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1 Dit artikel werd geschreven in het 
kader van het nwo-project Coping 
with drought. An environmental history 
of drinking water and climate change in 
the Netherlands, 1550-1850 (nummer 
406.18. hw.015). Graag bedank ik 
Petra van Dam en Bob Pierik voor hun 
suggesties en het Stadsarchief Am-
sterdam voor de documenten die op 
mijn verzoek zijn gedigitaliseerd.

2 Zo roemde Jean de Parival de immen-
se sommen geld die de Amsterdamse 
gast- en weeshuizen te besteden had-
den en die getuigden van de rijkdom 
van de stad en de Hollandse neiging 
tot liefdadigheid. J. de Parival, Les 
délices de la Hollande, Amsterdam 1669, 
p. 89.

Milja van Tielhof Schoon genoeg? 
 Wassen in het Aalmoezeniers- 
 weeshuis 1666-1760

Milja van Tielhof (1963) is senior 
onderzoeker bij het Huygens Insti-
tuut voor Nederlandse geschiedenis 
en cultuur te Amsterdam. Zij is  
gespecialiseerd in de sociaal- 
economische geschiedenis van de 
vroegmoderne tijd en houdt zich 
momenteel bezig met de problemen 
rond zoetwater in Hollandse steden.

In de vroegmoderne tijd bestond een groot deel van de Amsterdamse bevol-
king uit kinderen die opgroeiden zonder hun ouders.1 Rijke wezen hadden 
een goede kans in huis te worden genomen door familieleden, maar de 
meeste kinderen waren aangewezen op liefdadigheid. Een geluk hierbij 
was dat de liefdadigheid in de Republiek der Nederlanden legendarisch 
was. Buitenlanders die Amsterdam bezochten, raakten niet uitgepraat 
over de zorg voor ouderen, zieken en wezen die gunstig afstak tegen wat zij 
in eigen land gewend waren.2 Maar de zorg was heel erg gedifferentieerd 
en ook in de vele Amsterdamse kindertehuizen liep de levensstandaard 
uiteen. Dit artikel gaat in op een tot nu toe onderbelicht aspect van het 
dagelijks leven in weeshuizen, namelijk de zorg voor schone kleren.

 
wassen voor weeshuizen De was moet, vooral in grote 
weeshuizen, een flinke uitdaging zijn geweest vanwege het arbeids-
intensieve karakter en het gebrek aan schoon stromend water in de 
stad.3 Uit de literatuur weten we dat gegoede burgers dit oplosten 
door wasgoed elders te laten reinigen, bijvoorbeeld in de om geving 
van Haarlem, Gouda of ’s-Graveland. Zij spaarden hun vuile was-
goed maandenlang op om het zoveel mogelijk in het voorjaar te 
laten reinigen, omdat dit de beste resultaten gaf. Daarvoor was 
een grote voorraad linnengoed nodig en het ligt voor de hand dat 
weeshuizen zich die niet konden permitteren. Hoe zorgden zij des-
ondanks voor schone kleren en wat verstonden zij onder schoon?  
Ik concentreer me in dit artikel op het Aalmoezeniersweeshuis 
aan de Prinsengracht, dat bestemd was voor kinderen van minder-
bedeelden (afb. 1). Het huis opende in 1666 zijn deuren en deed 
tot 1760 de was intern, zoals we zullen zien. Dit was een enorme 
opgave, want er woonden al snel 1000 tot 1300 kinderen van vier jaar 
en ouder in het tehuis.4 Het was dan ook het grootste weeshuis van 
Amsterdam en trouwens ook van de Republiek. Ik zal ook een korte 
vergelijking maken met het Burgerweeshuis, dat bedoeld was voor 
de kinderen van beter gesitueerden, om te zien hoe dit statusver-
schil uitwerkte bij het doen van de was. 
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1 Jacob de Wit, Jan Punt en Cornelis 
Pronk, Het Aalmoesseniers-Weezhuis, te 
Amsteldam, 1758. Handgekleurde ets, 
62,8 x 140,8 cm. Stadsarchief Amsterdam 
(010056917656). Dit is het Aalmoezeniers-
weeshuis aan de Prinsengracht in het 
midden van de achttiende eeuw.

3 Over de watervoorziening van Am-
sterdam recent: F. Van Roosbroeck, 
‘The water supply of early modern 
Amsterdam. A drop in the bucket?’, 
tseg. The Low Countries Journal of 
Social and Economic History 16 (2019) 2, 
p. 71-91.

4 Het aantal schommelde. In 1683 woon-
den er 1232 kinderen, in 1696 ging het 
om 1120 kinderen en in 1744 om 1235. 
Stadsarchief Amsterdam (saa), toeg.
nr. 343, Archief van de regenten van 
het Aalmoezeniersweeshuis (aw), inv.
nr. 39, scan 52, 1 september 1683; saa 
aw, inv.nr. 30, scan 85, 4 mei 1696; 
saa aw, inv.nr. 471. Daarnaast was het 
weeshuisbestuur verantwoordelijk 
voor kinderen die tot hun vierde of 
vijfde jaar in pleeggezinnen woonden.

5 J. Steendijk-Kuypers, Volksgezond-
heidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn. 
Een bijdrage tot de beeldvorming van 

normen en opvattingen Het is belangrijk om te weten dat in 
de vroegmoderne tijd totaal andere opvattingen bestonden over een 
goede persoonlijke verzorging dan tegenwoordig. Idealiter waste 
men niet het lichaam, want de huid kon beter niet te vaak met water 
in aanraking komen. Water zou namelijk de huidporiën openen, 
waardoor gevaarlijke stoffen het lichaam konden binnendringen. 
Het was juist de bedoeling dat ongewenste elementen via de huid het 
lichaam verlieten. Zweten werd daarom beschouwd als een thera-
peutisch proces en het regelmatig wisselen van het hemd met daarin 
het uitgezwete vuil werd beschouwd als goed voor de gezondheid.5 
Vooral ondergoed van linnen zou in staat zijn om vuil uit het lichaam 
te trekken. Het bezit van een grote hoeveelheid hemden, mutsen, 
halsdoeken en andere kleding die in direct contact kwam met het 
lichaam, werd geassocieerd met rijkdom en een hoge sociale status.6 

Deze opvattingen bleven eeuwenlang dominant in grote delen 
van Europa, ook bij de hogere sociale kringen. In de achttiende 
eeuw begonnen de ideeën te veranderen, maar nog in 1809 schreef 
de Duitse Therese Huber in haar verslag over een reis door Holland 
dat de vrouwen zich ongeacht hun sociale status niet graag wasten, 
omdat ze water ongezond vonden.7 De norm om het lichaam zo min 
mogelijk te wassen, was voor iedereen haalbaar, maar regelmatige 
verschoning van linnengoed stuitte al snel op barrières van tijd en 
geld. Het grootste deel van de bevolking kon zich geen kraakheldere 
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kleding en linnengoed permitteren.8 Hier is het ook interessant om 
een recente studie over de befaamde Hollandse properheid in de 
zeventiende en achttiende eeuw aan te halen. Talloze schilderijen, 
reisverhalen en literaire teksten getuigen van een schoonmaakdrift 
van vrouwen, grenzend aan obsessie. Altijd lijken ze in de weer met 
het schoonmaken van hun huis door meubels te poetsen, stoepjes 
te schrobben, vloeren te vegen of pannen te schuren. Piotr Oczko 
interpreteert dit als element van een nieuwe burgerlijke cultuur, 
mogelijk gemaakt door de ongekende welvaart van de Hollandse 
burgerij. Terwijl armen nauwelijks tijd en geld hadden om aan 
het schoonmaken van hun huis te besteden of zelfs maar water te 
halen, begonnen welvarende burgers properheid als deel van hun 
identiteit te beschouwen. Die properheid strekte zich ook in deze 
kringen niet uit tot het lichaam zelf, maar beperkte zich tot huis en 
huisraad inclusief linnengoed.9 

