
Het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis 
te Gouda 1495- 1948 

I. Het Heilige-Geestweeshuis 
Op 10 mei van het jaar 1391 verscheen voor het college van schout, burge

meesters, schepenen en raad van de stad Gouda meester \.Villem Sonderdanck. 
Hij verklaarde een deel van zijn vermogen te hebben bestemd voor uitdelingen 
van voedsel en kleding in de naam v,tn de Heilige Geest aan de armen van 
Gouda. Het stadsbestuur beloofde hem, jaarlij-ks twee personen te zullen 
benoemen om deze stichting te besturen. Hiervan werd een akte opgemaakt 
(bijlage l), de geboorteakte van meester Sonderdanck's stichting. 

Mr. Willem Sonderdanck was lijfarts geweest van graal' Jan van Bloys, heer 
van der Goude, en na diens dood van zijn broer en opvolger graaf Guy van 
Bloys. Hij had zich op verzoek van graaf Jan uit Henegouwen te Gouda ge
vestigd en was daar door zijn kundigheden en de gunsten van de graven Jan 
en Guy tot welstand gekomen. In 1391 was hij al op leel'tijd. Zijn zoon Gode
vaert assisteerde hem in de pra·ktijk, zijn zoon Dirk, eveneens chirurgijn, is 
nog vóór zijn vader overleden1• Misschien heeft hij ook nog een zoon Pieter 
gehad, want in 1425, .1426 en 1444 was Dirk Pietersz. Sonderdanck schepen 
van Gouda. Diens fraaie schepenzegel is geïnspireerd door het familieberoep: 
drie lancetten vullen ·het wapenschild. Afwijkend daarvan is het wapen van 
de schepen Maertijn Sonderdanck, die als zodanig in 1439, 1442, 1443 en 
1446 fungeerde. Zij hebben de vis op de 1heln1hoed gemeen. 

In 1393 ontving Mr. Willem van de patroon van de St.-Janskerk, graaf 
Guy, toestemming om in die kerk een altaar gewijd aan de Heilige Geest en 
tevens aan de schutspatronen van de chirurgijns Cosmas en Damianus op te 
richten en dit te begiftigen met fondsen om daarmede een wekelijkse gezongen 
mis te bekostigen (een zgn. capelrie). Guy gaf de schoolmeester en de koster 
last om hun medewerking te verlenen, de eerste door het beschikbaar stellen 
van vier maatvaste zangertjes, de tweede voor ·het versieren van het altaar. 
Het beheer van de capelrie werd opgedragen aan het college van de Heilige
Geestmeesters, dat in 1391 in het leven was geroepen, dat voor een toegewijde 
priester moest zorgen en de beloning van de schoolmeester, de klerkjes en de 
koster uitbetaalde. De armenzorg werd gebaat door de plaatsing van een offer
blok (collectebus) naast het altaar (bijlage 2). Nadat het altaar was opgesteld 
- rechts van de ingang- bestemde Mr. Willem de zes morgen land die hij bezat 
in de bredeweer onder Krimpen aan den IJssel voor het onderhoud van de 
capelrie en de hierna genoemde uitdeling van wijn. Dit land is in 1533 ver
kocht. Zijn zoon Godevaert schonk bovendien nog een viertel (kwart hoeve = 
vijf morgen) land in ,het Land van Steijn oostwaarts van het land dat het St.
Catharina-Gasthuis toebehoorde - dit land is in 1477 eeuwigdurend verpacht 
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- onder bepaling dat op de eerste maandag van elke maand een zielmis zou 
worden opgedragen en dat met het overschietende geld wijn voor de zieke 
armen en gevangenen zou worden gekocht. In verband hiermede beval graaf 
Guy de bewaarders van zijn steen (kasteel en ook de gevangenis daarin) om de 
Heilige-Geestmeesters toe te laten en te helpen bij de uitdeling (bijlage 4). Deze 
zorg voor het welzijn van de gevangenen mag wel even worden onderstreept; 
de Sonderdancks waren daarmede hun tijd ver vooruit! 

In een ordonnantie (instructie) voor de Heilige-Geestmeesters werden hun 
plichten nog eens uitvoerig omschreven (bijlage 5). Iiet stuk is alleen bekend 
uit een I 6de-eeuws afschrift. De datering op 1391 kan niet juist zijn. Het 
blijkt met name uit de verwijzing naar de oorkonde van 7 oktober 1393 (bij
lage 4) duidelijk, dat het stuk later is opgesteld. Aan de hierboven reeds ver
melde bepalingen werd nog het volgende toegevoegd. In de eerste plaats dat 
de Heilige-Geestmeesters op alle zondagen en hoogtijdagen in de St.-Janskerk 
zouden bidden voor de armen. Door de bepaling dat aUeen zij daartoe het 
recht hadden, werden zij gestempeld tot de armmeesters bij uitnemendheid; 
concurrentie met name van kerkelijke zijde werd daardoor ui tgesloten. Ver
volgens werden regels gesteld betreffende de veertiendaagse collecte (op zater
dag) en de maandelijkse uitdeling van wijn, waarbij wordt aangetekend dat een 
mengel een hoeveelheid van ongeveer 1 ¼ liter vertegenwoordigde en een 
pint de helft daarvan. Tenslotte werd de J·Ieilige-Geestmeesters op het hart 
gedrukt om het geld niet op te potten, maar hun opvolgers een lege geldzak 
te overhandigen. Dé bepalingen getuigen van wijsheid en mensenkennis. 

Mr. Willem legateerde bovendien 7 hont in het Land van Steijn oostwaarts 
van de Bloemendaler wetering voor een jaarlijkse uitdeling op Allerzielendag 
(2 november) van stillegangen (pantoffels) voor de armen .. De goede man had 
kennelijk in zijn medische praktijk veel te maken gehad met buucevel (clarm
storing) als gevolg van koude voeten, en in de wijn een probaat geneesmiddel 
"evo1Jden2 
.:, . 

Voorts schonk. mr. Godevaert nog 5½ morgen land in Oukoop voor de 
missen". 

Mr. Godevaert nam in 1408 het initiatie[ tot de oprichting van een gilde, 
dat ten doel had bij te dragen in de dienst van het bovenvermelde altaar en de 
uitdelingen van wijn. Het lidmaatschap kostte 1 ,f, per jaar; men kon ook een 
bijdrage ineens van 15 J: geven. De statuten werden ontleend aan het Ü!1ze
lieve-vi:ouwegilde~. De broeders en zusters vierden de feestdag van de H.H. 
Cosmas en Damianus (27 september) met een refectie (maaltijd) (bijlage 6). 

In 1424 gaven zijn kinderen de helft van een stuk land groot 25 gemeten 
in Westenrijk bij Abbenbroek t.b.v. twee memoriën, één voor de ziel van hun 
broer Jan en de andere voor de ziel van hun moeder Geertruid, alsmede voor 
een uitdeling van linnen kleding aan dertien arme mannen en dertien dito 
vrouwen op Allerzielendag~. 

De staclshistorieschrijvers Walvis en De Lange van Wijngaerden hebben 
de geschiedenis van de stichting gebrekkig beschreven; daarom ben ik er uit
voerig op ingegaan en heb ik de bewijsstukken aan dit verhaal toegevoegd. 

De stichting van de familie Sonderdanck werd snel populair en tal van fun-
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da ties van memorie-missen op het Heilige-Geestaltaar annex uitdelingen aan de· 
armen volgden. Enige voorbeelden: 

1416 Fundatie van Gherit J acopsz. en zijn vrouw 0111 kleding te schenken. 
1420 Fundatie van Heer Jan Pietersz. on1 tarwe te kopen. 
1449 Fundatie van Adriaen Allertsz. en zijn zuster Machteld, echtgenote 

van Dirk Sonderdanck, van een jaarlijkse brooduitdeling. 
1451 Fundatie van Pieter Pot te Antwerpen van een jaarlijkse brooduit

deling. 
1453 Fundatie van Kerstant Allertsz. van een jaarlijkse uitdeling . 
.1453 Fundatie van Enune, weduwe van Dirk de Bruyn, -van een brooduit

deling. 
1453 Fundatie ·van Kerstant's vrouw van een jaarlij'kse uitdeling van witte

brood. 
1455 Fundatie van Wouter Gheritsz. van een uitdeling van geld en brood. 

De Heilige-Geest bezat in de Groenendaal een gebouw, dat in 1417 door 
Aernt Hermansz. en zijn vrouw was geschonken tot een bewaarplaats van turf 
en hout voor de armen, het zgn. Heilige-Geesthuis. Dit is in 1438 verbrand. 
Het Heilige-Geesthuis is toen verplaatst naar de Regenboog (Markt nz.) ten 
noordwesten van de Waag0 • 

Ook voor onderdak werd gezorgd. In 1449 schonken Jan Adriaensz. en zijn 
dochter een huis aan de westzijde van de Kleiweg om in de zes achterkamers 
armen te huisvesten. De kosten van onderhoud werden bestreden uit de ver
huur van het voorhuis. Het hofje lag ongeveer ter plaatse van de tegenwoordige 
huizen genummerd 39 en 43. In 1592 werden op de plaats van het vervallen 
voorhuis twee huisjes gebouwd, die in 1637 werden verkocht. Het erf waarop 
de kamers stonden, werd nadat deze ingestort waren, in 1594 om niet afge
staan aan de koekbakker Pieter Kerssen, die er een hofje voor behoeftigen won 
stichten7 • 

Gerrit Veenman schonk in 1459 twee kamers op de noordzijde van de 
Lange Tiendeweg in de Grote Poort, ook· genaamd Gerrit Veenmanssteegje 
(tussen de nummers 39 en 41.), otn pro deo bewoond te worden. Omdat zij 
oud en vervallen waren, werden zij in 1618 verkocht8 en in plaats daarvan 
twee huisjes op het Heilige-Geesterf aan de Groeneweg bijgebouwd . 

.De Heilige-Geestmeesters beheerden eveneens de fundatie. van Corn~lis 
Sandersz. , ·zeven kamers voor behoeftigen aan de noordzijde van de Nieuwe 
Haven, ter plaatse van de huizen nrs. 188 en 1909• Vier daarvan werden we
gens totaal verval in 1586 verkocht, de andere werden in 1606 vernieuwd en 
daarna verhuurd; zij werden resp. in 1739 en 1760 verkocht. 

Op de Groep.eweg naast het Cellebroedersklooster (nu huize Groeneweg) 
lag het Oude Heilige-Geesterf met zestien huisjes en daarnaast het Nieuwe 
Heilige-Geesterf met negentien huisjes. Deze huisjes werden aanvankelijk voor 
het leven, hetzij om niet, hetzij tegen betaling van een som ineens, afgestaan. 
Zij stonden er al (voor een deel'.?) in 1495. In 1588 werden er twee verkocht 
aan de stad ten behoeve van een uitbreiding van de Latijnse school, die in het 
Cellebroedersklooster was ondergebracht. Enige huisjes zijn in de loop van de 
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18de eeuw wegens bouwvalligheid gesloopt; de overige zijn in 1801 verkocht. 
Uit het bovenstaande volgt dat armenzorg in de vorm van het besohikbaar 

stellen van gratis woningen geleidelijk werd overgelaten aan het particulier 
initiatief, dat sedert de l 7de eeuw talrijke hofjes sticbtte10• 

Hierboven is medegedeeld dat het Heilige-Geesthuis in 1438 werd ver
plaatst naar de Regenboog, Een deel van het huis en erf van Nagel de smid 
was in 1384 ingericht tot Waaggebouw, het overige was door de stad gekocht 
om daarin een wolhuis te vestigen . De Heilige Geest heeft ook de eigendom van 
het waaggebouw verworven. De datum is niet bekend; in ieder geval was het 
vóór 155411• In 1492, 1495 en 1499 trok de Heilige Geest versohiUende panden 
bij het huis. Ook werd op 14 januari 1495 door de vroedsc\rnp een aanvulling 
gegeven op de ordonnantie van ca. 1393, die verschillende bepalingen betref
fende het afhoren van de rekeningen, het beheer van de huisjes op liet Heilige
Geesterf en inzake de verzorging van vondelingen en wezen bevat12• Allemaal 
aanwijzingen dat omstreeks 1495 een begin is gemaakt met de verpleging 
van wezen in het Heilige-Geesthuis, een taak, die de andere taken van de 
Heilige-Geestmeesters op den duur heeft overvleugeld. 

Na de uitbreidingen omvatte het Heilige-Geesthuis behalve het grote huis 
aan de straat de "haard" met de slaapplaatsen van de kinderen en een volledige 
veeboerderi_j, met deel of bouwhuis, bakhuis, koren- of maalhuis, molkenhuis 
(melkerij), koeienstal, varkenskot en hooiberg. Een combinatie die veel over
eenkomst vertoont met som·mige kloosters en die er blijkbaar op gericht was 
om de dierlijke v.oedingsmiddelen zo voordelig mogelijk in te slaan en met 
het overschot nog wat geld te winnen. Enige malen wordt in de archieven een 
Heilige-Geesthuis aan de noordzijde van de Molenwerf genoemd. Dit huis 
werd in 1535 gekocht, 'maar in 1549 weer van de hand gedaan. 

Op 3 apl'i l 1555 bekrachtigde de vroedschap van Gouda een nieuw regle
ment voor het Heilige-Geesthuis, waaraan de bepalingen van 1495 werden 
toegevoegd1,3 • Dit reglement is, met enige latere aanvullingen en wijzigingen, 
van kracht gebleven tot 1812. Het aantal Heilige-Geestmeesters '\vas van twee 
in 1391 gestegen tot zes. Jaarlijks werden er drie door het stadsbestuur be
noemd. Zij werden verplicht de namen van de bedeelden aan te tekenen, zulks 
in verband met de rechten van de Heilige Geest op de nalatenschap van kirider
loos gestorven bedeelden. Kinderen boven tien jaar werden niet opgenomen. 
De wezen bleven in het huis zolang het de regenten goed dacht. In 1.562 werd 
bepaald dat voortaan geen kinderen in het huis zouden worden opgenomen, 
tenzij de ouders minstens zeven jaar lang -poorters van Gouda waren ge
weest. 

Een uittreksel uit de rekening van ontvangsten en uitgaven over 1570, de 
oudste rekening die volledig bewaard is gebleven, geeft een indruk van de 
aard en omvang van de armenzorg {bijlage 7). Het beginsel van "de lege zak" 
was inmiddels verlaten. Wij merken enige bronnen van inkomsten op (het 
branden van de Jijndraaiershouten, het recht van de ossenmarkt en de bijdragen 
van de Amsterdamse veerschippers) waarvan de herkomst onbekend is. Mis
schien zijn deze heffingen door de stad gegeven en n1ogen wij daarin een vorm 
van gemeentelijke subsidie zien. 
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De invloed van de "troebelen" vanaf 1568 wordt geïllustreerd door het 
tabelletje in bijlage 8. 

De Heilige-Geestmeesters, die oorspronkelijk de eigenaars waren van het 
Collatiehuis, verzochten in 1573 hun de bezittingen van het kloosters van 
de Collatiebroeders O'Ver te dragen, omdat "deur de veranderinge ende 
benautheyt des tyts zylieden gheen langer middele en weten die arme men
schen ende weeskinderen te (onder)houden ende alimenteren, hoe wel z:y 
daertoe alle vJyt ende nersticheyt doen zoe zy best connen." Dit werd hun 
toegestaan onder voorwaarde dat zij de nog in leven zijnde Collatiebroeders 
en lekebroeders een behoorlijke alimentatie zouden gcven1·1. Spoedig daarna 
verhuisde het Heilige-Geesthuis naar de Jeruzalemstraat, waar dit klooster 
stond. De gebouwen aan de Regenboog werden eerst verhuurd, maar in 
] 586 en 1587 verkocht, met uitzondering van het gebouw waarin de waag 
hing; zij zijn in 1668 gesloopt11• De Heilige-Geestmeesters kregen niet alle 
gebouwen van het Collatiebroedersklooster ter beschikking. De Jeruzalems
kapel werd later aalmoezenierskamer, de St.-Pauluskapel werd in 1601 ver
bouwd tot looihal, waar de produkten van de Goudse lakenindustrie werden 
gekeurd. Het voormalige molkenhuis aan de Patersteeg werd in 1597 aan de 
aalmoezeniers gegeven om daarin weefgetouwen te plaatsen. In 1639 werd dit 
gebouw in gebruik gegeven aan de Franse schoolmeester Anthony Meurier, 
wiens school later is voortgezet als Franse juffersschool; een verzoek van de 
.Heilige-Geestmeesters om het bij ,het weeshuis te mogen trekken, werd afge
wezen 10. Wel verwierven zij het Armel'rntershuis aan de Groeneweg, tussen de 
Wijde Poort en de Doelensteeg (nu nrs. 79-87), evenals het termijnhuis van 
de Dominicaner orde noordwaarts van het Oudemannenhuis. Het werd om
streeks 1.601 aan laatstgenoemde insteJling afgestaan. 

Bovendien verzochten en verkregen de Heilige-Geestmeesters de bezittingen 
van de "Getijden". Deze instelling was belast geweest met de zorg voor het 
zingen van de getijden in de St.-Janskerk. De inkomsten van de Getijden waren 
vele: renten, het recht van koren- en hopzegelen, verhuur van de kalk-, tras
en turftonnen, de ijk van de tonnen en het recht van varkensschouw (keuring). 
Niettemin was de financiële positie omstreeks 1609 nog niet schitterend (bij
lage 9). Ter versterking daarvan kreeg het weeshuis sedert 1621 een stuiver 
van elk beest dat in de slachttijd aan de palen op de Markt werd verkocht 
( de zgn. paalpacht), in 1635 het recht van het inzamelen van de haar das -
hiervan werd in 1696 afstand gedaan tegen een vergoeding van f 200,- per 
jaar - en in 1703 het recht van baggeren in de stadsgrachten. 

