Archief van de Regenten van het
Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 343
Periode: 1521 - 1841

Archiefvormer
Aalmoezeniersweeshuis

Inleiding
De instelling
De stad heeft sinds zijn ontstaan altijd de problemen moeten oplossen van de arme en hulpbehoevende inwoners. Hieronder waren weduwen en wezen, vondelingen en zieken, bedelaars en
passanten.
Op 29 januari 1613 vaardigden ’mijne heren van den gerechte’ een keur uit over bedelaars, vagebonden, verlaten kinderen en dergelijke lieden, waarin tevens voor de échte armen, volwassenen
en kinderen, een college van aalmoezeniers of armenvaders werd ingesteld.
Een gedeelte van het voormalige Clarissenklooster aan het Singel, tussen Heiligeweg en Muntplein, werd ingericht tot aalmoezeniershuis, feitelijk een armenhuis. Het was niet het enige
huis van deze aard in de stad, er bestonden reeds het Tuchthuis en het Spinhuis om bedelende
mannen resp. vrouwen arbeid te verschaffen. Deze huizen hadden zich echter ontwikkeld tot
inrichtingen waar men een vrijheidsstraf onderging.
De aalmoezeniers hadden suppoosten in dienst, die echter slecht werden betaald en slecht
werkten. En dit, terwijl de armen een zeer heterogene groep vormden, wat een verschillende
behandeling vereiste. De bedelaars moesten werk krijgen en zonodig gevangenisstraf, de wezen
en vondelingen moesten bij particulieren worden uitbesteed, de arme huisgezinnen dienden
voedsel en geld te ontvangen. Pas in 1682 werden de aalmoezeniers ontlast van de zorg voor
volwassen armen.
Over de financiering van de stedelijke armenzorg is vooral in de vroedschapsresoluties veel te
vinden. Naast subsidies van stadswege, speciale collecten onder de burgerij en legaten en erfstellingen, bestonden de inkomsten van de aalmoezeniers, later van het aalmoezeniersweeshuis,
in het algemeen uit de inkomsten uit hun toevertrouwde taken, opcenten op belastingen en uit
speciale bijdragen.
Van de taken kunnen genoemd worden ten eerste het innen voor eigen gebruik van de kleine
renten, jaarlijks aan de stad verschuldigd en bestaande uit een 500 posten van tezamen ongeveer
3.500 per jaar (sedert 1623). Vervolgens de administratie van de schoenlappershuisjes (sedert
1664) en van de boeten van de broodwegers (sedert 1696), terwijl de regenten van 1698 tot
1804 de ’directie van de vuilnis’ kregen opgedragen. Onder de belastingen vielen de opcenten
op precario, op allerlei verkopingen, op begeving van ambten en officiën en boeten op late
begrafenissen en begraven of trouwen buiten Amsterdam (1). De kinderen die onder de zorg
van de aalmoezeniers terechtkwamen, werden uitbesteed bij particulieren. In november 1662
dienden de regenten een verzoek in om een huis te mogen bouwen om de kinderen in op te
voeden en in ’hand werken’ te onderwijzen, in plaats van ze tegen zware kosten uit te besteden
bij particulieren, waar ze vaak in ongebondenheid vervielen (2).
Een commissie uit de vroedschap berekende dat in 1661 de lasten 100.700 hadden bedragen,
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waar tegenover 70.000 aan inkomsten stonden. Het aantal kinderen bedroeg toen ongeveer
700, waarvan 100 jonger dan 5 jaar die moesten worden uitbesteed bij een min (die dus meer
de taak van verzorgster dan van zoogmoeder had), terwijl daarbij nog kwamen kinderen die
tijdelijke opvang behoefden als hun ouders op de vaart of in de gevangenis zaten of in het
gasthuis lagen.
De vroedschap besloot een jaar later dat een aalmoezeniershuis gebouwd mocht worden, voor
de distributie van aalmoezen en het opvoeden van ouderloze kinderen, aan de zuidwestzijde
van de Prinsengracht tussen de Leidsegracht en Leidsestraat, met precieze bouwvoorschriften
en financiering (3). Op 1 januari 1666 kon het weeshuis in gebruik worden genomen. Er waren
natuurlijk voortdurend pogingen om het aantal kinderen zo klein mogelijk en de kosten zo laag
mogelijk te houden. De kinderen kregen onderwijs in het weeshuis zelf. Op hun 15e jaar werden
de jongens bij een baas in de leer gedaan, terwijl de meisjes in de brei, linnen of wollenwinkel
kleding vervaardigden voor zowel de bewoners van het huis als voor deftige Amsterdammers.
Ook vertrokken velen naar zee en naar de koloniën. Uit het huis vertrekkende kinderen kregen
een uitzet, deels bestaande uit gereedschap. Ze bleven in de regel tot hun 18e jaar in het
weeshuis.
Niet alleen het arbeidsloon van de kinderen kwam aan het weeshuis, ook hun nalatenschap als
ze later kinderloos overleden en hiervan geen zogeheten uitkoop hadden gedaan. Het aantal
kinderen bedroeg in 1683 al 1.300.
Eind 18e eeuw en vooral in de Bataafs Franse tijd moest er overal worden bezuinigd, terwijl
het aantal kinderen verveelvoudigde. Men begon aan de proef om kinderen op het platteland
uit te besteden, in 1797 in Enschede, vanaf 1810 in allerlei andere plaatsen.
Nadat in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid was opgericht, die verlaten kinderen, wezen
en vondelingen in gestichten in Veenhuizen bijeenbracht, verordonneerde het K.B. van 6 november 1822 dat dergelijke kinderen van 6 jaar en ouder daarheen werden overgebracht. Regenten
wilden alleen de reeds uitbestede kinderen daarheen zenden.
Het geschil hierover leidde ertoe, dat de regenten op 19 juli 1824 hun ontslag aan burgemeesteren
aanboden. Dit werd aanvaard, het aalmoezeniersweeshuis is op 1 augustus 1825 ontruimd (4).
Een nieuw benoemd college van regenten van een nieuwe instelling, de Inrichting voor Stadsbestedelingen, nam de boedel en de boeken van het weeshuis over.

Het bestuur
Het college van aalmoezeniers bestond vanouds uit zes regenten, terwijl sedert 1663 tevens
vier regentessen waren aangesteld, allen benoemd door de stad. Ingaande 1682 werden acht
regenten benoemd en vanaf 1685 zes regentessen.
De regenten vergaderden eens per week, voor het opnemen van kinderen en regeling der inkomsten en uitgaven. Telkens twee van hen hadden speciale taken: toezicht op het gebouw, de
inkoop van stoffen, de inkoop van granen en toezicht op de bakkerij, en tenslotte de inkoop van
andere levensmiddelen.
De regentessen kwamen ook wekelijks bijeen, voor met name de betaling van de minnen, regeling
van de naai en breiwinkels en verschaffing van kleding en linnengoed.
Er was veel personeel nodig. Een hoofdprovoost, met tien dienaars, had onder meer de zorg
voor de boedels die aan het huis vervielen, de opname van vondelingen en de registratie van de
jongens die naar Oost Indië voeren. Soms was hij tevens secretaris van de regenten, soms werd
hiervoor een afzonderlijke functionaris aangesteld. De laatste hield de notulen en correspondentie bij en tevens de registers van de kinderen bij hun opname en plaatsing intern of extern.
Een opperboekhouder, met enkele ondergeschikten, hield de financiële boeken bij.
De overige personeelsleden waren aangesteld voor bepaalde taken in het weeshuis. Hieronder
is te rekenen personeel voor de keuken, het onderwijs, de ziekenzorg, de linnen en breiafdeling
en dergelijke. Een uitgebreide beschrijving is te vinden bij Wagenaar (5).
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Het archief
De eerste vraag was, wat er over is van het archief uit 1613 1666. Afgezien van reglementen
en een enkel incidenteel stuk, zijn dit hoofdzakelijk resoluties (vanaf 1633), journalen en grootboeken (vanaf 1633), legaten (1619 1657) en het renteboek (inv. nr. 519). Niet alleen dat dit
niet veel is, maar vooral het feit dat de registers van resoluties en financiën doorlopen van voor
tot na 1666, zijn de redenen om geen apart archief van de aalmoezeniers te onderscheiden.
De administratie van de kinderen kwam pas langzaam op gang: de opnamen zijn vanaf 1682
opgetekend, de plaatsing bij minnen van ongeveer 1690 af, terwijl toch in 1666 al de meisjes in
het Groothuis werden geboekt. In de serie betreffende de tijdelijk opgenomen kinderen (inv. nr.
358 367) zitten enkele grotere hiaten. Vondelingen werden pas sedert 1784 apart geregistreerd
(inv. nr. 371).
Enkele vroege einddata zijn ontstaan doordat registers begonnen in het weeshuis werden voortgezet in de Inrichting voor Stadsbestedelingen en terecht in het archief van deze instelling zijn
gelaten.
Het archief bleek uiteindelijk niet zo gecompliceerd in elkaar te zitten, omdat de organisatie
van het weeshuis eenvoudig was. Er was een bestuur van regenten en van regentessen, waar het
vele personeel onder viel. In de praktijk zullen allerlei personeelsleden verantwoordelijk zijn
geweest voor het bijhouden van de registers op hun terrein, maar dit gaf hun geen zelfstandiger
bevoegdheid. Er is dan ook slechts één serie notulen ontstaan.

De inventarisatie
De huidige inventaris is het resultaat van een derde en nu definitieve poging tot het maken van
een toegang op het archief van het aalmoezeniersweeshuis.
De eerste opzet mondde uit in een inventarisatie van de stukken, zonder toelichting, volgens
het sterk verouderde en onpraktische gebruik om series in z’n geheel één nummer te geven.
De tweede opzet was een stageproject, dat nooit is voltooid. Er was echter met name een
uitgebreid begin gemaakt met de beschrijving van de partijen in de pakken boedelpapieren,
vanuit de gedachte dat degenen die het archief raadplegen wel voornamelijk geı̈nteresseerd
zouden zijn in de individuele kinderen. Daar het jammer zou zijn om de hierin geı̈nvesteerde
tijd en moeite teniet te doen, is deze analyse consequent voortgezet. Het resultaat hiervan was
bovendien dat diverse afgedwaalde papieren weer op hun oorspronkelijke plaats gelegd konden
worden. Aan de verdeling van de boedelpapieren over de diverse portefeuilles (inv. nr. 483
492) is weinig veranderd, omdat de logica hiervan niet helderder zou worden bij een andere
opzet. Hopelijk wijst de nu vervaardigde index op persoonsnamen de weg naar de gezochte
persoon.
Voorts was ook reeds een poging gedaan om de dikke portefeuilles ’ingekomen en uitgaande
stukken’ (oud inv. nr. 25 26) te analyseren. Dit bleken namelijk verzamelportefeuilles te zijn
voor losse stukken over allerlei onderwerpen, die de gang van zaken in het weeshuis zo aardig
toelichten. Het resultaat is geworden, dat de stukken uit deze portefeuilles apart zijn beschreven
en opgeborgen. Een andere oude erfenis waren de ’charters’. Alle stukken van perkament waren
uit het archief gelicht en afzonderlijk in genummerde enveloppen opgeborgen. Deze berging
kon niet tenietgedaan worden. Het overgrote deel bleek, bij beschrijving en controle, bijlagen
te vormen bij het renteboek (inv. nr. 519). De beschrijvingen zijn echter toch gehandhaafd,
al zijn deze betrekkelijk eenvoudig en niet volgens de formele regels opgezet. Er was enige
aarzeling over het ’Fonds Speciaal’ (inv. nr. 461 466) dat thuishoort in het archief van het
Lutherse diaconieweeshuis. De stukken zijn echter al anderhalve eeuw op de huidige plaats
gebleven en bovendien is van de archieven van laatstgenoemd weeshuis reeds jaren geleden een
gedrukte inventaris verschenen, wat het moeilijk maakt om het Fonds nog in die archieven
onder de aandacht te brengen.
