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ERRATA
Gelieve de eerste alinea van paragraaf 2 op p. 8 te vervangen door onderstaande
tekst:

2. Opzet van de studie
Van een aantal godshuizen is een decl van de geschiedenis bekend, door o.a. enkele redevoeringen bij de opening of heropening van een nieuw gesticht, het
boekje van Schoute5 over het gasthuis, en de artikelenreeks van Pe16. waarin hij
een deel van de moderne geschiedenis van het gasthuis beschrijft. Maar een overzichtswerk van de godshuizen is nog niet verschenen. Voor enkele gestichten is
het nu te laat. De brand van Middelburg op 17 mei 1940 heeft het archief van het
oudemannen- en -vrouwenhuis, het fabriekshuis en het werkhuis vernietigd, terWijl de archieven van het armweeshuis, de diaconie en het simpelhuis grote leemten vertonen. Toch is ruimschoots materiaal voorhanden om een indruk te krijgen
van de instellingen van weldadigheid, die zo lang het sociale gezicht van Middelburg hebben bepaaid. Tot de godshuizen behoorden het gasthuis als oudste en
enige thans nog bestaande instelling, de beide weeshuizen voor arme kinderen en
burgerwezen, het oudemannen- en -vrouwenhuis dat in sommige tijden gecombineerd was met het armziekenhuis voor armlastige, oude en chronisch zieke inwoners, het pesthuis, het leprozenhuis en het simpelhuis. Twee scholen vielen onder
de zorgen van de regenten, de kleine armschool en de linnennaai- en breischool,
maar deze instellingen vallen buiten het kader van de studie.
De genoemde instellingen worden in twee delen behandeld. Allereerst komt
uitgebreid aan de orde de zorg voor zieken en zwakken in de samenleving. De geschiedenis van het gasthuis loopt van de tweede helft van de dertiende eeuw tot
heden en zal voor de overzichtelijkheid in drie periodes worden gesplitst.
Het eerste deel zal het tijdvak van de oprichting tot aan de Reformatie beslaan.
De gegevens voor deze periode moeten wij voornamelijk uit de rekeningen halen.
In deze periode hadden de geestelijkheid en de kloosterorden een grote greep op
de stad en dat was ook in de organisatiestructuur van het gasthuis te merken. Liefdadige gilden zorgden voor de benodigde mankracht en financien. Met de Tachtigjarige Oorlog kwam er verandering in de overheersende rol van de geestelijkheid. De besloten stedelijke gemeenschap kreeg te maken met een lange periode
van oorlog; de vele zieken en gewonden vonden hun weg naar het gasthuis en
vormden een zware belasting voor deze kleine instelling. Met het beleg van Middelburg (1572-1574) en de daaropvolgende overgang naar de Prins van Oranje,
was de rol van de oude geestelijkheid uitgespeeld. Voor het gasthuis brak nu een
tijd aan van nieuwe uitdagingen (met name grote aantallen gewonden door de
krijgsverrichtingen in VIaanderen), die een nieuwe en hechtere organisatie noodzakelijk maakten.
Binnen de eerste periode komt de oorsprong van het gasthuis aan de orde.
waarvan de beschrijving voornamelijk gebaseerd is op literatuur. Daarnaast
wordt, evenals in de volgende periodes, aandacht besteed aan de gebouwen van
het gasthuiscomplex met de inrichting van de zalen, de organisatie en het functioneren van het bestuur en het personeel. Sommige middeleeuwse instellingen. zoals die van de Cellebroeders. werkten nog tot in de twintigste eeuw door. Vervolgens komt de opnameregeling aan de orde en wordt bekeken wie nu precies zijn
toevlucht zocht in het gasthuis, wat hem daar te wachten stond en wanneer hij het
gesticht weer kon verlaten. Tot slot wordt de financiele positie \'an het gesticht
behandeld: welke eigendommen het bezat. welke zorgen men daaro\'er had.
welke inkomsten het kreeg en welke uitgaven het gesticht had te doen. Aan Wet
einde van de eerste periode komt een andere. kleinere instelling ten tonele en 5\'el
de lazarij.

in de inhoudsopga\e bij hoofdstuk 23 zijn de pagina-verwijzingen deels onjuist:
nien gelie,e die als kolgt te lezen:

Hootdstuk 23 Opname en ontslag ................................................ 402
1.Armen enhunkinderen .........,............................................. 402
2. Opnamecriteria ................................................................. 403
3. Gestrengheid engelukzaligheid ............................................. 406
4. Boedels. schande enonwil .....,........,.....,,........................... 408

5. Arniwezen ...................................................................... 410
....................... 412
6. Cijfers ...................................
.................
413
7. Onts,lag .....
8. Slinkse

wegen ..............................

.. 415

..................................
9. Dankbaredichters .............................................................
418
420
10. Overlijden .....................
Op p. 330 regel 3 moet 1844 gelezen worden als 1944.

Op p. 333 en in de index op p. 619 moet de naam van J.J. van der WeI-Bije gelezen worden als: J.J. van der WeI-Beije.
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WOORD VOORAF
Het bestuur der Godshuizen te Middelburg vatte in 1984 het plan op de geschiedenis van de godshuizen te laten beschrijven. De fusie in 1972 van de drie Walcherse ziekenhuisbesturen leidde tot samenwerking van het Middelburgse gasthuis met het Bethesda-St Joseph ziekenhuis in Vlissingen en zal in 1992 het einde
van de Middelburgse locatie van het gasthuis betekenen. Daarmee sluit de laatste
instelling die vanouds ressorteerde onder het bestuur der godshuizen, zijn deuren
in de Zeeuwse hoofdstad. Dat was de aanleiding tot het verlenen van de opdracht
tot de geschiedschrijving van alle instellingen die in het verleden tot de godshuizen werden gerekend.
Het rijke archief van de godshuizen, bewaard in het Rijksarchief in Zeeland,
was voor het grootste deel goed toegankelijk. Een nieuwe inventaris voor het gedeelte na 1812 was in bewerking en is inmiddels gereed. Ik ben de rijksarchivaris
drs R.L. Koops, zeer erkentelijk voor de vele faciliteiten die mij zijn verleend op
het Rijksarchief. Het voorrecht dat ik er mijn pied-8-terre kreeg en vrije toegang
tot de archieven en het contact met de personeelsleden hebben stimulerend gewerkt en ertoe bijgedragen dat ik met veel genoegen aan de geschiedschrijving
van de godshuizen heb gewerkt. Vooral het feit dat de archivarissen mevrouw
Y.J. A. Welings en de heer A.F. Franken mij informeerden wanneer zij stukken
over de godshuizen in andere archieven tegenkwamen, heeft mijn onderzoek vergemakkelijkt. Ook het personeel van de bibliotheek op het Rijksarchief en van de
Zeeuwse Bibliotheek heeft mij veel geholpen bij het zoeken naar literatuur.
Aan de redactie van de serie Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heb ik veel te danken. Zij heeft min of meer gefunctioneerd als een begeleidingscommissie en mij van nuttige raad en goede adviezen
voorzien. Vooral met de heren drs R.L. Koops, drs A.C. Meijer en drs J.H. Kluiver heb ik veel waardevolle gesprekken gevoerd die mij op nieuwe ideeen brachten en die tot een hechtere vormgeving van het weerbarstige materiaal leidden. Dr
P.J. Verkruijsse en dr J.Z. S. Pel wil ik bedanken voor hun kritische opmerkingen
van taalkundige respectievelijk medische aard. Dr P.A. Henderikx dank ik voor
zijn commentaar op de tekst van de middeleeuwse geschiedenis van het gasthuis.
Een bijzondere plaats neemt mijn promotor, prof. dr H.F.J.M. van den Eerenbeemt in. Zonder zijn initiatief zou dit werk niet als dissertatie worden verdedigd
en ik ben hem dankbaar dat hij het voortouw daartoe heeft genomen. Zijn warme
belangstelling en tevens zijn efficiency waren een ideale combinatie om in betrekkelijk korte tijd nog de nodige veranderingen te kunnen doorvoeren.
Tot slot wil ik mevrouw J.M. Wattel-Herd danken voor de Engelse vertaling
van de samenvatting. Ook de velen die in de afgelopen jaren voor de opvang van
onze kinderen hebben gezorgd, ben ik erkentelijk. En als laatste dank ik Kees.
Door zijn steun, zijn kritisch commentaar en zijn humor zijn de afgelopen jaren
voor mij heel bijzonder geweest.

