
HET GEREFORMEERD ARMENWEESHUIS
TE KAMPEN, 1813-1854

door R. de Vries

In dit artikel stellen we ons de vraag: "Welke functie vervulde het
Gereforrneerd Armenweeshuis op het terrein van de arrnen- en wezen
zorg te Kampen in de periode 1813-1854?" Binnen het kader van deze
algemene vraagstelling laten zich een aantal deelvragen forrnuleren, die in
het onderzoek speciale aandacht krijgen. De eerste drie hebben een meer
institutioneel karakter, de vragen 3 en 4 zijn overwegend gericht op de
sociale aspecten van het weeshuis.
1. Hoe functioneerde het bestuur en hoe de leiding?
2. Welk karaker bezat het Gereforrneerd Arrnenweeshuis en met name

hoe was de verhouding ten opzichte van de burgerlijke en kerkelijke
overheid?

3. Hoe verliep de financiering? Waar kwamen de inkomsten vandaan en
wat waren de uitgaven?

4. Uit welke sociale lagen van de bevolking kwamen de wezen van het
Gereformeerd Armenweeshuis? Dit aspect zal belicht worden in
relatie tot de twee andere weeshuizen die Kampen telde.

5. Hoe was de verzorging en opvoeding der wezen? In welke materiele
omstandigheden en binnen welk geestelijk klimaat groeiden zij op?

Wat het "wees-zijn" betekent, kan iemand die in een harmonieus gezin is
opgegroeid, niet aanvoelen. Dat een kind niet met zijn vreugde en verdriet
bij eigen ouders terecht kan, moet weI bijna zeker nadelige gevolgen voor
z'n totale ontplooiing hebben. Nog moeilijker wordt de situatie als een
kind in een weeshuis moet opgenomen worden omdat de familie niet in
staat is het kind te verzorgen of, nog erger, omdat er helemaal geen familie
is. Deze kinderen zijn afhankelijk van wat de samenleving voor hen wil
doen.
M.W. Scheltema schrijft dat er eerst sprake is van wezenverzorging in ons
land vanaf de 16e eeuw. "Van dien tijd dagteekenen ook de meeste
gestichten en instellingen, aan de verzorging en opvoeding der weezen
gewijd?".
Charitatieve instanties kwamen voor het weI en wee der arrnen op. Niet uit
sociale gerechtigheid, maar uit liefdadigheid. Naast christelijke en/of
humane overwegingen om de zwakkeren uit de samenleving te helpen,
golden ook overwegingen van meer praktische aard.
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Eind 18e eeuw waren schrijvers tot het inzicht gekomen dat er een relatie
bestond tussen pauperisme en criminaliteit-, Pauperisme zou krachten
kunnen losmaken welke de bestaande maatschappelijke orde, die steunde
op de standenstructuur, in gevaar bracht'.
Het was dan ook niet de bedoeling van de christelijke caritas om de
armoede uit te roeien maar om ze te lenigen en draaglijk te makerr'.
Voor de armen werd in ieder geval iets gedaan, wat dan ook de motieven
geweest mogen zijn.
Een Leids rapport uit 1577 noemt 4 groepen ware armen: wezen,
leprozen, hulpbehoevende ouden van dagen en huisarmen'.
In Kampen werd op 21 februrari 1539 het eerste weeshuis geopend, "ten
behoeve van eenige arme scholieren, die God in de kerk met zingen
dienen, zullen, ... 6 Uitbreiding van opname-mogelijkheden van kinderen
volgde in 1554. Op 30juni 1554 besloten Schepenenen Raadhettehuis te
maken tot "een W eeshuys voer den alderarmsten elendichsten ende
troostloozen Weesekynderen, soe wei meyskens als knechtkens door onse
Borgeren alhier in der Stadt nagelaten ende anders ghiene'".
Wezen, evenals andere categorieen behoeftigen, werden gelukkig niet
geheel aan hun lot overgelaten.
In Kampen ontstonden tijdens de Middeleeuwen verschillende inrichtin
gen die de armen, genoemd in het Leids rapport, trachtten te helpen. Het
Heilige Geest Gasthuis was bestemd voor zieken, arm en en kostkopers,
mensen die de kost kochten; het St Geertruids Gasthuis zorgde voor
zieken en passanten; het St Catherina- en Maria Magdalena Gasthuis
diende als leprozen- of melatenhuis; het Pesthuis was er voor de
pestlijders; het Weeshuis zorgde voor de wezen.
De instellingen hadden hun ontstaan veelal aan het particulier initiatief te
danken. Wei was toestemming voor het oprichten van een bepaalde
instelling nodig van het stadsbestuur; eveneens stelde het stadsbestuur
eisen betreffende de financiele middelen, de organisatie en het beheer van
zo'n inrichting.
Het stadsbestuur van Kampen was al in de Middeleeuwen direct
betrokken bij de armenzorg. Na de reformatie kwam er in Kampen een
stadsarmenkamer. Op 12 januari 1598 besloot de raad "dat de goederen
der memorien en huiszittende armen verenigd zouden worden en gebracht
onder de bedienaren der armen, die van stadswege de armenkamer zouden
beheren'",
Memorien, broederschappen van rijke Kampenaren, hadden tot doel de
godsdienst te bevorderen en de nood der armen te lenigen. We zien dat
Kampen eind 16e eeuw een door het stadsbestuur geordende armenzorg
kende.
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De eeuwen door blijven inrichtingen van armenzorg, waar onder die der
wezen, bestaan. Eerst in de 20ste eeuw, dankzij de ontwikkelingen op het
gebied der geneeskunde en der sociale wetgeving, zijn de meeste
inrichtingen van armenzorg verdwenen. Weeshuizen, zoals men ze
vroeger kende, komen in ons land nu niet meer voor.
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, zal dit artikel gaan over de vraag:
"Welke functie vervulde het Gereformeerd Armenweeshuis op het terrein
van de armen- en wezenzorg te Kampen in de periode 1813-1854?"
Als beginpunt is 1813 gekozen. In dat j aar werd ons land weer een
zelfstandige natie en konden ook instellingen van armen- en wezenzorg
weer onder "normale" omstandigheden functioneren. Ais eindpunt is
1854gekozen, hetjaar waarin de Armenwet tot stand kwam. Er kwam nu
een meer landelijke regeling voor de armenzorg, waarvan de wezenzorg
een onderdeel is. Wei was de armenwet van 1854 een compromis.
Enerzijds kwam men de kerkelijke armbesturen in hun streven naar
vrijheid voor de christelijke liefdadigheid tegemoet, maar anderzijds hield
men aan het beginsel dat zij onderworpen dienden te zijn aan wettelijke
voorschriften vast",
Om het functioneren van het Gereformeerd Armenweeshuis op het terre in
van de armen- en wezenzorg te Kampen in de periode 1813-1854
verantwoord te kunnen beschrijven, is het van belang eerst te onderzoeken
hoe de sociaal-economische situatie, hoe de demografische ontwik
kelingen en hoe de godsdienstige verhoudingen in Kampen waren. Daarna
zal er een globaal overzicht van de ontwikkeling van de wezenzorg te
Kampen in de periode voor 1813 worden gegeven. Dit is nodig om de
specifieke positie van het Gereformeerd Armenweeshuis in Kampen te
kunnen begrijpen. Hierna komt achtereenvolgens de behandeling van aan
het begin van dit artikel genoemde deelvragen aan de orde.

Kampen, 1813-1854
Het optimisme dat in het volgende citaat uit 1811 van Bilderdijk
doorklinkt, "Holland groeit weer, Holland bloeit weer, Hollands naam is
weer hersteld ..."lo, en dat door tijdgenoten ondergeschreven werd, werd
niet bewaarheid. In tegenstelling met wat velen hier te lande hoopten,
bracht het herstel van de nationale onafhankelijkheid geen economische
opleving met zich mee. Dit was vooral het gevolg van een gewijzigde
internationale economische structuur. De Hollandse stapelmarkt was in
verval geraakt. En in een tijdperk van verbeterde, snelle verbindingen en
toenemende afzetten, had ze geen wezenlijke functie meer+'. Nog een
belangrijke structurele wijziging was het begin van de industriele revolutie
in Engeland.
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In Nederland zal de overgang van het vroegkapitalisme naar het modern
kapitalisme (industriele revolutie) zich eerst aan het einde van de 1ge
eeuw voltrekken.
Het achterwege blijven van de mechanisatie van de nijverheid aan de ene
kant en een bevolkingstoename van 38%12 in de periode 1815-1850 aan
de andere kant, brachten voor veeI Nederlanders werkloosheid en
armoede. Niet aileen paupers, maar ook werklieden moesten dikwijls bij
de armenkamers of de diaconieen om steun aankloppen. Van den
Eerenbeemt schrijft zelfs: "Een echte arbeidersklasse bestond rond het
midden van de negentiende eeuw in ons land nog niet" en "De werkman
ging toen schuil in de grote groep behoeftige lieden"!". Dat de werkman
om steun moest vragen, kwam ook door de seizoenwerkloosheid in
verschillende vakken en door het sterker stijgen van de prijzen dan van de
Jonen. Tussen 1820 en 1870 stegen de prijzen met tenminste 50%; de
lonen stegen in de periode 1819-1853 met ongeveer 10%14. In sociaal
economisch opzicht stond Nederland er in de eerste helft van de
negentiende eeuw niet al te best voor, mogen we uit het bovenstaande
concluderen. Van een welvaartsstijging kan dan ook niet gesproken
word en. Deze zal eerst ver na 1854 plaatsvinden, als men in Nederland op
economisch gebied nieuwe wegen gaat bewandelen naar het voorbeeld
van m.n. Engeland.
In Kampen was het economisch leven in de "Bataafse- en Franse tijd" in
verval geraakt. Vooral de bloeiende textielindustrie en de bierbrouwerijen
hebben het moeten ontgelden. N adelig voor handel en nijverheid was de
invoering van het continentaal stelsel.
Financieel ging het Kampen in 't begin van de 1ge eeuw niet voor de wind.
Veel geld kostte de "sterke doormars en het verblijf der troupes door en
binne deze stad"!". Fehrmann'" schrijft dat het aantal bedeelden ontstel
lend groot was.
N a het hers tel der nation ale onafhankelijkheid heerste er ook onder de
inwoners van Kampen optimisme aangaande de opbloei van het econo
misch leven. Velen dachten dat de stad weer een belangrijk handels
centrum zou worden. Van groot belang achtte men het beter bevaarbaar
maken van de IJssel. Kampen en Zwolle konden dan in- en uitvoerhavens
voor de Twentse textielindustrie en de Duitse Rijnstreken worden.
In de loop der jaren bleek dat het bovenstaande niet bewaarheid zou
worden. De volgende twee beslissingen werkten ten nadele van Kampen
zowel als van Zwolle:
a. Het besluit van de Conventie van Mainz in 1831, waarin bepaald werd

dat het transitoverkeer tussen Duitsland, ons land en Engeland
voortaan over de Rijn en de Waal zou gaan.
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b. Het besluit tot het aanleggen van een directe spoorwegverbinding
tussen Twente en Holland via Deventer!'.