De structuur van het archief was reeds blijkens de oude eerste inventarisatie niet gecompliceerd.
Voor de overzichtelijkheid zijn de daarin voorkomende rubrieken enigszins uitgesplitst.
Voorts valt nog op te merken dat de rubriek ’diversen’ (inv. nr. 646 655) stukken bevat die
wegens hun geringe belang en hun diversiteit niet onder afzonderlijke rubrieken zijn gebracht.
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De in de Inrichting voor Stadsbestedelingen opgenomen en beschreven registers, die aangelegd
zijn in het weeshuis, zijn hier opgenomen zonder nummer.
De omvang van het archief is ca. 38 m. De oude inventarisnummers uit de eerste inventarisatie
zijn zo lang de enige geweest, dat een concordans met de nieuwe nummers is vervaardigd, die
achterin deze inventaris is opgenomen.
Bronnen en literatuur
Archief Vroedschap (arch. 5025)
J. Wagenaar, Amsterdam in zijn opkomst. . . , 2e stuk (Amsterdam 1765), p. 286 301
W.F.H. Oldewelt, ’Het oudste armenhuis’, in: Amsterdamsche archiefvondsten (Amsterdam
1942), p. 139 144
W.F.H. Oldewelt, ’Het aalmoezeniersweeshuis’, in: Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), p. 126
140 (1) Uitgebreid in vroedschapsresolutie van 24 juni 1624 (inv. nr. 13). Zie ook Oldewelt
(1942)
(2) Vroedschapsresolutie van 28 januari 1663 (inv. nr. 23)
(3) Inv. nr. 5 stuk 55
(4) Oldewelt (1969), p. 126 140
(5) Wagenaar II, p. 286 301

Inventaris
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STUKKEN BETREFFENDE
,→ BIJZONDERE ONDERWERPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1.1 STUKKEN VAN DE OVERHEID
1-4 Register van keuren, ordonnanties, reglementen en instructies aangaande de
aalmoezeniers en het weeshuis 1613 - 1656 4 delen
1 Gedrukt 1613 - 1634
Met aanvullingen over 1613-1648 (1648). Met lijsten van leveranciers en
van de bijgehouden registers in het kantoor. (1648). Met lijst van regenten
over 1613-1650, ingericht 1648
2 Gedrukt 1613 - 1634
Wordt verhuisd, Met aanvullingen over 1613-1648 (1652). Met lijst van
regenten over 1613-1652 (1652)
3 Gedrukt 1613 - 1656
Wordt verhuisd
4 Gedrukt 1613
Wordt verhuisd, Met aanvullingen 1656-1675. Met lijst van regentessen
over 1666-1677 (1677)
5 Resoluties van het stadsbestuur en de Staten van Holland, overeenkomsten met
andere godshuizen, diverse instructies over inkomsten en uitgaven van regenten
en weeshuis en op te nemen kinderen, enz., veelal in afschrift. 1624 - 1721 1
omslag
Met inhoudsopgave op de 84 genummerde stukken (tot 1699). De oorspronkelijke band is verdwenen
6 ’Copyen van consideratien’. Register van afschriften van stukken van en aan
het stadsbestuur betreffende het weeshuis 1686 - 1716 1 deel
Wordt verhuisd, Met tafel
7 Register houdende optekening van stadsofficianten en hun bijdragen bij aanstelling
ten behoeve van het weeshuis; inkomsten uit trouwen en begraven; alimentatiekosten van weeskinderen; tractementen van personeel; begeving van personeelsfuncties door. . . 1 deel
Wordt verhuisd
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8 Memorie voor de regenten van hetgeen zij aan het stadsbestuur moeten voorstellen
over het oprichten van een weeshuis voor de aalmoezenierskinderen 1665 ca. 1
stuk
Wordt verhuisd
9 Stuk met voorstellen van regenten aan burgemeesters tot het verminderen van
het aantal op te nemen kinderen en het vergroten van de inkomsten van het
weeshuis, met aantekeningen van burgemeesters 1700 ca. 1 stuk
Wordt verhuisd
10 Concept van een memorie aan burgemeesters over het opnemen van kinderen
in weeshuizen volgens keuren en regelingen sedert 1523, met een overzicht van
de kinderen die in het aalmoezeniersweeshuis komen 1709 1 stuk
Wordt verhuisd
11 Afschrift van een rekest aan burgemeesters, met appointement van goedkeuring, dat dienstverlening door andere instellingen aan het weeshuis pro deo moet
geschieden 1718 1 stuk
12 Memorie, opgesteld op verzoek van de regenten, van de regels en de gehele
gang van zaken in het weeshuis 1731 1 stuk
Wordt verhuisd
13 Uittreksel uit de memories, overgeleverd aan burgemeesters en thesaurieren,
over besparing van kosten en vergroting van inkomsten van het weeshuis 1747
3 stukken
Wordt verhuisd
14 Uittreksel uit de resoluties van regerende en oud burgemeesters dat thesaurieren zonodig de boeken van de gesubsidieerde kerken en godshuizen mogen
nazien en dat deze hun huishoudelijke inkopen bij de laagste bieder publiek
moeten besteden 1749 1 stuk
Wordt verhuisd
15 Memorie aan burgemeesters over de algehele toestand van het weeshuis. Concept 1789 1 stuk
16 Stukken betreffen het overnemen van de administratie van de regenten op 10
maart 1825 door B. & W. in het weeshuis 1825 3 stukken
Wordt verhuisd
17 Staat houdende de opbrengst van de verkochte roerende goederen van het
weeshuis in augustus 1825 en kwitantie van de boedelschikkers voor arbeidsloon
bij deze verkoop 1825 2 stukken
Wordt verhuisd
18-28 Register van publikaties van de stad en de Staten van Holland en WestFriesland. Gedrukt. 1538, 1556, 1578, 1596-1819 11 banden
18 1538, 1556, 1578, 1596-1700.
Wordt verhuisd, Met hiaten.
19 - 1701 - 1731
Wordt verhuisd
20 - 1732 - 1751
Wordt verhuisd
21 - 1752 - 1767
Wordt verhuisd
22 - 1768 - 1786
Wordt verhuisd
23 - 1787 - 1795
Wordt verhuisd
24 - 1796 - 1798
Wordt verhuisd
25 - 1799 - 1804
Wordt verhuisd
26 - 1805 - 1810
Wordt verhuisd
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27 - 1810 - 1814
Wordt verhuisd
28 - 1815 - 1819
1.2 STUKKEN VAN HET BESTUUR
29-38 Resoluties, later notulen, van regenten. 1633-1652, 1667-1825 10 delen
Met alphabetische index op namen en zaken in inv.nrs. 29-30, 33-36
29 1633-1652, 1667-1692
Voorin een regeling met diakenen van de Waalse gemeente over opname.
1630
30 - 1693 - 01/1715
Wordt verhuisd
31 - 05/04/1715 - 1751
Wordt verhuisd
32 - 1752 - 1797
Wordt verhuisd
33 - 1798 - 1805
34 - 1806 - 1810
Wordt verhuisd
35 - 1811 - 1812
Wordt verhuisd
36 - 1813 - 04/1817
37 - 06/1817 - 1822
38 - 1823 - 1825
Wordt verhuisd
39 Resoluties. 1649-1666, 1682-1683 1 band
Met alfabetische index op namen en zaken. Over 1649-1652 deels dezelfde
inhoud als inv. nr. 29
40 Resoluties 1698 - 1709 1 deel
Wordt verhuisd, Met alfabetische index op namen en zaken. Bevat andere
inhoud dan inv. nr. 30
41-49 Kladnotulen met bijlagen 1806 - 1825 9 omslagen
41 - 1806 - 1808
Wordt verhuisd
42 - 1809 - 1810
Wordt verhuisd
43 - 1811
Wordt verhuisd
44 - 1812
Wordt verhuisd
45 - 1813 - 1814
Wordt verhuisd
46 - 1815 - 1817
47 - 1818 - 1820
Wordt verhuisd
48 - 1821 - 1822
Wordt verhuisd
49 - 1823 - 1825
Wordt verhuisd
50 Afschrift van de resolutie van burgemeesters van 1724 over de eed, af te leggen
door regenten van gods- en werkhuizen 1724 1 stuk
Wordt verhuisd
51 Kwitanties voor eeuwfeestmedailles, betaald door regenten en regentessen privé
1765 - 1766 2 stukken
Wordt verhuisd
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52 Missive van de wethouders over het vacant verklaren van ereposten, bijvoorbeeld regent 1805 1 stuk
Wordt verhuisd
53 Brief van de gewezen regent Rente Linsen over het teruggeven van sleutels 1824
1 stuk
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.1 PERSONEEL
54 Stukken houdende reglementen voor het personeel 1688 - 1822 1 omslag
55 ’Ordinantie van de suppoosten, meisjeszijde’. Register van reglementen voor
het personeel 1688 - 1797 1 deel
56 ’Reglementboek van de supposten’. Register van reglementen voor het personeel 1731 - 1808 1 deel
Wordt verhuisd, Met tafel
57 Register van reglementen voor het personeel en voor de scholen 1819 - 1823 1
deel
Wordt verhuisd
58 Akten van borgtocht ten behoeve van het weeshuis inzake het in dienst treden
van personeelsleden 1766 - 1807 1 omslag
59 Stukken houdende optekening van diverse aard betreffende het comptoir. 18e
eeuw 1 omslag
Wordt verhuisd
60 Akte houdende kwalificatie van de regenten van het weeshuis door burgemeesters om hun personeel de eed op de constitutie af te nemen, met bijgevoegd
afschrift van de betreffende resolutie 1788 - 1789 2 stukken
Wordt verhuisd
61 Loonstaat van het personeel 1679 1 stuk
Wordt verhuisd
62 Afschrift van een resolutie van regerende en oud burgemeesters over de post
van secretaris van het weeshuis, die bij diens overlijden gemortificeerd moet
worden, terwijl de taak moet worden waargenomen door de hoofdprovoost
1698 1 stuk
63 Stukken over het aanstellen van twee onderprovoosten met goedvinden van
burgemeesters 1710 2 stukken
Wordt verhuisd
64 Afschrift van een ordonnantie van burgemeesters aan de regenten om Isaac
Nanning op zijn verzoek te doen assisteren met provoosten van het weeshuis
1716 1 stuk
Wordt verhuisd
65 Missive van burgemeesters om opgave van de suppoosten van het weeshuis en
afschriften van de lijsten van de verschillende suppoosten 1749 1 omslag
Wordt verhuisd
66 Afschrift van de resolutie van thesaurieren dat bij overlijden van apothekers in
de godshuizen hun plaats niet meer vervuld mag worden maar dat medicijnen
van de gasthuisapotheek moeten worden gehaald 1748 1 stuk
Wordt verhuisd
67 Rekesten van de apotheker in het weeshuis aan burgemeesters over verhoging
van zijn traktement, met appointement van goedkeuring. 1763, 1767 2 stukken
Wordt verhuisd
68 Akte van borgstelling van regenten voor Harmen de Kemper, door hen aangesteld
als geldophaler en ontvanger van de verdiende daglonen van gealimenteerde
jongens 1739 1 stuk
Wordt verhuisd
69 Stukken over het proces tegen Aeltie Dircx, gewezen binnenmoeder, wegens
het ontbreken van geld in het collectezakje 1659 1 omslag
Wordt verhuisd
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70 Concept van een akte van aanstelling van de catechiseermeester van de aalmoezeniersweeskinderen, op te voeden in de Lutherse leer 1822 1 stuk