Behalve deze voorrechten, een indirecte vonn van subsidiëring, werd het 
Weeshuis in 1664 een jaarlijks subsidie van f 2.000,- voor een periode van 
6 jaren toegekend, om daarmede geleende gelden af te lossen. 

Veel onderhoud vergden de oude kloostergebouwen. In 1603 werd aan de 
beide voorgevels gewerkt. De befaamde beeldhouwer mr. Gregorius Cool ver
vaardigde in 1603 de reliëfsteen boven de ingang. Deze steen is nu ingemetseld 
in de muur van de tuin van het Stedelijk Museum. Het driekantige stuk daar
boven, waarin een duif, het zinnebeeld ·van de Heilige Geest, was afgebeeld, 
is verloren gegaan. Het is nog te zien op een schilderij van G. J. Verspuy, dat 
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eveneens in het Stedelijk Museum wordt bewaard. Onder de steen stond het 
volgende versje: 

Kinderen weest gehoorsaam in alle manieren, 
wilt u met deucht versieren en den Heere vreest; 
eert ·hen die u versorgen, leeren. (be)stieren, 
danct goedertieren die 't .huys stichten door den Heiligen geest. 

Cool leverde bovendien een steen met het jaartal 1603 en nog enig ander 
beeldhouwwerk. 

Volgens een aantekening van de regent De la Coste droeg de galetij (later 
school) aan de achterzijde van het Weeshuis de datum 1642. Wegens het 
ontbreken van de rekening over dat jaar kan hierover niets naders worden 
meegedeeld. 

De rekening van het jaar J 646 bevat een afzonderlijk hoofdstuk onder het 
hoofd "Nieuwe timmei:atie". Het was een ·ingrijpende verbouwing, die een 
bedrag van J 4.507 ,- vorderde. De steenhouwer Hendrick Claesz. leverde 
veel blauwe en grauwe steen, o.m. voor een poort. 

De gevel van de keuken werd in het jaar 1653 vernieuwd. 
Omtrent de indeling van het gebouwencomplex worden wij enigermate inge

licht door een plattegrond uit januari 1816, met een plan tot verbouwing van 
de school aan de Groeneweg tot armenschool, welke 1hierbij is afgebeeld. Uit
sluitend de benedenverdieping wordt weergegeven. Op de bovenverdiepingen 
bevonden zich de slaapzalen en slaapkamers. Boven de school was de koren
zolder met het "gat", waarin soms ondeugende kinderen ~verden opgesloten. 
De (eet-)zaal werd gewoonlijk stoof genoemd, omdat deze 's winters werd 
verwarmd. 

In de l.7de eeuw werden de regenten niet meer voor een periode van twee 
jaar, doch voor het leven benoemd. Sedert omstreeks 1620 werden zij bij het 
beheer van de keuken en de naaikamer terzijde gestaan door drie, later vier 
moeders of regentessen. Deze dames vergaderden apart, zij kregen geleidelijk 
een zekere financiële zelfstandigheid met eigen inkomsten. 

De gang van zaken in het weeshuis wordt uitvoerig beschreven in een 
"memorie van 't gunt in 't Weeshuys der stad Gouda wordt geobserveert en 
daarop de regenten dienen te letten". Dit stuk, dat omstreeks 1660 moet zijn 
opgesteld, is overgeschreven in het resolutieboek van de regenten, dat in 1743 
werd begonnen en waar-in enige resoluties uit een ouder resolutieboek, van 
1659 en volgende jaren (dat verloren is gegaan), zijn opgenomen. Deze hand
leiding voor aankomende regenten -heeft dus lange tijd tot richtsnoer gediend. 
De memorie luidt als volgt: 

"De regenten ten getale van ses zijn gewoon te vergaderen den eersten donderdag 
naar {na) Coppcrtjcsmaandag (de maandag na dcrticndag = 6 januari), en voorts alle 
donderdagen, uijtgesondert de weken van Paaschcn, Pinxteren, Kermis en Kerstmis, 
alsmede op alle cxtraordinairis dagen van brooddelingen, vcrpaglingen, begraafenissen 
etc. ofte als dezelve om andere redenen bij den President worden belegt." Ongemoti
veerd wegblijven of telaalkomen werd beboet Die boete n waren, gerekend naar de ,toen-
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malige waarde van het geld, vrij hoog. Zij werden geslort in een potje, waaniit ver
moedelijk de verteringen werden bekostigd. 

"IJ der van de regenten heeft bij tourbeurte zijn maand om op alle extraordinaire 
gevallen agt te geven, de kinderen pe1missie te geven uijt de kerk te blijven, alsmede 
van haar werk, en uijt de stad te gaan etc., te zien o( het koorn wel word onderhouden 
met schoppen en buijtcn ongediert is, nu en dan over de maaltijd te gaan zien op de 
ke1~ken en de eetzaal, en na.ar het gedrag van de kinderen te vcrneemen, als mede zo 
veel docnelijk te onderzoeken of de binnenvader en moeder en alle de verdere be
dienden van het huijs, ijder in haar post, naar behoren vigileren (opletten)". Hieraan 
kan nog worden toegevoegd dat de regenten de overige werkzaamheden: de admini
stratie, het notuleren en brieven schrijven, het verpachten van eigendommen, het toe
zicht op de pachters, de aanbesteding van leveranties van levensmiddelen en brand
stoffen e.d. onder elkaar verdeelden. Na de slechte ervaringen met de rentmeesters Van 
Dongen en Vlack hadden zij sinds 1648 geen rentmeester of boekhouder in dienst. Het 
regentschap was dus bepaald geen sinecure. Dit verklaart ook hun vrij grote aantal. 

"Een buij tevadcr of moeder (regent of regentes) stervende gaan de bedienclens met 
alle de kinderen mede ten begrnafcnis, ten ware bij avond. Gemeenlijk word in zulk 
een occasie door des overledens erfgenamen gegeven aan de kinderen warme koeken 
en een tonne bier. Hetzelve geschied ook dikwijls bij de aankomst (insta.llatie) var1 een 
nieuwe buijtevader of moeder. Een bediende uijt het huijs werdendc begraven word 
het 'kleed van 't huijs, zijnde root en wit (de kleuren van de stad en van het weeshuis) 
op de kist gelegt. De regenten op diergelijke begraaffenisscn assisterende gaan in haar 
ordinairis coulcurde (gekleurde) mantels, volgens oud gebruik." 

"De regenten stellen aan den binnenvader op een tractemcnt jaarlijx van 100 gld., 
buijtcn andere klcijnigheden en zijn salaris van de opveijling op de verpagtingen." Hij 
genoot bovendien kost en inwoning en ontving een nieuwjaars- en kermisfooi. "De 
binnenmoeder op 84.gld. Gebruijken de sladsdoetor (armendokter) die van de stad word 
betaalt. Den Chirurgijn op 95 gld. Den Apothecaris, die betaald word naar dat medi
camenten hccl't gel.ever! :volgens rekening, Den schoolmeester op 150 gld. Den cathe
chiseermecster op 60 gld. Den inmaander van de gemortificeerde .renten, crfpagten etc. 
op 63 gld. Den bode op 4 gld. Den schoenmaker op 14 gld. ijder maand, voor maken 
en repareren van de schoenen; het leer en zoolleer word gekogt, -en gcw<)gcn in de 
Waag ten overstaan van twee regenten. Den bakker heeft voor ider bakt 15 stuijvcrs. 
De geenc die nevens den schoenmaker de kinderen ter kcr-k gelcijt en het opsigt daar
over heeft geven de regenten daarvoor jaarlijx 9 gld. Den secretaris van de stad als 
van ouds jaarlijx aan wedde 3 gld. De dienaars van de justitie hebben jaarlijx voor 't 
oppassen op de brooddeeling die geschied in Januarij 2 gld. 10 st. Jacobus Bcnjaminsz., 
een jonge, die wegens gebrek van geest tot lasten van 't huijs blijl'I', 5 gld. Nog den
se!ven voor 'I schoppen van de granen 12 gld. 12 st." 

"De moeders (regentessen) stellen aan de snijder (kleermaker), de moeder van de 
zieken en klcijnc kinderen, de moeder van de naaijkinderen (naaikamer)." 

"De leverancier van de melk geschied door boeren (volgens accord met de regenten) 
voor een geheel jaar, die gemeenlijk prefereren dengcene, die land van 't hijs in huure 
hebben, die ook gemeenlijk hebben de leverancie van caas, zo die goed bevonden werd, 
zomwijle ook wel boter, dog die word meest door de moeders ingekogt daar dezelve 
het best oordeclen." Allang niet meer werd de zuivel in eigen molkenhuis bereid van 
de melk van eigen koeien. 

"Den catheehiseermeester komt de kinderen op het huijs cathechiseren woensdags
middags om 12 uuren, donderdagsavonds ten 9 uuren, vrijdags smiddags ten 12 uuren 
en sondags 's morgens om 8 uuren over de cathcchismus vragen die op dien dag moet 
worden verhandelt. De schoolmee.~ter moet alle middagen om half 12 uuren op de stoof 
(eetzaal) over de maaltijd van de kinderen present zijn. Houd school voor dezelve 
maandag, dinsdag en donderdag van 12 tot een uur onder de Looijhal. Saturdags 
smiddags worden de vragen uijt de cathechismus bij hem opgesegt, 't gunt geschied 
door meest alle de kinderen." 
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"Aan de kinderen word op haar vcrsock gepcrmitteert uijt het huijs te gaan als zij 
een ambagt kennen en wekelijks zoveel inbrengen, dat de regenten oordcelen dezelve 
in staat te zijn haar kost te winnen mils dat alvorens hebben bclijdenissc gedaan van 
de gereformeerde christelijke religie, en kunn·cn lcesen en schrijven. Die gecne die niet 
kunnen leescn of schrijven krijgen op haar vertrek maar halve uijtsct. l)o kinderen 
die door gebrek van lighaam of geest tot werken onbcquaam zijn blijven doorgaans 
tot lasten van ' t weeslrnijs." Bovendien moesten zij meerderjarig (25 jaar) zijn en 
moesten minst·ens een jaar lang de jongens 50 stuivers en de meisjes 24 stuivers per 
wcok hebben ingebracht. 

"Alle t gunt de kinderen winnen komt ten prol'ijte van 't wcoshuijs, maar krijgen 
van de baasen ordinairis een wekelijk tot sakgeld naar merites (verdiensten), 't gunt 
geschied \mijten de regenten. De jongens boven de l 0 stuijvcrs swceks winnende moeten 
dezelve inbrengen bij de regenten. Komt ten prof.ijle van tzclvchuijs t gunt kinderen 
die in t huijs opgevoed zijnde komen naar le laten (mils kinderloos overleden) ten 
ware zig hadden uijtgekogt, 'I welke niet minder als voor vier silvere ducatons (f 12,60) 
werd toegestaan." (Erfenissen tijdens hun verblijf in het Weeshuis aan de wezen 1oc
gcvallen, bleven hun eigendom maar de revenuen kwamen het Weeshuis ten goede. ) 

".Den uijlset van de jongens beslaat in twee pakken klederen, een van swart. en een 
van couleurt laken, van ijdcr een rok, broek en camizool, een couleurde hcmbdrok, 
twee onderbroeken, twee paar schoenen, twee paar cousen, drie linnc dassen, een du
caton voor een hoed, een testamentje in octavo." 

"Den uijtset van de mcijsjcs in een stofjesjak, en rok van sersjc de bois, een sersjc 
mant.cl en rok, de couleur naar haar vcrkicsing, twee à drie <mderrokken, een borstrok, 
drie hcmbden, twee paar kousscn, twee paar muijlen, drie neusdoeken, twee sehoortcl
dockcn (schorten), blaauw of wit na derzclvcr verkiesing, nog in geld voor een keurslij[ 
3 gld. 10 stuijvcrs, een teslamcnljc in octavo." 

De uitzet werd bij wijze van straf wel eens gehalveerd, tenzij regenten 
achteraf de hnnd over het hart streken. Een voorbeeld: 

"Alzo Caalje Basson, Cornelia Grocncveld, Claartje Tonis, Aaltje Tobias en Ariaan
ljc Frans haar op den 11 augusli 1690 zeer moelwillig, oproerig, dcrtcl , ongebonden en 
ongehoorzaam jegens den binnevadcr, den schoolmeester en Grietje Moer hebben 
gedragen, scheldende den binnevadcr voor een ouden hond, werpende de bedplank 
van haar camcr van boven neder de trnppcn af, om, waar 't mogelijk, hem daarmede 
te beleedigcn, smijtende de deur van haar camcr Loc om hem daar af t.e houden, en 
blasendc de lamp, zo wanneer hij daar op gekomen was uijt om haar te verbergen 
ende zo te ontgaan de straffe die zij verdient hadden. Dat ook zij lieden daar en boven 
haar hebben verstout des nagls de cloekc elf uuren de schaftklok te luijen en 't huijs 
daarmede in confusie en allarm te brengen. Dat nog de opgem. meijsjes de voornoemde 
Grietje Moer de hand tussehen de deur van haar voorsz .. camer, die de deur van haar 
camcr wilde openhouden, zodanig hebben geklcmt, dat zij daarvan merkelijk is bcseert 
geweest, haar daarenboven met allcrlcij scheldwoorden eu injuricn bejegenden, en dat 
eindelijk dezelve dogters haar hebben verstout den schoolmeester, dewel.ke Cornelia 
Groeneveld over welverdiende oorsakcn haddc gestraft, uijt te krijten en te schreeuwen 
voor een beul, met andere scheldwoorden meer, alle 't welke strijdig zijnde jegens de 
goede discipline van het huijs en strekkende tot een quaad exempel van de andere 
kinderen. Zo is 't dat de regenten, omme daarinne ·Le voorsicn, goedgevonden ende 
verslaan hebben, dat de voorsz. dogters, zo wanneer zij uijt dit huijs zullen gaan haar 
zullen moelen contenteren met een halve uijlSet." 

"Het is een oude gewoonte dat de kinderen op nicuwcjaarsavond gaan zingen bij 
de vaders en moeders (regenten en regentessen) alwaar gewoon zijn wat te krijgen. 
De meeste van de vaders en moeders ontslaan haar daarvan en geven aan de binne
vader een rijxdaalder ijdcr, '.t gunt dezelve bij den anderen vergadert en onder dezelve 
verdeelt." 
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"Een nieuw regent geinstallcert werdende, gce(t voor een bienvenue aan het potje 
(regentenkasje) 18 gld. 18 st." 

"Buijlen den dag van installatie van een of meer nieuwe regenten zijn de gesament
lijkc regenten gewoon met den anderen te eten in het weeshuijs: 
1. In de slag!ijd het ribbcstuk van de beesten (runderen) en krapjes van de varkens; 
2. alsmede op het sluij ten van de balance (rek. van ontv. en uiig.) zijnde den laatsten 

dag van 't jaar; 
3. op den 26 maart, zijnde den dag waarop dezelve gewoon zijn alle jaren smorgens 

te verpachten de palen waaraan de beesten staan op de Markt, de varkcnschouwcrije, 
de meeting van kalk en tras en het baggeren in stadsgragten." 

Regenten genoten geen salaris of presentiegelden; integendeel, de functie 
kostte hun nog geld in de vorm van bienvenue (entreegeld) en boeten. De drie 
dinertjes waren hun beloning. In J 772 is, " na voorgaande deliberatie en in 
agting genomen zijnde, dat •het weeshuijs toebehoort agt silvere vorken, ge
merkt W.H. dog geen lepels, en dat op de bijeenkomsten van de regenten en 
voornament.lijk op het ribbestuk, als wanneer geïnviteert werden de assistenten 
bij de collecte met de schaal en de twee oudste clercquen van de secretarie, 
uijt erkentenis ten opsigte van de eerste wegens derselver dienst, en ten opsigte 
van de tweede wegens het aantekenen en opgeven van de kopers van Jmijsen 
waarop het weeshuis rentjes (de zgn. poortpandingrenten, nog van vóór de 
hervorming) sprekende heeft, om dezelve kopers over te boeken, geresolveert 
met eenparigheijt van stemmen aan te kopen nog vier silvere vorken en twaalff 
lepels, en mede te merken W.H., ten eijnde de regenten en regentessen in 
derselver bijeenkomsten daarvan gebruik zoude kunnen hebben." 

De collecte met de schaal was ingesteld in 1746. Een jaar tevoren had de 
veepest de veestapel van de pachters van de hofsteden .. van J1et Weeshuis 
gedecimeerd en had men hen, om een totale ruïne -te voorkomen, geldelijk 
moeten steunen om nieuwe koeien aan te kopen. Dit en de algemene prijs
stijging had fatale gevolgen voor de financiën van het Weeshuis. De vroed
schap van Gouda keurde goed dat "ten behoeven van 't weeshuijs jaarlijx 
zullen worden gedaan twee colJectens met de schaal aan de huijsen door de 
geheele stad, namentlijk de eerste op zaturdag voor t nagtmaal dat gehouden 
werd in de maand junij, en de tweede op zaturdag voor t nagtmaal dat ge
houden werd in de maand september; dat de heeren van 't collegie van de 
Magistraat de regenten van 't gem. wceshuijs in 't ommegaan zullen adsisteren 
enz." Het was slim bedacht; niemand zou het wageo deze hoge en hoogste 
autoriteiten met een dubbeltje af te schepen. De eerste collecte bracht 1neer 
dan f 500,- op, daarna werd de opbrengst geleidelijk minder, vooral na 1755, 
een gevolg van de economische achteruitgang. 