De bovenkleding van weeskinderen heeft in de historische lite-
ratuur begrijpelijkerwijs altijd meer aandacht gekregen dan de 
onderkleding. Weeskinderen waren gekleed in een kostuum, onder 
meer omdat dit het opsporen van weggelopen kinderen vergemak-
kelijkte. De kostuums verschilden per weeshuis en per geslacht. 
De jongens uit het Aalmoezeniersweeshuis droegen zwarte kleren, 
terwijl de meisjes een blauw schort over hun zwarte jak en rok 
droegen. Beiden hadden een wit-rood-zwart bandje op de linker-
schouder, het zogeheten ‘bragoentje’ (afb. 2).10 Van de onderkleding 
van weeskinderen bestaat een mooie afbeelding uit de zeventiende 
eeuw. Het is een portret van een man die als volwassene in het Bur-
gerweeshuis was blijven wonen, vermoedelijk Barend Janz Bode, 
bijgenaamd Malle Baandje (afb. 3). Dit gebeurde soms met wezen 
die niet in staat waren op eigen benen te staan. De man draagt het 
zwart-rode kostuum van het Burgerweeshuis en zijn wit linnen 
onderhemd is duidelijk te zien. 

Een logische hypothese is dat de normen en opvattingen over 
persoonlijke verzorging in het Aalmoezeniersweeshuis en het 
Burgerweeshuis niet dezelfde waren, omdat sociale zorg in het alge-
meen sterk gedifferentieerd was. In de Republiek der Nederlanden 
waren aan bijna elke vorm van hulp en ondersteuning voorwaarden 
verbonden, zoals leeftijd, geslacht of lidmaatschap van een kerk-
genootschap. De beste voorzieningen waren gereserveerd voor 
bezitters van het burger- of poorterrecht, een juridische status die 
politieke en economische privileges verschafte die andere stede-
lingen ontbeerden. Weliswaar had ieder weeshuis in de Republiek 
als doel kinderen tot zelfstandigheid op te voeden door middel 
van scholing en opleiding, maar burgerweeshuizen handhaafden 
meestal een veel hoger niveau wat voeding, kleding en huisvesting 
betreft.11 De grote en diverse bevolking van Amsterdam bood veel 
mogelijkheden voor differentiatie. Er waren in de achttiende eeuw 
wel acht weeshuizen, waarvan de meeste een religieuze signatuur 
hadden, zoals het gereformeerde Diaconieweeshuis en het rooms-
katholieke Maagdenhuis. Slechts de twee stadsweeshuizen, het 
Burgerweeshuis en het Aalmoezeniersweeshuis, waren voor alle 

sociaal-geneeskundige structuren in 
een stedelijke samenleving, Rotterdam 
1994, p. 183.

6 P. Oczko, Bezem & kruis. De Hollandse 
schoonmaakcultuur of de geschiedenis 
van een obsessie, Leiden 2020, p. 90.

7 T. Huber, Bemerkungen über Holland 
aus dem Reisejournal einer deutschen 
Frau, Leipzig 1811, p. 227-228, geraad-
pleegd via: deutschestextarchiv.de/
book/view/huber_reisejournal_1811, 
website bezocht 5 augustus 2022; 
Oczko, Bezem en kruis, p. 58.

8 F. Sorber, ‘Textiel in het huiselijk 
milieu 16de-18de eeuw’, in: P. Maclot 
en W. Pottier (red.), ’n Propere tijd!? 
Onleefbaar Antwerpen thuis en op straat 
1500-1800, Antwerpen z.d., p. 119.

9 Oczko, Bezem en kruis, p. 78.
10 saa aw, inv.nr. 12, scan 9: ‘met 

een zoom of boorsel (dat men een 
bragoentje noemt) van wit, rood, en 
swart’. 

11 J. Spaans, Armenzorg in Friesland 
1500-1800. Publieke zorg en particuliere 
liefdadigheid in zes Friese steden. Leeu-
warden, Bolsward, Franeker, Sneek, 
Dokkum en Harlingen, Hilversum 
1997, p. 237-239.
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12 A.E.C. McCants, Civic charity in a 
Golden Age. Orphan care in early modern 
Amsterdam, Urbana 1997, p. 194, 200.

13 McCants, Civic charity, p. 53-58, 
148, 184-185; D. Phillips, Well-being 
in Amsterdam’s Golden Age, Amster-
dam 2008, p. 173-180; M. Prak en 
L. Hesselink, ‘Stad van gevestigden 
1650-1730’, in: W. Frijhoff en M. Prak 
(red.),  Geschiedenis van Amsterdam 
II-2. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, 
 Amsterdam 2005, p. 89-150: 138-139.

14 McCants, Civic charity, p. 194, 200.

gezindten toegankelijk. In het Burgerweeshuis groeiden de kinderen 
uit relatief welvarende milieus op, van wie de ouders bijvoorbeeld 
winkelier of ambachtsman waren geweest.12 In het Aalmoezeniers-
weeshuis kwamen vondelingen terecht en wezen uit de onderste 
lagen van de maatschappij, zoals kinderen van ongeschoolde 
arbeiders, alleenstaande moeders en migranten.  Het wordt in de 
literatuur vaak als de arme tegenhanger van het rijke Burgerwees-
huis gepresenteerd.13 

De levensstandaard in weeshuizen werd vooral bepaald door 
het streven de kinderen te laten opgroeien op een manier die paste 
bij de groep waaruit ze afkomstig waren. Anne McCants conclu-
deerde in haar studie van het Burgerweeshuis dat de materiële 
omstandigheden aansloten bij de opvattingen van de middenklasse 
rond comfort en respectabiliteit. Het doel was kinderen die de 
pech hadden hun ouders te verliezen, te behoeden voor een val op 
de maatschappelijke ladder. Dit betekende bijvoorbeeld dat het 
menu niet zozeer afhing van wat de kinderen fysiek nodig hadden, 
maar dat er een ruime hoeveelheid eten beschikbaar was, vaak met 
vlees, wat status gaf.14 Voor het Aalmoezeniersweeshuis gold een 
veel soberder eetcultuur, passend bij de maatschappelijke groepen 
waaruit de wezen afkomstig waren en weer in zouden terugkeren. 

2a-b H.P. Schouten, Gezicht op het Leidse-
plein door de Leidsepoort, 1779. Tekening, 
30,3 x 29,8 cm. Stadsarchief Amsterdam 
(010001000774). Het detail toont de twee 
jongens uit het Aalmoezeniersweeshuis, 
met vliegers, die onder de Leidsepoort 
staan. Op de linkerschouder van hun 
zwarte kleding is het kenmerkende 
bandje zichtbaar.
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De uitgaven per kind, inclusief eten, kleding, gezondheidszorg en 
opleiding waren dan ook veel lager. Aan het einde van de achttiende 
eeuw werd berekend dat in het Aalmoezeniersweeshuis ongeveer 
100 gulden per kind per jaar werd besteed, en in het Burgerwees-
huis wel 150 gulden.15 Daaruit blijkt een zeer significant verschil in 
levensstandaard. Betrof dat alle facetten van het dagelijks leven, 
dus ook de zorg voor schoon linnengoed? 