Wordt verhuisd
71 Afschrift uit het ’Accoordenboek der suppoosten’ van het Gereformeerde Nederduitse diaconieweeshuis van een dienstcontract met een schoenmaker en zijn
vrouw, tevens poortwachters 1693 1 stuk
Wordt verhuisd
2.2 REGELINGEN MET ANDERE INSTELLINGEN
72 Overeenkomst met diakenen van de Waalse gemeente over het alimenteren van
gezinnen. Afschrift (17e eeuw) 1630 1 stuk
Wordt verhuisd, Zie ook inv. nr. 29
73 Overeenkomst met diakenen van de Waalse gemeente over het opnemen van
kinderen. Uittreksel 1753 1692 1 stuk
Wordt verhuisd
74 Overeenkomst met diakenen van de Duitse Gereformeerde gemeente over het
opnemen van kinderen. Afschrift (17e eeuw) 1626 1 stuk
75 Uittreksel uit het grootmemoriaal houdende een uitspraak in het geschil met
de diakenen van de Gereformeerde Nederduitse kerk over wie ze moeten alimenteren. In tweevoud 1653 2 stukken
Wordt verhuisd
76 Afschrift van een ordonnantie van burgemeesters voor de diakenen van de
Gereformeerde gemeente en de aalmoezeniersregenten over het alimenteren van
zeker kind, met aanhaling van hun uitspraak van 1653 over alimentatie 1672
1 stuk
Wordt verhuisd
77 Stukken betreffende overeenkomsten met diakenen van de Gereformeerde gemeente
over de alimentatie van verscheidene kinderen. 1688, 1720 2 stukken
Wordt verhuisd
78 Afschrift van een resolutie van burgemeesters houdende een nadere uitleg van
een ordonnantie dat de regenten der aalmoezeniers de zorg dragen voor hun
weeshuis en de kinderen, zowel de vondelingen als die wier ouders in het
gasthuis liggen, en het. . . 1682 1 stuk
Wordt verhuisd
79 Brief aan burgemeesters met verzoek om advies inzake de twist met regenten
van het Burgerweeshuis over de alimentatie van kinderen wier vader in Indië is
overleden, met aantekening dat burgemeesters deze voor bericht aan regenten
van het Burgerweeshuis. . . 1708 1 stuk
Wordt verhuisd
80 Afschrift van de vroedschapsresolutie over het poorterschap van de ouders en
de leeftijd van de kinderen die in het Burgerweeshuis worden opgenomen 1737
1 stuk
Wordt verhuisd
81 Afschrift van een resolutie van de vroedschap dat de diakenen der Lutherse
gemeente slechts zoveel armen en wezen behoeven te onderhouden als hun
middelen toestaan 1688 1 stuk
Wordt verhuisd
82 Uittreksel uit het protocol van het Lutherse weeshuis over het opnemen van
kinderen 1689 1 stuk
Wordt verhuisd
83 Akte van goedkeuring door burgemeesters van bijgevoegde overeenkomst van
1758 met de diakenen van de Lutherse gemeente over het opnemen van kinderen
1759 2 stukken
Wordt verhuisd
84 Uittreksel uit het reglement van het R.C. Maagdenhuis over het opnemen van
kinderen 1703 1 stuk
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85 Afschriften van de overeenkomsten met de Lutherse gemeente over het alimenteren van kinderen (1758, 1778), tussen de Nederduits Gereformeerde en
Hersteld Lutherse gemeenten (1793)en tussen de Nederduits en Waals Gereformeerde gemeenten (z.d.) over het. . . 1800 ca. 1 omslag
86 Stukken betreffende de overeenkomst met de diakenen van de Gereformeerde
Nederduitse gemeente over de bijdrage in de kosten van drie kinderen van
Andries Hommert en Geertruyd Starkenburgh, opgenomen in het weeshuis en
een jaar later naar de moeder in. . . 1703 - 1704 3 stukken
Wordt verhuisd
87 Stukken betreffende een twist met diakenen van de Gereformeerde Nederduitse
gemeente over het opnemen van Gerrit Jansz, kind van Jannetie Gerrits en een
natuurlijke vader 1708 3 stukken
Wordt verhuisd
88 Appointement van burgemeesters op een rekest van de diakenen van de Gereformeerde gemeente dat zij mogen alimenteren Aeltie, dochter van Jan van Dijl
en Marike Gerrits 1720 1 stuk
Wordt verhuisd
89 Rekest aan burgemeesters door de vrienden van Elisabeth Druijff, weduwe van
Christoffel Barendse, om haar zoontje, besteed bij een min van het weeshuis,
over te plaatsen in het R.K. weeshuis, met appointement van goedkeuring 1734
1 stuk
Wordt verhuisd
90 Uittreksel uit de notulen van het Comité van Algemeen Welzijn over het kind
Johannes Christoffel Honderdmark dat door de Hersteld Lutherse gemeente
moet worden gealimenteerd 1801 1 stuk
91 Stukken betreffende het proces van Pieter Seldenaar tegen de regenten van het
weeshuis, de diakenen van de Nederduitse en die van de Waals Gereformeerde
gemeente over de waterlozing van een huis op de Geldersekade. Met retroacta
1667-1701 1706 - 1709 1 omslag
Wordt verhuisd
2.3 KINDEREN
2.3.1 OPNAME
92-189 ’Ingenomen Kinderenboek’. Register van opgenomen kinderen op datum
van opname, met hun personalia, en met optekening van de plaatsing (UB
= ’Uitbesteedboek’, KH = ’Kinderhuisboek’of GH = ’Groothuisboek’)
1682 - 1827 98 delen
92 1682-1683, 1685
Na 1683 optekening van de sollicitanten tot het schoolmeestersambt
93 - 1686 - 1689
94 - 1690 - 1692
95 - 1693 - 1694
96 - 1695 - 1696
97 - 1697 - 1698
98 - 1699 - 1700
99 - 1701 - 1702
100 - 1703 - 1705
101 - 1706 - 1708
102 - 1709 - 1711
103 - 1712 - 1714
104 - 1715 - 1717
105 - 1718 - 1720
106 - 1721 - 1724
107 - 1725 - 1727
108 - 1728 - 1729
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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-

1730 - 1732
1733 - 1735
1736 - 1740
1741 - 1743
1744 - 1747
1748 - 1751
1752 - 1755
1756 - 1759
1760 - 1763
1764 - 1767
1768 - 1771
1772 - 1775
1776 - 1778
1779 - 1780
1781 - 1782
1783 - 1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
01/1797 - 06/1797
07/1797 - 12/1797
1798
1799
01/1800 - 06/1800
07/1800 - 12/1800
01/1801 - 06/1801
07/1801 - 12/1801
01/1802 - 06/1802
07/1802 - 12/1802
01/1803 - 06/1803
07/1803 - 12/1803
04/1804 - 06/1804
07/1804 - 12/1804
01/1805 - 06/1805
07/1805 - 12/1805
01/1806 - 06/1806
07/1806 - 12/1806
01/1807 - 06/1807
07/1807 - 12/1807
01/1808 - 06/1808
07/1808 - 12/1808
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190-193
190
191
192
193
194-260

194
195
196
197
198

- 01/1809 - 06/1809
- 07/1809 - 12/1809
- 01/1810 - 06/1810
- 07/1810 - 12/1810
- 01/1811 - 06/1811
- 07/1811 - 12/1811
- 01/1812 - 06/1812
- 07/1812 - 12/1812
- 01/1813 - 06/1813
- 07/1813 - 12/1813
- 01/1814 - 06/1814
- 07/1814 - 12/1814
- 01/1815 - 06/1815
- 07/1815 - 12/1815
- 01/1816 - 06/1816
- 07/1816 - 12/1816
- 01/1817 - 06/1817
- 07/1817 - 12/1817
- 01/1818 - 06/1818
- 07/1818 - 12/1818
- 01/1819 - 06/1819
- 07/1819 - 12/1819
- 01/1820 - 07/1820
- 08/1820 - 12/1820
- 1821
- 1822
- 1823
- 1824
- 1825
- 1826
- 1827
Alfabetisch-chronologische index op het ’Ingenomen Kinderenboek’. 17211747, 1752-1795 4 deeltjes
- 1721 - 1747
- 1752 - 1778
- 1779 - 1788
- 1789 - 1795
’Papieren betreffende kinderopnamen’. Stukken betreffende de kinderen,
bij hun opname overgelegd, geordend op opnamedatum, met sedert 1692
verwijzing naar het bladzijdenummer in het ’Ingenomen Kinderenboek’
1682 - 1829 67 omslagen
- 1682 - 1685
Wordt verhuisd
- 1686 - 1687
Wordt verhuisd
- 1688 - 1689
Wordt verhuisd
- 1690
Wordt verhuisd
- 1691 - 1692
Wordt verhuisd
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199 - 1693 - 1694
Wordt verhuisd
200 - 1695 - 1696
201 - 1697 - 1698
Wordt verhuisd
202 - 1699 - 1700
203 - 1701 - 1702
204 - 1703 - 1704
205 - 1705 - 1706
206 - 1707 - 1708
207 - 1709 - 1710
208 - 1711 - 1712
209 - 1713 - 1714
210 - 1715 - 1716
211 - 1717 - 1718
212 - 1719 - 1720
213 - 1721 - 1723
214 - 1724 - 1726
215 - 1727 - 1728
216 - 1729 - 1730
217 - 1731 - 1732
218 - 1733 - 1735
219 - 1736 - 1737
220 - 1738 - 1739
221 - 1740
222 - 1741 - 1742
223 - 1743 - 1745
224 - 1746 - 1747
225 - 1748 - 1749
226 - 1750 - 1752
227 - 1753 - 1755
228 - 1756 - 1758
229 - 1759 - 1761
230 - 1762 - 1764
231 - 1765 - 1767
232 - 1768 - 1770
Wordt verhuisd
233 - 1771 - 1773
Wordt verhuisd
234 - 1774 - 1776
Wordt verhuisd
235 - 1777 - 1778
Wordt verhuisd
236 - 1779 - 1780
Wordt verhuisd
237 - 1781 - 1782
Wordt verhuisd
238 - 1783 - 1785
239 - 1786 - 1787
240 - 1788 - 1789
Wordt verhuisd
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

- 1790 - 1792
- 1793 - 1795
- 1796 - 1797
- 1798 - 1800
- 1801 - 1802
- 1803 - 1804
- 1805 - 1806
- 1807
- 1808
- 1809
- 1810
- 1811
- 1812 - 1813
- 1814
- 1815 - 1816
- 1817 - 1818
- 1819 - 1821
- 1822 - 1825
- 1826 - 1828
Wordt verhuisd
260 - 1829
Wordt verhuisd
2.3.2 PLAATSING
261-262 Alfabetische index op de namen van de kinderen, met vermelding van
hun nummer in het ’Uitbesteedboek’, ’Kinderhuisboek’en ’Groothuisboek’ 1745 - 1806 2 delen
261 - 1745 - 1793
262 - 1794 - 1806
geen scans op aanvraag
263-281 ’Uitbesteedboek’ soms ’Minnekledingbetaalboek’. Register van kinderen,
ingeschreven onder nummer, met optekening van hun personalia, de min
bij wie ze zijn uitbesteed, de verstrekte kleding en het betaalde kostgeld,
bijgehouden tot hun overlijden of. . . 1686 - 1828 19 delen
Het nummer is een volgnummer, waarop telkens weer een kind is geboekt
als het nummer vrijkwam
263 Nr. 1-230. (aangelegd 1691) 1686 - 1733
264 Nr. 1-429 1726 - 1778
Met lijst van regentessen in 1726
265 Nr. 1-460 1774 - 1790
266 Nr. 1-464 1784 - 1794
267 Nr. 465-936 1787 - 1796
268 Nr. 1-463 1790 - 1804
269 Nr. 464-928 1792 - 1804
270 Nr. 929-1387 1796 - 1806
271 Nr. 1388-1850 1800 - 1812
272 Nr. 1851-2118 1802 - 1812
273 Nr. 2119-2457 1804 - 1812
274 Nr. 2458-2916 1804 - 1814
275 A. Nr. 1-272 1806 - 1818
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276 Nr. 274-760 1809
277 C. Nr. 761-1317 1810 - 1825
278 Nr. 1318-1877 1815 - 1828
279 A. Nr. 1-271 1818 - 1828
280 B. Nr. 274-760 1821 - 1828
281 Nr. 761-1310 1824 - 1828
Wordt verhuisd
282 ’Uytbesteeden kinderenboek’. Register van de minnen bij wie een kind is
uitbesteed, met enkele personalia, aantekening van overlijden of plaatsing elders en het nummer dat correspondeert met het ’Uitbesteedboek’.