J.L. Kool-Blokland.
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INLEIDING
1. Algemene achtergrond
De laatste jaren zijn met een zekere regelmaat gedenkboeken verschenen van
en andere instellingen
gasthuizen, psychiatrische ziekenhuizen, weeshuizen
waar behoeftigen, armen, ouderen, zieken of verweesden hun toevlucht zochten
en vonden. Veel van deze instellingen voor zieken en voor psychiatrische patienten vierden hun honderd- of honderdvijftigjarig bestaan, de ziekenhuizen vaak
vernieuals voortzetting van oudere instellingen die in de negentiende-eeuwse
De
in
nieuwe
godsse
waren
Middelburg
stichtingen.
opgegaan
wingsbeweging
huizen hebben alle een veel langere geschiedenis en in het samenstel van deze
in de
ziet men de geYnstitutionaliseerde zorg voor de zwakken

oude instellingen
samenleving van vroeger.
De behoefte om bij jubilea, fusies of opheffingen het eigen gestichtsverleden
vast te leggen, zorgde voor een continue stroom van gedenkboeken over afzonwaarin bederlijke instellingen van weldadigheid. Interessanter zijn de studies
context
de
ijke
halve het afgeperkte gestichtsverleden, ook
sociaal-maatschappel
van medische ontwikkelingen of kwesties betreffende de armenverzorging behandeld worden. Daarbij is het echter gewenst dat al het een en ander van de
een referentiekader
plaatselijke en regionale geschiedenis is geboekstaafd en dat
voor de nationale ontwikkelingen aanwezig is. Pas dan kan de plaatselijke zorg
voor zieken en zwakken op zijn juiste waarde geschat worden. Een van de betere

bijdragen aan de gasthuisgeschiedenis is het in 1957 verschenen zeer leesbare
boek van Oosterbaan over het Delftse Oude en Nieuwe Gasthuis, dat met zijn zeven eeuwen historie een rijke geschiedenis vertegenwoordigt. De institutionele
aanpak vertoont de sporen van de oude historische traditie, maar door de vele
dwarsverbanden met de maatschappij is het geheel geenszins de geschiedenis van
alleen een instelling geworden. De rechtshistorische benadering van Coopmans
die de ontstaansgeschiedenis van de godshuizen in 's-Hertogenbosch v66r 1629
onderzocht, wacht nog op een vervolg voor de tijd na 1629. Regelmatig publiceert de archivaris van de godshuizen A.C.M. Kappelhof case-studies uit dit bijzonder rijke archief.
In 1986 verscheen van de hand van Van Lieburg een doorwrochte studie over
de stichting en de eerste decennia van het Coolsingelziekenhuis (1839-1900) te
Rotterdam. Dat was een interessante episode met een vliegende start vol modernistische noviteiten, waarna de wet van de remmende voorsprong zich deed gevoelen en het Coolsingelziekenhuis van het modernste en vooruitstrevendste ziekenhuis in Nederland met een duidelijke voorbeeldfunctie, terugviel tot een rede verwachting
gionale instelling zonder innoverende kracht. Van Lieburg sprak
uit dat - nadat van vele ziekenhuizen in Nederland op ambachtelijke wijze de geschiedenis zou zijn beschreven in samenhang met de plaatselijke en regionale
ontwikkelingen op medisch gebied specifiekere diepteonderzoeken mogelijk
zouden worden. Pas dan is er voldoende vergelijkingsmateriaal om de ontwikkelingen in ieder ziekenhuis in een breder algemeen kader te plaatsen. Dan zullen
de medische historici een acceptabele basis hebben voor comparatief onderzoek
naar de speerpunten van innovaties in het verleden en kan men trachten een representatief beeld te schetsen van het medische leven in het verleden.
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Engeland stond aan de wieg van de vernieuwingen in de geinstitutionaliseerde
ziekenverzorging. Daar gold de achttiende eeuw als dd moderniseringseeuw in de
ziekenhuizen. De aanzet tot deze beweging was de stimulans die uitging van de
Franse Calvinistische emigranten die in 1718 het 'hospital for French
protestants'
stichtten, waarna diverse andere groeperingen dit voorbeeld volgden en kleine.
goed geoutilleerde en moderne ziekenhuizen bouwden. Daar zochten niet zozeer
arme mensen onderdak en verpleging, maar vooral
behandeling en genezing. In
Londen werkte de concurrentie tussen twee grote ziekenhuizen, het St Bartholomew's (Tories) en het St Thomas' hospital (Whigs), bepaald stimulerend in de
vernieuwingsbeweging'. Hierna kwam een belangrijke nieuwbouwgolf op gang.
Ook in de negentiende eeuw werden in Engeland diverse nieuwe ziekenhuizen
gesticht, zoals het vermaarde Kings College hospital (1839) in Londen en ziekenhuizen in paviljoenbouw voor besmettelijke zieken.
In Frankrijk waren aan het eind van de achttiende eeuw alle
ogen gericht op het
eeuwenoude H6tel-Dieu in Parijs. waar wegens de enorme
omvang en de buitengewoon ouderwetse en hokkerige bouwsels, hemelschreiende toestanden heersten. Ideeen voor vernieuwing waren er al wei. De
op de Engelse moderniseringen gebaseerde nieuwbouwplannen van J.R. Tenon en Lavoisier vonden wegens
de Franse Revolutie geen doorgang. Tenon werd verdreven en Lavoisier onthoofd. Het revolutionaire idee dat in een betere samenleving nauwelijks
nog ziekenhuizen nodig zouden zijn omdat ziekte en verwondingen uitgebannen konden
worden, werd geloochend op de slagvelden van de Franse Revolutie. Het ouderwetse H6tel-Dieu werd in 1794 omgedoopt in Hospice d' Humanitd en de chirurgijnsopleiding werd in allerijl verbeterd om de vele gewonden te kunnen verzorgen. De 'Parijse School' bracht vervolgens een vernieuwingsbeweging in medisch denken voort, waarbij een belangrijke vooruitgang was
dat de uit de klassieke oudheid daterende leer van de vier lichaamsvochten terzijde werd geschoven. Het kritisch bezien of een behandeling al dan niet
nut had, het bekloppen en
beluisteren van de borstkas, het gebruik van een stethoscoop, waren
grote winstpunten. Toen ook in Frankrijk nieuwe ziekenhuizen werden gebouwd, plukten de
patienten de vruchten van de modernere medische verpleging en behandeling. In
1854 kwam de doorbraak met de opening van het H6pital Lariboisidre te Parijs,
dat van grote invloed is geweest op de paviljoen-ziekenhuisbouw in o.a. Wenen,
Madrid en Kopenhagen2. Het uitgangspunt was een tehuis te bouwen waar zieken
behandeld konden worden en niet een gesticht om te sterven o f een inrichting om
armen te verzorgen.
Brussel had al eerder dan het Hdpital Lariboisidre gekozen vooreen nieuw ziekenhuis in paviljoenbouw, het H6pital St Jean, dat in 1843 in
gebruik werd genomen.
In Duitsland heeft de ontwikkeling in nieuwbouwprojekten een
grote vlucht

genomen. De grondige aanpak van hygienische vernieuwingen heeft tot creatieve
oplossingen geleid, waarbij met name de ventilatietechniek van groot belang
werd geacht. Ook in Nederland wekten deze moderniseringen veel interesse en