reglementen Een belangrijke bron voor de opvattingen en 
normen in weeshuizen zijn interne reglementen, een soort werk-
instructies voor het personeel. Zij beschrijven hoe de dagelijkse 
gang van zaken in het tehuis moest zijn wat betreft schoollessen, 
werk, kerkgang, maaltijden, zorg voor zieke wezen, schoonhou-
den van het gebouw en de was. Nieuwe personeelsleden beloofden 
zich aan de voorschriften te houden door het voor hen geldende 
reglement te ondertekenen.16 Weeshuisarchieven bevatten veel 
reglementen, bijvoorbeeld voor keukenvaders en -moeders, mees- 
ters, huismoeders voor het jongens- en het meisjeshuis, zieken-
moeders en kammoeders (verantwoordelijk voor het ontluizen van 
de kinderhoofden met een luizenkam). De voorschriften sloten 
nauw aan bij de praktijk van alledag, want het was de bedoeling 

3 Anoniem, Oude wees, waarschijn-
lijk Barend Janz Bode (Malle Baandje), 
1600-1699. Olieverf op doek, 78 x 66 cm. 
Amsterdam Museum, bruikleen van 
Stichting Het Burgerweeshuis – Rooms 
Catholiek Jongens Weeshuis (sb 6245). 
Bijzonder portret van een volwassen wees 
in het kostuum van het Burgerweeshuis 
met daaronder een wit linnen hemd.

15 McCants, Civic charity, p. 185.
16 Er bleven enkele ondertekende 

exemplaren bewaard. Zie de brief van 
de nieuwe keukenvader en -moeder 
van het Aalmoezeniersweeshuis d.d. 
13 februari 1688: saa aw, inv.nr. 55, 
scan 3. Eva de Vries ondertekende 
op 2 februari 1763 de instructie die de 
regentessen haar overhandigden bij 
haar benoeming tot groothuismoeder 
van het Burgerweeshuis: saa,  
toeg.nr. 367.a, Burgerweeshuis (bw), 
inv.nr. 103, scan 396.
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17 saa aw, inv.nr. 55, scan 20 rechter-
zijde, Reglement van de ‘wasmoer’ 
(wasmoeder). 

18 saa aw, inv.nr. 55, scan 56-57, Instruc-
tie voor de boven-wasmoeder uit 
1797; saa aw, inv.nr. 56, scan 31-33, 
Reglement voor de huismoeder aan 
de meisjeszijde, 1 mei 1731, artikel 20; 
saa aw, inv.nr. 56, scan 26, Reglement 
voor de huismoeder aan de jongens-
zijde, 9 december 1740, artikel 11. 

19 saa aw,  inv.nr. 55, scan 9, Reglement 
voor de huismoeders aan de meisjes-
zijde; saa aw, inv.nr. 55, scan 13, 
Reglement voor de kindermoeders. 

20 Zo moest de wasmoeder van het 
Burgerweeshuis op dinsdag de rok-
ken uitkloppen van een deel van de 
weesmeisjes, namelijk die in het brei-
atelier werkten.  saa bw, inv.nr. 103, 
scan 97.

het personeel op basis daarvan te kunnen aanspreken op eventuele 
nalatigheid. We moeten er wel op bedacht zijn dat reglementen 
verouderd konden raken, als de routines in huis veranderden en 
vergeten werd de instructie te herzien. Het is dus belangrijk om zo 
mogelijk reglementen uit verschillende jaren te bekijken. 

In de reglementen van het Aalmoezeniersweeshuis is precies 
te vinden hoe vaak kleding en beddengoed verschoond  moesten 
worden. De oudst bewaarde instructie voor de wasmoeder (afb. 4) 
schrijft voor dat zij schoon wasgoed moest leveren aan de binnen-   
 moeders, dus degenen die de leiding hadden over de drie afdelin gen 
of ‘huizen’ waarin het weeshuis intern was verdeeld: het jongens-, 
het meisjes- en het kinderhuis. In dat laatste woonden de wezen 
jonger dan tien jaar. Aan de huismoeders van het jongens- en het 
meisjeshuis moest de wasmoeder elke week schone hemden en 

4 Reglement voor de wasmoeder   
(de ‘wasmoer’), zeventiende eeuw (?), 
eerste pagina. Stadsarchief Amsterdam, 
Archief van het Aalmoezenierswees-
huis, inv.nr. 55, scan 19. Dit reglement 
beschrijft in vier pagina’s hoe zij ervoor 
moet zorgen dat wekelijks het linnengoed 
gewassen wordt.
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‘kleingoed’, zoals onderkleding en mutsen, leveren, en elke veertien 
dagen schoon beddengoed, zoals lakens, slopen en beddenzakken. 
Aan de kindermoeders moest zij alles wekelijks schoon leveren: niet 
alleen hemden en kleingoed, maar ook beddengoed.17 Dit (ongeda-
teerde) reglement stamt hoogstwaarschijnlijk uit de zeventiende 
eeuw. Vergelijking met achttiende-eeuwse reglementen voor de 
wasmoeder, en voor de huismoeders van het meisjes- en die van het 
jongenshuis, leert dat de frequentie van verschoning de hele acht-
tiende eeuw onveranderd bleef.18 Op vrijdag werd alles dus schoon 
verstrekt, behalve het beddengoed van de grotere kinderen. Daar 
was het de ene week de beurt aan het jongenshuis en de andere week 
aan het meisjeshuis. Over reiniging van het lichaam zelf werd vrijwel 
niets opgeschreven. Uit reglementen voor binnenmoeders valt af te 
leiden dat dagelijks handen en gezicht en wekelijks de voeten gewas-

5 Cornelis Troost, De regenten van het 
Aalmoezeniersweeshuis, 1729. Olieverf 
op doek, 414 x 417 cm. Rijksmuseum, 
Amsterdam, bruikleen van de gemeente 
Amsterdam (sk-c-87). Het weeshuis werd 
bestuurd door colleges van regenten en 
regentessen, maar alleen de heren lieten 
soms een groepsportret maken. Rechts-
onder een weesjongen, wiens identiteit 
onbekend is.
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sen werden.19 Ook voor de bovenkleding is nauwelijks aandacht. 
Vermoedelijk werd deze regelmatig uitgeklopt.20

Met een wekelijkse verschoning van alle onderkleding en een 
één- of tweewekelijkse verschoning van beddengoed legde het 
weeshuis de lat behoorlijk hoog. Deze normen weerspiegelden de 
algemene opvattingen over wat schoon en gezond was. Dat was 
niet het wassen van het lichaam, maar het regelmatig verschonen 
van linnengoed, omdat schone onderkleding immers vuil uit het 
lichaam zou opnemen. Het is interessant dat ook in een weeshuis 
voor kinderen uit de onderste lagen van de samenleving geprobeerd 
werd naar deze opvattingen te leven. In de praktijk leverde het een 
enorme berg wasgoed op, iedere week weer. Hoe ging dit en wie 
zorgden daarvoor?