Met per jaar de aantallen uitbestede. . . 1748 - 1764 1 deel
283 ’Uitbesteed bij de minnen’. Register van de kinderen met hun personalia
en de min bij wie ze zijn uitbesteed, met het nummer waaronder het kind
is geboekt in het ’Uitbesteedboek’ 1765 - 1769 1 deel
284-299 ’Uitbesteed bij de minnen’. Register van de minnen bij wie een kind is
uitbesteed, met enkele personalia, aantekening van overlijden of plaatsing elders en het nummer dat correspondeert met het ’Uitbesteedboek’.
Met chronologische lijsten van de. . . 1780 - 1826 16 delen
284 - 1780 - 1784
285 - 1785 - 1788
286 - 1789 - 1791
287 - 1792 - 1794
288 - 1795 - 10/1797
289 - 11/1797 - 1800
290 - 1801 - 01/1804
291 - 01/1804 - 1805
292 - 1806 - 03/1808
293 - 04/1808 - 17/10/1810
294 - 17/10/1810 - 1812
295 - 1813 - 1814
296 - 1815 - 1816
297 - 1817 - 1818
298 - 1819 - 1821
299 - 1822 - 1826
300-307 ’Minnenlonen’, ’Minnenbestaalstaat’. Register van kinderen die zijn
uitbesteed bij een min, met optekening van het per kwartaal betaalde
kostgeld aan de minnen en vermelding van het (bladzijde)? nummer
waaronder het kind is geboekt in het. . . 8 delen
300 - 1803 - 1804
301 - 1805 - 1806
302 - 1806 - 1807
Wordt verhuisd
303 - 1807 - 1809
Wordt verhuisd
304 - 1814 - 1816
305 - 1817 - 1818
Wordt verhuisd
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306 - 1819 - 1821
307 - 1823 - 1825
Wordt verhuisd
308 Lijst van minnen en het bij hen geplaatste aantal kinderen 1700 ca. 1
stuk
Wordt verhuisd
309 Memorie betreffende het plaatsen van jonge kinderen in het weeshuis in
plaats van bij minnen om hun levenskansen aldus misschien te vergroten
1767 1 stuk
310 Staat van de kinderen die zich bevinden bij een bepaalde min 1820 1
stuk
311 Overeenkomst met Adriana van Heusden over het aannemen bij het kantoor van een kind van 0.5 jaar met 100 ducatons en een jaarlijkse verering
1672 1 stuk
Wordt verhuisd
312 Rekest van Lysbeth Willems, min van drie kinderen van Jochem Janse en
Marrittie Pieters, aan burgemeesters om hiervan ontlast te worden nu de
diakenen der Gereformeerde Nederduitse gemeente ze niet wil aannemen
1711 1 stuk
Wordt verhuisd
313-319 ’Kinderhuisboek’. Register van de kinderen in het Kinderhuis opgenomen,
geboekt onder een nummer (het bladzijdenummer) met enkele personalia en optekening van overlijden of plaatsing elders 1706 - 1828 7 delen
Onder een nummer is telkens weer een kind geboekt zodra het nummer
open viel
313 Met lijsten van de totale aantallen kinderen per jaar, 1727-1753. Met
optekeningen van nieuw benoemde ondermeesters en kindermoeders, 17471748. Met vermelding van het jaarlijkse uitstapje naar het doolhof, 17421758. Met lijst van schoenen, door de. . .
Met alfabetische index, deels ook op inv. nr. 314
314 Nr. 1-323 1718 - 1794
Voor alfabetische index tot 1762 zie inv. nr. 313
315 Nr. 1-481 1765 - 1823
Met alfabetische index tot 1784
316 Nr. 482-623 1793 - 1820
317 Nr. 1-566 1785 - 1811
318 Nr. 567-623 1799 - 1810
319 Nr. 472 1820 - 1828
320-322 ’Groothuisboek’. Register van de kinderen in het Groothuis opgenomen,
geboekt onder een nummer (twee nummers per bladzijde) met enkele
personalia en optekening van overlijden of vertrek, soms met uitzet of
uitkoop 1700 - 1811 3 delen
Onder een nummer is telkens weer en kind geboekt zodra het nummer
openviel
320 Nr. 1-1228 1700 - 1785
Hiaten in de nummers, te weten-? 82, 95-102, 127-166, 367-406, 611-642,
655-694, veelal door vroegere uitscheuring van bladzijden
321 Nr. 1-1504 1743 - 1811
322 Nr. 1505-2307 1796 - 1811
Nr. 2216-2249 bestaan niet
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323-326 ’Groothuiskinderen’. Register van de jongens in het Groothuis opgenomen,
met het nummer van het ’Groothuisboek’, enkele personalia en optekening van overlijden of vertrek, soms met uitzet of uitkoop 1673 - 1828 4
delen
Met alphabetische index
323 Nr. 2-1228 1673 - 1740
324 Nr. 2-1228. Met lijst van totaal aantal gealimenteerde kinderen per jaar,
1700-1795 1712 - 1783
Wordt verhuisd
325 Nr. 2-1230. Met lijst van de jongens die belijdenis hebben gedaan, 17601799. Met lijst van de materialen van de tekenschool, in het weeshuis
opgericht in 1766, en van de leerlingen, 1766-1778 1772 - 1812
Wordt verhuisd
326 Nr. 2-2215 1796 - 1828
327-328 Register van de jongens in het Groothuis, met het nummer van het
’Groothuisboek’, met optekening van een getal (aantal of bedrag) een of
twee keer per jaar 1724 - 1798 2 delen
327 - 1724 - 1745
Wordt verhuisd
328 - 1788 - 1798
Wordt verhuisd
329-334 Register van de meisjes in het Groothuis, met het nummer van het
’Groothuisboek’, met enkele personalia en optekening van overlijden of
vertrek 1666 - 1826 6 delen
Met alphabetische index
329 Nr. 1-1160. Met lijsten van vertrokken meisjes, sedert 1678 met optekening of het linnen- of wollennaaisters waren, 1666-1693. Met lijsten van
overleden meisjes, sedert 1681 tevens van hen die zijn weggelopen of
weggehaald, 1666-1694. Met lijsten van. . . 1666 - 1694
Met nog een volgnummer
330 Nr. 1-1200 1674 - 1734
Wordt verhuisd, Met nog een volgnummer, tot Groothuisnummer 1160
331 Nr. 1-1200 1714 - 1750
Wordt verhuisd
332 Nr. 1-1200 1700 - 1785
333 Nr. 1-1304 1733 - 1826
334 Nr. 1309-2307 1795 - 1825
Voor alfabetische index zie inv. nr. 333
335 Register met chronologische optekening van de meisjes, in het Groothuis
opgenomen, met vermelding van hun leeftijd en het nummer waaronder
ze in het ’Groothuisboek’ zijn geboekt 1734 - 1810 1 deel
336 Akte van overeenkomst met de diakenen van de Gereformeerde Nederduitse gemeente, naar aanleiding van een bijgevoegd rekest van Willempje Strobagh, over de bijdrage in de kosten van vijf kinderen van Jacob
Bos, overleden, en Helena Jans Grendel, liggend. . . 1699 2 stukken
337 Brief van de Franse consul inzake het weeskind Juliette Chefneux, met
bijlage 1819 2 stukken
2.3.3 UITBESTEDING
338 Notulen van de commissie van regenten belast met de uitbesteding van
weeskinderen, voornamelijk naar Enschedé 1797 - 1808 1 deel
339 Alfabetische index op inv. nr. 338 1 deel
Slechts bijgehouden over de eerste vijf bladzijden van de notulen
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340 Staten van de kinderen, met hun personalia en het nummer waaronder
ze in het ’Groothuisboek’ zijn geregistreerd, de plaats buiten Amsterdam
waar ze zijn uitbesteed en op welke datum, met optekening van overlijden
of vertrek, 1811-1823. Jaarstaten van. . . 1811 - 1824 1 omslag
341-347 Ingekomen stukken betreffende de uitbesteding van weeskinderen buiten
Amsterdam. (1797) 1808 - 1825 8 omslagen
341 Almelo (1811-1822), Apeldoorn (1810-1819), Assen (1811-1823), De Bilt
(1811-1820), Bloemendaal (1811-1816), Borculo (1820-1823), Elst (18111824) 1810 - 1824
342 Enschedé (1808), Gorkum (1811-1821), Groningen (1797, 1816-1824), Hardenberg (1811-1816), Hattem (1811-1824) 1808 - 1824
343 Heemse (1818-1824), Heerde (1811-1823), Hillegom (1811-1816), Loosduinen (1811), Maarsbergen (1816), Maarssen (1811-1823), Noordwijk
(1811-1817), Nijkerk (1811-1823) 1811 - 1824
344 Rotterdam (1815-1817), Steenderen (1811-1824), Tiel (1818-1825) 1815 1827
Wordt verhuisd
345 Utrecht (1811-1824) 1811 - 1824
346 Veenhuizen (1824), Veenrust (1811-1824), Verwolde (1811-822) 1811 1824
347 Wageningen (1811-1824), Wijhe (1811-1824), Zutfen (1811-1821), Zwolle
(1812) 1811 - 1824
348 Kopieboek van uitgaande stukken betreffende de uitbesteding van weeskinderen buiten Amsterdam 1813 - 1818 1 deel
Met alfabetische index, bijgehouden tot 1815
349 Rekeningen en kwitanties, ingekomen van uitbestedingscommissies buiten
Amsterdam 1811 - 1822 1 omslag
Wordt verhuisd, Alfabetisch op plaatsnaam geordend
350 Correspondentie betreffende uitbesteding van weeskinderen buiten Amsterdam 1797 - 1823 1 omslag
351 Contracten van uitbesteding van weeskinderen naar het platteland 1810 1818 1 omslag
352-353 ’Rekening-courant’. Grootboek betreffende de uitbesteding van weeskinderen
buiten Amsterdam 1811 - 1820 2 delen
Met index
352 - 1811 - 1816
353 - 1816 - 1820
354 Staat van in de kolonies van de Maatschappij van Weldadigheid op te
nemen weeskinderen 1824 ca. 1 katern
355 Concept-brief van B. & W. aan de Gouverneur van Noord-Holland over