De nijverheid in Kampen werd in de periode 1813-1854 voomamelijk in
kleine bedrijven uitgeoefend. Slechts enkele bedrijven hadden, zowel in
181918 als in 184319, meer dan 10 werknemers. Het was de tijd van het
vroegkapitalisme. Van het gebruik van stoomwerktuigen is tot 1843 geen
sprake": En juist het gebruik van stoomkracht geeft een belangrijke
aanwijzing omtrent de economische ontwikkeling. Bij de meeste bedrijven
overheerste het ambachtelijk karakter. Bovendien hadden ze veelal een
verzorgende functie ten aanzien van de omgeving.
F abrieken die vooral voor de Kamper export werkten, waren de textiel- en
sigarenfabrieken. In de textielnijverheid waren het vooral de duffel/
deken- en trijpfabrieken die hun producten exporteerden. De ongunstige
kentering die na 1816 intrad, was volgens de fabrikanten te wijten aan de
invoer van buitenlandse producten, m.n. de Engelse".
De sigarenfabrieken kwamen voora) in de tweede helft van de 1ge eeuw tot
grote bloei.
De meeste fabrieken en werkwinkels leidden in de periode 1814-1819 een
"rniddelmatig" of "kwijnend" bestaan".
Uit de" Jaarlijkse Vers)agen der Gemeente Kampen, 1813-1850" valt op
te maken dat de toe stand van het fabriekswezen over het algemeen matig
was, ondanks het feit dat sommige bedrijven in bepaalde jaren een zekere
opbloei kenden".
Uit het hierboven beschrevene kunnen we concluderen dat het econo
misch leven in Kampen gedurende de periode 1813-1854 stagneerde.
In sociaal opzicht betekende dit dat de stad veel armen kende. In 1814
leefden van de 7000 inwoners ongeveer 1000-1200 mensen van de
bedeling'", Van 1831-1850 was ± 1/10 dee I der bevolking behoeftig>.
Voor de periode 1814.·1831Iaghet percentage bedeelden op 12 a 13. We
lezen dat in 1816 van de 7091 mensen er 871 ondersteund werden", In
jan. 1819, dec. 1819 en jan. 1823 werden resp. 297, 319 en 380
huisgezinnen bedeeld met lange turven". Voor Kampen, Overijssel en
geheel Nederland geld en de volgende percentages, betreffende het aantal
bedeelden:
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Jaar Kampen Overijssel
1814 ± 15,0%
1815 12,0 a 13,0%
1826 12,0 a 13,0% 4,0%
1833 ± 10,0% 5,4%
1834 ± 10,0% 5,0%
1840 ± 10,0% 5,7%
1844 ± 10,0% 6,5%
1848 ± 10,0% 7,8%
1849 ± 10,0% 9,3%

Nederland

9,0%

12,2%
13,9%

28 / 29

Vit bovenstaande gegevens valt af te leiden dat vanaf 1834 het aantal
bedeelden in geheel Nederland is toegenomen; dat voor de provincie
Overijssel een toename van het aantal bedeelden reeds vanaf 1826
geldt.
Wat opvaJt is het geringe percentage armlastigen in Overijssel in
vergelijking met geheel Nederland. Dit is volgens Slicher van Bath te
danken aan de opbloei van de landbouw en wei" door uitbreiding van het
areaal cultuurgrond en door verhoging van de opbrengsten per opper
vlakte-eenheid"lo. Voor Kampen, Zwolle en Deventer gelden echter
slechtere cijfers dan voor de provincie Overijssel. In 1850 leefde in de drie
genoemde steden ruim 14% van de bevolking van de bedeling". Voor
Kampen was de situatie iets guns tiger. Dat voor Kampen lagere cijfers
golden, zalliggen aan het feit dat de landbouw hier nog van enige betekenis
was. De periode 1831-1850 was een gunstige tijd voor de akkerbouw en
de veeteelt, met uitzondering van het jaar 1845 dat een mislukte
aardappeloogst kende ".

Vit genoemde gegevens kunnen wij de conclusie trekken dat het armoede
probleem in Overijssel vooral een stedelijk verschijnsel was.
Vele instellingen in de steden trachtten de nood van de armen te lenigen.
Voor de arme protestantse wezen te Kampen was dit het Gereformeerd
Armenweeshuis. Dit weeshuis nam tevens aile vondelingen en verlaten
kinderen, die zich binnen de jurisdictie van Kampen bevonden, op.
Kampen bezat nog twee weeshuizen, nl. het Groot Burgerweeshuis en het
Rooms-katholieke Weeshuis. Het laatstgenoemde weeshuis was er
uiteraard voor de wezen van Rooms-katholieke afkomst, terwijl het Groot
Burgerweeshuis bestemd was voor ouderloze kinderen wier ouders het
"Grootburgerschap" bezaten. Over het "Grootburgerschap" zal in het
volgende hoofdstuk iets meer verteld worden. Wei kan nog opgemerkt
worden, dat over 't algemeen de rijkeren het "Grootburgerschap"
bezaten.
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Gelet op de indeling van de bevolking naar godsdienstige gezindheid (zie
onderstaande tabel) en op het gegeven dat er meer arme wezen zijn dan
rijke, is het niet zo verwonderlijk dat het Gereformeerd Armenweeshuis
de grootste wezeninstelling te Kampen was.

Tabel groeipercentages gehele bevolking en der godsdienstige gezindheden:
1812 1849 groei in % t.o.v, groeipercentage

gehele bevolking (55,3%)
54,3 1,0Ned. Herv.

(w.o. Afgescheidenen)
R.K. 1207
Isr. 159
Overigen 334
Totaal 7011

5311 8192
99

1848
318
525

10883

53,4
100
54,8
55,3

+ 0,1
+ 45,7

0,5

We zien dat de bevolking in de periode 1812-1849 sterk is toegenomen.
Deze groei zette de volgende decennia door.
In 1859 telde Kampen 13400 inwoners".
Uit het hierboven geschetste beeld van de sociaal-economische ontwikke
ling in de eerste helft van de 1ge eeuw blijkt, dat de situatie in Kampen
verre van rooskleurig was. De mechanisatie van de nijverheid kwam eerst
na 1850 op gang. Kampen telde in de periode 1813-1854 voornamelijk
kleine bedrijven waarin het ambachtelijk karakter overheerste. We
kunnen dan ook spreken van een stagnerende economische ontwikkeling.
Dit betekende dat de nijverheid, gepaard gaande met een sterke toe name
der bevolking, het groeiende aantal arbeiders niet kon opnemen. Kampen
kende dan ook veel behoeftigen in de eerste helft van de 1ge eeuw. Onder
deze behoeftigen bevonden zich de talloze arme wezen.

Oorsprong en ontwikkeling van de wezenzorg te Kampen, in de
peri ode voor 1813
In Kampen werd in 1539 een begin gemaakt met de gestichtsverpleging
van wezen. In genoemdjaar kocht lohan Evertz van Limberich, school
meester van de Sint-Nicolaasschool, een huis, hof en erf van een zekere
Ghese lohansdochter "ten behoeve van eenige arme scholieren, die God
in de Kerk met zingen dienen zullen ... ' '34.Hoewel het initiatief uitging van
particulieren had zowel de stedelijke regering als de kerk invloed op het
gebeuren. De bisschop van Utrecht gaf z'n toestemming "voor de
oprichting van een collegium van 12 arme koorzangers, genaamd de
Soete-Naeme-lhesuskinderen"35. De approbatie der stichting door de
stedelijke overheid gebeurde op 10 september 154p6.
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Dat de stadsregering grote zeggenschap had over het weeshuis blijkt uit
hetgegeven datze op 30 juni 1554 besloothet tehuis uit te breiden tot "een
W eeshuys voer den alderarmsten elendichsten ende troosteloozen
Weesekynderen, soe meyskens als knechtkens door onse Borgeren alhier
in der Stadt nagelaten ende anders ghiene"?", Het weeshuis was dus
bestemd voor aile weeskinderen uit Kampen, wier ouders het burgerrecht
hadden genoten. .
In 1592, na de Hervorming in Kampen, kregen de wezen een nieuw
onderkomen, nl. het Cellebroedersklooster. De stichting kreeg tevens "de
renten van Sellebroeders Cloosters (sinnen)" waardoor ze uit de finan
ciele problemen raakte": N og altijd was het weeshuis bestemd voor aile
burgerkinderen. In theorie was dit het geval tot 1657. In 1657 yond er nl.
een wijziging in de opnameprocedure plaats. Toen werd door de magis
traat bepaald dat geen kinderen meer zouden worden opgenomen dan
nadat "na behoiren bewesen was, dat olderen daervan de groote Burger
schap deser Stadt gehadt hebben"?". M.a.w. aileen kinderen van groot
burgers konden toen nog opgenomen worden.
Het "Grootburgerschap" was op 21 februari 1559 door het stadsbestuur
ingesteld", Aileen zij wier papieren in orde waren, konden als burger
worden opgenomen. Betaalde men 6 goudguldens dan kreeg men het
burgers chap en het weiderecht (grootburgerschap); betaalde men 3
goudguldens dan kreeg men aileen het burgers chap (kleinburgerschap )41.
Zo wilde het stadsbestuur voorkomen dat teveel vreemdelingen, met
onvoldoende middelen, zich in de stad zouden gaan vestigen en na enige
jaren het burgerrecht en het weiderecht zouden ontvangen.
Het ligt voor de hand dat het grootburgerschap gekocht werd door de
aanzienlijkste burgers van de stad. Hun kinderen werden in het Weeshuis
opgenomen. Ook zullen tot 1657 kinderen van niet-grootburgers zijn
geplaatst, anders had de raad geen resolutie betreffende wijziging van de
opname van weeskinderen behoeven aan te nemen.

Niet aile wezen uit Kampen werden echter in het Weeshuis opgenomen.
Dit blijkt uit het feit, dat schepenen en raad op 19 januari 1625 besloten,
met goedvinden van de gezworen gemeente, tot oprichting van een
"Werck- ofte Kynderhuys tot bevorderinge en voortplantinge van de
Drapenier-Neringe en lijchtinge des Armen Camers alsmede het onbe
hoirlijk bedelen voor die goedeluyden deuren en ledich gane van de juecht
bij der straeten soe voel moegelijke voorthocomen ... "42.Het St Brigitten
klooster werd hiervoor ingericht. Ter herinnering aan dit tehuis is nu nog in
de gevel een steen aanwezig waarop twee weeskinderen zijn gebeeld
houwd met een schild waarop we lezen:
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J.e.D.
MIl REEF. DE WET
ALRIER. GESET.

DAT. EER. EN. DEUGT.
IN. IONGE. IEUGT.

DOOR. ARBEIT. VROEDT
EN. VROOM. GEMOET
WERT. INGEPLANT

TOT. GOEDEN. STAND.
A. 162743

In 1635 werd het tehuis weer gesloten. Waarom dit gebeurde, wordt ons
uit de bronnen niet recht duidelijk.
In 1687 besloten schepenen en raad echter "tot het repareren en
herbouwenvan hetArmenWeeshuys omhetzelvebequaem temaekenten
einde daarin omtrent hondert kinderen ten diende van spinnerie voor de
Rolreders als anders mogenwerde gelogeert,..."44. Ret Armen-Weeshuys
kwam in 1693 gereed, zodat het de verzorging van wezen van de
Armenkamer kon ovememen.
We zien dat de wezen van het Werck- of Kynderhuys en later van het
Armen-Weeshuys voor de kostmoesten werken, dit in tegenstellingtot de
wezen van het oude Weeshuis. Verder merken we op dat tot 1657
kinderen van grootburgers en burgers in het Weeshuis konden worden
opgenomen, dat na 1657 aileen nog kinderen van grootburgers geplaatst
werden. Ret Weeshuis wordt dan voortaan Groot Burgerweeshuis
genoemd.
Wezen en nagelaten kinderen van niet-grootburgers en niet burgers
werden tot 1625 envan 1635 tot 1693 door deArmenkamerverzorgd; van
1625 tot 1635 en na 1693 kwamen deze kinderen resp. in het Werck- of
Kynderhuys en het Armen-Weeshuys. Na 1657 waren ook de wezenvan
burgers aangewezen op de Armenkamer en na 1693 op het Armen
Weeshuys. Daar het oude Weeshuis 36 personen kon opnemerr", is het
waarschijnlijkdat reeds voor 1657 niet aile burgerwezengeplaatst konden
worden.
Ret Groot Burgerweeshuis was een instelling door bijzondere personen
bestuurd'", al oefende het stadsbestuur zekere invloed uit; het Armen
Weeshuys was een gemeentelijke instelling. De overheid vaardigde de
reglementen uit; de overheid benoemde de buitenvaders, de binnenvader
en binnenmoeder; de overheid bepaalde welke kinderen in het tehuis
konden worden opgenomerr".
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In de periode waarover dit artikel handelt, werd deze instelling Gerefor
meerd Armenweeshuis of Hervormd Armenweeshuis genoemd. De
eerste naam kwam in de periode 1813-1854 het meeste voor, daarom heb
ik voor dit artikel die naam gekozen.
In 1891 kreeg het tehuis de naam Burgerweeshuis'". Deze naam klopt niet
met de doelstelling van het weeshuis. Ret was immers het tehuis voor aile
protestantse wezen, voor aile vondelingen en verlaten kinderen, mits ze
niet van grootburgerlijke afkomst waren. Daar de kinderen in de gerefor
meerde religie opgevoed werden, zullen wezen van niet-protestantse
ouders ook niet in het weeshuis opgenomen zijn. Deze kinderen werden
waarschijnlijk uitbesteed. Van kinderen van Roorns-katholieke ouders
weten we, dat ze, voordat het Rooms-katholieke Weeshuis in 1803 werd
gesticht, uitbesteed werden' 'bij den minst eisende' '49. Verder lezen we dat
"exploitatie van die kinderen niet uitbleef en hun opvoeding en verzorging
zowel geestelijk als lichamelijk schromelijk tekort schoot'?".
Ret Groot Burgerweeshuis en het Burgerweeshuis werden in 1923 onder
een gemeenschappelijk bestuur gebracht".
De eeuwen door hebben het Groot Burgerweeshuis en het Gereformeerd
Armenweeshuis een belangrijke verzorgende taak in Kampen vervuld.
Wezen, vondelingen en verlaten kinderen werden niet aan hun lot
overgelaten maar konden meestal in een van de beide instellingen
opgenomen worden.