wassen, een vrouwenzaak De meeste weeshuizen hadden 
twee bestuurscolleges, namelijk een van regenten (afb. 5) en een 
van regentessen. Dit was ook in het Aalmoezeniersweeshuis zo. 
Beide colleges vergaderden wekelijks, de regenten eerst op vrijdag 
en vanaf 1751 op woensdag, en de regentessen op donderdag. De 
verantwoordelijkheid voor huishoudelijke zaken lag grotendeels 
bij de regentessen. Zij bepaalden het menu, kochten groente, fruit 
en andere verse producten, zorgden voor de kleding, betaalden de 
lonen aan de huismoeders en rest van het vrouwelijke personeel 
en hielden toezicht op de ateliers in het weeshuis waar de grotere 
meisjes naai- en breiwerk deden. Ook alles wat met schoonmaken, 
hygiëne en de was te maken had, behoorde tot hun domein.21 Ze 
hadden een zekere zelfstandigheid, wat blijkt uit de grote som-
men geld die zij uit het weeshuisbudget te besteden kregen. De 
‘reeckeningh van de mevrouwen regentessen van de jaare 1762’ laat 
bijvoorbeeld zien dat ze in dat jaar bijna 24.000 gulden uitgaven, 
ongeveer 17 procent van de totale uitgaven in dat jaar.22 De regenten 
waren onder meer verantwoordelijk voor de financiën als geheel, de 
opleiding van de kinderen en het gebouw. De regentessen verzoch-
ten de regenten daarom zo nodig om ongewenste toestanden in 
het gebouw op te lossen. Zo meldden ze in 1692 dat de keuken van 
het ziekenhuis ‘crioelt van torren die uyt de vloer coomen’,23 en in 
1713 dat op een van de meisjesslaapzalen stank hing van de secre-
ten.24 In 1694 vroegen ze om een stenen vloertje in de ruimte ‘daar 
de pisbedde werden gedroogt’, om te voorkomen dat er brand zou 
ontstaan door het stoken op de houten vloer.25 Bedplassen was een 
groot probleem in weeshuizen.26 De regel om wekelijks het bed-
dengoed van de kleine kinderen te verschonen was alleen al daarom 
geen overbodige luxe. Wassen was ook een belangrijk wapen in de 
permanente strijd tegen hoofdluizen, kleerluizen, vlooien en ander 
ongedierte (afb. 6).

Spil van het wasproces in het weeshuis was de wasmoeder, die 
door de regentessen werd aangesteld.27 De wasmoeder hield toe-
zicht op de wasvrouwen en alle anderen die met het linnengoed 
omgingen. Dit werd al in januari 1665 vastgelegd bij de benoeming 
van de eerste wasmoeder van het Aalmoezeniersweeshuis, Geertje 

21 saa aw, inv.nr. 12, Memorie 25 juli 
1731, scan 16-20.

22 saa aw, inv.nr. 599, scan 100-101.
23 saa aw, inv.nr. 29, scan 139, f. 113r, 

7 maart 1692.
24 saa aw, inv.nr. 30, scan 149, p. 239, 

12 mei en 19 mei 1713.
25 saa aw, inv.nr. 30, scan 56, p. 55, 

12 november 1694.
26 Over jongens ‘die door de bedde heen-

pisse’: saa aw, inv.nr. 30, scan 61, 
p. 65, 4 maart 1695.

27 Zo stelden de regentessen Adriaantje 
Bel in 1733 aan tot wasmoeder.  
saa aw, inv.nr. 31, scan 110,  
27 februari 1733. 

28 saa aw, inv.nr. 39, scan 40, p. 73, 
3 januari 1665, scan 41, p. 75, 14 decem-
ber 1665. Zij werd dus benoemd onge-
veer een jaar voordat het weeshuis de 
eerste kinderen opnam. Op 1 augustus 
1688 werd een nieuwe wasmoeder 
benoemd, Sara du Pre: saa aw, inv.nr. 
39, scan 42, p. 76, 1 augustus 1666. 

29 S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, 
Geschiedenis der Haarlemmer bleeke-
rijen, Den Haag 1936, p. 83.

30 saa aw, inv.nr. 12, Memorie 25 juli 
1731, scan 20.
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Hendrickx.28 In een memorie uit 1731 over de regels en de algehele 
dagelijkse gang van zaken in het weeshuis staat dat de wasmoeder 
ervoor zorgde dat het linnengoed wekelijks in het huis gewassen 
werd, daarna buiten de stad te bleken werd gezonden, vervolgens 
‘doorgehaald’ [met stijfsel en blauwsel behandeld]29, gesteven, 
gestreken en opgemaakt en ten slotte overhandigd aan degenen aan 
wie het behoorde. Zij was dus leidinggevende in het hele wasproces. 
Zij had recht op hulp van weesmeisjes en de regentessen wezen haar 
die meisjes toe.30 

Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden vinden 
we in het reglement voor de wasmoeder, waaraan we hierboven al 
de frequentie van het verschonen ontleenden.31 Het schetst een 
omvangrijke en strikt gereguleerde operatie, die de hele week in 
beslag nam. Maandag was wasdag. Zondagavond om acht uur wer-
den de fornuizen al aangestoken, zodat er kokend water was als 
de wasvrouwen maandagochtend voor dag en dauw arriveerden, 
namelijk om drie uur. Zij kregen hulp van enkele oudere wees-
meisjes die structureel de taak hadden bij de was te assisteren, de 
zogenoemde ‘zoldermeiden’ (tussen zestien en achttien jaar), en 
van zo’n tachtig tot negentig jongere weesmeisjes die wekelijks wis-
selden. Ook die werden geacht zo vroeg te beginnen: de wasmoeder 
begon om half drie al kinderen te wekken. Ze moest er daarna op 
toezien dat het wasgoed door de zoldermeiden aan de kleinere 
kinderen werd toegedeeld, zodat ieder een portie had om te wassen 
en te spoelen. De zoldermeiden hadden ook als taak nieuw water 
te halen, en één van de betrouwbaarste zoldermeiden kreeg de 
opdracht het beddengoed en de hemden te tellen, terwijl de was-
moeder zelf het kleine goed telde. Als de was gedaan was, kwamen 
blekers het wasgoed ophalen om naar het bleekveld te brengen. De 
zoldermeiden moesten dan het washuis schrobben, de emmers 
boenen en de manden, tobben en zeepbakken schoonmaken. Dins-
dag moesten zij met de wasmoeder stijfsel koken. Als het wasgoed 
op woensdag terug kwam van het bleekveld, werd de wasmoeder 
geacht erbij te blijven als de huisknecht de wasmanden naar de 
droogzolder takelde, en erop toe te zien dat alles weer nauwkeurig 
geteld werd. Donderdag werd het droge goed gesteven, gestreken 
en gevouwen en op vrijdag uitgedeeld aan de moeders van het 
jongens-, het meisjes- en het kinderhuis. Zaterdag moest de was-
moeder het vuile linnengoed van de drie huismoeders innemen en 
het in de week zetten. 

Het wassen was dus in hoge mate een vrouwenzaak, zoals dat 
overigens ook buiten het weeshuis het geval was.32 Allereerst gold 
dat voor de regentessen die de wasmoeder benoemden, haar regle-
ment opstelden, wekelijks kinderen aanwezen om te helpen, en de 
wasvrouwen en blekers uitbetaalden.33 Het gold ook voor de was-
moeder en de wasvrouwen die met hun speciale kennis en ervaring 
het wassen aanstuurden, begeleidden en deels uitvoerden. Het 
gold voor de weeskinderen, meisjes steeds, die het meeste werk 
aan wassen, spoelen en water halen verrichtten. Van de blekers 
die voor het weeshuis werkten, weten we weinig, maar ook hier 

6 Jan Victors, Het kleden der wezen, 1659-
1660, detail van afb. 12. In de strijd tegen 
hoofdluis werden weesmeisjes gekamd en 
hun mutsjes werden regelmatig gewassen.

31 saa aw, inv.nr. 55, scan 19-21, Regle-
ment van de ‘wasmoer’ (wasmoeder). 
In achttiende-eeuwse, van een datum 
voorziene, reglementen is de inhoud 
in artikelen gestructureerd. De re-
glementen zonder datum en zonder 
artikelstructuur moeten ouder zijn. 