het K.B. van 24 maart 1824 betreffende de opheffing van het weeshuis en
plaatsing van de kinderen in Veenhuizen 1824 1 stuk
356 Stuk houdende optekening van enige punten betreffende kinderen in Veenhuizen geplaatst 1824 1 stuk
357 Brief van B. & W. van Wageningen over kostenvergoeding voor het kindje
Johanna, dochter van de overleden Eva Johanna Adamina Plange, uitbesteed
geweest 1825 1 stuk
Wordt verhuisd
2.3.4 TIJDELIJKE OPNAME
358-367 ’Rapiamusboek’. Register van kinderen die tijdelijk verzorgd worden omdat de ouders dit niet kunnen wegens overlijden van de ene en/of verblijf
van de andere in het gasthuis, werkhuis, gevangenis, op zee of die is
weggelopen. Met optekening van de kosten 1671 - 1810 10 delen
358 Ook ’Memoriael’ 1671 - 1672
Wordt verhuisd
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359 Ook ’Gasthuysboek’ 1715 - 1718
Wordt verhuisd
360 - 1746 - 01/1756
361 - 02/1756 - 01/1764
Wordt verhuisd
362 - 1771 - 01/1776
Wordt verhuisd
363 - 02/1776 - 01/1781
Wordt verhuisd
364 - 02/1781 - 01/1789
365 - 02/1789 - 01/1795
Wordt verhuisd
366 - 02/1795 - 01/1803
367 - 02/1803 - 1810
368 Overeenkomst met Engeltie Engels, grootmoeder van het onechte kind
Tomas, over zijn opvoeding en de kosten hiervan waarin de vader Reynier
Tomasz moet bijdragen 1687 1 stuk
Wordt verhuisd
369 Stukken betreffende verlaten kinderen die weer aan de ouder(s) konden
worden gegeven. 1691-1692, 1720-1722 1 omslag
370 Akte waarbij Jan Ubberts en Johannes Oudart verklaren de zorg voor
Margarietje en Catharina van Straalen, kinderen van Hendrik van Straalen
en Catharina Ubberts, van het weeshuis over te nemen 1755 1 stuk
2.3.5 VONDELINGEN
371 Register van opgenomen vondelingen met vermelding van de innamedatum, naam, leeftijd, nummers waaronder ze geboekt zijn in ’Uitbesteed?,
Kinderhuis? en Groothuisboek’, met optekening van overlijden of vertrek
en datum van tweede uitzet en afkoop 1784 ca. - 1818 1 deel
372 Alfabetische index op het register van opgenomen vondelingen 1784 ca. 1818 1 deel
373-387 ’Vondelingenboekje’. Register van de vondelingen, met uur en plaats waar
ze werden gevonden, hun naam en godsdienst met optekening van een
bedrag (vindersloon?) 1807 - 1827 15 delen
373 - 1807 - 1808
374 - 1809 - 06/1810
375 - 07/1810 - 04/1811
376 - 05/1811 - 09/1812
377 - 10/1812 - 1813
378 - 1814
379 - 1815
380 - 1816
381 - 01/1817 - 20/10/1817
382 - 20/10/1817 - 30/10/1818
383 - 31/10/1818 - 27/10/1819
384 - 27/10/1819 - 1820
385 - 1821 - 1822
386 - 1823 - 1824
387 - 1825 - 1827
388-399 Processen-verbaal van de inname van vondelingen, opgemaakt door de
portier van het weeshuis, met optekening van geslacht, leeftijd, vindplaats,
uur, kleding, naam, ondertekend door de portier, de vinder en een regent
1811 - 1827 12 omslagen
388 - 1811 - 1812
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

- 1813
- 1814
- 1815
- 1816
- 1817
- 1818
- 1819
- 1820
- 1821 - 1822
- 1823 - 1824
- 1825 - 1827
Rekest van Jan de Vos, schout van het weeshuis, aan burgemeesters om
de premie te ontvangen voor het opsporen van de ouders van enige te
vondeling gelegde kinderen 1687 1 stuk
401 Concept-rekest aan burgemeesters door Simon Schijnvoet, substituutschout
en hoofdprovoost van het weeshuis om vergoeding van de premies die hij
betaalt aan ontdekkers van de ouders van verlaten kinderen 1708 1 stuk
2.3.6 DOPEN EN LIDMATEN
402 Doopboek van weeskinderen die in de Nieuwezijds Kapel en de Nieuwe
kerk zijn gedoopt 1784 - 1827 1 deel
403 Doopboek van r.k. weeskinderen die in de Nieuwe, Wester-, Zuider-,
Noorderkerk en Nieuwezijds Kapel, sedert 1807 in het Maagdenhuis zijn
gedoopt 1789 - 1829 1 deeltje
404 Doopboek van de weeskinderen die in de Nieuwe en Oude Lutherse kerk
en de Hersteld-Lutherse kerk zijn gedoopt 1807 - 1829 1 deeltje
Wordt verhuisd
405 Uittreksel uit de resoluties van de kerkeraad (der Gereformeerde gemeente)
over de doop van de joodse kinderen Abraham, Jacobus en Anna Krijt op
verzoek van het weeshuis 1729 1 stuk
406 Register van de meisjes die als lidmaat zijn aangenomen in de Nieuwe
kerk, met vermelding van hun leeftijd en het nummer waaronder ze in het
’Groothuisboek’ zijn geregistreerd 1752 - 1821 1 deel
2.3.7 PREMIE EN UITZET
407 Staten van de meisjes en jongens, met enkele personalia en de nummers waaronder ze in het ’Groothuisboek’ en ’Uitbesteedboek’ zijn geregistreerd, die het weeshuis verlaten of van uitbesteding buiten Amsterdam
worden ontslagen en na het tonen van. . . 1822 - 1826 1 omslag
408 Stukken houdende bewijs van goed gedrag van weeskinderen na het verlaten van het weeshuis 1824 - 1827 1 omslag
409 Akte houdende bewijs van goed gedrag van Geertrui Meijer, geplaatst als
dienstmeid 1824 1 stuk
Wordt verhuisd
410 Militaire paspoorten, zeebrieven en bewijzen van goed gedrag voor Adolff
Peters (1644-1655), Francois van den Bergh (1668-1677), Johann George
Beutzsch (1723), Simon Hindricks (1799-1801), Alexander in de Wolken
(1824) en Willem Wendelgeest (1828) 1 omslag
Wordt verhuisd
411 Brief van Gerrit Zuur met verzoek om zijn eerste uitzet 1819 1 stuk
2.3.8 UITKOOP
412 Verklaring aan het weeshuis van Isaack van der Heide dat hij het kostkind
Gerrit Jansz aanneemt en loskoopt, die ook moet erven het legaat uit 1652
van Pieter Jacobsz en Marritgen Segers 1663 1 stuk
Wordt verhuisd
413 Stuk over de uitkoop van Eva van Eyck (Dijk), ex-kostkind, door haar
man 1710 1 stuk
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414 Akte houdende de toezegging om Roelof Daniel Tuurman, vrijgekocht uit
het weeshuis, naar zijn familie in Noorwegen te transporteren 1762 1 stuk
415 Stukken betreffende de uitkoop van Jacobus Hartman uit het weeshuis
1768 - 1769 3 stukken
Wordt verhuisd
416 Brief over de uitkoop van Dirck Roem 1790 1 stuk
Wordt verhuisd
417 Brief van de familieleden van Jeremias Wagner over zijn uitkoop uit het
weeshuis 1791 1 stuk
Wordt verhuisd
2.3.9 VERTREK NAAR ZEE EN OVERZEE
2.3.9.1 V.O.C. EN OP DE VAART
418 ’Memoriaal van vaders en jongens na Oostindien en op de vaart’. Register
van de weesjongens, met vermelding van het nummer waaronder zij in
het ’Groothuisboek’ zijn geregistreerd,die naar Oost-Indië zijn uitgevaren
voor de Kamer Amsterdam van de. . . 1742 - 1794 1 deel
Met alfabetische index
419 ’Grootboek van de jongens na Oostindien en op de vaart’. Register van
de jaarlijkse ontvangsten van de Oostindische Compagnie wegens gage en
nalatenschappen van weesjongens, in dienst van de compagnie, en het aan
elke jongen verschuldigde door het. . . 1742 - 1802 1 deel
Met alfabetischeindex.
420 ’Memoriaal van vaders en jongens na Oostindien’. Register van de weesjongens die naar Oost-Indië zijn uitgevaren, met vermelding van het voorgeschoten
geld 1801 - 1803 1 deel
Met alfabetische index
421-422 Register van de weesjongens die met resp. zonder een uitrusting van het
weeshuis naar Oost-Indië zijn gevaren, geboekt onder een volgnummer,
met vermelding van de nummers waaronder ze in het ’Groothuisboek’
staan geregistreerd, het schip, hun rang en. . . 1778 - 1803 2 delen
Met alphabetische index
421 Met een uitrusting van het weeshuis
422 Zonder een uitrusting van het weeshuis
423 Naamlijst van weesjongens, die door de Oostindische Compagnie in de
rang van soldaat en matroos zijn aangenomen, met vermelding van het
schip, gage en nummer waaronder ze in het ’Groothuisboek’ staan geregistreerd 1710 1 stuk
424 Naamlijsten van weesjongens, die in dienst van de Oostindische Compagnie naar Oost-Indië zijn gegaan, met gegevens over hun verblijfplaats en
maandgelden, door de Oostindische Compagnie verstrekt 1750 - 1781 1
omslag
425 Jaarlijkse lijsten van de weesjongens en vaders of broers van weeskinderen
in het weeshuis, in dienst van de Oostindische Compagnie, wier gage of
nalatenschap geheel of ten dele aan het weeshuis toekomt, met aantekening
over hun verblijfplaats of. . . 1750 - 1781 1 omslag
426 Stukken betreffende de soldijrekening van weesjongens in dienst van de
Oostindische Compagnie 1693 - 1790 1 omslag
427 Rekest van Annetje Harmens Grotenbos, moeder van Harmen Dircksz de
Leeu die in dienst is van de Oostindische Compagnie, aan de bewindhebbers om een maandcedul opdat ze daarop geld mag ontvangen 1699 1