De memorie eindigt met: "Burgers kinderen of kinderen wier ouders drie 
jaren poorters al•hier zijn geweest of ses jaarcn alhier gewoont hebben, oud 
zijnde 10 jaren en daar beneden kunnen ten laste van 't weeshuijs komen". 
Geen regel zonder uitzondering! Meermalen zijn vondelingen opgenomen, o.a. 
Jan 't Vondeling, die op 16 december 1598 te vondeling was gelegd voor de 
brouwerij het Anker op de Gouwe. Tengevolge van die bepaling werden soms 
de kinderen uit één gezin verdeeld over de beide weeshuizen. In dit verband 
vraagt men zich af hoeveel ·kinderen werden verpleegd. In 1614 telde het huis 
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volgens het register van de wezen 24 jongens en 28 111eisjes. ,vie verwacht 
aan de hand van dat register het aantal ook over volgende jaren te kunnen 
berekenen, komt bedrogen uit, doordat het register niet goed is bijgehouden. 
Uit een oude ]ijst noteerde ik: 1719: 83 wezen, 1742: 54 wezen, 1765: 41 
wezen. In augustus 1804 werden ruim 50 wezen geteld en in augustus 1810 
49 kinderen. 

Wij ·doen nog hier en daar een greep in -de resolutieboeken. In 1743 werden 
regenten verrast met een verzoek, waarmede zij eigenlijk geen raad wisten: 
"heeft den Heer Bailluw dezer stad aan de heer Michiel van Coxie als presi
derend regent van ' t weeshuijs kennisse gegeven, dat op den 5 (mei 1743) 
imand ter dood zoude werden geëxecuteert, versoekende dat de ·heeren regen
ten geliefden te laten besorgen 'tgeen ordinairis aan zodanig patient gegeven 
wierd. Waar op nagesien zijn de retroacta teneinde omme te weten uijt wat 
hoofde het weeshuijs met deze zaak was belast geworden dog waarvan niets 
is gevonden. Is geresolveert, gesonsidereert de immemoriale gewoonte, aan 
het voorsz. versoek te voldoen. En is daar op de binnevader gelast hem des 
avonds te voren ten ses uuren op de poort (de Tiendewegspoort werd toen als 
gevangenis gebruikt) te brengen een gebrade •hoentje, een pint wijn en een 
wittebroodje, en des smorgens op 't stadhuijs de quantiteijt van een ·halve pint 
candcel." Het galgemaal -is daarna nog meermalen uitgereikt. Een herinnering 
aan de wijnuitdeling aan gevangenen? 

Veel soesa gaf de regenten de fundatie van Diewertje Hendrik Dircksen
dochter van Hensbeek. Zij ·had in 1603 het Weeshuis een losrentebrief ver
maakt onder voorwaarde dat jaarlijks voor een bepaald bedrag ]innen en 
wollen stoffen aan arme mensen, bij voorkeur schamele bloedverwanten van 
de erflaatster, zouden worden uitgereikt. Het is opmerkelijk zoveel schamele 
f:amilieleden het geslacht Van Hensbcek heeft opgeleverd. Het was echt drin
gen bij de uitdeling, en regenten hadden veel werk met het bestuderen van 
de bewijsstukken van gerechtigdheid en het onderzoek naar de levensom
standigheden van de gegadigden. Laatstelijk noteerde 1k ·het ver-zoek om een 
uitkering namens ds. Dirk van Hensbeek, predikant te Veldhoven, Blaarthem 
en Gestel in de Meierij van 's-Hertogenbosch, uit hoofde van diens deplorabele 
toestand gedaan. 

Wegens het overlijden van de ·binnenvader werd in 1751 een ander echtpaar 
tot binnenvader en binnenmoeder benoemd. Voor beiden werd een uitvoerige 
instructie opgesteld, een nieuwigheid waarmede de regenten blijkbaar zeer 
waren ingenomen, gezien de reeks van instructies voor de andere suppoosten 
of huisbedienden, die daarop volgde. Samen hadden zij de leiding van het 
huishouden, en daarom was het usance dat zij een (kinderloos) echtpaar waren. 
In 1776 werd in afwijking van het gebruik de binnenmoeder, weduwe ge
worden, in haar bediening gecontinueerd en een ongehuwde binnenvader 
aangesteld. Dit experiment eindigde met het verzoek om ontslag van beiden. 

Het behoeft niet te verwonderen dat in een administratie door mannen 
gevoerd de regentessen amper worden vermeld. Toch deden zij ook veel voor 
het weeshuis. Zij hadden het toezicht op de binnenmoeder en bemoeiden zich 
intensief met de aankoop van voeding en kleding. Deze dames vergaderden 
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afzonderlijk. In 1752 stuurden zij een gepeperde br-ief aan de heren in ver
band met het door dezen aan de naaister van het weeshuis gegeven ontslag. 
De bezwaren tegen die naaister konden zij in het geheel niet onderschrijven, 
integendeel, en zij vertikten het om een nieuwe aan te stellen: "In antwoort 
op de missive in dato den 1 1 dezer maand augustus, door vier van Uwedl. 
onderteekent en aan ons gezonden, dient dat ons oogmerk niet is, om ons 
in verschillen ofte oneenigheeden in te laten, maar zegge alleenlijk dat wij 
blijven persisteren om voor ditmaal geen naaijster te zullen aanstellen. Decla
rerende daarneevens ook dat onschuldig zullen zijn aan de desordres en 't 
nadeel, die voor het huijs daar uijt zoude koomen, betuijgende dat wij het 
interest van hetzelve met getrouwheijd hebben behartigt. Overgcevcnde nu 
die verkiesinge aan wijzer en bequamer directie. Actum in Gouda 16 Aug. 
1752. M. Waterblom; Margai:eta Homman; S. E. van Hoflandt." 

In 1640 kregen de regenten van de kerkmeesters het recht van gebruik van 
een deel van het kerkhof tegenover het Weeshuis, alsmede van een daarbij 
gelegen asput, waartegenover zij op zich namen de omheining van het kerkhof 
te onderhouden. Dat hek bracht het weeshuis nog een kleinigheid op, want het 
werd verhuurd aan uitdragers d ie op marktdagen kleren en andere goederen 
aan het hek hingen. Van het gebruik van de asput werd in 1756 afstand ge
daan. 

Een belangrijke kwestie werd besproken in de vergadering van regenten 
van 15 februari 1772: "De Heer President van Eijck heeft voorgedragen dat 
op zijn aanstelling tot mederegent van het voorsz. weeshuijs geen inventaris 
had gevonden van de boeken, chartres en papieren specterende tot het voorsz. 
lrnijs en de administratie van ' t selve; dat de regenten meer dan eens ]melden 
ondervonden de inconveniënten die 't voorschreve defect had veroorsaakt, 
wanneer den dienst van ' tselve huijs vorderde, informatie en elucidatie te 
neemen en geven wegens zaken tot de voorsz. administratie betrekkelijk; dat 
het voorschreve defect van de voorsz. inventaris meer dan eens was geweest 
een object van deliberatie, zonder dat egter daar op finaal was geresolveert; 
dat, vermits hij heer President met zijne mederegenten van advis was, dat 
een behoorlijke inventaris het fondan1ent was van een behoorlijke admini
stratie, hij proponeerde om twee heeren uijt de regenten te versoeken en te 
committeren om te concipiëren een behoorlijke staat en inventaris van alle 
de boeken, chartres en papieren tot het voorschreve weeshuijs en administratie 
van het selve behorende, en te dienen van derselver consideratien en advis, 
welke boeken, chartres en papieren, zoo van leggers, quitantiën, meer dan 
een derde deel van een eeuwe oud, en andere papieren, als onnut 't weeshuijs 
zig van derselver bewaring zoude kunnen ontlasten en het selve daar van 
suijveren, alsmede nog om te formeren een inventaris van de meubilaire goe
deren staande op en behorende tot de regentenkamer." Aldus werd unaniem 
besloten. 

De genoemde inventarissen zijn niet gevonden, wel kladaantekeningen van 
de hand van de regent De la Coste, waaruit kan worden opgemaakt, dat van 
wat toen aanwezig was het meeste bewaard is gebleven en dat alzo geen ge
volg is gegeven aan het plan om een groot deel van de oudere stukken op te 
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ruimen. Gelukkig maar! \Vel zijn toen vele oude banden vern1euwd. 
Met ingang van 1777 namen drie regenten hun ontslag. Nieuwe bezems 

vegen schoon, zegt het spreekwoord; aan de nieuwe regenten is vermoedelijk 
te danken het besluit betreffende de schafting, dat in de vergadering van 2 
augustus 1777 werd genomen en waaraan wij het volgende ontlenen: 

"dat de ordinaire tijd van een quartier uur, tot hel. houden van het middag- •en 
avondmaal wat kort is ... als mecdc dat de kinderen tot het sindelijk houden van der
selver klcederen aan ta(el van geen servetten voorzien zijn maar alleen gebruijken den 
rand van 't tafollaken, dewelke daartoe niet genoegzaam is; (hebben de regenten na 
ingewonnen advies van de regentessen besloten) cerstelijk, dat het middagmaal als van 
ouds zal beginnen quartier vóór twaalf uuren en eijndigen een quartier na twaalf uuren, 
en dat de avondmaaltijd zal beginnen precis ten halfnegen uuren en cijndigcn ten 
negen uuren; ten tweeden, dat de kinderen in dat half uur aan tafel derselver ge
noegen zullen eetcn en de quantiteijt spijs, die dcsclvc daartoe vragen aan den binnen
vader, zulten moeten opeeten aan de tafel , dog geen spijs van de tafel. na de maaltijd 
zullen moogen medeneemen; ten derden, dat in plaats van tweemaal sweeks, drie of 
vier malen swceks vlcesch of spek in een ruijme mate als voor deze zal worden ge
sehafl van November tot Meij , en van Meij tot Nûvcmber drie of vier maal vleesch, 
'l zij spek, vcrsch vlcesch of visch, zullende aan de kinderen hoven derselver toegelegde 
portien nog Zû veel meer gcgeeven worden als dcsclve telkens aan den binnenvader 

. sullen komen te vraagen; ten vierden, dat ieler kind zal worden voorsien van een servet, 
een bord van geel engelsch aarde werk, een tinne lepel, een staale vork en de grootste 
kinderen ieler met een mes . . . ": 

De financiën konden het wel lijden, want het aantal wezen bedroeg toen 
maar achtentwintig, veertien jongens en veertien meisjes! 

In het resolutieboek dat in 1772 werd begonnen, ontbreken de laatste 
katerns, betreffende de jaren 1790-1796; een schennende hand heeft ze ruw 
uitgescheurd! Waarom? . 

Het door de gebeurtenissen van 1795 aan het bewind gekomen stedelijk 
bestuur ontsloeg alle regenten, onder wie mr. Hubert van Eijck, regent vanaf 
1740. Met zijn ruin1 55 dienstjaren werd hij op de voet gevolgd door Pieter 
de la Coste, die in 1742 regent werd en dit bleef tot zijn ontslag in 1790. 
In het nieuwbenoemde college keerden alleen de regent mr. Jan Arend van 
der Burch en de oud-regent mr. Jan Jacob Slicher terug. Het Weeshuis kreeg 
inkwartiering van Franse troepen; deze vertrokken spoedig weer met mede
neming van 39 dekens. . 

Het aantal verpleegden was van 30 in 1790 gestegen tot 49 in februari 
1797. Daaron1 besloten regenten een inwonende schoolmeester aan te steÎlen; 
tevens werd een spinschool ingericht. Verdere gegevens ontbreken. 

In februari 1798 moest het Weeshuis opnieuw worden ontruimd wegens 
kazernering van troepen. Men nam intrek in de Franse juffersschool. Ofschoon 
dit gebouw veel te klein was, heeft men er zich tot april 1802 moeten be
helpen. 

In maart 1798 werd ontvangen een decreet van de 1nunicipaliteit van Gouda 
behelzende de vervanging van de regent Jacobus van Steel door Arij Meurs. 
Laatstgenoemde was rooms-katholiek. De meeste regenten waren hiertegen, 
uit hoofde dat de wezen sedert meer dan twee eeuwen in de beginselen van 
de hervormde kerk waren opgevoed en de nieuwbenoemde niet in staat zou 
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zijn te voldoen aan een essentiële verplichting, het assisteren bij de catechi
satie. De benoeming van Meurs werd enige maanden Jater ingetrokken. 

In 1800 viel het fatale besluit om de landerijen van het Weeshuis te ver
kopen. Men beoogde daarmede een beter rendement van het kapitaal te ver
krijgen door aankoop van obligaties ten laste van de Bataafsche Republiek 
die toen al een lage koers noteerden. Daardoor gaf men de zekerheid tegen 
geldontwaarding prijs terwille van enige honderden guldens meer rente; een 
besluit dat men bijzonder betreurd zal ·hebben, toen -medio 1810 de staats
schulden werden getiërceerd, d.w.z. nog slechts een derde van de renten werd 
uitbetaald! 

Bij nagenoeg gelijkblijvende inkomsten stegen sedert 1795 de uitgaven 
door het toenemend aantal verpleegden en vooral door de duurte van de 
eerste levensbehoeften. Tot.1803 konden de tekorten worden overbrugd door 
buitengewone ontvangsten uit hoofde van aan wezen toegevallen erfenissen 
en verkoop van land, ·maar in 1803 moest men een beroep doen op het ge
meentebestuur om een obligatie groot f 2.200,- ten laste van de stad af te 
lossen. Hoewel deze obligatie van 3 ½ % zeker :f 1.000,- minder waard was, 
loste de stad voor het volle bedrag af. Niettemin werd 1803 afgesloten met 
onbetaalde rekeningen ten bedrage van f 1.934,-! Onder deze omstandig
heden was bezuiniging op het huishouden een gebiedende eis. In 1806 werd 
besloten het rode en witte laken waaruit de kleding van de wezen werd ver
vaardigd (rood en wit waren de stadskleuren) te vervangen door .laken van 
een minder besmettelijke ·kleur, dat minder behoefde te worden gewassen en 
daardoor ook minder snel zou slijten. Twee kinderen, in het nieuwe bruine 
model gekleed, werden aan de gemeenteraad getoond. Deze keurde de ver
andering goed, zodat met ingang van 1807 alle -kinderen in deze weinig 
fleurige kleding waren gestoken. Als distinctief droegen zij een half rode, half 
witte ruit op de linkermouw. R,eeds eerder waren de rode kousen door donkere 
vervangen. 

In 1805 wisten de regenten na lang klagen van de stad een subsidie groot 
f 1.000,- te verkrijgen. In .1806 wer<I een bijdrage van f l .200,- ontvangen, 
maar daarna was de stad niet meer bij n1achte om hulp te bieden, en moest 
er geld worden geleend. 

In oktober 1806 werd een aanschrijving ontvangen om de jongelingen die 
geschikt voor de militaire dienst werden geacht, op te geven. Enige dagen 
later werden zij door de generaal-majoor Dui:i onderzocht en afgekeurd! In 
juli 1809 kwam men er niet zo gemakkelijk af. Koning Lodewijk, daartoe ge
prest door zijn grote broer, beval dat alle jongelingen die de ouderdom van 
zestien jaren bereikt hadden en in gestichten van liefdadigheid werden opge
voed, dadelijk naar Utrecht moesten worden gezonden, uiteraard met uitzon
dering van degenen die wegens lichaamsgebreken van de krijgsdienst werden 
uitgesloten. 

Drie jongens hadden de keuring niet afgewacht, maar waren weggelopen; 
van de acht kandidaten werden er vier goedgekeurd. Vermoedelijk uit angst 
voor desertie vond hun vertrek overhaast plaats: "Ten half vier uuren in de 
morgenstond de jongelingen gewekt zijnde zijn dezelfde door de respective 
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presidenten (van het Heilige-Geestweeshuis en het Aalmoezeniersweeshuis) in 
gepaste termen aangesprooken, en ·hun de reedenen van hunne vroegtijdige 
wekking te kennen gegeven 't geen door hun vrij bedaard wierd aangehoord, 
zig hun lot getroostende. Nadat dezelve zig aangekleet en gereed gemaakt 
hadden zijn dezelve van eenige regenten vergezeld naar de schuit geleegen 
aan den aanslag buijten de Potterspoort gebragt, en daarin alle de aan mijn
heer de Burgemeester opgegeeven jongelingen gegaan zijnde, beneevens de 
binnevaders welke van ·de nodige ordres waaren voorzien, en knegts der beide 
J-Juijzen, zijn dezelve een quart na vier uuren na Utrecht vertrokken voorzien 
van brood, booter en kaas (en met drie gulden zakgeld)". 