Ret Gereformeerd Armenweeshuis te Kampen, 1813-1854
Het Bestuur
Ret bestuur van het Gereformeerd Armenweeshuis bestond uit twee
leden, Zij werden voor hun leven benoemd door de "burgemeesteren" en
waren voor hun verrichtingen verantwoording aan het stedelijk bestuur
schuldig.
In het "Concept Reglement voor het Gereformeerde Arme Weezenhuis te
Kampen" van 18121ezen we: "De directie van het Gereformeerde Arme
Weezenhuis zal gedemandeerd zijn aan twee Buitenvaders, onder
opperzigt van den Mairie dezer stad'?". Dit Concept Reglement bleef
vermoedelijk van kracht tot 1877, toen het werd vervangen door het
"Reglement voor het Hervormd Armen Weeshuis".
De buitenvaders of regenten werden gekozen uit de gegoede burgeri]". Dit
is niet zo verwonderlijk gezien de traditie van de Republiek en het sterke
standsbewustzijn in de eerste he1ftder 1ge eeuw.
Allezen we in de "Staten van inlichtingen betreffende de instelling van
weldadigheid, 1816-1863", datde buitenvaders van hetArmen Weeshuis
geen bezoldiging genoten, toch deden ze het werk niet geheel kosteloos.

276



Jaarlijks ontvingen ze samen een tegemoetkoming van f 70,00 en na
1845, lezen we in de bronnenf 120,00 en somsf 130,0054•

Als we bedenken dat in 1819 in Overij ssel het gemiddelde dagloon
±f 0,60, dusongeveerf 200,OOperjaar, was", datin 1850 in Nederland
het gemiddelde dagloonf 1,00, ongeveer f 310,00 per jaar, was", dan
was die f 35,00 enf 60,00 toch een "aangename" tegemoetkoming voor
de regenten, wat echter wei redelijk was, gezien het vele werk wat er
gedaan moest worden.
De regenten hadden tezamen het bestuur over de goederen en de
inkomsten van het tehuis. Zonder toestemming van den Mairie mochten
ze geen goederen etc. verkopen of belasten, evenmin mochten ze zonder
toe stemming reparaties boven def 25,00 laten verrichten.
We zien dat de magistraat grote invloed had op het bestuur van het
Gereformeerd Armenweeshuis. Dit blijkt ook uit het feit dat de stedelijke
overheid de taakverdeling van de beide regenten geregeld had. De
thesaurier werd met de ontvangsten en uitgaven van het weeshuis belast,
terwijl de secretaris van al hetgeen er in het tehuis voorviel aantekening
hield. Op bepaalde tijden moesten ze hun aantekeningen en de rekeningen
van ontvangsten en uitgaven aan het stadsbestuur overleggen. Ook hoorde
het toezicht houden op de gang van zaken in het tehuis tot de taak van de
regenten. Elke week vergaderden de regenten op een bepaalde dag in bet
weeshuis om" op alles de nodige order te stollen":". Ze moesten geregeld
op onbekende tijden het weeshuis bezoeken, om een onderzoek in te
stellen naar het gedrag, de verzorging en de opvoeding der kinderen en
naar hun welzijn.
De buitenvaders kwamen voor de stoffelijke en de geestelijke belangen
van de wezen op.
De regenten bemoeiden zich meestal niet direct met de verzorging en
opvoeding der kinderen. De dagelijkse leiding berustte bij de binnenvader
en binnenmoeder, terzijde gestaan door de schoolmeester en de naai
juffrouw. Ret weeshuispersoneel werd benoemd door de stedelijke
overheid. Dat het stadsbestuur de binnenvader en -moeder benoemde,
kwam veel voor. Zo lezen we bij J.D. Schmidt" dat de binnenvader en
-rnoeder in het Weeshuis te Vlissingen en in het Gecombineerde Arm- en
Weeshuis te Goes door "Burgemeesteren en Raad" aangesteld werden;
verder lezen we dat de binnenvader en -moeder van het Groene Weeshuis
te Groningen door de Voogdij (regenten en regentessen) benoemd werden,
"behoudens approbatie van de keuze door de kerkeraad", maar dat de
binnenvader de eed van getrouwheid moest afleggen in handen van
"Burgemeesteren en Raad" als "oppervoogden" van het huis. Ret
gebeurde echter ook wel dat niet de magistraat maar het bestuur, dus de
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regenten, het weeshuispersoneel aanstelde. Dit was o.a. het geval in het
Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle.".
Dat in Kampen het stedelijk bestuur rechtstreeks het weeshuispersoneel
benoemde, duidt op de grote invloed van dit college op de gang van zaken
in het weeshuis. De invloed van de magistraat werd nog vergroot als een
regent ook nog lid van de raad was, zoals J. Spree in 1827, oflid van het
Kiescollege, zoals c.A. Gluysteen af en toe in de periode 1844-1854. Ret
Kiescollege werd gekozen uit en door de rijke burgers van de stad en had
tot taak de leden van de raad te kiezen.
De regenten bemoeiden zich direct met de kinderen in geval van "rnisdrijf
of halsstarrigheid=", Nadatde regenten op aanklacht van de binnenvader
de vergrijpen onderzocht hadden, stelden zij de straffen vast. De zwaarste
straf die we tegenkomen in het reglement van 1812, is "ligchamelijke
kastijdingen in geval van verregaande ondeugendheid"'", Ontslag uit het
weeshuis als straf, komen we noch in het reglernent noch in andere
bronnen uit de periode 18l3-1854 tegen.
De regenten bemoeiden zich ook direct met de kinderen door voor hen een
werkkring te zoeken. Zo werden de meisjes als dienstmeisjes uitbesteed bij
"nette" burgers, terwijl voor de jongens een bedrijf gezocht werd, waar ze
een ambacht konden leren.
Al lezen we eerst in het reglement van 1877, dat de wezen met hun
problemen en klachten bij de regenten mochten komen'", ook in de hier
behandelde peri ode zullen de buitenvaders bereid geweest zijn naar
vragen en klachten van de kinderen te luisteren. Ret reglement van 1812
vermeldt immers: "Zij (de regenten) moeten overtuigd zijn, dat hen aile
die verpligtingen zijn opgelegd, die de wet aan Voogden over onmondige
kinderen voorschriift'?".
Regenten werden bij hun werkzaamheden geholpen door hun vrouwen, de
regentessen'". De regentessen werden niet officieel door het stadsbestuur
aangesteld. Ret zal een kwestie van praktisch gebruik zijn geweest.
Orders, gegeven door regenten en regentessen, werden uitgevoerd door de
binnenvader en -moeder=.
Al lezen we ook eerst in het reglement van 1877 dat de regentessen
toezicht hielden op de oudere meisjes, dan ligt het voor de hand dat dit
eveneens het geval was in de periode 1813-1854. Bovendien zullen de
regentessen waarschijnlijk ook toezicht hebben gehouden op de huis
houding, de opvoeding en de verzorging van jonge kinderen. Zij zullen
"minnen" voor zeer jonge kinderen en diensthuizen voor oudere meisjes
gezocht hebben. Dat de regentessen bovenstaande taken uitvoerden,
kunnen we niet rechtstreeks uit de bronnen bewijzen. Ret gegeven dat de
dagelijkse orders gegeven werden door regenten en regentessen, bewijst
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dat de regentessen zich intensief bezighielden met de werkzaamheden in
het weeshuis. Wat ligt er dan meer voor de hand dan dat ze zichjuist met
eerder genoemde taken bezighielden?
Dat de vrouwen van regenten als regentessen in het weeshuis behulpzaam
waren kwam meer voor. In het Weeshuis der Hervormde Gemeente te
Zwolle werd zelfs aan de kandidaat-regent gevraagd, ofhij verzekerd was
van de medewerking van zijn vrouw'". Ook hier hadden de regentessen het
toezicht op de huishouding, de opvoeding en verzorging van jonge
kinderen en meisjes.
Samenvattend kunnen we concluderen dat in de periode 1813-1854 de
directie van het Gereformeerd Armenweeshuis in handen was van
2 regenten. Deze regenten, afkomstig uit de deftige burgerij, waren voor
hun verrichtingen rechtstreeks verantwoording schuldig aan het stedelijk
bestuur. Al had de stedelijke overheid een beslissende stem aangaande
zaken die het weeshuis betroffen, toch moeten we de positie van de
regenten niet onderschatten. Daar zij voor hun leven benoemd werden,
hadden ze, mede door jarenlange ervaring, grote invloed op de beslis
singen die het weeshuis aangingen.
De regenten hadden tot taak, in een economisch ongunstige periode, de
belangen van de wezen en het weeshuis naar hun vermogen te behartigen.
Of ze hierin voldoende geslaagd zijn, zal in de volgende hoofdstukken
moeten blijken.

Het karakter van het weeshuis
De naam Gereformeerd- of Hervormd Armenweeshuis doet vermoeden
dat we met een weeshuis van de Hervormde Kerk, destijds ook nog wei
Gereformeerde Kerk genoemd, te maken hebben. Dit is echter formeel
niet het geval. Het weeshuis was geen kerkelijke maar een burgerlijke
instelling. In de vorige paragraaf hebben we reeds gezien dat de invloed
van de stedelijke overheid op het gebeuren in het weeshuis vrij groot was.
Zo werden buitenvaders of regenten, binnenvader en -rnoeder, school
meester en naai-juffrouw door het stadsbestuur benoemd. Dit college
hield toezicht op de geldmiddelen en de bezittingen van het tehuis. De
regenten moesten elke maand een verslag maken over de voorgevallen
veranderingen'". Ook t.a.v. de opname van wezen besliste het stads
bestuur. Dit doet de vraag rijzen hoe de verhouding tussen het Gerefor
meerd Armenweeshuis en de Hervormde (Gereformeerde) Kerk was.
In de bronnen lezen we nergens dat er een officiele band was tussen het
weeshuis en de Hervormde Kerk. Evenmin lezen we dat de kerkelijke
leiders een offici eel bezoek brachten aan het tehuis. Kortom, er was geen
directe relatie tussen het weeshuis en de Hervormde Kerk. Al was er van
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een officiele band tussen genoemde instellingen geen sprake, toch heeft er
een indirecte relatie bestaan, zoals uit het volgende zal blijken.
We hebben in de vorige paragraaf reeds gezien dat het bestuur van het
Gereformeerd Armenweeshuis werd gevormd door 2 regenten onder
oppertoezicht van de stedelijke raad. Welnu, het kwam regelmatig voor
dat een van de regenten en leden van het stadsbestuur zitting hadden in het
"College van Notabelen" van de Hervormde Kerk'".
In Kampen waren in 1812, 5311 van de 7011 inwoners N ederlands
Hervormd en in 1849, 8192 van de 10883 inwoners (inclusief Afge
scheidenen)". Daar de katholieke enjoodse wezen resp. door het Rooms
katholieke Weeshuis en "de administratie der Israelitische Weeskinde
ren" opgenomen werden, moeten vrijwel aile wezen van het Gerefor
meerd Armenweeshuis van hervormde atkomst zijn geweest. Ook moes
ten aile wezen, indien ze daartoe in staat waren, belijdenis doen "van den
gereformeerden godsdienst"?", Wezen die elders verbleven, deden ook
vaak belijdenis van hun geloof in Kampen. Zo schreef op 17 febr. 1850
E.J. Assiens, die in Deventer bij een patroon werkte, dat hij in Kampen
"aangenomen" wilde worden. Tegelijkertijd stuurde hij ook de rekeningen
van de schoen- en kleermaker naar het weeshuis'". De catechisatie werd
door een hervormde predikant verricht. Deze taak moest door de jongste
predikant worden vervuld op last van de kerkeraad"',
Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat er toch wei een bijzondere
relatie bestond tussen het Gereformeerd Armenweeshuis en de Hervorm
de Kerk.
Volgens J.D. Schmidt werd de verhouding tussen kerkelijke en burgerIijke
armenzorg in ons land op drieerlei wijze geregeld, nl. 1: de diakonie werd
met de gehele armenzorg belast, o. a. in Groningen en Rotterdam; 2: naast
een zelfstandige diakonie bestond er een burgerIijk armbestuur, o.a. in
Amsterdam; 3: de diakonie en het burgerlijk armbestuur vormden
gezamenlijk een gecombineerd armbestuur, o.a. in Leiden en Delft".
In Kampen hadden we in de eerste he1ftvan de 1ge eeuw te maken met de
tweede variant. Waarschijnlijk zullen de leiders van de Hervormde Kerk
hier geen bezwaar tegen gehad hebben. We mogen aannemen dat in
Kampen, waar de meeste inwoners de gereformeerde godsdienst aan
hingen, een "Hervormd" of "Gereformeerd" stadsbestuur benoemd
werd. Het kwam veel voor dat leden van de kerkeraad tevens lid van de
stedelijke raad waren. Het waren dus lidmaten van de Hervormde Kerk
die indirect het oppertoezicht uitoefenden op het weeshuis.
Nog een reden waarom de leiders van de Hervormde Kerk niets tegen een
burgerlijk armbestuur hadden, lag in het feit dat de financiele lasten van
het weeshuis niet op de kerkekas drukten.
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Het weeshuis was echter formeel niet aileen bestemd voor wezen van
hervormde ouders. Aile niet-grootburgerlijke wezen konden opgenomen
worden". Toch zullen, op een enkel noodgeval na, de wezen in het
weeshuis allen van hervormde afkomst geweest zijn. Vandaar dat het
redelijk was dat de kinderen "gereformeerd" opgevoed werden.
De naam Gereformeerd- en/of Hervormd Armenweeshuis zal gekozen
zijn, omdat de meeste wezen van hervormde afkomst waren en belijdenis
in de gereformeerde leer moesten doen.
We mogen uit het bovenstaande vaststellen dat het Gereformeerd Armen
weeshuis geen kerkelijke maar een burgerlijke ins telling was. Hoewel het
bestemd was voor aile niet-grootburgerlijke wezen, waren het vooral
wezen van hervormde afkomst die opgenomen werden. Tussen het
weeshuis en de Hervormde Kerk heeft een bijzondere relatie bestaan.
Deze relatie was een voortzetting van de verhoudingen onder de Repu
bliek. Zoals in veel andere gevallen geldt, worden de lijnen uit de tijd van
de Republiek na 1813 doorgetrokken.