1.
Jetter. Grundz.ugeder Krankenhausgeschichte.5-11.Zieook Mcinnes, St Thomas' hospital
en Dainton. The story of England's hospitals.
2. letter. Grund:jige der Ki ankenhausgeschichte . 11-18. Zie ook Imbert.Histoire des hopitaux

en France. Coury. L' Hdrel-Dieu de Paris,Valery-Radot, Un sikcle d'histoire hospitaliSre.
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kregen navolging. Maar het Weense voorbeeld van het Allgemeines Krankenhaus3 bleek in alle Duitse staten van een bepalende invioed4. Van de vele Duitse
modelziekenhuizen in de negentiende eeuw, was vooral het Berlijnse Bethanien
( 1845-1847) van grote waarde. waar de Pruisische koning Friedrich Wilhelm IV
naast een moderne behandelingsinrichting, db connectie met de middeleeuwse
religieus gefundeerde verpleging levend wilde houden. Wat de bouw betreft herinnert het Middelburgse gasthuis van 1866. met de twee slanke torentjes aan
weerszijden van een naar voren springend middengedeelte en de drie kerkramen
daarin, aan deze geestelijke achtergrond. Ook het Manahilfspital in Aken ( 18481855) nam deze bouwkundige concepties over.
Het eerste grote Nederlandse negentiende-eeuwse nieuwbouwprojekt op het
gebied van ziekenhuisbouw was het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis (18441850), dat in corridorstelsel werd opgezet en beinvloed was door het Bambergse
Krankenspital. Veel ontwerpen voor ziekenhuizen hier te lande werden geinspireerd door Duitse voorbeelden.
Wat betreft de weeshuizen ligt de situatie iets anders. Met een grote regelmaat
verschenen in de twintigste eeuw boeken over de geschiedenis van tehuizen en al
in 1915 publiceerde Schmidt zijn vergelijkende dissertatie over de wezenzorg in
instellingen voor de Franse Revolutie, al ging hij daarbij niet veel verder dan te
beschrijven hoe het er in enkele weeshuizen toeging. Hier geldt eens te meer dat
nu van zovele weeshuizen in den lande voldoende basismateriaal voorhanden is,
een vergelijkend analyserend onderzoek zal moeten plaatsvinden. De plannen
daartoe zijn al volop in ontwikkeling bij de Stichting Residentiele Jeugdzorg He-

den en Verleden.
De krankzinnigengestichten mogen zich verheugen in een uitgebreide historische belangstelling sinds Foucaults Geschiedenis van de Waanzin in 1961 verscheen en vooral nadat in 1975 de Nederlandse vertaling daarvan uitkwam. Net
als bij de ziekenhuizen en weeshuizen verscheen over de psychiatrische instellingen eveneens een continue stroom van gedenkboeken. Maar sedert Foucaults
aanzet tot een nieuwe filosofisch-sociologische visie op vormen van afwijkend
gedrag, interesseerde men zich niet alleen meer voor de institutionele geschiedenis, maar vooral ook voor de maatschappelijke reacties op groeperingen die potentieel bedreigend waren voorde samenleving. De ontstaansgeschiedenis van de
psychiatrie en de verschijningsvormen van de waanzin in en buiten de tehuizen,
vormden een interessant onderzoeksobject.
De in 1976 opgerichte werkgroep Geschiedenis van de Psychiatrie, in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op initiatief van
de nestor op het gebied van de vaderlandse psychiatrische geschiedschrijving dr
P. van der Esch, heeft veel bijgedragen tot de analyse van de negentiende-eeuwse
vernieuwingsbeweging. in Middelburg zien wij helaas weinig van de zo dringend
nodige vernieuwingen in de krankzinnigenzorg van de negentiende eeuw. Het
oude simpelhuis werd door de druk der tijden gesloten zonder dat de spaarzame
initiatieven tot een modernisatie succes hadden.

3. Grois. Das Allgemeine Krankenhaus in Wien.
4. Jetter, Grundzuge der Krankenhausgeschichte, 27-36. Zie ook Ruppel. Deutsche und Auslandische Krankenhauser der Neuzeit. Schadewaldt. Studien zur Krankenhausgeschichte in der
19. Jahrhundert.
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In deze studie zal allereerst de aandacht liggen op de beschrijving
van de gebeurtenissen, van de ontwikkelingen in de tijd, de verscheidenheid aan uitdagingen, problemen en gevonden oplossingen. de grote diversiteit aan tijdgebonden
reacties van bestuurders, overheid, doelgroepen en van de
Middelburgse samenleving. Het zal een onderzoek zijn naar de vele verschijningsvormen van de door
de burgerij betoonde weldadigheid,
waarbij de zorg voor de naaste geYnstitutionaliseerd werd en een eigen leven ging leiden. Inzicht te geven in het functioneren van deze zorg, verleend vanuit de godshuizen over een lange termijn, is de
eerste doelstelling van dit werk. Deze breedtestudie biedt in essentie een overzicht van de geYnstitutionaliseerde zorg voor zwakken en zieken
op de vele terreinen waarop hulp noodzakelijk was. Het verhaal van de hulpverstrekking en niet
de analyse van de achterliggende oorzaken en problemen staat centraal. Uiteraard
komen niet alleen de gekozen kaders, de instellingen aan de orde,
maar ook vormen de menselijke relaties in dit tweeledige proces van hulpverstrekk
ing en hulpverkrijging een belangrijke component.
Omdat de opdracht van het bestuur der godshuizen te Middelburg luidde een
beschrijving te geven van de geschiedenis van alle instellingen, is in dit boek niet
gekozen voor het uitwerken van 66n probleemstelling in een beperkte periode. De
lange termijn van zeven eeuwen ziekenzorg en ruim vier eeuwen wezenzorg Sluit
het hanteren van 6En centrale probleemstelling uit. Wei wordt deze lange periode
overzichtelijk gemaakt door omslagpunten en veranderingen in mentaliteit aan te
geven. De opzet van het boek is daarmee een mengvorm met enerzijds een institutionele indeling en anderzijds een temporele indeling van de twee grote componenten in de zorg, de ziekenzorg en de wezenzorg.
Het boek bevat een grote hoeveelheid feiten, waarmee een keuze is
gemaakt
voor de 'petite histoire', de geschiedenis van het evenement. Aangezien het
stadsarchief in mei 1940 is verbrand. is het aardig dat wij in het
rijke archief van
de godshuizen nog een bron hebben voor de bestudering van het Middelburgse
stadsverleden. De overvloed van zaken die ogenschijnlijk als detail overkomen,
geeft in zijn totaliteit een goed beeld van de lokale entourage in het verleden. zowei in institutioneel als in sociaal opzicht. Deze pluriformiteit en de veelheid aan
incidentele gevallen en ontwikkelingen maken in hun geheel een veelkleurig mozaiek. waarin wellicht elementen voor een plaatselijke geschiedschrijving zijn te
vinden. Mede daarom is zoveel aandacht besteed aan de louter lokale context,
zonder dat analoge ontwikkelingen in andere steden uitgebreid aan de orde komen. Weliswaar zou de vergelijking met andere steden interessant zijn, maar het
boek zou dan veel omvangrijker worden. Een uitgebreide analyse van de maatschappelijke verhoudingen die achter de gepresenteerde feiten schuilgaan, gaat
het bestek van deze studie te buiten. Theoretische vragen over de mentaliteit als
drager en als beleving komen niet expliciet aan de orde, maar de lezer zal in het
geschilderde beeld deze aspecten weI kunnen herkennen.
Binnen de diverse onderwerpen worden deelproblemen behandeld, zoals:
welke mensen voelden zich ervoor verantwoordelijk de fakkel van de geYnstitutionaliseerde liefdadigheid brandende te houden en door te geven aan hun opvolgers. in het geval van het gasthuis wei zeven eeuwen achtereen? Wat was hun motivatie voor dit veeleisende en verantwoordelijke werk? Handelden zij uit religieuze idealen van zorg voor de behoeftige naaste, hadden zij oog voor de positieve invloed die van een regentschap uitging op hun persoonlijke sociale relaties
en hoe verhielden beide motieven zich in de loop van de tijden tot elkaar? Welke
4

mensen droegen de dagelijkse zorg voor de gang van zaken in de gestichten, wat
werd van hen verlangd? Hoe bepalend was hun persoonlijke inbreng, met name
in de weeshuizen waar de functieinhoud van de bekende personeelsleden als de
binnenvader en -moeder verondersteld werd nog iets dichter bij de oorspronkelijke betekenis van het vader- en moederschap te staan dan in de andere godshuizen?