Op 9 juli 1810 decreteerde Napoleon: "La Hollande est réunie à !'Empire" 
(Nederland maakt deel uit van het keizerrijk). Artikel 8 van het decreet tiër
ceerde de rente van de Nederlandse staatsschuld: in het vervolg zou slechts 
één derde van die rente worden uitbetaald! Dat betekende voor het Wees
huis een strop van / 3.000,- per jaar. Ook de overige ontvangsten liepen 
terug, zodat medio 181 l -de jaarlijkse inkomsten op slechts f 3.435,- werden 
geschat, tegenover uitgaven van f 9 .050,-. Op 31. december 1810 beliepen 
de onbetaalde rekeningen reeds .f 14.460,-. De leveranciers wensten contante 
betaling of althans bijzonder goede waarborgen. Aan verkoop van obligaties 
viel bij de lage koersen niet te denken. Men leefde van de hand in de tand. 

Midden in een brief aan de burgemeester, waarin voor de zoveelste maal 
diens hulp wordt ingeroepen, nu naar aanleiding van de opzegging van een 
door het Weeshuis opgenomen lening, breekt de secretaris de inschrijving van 
de notulen van de vergadering van 27 oktober 1810 af, om de pen niet meer 
op te nemen. Mede doordat de rekeningen over de jaren 1.810-1812 niet 
zijn teruggevonden, zijn wij over de laatste levensjaren van- het Weeshuis slecht 
ingelicht. De laatste levensjaren: medio 1. 812 werd het Heilige-Geestweeshuis 
verenigd met het Aalmoezeniersweeshuis. Doch daarover in hoofdstuk UI. 

In verband met de fusie werd op 10 juli 18 J 2 een inventaris van de in het 
Weeshuis aanwezige mobilia (roerende goederen) opgemaakt, een lange lijst 
van voornamelijk huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Onder het hoofd schil
derijen werd allereerst vermeld het regentenstuk dat door de weesjongen Jan 
Duijf werd geschilderd. Jan Duij f was in 1626 op negenjarige leeftijd in 
het Weeshuis opgenomen. Hij werd •bij zijn neef, de kunstschilder Wouter 
Crabcth, in de ]eer gedaan. Op 5 juli 1636 werd vier gulden uitgegeven ~oor 
de aankoop van het doek, de olie en de verf ten behoeve van het schilderij 
van· de regenten en op 20 december d.a.v. werd het vergulden van de lijst 
betaald. Voorts een schilderij voorstellende enige weeskinderen in devote 
houding en een schilderij van de beestenmarkt waaronder stond: "hier ont
vangt men het paalgeld van de beesten anno 1640". 

II. Het Aabnoezeniershuis 
Op 2 december 1586 werd van de pui van het stadhuis een ordonnantie 

betreffende het weren van bedelarij en het onderhoud van de "ware" armen 
afgelezen. De van oudsher bestaande organisatie voor armenzorg, de Heilige 
Geest, was blijkbaar niet bij machte de toevloed van armen van buiten Gouda 
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op te vangen. Dit noopte het stadsbestuur om een nieuwe instelling voor (alge
mene) armenzorg, de Aalmoezenierskamer, te stichten. Organisatie, werkwijze 
en geldmiddelen wer,den in de bovengenoemde ordonnantie geregeld. Het 
kantoor van de aalmoezeniers was gevestigd in het koor van de St.-.Tanskerk10, 

Ja ter in de voormalige J eruzalemskapel. 
De zes aalmoezeniers werden benoemd door de stadsregering, twee van 

hen moesten lid zijn van de kerkeraad. Zij hadden twee jaar zitting. De zit
dagen waren zondag, dinsdag en vrijdag. Elke aanvraag om onderstand werd 
zorgvuldig onderzocht. De geldmiddelen werden vooral gevonden in collecten 
en opcenten op stedelijke en landsbelastingen. De rekening van ontvangsten 
en uitgaven van 1654, de oudste die -bewaard is gebleven, somt de middelen 
op (zie bijlage 11). De wekelijkse collecte langs de huizen met behulp van 
zakjes leverde veel vals en gebroken geld, legpenningen, loodjes, knopen, 
stukjes ijzer en koper op, weshalve in 1593 werd besloten om de zakken te 
vervangen door schotels! De zgn. ommegangscollecten werden gehouden met 
.Pasen en Kerstmis. Verder waren op strategische plaatsen offerbussen opge
steld. Een belangrijke opbrengst gaven de opcenten (rantsoenen) op stedelijke 
en landsbelastingcn. Omdat de gemene middelen (landsbelastingen) soms dis
trictsgewijs werden vergaard en daardoor de dorpen in de omgeving meebe
taalden aan de armenzorg van Gouda, werden aan deze dorpen ter compen
satie dorpsrnntsoenen uitgekeerd. Ook; de bank van lening (lombard) leverde 
vrij wat op. Voor het luiden van de klokken bij begrafenissen rekende de kerk 
achttien stuivers; hierbij kwamen nog zes stuivers voor de aalmoezeniers. In 
1589 werden de bezittingen van de voormalige armenschool in de St.-Barbara
kapel aan de aalmoezeniers gegeven ·en in 1595 poortpandingrenten afkomstig 
van ·het RegnHerenklooster, het klooster van St. Marie, het klooster van St.
Catharina en het Margrietenklooster tot een totaalbedrag van ca. f 500,- per 
jaar. De inkomsten uit vermogen: huishuren en renten, waren van onderge
schikte betekenis, in tegenstelling tot die van het Heilige-Geestweeshuis. 

De posten van uitgaaf spreken voor zichzelf. De stockknecht moest van 
's morgens tot 's avonds met de stok in de hand en ·het rapier op zij patrouil
leren om het bedelen te verhinderen en minstens tweemaal per dag de stads
poorten bezoeken om vreemde bedelaars te weren. 

De aalmoezeniers moesten jaarlijks van hun ontvangsten en uitgaven reke
ning en verantwoording afleggen aan de burgemeesters. Zij werden hij •het .voe
ren van de omvangrijke administratie bijgestaan door een ·klerk en een bode. 

Tot de zorg van de aalmoezeniers behoorden ook cle wezen die niet in het 
Heilige-Geesthuis konden worden opgenomen, hetzij omdat hun ouders geen 
poorters waren geweest, hetzij omdat zij boven de tien jaren waren. Zij werden 
besteed bij particulieren. De huisvrouwen van de aalmoezeniers waren ver
plicht om beurten de bestedelingen te bezoeken, wekelijks of om de veertien 
dagen. 's Zondags vóór de kerkdienst kwamen de kinderen samen, om na 
onderzoek van wat zij in de afgelopen week ·hadden geleerd, gezamenlijk naar 
de kerk te gaan. Deze aalmoezenierswezen droegen een onderscheidingsteken. 

In 1597 besloten de burgemeesters om het zgn. Molckenhuis op het erf 
van het Heilige-Geestweeshuis aan de kant van de Patersteeg te laten repareren 
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en het gebouw in gebruik te geven aan de aalmoezeniers om de wezen daar 
een handwerk te laten leren. In 1598 werden de aalmoezeniers gemachtigd 
om f 2.000,- te lenen voor het aankopen van weefgetouwen voor de vervaar
diging van laken door de wezen in voornoemd gebouw. In 1599 ontvingen 
de aalmoezeniers uit de stadskas bijdragen voor de aankoop van weefge
touwen, voor de reparatie van het huis en de aankoop van bedden met toe
behoren17. Uit deze fragmentarische berichten moet wel worden opgemaakt, 
dat het plan voor de stichting van een werkplaats bij de uitwerking is aange
vuld tot een volledig weeshuis. In het zgn. fundat.ieboek van de aalmoezeniers, 
dat gedeeltelijk omstreeks 1604 is geschreven, staat: "1598. In desen jare 
hebben de regenten ofte aelemosiniers op ·heurlieder ernstich versouck ende 
aenhouden van de heeren Burghermeesteren ende Raden deser stede verwor
ven het hoochloftlijcke nieuwe weeshuijs tot solagement ende vertroostinge 
van de arme vreemde weese.n ... " en daarna wordt medegedeeld dat in het
zelfde jaar de wezen van dit huis voor -de eerste maal een nieuw nieuwjaarsliect 
zongen, dat gecomponeerd was door Michiel Cornelisz. Vlack, -net zoals de 
wezen van het Heilige-Geesthuis altijd al deden. Op 15 augustus ·1599 werden 
vier buitenmoeders of regentessen met het toezicht op de wezen belast. Voorts 
werden ·in dat jaar een binnenvader en binnenmoeder alsmede een werk..: 
meester aangesteld, 20 getouwen geplaatst en 24 kinderen die tot dusverre 
waren uitbesteed, opgenomen1~. Uit dit alles kari worden geconcludeerd dat 
het Weeshuis medio 1599 in gebruik is genomen en dnt het eerste zingen van 
het nieuwjaarslied -op l januari I. 600 moet hebben plaats gevonden. 

In een instructie voor de aalmoezeniers, buitenmoeders, het personeel en 
de kinderen werden hun verplichtingen geregeld. De aalmoezeniers kwamen 
om beurten 's zondags ·inspecteren. De buitenmoeders vergaderden minstens 
tweemaal per week. Zij ,best~~l_ll~e,n. het huishouden, alsmede de spinn~rij en 
weverij. Onderwijs in lezen én schrijven werd gegeven door de binnenvader. 
De werkmeester en zijn vrouw leerden de kinderen spinnen, spoelen én weven. 
Het stedelijk bestuur gaf zich in die tijd veel moeite om de welvaart te stimu
leren door bevordering van de lakenindustrie, aanvankelijk met succes. 01i1-
streeks 1636 is het werkhuis gesloten, omdat het niet meer rendeerde. H.et 
gebouw is toen door de Heilige-Geestmeesters in gebruik genomen, maar in 
1639 moesten deze het ontruimen, omdat het door de stad was afgestaan aan 
de Franse schoolmeester Meurier111 • 

Hoe treurig ·het in Gouda omstreeks 1600 was gesteld, wordt geïllustreerd 
door het verlof in dat jaar aan de aalmoezeniers gegeven on1 de kinderen die 
niet in staat waren de -kost te verdienen, op bepaalde uren en mits gekenmerkt 
äoor een embleem langs de huizen te laten bedelen! 

Het dagelijks menu was samengesteld in navolging van het Heilige-Geest-
weeshuis. Het luidde als volgt: 

's zondags koud vlees met soep of groente, en 's avonds griesmeelpap, boter 
en kaas; 
's maandags rode kool, zo mogelijk een stukje vlees daarbij, 's avonds 
karnemelk; 
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's dinsdags groente rnet -koud vlees of een stukje worst of spek, 's avonds 
karnemelk; 
's woensdags vis of pap, 's avonds karnemelk; 
's donderdags groente met vlees of spek, 's avonds karnemelk; 
's vrijdags zoute vis of melk, 's avonds karnemelk; 
's zaterdags erwten of melk, 's avonds boter en kaas. 
Voorts licht bier voor •de kinderen, iets zwaarder voor het personeel20• 

In 1599 had het Aalmoezeniershuis een doorgang uit het huis in het St.
Margaretaklooster, dat aan de andere kant van de Patersteeg was gelegen, 
tegelijk met enige "verdelingen" (kavels) in dat klooster verworven21 • Daar
door kreeg het Weeshuis voet op ·het terrein waar het Jater zijn definitieve 
plaats zou krijgen. Het St.-Margaretaklooster was in 1572 gedeeltelijk ver
brand. Tussen 1579 en 1592 zijn de percelen op het terrein van de klooster
kapel en het zgn. Verbrande Er[ aan de Spieringstraat door de stad in erf
pacht uitgegeven en in 1596 en 1597 nog enige perceeltjes aan het water van 
de Groeneweg~~. Een stuk grond met een loods en misschien nog andere op
stallen aan de Groeneweg bij de Patersteeg bleef. stadseigendom. De ruïne 
van een huis dat daar had gestaan, werd in 1584 voor afbraak verkod1t 
behalve een deel van de muur langs de Patersteeg ter hoogte van genoemde 
loods2:1• Het is blijkbaar dit terrein, dat in 1599 aan het Aalmoezeniershuis in 
gebruik is gegeven. 

Ofschoon daaromtrent geen cijfers bekend zijn, mng wel worden aangeno
men dat het aantal verpleegden sterk toenam. Aanwijzingen dat het gebouw 
te klein was en dat daa rom naar uitbre_iding werd -gestreefd, zijn er genoeg. 
Reeds in 1603 werd het huisje van Neeltje Goossens, een zuster uit ]iet voor
malige St.-Margaretaklooster, door de stad aan de aalmoezeniers gegeven. 
Neeltje werd voor het verlies van haar woning schadeloos gesteld, daardoor 
horen wij van deze transactie. In 1604 werd een huisje aan de Spieringstraat 
ter plaatse van ·het tegenwoordige poortgebouw aangekocht. In 1606 ver
wierven de aalmoezeniers het huis genummerd 3, dat evenals nr. 5 gebouwd 
was op het erf van de kloosterkapel. In 1635 werd een huis •ter plaatse van 
het poortgebouw rechts van het in 1604 verworven huisje aangekocht. In 
164 l werd ·het hu-is• op de hoek van de P atersteeg, waarin de prior van het 
Regulierenklooster tot zijn dood in 1595 had gewoond en daarna de organist 
van de St.-Janskerk, door de stad aan de aalmoezeniers gegeven voor de bouw 
van een nieuw weeshuis. Tenslotte werd in 1642 het huis nr. 5 gekocht. 

Er is nagenoeg niets bekend over de nieuwbouw in 1642. De boekhouding 
van het Aalmoezeniershuis uit de 17de en het grootste deel van de 18de eeuw 
is verloren gegaan, de resolutieboeken beginnen pas met 1719 en het zgn. 
fundatieboek, dat belangrijke gegevens betreffende de stichting van de Aal
moezenierskamer en het Aaltnoezeniershuis bevat, vermeldt in latere jaren 
alleen maar schenkingen e.d. Hetgeen wij hierboven hebben medegedeeld over 
de verwerving van diverse panden en erven, is -moeizaam bijeenvergaard uit 
het stadsarchief en het rechterlijk archief. Die bronnen laten ons nu ook in 
de steek. Ik veronderstel dat het huis van de organist een nieuwe gevel heeft 
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gekregen, dat dit huis met het gebouw aan de Groeneweg door een tussen
bouw verenigd is, dat de gevel aan de binnenplaats van het achtergebouw in 
overeenstemming met de stijl van de nieuwbouw is gebracht en dat het poort
gebouw is ontstaan door verbouwing van de beide huisjes die daar stonden. 
De galerij tegen de muur tussen de huizen nrs. 5 en 7 is in 1643 gemaakt. 
Evenmin is ons bekend hoe deze nieuwbouw is gefinancierd. Uit het fundatie
boek blijkt wel dat er flinke bedragen aan het Aahnoezeniershuis werden 
gelegateerd en dit, gepaard met een algemene economische bloei, zal de forse 
uitgave mogelijk hebben gemaakt. Zelfs schoot er nog een bedrag van f 95,
op over, waarvoor een nieuwe kast in de moederskamer werd gekocht. In een 
feestelijke stemming lieten de regenten zich conterfeiten. 

De oorlog van 1672 bracht meer armoede, meer uitgaven, bij verminderende 
inkomsten. Tot 1678 moest een bedrag van :f 9.525,- worden opgenomen. 
Allerlei middelen werden beraamd om de kas te verstevigen o.m.: "Gemerckt 
dat het voorsc. huijs niet alleen uijtdeijlinghe doet aan menschen van de gere
formeerde, remonstrantse, luijterse ende ·mennonistenreligie maer oock aen 
de pausgesinde, ende dat hunne priesters b ijnaer niets aen hunne armen distri
bueren, maer ter contrarie alle, immers 't meeste ' t gunt in hunne kercke wort 
gecollecteert naer cloosters oversenden, of niet ijder kerck jaerl. aen het huijs 
behoorde 200 gl. toe te reijcken". Het aantal in het weeshuis opgenomen kin
deren was bijzonder groot: op l januari 1683 waren er niet minder dan 60 
jongens en 55 meisjes ingeschreven! Vele varkentjes maken de spoeling dun. 
Misschien ligt hierin de verklaring van het opmerkelijke feit dat in 1683 niet 
minder dan zeven jongens wegliepen, terwijl dit euvel zich anders maar spora
disch voordeed. 

De omstandigheid dat geld werd geleend, behoeft geen bewijs van nood
Jijdendheid te zijn. Ook bij het Heilige-Geesthuis kon de tendens worden op
gemerkt om overschotten zoveel mogelijk rentegevend te beleggen door daar
voor obligaties te kopen, en eveneens de ·tegenzin om in geval van tekorten 
effecten te verkopen. 

Ook in 1691 en 1692 liepen er veel jongens weg, in totaal tien, en in 1693 
een meisje. De jongens werden vooral aangelo-kt door de zee; de ronse'laars 
in Rotterdam namen het niet zo nauw. Was bij de jongens veelal de zucht naar 
avontuur de drijfveer, bij meisjes was het meestal het verlangen naar avontuur
tjes. De Magistraat van Gouda maakte in 1694 een keur over '·t weglopen van 
de kinderen uit de weeshuizen. Dr. mr. J. Smit heeft deze keur uitvoerig be
sproken in .zijn meesterlijke commentaar op ·het dagboek van de Goudse regent 
Willem van der Hoeve21. Bezwaar heb ik tegen zijn conclusie "dat wezen niet 
veel meer waren dan halve slaven". Men n1oet zich bij de beoordeling van de 
keur wel realiseren dat de regenten, de buitenvaders, feitelijk de ouderlijke 
macht over de kinderen uitoefenden en daarom. alle rechten en plichten van 
ouders hadden, ook het recht om te straffen door opsluiting, kastijding of 
plaatsing in het tuchthuis. Hier geldt nu eenmaal: andere tijden, andere zeden! 