De financiele aspecten
Het Gereformeerd Armenweeshuis kreeg, nadat in april 1825 25 wezen
naar de kolonie Veenhuizen gezonden waren, geen subsidie meer. Meisjes
die huishoudelijk werk verrichtten, verlieten nu ook het gesticht. "Door
deze vermindering van bevolking wierd de subsidie geheel onnodig die dan
ook op dit tijdstip heeft opgehouden terwijl de collecten mede in 1827
hebben opgehouden waardoor het gestigt tans geheel uit eigen fondsen
bestaat"75. Uit financieel oogpunt was het voor de stadsregering van
Kampen dus aantrekkelijk dat veel arme weeskinderen naar de etablisse
menten van de Maatschappij van Weldadigheid gezonden werden. Het
weeshuis kon voortaan uit eigen middelen voorzien.
Het was de taak van de regenten om voor de weeskinderen te zorgen en
tevens om op de geldmiddelen te letten, zodat het weeshuis niet in
financiele moeilijkheden zou geraken.
In deze paragraaf zullen we de uitgaven en inkomsten van het weeshuis
bespreken. Daama trachten we een antwoord te geven op de vraag of de
regenten het tehuis in de periode 1813-1854 financieel goed geleid
hebben. Ook dringt zich de vraag op of het belang van de wezen aan de
financiele positie van het weeshuis ondergeschikt werd gemaakt.
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de totale uitgaven en
inkomsten van het weeshuis gedurende de jaren 1813 tot en met 1854.
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Tabel I
Jaren
1813 (a)
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1844 (b)
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

Uitgaven
f 5845,25
f 9205,00
f 10067,10
f 9198,25
f 9363,59
f 9129,51
f 7912,83
f 6957,08
f 7786,34
f 7533,17
f 8937,00Y,
f 9916,86Y,
f 4574,37Y,
f 6707,04
f 4795,82Y,
f 3951,07
f 3497,85Y,
f 4674,49
f 4107,08Y,
f 4563,11 Y,
f 5040,91Y,
f 5191,04Y,
f 5355,28Y,
f 6207,18
f 4422,86
f 1934,22
f 9077,00
f 4686,00
f 4727,00
f 4499,00
f 4827,16Y,
f 7721,85
f 6111,14Y,
f 5179,98Y,
f 4709,31
f 5122,81

Inkomsten
f 5438,15
f 9435,70
f 10445,30
f 9276,15
f 9570,69Y,
f 9648,33Y,
f 8770,34Y,
f 9154,36Y,
f 11505,29Y,
f 12071 ,90Y,
f 12869,66
f 11657,65Y,
f 7552,54
f 8035,68Y,
f 6087,43
f 5702,94
f 6086,72
f 6901,93Y,
f 6551,42Y,
f 7112,03
f 7561,18
f 7600,98
f 7614,33
f 7339,41 Y,
f 6144,94
f 4514,04
f 10022,00
f 5525,00
f 5384,00
f 5293,00
f 5470,40
f 8096,05
f 6441,70Y,
f 5664,52
f 5384,62Y,
f 5629,39

Saldi
f 407,10

+ f 230,70
+ f 378,20
+ f 77,90
+ f 267,l0Y,
+ f 518,82Y,
+ f 857,51Y,
+ f2197,28Y,
+ f 3718,95Y,
+ f 4539,73Y,
+ f 3932,65Y,
+ f 1740,79
+ f 2978,16
+ f 1328,64Y2
+ f 1291,65Y,
+fI751,87
+ f 2588,86Y,
+ f 2227,44Y,
+ f 2444,64
+ f 2548,91 Y2
+ f 2520,26Y,
+ f 2409,93Y,
+ f 2259,04Y,
+ f 1132,23Y,
+ f 1722,08
+ f 2579,82
+ f 945,00
+ f 845,00
+ f 657,00
+ f 794,00
+ f 643,25Y,
+ f 374,20
+ f 330,56
+ f 484,70Y,
+ f 674,81Y,
+ f 506,5876

(a) De bedragen over 1813 tim 1816 zijn omgerekend in guldens en centen.
(b) Over dejaren 1838 tim 1843 zijn geen financiele overzichten van het weeshuis in
het archief te Kampen.

Uit genoemde cijfers blijkt dat de regenten van het tehuis erin slaagden om,
op hetjaar 1813 na, de boekhouding steeds weer met een positiefsaldo te
sluiteri. Ret batig of nadelig saldo van een bepaaldjaar werd respectieve
lijk bij de inkomsten ofuitgaven van het volgendjaar opgeteld. In de batige
saldi vallen twee cesuren te onderscheiden: de periode tot 1820 met kleine
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batige saldi, de periode 1820 tim 1837 en vermoedelijk ook tot en met
1844 met ray ale batige saldi en de periode na 1844 met een terugval tot
beneden de f 1000,00. We kunnen dus drie perioden onderseheiden,
waarbij de eerste en de derde eigenlijk gelijk zijn.
In de volgende tabel, waarin we van elke peri ode de totale uitgaven en
inkomsten geven, zien we weer de indeling in drieen, waarbij de
versehillen tussen inkomsten en uitgaven in de eerste en de derde periode
gering zijn terwijl de tweede een groot versehil tussen inkomsten en
uitgaven kent.

Tabel II
Periode Totale Totale Gemiddelde Gemiddelde

uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten
1813 tim
1819 f 60721,53 f 62584,68 f 8674,50 f 8940,67
1820 tim
1837 f 104218,60 f 147550,43 f 5789,92 f 8197,25
1845 tim
1854 f 56655,65 f 62910,69 f 5665,53 f 6291,07

Wat zijn de oorzaken van de grate verse hillen in de batige saldi bij tabel I?
Liggen ze aan de uitgaven- of aan de inkomstenkant of aan be ide? Hoe
komt het dat bij tabel II de gemiddelde inkomsten en uitgaven in de eerste
peri ode veel hoger liggen dan in de derde, terwijl de versehillen tussen de
gemiddelde kosten en uitgaven in de eerste en de derde periode gering
zijn?
Om een antwoord op de gestelde vragen te kunnen geven, is het nodig te
weten wat de jaarlijkse uitgaven en inkomsten per kind waren. Deze
worden gegeven van dejaren 1813, 1814, 1815, 1818, 1821,1846,1847,
1848, 1850 en 1851 ..Bovengenoemde jaren zijn gekozen, omdat we van
deze jaren de uitgaven, de inkomsten en het aantal weeskinderen van het
Gereformeerd Armenweeshuis kennen"; Uit de tweede periode kennen
we sleehts aile gegevens van hetjaar 1821. Nu weten we weldaterin april
182535 kinderenin hetweeshuis overbleven, daterin 1839,1843,1844,
1845 en 1846 resp. 39, 38, 38, 44 en 44 wezen in het tehuis verzorgd
werden 78.Vermoedelijk zal het aantal weeskinderen tussen 1825 en 1840
per jaar om de 40 hebben gesehommeld. Vandaar dat we, onderaan bij de
tabel over de jaarlijkse uitgaven en inkomsten per kind, van de jaren 1826
tim 1837 de gemiddelde uitgaven en inkomsten nemen en deze delen door
40, zodat we ongeveer de gemiddelde jaarlijkse uitgaven en inkomsten per
kind weten. De jaren 1844 en 1845 hebben we, hoewel ook van deze jaren
de gegevens besehikbaar zijn, niet in de tabel opgenomen. Hierover zal
later nog het een en ander opgemerkt worden.
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Tabel III
J aarlijkse uitgaven en inkomsten per kind:

Jaar
1813
1814
1815
1818
1821
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1826 tim 1837

Kinderen
81
85
91
83
69
44
42
42
64
62
62
40

Uitgaven
1 72,15
1108,25
1110,60
1109,99
1112,85
1106,36
1112,55
1107,12
1 75,42
1124,55
1 98,57
Inl,90

Inkomsten
1 67,10
1111,00
1114,80
1116,74
1166,74
1125,57
1128,19
1126,02
1 85,48
1130,58
1103,90
1172,37

Om de jaarlijkse schommelingen enigszins te elimineren gaan we van de
drie perioden de gemiddelde jaarlijkse uitgaven en inkomsten per kind
geven.We maken dan gebruik van de gegevens van tabel III.