De instellingen verschijnen niet alleen in beeld als kleine zelfstandige eenheden. Juist hun betrokkenheid op en relaties met de samenleving completeren het
beeld van ziekte. ellende en eenzaamheid in vroeger tijden. Het patientenbestand, de weeshuisbevolking en de andere hulpvragenden geven een interessante
afspiegeling van de maatschappij in een bepaalde periode en dan vooral van de
onderste lagen van de samenleving, de groeperingen waarover meestal zo weinig
in formatie te vinden is en waarin historici ten dele juist daarom zo geinteresseerd
zijn. In vrijwel alle gestichten zag men tot aan de twintigste eeuw voornamelijk
arme mensen opgenomen. Het armoedevraagstuk speelt dan ook een grote rol in
de geschiedenis van de godshuizen.
De vele nalatenschappen geven een vrij nauwkeurig beeld van de materiele positie van de groep opgenomenen. Weliswaar verkeerden deze lieden aan de onderkant van de samenleving in een uitzonderlijke situatie wegens hun opname in
een der gestichten. maar hun contacten met familie en vrienden, hun zakelijke beslommeringen en hun bezittingen of eerder hun gebrek daaraan, hun contacten
met armbesturen en diaconieen, stempelden ook in de gestichten het leven van de
opgenomenen. De toestand van lichamelijke verwaarlozing, wanhoop en vereenzaming, de kwalen en ellende. het gevoel van verlatenheid en de zorgen in jeugd
en ouderdom toonden de menselijke kant van de institutionalisering in de zorg
voor de maatschappelijk zwakkeren, voor die sociale onderlaag is in deze studie
veel plaats ingeruimd. Wij zullen nagaan in hoeverre deze doelgroep het beleid
van het bestuur bepaalde, zowel economisch als institutioneel. Als tegenpool
functioneerden de regenten, afkonistig uit de bovenlaag van de burgerij en ook zij
drukten hun stempel op de geschiedenis van de diverse godshuizen. Beide groepen, patienten en regenten, illustreren op opmerkelijke wijze de dwarsverbanden
met de samenleving.
De stedelijke verantwoordelijkheid voor armen en zieken, wezen en ouderen
in vroeger tijden, maakte dat het stadsbestuur een grote beslissingsbevoegdheid
bezat, zodat vele stedelijke belangen invloed hadden op de uitkomst van de besluiten. Ook daarom is de geschiedenis van de godshuizen geen zuiver afgebakend terrein van het reilen en zeilen van enkele instellingen. Hier kwamen vele
maatschappelijke ontwikkelingen samen daar waar grote groepen van de samenleving verzorging en hulp vroegen.
Aanvankelijk droeg het gasthuis de typische kenmerken van de middeleeuwse
liefdadigheid, het geven om het geven, waarmee de bewijzer van liefdadigheid
zich het hiernamaals bereidde. Maar de in de zestiende en zeventiende eeuw gestichte godshuizen lieten tevens een andere kant van de betoonde weldadigheid
zien. De vigerende structuren noodzaakten de verwijdering van armen, zieken en
gebrekkigen als probleemgevallen uit de menselijke gemeenschap en hun laatste
hulp vonden zij in de godshuizen, het sociale vangnet uit vroeger tijden. Voor
sommigen betekende dit een tijdelijke hulp, zoals voor wezen en kortstondig zieken, maar voor anderen boden de gestichten een levenslange oplossing en soms
een levenslange opsluiting, zoals bij chronisch zieken en krankzinnigen. De op5

voeding van wezen en armlastige kinderen droeg naast het charitatieve element.
tevens het stempel van de pogingen de groep armen en bedeelden te verkleinen
en daarmee een structurele oplossing van het armoedevraagstuk te bewerkstelligen.

De regenten ondergingen de invloed van moderne geestesstromingen en het is
interessant te zien in hoeverre zij probeerden die toe te passen in hun beleid. De
zestiende-eeuwse benadering van het armoedevraagstuk herkennen wij in de oprichting van wees- en armenscholen, de zestiende- en zeventiende-eeuwse institutionaliseringsgolf zien wij terug in de stichting van het tucht- en simpelhuis, de
achttiende-eeuwse toenemende kloof in de sociale geledingen van de samenleving herkennen wij in de wens tot oprichting van een apart burgerweeshuis. Ook
de Verlichtingsidealen van de achttiende eeuw vonden aftrek bij de regenten,
maar in hoeverre vermengden zij pragmatisme met de modieuze nieuwe ideologie en tot op welke hoogte behield hun religieuze overtuiging betekenis, die vanuit een calvinistische grondtoon nieuwe ontwikkelingen kleurde en bijstelde?
Met name voor de opvoeding van de weeskinderen was dit een relevante kwestie.
In hoeverre was het doel vanaf het begin geweest de maatschappij op elegante
wijze te ontdoen van potentiele klanten voor het armbestuur en zelfstandige, verantwoordelijke leden van de samenleving af te leveren, zowel in religieus als economisch opzicht? In de loop der tijden wisselde de combinatie van motieven en
de nadruk op de diverse ideologische achtergronden.
Bij welke ontwikkelingen in de samenleving was men snel overtuigd van de
waarde van een vernieuwing, wanneer volgde men een noviteit op een afstand of
ontbrak juist elk initiatief tot aanpassing? Het blijkt dat het enthousiasme van een
enkele grote geest, een vernieuwende figuurdie gesteund werd dooreen veranderende opinie en vernieuwende inzichten bij een kleine vooruitstrevende groep,
steeds een beslissende factor is geweest in het proces van aanpassing en doorvoering van moderniseringen. Ontbrak zo'n stuwende persoonlijkheid dan miste
men soms de aansluiting met een innoverende golf, waardoor het voortbestaan
van een instelling op het spel kwam te staan. Maar hoe reageerden de bestuurders
op de nieuwe ideeen van de weinige stimulerende persoonlijkheden? Gaven zij
steun, faciliteiten, financien voor een noodzakelijke aanpassing uit ideologische
bevlogenheid, vanuit werkelijke kennis van de behoeften en noden? In hoeverre
beperkte de geringe financiele speelruimte de mogelijkheden tot vernieuwing?
Het is steeds weer interessant te zien waaraan men prioriteit gaf, aan de dwingende financiele beperktheden of aan een ideologische vernieuwingsbeweging.
Creatieve combinaties van beide componenten, benevens de tegenpool van behoudzucht en verstarring, bepalen de geschiedenis van de godshuizen.
Vanuit dit perspectief komt de vraag naar voren of de geboden hulp wel een
adequate reactie was op de hulpvraag, niet bezien vanuit een twintigste-eeuws
standpunt, maar vanuit het gezichtspunt van de tijdgenoot, voor zover dat te achterhalen is. Konden alle behoeftigen terecht bij de godshuizen? In dit kader zou
het interessant zijn de zorg van de armbesturen bij het onderzoek te betrekken,
maar gebrek aan bronnen belet dat. Wouters heeft voor 's-Hertogenbosch in Van
bedeling naar verheffing op boeiende wijze de diverse aspecten van de armenzorg belicht, waaronder de godshuizen. Zoals in de meeste steden was ook in
Middelburg het sociale vangnet een minimale hulpverschaffing. Men moest al
wel diep gevallen zijn voordat de godshuizen hulp boden. In hoeverre kwam de
zorg dan nog op tijd? En juist voor de weinig mondige groep van de armen, dd
6

bewoners van de godshuizen, was het dan uitermate belangrijk dat de bestuurders
hun taak ruim opvatten. Hadden zij oog voor de problemen van degenen die opname verzochten en in welke verhouding stond hun sociale bewogenheid tot de
noodzaak het gesticht financieel gezond. althans overeind te houden? Bij het burgerweeshuis zien wij dat de regenten de financiele belangen bij het opnamebeleid
lieten prevaleren, maar zij hadden dan ook de luxe dat alle afgewezen hulpzoekenden nog in het armweeshuis terecht konden. Hoe lag die verhouding bij het
gasthuis en bij het armweeshuis en welke financiele consequenties had dat?
De geboden hulp was aan een gedurige verandering onderhevig, afhankelijk
van de vraag, de mogelijkheden in zowel financieel, bestuurlijk als medisch opzicht en het enthousiasme van invloedrijke individuen. Daarbij speelde de motivatie van waaruit de regenten zich tot hun ambt geroepen voelden een essentiele
rol in het al dan niet tijdig reageren op een veranderende hulpvraag of op nieuwe
mogelijkheden en verbeteringen in het aanbod van hulp. Bovendien veranderde
de visie ten aanzien van de te bieden hulp. De wezenzorg bood een wisselende
voorkeur van regenten en stadsbestuurders voor gestichtsverpleging of uitbesteding bij particulieren, instellingen of opvoedingsgestichten. En waarde begin zeventiende-eeuwse mentaliteit de internering van krankzinnigen nog als een uitsluiting uit de maatschappij ervoer ter bevordering van de veiligheid en zekerheid
in een steeds complexer wordende samenleving, zagen de negentiende-eeuwse
modernisten het krankzinnigengesticht meer en meer als plaats waar genezing
mogelijk moest zijn, waar de tijdelijke uitsluiting uiteindelijk een terugkeer in de
samenleving mogelijk moest maken.
Bij de ziekenhuizen was deze verschuiving eveneens evident. In Middelburg
vond aan het begin van deze eeuw pas de omslag plaats van het idee dat een gasthuis diende als sociaal vangnet voor lieden die nergens een plaats hadden om ziek
te liggen, naar de visie dat het een instelling was waar men herstel kon vinden.
Deze immense verandering ging vrijwel nergens zonder schokken en crises en
Middelburg was daarop geen uitzondering. De gasthuiskwestie uit het begin van
deze eeuw, de emotionele periode van de doorvoering van de nieuwe visie op ver-