32 Dit werk is vaak onzichtbaar, maar 
Marie Keulen verzamelde achttiende-
eeuwse afbeeldingen van vrouwen die 
in Amsterdam in de publieke ruimte 
met de was bezig waren, zie: M. Keu-
len, ‘Historical scenes of laundry’, 
The freedom of the streets. Gender 
and urban space in Eurasia 1600-1850, 
7 oktober 2020, freedomofthestreets.
org/visualisation/laundryscenes

33 Uitgaven door regentessen gedaan aan 
wasvrouwen en blekers bijvoorbeeld 
in het Grootboek 1720-1745: saa aw, 
inv.nr. 593, scan 175-177. Uitgaven aan 
blekers in de rekening van de regen-
tessen van 1762: saa aw, inv.nr. 599, 
scan 100-101.



130 a m s t e l o da m u m  3 - 2 0 2 2

34 Regtdoorzee Greup-Roldanus,  
Haarlemmer bleekerijen, p. 11-14,  
149-150. 

35 Erfpachtbetalingen voor deze blekerij 
bijvoorbeeld in: saa aw, inv.nr. 571, 
scan 48, 11 december 1705. 

36 saa aw, inv.nr. 594 (grootboek 1745- 
1796) scan 196-198; details in de jour-
naals, bijvoorbeeld saa aw,  
inv.nr. 579, scan 89, 5 augustus 1746: 
aan Johanna van Neerkassel 1019 
gulden betaald ‘voor 36 tonnen seep 
6 vaatjes loogh en 2 schuyten as’.  
Weedas, ofwel potas van de wede-
plant, werd vroeger gebruikt als 
grondstof om zeep mee te maken.

37 saa aw, inv.nr. 55, scan 19, Reglement 
van de ‘wasmoer’ (wasmoeder).

38 J.E. Abrahamse, De grote uitleg van 
Amsterdam. Stadsontwikkeling in de 
zeventiende eeuw, Bussum 2010,  
p. 310-311.

39 saa aw, inv.nr. 636, opgave wegens de 
grootte der regenwaterbakken in het 
Aalmoezeniersweeshuis, anno 1789. 
Een Amsterdamse waterton is 110,5

 liter; J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse 
maten en gewichten, Amsterdam 1983, 
p. 6.

40 Over de watervoorziening van het 
weeshuis zie: M. van Tielhof, ‘Water 
voor duizend wezen. Het Aalmoeze-
ni ersweeshuis in Amsterdam, 1666-
1790’, Tijdschrift Stadsgeschiedenis 
17 (2022) 2, ter perse. 

41 saa aw, inv.nr. 31, scan 216, 5 februari 
1751.

waren vermoedelijk grotendeels vrouwen aan het werk. Bleken was 
de standaardmanier van reinigen voordat chemisch reinigen met 
chloor in zwang kwam. Kleerblekerij viel uiteen in verschillende 
deelprocessen, waaronder het uitleggen van nat wasgoed op een 
grasveld, het regelmatig begieten om het vochtig te houden, en het 
spoelen, wringen en vouwen. Gecombineerd maakten water, frisse 
lucht, gras en licht (bij voorkeur zonlicht) linnen witter en reuk-
lozer. Het begieten werd vaak door mannen gedaan, maar de rest 
van het werkvolk op blekerijen was vaak vrouwelijk.34 Het weeshuis 
liet zijn linnen bleken op ‘onze blekerij op het blekerspad’, net bui-
ten de stadswal, bij de Raampoort.35

Vanaf 1732 betrok het weeshuis ook de schoonmaakmiddelen 
steeds van een vrouw. Dat was eerst Johanna van Neerkassel en 
sinds 1756 Johanna Cecilia Vos. Elk halfjaar leverde zij zo’n dertig 
tonnen zeep, zes vaten loog en een of twee schuiten weedas.36 De 
wasmoeder was verantwoordelijk voor zuinig gebruik van water 
en zeep. Het zeepsop moest verschillende malen achtereen wor-
den gebruikt, eerst voor het weken en uitkoken van ondergoed en 
daarna voor het wassen van hemden, slopen en lakens: ‘het broeij 
sop daar ’t klijne goet in is gebroeijt daar word het weder in gekookt, 
eerst de hemden en dan de sloopen en dan vorder de lakens, om de 
minnasij [menage, ofwel besparing] van zeep en water’.37

de watervoorziening Voor de wekelijkse berg wasgoed was 
het cruciaal om iedere maandag weer over voldoende schoon water 
in het weeshuis te beschikken. Gezien de locatie aan de Prinsen-
gracht, die smerig stonk in deze tijd, was dit een uitdaging.38 Op de 
daken van het weeshuis werd regenwater opgevangen, dat naar tien 
ondergrondse regenbakken werd geleid. Die bakken lagen verspreid 
over de binnenplaatsen: drie op meisjesplaats, drie op de jongens-
plaats, twee op de achterplaats, een op de ziekenplaats en een op 
de wasplaats (afb. 7). Bij opmeting in 1789 werd een totale capaci-
teit van 2398 ton water vastgesteld, ofwel bijna 265.000 liter.39 De 
regenten kochten ook water dat met schuiten uit het gewest Utrecht 
werd gehaald, uit de Vecht, schuitwater genoemd. Het weeshuis 
beschikte alles bij elkaar over een verfijnde waterhuishouding, 
waarbij naast regen- en schuitwater ook mindere kwaliteiten een 
rol speelden, namelijk water uit grachten en grondwaterputten, 
gebruikt voor werkzaamheden als schrobben.40 

Normaal gesproken was de watervoorziening voldoende, maar 
hoe was dat bij extreem weer? In droge zomers kon weinig regen-
water verzameld worden in de ondergrondse reservoirs. Ook was 
schuitwater dan moeilijker te verkrijgen omdat de Vecht meer last 
had van verzilting. Het zilte water uit de Zuiderzee drong dieper 
stroomopwaarts door zodat waterhalers verder moesten varen 
om zoet water in te nemen, soms tot in Nieuwersluis toe. Pieter 
Swart en Johannes Scholten, de waterleveranciers van het wees-
huis, moesten bijvoorbeeld ‘door de continueele droogte’ in 1750 
extra kosten maken en vroegen de regenten achteraf of zij dit soort 
kosten voortaan mochten doorberekenen.41 Die gingen daarmee 
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42 Hierover bijvoorbeeld I.H. van Eeg-
hen, ‘De ijsbreker’, Jaarboek Amstelo-
damum 46 (1954), p. 61-75.

43 J.A. Groen, Een cent per emmer. Het 
Amsterdamse drinkwater door de eeuwen 
heen, Amsterdam 1978, p. 18-19.

44 Bijvoorbeeld saa aw, inv.nr. 29,  
scan 140, 14 maart 1692, f. 113v.

akkoord. Erger dan droge zomers waren strenge winters. Schuiten-
voerders werden dan geconfronteerd met zo’n dertig kilometer 
bevroren vaarweg tussen Amsterdam en de normale innamepunten 
in de Vecht. De vaarroute werd zo goed mogelijk open gemaakt door 
middel van een ijsbreker, gebouwd door de bierbrouwers die sterk 
afhankelijk waren van het Vechtwater.42 Waterhalers mochten ach-
ter de ijsbreker aan varen tegen een bijdrage in de kosten.43 Strenge 
vorst zorgde dus voor hapering van de waterleveranties of kosten-
stijging, en vaak voor beide. De watervoorziening was maar zelden 
onderwerp van gesprek in de vergaderingen van het weeshuisbe-
stuur, maar dan was dat meestal in een periode van aanhoudende 
strenge vorst.44 

Rond het midden van de achttiende eeuw ondervond de huis-
houding van het weeshuis en in het bijzonder het doen van de was 
structureel last van extreme winterse koude. In het kader van een 
enquête door het stadsbestuur naar regenbakken in de stad schre-
ven de regenten in februari 1755 dat het weeshuis bij langdurige 
vorst ‘zeer verlegen om water’ zat. Ze legden aan het stadsbestuur 
uit dat de capaciteit van de tien regenbakken niet toereikend was 
voor hun grote huishouding, met name omdat al het linnengoed 
in huis werd gewassen. Bij watergebrek waren ze gedwongen de 
was uit te stellen, en dat is wat zij op het moment van schrijven, 
februari 1755, inderdaad ook hadden moeten doen. Dit effect van 
acuut watergebrek is bekend uit liedjes en theaterteksten, zoals een 
klucht van G.A. Bredero uit 1619 waarin hoofdpersoon Symen hoopt 

18 →   B. Bollee, Tiranosaurus (Allosaurus), 
1954. Steengaas, betonijzer en cement, 
gelakt, circa 400 x 150 x 400 cm. Foto 
Tobias Niepel / Wikimedia Commons.