Zoa'ls hierboven reeds werd aangegeven, dateert het oudste resolutieboek 
van 17 19. Het bevat nagenoeg uitsluitend akten van aanstelling en instructies 
voor het vrij talrijke personeel; de binnenvader, de binnenmoeder, de bakker, 
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de bakkersknecht (er werd ook brood gebakken voor de uitdelingen aan de 
armen), de kleermaker, de schoenmaker, de schoolmeester, de cathechiseer
meester, de apotheker, de chirurgijn en de procureur. Van veel gewicht en 
daarom waardig in het boek te worden aangetekend, was de resolutie wegens 
de sessie van de regenten d.d. 24 juli 1727 waarin de rangorde van de regenten 
werd vastgesteld. Voorop ging natuurlijk de president, gevolgd door de drie 
regenten uit de burgerij. De twee regenten ui,t de diaconie moesten met de 
derde rang genoegen nemen! Eveneens werd aangetekend de overeenkomst 
met het bejaarde weesmeisje Paulina Soekpenningh, waaraan mej. M. A.C. M. 
van Hattum in de Bijdragen van Die Goude, 3 (1941) een artikel heeft gewijd. 

Een onderwerp waarvan noch in dit resoluticbock, noch in het volgende 
melding wordt gemaakt, is de stadspijpenfabriek. De commissarissen van de 
pijpnering binnen Gouda hadden met afgunst de bloei van de kor-te-pijpen
fabriek te Schoonhoven opgemerkt. Zij verwachtten door de stichting van een 
dergelijke fabriek te Gouda de concurrentie van de Schoonhovensc pijpen
fabrieken en pottenbakkerijen een gevoelige klap toe te brengen . Omdat de 
korte pijpen minder opbrachten dan de lange, betere soort pijpen, en ook 
wegens gebrek aan werkvolk, hadden de Goudse pijpmakersbazen geen belang
stelling voor het maken van korte pijpen. Vandaar het besluit om. deze fabriek 
voor rekening van de stad Gouda te exploiteren . . Het personeel werd gerecru
teerd uit kinderen van 8-16 jaren, die door instellingen van liefdadigheid 
werden onderhouden, zodat met een gering loon, gemiddeld 16 stuivers per 
week, kon worden volstaan. Verwacht werd dat zij onder leiding van een 
bekwame werkbaas en diens vrouw zich zouden ontwikkelen tot volwaardige 
werkkrachten, waaraan bij de pi_j penl'abrieken behoefte bestond. 

De fabriek heeft gefunctioneerd vanaf -het najaar vnn J 783 tot de zomer 
van l 79 .1. De meeste kinderen waren uit het Aalmoezeniersweeshuis al'kom
stig. Het bleek dat de vervaardiging van een - althans in Goudse ogen -
minderwaardig soort pijpen geen goede leerschool vormde. Toen bovendien 
de afzet stagneerde, werd het bedrijf' geliquideerd. 

Het resolutieboek, dat met 1784 begint, is in overeenstemming met de geest 
van de tijd veel uitvoeriger. In datzelfde jaar werd besloten om het laten 
vergulden van de schoorsteen "zo als die van ouds is verguld geweest" nog 
even uit te stellen. Dit gegeven is misschien van belang nu het weeshuis zo 
grondig - letterlijk van de grond af - wordt gerestaureerd. In dezelfde ver
gadering werd overwogen om de namen van de fungerende regenten op een 
bord te laten schilderen: een ,bescheiden poging o-m zich onsterfeli.ik te maken. 
In 1786 viel het belangrijke besluit "in overweging genomen zijnde dat de 
boterhammen geschikt (bestemd) ten gebruijke van de kinderen, des 's mor
gens, 's middags en des avonds 'te dik en te oneevenredig tot het behoorlijk 
gebruijk wierden toebereid, tot menagement (besparing) voor het huijs, en 
ten nutte der kinderen, de brooden te doen bakken op de breedte van de 
zoogenaamde Tuijmelaars". 

In diezelfde vergadering werd een kwestie betreffende een zgn. "testament" 
behandeld. Daaronder werd verstaan een ·kind dat wegens gebreken aan 
lichaam of geest zijn gehele leven in het weeshuis bleef. De bovengenoemde 
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Paulina was hiervan een voorbeeld. Deze bejaarde wezen hielpen in het 
huishouden. Het woord testament werd vroeger schertsenderwijs voor oude 
mensen gebruikt. 

Sympathiek was de afspraak van regenten, nog steeds in 1786, om iets 
mm -het huis na te laten, als zij kinderloos kwamen te overlijden. 

De politieke gebeurtenissen van die tijd worden weerspiegeld in het feest
maal, dat dokter B. de Moor aan de kinderen en regenten aanbood ter gelegen
heid van de verjaardag van prins \Villem V in 1788. De kinderen werden 
's middags onthaald op schapevlees met tweeërlei -toespijs en 's avonds op 
boterhammen met rookvlees; de regenten, regentessen en enige genodigden 
werd een "zindelijke" (goedverzorgde) maaltijd in de kapel bereid. In 1789 
werd op aandringen van de ~1agistraat van Gouda de school gereorganiseerd. 
De .fungerende schoolmeester kon niet goed aan de instructie voldoen, omdat 
zijn particuliere school hem teveel in beslag nam. In zijn plaats werd een 
inwonende schoolmeester aangesteld. Het aantal fosuren werd uitgebreid en 
de leermethode verbeterd. 

In 1698 had Adriana van Rijck beide weeshuizen elk f 1.500,- getesteerd 
onder voorwaarde dat jaarlijks op de derde Pinksterdag de kinderen een 
middagmaal van 140 pond warm en wel gebraden schapevlees alsmede vier 
halve vaten best bier en bovendien aan ieder kind een half best bolletje zou 
worden geven, en 's avonds rijstebrij met zoetemelk gekookt, in ieder huis 
daartoe te gebruiken zestien pond ri_jst, acht pond suiker en driekwart pond 
kaneel. Bovendien moest aan ieder van haar vrienden (bloedverwanten) die 
dat wensten een warme schapebout met best brood en best bier worden 
geserveerd. In 1795 wns het de beurt van het Heilige-Geestweeshuis om de 
familie van de erflaatster, jn casu de familie Maarlingh, t~ trakteren. Omdat 
het genoemde weeshuis wegens inkwartiering van Franse troepen was ge
evacueerd, werd deze taak overgenomen door ·het Aalmoezeniershuis. Dit is 
de eerste confrontatie met een tijdvnk dat de weeshuizen onnoemelijk veel 
ellende zou opleveren. Enige dagen later werden twee meisjes vermist. De 
nasporingen brachten aan het Jicht dat zij in gezelschap van Franse soldaten 
naar Woerden waren vertrok-ken. Dank zij de medewerking van de comman
dant van Woerden konden zij enige dagen later worden teruggehaald; de 
regen,ten maakten zich er wel bezorgd over dat zij tijdens het uitstapje al te 
fomiliaar met de Fransen zouden hebben geconverseerd! 

In juni d.a.v. werden de regenten door het nieuwe gemeentebestuur. ont
slagen. In verband hiermede werd een inventaris van de bezittingen van het 
weeshuis opgemaakt. Het is verdrietig te inoeten constateren dat veel oude 
stukken, o.m. een of meer resolutieboeken beginnende 1640 en de meeste 
rekeningen van ontvangsten en uitgaven vanaf I 587 sindsdien zijn opgeruimd. 

De nieuwe regenten kregen een zware taak. Het aantal kinderen dat ver
zorgd moest worden, steeg van 89 in 1795 tot 120 in 1801. Deze kinderen 
werden niet allemaal in ·het Weeshuis verzorgd, enige waren buiten het huis 
besteed. In ·beginsel werden namelijk alleen kinderen die ouder waren dan 
tien jaar opgenomen. Die kinderen waren dikwijls verwaarloosd en slecht 
opgevoed; ZIJ gaven meer te stellen dan de kinderen in het Heilige-Geest-
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weeshuis, die op veel jongere leeftijd werden opgenomen. De moeilijkheden 
waarvan in de resolutieboèken gewag wordt gemaakt, betreffen hoofdzakelijk 
het weglopen van jongens en het in de kraam komen van meisjes. Uiteraard 
wordt in de resolutieboeken de meeste aandacht geschonken aan de proble
men, en omdat er zo vele waren, vormen zij geen opwekkende lectuur. In 
het algemeen zijn de moeilijkheden van dezelfde aard als waarmede de regen
ten van het Heilige-Geestweeshuis te kampen hadden o.m. stijgende uitgaven 
en verminderende inkomsten. Het inzicht hierin wordt bemoeilijkt, doordat 
de administratie van de algemene armenzorg niet gescheiden was van die van 
het Weeshuis. Regenten hebben nagelaten hierin verbetering te brengen. Al 
te gemakkelijk kregen zij, wanneer het gewone subsidie van f 12.000,- per 
jaar uitgeput was, van de stad extra subsidie, in 1801 zelfs J' 14.544,- en in 
1802 .f 13.000,- . 

De allereerste resolutie in het boek dat op 14 november 1797 in gebruik 
werd genomen, betreft de aangifte van een vondeling, een meisje, dat gevon
den was op de bank voor het huis van een zekere Borst in de Peperstraat. 
Het kind werd voor anderhalve gulden per week besteed bij een minnemoer. 
T ien dagen later werd het door de binnenvader en de binnenmoeder in de 
St.-Janskerk ten doop gehouden. Het kreeg de namen Ida Jacoba H.uijs. Ida 
heette het oudste weesmeisje, de oudste weesjongen heette Jacob. 

Meer levensvatbaarheid dan Ida Huijs, die in maart 1798 stierf, bezat 
Jan Gouda. Hij werd op 5 november gevonden op de stoep van H'endrik 
Melkert op de Turfmarkt. Naar schatting was hij vijf jaar oud. Enige dagen 
later werd hij gedoopt. In 1816 werd hij uit de voogdij van regenten ont
slagen. 

Op l mei 1798 werd de eerste grondwet, de staatsregeling voor het Bataaf
sche volk, afgekondigd. Het gemeentebestuur was van oordeel dat de wezen 
in de algemene feestvreugde behoorden te delen. Daarom kregen de regenten 
orders om de kinderen feestelijk te onthalen. Regenten hebben een uitvoerig 
rapport uitgebracht waaraan wij het volgende ontlenen. Op de binnenplaats 
waren twee grote en twee kleine tafels geplaatst. Nadat de president van het 
college van regenten de betekenis van de plechtigheid had uiteengezet, werden 
enige liederen gezongen, die door de schoolmeester waren gemaakt. Het maal 
bestond uit zoutevis met kruisbessen, gevolgd door kalfsvlees met ·kropsalade, 
besproeid met een glaasje wijn. 's Avonds werden "broeders" (een gebak) 
gegeten. Daarna was er vrijaf tot half twaalf. De regenten bleven bijeen tot 
alle kinderen weer veilig ,binnen waren. 

Veel deining gaf het ontslag van een regent, die ervan werd beschuldigd 
een weesmeisje te ·hebben verleid. Hoewel hij ontkende - zij had zich met meer 
mannen afgegeven, en één van hen had een kind verwekt, waardoor de zaak 
aan het rollen kwam - vond het gemeentebestuur, dat zich intens met deze 
affaire bemoeid heeft, het maar beter om hem zijn congé te geven. 

Natuurlijk verliepen niet alle vrijages zo stormachtig. "Co·mpareerde ter 
kamer van regenten Bernardus de Lois aan regenten te kennen geevende dat 
deszelvs zoon Hermanus Johannis hem hadde gezegt dat hij inclinatie (een 
zwak) hadde opgevat voor Teuntje de Roo, kind in deesen · huijze, verzoe-
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kende dat regenten het verzoek van deszelfs zoon, 01n in het ordentelijke met 
gemelde (meisje) te mogen converseeren, als ·met zijn genoegen en voorken
nisse gedaan geliefden te -accorderen". Nadat Teuntje verklaard had dat zij 
de genegenheid van Hennan beantwoordde, werd het verzoek toegestaan. 
Het aanzoek werd zeven maanden later gevolgd door een huwelijk. 

In september 1808 werd namens de Minister van Binnenlandse Zaken ver
zocht om de wezenkleding zodra deze versleten was te vervangen door gewone 
kleding. De minister meende dat de veelkleurige kleding waardoor wezen zich 
onderscheidden, er aanleiding toe kon geven, dat zij met een zekere minachting 
behandeld zouden worden; de Koning (Lodewijk Napoleon) had deze kleding 
met tegenzin gezien. Het eerste argument was niet overtuigend; de kleding 
had immers een beschermende functie. Het tweede was niet voor tegenspraak 
vatbaar. Enige tijd later merkte de goedhartige maar naîeve vorst bij een 
verblijf. te Zutphen de uitstekende -gezondheid van de wezen aldaar op. Deze 
werd vooral toegeschreven aan het doorlopend gebruik van vleesspijzen en 
daarom. werd het Zutphense weeshuisdieet aanbevolen ter navolging. En dat, 
terwijl de regenten even te voren gedwongen werden tot een flinke bezuiniging 
op het huis-houden, omdat de koning had besloten dat de uitkering van op
centen op rijksbelastingen, onder de naam van oortjesgeld e.d., aan plaatse
lijke armbesturen moest worden gestaakt. Daardoor verloor het Aalmoeze
niershuis inkomsten ter grootte van nagenoeg f 5.000,- per jaar! 

ln juli .1809 moest het Aalmoezeniershuis twaalf wezen aan de legers van 
Napoleon afstaan. Eén van ·hen ontsnapte tijdens het transport naar Utrecht, 
waarover in hoofdstuk I reeds een en ander werd medegedeeld. 

Het volgende resolutieboek is een en al klaagzang over geldgebrek. Talloze 
malen wordt de burgemeester - de raad had toen niet veel te betekenen - om 
subsidie gevraagd, nu eens om een achterstallige schuld te voldoen, dan weer 
om de -wekelijkse bedelingen te kunnen voortzetten. Gewoonlijk had men 
succes, hoewel bij stukjes en beetjes, want ook de stadskas was meestal leeg. 
Krediet ·had men niet meer, de leveranciers verlangden contante betaling. Op 
23 april 18 l 1 schreven de regenten aan de Maire: "Het lang gevreesde tijd
stip waarop in één woord aan alles gebrek zal zijn is thans geboren. Geen 
geld in cassa, geene granen hoegenaamd op de zolder, en niets, van wat 
natuur ook, bij een eenig leverancier verkrijgbaar zijnde, uijt hoofde die Jieden 
natuurlijk moede worden langer crediet te geven. Dit alles veroorzaakt een 
complete stilstand in onze administratie". 

Jn oktober 1811 gaf de Maire Jast om alle kinderen van achttien jaar en 
ouder het huis te doen verlaten. Geld voor de gebruikelijke uitzet van .f 150,
was er niet. De stad zou f 15,- per kind fourneren voor aankoop van kleding 
"alzo dezelve ontbloot van alles het huijs alzo niet verlaten ·kunnen". Waarheen 
kinderen? Napoleon gaf een tip: "Het heeft zijne Majesteit behaagd brj decreet 
van den 11-den september 18 l l 600 jongelieden den ouderdon1 hebbende van 
15 tot 20 jaren aan te nemen in het corps der kwekelingen tot de Keizerlijke 
Guarde. Zij zullen geleverd moeten worden door de gestigten van het Keizer
rijk". 

De vergadering van 12 november 181 l., de dag waarop de kinderen van 
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21 jaar en ouder het ·huis verlaten moesten, ·is de laatste die genotuleerd is. 
Werden de regenten apathisch? 

JIJ. Het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis25 

Van wie het voorstel afkomstig was om beide weeshuizen samen te voegen 
is mij niet duidelijk geworden. De brief van de onderprefect d.d. 6 juni 1812 , 
waarin hij de Maire van Gouda bericht dat de prefect van het Departement 
van de Monden van de Maas het plan toejuicht en hem verzoekt om het met 
de meeste spoed te volvoeren, zwijgt daarover. Er was veel voor te zeggen. 
Sinds 1808 was het verschil tussen poorter en niet-poorter vervallen. Beide 
weeshuizen waren uitgekamd, vooral wat de jongens betreft, waardoor het 
aantal verpleegden sterk was gedaald en nog slechts 84 bedroeg, waarvan 32 
in het Heilige-Geestweeshuis. Door samenvoeging kon op het personeel en het 
onderhoud van de gebouwen worden bezuinigd. Financieel waren beide instel
lingen er even slecht aan toe. Nominaal had het Heilige-Geestweeshuis wat 
meer vermogen, belegd in obligaties van twijfelachtige waarde. 

Na een bespreking met de regenten van de beide huizen riep de Maire een 
vergadering van de gemeenteraad bijeen (een formalite it!); die keurde liet plan 
goed. De prefect van de Monden van de Maas bepaalde dienovereenkomstig 
dat de fusie vóór 15 juli d.a.v. tot stand zou worden gebracht. In overeen
stemming met het advies van de regenten werd het Aalmoezeniershuis, dat 
de beste accommodatie bezat, tot weeshuis bestemd. Zo snel als de prefect 
gewenst had - de Franse autoriteiten ·hadden altijd veel haast - verliep de 
reorganisatie niet, maar in de avond van 31 augustus 1812 gebruikten de 
wezen voor 't eerst de maaltijd gezamenli_jk en vond tevens de eerste vergade
ring van alle regenten tezamen plaats. De afvloeiing van· het overtollig ge
worden personeel gaf hun veel zorg "in het besef der hardheid, hetwelk onzes 
inziens gelegen is in de plotselinge afdanking van bedienden, welke jaaren 
herwaards zich door een getrouwe waarneming der hun opgelegde plichten 
hebben doen onderscheiden. Niets zoude ons dus aangenamer zijn dan in op
zigten dier anderzints ongelukkige voorwerpen zodanige schikkinge te zien 
daarstellen welke en met de geest der wetten, met de finantien en de daartoe 
betrekkelijke bepalingen. zouden kunnen worden overeengebragt". Zij advi
seerden om hun vrije ·kost en inwoning te verschaffen, totdat zij een andere 
betrekking zouden hebben gevonden. 