pleeg-, heel- en geneeskundige taken, toonde de enorme psychische spanningen
die de totale verandering van verpleeginrichting tot een modern ziekenhuis met
zich bracht. Welke factoren speelden hierbij een rol, welke ontwikkelingen
brachten de vernieuwing op gang en waarom juist toen?
De veranderingsprocessen vonden wegens de vervlochtenheid van de vele
maatschappelijke en bestuurlijke connecties met de godshuizen niet geYsoleerd
plaats, maar beinvloedden elkaar op de raakvlakken van de geboden zorg en op
de grensgebieden van de beoogde doelgroepen. Zo stimuleerde de negentiendeeeuwse vernieuwingsbeweging in de zorg voor geesteszieken een innovatie op
het terrein van de gehele intramurale gezondheidszorg. In Middelburg was men
zowel in het simpelhuis als in het gasthuis niet zozeer laat met het onderkennen
van de noodzaak tot vernieuwing, als wei met daadwerkelijke initiatieven. In de
laatste instelling zag het bestuur uiteindelijk nog op tijd de noodzaak van aanpassing aan de veranderde behoeften en trachtte men de stroom innovaties te volgen.
Dit spel van versnelde en vertraagde aanpassing, uit economische en ideologische motieven, uit pure noodzaak om voort te bestaan of uit bevlogen idealen om
tot een grootse instelling uit te groeien, geeft een interessant beeld van de ideeen
en het gedachtengoed van de medische en bestuurlijke bovenlaag van een relatief
kleine stedelijke gemeenschap. Beschouwen wij niet alleen de bestuurlijke bo1

venlaag, maar tevens de groeperingen voor wie de godshuizen beschutting en bescherming boden, dan kunnen wij in de geschiedenis van de godshuizen de neerslag van de mentaliteit van twee ver uiteen liggende groeperingen uit de samenleving zien. Naarmate men verder in de twintigste eeuw komt, maken meer mensen
gebruik van de medische voorzieningen in de intramurale gezondheidszorg en
treft men een grotere schakering maatschappelijke groeperingen aan. Wellicht
dat daarom de opheffing van de Middelburgse locatie na zeven eeuwen typerend
is voor deze tijd. Vanuit een nog steeds aanwezig stedelijk chauvinisme heeft
men getracht het nieuwe gefuseerde ziekenhuiscomplex binnen de Middelburgse
gemeentegrenzen te houden; het tekent echter de mentaliteit van een veranderende samenleving dat heden ten dage nog slechts een zakelijk-economische be-

langenafweging telt.

2. Opzet van de studie
Van een aantal godshuizen is een deel van de geschiedenis bekend, door o.a. enkele redevoeringen bij de opening of heropening van een nieuw gesticht, het
boekje van Schoute' over het gasthuis, en de artikelenreeks van Pe16 aan de orde.
waarvan de beschrijving voornamelijk gebaseerd is op literatuur. Daarnaast
wordt, evenals in de volgende periodes, aandacht besteed aan de gebouwen van
het gasthuiscomplex met de inrichting van de zalen, de organisatie en het functioneren van het bestuur en het personeel. Sommige middeleeuwse instellingen, zoals die van de Cellebroeders. werkten nog tot in de twintigste eeuw door. Vervolgens komt de opnameregeling aan de orde en wordt bekeken wie nu precies zijn
toevlucht zocht in het gasthuis, wat hem daar te wachten stond en wanneer hij het
gesticht weer kon verlaten. Tot slot wordt de financiele positie van het gesticht
behandeld: welke eigendommen het bezat, welke zorgen men daarover had,
welke inkomsten het kreeg en welke uitgaven het gesticht had te doen. Aan het
einde van de eerste periode komt een andere, kleinere instelling ten tonele en wei
de lazarij.
Van de tweede periode, die loopt van 1572 tot 1812, zijn meer gegevens te achterhalen. Allereerst zullen wij zien hoe het gasthuis in tijden van belegering en
oorlog functioneerde en hoe het zich herstelde van de grote aanslag op zijn middelen. De daaropvolgende bloeiperiode bracht de consolidatie en de faam, tot ver
buiten de grenzen van het eiland. Maar in de achttiende eeuw verliep het gasthuis,
de opnamen verminderden en de uitdagende groei was omgeslagen in een verstikkende neergang.
De Franse tijd is een evident keerpunt. De grootste verandering was, dat in
1812 de diverse besturen over alle zelfstandige godshuizen ophielden te bestaan
en er Edn Commission des Hospices, 66n bestuur voor de gecombineerde gestichten moest worden gevormd. Daarom is de Franse tijd nog bij de tweede periode
behandeld en wordt de cesuur gelegd bij de opheffing van het oude college van
regenten van het gasthuis. Ook deze eenheid wordt afgesloten met de beschrij-

5. Schoute, 'De levensloop van een ziekenhuis', in: AZG 1916. 137-283.
6. Pei. 'De vestiging van de eerste medische specialisten in Middelburg 1-V. in: Zeeuit·s Tijdschrift 31 (1981 ) 118-123.153 159.178-185.32 ( 1982)62-68.95-100.
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ving van een kleinere instelling, en wel het simpelhuis. Met de geesteszieken komen wij al in de negentiende eeuw, die voor de krankzinnigen zo'n grote verandering intuidde. Het simpelhuis is in 1845 opgeheven, maar wordt in zijn geheel
in dit hoofdstuk behandeld. De overzichtelijkheid rechtvaardigt een geringe
overschrijding van de gestelde tijdsgrenzen.
De derde periode vangt aan met een behandeling van de moeilijkheden die de
Commission des Hospices had te overwinnen, van de bestuurlijke taken en tenslotte van de opheffing met de overgang naar het college van regenten over de
godshuizen. Ook in deze periode komen dezelfde onderwerpen aan bod als in de
andere periodes. Bovendien wordt nog kort ingegaan op het functioneren van het
gasthuis in de beide wereldoorlogen. De periode na de Tweede Wereldoorlog.
uitmondend in de fusie van het Middelburgse gasthuis met het Vlissingse ziekenhuis Bethesda-Sint Joseph, zal slechts summier aan de orde komen. De jongste
geschiedenis met de oprichting van de stichting Streekziekenhuis Walcheren en
de opheffing van de oude locatie van het gasthuis, kan beter beschreven worden
wanneer men een volledig overzicht heeft van de jongste feiten en alle nieuwe
ontwikkelingen hun beloop hebben gehad. Van de medische ontwikkelingen in
de twintigste eeuw zal slechts een greep uit het overvloedige materiaal worden
gedaan. In de stroomversnelling van nieuwe voorzieningen en moderne apparatuur. worden slechts enkele belangrijke noviteiten genoemd. Als afsluiting komt
de derde groep aan de orde die buiten het gasthuis verzorging genoot en wel degenen die hun toevlucht vonden in het oudemannen- en -vrouwenhuis, in sommige
perioden ook wel het armziekenhuis genoemd.
Na de zorg voor zieken en zwakken komt die voor de weeskinderen aan de orde. Zij werden gehuisvest in het armweeshuis en in het in 1719 gestichte burgerweeshuis. De beide weeshuizen waren aanvankelijk geheel gescheiden van elkaar, werden in 1812 samengevoegd, kwamen in 1859 weer in aparte gebouwen
tot tenslotte door het geringe aantal weeskinderen de beide instellingen in 1909
verenigd werden tot de opheffing in 1929 toe. Aangezien het burgerweeshuis de
meest constante factor was, zowel wat gebouw als wat archiefmateriaal betreft,
zal dat weeshuis als uitgangspunt dienen bij de beschrijving. Daarbij passeren diverse aspecten de revue, namelijk de stichting en de bouw van het weeshuis, het
bestuur en het personeel. Ook de opnameregelingen en de voorschriften voor het
ontslag, de opvoeding en verzorging en het gedrag van de wezen zijn zaken om
bij stil te staan. En tot slot moet weer gekeken worden naar de financiele positie
van de tehuizen en het vermogensbeheer van de wezengoederen. Deze onderwerpen zullen vergeleken worden met de situatie in het armweeshuis,
In 1812 werden alle wezen onder 66n bestuur samengevoegd, wat voor de armwezen betekende dat zij bij particulieren en instellingen uitbesteed werden. De
besteding in het instituut Feijenoord, in de kweekschool voor de landbouw van
Pieter Pous en in de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid staat daarbij
centraal. Het debacle van de besteding leidde ertoe dat men terugkeerde tot de beproefde methode van twee aparte gestichten.
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DEELI