stuk
428-430 ’Memoriaal en grootboek van jongens varende ten oorlogh’. Register van
de weesjongens die in dienst van de admiraliteitvaren, met vermelding van
de nummers waaronder ze in de ’Groothuisboeken’ staan geregistreerd, de
voorgeschoten uitrusting en hun. . . 1780 - 1823 3 delen
Met alphabetische index
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428 - 1780 - 1802
429 - 1798 - 1813
430 - 1806 - 1823
431 Stukken betreffende het reglement voor de jongens die ter zee willen varen
1701 1 omslag
432-433 Stukken betreffende uitgevaren weesjongens 1641 - 1825 2 omslagen
432 - 1641 - 1694
433 - 1783 - 1825
434 Akten van beslaglegging en opheffing van beslag op de gage van zeevarenden 1770 - 1785 1 omslag
435 Akten van schuldbekentenis van weesjongens jegens het weeshuis, met
optekening van jaarlijkse ontvangst door het weeshuis uit hun gage 1786
- 1820 1 omslag
436 Contract met kapitein Michel Molten die het kostkind Carel Cruoly, gasthuisnr.
200, in scheepsdienst neemt tot hij 21 jaar is. 1750 1 stuk
2.3.9.2 NIEUW-NEDERLAND
437 Lijsten van weeskinderen, met hun personalia, die in aanmerking komen
voor uitzending naar Nieuw-Nederland 1652 1 omslag
2.3.9.3 SURINAME
438 Akte van overeenkomst met de gouverneur en raden van Suriname over
de voorwaarden waarop aalmoezeniersweeskinderen daarheen gaan. Met
afschrift van een desbetreffende resolutie van de gouverneur en raden van
Suriname, 1689 1690 2 stukken
439 Lijsten van de uitrusting voor de jongens die naar Suriname gaan. 18e
eeuw 2 stukken
440 Uittreksel uit de notulen van de directeuren van de Geoctroyeerde Sociëteit
van Suriname over het opvoeden in het weeshuis van jongens, uit Suriname
overgezonden, tegen betaling van kostgeld. 1759, 1762. 2 stukken
441 Stukken houdende condities waarop aalmoezeniers-weesmeisjes naar Suriname mogen gaan 1762 1 omslag
442 Uittreksel van een akte houdende een contract voor Kornelisvan Hessen
en Jan van den Berg om in dienst te gaan bij de weduwe Van Dijk in
Suriname. 18e eeuw 1 stuk
443 Akte houdende een contract voor Lambert Velthuijsen, timmerman, om
in dienst te gaan bij Reijna Rodriguez de Prado op haar plantage in Suriname. In tweevoud 1715 2 stukken
2.3.10 OVERLIJDEN
444 ’Doodboek’. Register van overleden weesjongens 1666 - 1744 1 deel
Met alfabetische index
445-454 Processen-verbaal van het overlijden van weeskinderen volgens aangifte
door de boekhouder van het weeshuis 1811 - 1827 12 omslagen
445 - 1811 - 1812
446 - 1813
447 - 1814
Wordt verhuisd
448 - 1815
Wordt verhuisd
449 - 1816
Wordt verhuisd
450 - 1817
453 - 1822 - 1824
454 - 1825 - 1827
Wordt verhuisd
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455-460 Aangiftebiljetten van het overlijden van weeskinderen, volgens opgave
door de wijkmeester 1814 - 1828 6 omslagen
455 - 1814 - 1815
Wordt verhuisd
456 - 1816 - 1817
Wordt verhuisd
457 - 1818 - 1819
Wordt verhuisd
458 - 1820 - 1821
Wordt verhuisd
459 - 1822 - 1824
Wordt verhuisd
460 - 1825 - 1828
Wordt verhuisd
2.3.11 LUTHERSE MEISJES
461 Journaal van het Fonds Speciaal ten behoeve van de Lutherse weesmeisjes
in het weeshuis 1819 - 1825 1 deel
Wordt verhuisd
462 Grootboek van het Fonds Speciaal 1819 - 1825 1 deel
Wordt verhuisd
463 Staat van de Lutherse meisjes die twee jaar na het verlaten van het
weeshuis een premie krijgen, na goed gedrag, uit het Fonds Speciaal 1819
- 1825 1 stuk
Wordt verhuisd
464 Lijst van weesmeisjes die tot lidmaat van de Evangelisch Lutherse gemeente
zijn aangenomen 1823 1 stuk
Wordt verhuisd
465 Rekening wegens aankoop van waardepapieren voor het Fonds Speciaal
1824 1 stuk
Wordt verhuisd
466 Akte van overdracht van het Fonds Speciaal na opheffing van het weeshuis
door de wethouder gedelegeerd tot de zaken van stadsfinanciën aan de
regenten van het Lutherse Diaconie weeshuis 1825 1 stuk
Wordt verhuisd
2.3.12 VACCINATIE
467-468 Register met chronologisch-alfabetische staten van gevaccineerde kinderen
die zijn uitbesteed 1804 - 1827 2 delen
467 Jongens
468 Meisjes
469-470 Register met chronologisch-alfabetische staten van gevaccineerde kinderen
in het weeshuis 1808 - 1822 2 delen
469 Jongens
470 Meisjes
Wordt verhuisd
2.3.13 STATISTIEK
471-475 ’Belasting en ontlasting der bevolking’. Register met optekening per
jaar van de kinderen die in totaal werden ingeschreven en uitgeschreven,
gespecificeerd per maand naar de wijze van inname of vertrek. 1726-1748,
1783-1803, 1815-1835 5 deeltjes
471 Met inliggend lijsten met de aantallen jongensen meisjes in huis en uitbesteed
1726 - 1748
472 Met lijsten met de aantallen jongens en meisjes in huis en uitbesteed 1783
- 1803
473 - 1815 - 1820
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474 - 1815 - 1828
475 - 1828 - 1835
Wordt verhuisd
476 ’Belasting en ontlasting’. Register met chronologische optekening van
de jongens die in het Groothuis zijn opgenomen en de jongens die zijn
overleden of vertrokken, met vermelding van naam, leeftijd en het nummer waaronder ze in het ’Groothuisboek’. . . 1793 - 1817 1 deel
477 ’Belasting en ontlasting’. Register met chronologische optekening van
de meisjes die in het Groothuis zijn opgenomen en de meisjes die zijn
overleden of vertrokken, met vermeldingvan naam, leeftijd en het nummer
waaronder ze in het ’Groothuisboek’ zijn. . . 1817 - 1823 1 deel
Wordt verhuisd
478 Lijst van de aantallen ingekomen en vertrokken jongens en meisjes 1759 1760 1 stuk
Wordt verhuisd
479 Staten van weesjongens die sedert 1796 in zee- of landdienst zijn gegaan
1796 - 1835 1 omslag
480 Diverse lijsten van weeskinderen 1814 - 1823 1 omslag
2.4 NALATENSCHAPPEN
2.4.1 VAN OF VOOR KINDEREN IN AMSTERDAM
481 Afschrift van een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland
over de nalatenschap van overledenen die in godshuizen verzorgd zijn,
welke aanvaard mag worden onder beneficie van inventaris 1635 1 stuk
Wordt verhuisd
482 Octrooi van de Staten van Holland en West-Friesland voor de regenten
houdende dat het weeshuis de nalatenschap van door hen opgevoede
kinderen, die zonder nakomelingen overlijden, mogen behouden tenzij
dezen uitkoop daarvan gedaan hebben. Gedrukt. In. . . 1733 2 stukken
Dezelfde tekst in handschrift is aanwezig bij de charters onder nr. 187
483-484 ’Boedelpapieren van nalatenschappen waarin weeskinderen erfgenaam of
waarop het weeshuis gerechtigd, zijnde de erflater aldaar verpleegd en
niet uitgekocht’. Chronologische reeks 1625 - 1756 2 omslagen
483 Anneken Broers, 1625, 2 st.; Jan Jansen schuitenmaker, 1625, 2 st.;
kinderen van Pieter Janssen houtwerker, 1626 - 1629, 2 st.; Teunis Huyberts, 1627, 1 st.; Huychien Alberts, 1628, 1 st.; Jannetge Pieters, 1636,
1 st.; kind van Pieter Le Roy, 1638 - 1. . . 1625 - 1709
Wordt verhuisd
484 Johanna van Neerkassel, 1710, 1 st.; Daniel Steenmeyer, 1711, 1 st.;
Gerrit Jansz Taam, 1712, 3 st.;kinderen van Wouter van Claveren, 1712,
1 st.; Sara Vos, 1717, 1 st.; Christiaen Harrevart, 1718, 1 st.; kinderen
van Jan Davids en Hendrina van der Hei. . . 1710 - 1756
Wordt verhuisd
485 ’Boedelpapieren van nalatenschappen, waarin weeskinderen erfgenaam
of waarop het weeshuis gerechtigd, zijnde de erflater aldaar verpleegd
en niet uitgekocht. Alfabetische reeks (op naam erflater). Kleine reeks’
1716 - 1826 1 omslag
486-492 ’Boedelpapieren van nalatenschappen waarin weeskinderen erfgenaam of
waarop het weeshuis gerechtigd, zijnde de erflater aldaar verpleegd en
niet uitgekocht. Alfabetische reeks, Groot’. 17e -19e eeuw 7 omslagen
De volgorde is ongewijzigd gelaten, hoewel deze niet precies alfabetisch
was
486 A – D. Christiaen van den Bergh voor Marritje Adriaans, 1724, 1 st.;
Adriaentje Joris Hogeval voor David van der Pijl, 1659 - 1672, 1 omslag;
Hendrick Dirkse Bosman en Magdalena Hendricx voor Abraham Fore,
1693 - 1698, 1omslag; Jannetje van Munster vo. . . 1659 - 1833
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487 E – G. Johanna Maria van Oeveren voor Alida B.C. Schreijer, 1814 1825, 1 omslag; Barend Eenhuijs voor Hendrik en Catrina Bolwijk, 1721,
2 st.; Hendrik Eelzingh voor Willem Jan en Catharina Eelzingh, 1810 1814, 1 omslag; Cornelis Engelen en. . . 1704 - 1825
488 H. Agnes Catharina Engeling voor Helena Cramer, 1792 - 1816, 1 omslag; Maria Houssaert voor JohannesJacobus Houssaert, 1802 - 1818, 1
omslag; Margarieta Michiels voor Michiel en Abraham Roelofsz, 1680 1687, 1 omslag;Johanna Houtakker voor Maria E. . . . 1657 - 1824
Wordt verhuisd
489 I – K. August Willem Heere voor Helena en Jannetje Jurriaens, 1769
- 1772, 1 omslag; Weduwe Jacob Janse voor Angeniet Janse, 1753 1757, 1 omslag; Sibilla Hendriks, 1744 - 1771, 3 st.; Teunis Joosten voor
Swaentie van de Velde, 1658 - 1695, 1 omslag;. . . 1658 - 1825
Wordt verhuisd
490 L – R. Jan Lampe voor Hendrik, Anthonette W.F.E. en Adelphina R.L.
Lampe, 1783, 1 st.; Cornelis van Loon voor Jan Vink, 1773 - 1774, 1
omslag; Constant Lutson voor zijn kind, 1719, 1 omslag; Maria van
Lier, 1728 - 1756, 1 omslag; Eva Sybrans, 1712, 1. . . 1634 - 1824
Wordt verhuisd
491 S. Anna Margaretha Beuks voor Anna MariaStil, 1804 - 1806, 1 omslag;
Jan Snel, 1764 - 1802, 1 omslag; Gerrit Lam Swaan voor Alida, Margaretha, Hendrik en Catharina Weber, 1814, 3 st.; Wyntje Taden voor
Johannes ClasinusJansen, 1810 - 1814, 3 st.; Roel. . . 1655 - 1827
492 T – Y. David Axels voor Abraham Axels Teer, 1694 - 1710, 1 omslag;
Dirk Zegers van Twijler en Gijsbertje Stevenz Bos voor Adrianus van
der Mark, 1793 - 1813, 1 omslag; Dirkje Bos voor Dirkje en Catharina
van Testeren, 1814 - 1816, 1 omslag; Goosen Cla. . . 1637 - 1824
Wordt verhuisd
493 Boedelinventarissen van voormalige weeskinderen of verwanten van weeskinderen 1711 - 1725 1 omslag
Inliggend specificatie
494-495 ’Vendutieboek’. Register houdende de beschrijving van de nagelaten
boedels van oud-weeskinderen of verwanten van weeskinderen, met de
baten en lasten, waarbij de saldo’s werden betaald aan de regenten en
opgetekend in het journaal 1726 - 1767 2 delen
494 - 1726 - 1750
495 - 1751 - 1767
2.5 VAN EN VOOR KINDEREN OP ZEE OF OVERZEE
496 Concept van een rekest aan de Kamer Amsterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie betreffende nalatenschappen van in Indië overleden vaders van
kinderen in het weeshuis en overleden kostkinderen die geen kinderen nalaten,
welke aan het weeshuis. . . 1 stuk
497 ’Testamenten en andere stukken over nalatenschappen van in Indië of elders
over zee gestorven familieleden der weeskinderen of oud-verpleegden’. Frerick
Dircxz van Coerland voor het kind van Reyntien Alberts, 1628/29, 1 st.;
Henningh Bossou, 1637, 1 st. . . 1628 - 1823 1 omslag
497A Staten van jongens uit het Aalmoezeniersweeshuis die tussen 1780 en 1823 in
de zeevaart zijn gegaan 1841 1 omslag
2.5.1 VERDWAALDE BOEDELPAPIEREN
498 Verdwaalde boedelpapieren 1523 - 1826 1 omslag
Zie ook regesten nr. 58, 144, 161, 164, 165, 168, 183, 188
2.6 HUISHOUSING
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499 Kwitantie wegens leverantie van boter in 1624 aan de aalmoezeniers 1625 1
stuk
Wordt verhuisd
500 Rekeningen voor leverantie van kleding voor jongens 1650 - 1651 1 omslag
Wordt verhuisd
501 Stuk houdende een project voor het brouwen van bier voor het weeshuis 1730
1 stuk
Wordt verhuisd
502 Stukken betreffende de slechte kwaliteit van het Leidse laken in vergelijking
met het Engelse en ingekocht door de diakenen van de Nederduitse Gereformeerde gemeente en regenten van het aalmoezeniers- en burgerweeshuis.