Het notulenboek 1812-1814 is, op enige fragmenten na, verloren gegaan,. 
zodat moet worden volstaan met wat in ·het voorgaande over genoemd tijdvak 
is medegedeeld. 

Terecht merkte de gouverneur van Zuid-Holland in een brief van 1 septem-• 
ber 1814 op, "dat de administratie van ,het wees- en armhuis ganschelijk moet 
worden gescheiden van die der algemeene armen, dewelke als nu door elkander 
beheerd worden, al •het geen de grootste verwarring in de administratie en 
bedeeling der armenfondsen voortbrengt, en niet dan tot nadeel der armen 
strekken kan". Het provisioneel gemeentebestuur, gevolg gevende aan zijn 
wenk, besloot op 21 oktober d.a.v. tot splitsing. De voonnalige regenten van 
het Heilige-Geestweeshuis werden benoemd tot administrateuren van het ge-
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combineerde weeshuis, terwijl aan de voorn1alige bestuurders van het Aal
moezeniershuis de administratie van de "Algemene annen" werd toever
trouwd. 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe college werd op 7 november 1814 
gehouden. Men kon •met een schone lei beginnen. De onbetaald gebleven 
schulden t/m 1813 die tevoren zo,veel zorg en verwarring hadden veroor
zaakt, waren krachtens Koninklijk Besluit van 18 februari 1814 op de lijst 
van de stedelijke achterstand geplaatst; de afwikkeling daarvan behoorde tot 
de taak van een stedelijke commissie. Men kon zich nu rustig wijden aan de 
verzorging van de kinderen. In een rapport, enige weken later aan het ge
meentebestuur uitgebracht, deelden zij o.m. mede: "Het is met innig gevoel 
van leedwezen, dat zijlieden hebben ontdekt den ellendigen staat van alle de 
kinderen en de schreeuwende behoeften van het geheel; thans worden in dit 
gesticht gealimenteerd 112 kinderen, die meest allen ontbloot zijn van de 
zoo benodigde kleding en dekking, waarvan de helft bijna nakend is. Hier uit 
nu word geboren ontiegheid (onzindelijkheid) bij gebrek van verschoning daar 
zelfs het grootste deel gebrek heeft aan hemden, en 't gevolg is, dat hierdoor 
een aanstekende huidziekte (schurft?) meer dan de helft ·heeft besmet. En 
wanneer men nog hierbij in oogenschouw neemd het locaal waarin de kinderen 
zijn gehuisvest hetwelk in geenen deele is geschikt om alle deze voorwerpen 
na behoren te plaatsen en aftezonderen, en nog daarbij zich in zoo een staat 
van verval door gebrek van reparatie bevind ... " . Dat zij niet overdreven, 
wordt bewezen door een opgave d.d. 2 l april 1812 van het bestuur van het 
Heilige-Geestweeshuis, waarin werd medegedeeld dat na 1808 geen laken 
meer was aangekocht en dat men zich moest behelpen met een veel goedkopere 
stof, waarvan de kwaliteit naar verhouding was, alsmede dat in de afgelopen 
25 jaren slechts 40 ,dekens waren aangeschaft. Nu de baten weer wat regel
matiger binnenkwamen en de stad een flink subsidie gal', kon de achterstand 
geleidelijk. worden ingelopen. Een indruk van de posten van baten en Jasten 
geeft de in bijlage :10 opgenomen samenvatting •van de rekening van ontvang
sten en uitgaven over 1815. Het recht op de bagger uit de stadsgrachten en 
het recht op de kalk- en trastonnen is kort daarna vervallen. 

In de vergadering van 10 april 1824 gaf de president in overweging om van 
het stedeli.ike subsidie af te zien, omdat door de lage p rijzen van de levens
middelen en de halvering van het aantal verpleegden bij zuinig beheer de inkom
sten uit eigen middelen voor het vervolg voldoende zouden zijn. J-let subsidie 
bedroeg toen f 400,- per maand. 

1-l'ct voorstel moet de mederegenten wel vreemd in de oren hebben ge
klonken, tenzij ... zij reeds bekend waren met het Koninklijk Besluit van 
24 maart 1824 nr. 23, waarin de van overheidswege gesubsidieerde weeshuizen 
onder druk werden gezet om kinderen te leveren aan de landbouwkolonies van 
de Maatschappij van Weldadigheid. Het K .B. wordt in de notulen niet ge
noemd, maar ongetwijfeld heeft het de stoot gegeven tot het voorstel. Men 
kan zich wel indenken dat het bestuur fel gekant ·was tegen het al'staan van 
wezen aan een instelling, die althans in hun ogen ten doel had asocialen op te 
vangen, en dat Burgemeester en \1/ethouders hun opvatting deelden. 
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Het bericht dat de regenten van verder subsidie afzagen, werd door B. & W. 
voor kennisgeving aangenomen. B. & W. stelden zich op het standpunt dat 
het weeshuis door het vervallen van het stedelijke subsidie opgehouden liad 
een "publiek gesticht voor liefdadigheid" in de zin van artikel 68 van het 
reglement voor het bestuur der stad Gouda te zijn, en dat de gemeenteraad 
daarom de bevoegdheid om de regenten te benoemen had verloren en even
eens de bevoegdheid ingevolge art. 75 van ·het regleruent om de rekeningen 
van het weeshuis op te nemen. Op verzoek van de regenten bepaalden B. & 'N. 
dat zij ·in geval van een vacature een nieuw lid uit een nominat ie van regenten 
zouden aanwijzen, en dat zij telkenjare de rekening van ontvangsten en uit
gaven zouden onderzoeken en opnemen. Voorts zegden B. & W. toe dat het 
stedelijk bestuur zich niet meer zou bemoeien met de inning van de zgn. 
paal pacht. 

De regentessen werden op hun verzoek van 'hun functie ontheven; haar 
werkzaamheden werden door de regenten met enige zelfoverschatting over
genomen. 

Het bestuur •is er aanvankelijk in geslaagd om, de uitgaven te bestrijden uit 
de zozeer verminderde inkomsten. Overigens is de geschiedenis van het tijdvak 
.1 825 februari-1835 juni in het duister gehuld, omdat geen notulen zijn ge
houden! De financiële toestand moet mede tengevolge van de Belgische op
stand erg achteruit zijn gegaan. De rekening over 1831, die pas in 1835 werd 
ingediend, vermeldt veel onbetaald gebleven rekeningen! Door het bestuur 
van het Oudemannenhuis werd toen een renteloze lening van :f 7 .200,- ver
strekt, zodat de schulden konden worden afgelost. Het aantal verpleegden 
bedroeg in 1835 55, waaronder zes oude en gebrekk·ige wezen. In 1837 werd 
besloten alleen nog kinderen beneden veertien jaar aan te nemen. 

Van J 7 juli .1837 tot 9 september 1844 is alweer niets genotuleerd. 
In augustus 1844 werden cft>ie nieuwe regenten benoemd, ter vervanging 

van overleden en afgetreden leden. Eén van de eerste bestuursdaden van het 
verjongde college was het besluit om de ·kinderen bij ·het ontbijt koffie te 
schenken. Een verzÓek van de kerkeraad van ,de ·hervormde gemeente te 
Gouda om de protestantse en rooms-kat-holieke 'kinderen ·te scheiden werd als 
onuitvoerbaar afgewezen. 

In 1849 werd in verband ·met het grote aanbod van wezen als gevolg van 
de grote sterfte besloten geen kinderen op -te nemen die de leeftijd va.11 tien 
jaren reeds bereikt hadden, en voorts de voorwaarde te stellen dat de ouders 
te Gouda waren geboren. Indien zulks n1et de vader niet het geval was, moest 
hij minstens drie jaar te Gouda hebben gewoond en geen onderstand l1ebben 
genoten. Hierdoor kreeg het weeshuis het karakter van een burgerweeshuis, 
zoals ook het voormalige Heilige-Geestweeshuis was geweest. De kinderen die 
niet konden worden opgenomen, werden door het Algemeen Burgerlijk An11-
bestuur bij particulieren besteed. Omdat de verzorging en opvoeding van deze 
kinderen veel te wensen overliet, werd bij raadsbesluit van 8 april 1. 853 een 
bestedclingenhuis gesticht, dat werd ondergebracht in een deel van het voor
malige Proveniershuis. Toen bezat Gouda. dus weer twee weeshuizen, evenals 
tot 1812! 
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De regenten die in 1824 zo onvoorzichtig waren geweest om de werkzaam
heden van de regentessen over te nemen - vermoedelijk verbeeldden zij zich 
beter en voordeliger te kunnen huishouden - zagen, nadat zij lange tijd de 
moeilijkheden ondervonden hadden, die het gemis van deskundig toezicht op 
de naaikamer en de kleding van de kinderen meebracht en waardoor veel 
ongeregeldheden en schade voor het huis ontstonden, zi.ch in 1850 genood
zaakt enige dames om hulp te verzoeken, welk verzoek deze dames gracieuse
lijk inwilligden. 

Op een voordracht aan B. & W. voor de ve!'vulling van een vacature in het 
bestuur antwooL"dden deze van gevoelen te zijn, dat niet zij maal" de gemeente
raad het recht van benoeming had. Deze zienswijze hield kennelijk verband 
met de invoering van de gemeentewet van 1851, maar zij was in strijd met de 
afspraken van 1824. Het bestuur heeft er zich zonder meer bij neergelegd. 

Bij de invoering van de wet van 28 juli 1854 werd het \.Veeshuis door het 
gemeentebestuur gerangschikt onder de instellingen als bedoeld onder artikel 
2, eerste alinea, letter a: gemeente-instellingen, door de burgerlijke overheid 
geregeld en van harentwege bestuurd. De regenten daarentegen waren van 
mening dat het Weeshuis behoorde tot de instellingen genoemd onder letter 
c: instellingen, door bijzondere personen of door bi_jzondere, niet kerke,lijke 
verenigingen geregeld en bestuurd. De kwestie heeft vele jaren getraineerd; 
tenslotte heeft de gemeenteraad onder druk van de M inister van Binnenlandse 
Zaken in 1864 de knoop doorgehakt en een reglement voor het Wees- en 
Aalmoezeniershuis vastgesteld. De zaak is in 1936 door de gemeentesecretaris 
uitvoerig behandeld in een gestencilde nota, waarin o.m. de tekst van het door 
het gemeentebestuur ingewonnen advies van de advocaat bij de Hoge Raad 
mr. Van -der Linden is opgenomen. De advocaat kwam op.grond van ten dele 
onjuiste gegevens en door een eenzijdige interpretatie daarvan tot de conclusie, 
dat het Weeshuis een gemeentelijke instelling was. Voor de geschiedenis van 
de stichting van ·het Hei!ige-Geestweeshuis en het Aalmoezeniersweeshuis 
steunde Van der Linden op de onvolledige en gebrekkige mededelingen van 
Walvis. Sedert 1812 was het gecombineerde Wees- en Aalmoezeniershuis 
een stedelijke jnstelling, daarover kan geen verschil van ·mening bestaan, maar 
in 1824 heeft de stad het Weeshuis nagenoeg geheel losgelaten, niet krachtens 
een raadsbesluit, zoals ten onrechte wordt gesteld, maar krachtens een besluit 
van B. & W. , zoals wij hierboven hebben medegedeeld. Nog in 1853 heeft 
het gemeentebestuur het zo gezien, ,rnders was men er zeker niet toe over
gegaan een tweede weeshuis te stichten inplaats van het bestaande uit te 
breiden. Het advies was dus hoogst aanvechtbaar. De regenten, die al even
min de geschiedenis van hun •instelling goed kenden, en geen weg wisten te 
vinden in het ongeordende en slecht bewaard gebleven archief - daarvan zijn 
meer voorbeelden aan te wijzen - hebben nagela·ten dit aan te tonen. Toen 
hun het bovengenoemde reglement werd gepresenteerd, namen zij hun ontslag. 

De financiële toestand was na de jaren dertiig geleidelijk verbeterd. In 1856 
overtroffen de inkomsten de uitgaven met bijna duizend gulden. Deze reserve 
kwam van pas toen de gemeenteraad op grond van art. 238 (oud) van de 
gemeentewet besloot om de zgn. paalpacht, het marktgeld voor de magere 
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8h111e11plaats van het W eeshuis omstreeks 1855, lithografie door G. /. Verspuy. 
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varkens en de schouw van ·de vette varkens met ingang van 18_57 ten behoeve 
van de gemeente te doen ·invorderen. Het had dunkt mij op de weg van B. & W. 
gelegen - zij toch hadden •deze inkomsten in 1824 min of meer gegarandeerd -
om een compensatie voor -het weeshuis _te zoeken; de bestaande controverse 
inzake de classificatie van het weeshuis heeft dit blijkbaar verhinderd. Om 
deze bres in de inkomsten te vullen, werd in 1857 besloten een bakkeiij in 
het huis naast het weeshuis te stichten. Deze onderneming werd een succes, 
wierp flinke baten af. Het gesticht was in 1864 in goede doen en daarom was 
het onnodig en betreurenswaardig dat de koperen platen die voorheen het graf 
van de stichter van de Jeruzalemkapel ,hadden gesierd en die al die eeuwen 
zorgvuldig bewaard waren, toen voor een appel en een ei (J' 100,-) verkocht 
werden aan een ongenoemde persoon. Deze platen behoren nu tot de top
stukken van ·het Rijksmuseum! In het licht van deze n1entaliteit is het maar 
gelukkig -dat -ds. M. A. G. Vorstman, die tot 1846 catechisatie gaf aan de 
wezen, enige kostbare handschriften afkomstig van verschiUende kloosters 
naar de Librye heeft overgebracht. 

De gemeenteraad had de maximum leeftijd verhoogd tot vijftien jaar, waar
door het aantal verpleegden niet onaanzienlijk vermeerderde. In 1869 kon 
de rekening nog sluitend gemaakt worden door een gift van :f 500,-, maar 
voor 1870 voorzag het bestuur een defici.t, en daarom werd, "met weerzin", 
aan de gemeenteraad het verzoek gericht :f 1.800,- bij ·te dragen. Hiervan 
werd f 1.400,- opgenomen. Sindsdien werd regelmatig subsidie genoten en 
behoefden de regenten er zich niet meer het l1oofd over te breken hoe zij de 
zaak drijvende moesten houden, -het was ook n iet meer nodig om, zoals in 
1869 gebeurde, van gasverlichting over te gaan op de goedkopere petroleum
verlicht-in". 

~ -
N.a.v. dc•subsidieaanvrnag werd in de vergadering van de gemeenteraad de 

wenselijkheid naar voren gebracht om de ldnderen in het Bestedelingenhuis 
naar het Weeshu-is over te brengen. De regenten, door B. & W. daarover 
gepolst, verklaai,den dat zij, aangezien er in het verleden reeds zo vee] was 
gebeurd, dat in strijd -kon worden geacht met de aai,d en de bedoeling van 
de inrichting, zich reeds op die vereniging hadden voorbereid en mitsdien 
in -de bewuste zaak zouden berusten, onder voorwaarde dat de maximum
leeftijd. bij opname op vijftien jaar bleef bepaald, dat er geen bestedelingen of 
verlaten kinderen in het gestricbt zouden w01,den verpleegd, waardoor bet 
gesticht in ·een passantenhuis zou worden herschapen, en dat de gezamenlijke 
kinderen de stadstussenschool zouden blijven bezoeken (en dus niet naar de 
armenschool zouden worden gestuurd) . In 1873 werd deze kwestie opnieuw 
met B. & W. besproken. Omdat het weeshuis niet ruim genoeg was, stelden 
de regenten voor een nieuw weeshuis op grond van de gemeente aan de 
Boelekade te bouwen. Daarvan is niets -gekomen. Eveneens in 1873 werd de 
voormalige galerij, later waskamêi-, verbouwd tot ziekenzaal. Tenslotte werd 
in 1.875 ·met •het ,gemeentebestuur overeenstemming bereikt. De gebouwen aan 
de Groeneweg zouden wor<len gesloopt en op het vrijgekomen terrein een 
nieuw gebouw worden gesticht. Aangezien de regenten niet bereid waren de 
kosten uit het kapitaal van het weeshuis te betalen, wer,d overeengekomen 
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dat de gemeente de nieuwbouw zou bekostigen, mits het weeshuis de beno
digde .f 26.000,- bij wijze van lening zonder verplichte aflossing tegen 4% 
's jaars aan de gemeente zou fourneren. Volgens het plan van de gemeente
bouwmeester L. Burgerdijk werd het gebouw geleverd door. de timmerman 
I-I. J. Nederhorst, <lie toen nog aan het begin van zijn succesvol•le loopbaan 
stond. De eerste steen werd gelegd op 18 april 1876. Na een toespraak van 
de voorzitter M. H. Kluitman werd aan de werklieden een douceur uitgereikt. 
Op 30 april 1877 werden de vijftien kinderen uit het bestedelingenhuis in 
plechtige optocht naar het weeshuis gevoerd. Op 31 december van dat jaar 
werden ·er 73 kinderen verzorgd. 