HET GASTHUIS EN DE KLEINERE
INSTELLINGEN

11

A VAN OORSPRONG TOT OVERGANG (1289-1572)
HOOFDSTUK 1

DE OUDSTE TIJDEN
1. Het ontstaan

'Wij hadden den fondateur van dit noodich ende heerlijck gesticht hier geerne ingestelt, doch ons daervan alsnoch geen bescheet en is in handen gecommen, soo
sullen wij tselve laten berusten' schreef een regent, waarschijnlijk de ontvanger
in 1604 en zowel voor als na deze regent hebben diverse mensen nasporingen
gedaan naar de oorsprong van het Middelburgse gasthuis. Maar ieder kwam tot de
conclusie dat er geen stichtingsoorkonde te vinden was. Wei heeft men getracht
te achterhalen wanneer het gasthuis voor het eerst in de bronnen genoemd wordt.
In 1805 nam Jacob Verheye van Citters, de grondlegger van de historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata', diverse oude oorkonden en rekeningen
door om de vroegste geschiedenis van het gasthuis te achterhalen. Maar de oudste
stukken die hij raadpleegde waren de rekeningen over 1562 tot 1574/1576 en
daaruit viel niets af te lezen over het ontstaan van het gasthuis. Hij betreurde dat
hij 'niets van den oorsprong en oprigting van dit deftig en alleszins prijzenswaardig gesticht melden' koni.
In 1774 al had de predikant en geschiedvorser 's Gravezande ter gelegenheid
van het tweede eeuwfeest van Middelburgs overgang naar de prins van
Oranje nasporingen gedaan naar de oorsprong van het gasthuis en ook hij kon geen bijzonderheden over de ouderdom of stichting van het gesticht vinden. In 1785 wist hij
echter uit een verzameling charters te ontdekken dat het gasthuis al in 1394 had
bestaan i. In de oudste burgemeestersrekening over 1364 blijkt echter dat in dat
jaar een sleutel gemaakt werd voor de gasthuispoort. In 1848 ging J. Ehrlich
hierop door en wist een oude oorkonde te vinden met als inhoud de ruiling van
land tussen de Onze Lieve Vrouwe abdij en het gasthuis. Deze oorkonde dateerde
van Sint Adolfsdag 13424. Ook de provinciale archivaris J.P. van Visvliet hield
deze datum lang voor het vroegste bericht over het gasthuis. Volgens Van Visvliet was aan dit stuk het toenmalige gasthuiszegel gehecht, voorstellende de
moedermaagd met het omschrift 'Hospitalium'. De linkerzijde van het stuk was
afgebroken en daar zal ongetwijfeld hebben gestaan 'Medioburgense'. In 1861
wist Van Visvliets nog verder terug te gaan in de geschiedenis van het gasthuis
aan de hand van een giftbrief van tienden, geschonken door graaf Willem III van
Holland en Zeeland. Deze giftbrief dateerdeuit 1323, de zondag na 'Sinte Symon
r
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's Gravezande, TH·eede eeuis,gedachtenis. 470 en idem. Vredegroet ter i,19'0'ng. 134.
De Waard. 1,11'entaris Gcidshilize,1. 1. Inventaris OLV abdij Middelburg, regest 308.
De Waard, hn·enta,·is Godshuicm.2. noot 4.

ende Judendach', waarbij Willem III twee gemeten tienden te Kleverskerke
schonk aan het 'Onser Vrouwen hospitale van Middelburch', volgens De Waard
twee maal de elfde schoof of het elfde gemet en daarmee dus de tienden van 22
gemeten land6.
De Waard ging vervolgens na of deze giftbrie f inderdaad betrekking had op het
'
gasthuis en kwam tot de conclusie dat met het vrouwenhospitale', het hospitaal
van Onze Lieve Vrouwe, hetzelfde gesticht werd bedoeld als het gasthuis. Een latere verbastering tot 'vrouwenhospitaal', dat wil zeggen een hospitaal voor vrouwen, is dan ook niet terecht. Willem III had bij zijn schenking bepaald dat voor
die tienden jaarlijks een pacht moest worden betaald van zes schellingen en acht
penningen en dat werd natuurlijk in de rekeningen verantwoord. In de oudste rekening van de grafelijkheid van 1317/19 wordt geen enkel hospitaal genoemd,
maar in de eerstvolgende rekening van de tienden, in 1330/31 wel, voor 't ghasthuus van Middelburch' en vervolgens loopt deze rekening door tot het begin van
de negentiende eeuw, waarbij blijkt dat de diverse rentmeesters vermeldden dat
deze pensie voor het gasthuis in 1323 aan het gasthuis van Middelburg was gegeven7.
Het 'vrouwehospitale' was dus het gasthuis. En met dit bovenstaande kan dan
weer een volgend stapje terug in de tijd worden gedaan. Want op 7 november
1308 vermaakte een zekere Ver Lielt, een rijke Zuid-Bevelandse uit Vlake en weduwe van Bartholomeus uit Reimerswaal, onder andere aan 'Onser vrouwenhus
aldaer' (in Middelburg) vijf pond. Het is dus zeer aannemelijk dat dit 'vrouwenhus' hetzelfde gesticht is als het gasthuis. Wij kunnen zelfs nog verder terug
gaan, waarmee wij in de dertiende eeuw komen. Bij de regesten die betrekking
hebben op het Victorinnenklooster Jeruzalem in Biezelinge, wordt nog een charter bewaard waarin een zekere Elizabeth Lams haar goederen vermaakte aan diverse instellingen en personenR. In Middelburg profiteerden onder meer de predikheren, de minderbroeders en ook het gasthuis van haar bezittingen. Zij schonk
'in die omnium sanctorum', op allerheiligen 1289 het 'hospitio' te Middelburg
vij f schellingen tournoois. Dit is vooralsnog de vroegste vermelding van het gast-

huis.
Het is opvallend dat Aleid van Holland, de zuster van Roomskoning Willem 11
in haar testament van 18 oktober 1271 het gasthuis in Middelburg niet met een
milde gift bedacht. Zij vermaakte bedragen aan waarschijnlijk alle kloosters in
Holland en Zeeland en een groot aantal andere geestelijke en liefdadige instellingen, waaronder de gasthuizen in Zierikzee, Delft, Utrecht, Vlissingen, Domburg
en Emelisse. Voor Middelburg lijkt zij alle pieuze instellingen met geld te hebben
bedacht. Het kan zijn dat het Middelburgse gasthuis toen nog niet bestond, maar
het is ook mogelijk dat het niet door een geestelijke instelling was gesticht en
daarom buiten haar doelstelling vieig.
Het dertiende-eeuwse gasthuis breidde zich in de veertiende eeuw verder uit.
Een oorkonde van 1314 toont dat het een dochterinstelling had en wel het gasthuis

6. Ibidem, 2.
7. Iibidem.
8. Dekker. Kruisheer. Het Victorinnenklooster, regest 39. Obreen, 'Onuitgegeven Oorkonden
betreffende het klooster Jeruzalem', in: BMHG 33 (1 912),104-105.
9. Ketner. OSU, IV. nr 1812,79-80.
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in het nieuwland van Geervliet Simonshaven, in het land van Putten in Zuid-Holland'o. In die oorkonde werd overeengekomen dat het Geervlietse gasthuis ter gedachtenis aan het feit dat het vanuit Middelburg was gesticht. jaarlijks een zeef
zwaar koren moest sturen naar de moederinstelling. Tevens mochten vanuit Middelburg twee lieden aangewezen worden die de dochterinstelling zouden besturen en daar mochten verblijven. In de vijftiende eeuw blijkt niets meer van deze
verbintenis en wordt de naam van het gasthuis te Geervliet niet meer genoemd.
Oosterbaan schrijft in zijn geschiedenis van het Delftse gasthuis" dat het een
schrale troost is dat vele andere oude ziekenhuizen in Nederland evenmin een
stichtingsoorkonde kunnen tonen. De al eerder genoemde Schoute heeft geprobeerd dit te verklaren uit een mogelijk geleidelijk ontstaan van deze instellingen.
Een menslievend gilde zou naast een kapel enkele huizen hebben aangekocht en
daarin vrome bedevaartgangers onderdak hebben verleend, waaruit dan vanzelf
de andere taken van een gasthuis zouden zijn voortgevloeid. Deze theorie is echter aanvechtbaar, want er zijn diverse bewijzen van het tegendeel, waar gasthuizen wel hun stichter en stichtingsjaartal kunnen noemen 12. Het Delftse gasthuis,
dat zeer waarschijnlijk in 1252 werd gesticht, is het oudste nog bestaande ziekenhuis in Nederland.
In de twaalfde en dertiende eeuw zijn diverse ziekenhuizen opgericht; de eerste
vermelding van het Sint Servaesgasthuis te Maastricht dateert uit 1171. de kommanderie van Sint Jan te Nijmegen werd voor 1196 gesticht, in 1246 werden de
gasthuizen van Bergen op Zoom en Breda voor het eerst vermeld en het gasthuis
te Arnhem dateert van 1246. het gasthuis te Aardenburg werd in 1258 genoemd

1().
11.