TabellV
Periode

1813,1814,1815,1818
1821,1826 tim 1837
1846 tim 1854

Gemiddelde jaarlijkse
uitgaven per kind
1100,25
1121,20
1104,10

Gemiddelde jaarlijkse
inkomsten per kind
1102,29
1171,94
1116,62

Uit de tabellen III en IV blijkt dat de jaarlijkse uitgaven per kind in de
eerste en de derde periode ongeveer gelijk liggen en dat in de tweede
periode een groter bedragperjaar per kindwerdbesteed. Wat dejaarlijkse
inkomstenper kindbetreft, valt het hogebedrag van de tweede periode op.
Achtereenvolgens zullen we de uitgaven en de inkomsten bespreken.
Dat dejaarlijkse uitgavenper kind inde eerste periode niet hoogwaren, zal
wei te maken hebben met de moeilijke sociaal-economische situatie
waarin Kampen in die tijd verkeerde.
In 1813 waren de Fransen uit ons land vertrokken; dit betekende het einde
van een oorlogsperiode. De economisehe omstandigheden waren in de
"Franse tijd", mede door de invoeringvan het continentaal stelsel, slecht.
Ook na 1813 bleef de economische situatie matig; de meeste fabrieken en
werkwinkels leidden in de periode 1814-1819 een "middelmatig" of
"kwijnend" bestaan". Dit betekende veel werklozen en grote sociale
nood. De stad had omstreeks 1814 veel arrnen binnen haar muren. In
genoemdjaar leefden van de 7000 inwoners 1000-1200 van de bedeling.
Deze slechte financieel-economische situatie zal zeker gevolgenhebben
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gehad voor de mortaliteit onder de paupers.
Ook het Gereformeerd Armenweeshuis ondervond de gevolgen van de
moeilijke sociaal-economische omstandigheden. Veel weeskinderen
moesten in deze periode verzorgd worden. Het weeshuis moest de gelden
dan ook zorgvuldig beheren, opdat het niet in financiele moeilijkheden zou
geraken. Vandaar dat de jaarlijkse uitgaven zo laag mogelijk gehouden
moesten worden. De gemiddelde marge tussen inkomsten en uitgaven per
kind was in deze periode het geringst. Volgens tabel II waren de
gemiddelde jaarlijkse uitgaven in de tweede periode veellager dan in de
eerste. Dat de gemiddelde jaarlijkse uitgaven fors daalden, lag aan het feit
dat het aantal weeskinderen in 'tGereformeerd Armenweeshuis ook sterk
teruggelopen was. Het aantal weeskinderen liep terug, omdat, juist in de
tijd 1820-1837, veel wezen naar een kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid gestuurd werden. In de volgende paragraaf zal hier verder
op ingegaan worden. We mogen vaststellen dat de lagere gemiddelde
jaarlijkse uitgaven te "danken" waren aan het feit dat veel arme wezen
naar een kolonie gestuurd werden.
Hoe komt het dan dat de gemiddelde jaarlijkse uitgaven per kind toch vrij
hoog waren? De gemiddelde jaarlijkse uitgaven lagen in de tweede periode
ongeveer 34Yz% lager dan die in de eerste periode; het aantal wees
kinderen daalde in de tweede periode met ongeveer 50%. Er bleef dus
ruimte over voor een verhoging van de jaarlijkse uitgaven per kind. Een
ruimte die overigens maar gedeeltelijk benut werd.
De periode 1845-185 4laat weer een teruggang in de gemiddelde jaarlijkse
uitgaven per kind zien (tabel IV). Het was een periode waarin economisch
zeer ongunstige jaren voorkwamen. Het jaar 1845 was een moeilijk jaar
omdat de aardappeloogst, tengevolge van een schimmelziekte, mislukte'",
Ook gedurende de herfst van 1846 kwam deze aardappelziekte nog voor.
Dit betekende hoge aardappelprijzen wat zeer nadelig was voor de
bedeelden, die toch vooral op dit voedsel aangewezen waren. In 1849 brak
er een cholera-epidernie uit in ons land, die ook in Kampen veel
slachtoffers eiste'", Het Gereformeerd Armenweeshuis moest in genoemd
jaar maar liefst 17 kinderen opnemen'". Dejaren 1853 en 1854 kenden
hoge prijzen voor het graan en de aardappels. Door de Krimoorlog kon in
W est- Europa geen Russisch graan ingevoerd worden, waardoor de graan
en aardappelprijzen stegen'".
We hebben gezien dat de periode 1845-1854 slechte jaren kende,
veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Ook het Gereformeerd
Armenweeshuis ondervond de gevolgen van deze moeilijkejaren en moest
financieel zien rond te komen. Dit betekende, mede door de toe name van
het aantal wezen, een verlaging van de gemiddelde uitgaven vergeleken
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met de vorige periode.
Tot de uitgaven van het weeshuis behoorden de volgende posten: kosten
van administratie; onderhoud en voeding; kleine uitgaven van de binnen
vader, de huisverschotten; brand en licht; kleding; opvoeding en onder
wijs; onderhoud der gebouwen; onvoorziene en allerlei uitgaven'",
Waar kwamen de inkomsten vandaan om bovengenoemde uitgaven te
financieren?
De voornaamste inkomstencategorieen van het Gereformeerd Armen
weeshuis waren:
1. Inkomsten uit geldbeleggingen.
2. Inkomsten uit onroerende goederen.
3. Inkomsten uit de verdiensten der kinderen.
4. Inkomsten uit subsidies en collecten.

Onderstaande tabel laat ons de bedragen van een aantal jaren uit elke
periode zien, die uit de verschillende inkomstencategorieen afkomstig
zijn. We proberen te verklaren hoe het komt dat de gemiddelde jaarlijkse
inkomsten per kind zo verschillend zijn.

Tabel V
Jaren Renten Huur en Subsidies Verdiensten Legaten Buiten-

pacht en der gewone
collecten kinderen ontvang-

sten
1814 /3695,00 /110,25 /4251,05 /633,25 /633,25
1815 /4478,35 r 95,95 /4228,25 /813,50 r 10,70
1819 /3151,50 /109,82 /3935,40 /958,55
1820 /3151,50 /109,94 /4050,37 /878,85
1821. /3151,50 /126,23 /4023,28 923,40 /400,50
1822 /3176,60 /134,40 /4038,97 /820,45\-2
1828 /3766,00 /640,53Yc /138,70
1835 /3542,85 /879,85 /264,00 / 470,00
1836 /3542,85 /872,70 /288,18 r 375,64
1845 /3561,50 /548,51 \-2 /459,26\-2 /2500,00
1846 /3549,50 /554,27 /279,81
1850 /3599,50 /772,08 /426,82 /2589,09
1854 /3641,75 /656,80 /299,53\-2

Wanneer we bij de bedragen van bovenstaande inkomstencategorieen nog
de batige saldi uit tabel I, de saldi van de voorafgaande jaren, optellen, dan
is de totale som ongeveer gelijk aan het bedrag genoemd bij de inkomsten
van tabel!.
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat in de periode 1813-1854 een zeer groot
deel van de inkomsten verkregen werd uit de geldbeleggingen. Tot 1825
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waren de subsidies erg belangrijk voor het Gereformeerd Armenwees
huis. Hierover is reeds eerder in deze paragraaf het een en ander
opgemerkt. Dat de inkomsten uit onroerende goederen in 1828 een
verhoging laten zien, heeft te maken met het feit dat sinds 18251 525,00
huur werd ontvangen voor een lokaal dat gebruikt werd als ziekenzaal
door "de Administratie van's Lands Ziekenzaal'"", In 1840 werd het
lokaal weer overgedragen aan de regenten. Ook werd sinds 18321 200,00
huur ontvangen voor een lokaal dat diende voor "kazernering'vs, Bij de
ontvangen van de volgende jaren lezen we eveneens dat voor dit lokaal
1200,00 huur werd ontvangen. In de bovenstaande tabel vallen de
buitengewone ontvangsten van de jaren 1845 en 1850 op.
In tabel I was ons reeds het grote verschil tussen de bedragen van 1844 en
1845 opgevallen. Dit werd veroorzaakt doordat "nog agterstallige baten
ingevorderd en schulden over 1844 zijn betaald en op rekening van 1845
zijn overgebragt waardoor de mindere Ontvangst en Uitgaven van 1844
beide in 1845 zijn verhoogd'?". De buitengewone ontvangsten van 1850
zijn een gevolg van de verkoop van de aandelen in een land in Dronthen
genaamd "het Wobbenslag", dit in opdracht van de reenter". Tussen de
gemeente en de mede-eigenaar, S. de long, was nl. verschil van mening
over het gebruik van het land ontstaan". De rechter gelastte toen de
verkoop. Dit betekende echter voor het weeshuis extra inkomsten.
Tenslotte enige opmerkingen over de inkomsten verkregen uit de ver
diensten van de kinderen. De kinderen hoefden hun loon niet volledig af te
staan. Een deel moesten ze afgeven, een deel werd door de buitenvaders
voor hen bewaard",
De gemiddelde j aarlijkse inkomsten per kind werden vooral bepaald door
het aantal kinderen dat verzorgd moest worden.
In hoofdstuk I "Kampen, 1813-1854" hebben we als vastgesteld dat het
economisch leven in Kampen gedurende de periode 1813-1854 stag
neerde. De stad had veel armen binnen haar muren. De perioden 1813-
1819 en 1845-1854 kenden economisch zeer moeilijke jaren. In deze
perioden moest het Gereformeerd Armenweeshuis veel wezen verzorgen.
Dit betekende dat zorgvuldig met de gelden omgegaan diende te worden.
De jaarlijkse uitgaven moesten zo laag mogelijk gehouden worden. Ook de
gemiddelde jaarlijkse uitgaven per kind bleven laag. Toch wisten de
regenten de boekhouding steeds, op hetjaar 1813 na, met een batig saldo
te sluiten. Dat de tweede periode hoge batige saldi kende, lag aan het feit
dat het weeshuis in deze periode betrekkelijk weinig weeskinderen te
verzorgen had. Juist gedurende deze periode waren veel wezen naar een
kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid gestuurd. De uitgaven
bleven laag, de inkomsten, aangevuld met de batige saldi, hoog.
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In de eerste periode ontvangt het tehuis ruimf 3500,00 subsidie per jaar.
Hierdoor lagen de gemiddelde inkomsten per jaar in deze periode veel
hoger dan in de derde. De gemiddelde uitgaven lagen in de tijd 1813-1819
ook veel hoger dan in de tijd 1845-1854, omdat in de eerste tijd meer
kinderen verzorgd moesten worden.
Financieel hebben de regenten het tehuis in de periode 1813-1854 goed
geleid. We hebben gezien hoe ze in de verschillende perioden de tering
naar de nering zetten. De boekhouding van het weeshuis is een tamelijk
goede thermometer van de economische situatie in Kampen. Wei vragen
we ons af of in de tweede periode het belang van de wezen wei goed in het
oog werd gehouden. Het lijkt erop dat de belangen van het weeskind
ondergeschikt werden gemaakt aan de financiele belangen van het tehuis;
dit ondanks de gedeeltelijk idealistische bedoelingen van de Maatschappij
van Weldadigheid en van vele Kampenaren.
In de volgende paragraaf zal hier verder op ingegaan worden.