Het nieuwe gebouw was nauwelijks in gebruik genomen of er moest ge
constateerd worden, dat het water uit de vier pompen ondrinkbaar werd. 
Wegens de onaangename lucht was het ·zelfs niet bruikbaar voor werkwater. 
In ·het vervolg moest het hemelwater worden verzameld en gefiltreerd. Het 
was een uitkomst toen in 1884 aansluiting op de zojuist gereedgekomen drink
waterleiding werd verkregen. 

In 1873 kwam het weeshuis door ·het overlijden van de vruchtgebrltiker in 
het genot van de rente van het door A. K. Kemper aan het gesticht gemaakte 
legaat van een kapitaal van f 30.000,- ingeschreven op het Grootboek N.W.$. 
2 ½ % en in 1877 legateerde mevr. Craaij geboren Van de Kerckhoven van 
Groenendijk een kapitaal groot f 20.000,- N.W.S. 3%, belast met vrucht
gebrui·k. 

Het Weeshuis .was nu in rustig vaarwater gekomen. De notulen van de 
regentenvergaderingen, zeer uitvoerig geworden, geven veel bijzonderheden 
over de dagelijkse gang van zaken. In 1902 veroorzaakte de benoeming van 
een gereformeerde predikant buiten de voordracht van het bestuur om nogal 
deining. De regenten namen het niet, dreigden Jnet een proces of een beroep 
op de Kroon, wat in de gemeenteraad weer aanleiding gaf tot uitgebreide 
discussies. 'Bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1903 werden zij in het ongelijk 
gesteld. Het woord "voordracht" in het huishoudelijk reglement is toen ver
vaJ1gen •door "aanbeveling". 

Het aantal verpleegden nam mede tengevolge van de stichting van een 
r.k. weeshuis vanaf het eind van de jaren negentig regelmatig al', zoals blijkt 
uit het volgende staatje: 

1865: 27 
1875: 60 
1885: 79 

1895: 80 
1905: 58 
1915: 49 

1925: 47 
1935: 14 
1945: 12. 

Daarom. werd niet voorzien in de vacature die in 1931 was ontstaan door 
het ontslag van de binnenvader, maar werd deze functie overgenomen door de 
jongensmoeder. De functie van kindermoeder, in 1932 opengevallen, werd 
evenmin vervuld. 

In 1928 viel het besluit om de uniforme wezenkleding af te schaffen en 
de kinderen te kleden volgens de heersende mode. 

Op 15 februari 1934 overleed het oudste inwonende weeskind, Jans Morree, 
in de ouderdon1 van 79 jaar. Zij was op haar dertiende jaar in het huis ge-
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komen, werd spoedig daarna slecht van gezicht en was bij het bereiken van 
de 21-jarige leeftijd vrijwel blind. Om die reden was zij in het huis gebleven. 

In 1935 ging een oude wond open, nl. de classificatie van het weeshuis 
ingevolge de Armenwet. Aanleiding daartoe gaf een nadere regeling van de 
rechtspositie van het personeel in bet weeshuis. In verband hiermede stelde 
de gemeentesecretaris de eerdergenoemde nota op, waarna de regenten zich 
gewonnen gaven. 

In 1938 werd het weeshuis bezocht door enige wichelroedelopers. Zij 
"vonden" een brede gang op ongeveer 2 meter diepte aan de binnenzijde van 
de zijmuur aan de Patersteeg, met een zijgang naar de Jeruzalemkapel. De 
gang is bij het grondwerk voor de fundering van het nieuwe gebouw niet 
teruggevonden! 

In het najaar van 1938 dreef de jodenvervolging in Duitsland veel vluchte
lingen naar ons land. De regenten stelden toen vijftien plaatsen beschikbaar 
voor gevluchte kinderen. Op 4 april 1939 arriveerde een groep van veertig 
Duitse joodse kinderen, hoofdzakelijk jongens, met enige begeleiders. De 
vroegere bakkerij - in 1937 na enige verliesgevende jaren opgeheven - werd 
ingericht tot keuken voor de rituele voedselbereiding. Twee weken later kwam 
nogmaals een groep van veertig binnen. 

In augustus brak onder de vluchtelingetjes d ifterie uit. Toevallig waren 
bijna alle weeskinderen uit logeren. Zij bleven bij hun familie tot het weeshuis 
gedesinfecteerd was. De vluchtelingen ontruimden ·het huis in december 1939. 

In 1940 werden gedurende enige t ijd lokalen afgestaan aan de Ambachts
school en de R.H.B.S. i.v.m. de mobilisatie resp. de Duitse bezetting van die 
scholen. Voor de openbare collecte in •het vierde kwartaal van dat jaar werd 
geen toestemming ontvangen - Winterhulp kreeg het •monopolie - waardoor 
aan deze collecten, die ·toch al weinig opbrachten, een eind kwam. 

In 1941 wet1d het de joden verboden gebruik te maken van openbare bad
inrichtingen. Op verzoek: van het gemeentebestuur werd de badkamer van het 
weeshuis voor ·hen beschikbaar gesteld. Voorts werden verschillende lokalen 
verhuurd aan scholen, als stempellokaal, voor aardappelopslag en voor de 
vordering van koper. Tenslotte werd met ingang van 1 december 1941 het 
gehele weeshuis niet uitzondering van de regenten- en mangelkamer verhuurd 
aan het Departement van Justitie voor de inrichting van een tijdelijk Huis van 
Bewaring. In verband hiermede verhuisden directrice en wezen naar het pand 
Zout,manstraat 33. Geen gevangenen maar Duitse soldaten bevolkten uit
eindelijk het weeshuis. 

In de vergadering van 9 juni 1944 memoreerde de voorzitter de invasie 
van Engelsen en Amerikanen in Frankrijk. 

Op 3 november 1944 werd wegens brandstoffengebrek vergaderd in ]1et 
Oudemannènhuis. Het weeshuis was medio september door de Duitsers ont
ruimd. 

In de vergadering van 29 mei 1945 memoreerde de voorzitter de gebeurte
nissen van de afgelopen jaren "als gevolg waarvan het weeshuis onbruikbaar 
is geworden en vele roerende bezittingen zijn verdwenen. Het huis is nu door 
de Binnenlandse Strijdkrachten in gebruik genomen." 
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Het aantal verpleegden was zeer gering geworden en verminderde nog 
steeds. Het bestuur had rekening gehouden met de n1ogelijkheid dat hun aan
tal zou toenemen -tengevolge van oorlogshandelingen. Toen dit niet het geval 
bleek te zijn, werd tot opheffing besloten. Op 31 oktober 1948 werd het huis 
aan de Zoutmanstraat ontruimd. De instelling als zodanig bleef bestaan, maar 
de fondsen worden nu gebruikt voor financiële ondersteuning van jeugdwerk 
(speeltuinen e.d.). 

Meer dan een oppervhikkige schets van de wezenzorg gedurende ruim 4½ 
eeuw kon ik ·in dit bestek niet geven. Het lijkt mij evenwel voldoende om te 
bevestigen wat in de tekst bij de plattegrond van Gouda in de Stedenatlas van 
Blaeu ( 1651) staat: "Soo dat uijt het verhaelde genoeghsaem blijckt, dat 
d'inwoonders attijt een bysondere genegentheyt 0111 de nootdruftigen te hel
pen, gehadt hebben". 
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BIJLAGE 1 

Scoud borghermcyslers scepene ende raed der stede van der Goude doen kond ende 
kenlic allen luden dat voer ons ghecomer\ is meyster \Villam Zonderdanc ende heeft 
gheordoneerl ende ghegbeven met sinen vryen wille twintich pont Hollants buerscghelts 
tsiaers an renten ewelic duerende met goeden brieven binnen der Goude in. den name 
des Heylijghen gheesl ter armer behoef. In deser manieren dat wij dacr toe voeghen 
ende setten sullen alle jaer als men de gocdshuusmeysters ende de gasthuusmeysters 
vesel: twee goede besceyden knapen van der slede weghcn, dese voersz. renten. ende 
ander goet of renten dat men hiernamaels daer toe gheven se) tondfanghen ende daer 
om te copcn brool, vlcyseh, laken, scocn of anders cnighe dinghen dat dCil armen 
best noot _is, ende dat te gheven ende te deelcn alle jaer binnen: der Goude in den 
winter alst besl noot is ende le doen hebben den armsten personen die si weten, ende 
sonderlingh den ghcnen die van den personen ghecomen siin die daer goet toe gheven 
of setten na haren vijf zinnen opdal zijs noot ende te doen te hebben, sonder enighen 
arghelisl. In orkonde des briefs beseghclt met onscr stede seghel. Ghegheven op den 
lhicnden <lach in meye int jaer ons heren M.CCC.een ende tncghent.ieh. 

(Archief Weeshuis nr. 22). 

BIJLAGE 2 

Guij van Chaslillon grave van Bloijs hccre van Avc.~nes van Bijaumont van Schoen
hoven ende van der Goude doen kondt allen ludcn wanl een ijghelick sculdich is te 
vorderen ende voert te sctten alle sakcn daer gods diensten ghcmeerl ende ghcocct 
moghen weesen. Dat aenghesicn hebben wij uuijt vriendelick versukc meester Willems 
Sonderdanck ons ghetruwcs mans voer ons ende voer onse nacomelinghe ghcwillccoo1t 
ende gheconsentecrl meester Willem voirsz. dat hij hij onse oorlove in onser prochi
kercke ter Goude in die eer des Heijlieh geest ende sinte Cosmas ende sinte Damiaens 
een outaer stichten -ende maken mach ende zoc ren ten dat men ewelike durende in 
elcke weekc een misse op dat outaer singen sa! van den. H.eijligcn geest ende die col
lecten van sint Cosmas ende sinte Damiaens daer de scoelmoostcr die nu ter Goudc is 
off namaels weesen sa! vier mate clerxkens die hoer sanek eonnc1.1 uul der scole altocs 
toe senden sal ende die misse sellen altoes singen clc iaer <loer op sulkcn dach als sinl 
cosmas ende sint damieensdach comen sa! waer toe wij ghcbiedcn onsen scoclmecster 
Ier Goude die nu is of:f namaels wcsen se! dat hij scnde vier clcrxkcns uuyt der seolen 
altoes die misse helpen te singhcn. Voort ghebieden ·wij onsen costcr ter Goudc die nu 
is off namaels wesen sel dal hij tot deser misse alst tijt is die clerxkens uut der scolen 
hale ende altoes dat outaer bercijde ende dat ornament weder hemele. Ende voort so 
hebben wij om gods -willen hier sonderlinghe gracie in ghedan als dat die Heijlichgecst
meesters ter Goude die m1 sijn off namaels weesen sellen deze voirsz. cappelric scllen 
mocghen doen bedienen ten cewijghen daghen den besten dcvoctsten pricslcr die sij 
op baren eedt na haren besten vijf[ shmeu crighcn moghcn na aldcr manieren ende 
ordinantie als voorsz. is ende hier na bescreven staet. Dats is te vcrstaen tclkerl als die 
paep een misse gehedacn heeft soe sellen hem die Heijlichgeestmeesters vier groten 
geven ende elcken elcrxken van den vieren een broot, den eoster een broot ende den 
scoelmeester een broot, elc broot also groot alsmer vier om cenert groten coopen mach. 
Ende dat is te verstaen dat die grotelt al soe goet weesen sellen dat die vie1iich wel 
eenen ouden franc van Vranekrick waerdich moeghen wcesten. Ende dit voirsz. geit 
sellen die Hcijlichgcestmecsters nemen uuyt den goede dat meester Willarn voirsz. pro
perlick tot desen cappelrien gheset heeft behalven den anderen goede dat hij dacr toe 
ghcgcvcrl heeft daer die Heij lichgcest ter Goude eerst op ghcsticht is. Ende voert so 
sellen die Heijliehgecstmeesters een block setten bij den outaer ende wes dacr in compt 
dat sellert die Heijlichgccstmecsters opboercn ter armen behoef{ die mede te troosten 
ende te laven. In kcnnisse der waerheijt hebben wij desen brieff mit onsen zeegel be
zegelt. Ghescrevcn op onse borcl1 van Ghijmaij des donredaghes vier ende twintich 
daghe in aprillc int iaer ons heeren dusent drie hondert drie ende tnegentich. 

(Archief Weeshuis nr. 21. f. 1). 
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BIJLAGE 3 

\Vij Schout burghemeesters scepenen ende raedt der stede van der Goudc doen 
condf allen luden dat voir ons quam meester \Villem Sonderdanck ende tijde dat hij 
ghcgeven heeft tot bchueff der cappclrijen van den Heijligen geest ter Goude ses 
mergen landts die hij leggende heeft in crimpen op die JJscl in een weer dat men heet 
dat brcdeweer. Ende want een ijgheliek seuldich is te vorderen alle sakcn der gods
dienst bij ghemecrt mach wecscn dat anghcsien soe hebben wij 1111ijt vricncleliek vcr
sueck meester \Villems voirsz. hem belooft ende meester Godevart Sonderdanck ende 
hair nacomclinghcn van onsc stede wcegen dat wij uutcn renten van desen lande voirsz. 
ende uuten renten van den viertel landts van vijf morghcn ende van anderhalf( hont 
die meester Godevart voirsz. gegeven heeft. tot behoeff deser cappelrien voirsz. ende 
ghclegerl in den landen van Steijn naest dat gasthuislande van der Goude oostwarts 
den Heijliehgeestmeesters die nu zijn off namaels sullen ten eewijghen daghen dese 
voirsz. eappelrie Jofelick ende wel sullen doen verdienen mit eenre missen de weckc. 
Ende dat ûptcn eersten mancndach in clckcr maent eene misse in allen manieren alse 
die brieven in houden die die onse lieve ghenadighe heer de grave van ·Bloijs tot deser 
cappelrien ghegeven heeft, ende eerst dair bij fundeert is. Ende wcs van den renten 
van al den. voirsz. lande overcoemt clair sullen die Heijliehgeestmeesters wijn mede 
copen ende den armen mede laven sonder. arehgelist. In kcnnissc der waerheijt soc heb
ben wij desen brieff: dair op besegelt mit onser stede scgel. Ghcgeven op sinte bavcn
dach int iaer ons heeren dusent <lriehcmderl drie ende tnegentieh. 

(Archief Weeshuis nr. 21 f. 4). 

BIJLAGE 4 

Guy van Chastillon grave van 8loijs hccre van Avcsncs van Bijaumont van Schoen
hoven ende van der· Goudc doen ·kondt allen luden dat voor ons quam meester Gode
vacrt Sonderdanck cmse cijrurgijn ende lijde dal hij ghegeven heeft den Heijligcn 
geest ter Ooudc een vicrtcl landts dat onder ons ghelegen es in den landen. van Steijn 
naest dat gaslhuijs van der Goude lant ocstwcrts in zulker manieren als bij onsc eon
scnte ende oerlove hier naghescreven slact. Dat is te verstaen dat die Heijliehgecst
meesters die Jlll zijn off namacls wecsen sullcm eewelikc durende op die eerste manen
dach in elcker maenl ter ecren gods een zijelmisse sullen doen singhen op des Heijlich
gecstoutaer den bc.~len devoetstcn priester die sij ghecrigen conncn. Ende die missc 
sullen hel.pen singen vier elerxkens die die coster uul der scolen halen sal. Ende tot 
elcker missen als sij ghesongen. is soc sullen die Heijliehgeestmeesters geven om gods 
willen den priester vier groten, den scoelmecster, den eoster ende den vier clerxkens 
elcken een broot ende clc broot al zoe groot alsmer vier om cenen groten eopcn mach. 
Ende die vocrsercvcn groten sullen soe groot zijn dat die vier:tich wel ecncn ouden 
franc van vrancrijc waerdich zijn ende dit geil sellcn die Heijliehgccslmeesters nemen 
uuten renten van den voirsz. lande. Ende met den gelde van dien renten hier over loopt 
soe zullen die Heijlichgccstmeesters wijn copen ende ommc in elcker maent eens metten 
wijn die sieken laven int gasthuijs ende die ander arme sieken in die stede ·ende ouc 
mede sonder eenighe versumen die ghevangen ter Goudc. Ende want een ijgclick 
sculdich is te vorderen allen zaken van den godsdienst bij ghemcert mooghen worden 
dat anghesien so hebben wij uut vriendclike versueke meester Godevarts voirsz. voir 
ons ende voer onse nacomclinghen ecuwelikc durende sonderlinghe gracie dacrtoe 
ghedaen, also dat wij ghebicden onsen scoclmecster ter Goude die nu es off namacls 
wesen sel dat hij tot elcken van desen voirsz. missen vier van den mactsten clcrxkens 
die haer sanck connen, sende uuijter scoele dat sij die missc helpen singcn. Voort soc 
ghebiedcn wij; onsen :eoster ter Goude die nu is ofte namae!s wesen se! dat hij die 
elerxkens uuijtc seole hale tot ellcker misse als men se singen sel ende oeck dat outaer 
ter misse bcreijde ende dat ornament weder beware. Vort zoo ghebicden wij onsen 
steenwaerders die onse ghevangen venvaren ter Goude off namaels bewaren sullen als 
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die Heijlichgcestmeeslers mit den wijn comen om die ghevanghen te laven dat sij met 
hen gacn ende hen dair toe helpen dat zijt den ghcvangcns geven moegen. Ende off 
die steenwaerders tot enigher tijt onwillich daertoe waren soc ghebieden wij onsen 
baeliu -ende onsen schout ter Goude die nu zijn off namaels wesen zullen dat sij se 
soe willich ma,kcn sonder meer bevcclnissc van ons dair of: te hebben. Ende om dat 
wij willen dat dit vastgehehouden warde voor ons ende voer onsc nacomelinghe soc 
hebben wij dcsen brieff besegclt met onsen scgel. Gheserevcn op ons huijs te Chijmaij 
int iaer ns heren MCCC drie ende tncgentich opten sevenstcn dach in octobrij. 