7 Jan de Greef, Platte-Grond-Tekeningen 
van het Aalmoeszeniers-Weeshuis, 1825. 
Bouwtekening, 39,7 x 64,2 cm. Stadsar-
chief Amsterdam (010056917648). Op 
deze plattegrond van het weeshuis is door 
de auteur de locatie van tien vierkante, 
ondergrondse regenbakken met stippel-
lijnen aangegeven, verspreid over de vijf 
binnenplaatsen.
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45 Dániel Moerman, ‘“Och wod het 
toch een lutie regenen”. Droogte en 
waterschaarste in laatmiddeleeuws en 
vroegmodern Europa, een geschiede-
nis van klimaatverandering en sociale 
veerkracht’, Leidschrift 36 (2021) 1, 
p. 53-78: 54.

46 Besprekingen over de kleding: saa aw, 
inv.nr. 31, scan 73, p. 71, 1 juni 1725 ; 
scan 74, p. 72, 1 juni 1725; scan 78, p. 77, 
19 april 1726.

47 J.F.M. den Boer, ‘De waterschuit en 
het drinkwater’, Maandblad Amste-
lodamum 49 (1962), p. 129-130: 129; 
Groen, Een cent per emmer, p. 17 en 27.

op een beetje regen, omdat het wassen onmogelijk is door de lege 
regenbak: ‘och wod het toch een lutie regenen, we souwen wassen, 
en onse back is leeg’.45 Het moet zeker in een weeshuis beschouwd 
worden als een absolute noodmaatregel, omdat de meeste kin-
deren vermoedelijk behalve de kleren die zij aan hadden en hun 
zondagse pak, slechts één extra stel kleren hadden. De minimale 
kledingvoorraad schemert soms door in bestuursvergaderingen, 
bijvoorbeeld toen in 1725 ter sprake kwam dat de weesjongens in 
gescheurde kleren op straat liepen tot schande van de stad.46 

Het weeshuis heeft na deze crisis op verschillende manieren 
gepoogd het uitstellen van de was zoveel mogelijk te voorkomen. 
Een afbeelding uit 1758 laat zien dat er in eerste instantie voor werd 
gekozen behalve regenwater ook Vechtwater onder de grond op te 
slaan (afb. 8). De prent toont namelijk een klein type waterschuit, 
of wellicht een ‘waterlegger’, afgemeerd voor het weeshuis aan de 
Prinsengracht. Een waterlegger is een drijvende waterbak die door 
waterschuiten gevuld werd en waaruit vervolgens aan particulieren 
werd verkocht.47 Mensen zijn bezig water op te pompen dat ver-
volgens via een houten gootje en een luik in de straat verder geleid 
wordt naar één van de regenbakken. De ligging van de pijpleiding 
(‘inbrengpijp’) tussen de Prinsengracht en de regenbak onder de 
wasplaats is te zien op een plattegrond met ondergrondse instal-
laties van het weeshuis uit 1825 (afb. 9). Zo kon men bij het begin 
van de zomer en bij het begin van de winter ervoor zorgen dat de 
regenbakken vol waren.

Het aanvullen van de regenbakken met schuitwater was wel een 
verbetering, maar de capaciteit van de tien regenbakken was en 
bleef relatief klein zolang men de was intern bleef doen. Een ander 
nadeel was dat het zo niet lukte ‘om t reegenwaater te spaaren en 

8 Jacob de Wit, Jan Punt en Cornelis 
Pronk, Het Aalmoesseniers-Weezhuis, te 
Amsteldam, 1758, detail van afb. 1. Rechts 
voor het weeshuis ligt een waterschuit of 
waterlegger in de gracht waaruit water 
wordt opgepompt. Dat stroomt vervol-
gens via een luik in de straat naar een 
inbrengpijp. Zo legde het tehuis in deze 
tijd een ondergrondse voorraad schuit-
water aan.
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48 saa aw, inv.nr. 32, scan 15-16, 
27  februari 1755.

49 Regtdoorzee Greup-Roldanus,  
Haarlemmer bleekerijen, p. 13.

50 saa aw, inv.nr. 32, scan 35, p. 34, 
11 juni 1760.

51 J.A. Hendriks, Bleek, bleker, bleekst. 
’s-Graveland en zijn blekerijen, ’s-Grave-
land, z.j. [1986], p. 24, 57; A. Haartsen 
en C. ten Oever-van Dijk, De cultuur-
historie van Gooi- en Vechtstreek, Haar-
lem 2000, p. 32; Regtdoorzee Greup-
Roldanus, Haarlemmer bleekerijen, 
p. 16.

suyver te houden’.48 Zuiver regenwater was zacht, waardoor het 
linnengoed minder snel sleet en er minder zeep nodig was dan bij 
gebruik van water met een wat hogere hardheid zoals rivierwater.49 
Beide problemen werden opgelost toen het weeshuisbestuur het 
wassen over een heel andere boeg gooide in juni 1760. De regenten 
besloten het linnengoed, vooralsnog voor een jaar, op proef, te laten 
wassen en bleken in ’s-Graveland. Dit besluit werd genomen op 
voorstel van de regentessen, met als motief dat de was slecht werd 
gedaan ‘vermits alle t goed snagts moet werden gewassen en door 
de kinderen veel onordentlijkheeden werden gepleegt’.50 Het is 
echter niet duidelijk waarom ’s nachts wassen door bijna honderd 
kinderen eerder geen onoverkomelijke problemen gaf. Het aanpas-
sen van de huishouding aan de ervaren seizoensgevoeligheid van 
de watervoorziening lijkt daarom een betere verklaring: als er niet 
meer intern gewassen werd, kwam het weeshuis een strenge winter 
of een droge zomer makkelijker door met zijn tien regenbakken.

Het dorp ’s-Graveland, bij Hilversum, had een goede reputatie 
voor kleerblekerij vanwege zijn zachte water en zijn goede bleek-
velden. De neerslag die in het Gooi valt, stroomt ondergronds af 
naar de omringende lagere terreinen zoals het polderland tussen 
de Vecht en ’s-Graveland. Dit water voedde de ’s-Gravelandse 
Vaart, die daardoor een constante stroom van zacht regenwater 
aanvoerde. Ook andere Amsterdamse instellingen en particulieren 
lieten hun was doen in een van de wasserijen-blekerijen in ’s-Gra-
veland.51 Het Aalmoezeniersweeshuis bleef na de proefperiode de 

9 Jan de Greef, Plattegrond van de onder - 
grondse installaties van het Aalmoezeniers-
weeshuis, 1825, detail van afb. 7. Zoals 
hier door de auteur met rood aangegeven 
verbindt een ‘inbrengpijp’ de ‘vergader-
bak’ (vergaarbak) onder de straat (bij de 
gracht) met de ‘regenbak voor de bakkerij 
en wasch huis’.