De bevolking van het weeshuis
In het Concept Reglement van 1812 staat het volgende omtrent de
opname van kinderen: "In dit huis zullen opgenomen worden aile kinderen
van beide kunne, wier ouders gestorven zijn in deze stad of derzelve
jurisdictie, geen grootburgers zijnde en doende belijdenis van den
Gereformeerde Godsdienst. Ook alle vondelingen en verlaten kinderen
die zich in deze stad bevinden"?'. Het weeshuis was, afgezien van de
vondelingen, uitsluitend bestemd voor wezen van hervormde ouders. In
hoofdstuk I hebben we reeds geconstateerd dat het Gereformeerd
Armenweeshuis de grootste wezeninrichting te Kampen was.
Hoe was de opname-procedure voor wezen, die in dit weeshuis opge
nomen moesten worden, geregeld?
Voogden offamilieleden dienden bij het stadsbestuur een request in tot
opname van de kinderen. De Raad besliste of een kind al dan niet
opgenomen werd. In het Concept Reglement lezen we dat "de aanneming
zal geschieden op besluit van den Mairie"?", Wei vroegen de stads
bestuurders advies aan de regenten omtrent het al dan niet opnemen van
de kinderen. Meestal beslisten ze positief omtrent de opname van wezen
doch niet altijd. Een verzoek van J. van 't Veen aan B. en W. om haar
ouderloze broer Aart van 'tVeen, oud 17 jaar, in 'tGereformeerd Armen
weeshuis op te nemen of gedurende enige tijd een wekelijkse toelage toe te
kennen, werd op advies van de regenten afgewezen'",Er werd geen reden
van afwijzing gegeven. Waarschijnlijk zal deze wees, gezien ook z'n
leeftijd, redelijk voor zichzelf hebben kunnen zorgen. Was dit niet het
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geval geweest, dan had men toch tenminste een wekelijkse toelage
toegekend.
Uit het volgende zal blijken dat de stadsregering en de regenten van het
weeshuis soms ook voor de individuele belangen van het weeskind
opkwamen. Zo lezen we in de bronnen'" dat de familie Kollemans een
zeker familielid Willem Boomens, 16 jaar oud, in huis wilde nemen. De
regenten vinden echter dat Willem opgenomen moet worden in het
weeshuis. Hij krijgt dan onderwijs en kan een vak leren. Bij de familie
Kollemans zou hij alleen maar moeten werken en voor hen de kost mee
verdienen. De raad is het met de regenten eens. Ret weeskind kon in dit
geval rekenen op de zorg van het stadsbestuur en het bestuur van het
weeshuis.
Op voorstel van de regenten wijzigde het stadsbestuur op 17 october 1849
het opnamebeleid, Voortaan werden kinderen bene den de 15 j aar met een
vermogen van! 1000,00 niet meer opgenomen, hetzelfde gebeurde met
de kinderen van 15-18 jaar, die een bewijsbaar vermogen hadden van
tenminste! 800,0095• Wei blijven er bijzondere omstandigheden. Op
16 november 1849 yond er nog een wijziging plaats in de opnameregeling,
nl. kinderen die tijdens het overlijden van hun ouders 18 jaar oud waren,
zouden voortaan niet meer opgenomen worden. Kon zo iemand niet voor
zichzelf zorgen, dan zou financiele bijstand "uit de fondsen van het
Gesticht" worden gegeven'".
Waarschijnlijk heeft men de opnameregeling gewijzigd om de toename
van kinderen te bemoeilijken. Ditzal te maken hebben met hetfeit dat er in
1849, tengevolge van een cholera-epidemie'", veel weeskinderen kwamen
die om huisvesting vroegen.
Vanaf 1820 kwam het regelmatig voor dat er kinderen naar een kolonie
van de Maatschappij van Weldadigheid gestuurd werden. De Maat
schappij van Weldadigheid was in april 1818 door Van den Bosch
opgericht'". Ret was een project bestaande uit landbouwkolonien en een
strafkolonie in Drente, opgezet met de bedoeling behoeftigen enbedelaars
met het werk op het platte land vertrouwd te maken. Ze zouden dan
tens lotte als arbeiders voor zichzelf de kost kunnen verdienen.
In Kampen was in 1818 een Subcommissie van de Maatschappij van
Weldadigheid opgericht'", Deze Subcommissie bestond uit2leden vande
stadsregering, 2 geestelijken, 2 aanzienlijke burgers en 1 militair, een
generaal of een andere officier. In samenwerking met de leden van het
armbestuur en de regenten van de weeshuizen en "in communicatie met
Burgemeesteren en onder directie en garantie van hen'"?", stuurde de
Subcornmissie behoeftigen en arme wezen naar de kolonien, De wezen
kwamen uit het Gereformeerd Armenweeshuis en uit het Rooms-
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katholieke Weeshuis. Of er ook joodse wezen bij waren, is ons niet
bekend. WeI weten we dat door de stadsregering aan de regenten van het
Hervormd Weeshuis (Gereformeerde), het Katholieke Weeshuis en aan
de "administratie der Israelitische Weeskinderen" het verzoek werd
gericht, om voor 15 dec. 1827 "de nominatieve Staten der Weeskinderen
van de Ouderdom van zes tot achttien jaren" op te zenden naar
Burgemeesteren en wethouders'?'. De stadsregering moest genoemde
"Staten" voor 1 febr. 1828 opzenden naar Gedeputeerde Staten. Het
verzoek werd niet gericht aan de regenten van het Groot Burgerweeshuis.
Dit klopt ook weI, daar dit weeshuis voor weeskinderen van de gegoede
burgers bestemd was.
Hoeveel wezen er uit het Gereformeerd Armenweeshuis ieder jaar naar de
kolonien gestuurd werden, weten we niet precies. Tot 1854 werden er
echter weI steeds wezen naar toegestuurd. In 1820 gingen 6 kinderen naar
de koionie Frederiksoord'v-, in april 1825 werden 35 wezen naar
Veenhuizen gezonden, waarvan er 25 uit het Gereformeerd Armenwees
huis en 10 uit het Rooms Katholieke Weeshuis afkomstig waren'?'. Uit
het Gereformeerd Armenweeshuis werden aile kinderen tussen de 6 en 18
jaar, die niet gebrekkig waren, naar Veenhuizen gestuurd'?'.
Hoewel de hogere overheden, de landsregering en de Provinciale Staten,
het sturen van kinderen naar de kolonien aanmoedigden, Iezen we nergens
in de bronnen dat ze het stedeIijk bestuur van Kampen verplichtten om dit
te doen. Dat een hogere overheid het zenden van kinderen naar een der
kolonien stimuleerde, blijkt uit een schrijven van de Gouverneur van
12 augustus 1823; hierin nodigt hij de gemeentebesturen uit "om voor de
deelneming in de Maatschappij van Weldadigheid zoveel mogelijk te
[iveren'":". Het was de Subcommissie, onder verantwoording van het
stadsbestuur, die het beleid inzake het sturen van kinderen naar de
kolonien bepaalde. Ideele en financie!e motieven zullen hieraan ten
grondslag gelegen hebben.
Velen uit de betere standen vonden dat de armoede een gevolg was van
geestelijk en moreel verval bij de Iagere standen. Zo werden, tijdens het
Eerste Congres over het Armwezen in 1854, als oorzaken van de armoede
o.a. genoemd:
a. gebrek aan matigheid in sterken drank;
b. gebrek aan voorzigtigheid bij het aangaan van huwelijken door

mingegoeden;
c. gebrek aan spaarzaamheid in den zomer;
d. gebrek aan werk, 't zij door of zonder eigen schuld!",
Was de armoede aileen het gevolg van het onmaatschappeIijk gedrag der
paupers?
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De Zwolse regent Luttenberg wijst erop dat er ook gebrek aan werk was,
vooral door toename van de bevolking bij de lagere volksklassen. Van den
Bosch zag als kernprobleem van de volksarmoede de verschillen in de
eigendomsverhoudingen'?'. Aan deze verhoudingen wilde hij echter niets
veranderen; dit zou de maatschappelijke orde verstoren. WeI wilde Van
den Bosch, zoals we reeds eerder opgernerkt hebben, via werkverschaffing
op het platteland armen aan werk helpen, dit was een belangrijk ideeel
motief. Dit motief zal ongetwijfeld door veel regenten uit Kampen
onderschreven zijn. Zo werd door de Subcommissie op 30 september
1818 aan de "Ieraaren der kerkgenootschappen" gevraagd om de
eerstvolgende zondag, "het groote en heilzame doel der Maatschappij van
Weldadigheid voor te dragen; als daar is den toe stand der armen en lagere
volksklassen te verbeteren"!", Dat een weeskind het verblijf in een
kolonie niet altijd waardeerde, moge uit het schrijven van H. Verhoeven
van 1 jan. 1849 blijken. Op de achterkant van de nieuwjaarskaart aan de
regenten en regentessen van het weeshuis vraagt ze, of ze naar Kampen
terug mag keren. In Willemsoord "zie je weinig goeds en veel kwaads'"?",

Een financiele reden, om wezen naar de kolonien te sturen, was dat de
kosten van het weeshuis veellager zouden komen te liggen. Dit voIgt ook
uit het gegeven dat sinds 1825 het weeshuis geen subsidie meer ontvangt
en dat vanaf 1827 met het houden van kollekten t.b.v. het tehuis gestopt
werd'!", De wezen konden tot hun meerderjarigheid in het weeshuis
blijven111• Wanneer de kinderen het weeshuis verlieten "zullen zij een
behoorlijke uitzet bekomen, het zy in klederen het zy in geld, ter hunner
keuze, of zooals de Buitenvaderen voor hun het dienstigst zullen
oordelen"112. De uitzet voor de kinderen bedroeg f 60,00113• In het
Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854, was de uitzet
ongeveer f 50,00114.De uitzet die de arme wezen van Kampen kregen,
mag genoemd worden. Jammer, dat de lijst met de uitzet voor de kinderen
onduidelijk is, zodat deze hier nietgegeven kan worden. WeI kennen we de
uitzet van een meisje dat naar Frederiksoord gestuurd werd in 1847:
1 hemd, 1 borstrok, 1 halsdoek, 1 roodbaye rok, 1 zwart lakens jak,
1 vriesse boezelaar, 1 paar zwarte kousen, 1 paar schoenen, aan zakgeld
f 1,00; bovendien tot verschoning 1hemd, 1halsdoek en 1paar kousen!".
Veel arme wezen hebben in de periode 1813-1854 een tehuis gevonden in
het Gereformeerd Armenweeshuis. Zelden klopte een weeskind tever
geefs om hulp bij het weeshuis aan. Wei achtte het bestuur de financiele
belangen van het tehuis van groot belang, getuige het groot aantal kinderen
dat naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid gestuurd
werd; al zullen ook ideele motieven in dezen een rol gespeeld hebben.
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Binnen de beschikbare financiele marges behartigde het weeshuis de
belangen van de weeskinderen, in de periode 1813-1854, behoorlijk!".

De opvoeding en verzorging van de weeskinderen
Een belangrijke vraag die aan het begin van deze paragraaf gesteld kan
worden, is, welke doelstellingen hadden de regenten van het Gerefor
meerd Armenweeshuis m.b.t. de opvoeding en verzorging der wezen?
De regenten beoogden de kinderen "vroegtijdig aile die pligten in te
scherpen, die hun als mensch, als burger, en als christen betamen; dat zij
gehoorzaam, zedig, ondergeschikt en werkzaam zijn, dat zij vreedzaam
onder elkanderen leven en hunnen godsdienst behoorlijk uitoefenen"!!".
In de eerste plaats moest dus de wezen gehoorzaamheid, zedigheid en
ondergeschiktheid worden ingeprent. Deze zienswijze vertolkte de heer
sende opinie, zoals die gold in de eerste helft van de 1ge eeuw. De
maatschappij was in standen ingedeeld. Voor de lagere standen gold" dat
zij respect en gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de hogere standen,
en in de praktijk was het verstandig om dat respect ook te tonen"!": We
hebben in de hoofdstukken I en II geconstateerd dat het de wezen uit de
lagere standen waren die opgenomen werden in het Gereformeerd
Armenweeshuis, terwijl de wezen van rijke ouders in het Groot Burger
weeshuis terecht kwamen.
In de tweede plaats wilden de regenten de kinderen tot vreedzame en
godsdienstige mensen vormen. Deze doelstelling behoorde eveneens tot
de geest van die tijd. Zo wilden de regenten van "Ret Weeshuis der
Hervormde .Gemeente te Zwolle" de kinderen "vormen tot brave,
deugdzame en godvruchtige mensen, die in aile omstandigheden des
levens een vast vertrouwen op eene wakende Voorzieningheid hadde"!",
In de eerste he1ft der negentiende eeuw werd deze opvatting van het
verlichte christendom in brede kring bij de protestantse burgerij aange
hangen. In deze periode behoorde ook bijna iedere Nederlander tot een
kerkgenootschap.
In het Concept Reglement van 1812 wordt niet aileen over de zedelijke
maar ook over de lichamelijke opvoeding gesproken.
Ret stadsbestuur en de regenten van het weeshuis hechten veel waarde
aan een goede lichamelijke opvoeding, getuige de eisen die aan de
lichamelijke verzorging der wezen gesteld werden. Zo eiste men dat de
kinderen behoorlijk gewassen werden, goede verzorging en kleding kregen
en op goede bedden moesten slapen. Ja, zelfs stond er in het Concept
Reglement de kinderen "geene ambachten te laten leeren die boven hunne
jeugdige krachten gaan en waardoor zij gevaar zouden loopen om
verminkt of gebrekkig te worden"!".
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Tenslotte werd van de jongens en meisjes verwacht dat ze later in de
maatschappij zelf de kost zouden kunnen verdienen, daarom kregen de
meisjes een opleiding als "dienstmaagden bij ordentelijke lieden", terwijl
de jongens een opleiding genoten in een van de ambachtelijke bedrijven in
de stad!".
Laten we nu eens nagaan hoe de doelstellingen die het stadsbestuur en de
regenten zich stelden m.b. t. de opvoeding en verzorging der wezen,
verwezenlijkt werden. Om hierop een antwoord te kunnen geven, gaan we
eerst de dagelijkse bezigheden van de wezen beschrijven om vervolgens
nader in te gaan op de opleiding van de kinderen.
Wat de dagelijkse bezigheden van de kinderen betreft, hebben we geen
gedetailleerde gegevens in de bronnen kunnen vinden. We zijn dan ook
genoodzaakt om soms informatie uit indirecte bronnen, zoals reglementen
uit de tijd na 1854, en gegevens uit de literatuur te halen.
's Morgens zorgde de binnenvader ervoor dat de jongens op tijd op
stonden, zich wasten, aankleedden en aan tafel gingen. Aan tafel zal hij
hen "voordienen"!". Evenzo zorgde de binnenmoeder voor de meisjes.
Voor en na het ontbijt moesten de kinderen "behoorlijk" hun gebed
opzeggen, dit gold ook voor het middageten en de avondmaaltijd.
Na het ontbijt gingen de grote jongens naar hun werkbazen toe, terwijl de
grote meisjes naar de naaijuffrouw of naar een burgermevrouw gingen.
Van deze jongens en meisjes werd verwacht dat ze ' s middags om 12 uur en
's avonds om 8 uur weer in het weeshuis waren, tenzij "zij een permissie
briefje van een der buitenvaderen hebben: hetwelk hun zal gegeven
worden op speciaal verzoek van hunne meesters of meesteressen'v-'. De
jongen kinderen gingen naar de "schoolmeester" die hen les gaf in "het
lezen, schrijven en de beginselen der Rekenkunde en zo mogelijk ook in de
Fransche Taal"124. Vermoedelijk zal het onderwijs in de Franse taal na het
vertrek der Fransen in 1813wei afgelopen zijn. In het "Reglement voor de
kinderen", waarschijnlijk opgesteld in het jaar 1877, komen we dit yak
tenminste niet meer tegen!". Bet onderwij s in de F ranse taal zal in die tijd
ook meer voor kinderen uit de hogere dan uit de lagere milieus bestemd
zijn geweest.
Hoe de tijden van de schoolgaande kinderen waren, is ons niet bekend. Bij
A.B. ten Cate lezen we dat de kinderen per dag 6 a 6Y2uur naar school
gingen!". De jonge weeskinderen in Kampen zullen ook ongeveer zo lang
naar school zijn gegaan. Gedurende de tijden dat de kinderen geen les
kregen, konden ze waarschijnlijk buiten spelen. In het Concept Reglement
lezen we dat het voor de gezondheid van de kinderen nodig was dat ze "op
bepaalde uren op de plaats van het weeshuis" konden spelen'?", Bet was
pedagogischjuist gezien van het stadsbestuur om de kinderen zo nu en dan
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buiten te laten spelen, al zal ook het praktische element weI een rol
gespeeld hebben. De jonge kinderen moesten immers tussen en na de
schooltijden ook beziggehouden worden.
Hoe laat de kinderen naar bed gingen, weten we niet. WeI is ons bekend
dat omstreeks 1877 de jongste kinderen om half acht, de oudste om half
tien "na het avondgebed en stichtelijke lektuur" naar bed gingen!".
Uit het bovenstaande mogen we afleiden dat de dagen voor de wezen goed
bezet waren. Daar de oudste jongens en meisjes, die buiten het huis
werkten, 's avonds om 8 uur "thuis" moesten zijn, zullen zij waarschijnlijk
lange werkdagen hebben gemaakt. Voor hen zal er dan ook weinig vrije tijd
overgebleven zijn.
's Zondags en op feestdagen gingen de kinderen o.l.v. de binnenvader
tweemaal naar de kerk. AI Iezen we in de bronnen niets over het afleggen
van familiebezoek etc., toch ligt het voor de hand dat juist deze dagen
daarvoor uiterst geschikt waren. WeI weten we dat de kinderen eens met
z'n allen naar een tentoonstelling gingen. Op zondag 30 augustus 1846
's middags van 4 tot 7 uur mochten de wezen gratis een tentoonstelling van
Overijsselsche nijverheid en kunst bezoeken'F', Ook in het "Reglement
voor de kinderen, 1877" lezen we dat de kinderen 's zondags wei
uitgingen.
In de week kregen de wezen catechisatie van een predikant of catechiseer
meester. In de paragraaf "Het karakter van het weeshuis" is al meege
deeld dat de jongste Hervormde predikant deze taak op zich nam.
Tenslotte legden de wezen hun openbare belijdenis af in de Hervormde
Kerk.