(Archief ·weeshuis nr. 21 f. 2). 

BIJLAGE 5 

Int iaer ons hcercn duscnt driehondert een ende lncgentich. In de name godls ende 
orbacr der geheenre zijclen die den hcijligcn geest goct ghcdaen hebben en de noch goet 
doen zullen. Ende sonderlinghc den heylich geest meesters, die ter goude geweest. hebben 
nu zijn ende namaels comen sullen tzoc is dit die ordonancie van den hcijligcn geest ler 
goudc. Also dat die hcijlich gecstmecstcrs die nu zijn ende namacls wcescn zullen, alle 
sonncndage ende ander hoge daghen in die proehikerke ter goude gaen zellc1t ,ende 
bidden ter armen behoef, ende daer en se) anders niemant toe bidden dan sij. Ende 
soc wcs hen die goede luden ghevcn, dat sullen sij tot eiken vierthiennaehlen omme 
draghen, ende deden den alren armsten rnensehen die zij vinden mooghcn. Voert so 
sellen sij over dandcr ommcganc, dat is tot elker macnt. eens, eopen vier mengelen 
wyns dals te verslaen: drie mengelen wits wijns ende een mengelen goets rocls wijns, 
op dat ment ter goudc te coop vint ende en vinl mens niet so sellen die vier mengelen 
weesen van den besten willen wijn, dicmen ter goucle te eoope se) vinden. ·Ende dat 
geit dacr sij dert wijn mede coopen zeilen. sellcn sij nemen uut. den renten van der eappel
rien lande dat mede tot die wijn gheset is. Ende dcsen wijn zeilen sij gheven den 
zijcken in t gasthuijs, lelken een pint. Ende alser een ghcvangen is ter goude, so sellen 
sij hem geven een pint. ende isser meer dan een so sellen sij hem e_en mengelen gheven. 
Ende voert hoc die Heij lich geest meesters tolten ghevanghen comen zullen off: die 
slede waerders onwillich waren, dat vindert sij in ons lief:s heercn brieff des Grave 
van Bloijs die hij ter cappelrien ghegeven heeft wel bescreven. Ende wes van desen 
voorsz. wijn over eompt zeilen sij delen onder die zijckc armen in die stede. -Ende dien 
voersz. roeden wijn op dat sij en hebben, zcllcn zij gheven den zijeken die dat buueevel 
hebben, ende ander zijcken dies beghceren ende liever hebben dan den willen. Voert 
sulkc renten als die Heijliehgcest hce(I of: namaels crighen scl, tcstamente ende anders 
dies ghelikc, scllen die heijliebgccstmeeslcrs zonder ecnieh vcrsumen naerstelick innen. 
Ende sullen daer mede coopen broot. vleijs, scoen, plaltinen, laken, berninghc, ende 
sullen dat omme dcijlen in wintertijden als sij wanen dattet aldcr meest noot is, ende 
daert alremeest noot is. Item die heijlieh geest meijslers elcs in haren iare en sullen 
van des heijliehgceslgclt niet behouden, also dat sij omtrent derticndcndach, als men 
die heijliehgecslmecsters kijest, den nuwen hcijlighengcestmeijsters niet overleveren en 
sellen, dan den ijdelen sae, ende oce die renten van den toecomende iarc. Uuytghc
nomen die huijser van den lande dat totter cappclrien gheset is, die te sinle marteus 
misso vcrschienl, dat sij die hem overleveren sellcn, off goede bewisinghe dacr off 
doen, om dat sij in horen iare die cappelrie zeilen moghen doen verdienen na inhout 
ons liefs heeren brievc des Graven van Bloijs die hij daer off ghegevcn heeft. Ende 
die wijn dcijlen als voorsz. is. Ende om dat dese voorsz. zaken uut rechter caritatcn 
tot goods eren gheset zijn sonder cenich arghelist, soe is te vcrstacn al en zijn hier niet 
in gheset alle saken die de cappelrie le doen heef:t, ende die armen, dat die heijlieh
geestmeijstcrs nochtans versicn zeilen de cappelrie van a llen saken die haer noot is. 
Ende occ na horc eonscienlien der armer dine verbeteren scllen boven dat hier ghe
scrcvcn is na haer vermoeghen. 

(Archief v,eeshuis nr. 21 f. 15). 

282 



BIJLAGE 6 

Willem bi der genaden goids Palensgrave upten Riin in Beyeren, grave van Hene
gouwen, van Hollant, van Zeelant, ende here van Vricslant doen cond allen luden. 
Want wii ymmer dair toe genegen siin alle wege clen dienst gods te mecren in der 
heiiger kerke om salichcit onser ouder ende onser zielen. So hebben wii uut vriendelie 
vcrsoekc roeister Godcverts Sonclerdanc onse cyrurgiins geoirloift ende gegeven oir
loven ende geven mit desetl brieve den zelven mcister Godevert een broedcrscap te 
versamenen om een testament ende memorie te maken. in onser prochykerke ter Goude 
op des hciligegccsts outair. In dusteniger manieren als dat die broeders ende zustercn 
alle mancndagcs of des wocnsdages goettiids voer die hûgcmisse eer dat men ander
werf luut ene vcgelie van negen lessen ende een zielmisse met cenre collect.en van 
sinte cosmas ·ende scnle damiaen sullen doen singen den gcsellen die memorie deilen 
inder kerken voirscreven. Ende die missc zullen sii doen doen den besten clevoctstcn 
priester die sij er toe crigcn mogen. Ende dien priester sullen sii geven tot elker missen 
vier grote ende elke gez.clle van der mcmorion enen groten Ier vigelien ende enen ter 
missen also verre als sii dair goels tiids comcn dats te verslaen eer dat men. die misse 
of: vigelie hegint, ende dair in bliven tot die gedacn sii. Ende niemcnt •en sal abscntien 
hebben uul.gescit die prochipapc van der kerken voirscr. Ende dese groten sullen so 
goct wesen dat die tachtich enen engclschen nobel wairdich sullen siin. Ende dit geit 
sal. men nemen uut sulke goede als meistcr godevert voirscr. met scepcnbrievcn ter 
Goude bewiscn sal. Ende occ sal clc broeder en.de suster, die dcsen memorie mede 
deelachtich willen wcscn een pont des iaers clair toe geven of den hciligengeestsmeisters 
viifticn pont aan gelde een pont tiacrs medc.: te copen. Item sal men dcsc memorie 
condigen altocs des sonncndages na der collaticn in dustenigher manieren als dat men 
bidden sa! voir mcister willems sondcrdancx ende meester dircx siins zoons siellcn, 
voir der broeders ende susteren sicllcn die aflivich sullen worden bi horen rechten 
name ende voir alle der gcenre siellcn die van aertrijc verscheiden siin die den hei
ligen geest ter goud!! goct gedacn hebben int gemeen. Item so sal men. alle weke den 
armen huussitt.cn, den gevangen ende den liggendcn siekcn in die gasthusen wlin geven 
in suiker manieren als er ter macnt toe geordinecrt is. Item so sa! men alle iairs op 
sinlc martiins avont een aem riinsche wiins den rechten armen deillcn. Item so sullen 
die broeders ende die sustcren in suiker ordinantien staen als onse vrouwenbroeders 
ter Goudc doen uutgcsscit dat sii hacr rcfcclien iaerlix hûuden sullen op sintc cosmas 
ende scnte damiacnsdach ende so scl men in der kerke ter Goude dubbel feest houden 
van den sanetcn voirscr. Ende die offcrhande sal die prochipape die een helftc deillen 
ende die ander hel(1. sal wesen Ier armer behoef. Ende want wii willen dat dit gestadc 
ende vaste gch,,uden werde voir ons ende onsen erven, so ontbieden wii ende gebieden 
onsen proehypapc irl onser kercken ter Goudè, den scoolmcisters, den coster ende den 
gcmecncn gezellen die nu in onscr kercken voirscr. siin of hier naruels comcn sullen, 
dal sii hulpich ende vordelich siin godsdienst te hulpen te moeren in allen manieren 
alst voirscr. es. Ende wacrt dat ycment enige hinder of letsel. an dede, dair wouden! wii 
t aen houden als an degenen die onse gebots overhorich ware. In oirkonde descn 
brieve bezegelt met onsen zcgcle. Gegeven in den Hagc vi if dage in fcbruario int jair 
ons heren MCCC ende zeven na den lope van onsen hoven. 

(Kerkarchief nr. K.A. 85). 
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BIJLAGE 7 

Rekening van ontvangsten 
en groten Vlaams. 

en uitgaven over het jaar 1570, in ponden, schellingen 

Ontvangsten: 
Saldo 1569 
Renten, erfpachten e.d. 
Hofstedege]dl 
Fundatie van Neck2 
Huishuren 
La nel pachten 

il':, 106-16- 6 
246- 6- 3 

4- 7- 3 
4- 3 

10-18 

Collecten in de kerk 
Legaten en schenkingen 
Branden van de lijndraaiers
houtena 

59-16-10 
13-13- 2 
19-16- 2 

5- 8- 8 
2- 5-10 

99-13- 1 
10- 0- 3 

Recht van de ossenmarkt·• 
Bouwerie 
Stalgeld en kindcrwinst 
Amsterdamse veerr, 
Verkoop en af:lossing van 
renten 
Duitengewone ontvangsten 

Totaal ontvangen 

122-15- 7 
17- 1-10 

.f:. 723- 1- 7 

Vil gaven: 
Uitd. in geld en natura 
Voeding weeshuis 
Bcstedelingen 
77 paar schoenen 
Reparatie van gebouwen 
Bouwerie 
Salarissen 
Diverse renten 
Missen e.d. 

J:: 100- 8- 2 
34- 7- 0 
1-15- 0 
4-18- 4 

100-15- 5 
130-13- 2 

A[I. en aankoop van renten 
Onderhoud van de dienst in de 
ijzeren kape[U 

16- 4- 4 
118-1 6- 2 
20-15- 4 
51-19- 4 

2-11- , 

1-19- 4 
7-13- 0 

Onderhoud van de kapel van 
Gerrchorch Vrerick Aryens7 
Buitengewone uitgaven 
Saldo . 130- 4- 4 

Totaal uitgegeven .C 723- 1- 7 

1. Dirck \,Villcm ScoUenz. legateerde in 1471 een aandeel in het hofstedegeld voor een 
broocluitdeling (W.A. 21. f. 68•). 

2. Fundatie van een brooduitdeling (W.A. 21 r. 80), 
3. De houten (maatstokken?) werden gebrand (geijkt) door gezworen keurmeesters 

(Rechtsbronnen blz. 416). Blijkbaar prof:itccrdc de H.O. hiervan. 
4. I-forkomst onbekend . . Misschien toegezegd in verband met de financiële moeilijkheden, 

in 1565 (Rechtsbronnen blz. 615). 
5. Ben bijdrage van de schippers op dit veer; her-komst onbekend. 
6. Cf. de fundatie van Jan de bastaard van Bloys (W.A. 21 f. 9). 
7. Fundatie op het altaar van St. Anna {W.A. 21 f. 23). 

BIJLAGE 8 

"Balcmc:cn V/111 0111fa11glt e11 uytgcef f" over 1569-1576. 
Jaar Ontv. Uitg. Saldo 
1569" 4560 3924 636 
J 570"' 4338' 3558 780 
1571" 4962 4536 426 
1572 4209 4145 64 
1 57 3 422 5 4128 97 
1574 4130 4090 40 
1575 3063 2877 186 

* omgerekend in guldens (1 12, VJ. = 6 gld.) 
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BIJLAGE 9 

Rekening van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1609, m guldens, stuivers ,en 
penningen. 
0 nt vangsten: 
Saldo 1608 
Renten, erfpachten, e.d. 
Hofstedegcld (2 jaren) 
Fundatie van Neck 
Huishuren 
Land pachten 
Lcgatcr1 en schenkingen 
Ossenmarkten 
Bouweric 
Kindcrwinst 
Verkoop en af.lossing van 
renten 
Bevrijding van pcrsoncnl 
Kalk.- c11 lrastonnen 
Erfenissen~ 
Varkensschouw 
Restitutie van verponding 
Vrederikspacht:1 
Buitengewone ontvangsten 

Totaal ontvangen 

? 

3098- 6- 0 
44-19- 4 

403-17- 8 
908-19- 8 
25- 0- 0 
33- 5- 0 

22-14 

2617- 0-12 

141-15- 0 
121- 0- 0 
54- 0- 0 

137-12- 8 
12-11- 2 

f 7621- 0-10 

Uitgaven: 
Ui.tdclingen in geld en natura4 79-16- 4 
Voeding weeshuis 3482-19- 14 
R randstof 122- 7-15 
Linnen en wol 1120-11- 8 
Schoenen 147-19- 8 
Kleine zaken 105-19- 8 
Ilouwcrie 147-12- 6 
Salarissen 270- 0- 0 
Reparatie van gebouwen en 
gereedschappen 
Diverse renten 
Uitk. aan de armenschool 
Rente van. de ijzeren kapel 
Proven van Gcrreborch 
Aflossing en aankoop van 
renten 
0uitcngewono uitgaven 
Nadelig saldo 

844-18- 10 
400-13- 1 
40- 3- 0 
30- 0- 0 
49-14- 0 

1056- 9- 0 
65-12- 2 

343-16- 2 

f 7621- 0-10 

t. Af:koop van de aanspraken van het huis op de nalatenschap van kinderloos over
leden voormalige verpleegden. 

2. ·Van kinderlol)s overleden voormalige verplècgdcn en van aan verpleegden opge
,komen erfenissen. 

3. Een zeer· oud zakelijk recht op grond in Bloemendaal, 1574 ten geschenke ontvangen. 
4. De uitdelingen in natura zijn begrepen in de aankoop van granen en sto[fcn, 

BIJLAGE JO 

!?eke11i11g van n111v1mgs/c11 c11 11ilg/1Vcm in 1815 

011tvangs1e11: 
Saldo 1814 
Stedel ijke subs.idie 
Rente van effecten 
l'oortpandingrenten e.d. 
l'aalpacht 
.Recht van varkensschouw 
Baggeren in de stadsgrachten 
Verhuur kalk- en trastonnen 
Kinclerwinst 
Collecten 
Huishuren 
Armgeld op de turf 
Waterschap 

f 231 
7600 
3386 
140 
640 
.105 
20 
17 

569 
396 
99 

437 
36 

f 13674 

Uitg/lven: 
Voeding 
Vuur en licht 
Bewassing 
Kleding en schoeisel 
Linnen er1 beddcgoed 
Salarissen 
Reparatië11 (gebouw e.d.) 
Uitzetten 
Diversen 
Saldo 

:f 5800 
1820 

573 
1196 
880 

1251. 
433 
210 

1451 
50 

f 13674 
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BIJLAGE 11 

"Bal m,ce" van het Aalmoezeniershuis van het jaar 1654 

Omvang.wen: 
Overgeleverde penningen 
Schotels 
Ommeganghs collecten 
Bossc van de Bailjuw en 
Herbergen 

f 2840 
1935 
805 

Bosse in Burgermcesterscamer 
Bossen van de Capiteijnen 
(schutterij) 
13 ossc op de placts 
Diaconie 
Rantsoenen Stads Exijnscn 
Rantsoenen van 't Gemeen land 
Vercopingc van huijscn 
Excijns van de frcuijtten 
Excijns van ' t garen 
Testamenten 
K loekcluijcn 
Trouwen op 't Staclhuijs 
TurHrnekcn 
Spelen van Rethorosinen 
(rederijkers) 
Kustinghen en obligaticn 
Redemptic van de zcgelsackxkcns 
(Doove-)koollen (uit de bakkerij) 
Lombardbockcn 
f-[uijshuijrcn 
Renten 
Arlossingh van ren ten 
Arbeijtsloncn van kinderen 
Extrnordinaris ontfangen 

149 
3074 

22 
13 

312 
1064 
4107 

114 
900 
36 

1027 
255 

93 
673 

94 
469 

42 
68 

595 
134 

1845 
36 

1428 
644 

Somma .f 22773 
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Uitgaven: 
\\ledden ende gagicn 
Renten 
Reparatie 
Craemvrouwen 
Wollen ende linnen 
Koren 
Tafclcosten 
Dorpsrantsoencn 
Turf tonnen· en dragen 
Turf en hout 
Stockkneght 
Backen en malen 
Dootkisten 
Looijhalle 
Dinsclagh ende Vriclaghs 
uijlgift 
Passanten 
Kinderen sondaghsgelt 
Uitbcst.edingh van kinderen 
Arnbaghtskindcren 
Extraordinaris uijtgccf: 
Geit in cassa 

f 532 
229 

1099 
205 

1664 
6979 
47% 

120 
113 
816 
208 
617 
133 
73 

1670 
65 
30 

1156 
248 

1099 
920 

Somma J' 22773 
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