12.
14

ARA. archief heren Putten, Strijen, regest 20, inv.nr 144 fol. 128 v.
Oosterbaan. Gasthuis Delft,3.
Schoute. 'Levensloop ziekenhuis', in AZG 1916, 144 en Oosterbaan, Gasthuis Delft. 3.

en in 1271 bestonden volgens het testament van Aleid van Holland al gasthuizen
in Vlissingen, Domburg, Zierikzee en Emelisse. Het Groot Ziekengasthuis in 'sHertogenbosch uit 1273 is het tweede nog bestaande oudste ziekenhuis, ook al is
ook dat nu gefuseerd met het Willem Alexander Ziekenhuis en heet het nu het
Bosch Medisch Centrum. Het gasthuis te Middelburg. met als vroegste vermelding het jaar 1289, behoort tot een van de latere stichtingen en is momenteel nog
een van de weinige gasthuizen die als zodanig functioneren, al is met de fusie en
de overgang naar Vlissingen het einde nabij gekomen.
Door de groei van de bevolking en de concentratie van mensen in steden, ontstond in de twaal fde en dertiende eeuw de nieuwe sociale laag van de burgerij.
Enkele van deze kortelings rijk geworden kooplieden, stichtten pieuze instellingen in samenwerking met liefdadige gilden als teken van hun weldadigheid.
Vooral in de dertiende eeuw kwamen de pas gestichte hospitalen in dit burgerlijk
teken te staan. In de veertiende eeuw stagneerde de bevolkingsgroei met als gevolg dat veel minder gasthuizen werden opgericht'3. In het rijke Vlaanderen vindt
men de oudste gasthuizen, waarvan nu nog enkele bestaan. Bekend is het vermaarde Sint Janshospitaal te Brugge, waarvan al een reglement uit het jaar 1188
is bewaard en dat als instelling vandaag nog steeds bestaat.
Niet alleen particulieren, maar ook de stedelijke overheid of liefdadige gilden
konden het initiatief nemen tot de stichting van een godshuis. Tot nog toe heeft
men voor Middelburg steeds de theorie van Wagenaar gevolgdwdoor de stichting
of in ieder geval de verzorging in de oudste tijden toe te schrijven aan gilden of
broederschappen. Wagenaar merkte op dat in oude tijden gasthuizen opgericht
plachten te worden door een gilde van milddadige lieden, waaraan het bestuur en
de zorg voor het onderhoud van de gebouwen werd toevertrouwd. Zo'n gilde of
broederschap was een gezelschap van personen die zich verbonden elkaar door
stichtelijke voorbeelden en onderlinge gebeden op te wekken tot het beoefenen
van goede werken en het betrachten van godsvrucht. Deze idealen werden in de
praktijk gebracht door het bieden van bijstand aan arme, zwakke en zieke mensen. Daarbij kregen de leden van de broederschap vaak de hulp van enkele geestelijke vrouwen die de belofte van zuiverheid hadden afgelegd en die de zieken verzorgden. De mannen en vrouwen van het gilde verenigden zich dan op canonieke
wijze en namen een heilige tot hun patroon of patrones. Uit hun midden werd 6tn
persoon tot hoofd gekozen. Ook droegen zij bepaalde herkenbare kleding of een
teken.
Pas in 1433 blijkt een van de gilden die aan het gasthuis verbonden waren, het
bestuur in handen te hebben. Tot 1425 berustte dat bij het stadsbestuur. Het is dan
het meest aannemelijk te veronderstellen dat de stad het initiatief heeft genomen
tot de stichting. Die had ook belang bij een dergelijke voorziening. Weliswaar
konden reizigers waarschijnlijk terecht in de Onze Lieve Vrouwe abdij. Die was
in 1123 gesticht als proosdij van het kapittel van augustijner koorheren te Voormezele in Viaanderen'5. Bisschop Godebald (1112-1127) verdreef in 1127 de regulieren die er zaten en haalde de Norbertijnen uit het St Michaelsklooster uit
Antwerpen naar Middelburg. Aangezien de Norbertijnen de opvang en verzor-

13. Mertens. Mardchal. St Janshospitaal. 43-44.
14.

Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam 11, 241.

15.

Henderikx.

Oudste

bedelordekloosters.

60.
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ging van zieken en hulpbehoevenden als de essentie van hun bestaan zagen, hadden zij in de abdij een eigen infirmerie. Unger,6 situeerde een infirmatorium naast
de oorspronkelijke kapittelzaal, later verplaatst naar de gebouwen aan de Korte
Burg, naast de kanunnikenwoningen. Waarschijnlijk zijn aanvankelijk niet alleen de eigen zieken opgenomen, maar konden ook reizigers hier verzorging krijgen.

Middelburg ontwikkelde zich sinds de late negende eeuw van een tegen de
Noormannen beschermde burcht tot het centrum van Zeeland bewesten Schelde.
De gunstige positie van deze burcht ten opzichte van de vaarwegen stimuleerde
de economische ontwikkeling, die weer de religieuze en sociaal-maatschappelijke centrumfunctie versterkte. Dat de abdij in dit geheel de spil was, ligt voor de
hand. De groeiende handelscontacten brachten steeds meer reizigers en kooplieden binnen de stad, die tijdens ziekte verzorging en onderdak nodig hadden. In
de dertiende eeuw maakte de economie van de stad een snelle ontwikkeling door,
hetgeen gevolgen had voor de stadsuitbreiding. Waarschijnlijk voelde de stadsregering het ontbreken van een gasthuis steeds meer als een gemis in de expanderende stad. Wellicht dat het stadsbestuur in de eerste helft van de dertiende eeuw
het initiatief heeft genomen tot de stichting van een apart, stedelijk gasthuis, los
van de Premonstratenzer abdij. De bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg het
tot 1425 nog zelf. maar de verzorging van de hulpbehoevenden heeft men waarschijnlijk van meet af aan opgedragen aan enkele liefdadige gilden.
2. Gilden

Het Middelburgse gasthuis had twee patronessen: Sinte Barbara en Sinte Maria
en deze namen waren verbonden aan twee liefdadige gilden. In de gasthuisreke-

ningen van 1387, 1419, 1433 en later, wordt het Onze Vrouwegilde of Onze
Lieve Vrouwegilde genoemd. Verder wordt in 1434 het St Barbaragilde genoemd, in 1493/94 het gilde van Onze Lieve Vrouwe van der qualen St Job en St
Juliaen, vijf jaar later alleen Onze Lieve Vrouwe van der qualen genoemd. Als
laatste gilde komen wij in de rekeningen nog de broederschap Campo Sancto tegen, met de hoofdzetel in Rome. De namen van deze broederschappen komen
voor in testamenten, waarin zij veelal samen met het armencollege. de leprozen
en gevangenen. bedacht werden met enkele schellingen.
Deze gilden verrichtten diensten in het gasthuis, zowel materieel als spiritueel.
Het is moeilijk na te gaan hoe de relatie tussen het gasthuis en de afzonderlijke
gilden precies was. Met betrekking tot het Onze Vrouwegilde blijkt bijvoorbeeld
niets van enig bestuur over het gasthuis, maar wel dat de zangers van dat gilde
door het gasthuis betaald werden voor hun muzikale kunsten 17. Waarschijnlijk
steunde dit gilde het gasthuis indirect, maar had het geen aandeel in het bestuur.
Een dergelijke constructie kwam elders ook wei voor, bijvoorbeeld in het St Martijngasthuis buiten Utrecht 18