De weeskinderen moesten na hun 25ste jaar, indien ze lichamelijk en
geestelijk gezond waren, het tehuis verlaten om de kost voor zichzelf te
gaan verdienen. Voor de meisjes het tehuis verlieten, zal er eerst een
diensthuis voor hen gezocht zijn. Zij werden immers opgeleid tot hulp in de
huishouding. A.H. ten Cate deelt in zijn studie over het Zwolse weeshuis
mee dat in de eerste helft van de negentiende eeuw de vraag naar
huishoudelijk personeel bij de gegoede burgerij toenam'P", De buiten
vaders zorgden ervoor dat de jongens een opleiding kregen in een van de
bedrijven in de stad. Ze werden bij een timmerman, schoenmaker,
kleermaker, kuiper, sigarenmaker etc. uitbesteed. In hoofdstuk I "Kam
pen, 1813-1854" hebben we geconstateerd dat de nijverheid in kleine
ambachtelijke bedrijven uitgeoefend werd. In deze kleine bedrijven
kwamen de jongens dan ook terecht.
Bij de volkstelling van 1839-1840 waren er drie jongens bij een schoen
maker, twee bij een timmerman en een bij een mandemaker, verver, smid,
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kleermaker, kuiper en zadelmaker in de leer':". In 1852 dienden, tijdens de
"8e Vierweeksche Verdiensten", dat is het loon dat verdiend werd in de
29ste tim de 32ste week van hetjaar, vier jongens bij een kuiper, drie bij
een schoenmaker en een timmerman terwijl er een bij een kastenmaker,
een scheepsrnaker, een verver en een sigarenmaker in de leer was!".
In de bronnen lezen we ook dat sommige jongens in militaire dienst
gingen.
Daar het economisch leven in Kampen, zoals we in hoofdstuk I gezien
hebben, gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw stagneerde,
mogen de wezen van het Gereformeerd Armenweeshuis van geluk
spreken dat ze tenminste een zekere opleiding genoten. Hierdoor konden
ze ook, als ze het tehuis verlieten, eerder dan de vele ongeschoolde
arbeiders aan de slag komen. De hulp van de bestuurders van de stad en
het weeshuis, invloedrijke personen, was bij het verkrijgen van werk
onmisbaar.
De opvoeders van de wezen van het Gereformeerd Armenweeshuis
wilden bereiken dat de kinderen tot gehoorzaamheid, ondergeschiktheid,
vredelievendheid en godsdienstigheid opgeleid werden. Ook moesten ze,
als ze het tehuis gingen verlaten, voor zichzelf de kost kunnen verdienen.
Om bovengestelde doelstellingen te bereiken, is er voortdurend een
samenwerking tussen kinderen en opvoeders nodig. Daarbij zullen de
opvoeders gebruik hebben gemaakt van straffen en beloningen. Allezen
we eerst in het "Reglernent voor de kinderen, 1877", dat de wezen
gehoorzaamheid verschuldigd waren aan hun opvoeders, toch mogen we
gerust aannemen dat dit ook gedurende de tijd 1813-1854 een van de
regels was. Wie zich niet aan de regels hield, werd gestraft. De zwaarste
straf, verwijdering uit het gesticht, komen we eerst in het "Reglement voor
de kinderen" tegen. De zwaarste strafwas "ligchamelijke kastijdingen in
geval van verregaande ondeugendheid'Y". Ook kende men, niet officieel
vastgesteld, "straffen per kom"!". Was een wees te Iuidruchtig, b.v.
tijdens de maaltijd, dan klonk het: "Eerste komstraf"; dit betekende dan
vaak 's zondags thuisblijven.
Over het geven van beloningen wordt ook voor het eerst in het "Reglernent
voor de kinderen, 1877" gesproken; toch zullen beloningen ook in de
eerste helft van de negentiende eeuw pedagogische hulpmiddelen geweest
zijn.
Eerder in deze paragraaf hebben we reeds opgemerkt dat de stads
bestuurders en de regenten van het weeshuis eisten dat de kinderen goede
voeding zouden krijgen. In het Concept Reglement staat hie rover: "Hun
voedsel zal bestaan voor het ontbijt in boterhammen en bier: voor het
middageten in groentens volgens het saisoen: als aardappelen, wortelen,
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kool, snijbonen, zuurkool, erwten, bonen, peldegarst. Zij zullen ten
minsten 2 maal sweeks vleesch of spek hebben, en zoo mogelijk, een maal
sweeks visch: voor het avondeeten zal men kamemelksbrij met peldegarst
of meel geven."
We zien dat de kinderen, vergeleken met velen uit de lagere bevolkings
groepen, goed gevoed werden. Zelfs groenten, vlees, spek en vis kwamen
er geregeld op tafe!.
Vit het volgende blijkt dat het eten ook wei eens tegenvie!. Een dame, die
de regent vergezelde, merkte op: "Wat eten die kinderen hier kostelijke
soep". "N u mevrouw", riep een der jongens, "dat is ons avondbrood, dat
erin ligt. Dan hebben we tenminste vanmiddag geen honger. .."135.Ook de
weeskinderen hebben waarschijnlijk wei tijden gekend, waarin ze meer
eten lustten dan ze kregen.
Vit het bovenstaande mogen we concluderen dat de opvoeders van het
Gereformeerd Armenweeshuis probeerden de wezen tot gehoorzame en
zedelijk-godsdienstige mens en te vormen. Tevens wilde men, door het
geven van een zekere school- en vakopleiding, ervoor zorgen, dat de
kinderen zich later in de maatschappij zouden kunnen handhaven.

Conclusies
Ret Gereformeerd Armenweeshuis was in de periode 1813-1854 de
grootste ins telling voor wezen te Kampen. Vele arme wezen - vondelingen
en verlaten kinderen - hebben er een "thuis" gevonden. Hoewel de naam
van het weeshuis doet vermoeden dat we met een kerkelijke ins telling te
maken hebben, is dit geenszins het geva!. Integendeel, het tehuis was een
burgerlijke instelling. Wei bestond er een bijzondere relatie tussen het
weeshuis en de Hervormde Kerk. Deze relatie was een voortzetting van de
verhoudingen tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden.
De directie van het Gereformeerd Armenweeshuis was in handen van
twee regenten, afkomstig uit de gegoede burgerij. Dit is niet zo verwonder
lijk gezien de traditie van de Republiek en het sterke standsbewustzijn van
de 1ste helft der 1ge eeuw. Bovendien waren het de gegoede burgers die
tijd hadden voor dergelijke "ere-baantjes",Ze waren voor hun verrichtin
gen verantwoording schuldig aan de stadsregering. De regenten hadden
tot taak, in een economisch moeilijke periode, de belangen van de wezen
en het weeshuis naar hun vermogen te behartigen.
Gelet op de batige saldi valt de tijd 1813-1854 in drie perioden onder te
verde len. 1. De tijd 1813 tim 1819, met kleine batige saldi. Ret was de
periode na de "Franse tijd". Op financieel-economisch gebied stond
Kampen er moeilijk voor, dit betekende veel bedeelden, onder wie de arme
wezen. Ret Gereformeerd Armenweeshuis moest in deze moeilijke tijd de
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gelden zorgvuldig besteden, zodat de jaarlijkse uitgaven per kind zo laag
mogelijk gehouden moesten worden. 2. De tijd 1820 tim 1837 en
vermoedelijk tot 1844 met ruime batige saldi. Die waren te danken aan het
feit, dat veel wezen naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadig
heid gestuurd werden. 3. De tijd 1845 tim 1854 met weer kleine batige
saldi. Het was een periode met economisch zeer ongunstige jaren. Dit
betekende voor het Gereformeerd Armenweeshuis een toename van het
aantal weeskinderen en een verlaging van de gemiddelde jaarlijkse
uitgaven per kind. Financieel hebben de regenten het tehuis goed geleid.
Wei moesten de regenten in de verschillende perioden de tering naar de
nering zetten. De boekhouding van het weeshuis reflecteerde de sociaal
economise he omstandigheden in Kampen.
Het lijkt erop, gezien het grote aantal wezen dat naar de kolonien van de
Maatschappij van Weldadigheid gestuurd werd, dat de belangen van het
weeskind ondergeschikt gemaakt werden aan de financiele belangen van
het tehuis, dit ondanks de gedeeltelijk ideele motieven van de Maat
schappij van Weldadigheid en van vele Kampenaren. Binnen de aan
wezige financiele marges werden de belangen van de weeskinderen
redelijk behartigd.
De opvoeding en verzorging van de weeskinderen paste in de standen
maatschappij van de 1ge eeuw. Ze werden opgeleid voor een plaats in de
samenleving die bij hun stand behoorde. De scholing en opleiding van de
jongens was vooral op de ambachtelijke beroepen gericht, de meisjes
werden opgeleid voor een huishoudelijke taak. De wezen kregen, door een
zekere scholing en opleiding, eerder een betrekking in de maatschappij
dan hun leeftijdsgenoten uit de volksklasse.
De kinderen werden behoorlijk gevoed en gekleed.
Het weeshuis had, in de periode 1813-1854, een wezenlijke functie bij de
opvang, verzorging en opvoeding der arme weeskinderen. Zelden klopte
een arme wees tevergeefs om hulp aan bij het tehuis. Het Gereformeerd
Armenweeshuis vervulde, met de andere wezeninstellingen, een belang
rijke verzorgende taak in Kampen.

297



NOTEN:

1. M.W. Scheltema, Weesverzorging. Vroeger en in onze dagen. Leiden, 1871,
p.7.

2. H.F.J.M. van denEerenbeemt, "Armoede inde "gedrukte" optiekvan de sociale
bovenlaag in Nederland, 1750-1850". Tijdschrift voor Geschiedenis. 88, 1975,
p.470.

3. A.H. ten Cate, "Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-
1854", onuitgegevenM.O.-script;e. Zwolle, 1979, p. 2.