Ñ	Verzamelbak 
 met luik

Ñ	Inbrengpijp

Ñ	Regenbak

Straat

Gracht
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52 Vanaf 1762 verschijnt een uitgaven-
post in het grootboek die voorheen 
niet voorkwam, waarin de kosten 
staan van de aanschaf van nieuw lin-
nengoed samen met de uitgaven voor 
wassen en bleken, en voor middelen 
als blauwsel, stijfsel en gom: saa aw, 
inv.nr. 594, scan 219, p. 194. Het gaat 
in totaal steeds om meer dan 4000 
gulden; het is onbekend welk deel 
daarvan voor wassen en bleken is.

53 Na 1760 waren zes in plaats van dertig 
tonnen zeep per halfjaar meestal 
voldoende, en zakte het aantal water-
schuiten van meer dan dertig tot 
minder dan twintig. saa aw, inv.nr. 
594 (grootboek 1745-1796) scan 194 en 
196.

54 saa aw, inv.nr. 55, scan 56-57 en  
59-60, Reglement van de boven-

 wasmoeder en van de onder-
 wasmoeder, 1797. 
55 Uit financiële stukken zien we dat zij 

de betaling aan de blekers verzorgden. 
In de minuten van de rekeningen van 
regenten (1676-1779) is te zien dat 
de regentessen jaarlijks duizenden 
guldens van de regenten ontvingen die 
zij ‘voor linnen en bleijcken betaelt’ 
hadden. saa bw, inv.nr. 97, scan 3 en 
alle volgende jaren. In het kasboek 
van de regentessen (1796-1811) staan 
was lonen en bleeklonen, betaald aan 
bleker Gerrit Hafkamp (dezelfde als 
met wie in 1761 een contract werd  
gesloten (zie verder) of een naamge-
noot, bijvoorbeeld zoon). saa bw,  
inv.nr. 68, onder meer scan 10, 25, 143.

56 J.Th. Engels, Kinderen van Amsterdam. 
Burgerweeshuis, Aalmoezenierswees-
huis, Diakonieweeshuis, Sociaal-
Agogisch Cenrum, Zutphen 1989, p. 28; 
R. Meischke, Amsterdam Burgerwees-
huis. De Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst, Den Haag 1975, p. 3-4.

57 Regtdoorzee Greup-Roldanus,  
Haarlemmer bleekerijen, p. 11-15, 263; 
Sorber, ‘Textiel’, p. 118.

58 S. Groenveld, J.J.H. Dekker en 
Th.R.M. Willemse, Wezen en boefjes. 
Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhui-
zen, Hilversum 1997, p. 204.

was uitbesteden, zoals we kunnen zien aan de rekeningen waarin 
de regentessen hun uitgaven aan wassen en bleken verantwoord-
den.52 Het ingekochte aantal schuiten water bij Pieter Swart en 
Johannes Scholten verminderde abrupt, evenals het aantal tonnen 
zeep bij Johanna Cecilia Vos.53 De reglementen werden aangepast. 
Het grootschalige wassen op maandag verviel, maar de wasmoeders 
kregen er als taak bij om ervoor zorgen dat het vuile goed in manden 
werd gepakt en op tijd op de schuit naar ’s-Graveland was.54 

ondertussen in het burgerweeshuis Zoals boven gezegd 
sloten de materiële omstandigheden in weeshuizen min of meer aan 
bij die in de maatschappelijke groepen waaruit kinderen afkomstig 
waren en waarin ze als volwassenen zouden terugkeren. De menu’s 
van het Aalmoezeniers- en het Burgerweeshuis waren daarom heel 
verschillend. Maar hoe was dat met de zorg voor schoon linnengoed? 
Werd het wassen anders georganiseerd en golden er hogere normen? 
Ook in het Burgerweeshuis viel de zorg voor kleding en wasgoed 
onder de verantwoordelijkheid van het college van regentessen.55  
In eerste instantie werd ook hier de was intern gedaan, maar dit heeft 
niet zo lang geduurd. Het Burgerweeshuis, opgericht in de zestiende 
eeuw, was sinds 1580 gevestigd in een onteigend klooster, het Sint-
Luciënklooster (naast het Begijnhof). Het was in het begin van de 
zeventiende eeuw nog vrijwel volledig zelfvoorzienend dankzij een 
eigen koestal, brouwerij, bakkerij en bleekvelden. Op de prachtige 
vogelvluchttekening uit 1631 door Balthasar Florisz van Berckenrode 
springen de grasvelden in het oog die als bleekveld dienden, maar 
dit was ongeveer het laatste jaar dat het wassen en bleken intern kan 
zijn gedaan (afb. 10).

Een grote verbouwing van 1632-1635 maakte zo goed als een 
einde aan het zelfvoorzienende karakter van het Burgerweeshuis. 
De koeien werden verkocht en de grasvelden veranderden in 
bestrate binnenplaatsen.56 De was werd sindsdien grotendeels 
buiten de deur gedaan. Waarom men hiertoe overging, is niet 
bekend maar een gebrek aan water van goede kwaliteit heeft 
waarschijnlijk ook hier een rol gespeeld. Tegelijkertijd was het 
een manier om het leven van de weeskinderen te laten aansluiten 
bij dat van de gegoede burgerij. Die ontwikkelde in de zeven-
tiende eeuw de gewoonte om het vuile linnengoed de deur uit 
te doen naar kleerblekerijen buiten de stad, bij voorkeur in de 
omgeving van Haarlem. Daar zaten de beste blekerijen, dankzij 
de kwaliteit van het lokale water, bleekvelden en zonlicht.57 De 
uitbesteding van de was droeg bij aan een comfortabeler leven in 
het Burgerweeshuis. Het was hierdoor niet nodig om een groot 
deel van de weeskinderen wekelijks zwaar werk bij de wastobben 
te laten verzetten en een schooldag te laten missen. Dit betekent 
overigens niet dat burgerweeskinderen gespaard werden van kin-
derarbeid. De inzet van kinderen in weeshuizen voor klusjes was 
heel gebruikelijk, ook in burgerweeshuizen.58 We weten bijvoor-
beeld dat weeskinderen in 1692 meewerkten bij het maken van 
een nieuwe regenbak op de meisjesplaats. Gezamenlijk kregen ze 
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59 saa bw, inv.nr. 2, scan 23, f. 6.
60 Over de regenbakken: Meischke, 

Amsterdam Burgerweeshuis, p. 145-147, 
150, 226, 228, 236.

61 saa, toeg.nr. 5039, Thesaurieren 
Ordinaris, inv.nr. 799, Ontwerpen voor 
de verswatervoorzieningen,  
scan 172.

daarvoor zes gulden betaald. Waaruit hun werk precies bestond, 
is helaas onbekend.59 

Door de vroege beslissing om de was uit te besteden zal het 
Burgerweeshuis over het algemeen minder problemen gehad 
hebben om voldoende goed water ter beschikking te hebben. Net 
als bij andere weeshuizen was ook hier sprake van een verfijnde 
waterhuishouding, waarbij voor hoogwaardige toepassingen, zoals 
in de keuken, gebruik werd gemaakt van betere kwaliteiten water 
(regenwater en zo nu en dan aangekocht Vechtwater), terwijl voor 
minder veeleisende activiteiten water uit putten en mogelijk uit 
grachten en sloten werd gebruikt. De eerste ondergrondse regen-
bakken werden al in 1593, 1598 en 1606 gebouwd en dat aantal werd 
in de loop der eeuwen aangevuld, onder meer met een grote regen-
bak op de meisjesplaats in 1692 en een nog grotere regenbak, rond 
1730, op de jongensplaats.60 Tijdens de enquête van 1755 waarin het 
Aalmoezeniersweeshuis aangaf niet uit te komen met de 2400 ton 
van hun tien regenbakken, klonk in het Burgerweeshuis een heel 
ander geluid. Hier waren inmiddels veertien regenbakken met een 
totale capaciteit van 3600 ton.61 Het Burgerweeshuis kon op dat 
moment dus een 50 procent grotere regenwatervoorraad opslaan, 
terwijl de behoefte juist minder was omdat de was buitenshuis werd 
gedaan. Daarbij kwam dat hun huishouding sowieso kleiner was. 