18e eeuw 1 omslag
Wordt verhuisd
503 ’Kwijtingen 19e eeuw, kleding, voeding, diversen’. Nota’s en kwitanties betreffende brandstof (1812 - 1813), levensmiddelen, water, kaarsen, geneesmiddelen voor de apotheek (1813), stoffen, leer, band, gereedschap, hoeden, kousen,
zeep, olie. . . 1784 - 1823 1 omslag
504 Staten van de leverantie en het verbruik van levensmiddelen en huishoudelijke
artikelen, met bijvoeging van weekmenu’s, bijgehouden door de binnenvader.
1708-1789, 1817-1818 1 omslag
505 Staten van leverantie van graan en de verdeling van broden over de diverse
afdelingen van het weeshuis, opgesteld door de bakker 1818 1 omslag
Wordt verhuisd
506 ’Kleine kas’. Register van de wekelijkse ontvangsten van regentessen en de
wekelijkse kleine uitgaven door het personeel voor goederen en andere kosten
ten behoeve van hun taak; per maand getotaliseerd 1813 - 1825 1 deel
Wordt verhuisd
507 Staten van de in het weeshuis tot kleding verwerkte textielen aan minnen
geleverde kledingstukken 1818 2 stukken
508 Stukken betreffende het proces van Gijsbert de Vries tegen regenten van het
weeshuis wegens betaling van door hem geleverd leer 1802 1 omslag
Wordt verhuisd
509 Notitie van verbruikte levensmiddelen en andere benodigdheden en wat hierover aan impost verschuldigd zou zijn 1805 1 stuk
Wordt verhuisd
510 Stukken betreffende processen tussen kooplieden, waarin het weeshuis is gemoeid
wegens achterstallige betaling voor geleverde goederen 1814 - 1815 1 omslag
Wordt verhuisd
2.7 SCHOOL EN SCHOLING
511 Leerlingcontracten voor kostkinderen 1674 - 1689 1 omslag
512 Brief van Jacob Bolten om uitstel van betaling van het jaargeld, verdiend door
Keesje Boom, aalmoezeniersweeskind 1700 ca. 1 stuk
Wordt verhuisd
513 ’Regelement van het ambagtsgereedschap’. Lijsten van het gereedschap, met
de waarde, dat jaarlijks wordt verstrekt aan de weesjongens die een ambacht
leren. 18e eeuw 1 omslag
Met inhoudsopgave op ambachten
514 Stukken betreffende overeenkomsten met Franse entrepreneurs tot het leren
vervaardigen van Franse kant aan kinderen van het weeshuis, het aalmoezeniershuis en het diakoniehuis 1682 - 1685 1 omslag
Wordt verhuisd
515 Kwitantie voor schoolbenodigdheden 1689 1 stuk
Wordt verhuisd
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516 Gebedenboekjes. 18e eeuw. Gedrukt 1 omslag
517 Lijst van schoolboeken en voor welk bedrag de weeshuisrekening wordt gekort
1820 1 stuk
Wordt verhuisd
518 Kwitantie voor het aankopen van boeken tot prijzen voor school- en werkjongens 1824 1 stuk
Wordt verhuisd
2.8 INKOMSTENBRONNEN
519 ’Renteboek’. Legger van rentebrieven en oudeigen, met opgave van de schuldenaar, het onderpand, de rente en met aantekening van betalingen en aflossing,
ingericht grotendeels per straat, vervolgens naar voormalige kloosters 1620 ca.
- 1670 1 deel
Wordt verhuisd, Met een tafel op de renten, met optekening van aflossing.
Met een lijst van niet afgeloste brieven in 1670
520 Bijlagen bij het renteboek 1617 - 1647 1 omslag
Wordt verhuisd, Zie ook regesten nr. 1-57, 59-93, 95-143, 145-157, 159-160,
163, 181
521 Akte ondertekend door Jan Gerritsz, bode, betreffende Catalyntie en Grietge
Wiggerts over fl. 70 wegens 28 jaar oudeigen à fl. 2.10 per jaar 1671 1 stuk
Wordt verhuisd
522 Afschrift uit het grootmemoriaal betreffende de goedkeuring door Mijne heren
van den Gerechte van een accoord tussen de afslagers en boden van de Weeskamer
en de afslagers van de Nieuwe Brugge over de verdeling van hun inkomsten
1658 1 stuk
Wordt verhuisd
523 Afschrift van een vroedschapsresolutie dat ook in de toekomst de aalmoezeniers 0.5% van de koopmanschappen, in het openbaar geveild, genieten 1663
1 stuk
Wordt verhuisd
524 Uittreksel uit het grootmemoriaal betreffende het salaris van de afslager bij
de verkoop van koopmanschappen, waarvan een deel aan het weeshuis komt
1671 1 stuk
Wordt verhuisd
525 Uittreksel uit de dagelijkse notulen van burgemeesters over de verkopingen
van partijen wijn 1737 1 stuk
Wordt verhuisd
526 Afschrift van een stuk van de afslagers aan burgemeesters over afdracht van
elke verkoping aan het weeshuis en concept-antwoord hierop van regenten 1755
2 stukken
Wordt verhuisd
527 Stukken betreffende de inkomsten uit de verkoop van koopmanschappen 1758
- 1763 3 stukken
Wordt verhuisd
528 Rekest van regenten aan burgemeesters over de betaling van rechten die van
verschillende soorten wijn aan het weeshuis toekomen, met afschriften van de
desbetreffende vroedschapsresolutie van 1691. Met aantekening dat commissarissen van de grote. . . 1691 3 stukken
Wordt verhuisd
529 Resoluties, later notulen van de regenten belast met de ’directie van as en
vuilnis’ 1757 - 1804 1 deel
Wordt verhuisd, Met alfabetische index op namen en zaken. Zie voorts inv.
nrs. 591-594, 599
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530 ’Vuilnisboekje’. Reglement voor de taak van regenten van het weeshuis aangaande de as-, mest- en vuilnisdienst en de begeving van ambten hiervoor
1802 1 deeltje
Wordt verhuisd
531 Stukken betreffende de boete op het storten van vuilnis, het weghalen ervan
en de directie van as en vuilnis 1700 - 1701 3 stukken
Wordt verhuisd
532 Stuk houdende een waarschuwing van de generale opzichter van stadswateren
en sluizen aan Jacob Verschooten, geen vuilnis in het water te gooien 1709 1
stuk
Wordt verhuisd
533 Afschrift van resoluties van thesaurieren over het vervullen van vacatures in
het personeel en speciaal de ’bedienden’ van de vuilnis 1747 - 1748 2 stukken
Wordt verhuisd
534 Stukken betreffende het proces van regenten tegen Daniel Raap betreffende
het storten van vuilnis 1751 - 1754 3 stukken
Wordt verhuisd
535 Stukken betreffende het proces van regenten als directie van de vuilnis tegen
Jan Anthonij Grunelius, loodwitmaker, over broeimest 1745 - 1760 1 omslag
Wordt verhuisd
536 Stukken houdende een ontwerp tot betere en algemenere ophaling van vuilnis
1797 - 1800 1 omslag
Wordt verhuisd
537 Lijst van de officianten die door de regenten worden aangesteld. Begin 18e
eeuw 1 stuk
Wordt verhuisd
538 Uittreksel uit de resoluties van regerende en oud-burgemeesters dat ambtenaren
genoemd in dit besluit voortaan bij aanstelling een genoemd bedrag moeten
betalen ten gunste van het aalmoezeniersweeshuis 1737 1 stuk
Wordt verhuisd
539 Uittreksel uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland over
het begeven van ambten door de stedelijkecolleges. Gedrukt 1747 1 stuk
Wordt verhuisd
540 Uittreksel uit de dagelijkse notulen van burgemeesters van 1776 over het
bedrag dat de onderscheiden officianten bij hun aanstelling aan het weeshuis
moeten betalen. 1776, 1782 3 stukken
Wordt verhuisd
541 Stukken betreffende het armengeld, verschuldigd door nieuwegildebroeders bij
de bierbeschooiers 1675 - 1680 2 stukken
Wordt verhuisd
542 Afschrift van een memorie aan burgemeesters over het aanvaarden door het
weeshuis van goederen van kinderen in het weeshuis van wie het ook erfgenaam
is als er geen wettige nazaten zijn, conform bijgevoegd kopie-rekest van 1700;
over de boeten op. . . 3 stukken
Wordt verhuisd
543 Lijst van de verschillende soorten boeten die aan het weeshuis komen sedert
1652 1796 1 stuk
Wordt verhuisd
544 Concept-brief betreffende de heffingen die aan het weeshuis ten goede komen,
met name precario, begraaf- en trouwgeld 1797 1 stuk
Wordt verhuisd
545 Stukken betreffende het aandeel in de precario dat aan het weeshuis toekomt.
Met retroacta, 1521-1681 1714 - 1735 1 omslag
Wordt verhuisd
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546 Concept-rekest aan burgemeesters betreffende 30 jaar precario op een huis,
waarvan de Desolate Boedelskamer maar 2 jaar wil toewijzen 1700 ca. 1 stuk
Wordt verhuisd
547 Ordonnantie van Mijne heren van den Gerechte aangaande de precario ten
behoeve van het weeshuis. Gedrukt 1755 1 stuk
Wordt verhuisd
548 Overeenkomst met de gravenmakers over de prijs van het begraven 1655 2
stukken
Wordt verhuisd
549 Stadspublikatie van de keur betreffende de boeten op het begraven na vastgestelde uren, die ten goede komen aan de aalmoezeniersarmen 1682 1 stuk
Wordt verhuisd
550 Stukken betreffende het proces van regenten tegen de weduwe van Pieter
Hogenbergh wegens haar overtreding van de keur op het begraven bij avond
1750 1 omslag
551 Stukken betreffende het proces van regenten tegen Boudewijn Beenhakker
wegens zijn overtreding van de keur op het begraven ’s middags na half drie
1751 1 omslag
Wordt verhuisd
552 Register van de inkomsten uit de bruidsslede gelden. Met lijst van de jaarlijkse
totalen van 1686-1699 1690 - 1699 1 deel
Wordt verhuisd
553 Uittreksel uit de notulen van regenten betreffende de lantaarns die de conciërge
alleen aan stadsbestuurders mag uitreiken 1687 1 stuk
Wordt verhuisd
554 Akte van overeenkomst van enige Straatvaarders tot het betalen van bepaalde
vrachtprijzen, op een boete ten gunste van het weeshuis. Gelijktijdig afschrift
1687 1 stuk
Wordt verhuisd
555 Uittreksel uit de notulen van 6 februari 1711 over een boete van Jan Boon,
sleper 1711 1 stuk
Wordt verhuisd
556 Rekest van de commissaris van de veren aan het Rokin aan thesaurieren om
hun goedkeuring van zijn overeenkomst met de regenten over vernieuwing van
het pothuis bij de Gapersteeg tot een commissariskantoor, volgens tekening,
met appointement van de. . . 1746 1 stuk
Wordt verhuisd
557 Akte houdende een getuigenverklaring betreffende een pothuis op de Herengracht bij de Bergstraat, verkocht door Marritje Willems, weduwe van Hendrik
Leuvelingh, aan Hendrik Walmoet onder beding dat deze fl. 40 huur aan het
weeshuis betaalt 1760 1 stuk
Wordt verhuisd
558 Kohier van de stadsbelasting op honden in de districten 13,14 en IJ en Meer
over 1804, met optekening van betaling. Met een lijst van de aangeslagen
totalen in alle districten, 1 tot 14 en IJ en Meer 1804 - 1805 1 deel
Wordt verhuisd
2.9 FINANCIËN
559 ’Memoriael’. Register van dagelijkse inkomsten en uitgaven 1665 - 1671 1
deel
Wordt verhuisd
560 ’Langboeck’. Register van ontvangsten en uitgaven, geboekt onder hoofden
van rekening 1670 - 1683 1 deel
Wordt verhuisd, Niet compleet, fol. 341 tot minstens fol. 381 zoekgeraakt.