4. E. Scholliers, "De materiele verschijningsvormen van de armoede voor de
industriele revolutie. Omvang, evolutie en oorzaken." Tijdschrift voor Geschie-
denis 88, 1975, p. 463. .

5. A. Querido, Godshuizen en Gasthuizen. Een geschiedenis van de zieken
verpleging in West-Europa. Amsterdam, 1960, p. 17.

6. J.H. Kok, "De geschiedenisvan het Grootburger Weeshuis te Kampen van
21 febr. 1539 tot 31 dec. 1923. Kampen, 1924, p. 5.

7. Idem, t.a.p., p. 6.
8. J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel II Gedeponeerde archieven.

Kampen, 1966, p. 24.
9. P.B.A. Melief,De strijd om dearmenzorg in Nederland 1795-1854. Groningen,

1955, p. 205.
10. 1.J. Brugmans, Socia Ie geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.

Haarlem, 1978, p. 7.
11. J.A. de Jonge,De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Nijmegen,

1976, p. 29.
12. Brugmans, t.a.p., p.43.
13. Van den Eerenbeemt, t.a.p., p.499.
14. Brugmans, t.a.p., p. 138 en 128.
15. C.N. Fehrmann,Kampen vroegeren nu. Bussum, 1972, p. 93.
16. Idem, t.a.p., p.92.
17. Idem, t.a.p., p. 95.
18. Nieuw Archief'Kampen, deeIIII,N.A.K., 849, Gemeente opgaveder Fabrieken

en Werkwinkels binnen de stad Kampen op den 31 December 1819.
19. I.J. Brugmans,Statistieken van deNederlandse Nijverheid uit de eerste helft der

1ge eeuw. Den Haag, 1956, p. 810-815.
20. Idem, p. 810. .
21. NA.K., 849, Memorie gevoegd bij de tabel der fabrieken en werkwinkels aan

H.E.G. Achtb Heren gedeputeerde Staten ingezonden, 14 mei 1820 en Statis
tieke Tabel, der fabrieken en trafieken in den Provincie Overijssel, op den
1en Augustus, 1816.

22. NA.K., 849, Gemeente opgave der Fabrieken en Werkwinkels binnen de stad
Kampen op den 31 December 1819.

23. N.A.K., 849, Jaarlijks verslag der Gemeente Kampen.
24. Fehrmann, t.a.p., p.94.
25. NA.K., 849, Jaarlijks verslag der Gemeente Kampen.
26. NA.K., 2914, Staten van inlichtingenbetreffendede instellingvanweldadigheid,

i816-1863.
27. Gedeponeerde Archieven, deelII, G.A.K., 286, Bedienaren der Huiszittende

Armen, later BurgerlijkArmbestuur.

298



28. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning, geschiedenis van het
platteland in Overijssel. Assen, 1957, p. 368.

29. 1. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar armoede in ons vader
land. Haarlem, 1851, p. 143.

30. B.H. Slicher van Bath, "Van vrije naar gebonden economie". Aigemene
Beschouwingen in: Geschiedenis van Overijssel, onder redactie van prof. dr.
B.H. Slicner van Bath e.a. Deventer, 1970, p. 195.

31. C.N. Fehrmann, "Enige aspecten van de sociaal-economische ontwikkeling der
steden Zwolle, Deventer en Kampen met het Sallandse achterland in de jaren
1795-1940", in:KamperAlmanak 1972/73, p. 175-202, p. 181.

32. NA.K., 849, Jaarlijks verslag der gemeente Kampen.
33. D. van der Viis, "De bevolking van Kampen van het begin der vijftiende tot het

begin der twintigste ceuw", in: Verslagen en mededelingen V.O.R.R. G.
LXXXIX, (1974) p. 1-36.

34. Kok, Grootburger Weeshuis, t.a.p., p. 5.
35. Don, t.a.p., p.33.
36. Idem.
37. Kok, Grootburger Weeshuis, t.a.p., p. 6.
38. Idem, t.a.p., p.7.
39. Don, t.a.p., p. 33.
40. H.S. Veldman, "De geschiedenis van het Grootburgerrecht en van het Groot

burgerweeshuis". Overgedrukt uit deKamper Courant van 1-25 October 1903,
p. 11.

41. Idem, t.a.p., p. 14.
42. N.A.K., 2919, Rapport van de Commissie uitde Gemeenteraad van Kampen tot

onderzoek naar de stichting van het Hervormd Armenweeshuis 1872, gedrukt
met rapporten en aantekeningen.

43. Veldman, t.a.p., p. 30.
44. NA.K., 2919, Rapport van de Commissie uit de Gemeenteraad van Kampen.
45. Kok, Grootburger Weeshuis, t.a.p., p. 7.
46. Don, t.a.p., p. 34.
47. G.A.K., 290, Register van de Wezen, die door de Armenkamer, sedert 1693 door

het Armenweeshuis onderhouden worden, 1653-1866.
48. Don, t.a.p., p.34.
49. M.l. Gasman, "Het R.K. Weeshuis te Kampen, 1803-heden". Kamper Alma-

nak 41/42, p. 95-100, p. 95. -
50. Gasman, t.a.p., p.95.
51. Don, t.a.p., p. 34.
52. G.A.K., 157, Concept Reglement voor het Gereformeerde Arme Weezenhuis te

Kampen, 1812.
53. NA.K., 2914, Staten van inlichtingen betreffende de instelling van weldadigheid,

1816-1863.
54. G.A.K., 198, 199 en 200, Register, bevattende rekeningen van ontvangsten en

uitgaven, 1699-1931.
55. 1.1.Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw, 1813-1870.

Utrecht! Antwerpen, 1925, p. 121.
56. De Jonge, t.a.p., p. 17.
57. G.A.K., 157, Concept Reglement.
58. 1.D. Schmidt, Weezenverpleging bij de Gereformeerden in Nederland tat 1795.

Utrecht, 1915, p. 98.

299



59. TenCate,t.a.p., p.17.
60. G.A.K., 157, Concept Reglement.
61. Idem.
62. G.A.K., 157, Reglement voor het Hervormd Armen Weeshuis, 1877.
63. G.A.K., 157, Concept Reglement.
64. N.A.K., 2914, Staten van inlichtingen.
65. Idem.
66. Ten Cate, t.a.p., p. 18.
67. G.A.K., 157, Concept Reglement.
68. N.A.K., ArchiefHervormde Gerneente, 157, Register van notulen, 1821-1869,

en 164 en 165, Ingekomen stukken, 1799-1886.
69. Van der Viis, t.a.p., p. 36.
70. G.A.K., 157, Concept Reglement.
71. G.A.K., 163, Ingekomen stukken, f737-1923; 1737-1850.
72. N.A.K., Registers van handelingen van de Aigemene Kerkeraad van Kampen,

1618-1900, nr. 14.
73. Schmidt, t.a.p., p. 107 en 108.
74. N.A.K., 2914, Tabel om ingevuld te worden door het gemeente bestuur van

Kampen, in: Staten van inlichtingen.
75. N.A.K., 2914, Gereformeerd Arme Weeshuis te Kampen.
76. G.A.K., 198, 199 en 200, Register, bevattende rekeningen van ontvangsten en

uitgaven, 1699-1931.
77. N.A.K., 2914, Staten van inlichtingen.
78. Idem en G.A.K., 163, Staat "Godshuizen met uitzondering van Gast of

Ziekenhuizen" .
79. N.A.K., 849, Gemeente opgave der Fabrieken en Werkwinkels.
80. N.A.K., 849, Jaarlijks verslag der Gemeente Kampen, 1845.
81. Idem, 1849.
82. G.A.K., 292, Register van de Wezen.
83. Th. van Tijn, "Het socia1e leven in Nederland 1844-1875", De Algemene

Geschiedenis der Nederlanden, deel 12, 1977, p. 131-166, p. 151.
84. G.A.K., 199, Register, bevattende rekeningen ... 1834.
85. Idem, 1825.
86. Idem, 1832.
87. G.A.K., 163, Staat "Godshuizen met uitzondering van Gast of Ziekenhuizen".
88. G.A.K., 199, Register, bevattende rekeningen ... 1850.
89. G.A.K., 163, Ingekomen stukken.
90. G.A.K., 157, Concept Reglement.
91. G.A.K., 163, Ingekomen stukken,
92. G.A.K., 157, Concept Reglement.
93. Idem.
94. G.A.K., 163, Ingekomen stukken.
95. G.A.K., 164, Ingekomen stukken, 1737-1923; 1851-1886.
96. G.A.K., 167, Register, houdende inhoudsopgaven en afschriften van ingekomen

stukken. Bevat tevens minuten van uitgaande stukken en begrotingen, 1847-
1849.

97. G.A.K., 163, Ingekomen stukken.
98. N.A.K., 849, Jaarlijks verslag der Gemeente Kampen, 1849.
99. Van den Eerenbeemt, t.a.p., p.492.

300



100. Notulen der Subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid te Kampen van
hare vestiging afin dejare 1818 den 8 July tot den 15 January 1829. no. 1.

101. Idem.
102. G.A.K, 163, Ingekomen stukken.
103. G.A.K, 292, Register van de Wezen.
104. NA.K, 850, Staat betrekking het opnemen van Weeskinderen naar het Etablis

sement te Veenhuizen.
105. Ingekomen stukken, 18 augustus 1833. Subcommissie der Maatschappij van

Weldadigheid te Kampen.
106. L. Ali en W. de Sitter, Verslag van het Eerste Congres over het Armwezen,

gehouden te Groningen den 26sten en 27sten Junij, 1854. Groningen, p. 14.
107. Ten Cate, t.a.p., p.21.
108. Van den Eerenbeemt, t.a.p., p. 492.
109. Notulen der Subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid. no 1.
110. G.A.K, 163, Ingekomen stukken.
111. NA.K, 2914, Gereformeerd Armen Weeshuis te Kampen.
112. NA.K, 2914, Tabel om ingevuld te worden door het gemeentebestuur van

Kampen.
113. G.A.K, 157, Concept Reglement.
114. NA.K, 2914, Staten van inlichtingen.
115. Ten Cate, t.a.p., p.37.
116. G.A.K, Register van de Wezen.
117. G.A.K, 157, Concept Reglement.
118. Van Tijn, t.a.p., p. 135.
119. Ten Cate, t.a.p., p.38.
120. G.A.K, 157, Concept Reglement.
121. Idem.
122. Idem.
123. Idem.
124. Idem.
125. G.A.K, 157, Reglement voor de kinderen, vermoedelijk van 1877. Het Regle

ment voorde kinderen is nl. door dezelfde regenten ondertekend als het Reglement
voor het Hervormd Armenweeshuis 1877. In ieder geval geschreven tussen 1862
en 1881.

126. Ten Cate, t.a.p., p.'40.
127. G.A.K, 157, Concept Reglement.
128. G.A.K, 157, Reglement voor de kinderen.
129. G.A.K, 163, Ingekomen stukken.
130. Ten Cate, t.a.p., p.42.
131. N.A.K, 1108, Register van volkstelling, 1839-1850; 1839/40.
132. G.A.K, 209, Register van de verdiensten der kinderen, 1765-1930.
133. G.A.K, 157, Concept Reglement.
134. Kamper Nieuwsblad, 26-2-1955.
135. Idem.

301



Bijlage I
Regenten van het Gereformeerd Armenweeshuis in de peri ode 1813-1854.
1813-1825 B. Nieuwenhuys sr., G. Beyerink
1825, 1826 G. Beyerink
1827-1839 F. Rarnbonnet, J. Spree (a)
1839-1841 F. Rambonnet
1841-sept. 1843 F. Rarnbonnet, J.P.A. van Dieren
sept. 1843-nov. 1844 F. Rambonnet
nov. 1844-1855 J. van Duynen, CA. Gluysteen sr.

(a) Vermoedelijk is J. Spree in 1839 afgetreden als regent; bij de "Lidrnaten N.H. Kerk
1579-1851" lezen we dat J. Spree (de enige die we tegenkomen) attestatie naar
Bolsward heeft aangevraagd.

Bijlage II
Binnenvaders en -rnoeders van het Gereformeerd Armenweeshuis te Kampen
(1813-1854)

1813
1814
1815-1823
1823-maart 1836
maart 1836-oct. 1847
oct. 1847-1855

Binnenvader
A. Holkes
A. van Huffelen
J. Bos
J. Bos
W.L. Nuyen
Dhr. Beets

Binnenmoeder
Mevr. Veldrings
G. van Ommen (wnd.)
Mevr. Bos
Wed. Hardenberg
P. Sioot
Mevr. Beets
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