10 Balthasar Florisz van Berckenrode, 
Het Burgerweeshuis in de Kalverstraat in 
opstand, circa 1631. Tekening, 50,5 x 73 cm. 
Stadsarchief Amsterdam (010097016410). 
Het Burgerweeshuis in vogelvlucht, in 
de tijd dat het nog grotendeels zelfvoor-
zienend was. De grasvelden dienden 
oorspronkelijk als bleekvelden.
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62 McCants, Civic charity, p. 209-210.
63 saa bw, inv.nr. 103, scan 84-88.
64 saa bw, inv.nr. 103, scans 396-399,  

instructie voor Eva de Vries, moeder 
van het meisjesgroothuis, 2  februari 
1763, artikelen 3 en 6. Ook in een 
oudere versie van het reglement werd 
wekelijkse verschoning van bedden-
goed al voorgeschreven: idem, scan 
92-93.

65 Groenveld, Wezen en boefjes, p. 174-175.

In de achttiende eeuw kwam het aantal burgerweeskinderen nooit 
boven de 500 uit.62 De watervoorziening was dus veel ruimer dan in 
het kindertehuis aan de Prinsengracht. 

Interessant is dat in het archief van het Burgerweeshuis een 
contract uit de achttiende eeuw bewaard bleef over het uitbesteden 
van de was. Hierin verbond Gerrit Hafkamp, bleker te ’s-Graveland, 
zich om een jaar lang zowel het linnen- als het wollengoed van het 
Burgerweeshuis te wassen, afgezien van het ‘doorhalen’, dus het 
met stijfsel en blauwsel behandelen. Hij zou 36 gulden per week 
krijgen ofwel 1872 gulden per jaar, waarbij hij het vervoer van en 
naar Amsterdam voor zijn rekening zou nemen. Het contract is 
ondertekend op 1 november 1761.63 Dit is ongeveer een jaar nadat 
het Aalmoezeniersweeshuis besloot een proef te nemen om de was 
te ’s-Graveland te laten doen (afb. 11). Aangezien de besturen van de 
beide stadsweeshuizen nauw contact onderhielden met het stads-
bestuur en ongetwijfeld op de hoogte waren van elkaars beleid, is 
het denkbaar dat het Aalmoezeniersweeshuis deze Hafkamp uit 
’s-Graveland had aanbevolen bij de bestuurders van het Burger-
weeshuis.

Een belangrijke vraag is nu nog niet beantwoord: wat verstond 
het Burgerweeshuis onder schoon, en was dat anders dan in het 
Aalmoezeniersweeshuis? In hoofdlijnen blijken de tehuizen opval-
lend genoeg dezelfde hygiënische norm te hebben gehanteerd, want 
het Burgerweeshuis verschafte de kinderen eveneens op wekelijkse 
basis schoon linnengoed. Dit staat uiteengezet in een instructie 
die aan Eva de Vries ter hand werd gesteld bij haar aanstelling tot 
moeder van het meisjeshuis, en die door haar op 2 februari 1763 is 
ondertekend. Zij moest erop toezien dat elke zaterdag de schone 
hemden voor de oudere meisjes op hun bed werden gelegd en dat de 
jongere meisjes werden verschoond. Iedere week een schoon hemd 
was schoon genoeg, ook in een tehuis voor kinderen uit de gegoede 
burgerij. De instructie brengt echter ook enkele niet onbelangrijke 
verschillen aan het licht. De burgerweesmeisjes kregen twee keer 
per week schone mutsjes en halsdoeken, terwijl, zoals we eerder 
zagen, het kleingoed in het Aalmoezeniersweeshuis slechts eenmaal 
per week werd verschoond. En het beddengoed werd in het Burger-
weeshuis iedere week verschoond, ook voor de oudere kinderen.64 
Gegevens uit weeshuizen elders in het land suggereren eveneens een 
sterke algemene norm van wekelijks een schoon hemd en andere 
onderkleding, terwijl in huizen met krappe financiering bezuinigd 
werd op wisselen van beddengoed (afb. 12). In sommige huizen werd 
dat maar eens per drie of vier weken verschoond.65 Deze prioritering 
werd ongetwijfeld ingegeven door het feit dat beddengoed omvang-
rijk was en dus duur om te reinigen, en doordat hemden, mutsjes 
en halsdoeken zichtbaarder waren voor de buitenwereld. Schone 
kleding droeg bij aan de status van de weeskinderen. 

conclusie De zorg voor schone kleren in een groot weeshuis 
voor arme kinderen was, zoals verwacht kon worden, een enorme 
opgave. Het bleek een strak gereguleerd en uiterst arbeidsintensief 
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proces dat een hele week besloeg, waarin regentessen, wasvrouwen, 
(oudere) zoldermeisjes, zo’n tachtig à negentig jonge weesmeisjes, 
en blekers ieder een functie hadden. Door de beperkte kledingvoor-
raad moest dit proces bovendien iedere week voortgang vinden, 

11 Pieter Gerardus van Os, De vaart bij 
’s-Graveland, 1818. Olieverf op doek, 111,5 
x 89,5 cm. Rijksmuseum, Amsterdam 
(sk-a-3230). Veel wasserijen vestigden 
zich in ’s-Graveland vanwege het schone, 
zachte water in de ’s-Gravelandse Vaart.
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ook als er tijdens een lange vorstperiode weinig water beschikbaar 
was. Het is indrukwekkend dat het weeshuis ondanks de uitdagin-
gen duidelijke normen stelde en handhaafde, namelijk de norm 
om tenminste de kleding die in contact kwam met het lichaam 
wekelijks te verschonen. Dit sloot aan bij algemene opvattingen, 
waarin een schoon gewassen hemd belangrijker was dan een gewas-
sen lichaam. De hypothese dat er verschillen waren tussen het 
Aalmoezeniers- en het Burgerweeshuis is uitgekomen. Ook in het 
Burgerweeshuis gold weliswaar de basisregel dat iedereen wekelijks 
een schoon hemd kreeg, maar verder was er een royaler regime wat 
het verschonen van kleingoed en beddengoed betreft. Een ander 
verschil is dat het Burgerweeshuis al snel de gewoonte van de 
burgerij volgde door de was de deur uit te doen, terwijl de kinde-
ren in het Aalmoezeniersweeshuis tot 1760 zelf de was moesten 
doen, wat zwaar werk was en schoolverzuim met zich mee bracht. 
Het Aalmoezeniersweeshuis werd in 1825 gesloten en kreeg toen 
een nieuwe bestemming als gerechtsgebouw. Binnenkort gaat het 
gebouw aan de Prinsengracht een derde leven tegemoet als luxe-
hotel. Het verschil met de bewoning door arme weeskinderen kan 
niet groter zijn.

12 Jan Victors, Het kleden der wezen, 
1659-1660. Olieverf op doek, 150 x 222 cm. 
Amsterdam Museum (sb 5399), bruikleen 
Protestantse Diaconie Amsterdam. Weke-
lijks een schoon hemd lijkt een algemene 
norm te zijn geweest in Nederlandse 
kindertehuizen. Hier zien we hoe wees-
kinderen kleding uitgereikt krijgen in het 
Diaconieweeshuis aan de Amstel, bij de 
Zwanenburgwal.