Met inhoudsopgave
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561-565 Register van ontvangsten en uitgaven per week; per jaar getotaliseerd 1791 1825 5 delen
561 - 1791 - 01/1801
Wordt verhuisd
562 - 02/1801 - 1809
Wordt verhuisd
563 - 1810 - 06/1815
Wordt verhuisd
564 - 07/1815 - 07/1819
Wordt verhuisd
565 - 08/1819 - 1825
Wordt verhuisd
566-589 Journaal 1633 - 1822 24 delen
566 - 1633 - 02/1657
567 N.B. 1679 ontbreekt 03/1657 - 01/1683
568 - 02/1685 - 01/1689
569 - 02/1697 - 01/1701
570 - 02/1701 - 01/1705
571 - 02/1705 - 01/1710
572 - 02/1710 - 01/1715
573 - 02/1715 - 01/1720
574 - 02/1720 - 01/1725
575 - 02/1725 - 01/1730
576 - 02/1730 - 01/1735
577 - 02/1735 - 01/1740
578 - 02/1740 - 01/1745
579 - 02/1745 - 01/1750
580 - 02/1750 - 01/1756
581 - 02/1756 - 01/1761
582 - 02/1761 - 01/1768
583 - 02/1774 - 01/1780
584 - 02/1780 - 01/1786
585 - 02/1786 - 01/1796
586 - 02/1800 - 01/1804
587 - 02/1804 - 1815
588 - 1817 - 1820
589 - 1821 - 1822
590-598 Grootboek. Met jaarrekeningen, 1672-1808. Met balansen, 1658-1796. Met
generale rekening van vuilnis en puin, 1682-1751. Met generale rekening wegens de broodwegers, 1696-1796, 1633-1796, 1799-1813, 1817 1633 - 1817 9
delen
Met alfabetische index in nrs. 596-598
590 - 1633 - 22/02/1657
Wordt verhuisd
591 - 22/02/1657 - 01/1697
Wordt verhuisd
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592 - 02/1697 - 01/1720
Wordt verhuisd
593 - 02/1720 - 01/1745
Wordt verhuisd
594 - 02/1745 - 01/1796
Wordt verhuisd
595 - 02/1799 - 01/1800
Wordt verhuisd
596 - 02/1800 - 01/1804
Wordt verhuisd
597 - 02/1804 - 1813
Wordt verhuisd
598 - 1817
Wordt verhuisd
599 Jaarrekeningen, balansen, generale rekening van vuilnis en wegens de broodwegers 1749 - 1763 1 omslag
Wordt verhuisd
600-613 Staten van inkomsten en schulden 1811 - 1828 14 omslagen
600 - 1811
Wordt verhuisd
601 - 1812
Wordt verhuisd
602 - 1813
Wordt verhuisd
603 - 1814
Wordt verhuisd
604 - 1815
Wordt verhuisd
605 - 1816
Wordt verhuisd
606 - 1817
Wordt verhuisd
607 - 1818
Wordt verhuisd
608 - 1819
Wordt verhuisd
609 - 1820
Wordt verhuisd
610 - 1821
Wordt verhuisd
611 - 1822
Wordt verhuisd
612 - 1823
Wordt verhuisd
613 - 1824
Wordt verhuisd
614 Stuk houdende de begroting 1824 1 stuk
Wordt verhuisd
615 Kwitanties 1809 - 1814 1 omslag
Wordt verhuisd
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616 Duplicaat kwitanties 1812 - 1815 1 omslag
Wordt verhuisd
617 Duplicaat rekeningen en kwitanties 1812 - 1821 1 omslag
Wordt verhuisd
618 Kwitanties en financiële stukken betreffende aan weeskinderen uitgekeerd geld
1815 - 1824 1 omslag
619 Kwitanties wegens uitbetalingen aan erfgenamen van weeskinderen of exweeskinderen 1719 - 1751 1 omslag
620 Kwitantie voor aalmoezeniersregenten, die een rente hadden afgelost op een
verdeeld erf buiten de Bagijnenpoort, dat in 1594 was verkocht door Joost
Stoffels, aan de weduwe van Joost Stoffels 1624 1 stuk
Wordt verhuisd
621 Kwitantie van de klerk van de procureur Bogaard 1754 1 stuk
Wordt verhuisd
622 Kwitanties van de advocaat en de procureur betreffende het proces in 17491750 van de regenten, alimenterende het kind Jan de Ridder, nagelaten door
Alida van Beekhoven en verwekt door Jan de Ridder, tegen laatstgenoemde
1754 2 stukken
Wordt verhuisd
623 Akte van aankoop door het weeshuis van een losrentebrief van fl. 2000. Met
oudere eigendomsbewijzen, 1720-1768 1768 1 omslag
Wordt verhuisd
624 Akte van aankoop door het weeshuis van een obligatie van fl. 2.600. Met
oudere eigendomsbewijzen, 1658-1720 1730 1 omslag
Wordt verhuisd
625 Diverse stukken betreffende obligaties, kwitanties, subsidies (1819-1823), begrotingen (1823-1824), de staat der kassen (1825) 1721 - 1825 1 omslag
Wordt verhuisd
626 Kwitantie door Catharina Elizabeth Lourens, weduwe van Roelof Cornelisz,
wier dochter Geertruij Cornelis in het weeshuis is gealimenteerd geweest 1778
1 stuk
Wordt verhuisd
627 Concept-brief over belastingvrijstelling 1806 1 stuk
Wordt verhuisd
628 Alfabetische klapper. 17e eeuw 1 deeltje
Wordt verhuisd
2.10 VASTGOED
629 Stukken betreffende de aankoop van land in de Beemster en van de verkoopcondities door regenten van het aalmoezenierskantoor, met optekening van de
kopers 1622 - 1630 1 omslag
Wordt verhuisd, Zie ook regesten nr. 182 en 184
630 Akte houdende de toezegging van Pieter Cloppenburg om achter zijn huizen
in de Leidsestraat, bij het weeshuis, nooit een haard of vuurstede te plaatsen
1743 1 stuk
Wordt verhuisd
631 Uittreksel uit een resolutie van regerende en oud-burgemeesters dat bijzondere reparaties aan kerken en godshuizen slechts met hun toestemming mogen
geschieden 1752 1 stuk
Wordt verhuisd
632 Kwitantie van George Wilhelm Fischer voor ontvangen huur van de twee
huizen onder een dak, gekocht door de Lutherse gemeente 1754 1 stuk
Wordt verhuisd
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633 Rekest aan Mijne heren van den Gerechte om de kachels en vuurplaatsen in
het weeshuis met steenkolen te mogen stoken, met appointement houdende
goedkeuring 1763 1 stuk
Wordt verhuisd
634 Circulaires van burgemeesters betreffende het huizenbezit 1770 2 stukken
Wordt verhuisd
635 Stuk houdende een voorstel aan de regenten, op grond van een onderzoek op
hun bevel, om een nieuwe regenton te plaatsen bij de reeds bestaande tonnen.
18e eeuw 1 stuk
Wordt verhuisd
636 Verordening van burgemeesters en thesaurieren tot opgave van de regenwaterbakken, met de concept-opgave 1789 2 stukken
Wordt verhuisd
2.11 LEGATEN VOOR HET WEESHUIS
637 Stukken betreffende legaten en erfstellingen voor het aalmoezeniershuis. Van
Hendrick Barents kistemaker; Jan van Beringen; Jan Pietersen du Bien en
Elisabeth van Wel; Michiel Bolt; Cornelis van Campen; Pieter Eggen en Annetje Gillis; Salomon Henrix. . . 1619 - 1657 1 omslag
Wordt verhuisd
638 Stukken betreffende legaten en erfstellingen voor het aalmoezeniersweeshuis.
Met retroacta. 1624-1666. Van Maria Cabeljouw, weduwe van Pieter van Duijvelant; Hendrik van der Helling; Rosina Hoeffnagel; M.I. Gravin van Bijland,
geboren Munter; Debora. . . 1666 - 1811 1 omslag
639 Akte van transport door Jan Woutersz, gewezen provoost van de regenten,
en zijn vrouw Tryntge Huybertsdochter aan de regenten van al hun roerende
goederen en vorderingen, vervolgens akte waarbij de regenten hun toestaan
deze goederen hun leven lang te. . . 1637 1 stuk
Wordt verhuisd
640 Stukken betreffende het legaat van fl. 10.000 van Olivier Schaak van Outshoorn 1716 3 stukken
Wordt verhuisd
641 Concept-rekest aan burgemeesters over een legaat van twee schepenkennissen
van fl. 1.200 uit de nalatenschap van Anna Elisabeth Simkinson 1720 ca. 1
stuk
Wordt verhuisd
642 Testament van Claas van Houten schuitevoerder die het weeshuis tot erfgenaam benoemt 1727 1 stuk
Wordt verhuisd
643 Rekest aan burgemeesters om een huis, door het weeshuis geërfd van Sara
Hermans Hesselaar, te mogen verkopen, met appointement houdende goedkeuring 1731 1 stuk
Wordt verhuisd
644 Brief van de executeur-testamentair van Gulian Crommelin met bericht dat
deze aan het weeshuis fl. 2.000 heeft gelegateerd 1809 1 stuk
Wordt verhuisd
645 Stukken betreffende de nalatenschap van Judah de Aron de Prado, waarin het
weeshuis voor 1/4 erfgenaam is 1798 - 1816 1 omslag
2.12 DIVERSEN
646 Notulen van Huybertus Krieck en Lodewijk Mierinck, regenten, als gecommitteerden voor de ontvangst van de penningen tot lossing der slaven van Tunis,
Tripolis en Sale 1684 - 1712 1 deel
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647 Stukken betreffende de inzameling en uitkering van geld voor de lossing van
slaven in Barbarije door hiertoe door burgemeesters gecommitteerden 1681 1700 1 omslag
648 Lijst van de doden en gewonden bij het instorten van het gewelf boven de
jongensgalerij in de Westerkerk 1704 1 stuk
649 Uittreksel uit het vonnis van schepenen in de zaak van Hendrik Andriesz tegen
de regenten dat de gedaagde fl.187 moet betalen aan de eiser 1648 1 stuk
Wordt verhuisd
650 Overeenkomst met en kwitantie van mr. Henderick van Wijkraadt betreffende
het genezen van twee blinden 1668 1 stuk
Wordt verhuisd
651 Afschrift van stukken betreffende Martha Jacobs, oud 31 jaar, dochter van
Geertruyd Broers en Jacob Martens, die bij ordonnantie van burgemeesters
in het pesthuis moet worden opgenomen 1713 1 stuk
Wordt verhuisd
652 Akte van overeenkomst met een chirurgijn, die voor fl. 110 het kostkind Jan
Engelbertus (nr. 24) in zijn huis opneemt tot de venerische ziekte waaraan
deze lijdt, is genezen 1734 1 stuk
653 Stukken betreffende de opsporing van twee armkinderen uit Leiden, die waren
weggelopen naar Amsterdam 1723 2 stukken
654 Stukken betreffende de schuld van het weeshuis aan David Frantzius Berntrop,
boekverkoper 1808 - 1811 3 stukken
Wordt verhuisd
655 Stukken betreffende de militie. 1814, 1825 1 omslag
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