16. Unger, De monumenten van Middelburg. 41.
17. RAZ OAGM rekeningen 1469. inv.nr 77.
18. 1472. DeWaard. Inventaris Godshitizen. 12.
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Over de aparte kleding is slechts een enkele vermelding te vinden. In 1472
werd Aleydis Wilhelmusdochter. die zich eigenmachtig van haar echtgenoot had
gescheiden, door de deken van Walcheren verboden in het gasthuis te wonen en
de huik van de orde van St Maria van de berg Karmel te dragen. Die huik, kap of
mantelschijnt dus de kenmerkende kleding van het Onze Lieve Vrouwegilde te
zijn geweest. Misschien hadden de vrouwelijke leden van dit gilde zich als een
derde orde bij de Carmelitessen aangesloten, waardoor zij weI het liefdadig werk
vanuit gildeverband konden verrichten, maar niet gebonden waren aan strenge
geloften.
Het St Barbaragilde heeft waarschijnlijk wei het bestuur van het gasthuis gehad. In 1433 blijkt dat duidelijk uit een schenking van land en een rente door Pieter van der Clinghe aan het gasthuis, om daarmee de armen binnen het gestichten
daarbuiten in hun noden bij te staan. Het kreeg de rente alleen a14 de poorters buiten de wet het gasthuis zouden besturen en niet de stadsregering, want dan zou het
eigendom van die goederen op de heilige geestmeesters van de kloosterparochie
overgaan. De rekening van 1488/89 bevestigt dat dit gilde het bestuur had. In
1544 blijkt het gilde nog steeds te bestaan en heeft het een altaar in de kerk van St
Maarten '4.
In 1492 vaardigde paus Innocentius VIII een bul uit, waarin hij slechts de twee
gilden noemde van Onze Lieve Vrouwe en van St Barbara. De Middelburgse procurators (hoofdlieden van de gilden) en de gasthuismeesters hadden de paus een
financiale tegemoetkoming gevraagd, waarschijnlijk voor de bouw van de kapel.
Innocentius gaf aan de leden voor ten hoogste 150 leden aflaat van zonden onder
bepaalde voorwaarden. De broeders kregen vrijheid zich door een priester naar
eigen keuze de biecht te laten afnemen en te laten absolveren, mits zij zoveel van
hun goederen in het gasthuis zouden brengen dat daaruit drie armen een dag onderhouden konden worden. Ook mochten zij na hun dood iets aan het gasthuis

vermaken. Overigens werd in de bul gesproken over 'gasthuizen', maar het is
duidelijk dat dit gelezen moet worden als de beide gilden die aan het gasthuis verbonden waren.
Het gasthuis werd aanvankelijk met beide namen aangeduid: het Onze Lieve
Vrouwe gasthuis en het St Barbara gasthuis. Het is een misverstand dat, zoals
sommigen menen hieruit af te kunnen leiden, daarmee oudtijds twee verschillende gasthuizen zouden zijn bedoeld. Een dergelijke dubbele naamgeving kwam
meer voor, waarbij dan altijd de heilige maagd een van de patronessen was. Uit
de stukken blijkt duidelijk dat er maar 6tn gasthuis was. Al in 1314 werden beide
namen voor het gasthuis gebruiktzo. Na 1500 bleef eigenlijk alleen de naam St
Barbara gasthuis nog over, behoudens een enkele uitzondering. In de crisisjaren
van 1574/75 dook de naam van Onze Lieve Vrouwe weer op. Na de reformatie

19. De parochie van de Westmonster. Van Visvliet noemde deze twee gilden als enige ( RAZ
NAGM relatieven notulen 1848-1851. inv.nr 1 1 1)e n Verheye van Citters onderscheidde hiernaast nog het gilde van Onze Vrouwe in het Nedergasthuis (RAZ NAGM aantekeningen 15e en

16eeeuw. inv.nr 1357).
20. ARA archief heren Putten en Strijen, regest 20, inv.nr 144, fol. 128 vs. Dat wijst erop dat
toen al de beide gilden bestonden.
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sprak men voornamelijk over het gasthuis zonder meer, of over het Barbara gast-

huis waarbij de heiligenaanduiding verdweenil.
Met de pauselijke bul van 1492 werden het Onze Lieve Vrouwegilde en het
gilde van St Barbara verenigd, al zien wij in de rekeningen dat nadien nog aan
beide gilden afzonderlijk schenkingen werden gedaan en dat zij
nog aparte altaren hadden in de gasthuiskerk en -kapel. De nieuwe combinatie heette Onze
Lieve Vrouwe van der qualen. Een altaar voor dit gecombineerde gilde droeg in
1492 en volgende jaren de fraaie naam: 'Onze Lieve Vrouwe
helpt en beschermt
ons Maria van der qualen en van alle tribulatien (bitterheid), gemeen zijnde met
St Job en St Juliaen'. Daarop hield men toen al zeven missen per week. Later, in
1503, noemde men dit ook wei het altaar van de heilige maagd Maria de Languore (van het Italiaanse langura, angstvalligheid of bitterheid van het hart).
De broederschap Campo Sancto ontstond omstreeks 1492 als deel van een
wijdverbreide broederschap Compassionis Virginis gloriose Marie in Campo
Sancto met de hoofdzetel in Rome. Het doel van deze broederschap was de lijdende Christus en zijn medelijdende moeder, Onze Lieve Vrouwe, te eren. De
gildeleden verzorgden daartoe zieken, lieten missen lezen voor de zielen van verstorvenen en begroeven lijken op het kerkhof (de godsakker) bij de in 1492 gebouwde kapel. De gasthuismeesters bestemden een derde deel van de inkonisten
van hun begraafplaats voor de godsakker te Rome.
De leden van de diverse gilden. zowel mannen ali vrouwen, schonken veel
goederen aan het gasthuis en de gilden ontvingen zelf ook weI legaten. In 1493
telde het gilde van Onze Lieve Vrouwe van der qualen 211 leden; in 1506 nog
slechts 125, dieelkeen jaarlijkse bijdrage van vijf groten betaalden. Bij hun overlijden werd uit de nagelaten boedel twaal f groten voor doodschulden betaald aan
het gilde. Verreweg de meeste gildeleden woonden in Middelburg. Maar ook in
Domburg, Zoutelande, Monster, Poortvliet, Vlissingen, Oostkapelle, Kruiningen, Buttinge, Koudekerke en Biggekerke, tot zelfs in Antwerpen en Brugge toe,
woonden zij. In die tijd zal de financiele steun belangrijker zijn geweest dan de
daadwerkelijke hulp. In de zestiende eeuw nam de betekenis van de gilden steeds
verder af en in 1528 werd zelfs geen gilde meer genoemd bij landtransacties.
Toen waren de gasthuismeesters, met toestemming van burgemeesters en schepenen, in hun plaats getreden.

21. Uitzonderingen waren de jaren 1607-1609: Ste Barberen Ghasthus. 1610-1624 het Barberen Gaghuis. 's Gravezande meende dat na 1497 de naam van Onze Lieve Vrouwe niet meer genoemd werd en na 1507 die van St Barbara niet meer.
18

HOOFDSTUK 2

GEBOUWEN EN INRICHTING
Het lijkt zeer waarschijnlijk dat het gasthuis vanaf de aanvang heeft gestaan aan
de Lange Delft (zuidzijde). waar het tot 1866 toe in gebruik is geweest. Pas in
1429 blijkt uit de stadsrekeningen dat het inderdaad aan de genoemde straat
stond. Slechts uit de negentiende eeuw is een beschrijving van het gebouw bewaard gebleven. maar van de oudste tijden valt uit de rekeningen wei een indruk
te vormen waar de diverse zalen en ruimten zich bevonden. De ingang van het
gasthuis, gevormd door een zware boogvormige poort, lag aan de Lange Delft.
Om de hoek, in de Nieuwstraat. was de achteruitgang die voornamelijk gebruikt
werd om de doden uit te dragen en die dan ook de doodpoort werd genoemd. Voor

het gasthuis liep een slootje, de Delft, dat als afvoerkanaal diende en in de Arne
uitkwam, die achter het gebouwencomplex lag. In 1429 werd voor dit afvoerkanaal een houten goot gemaakt. Deze afvoer van faecalien en waswater rook natuurlijk niet al te fris. Hoewel men vroeger toch meer geuren gewend was, bleek
deze stank wel wat erg penetrant en in de rekening van 1497 is dan ook te lezen
dat dit afvoerkanaal werd schoongemaakt door meester Gijs 'wanttet tgasthuys
daghelix stancke ghenouch heeft van die anne zieke al en haddet gheen van bute'.
Omdat de stad al vele kosten aan dit godshuis had, besloten de gasthuismeesters
voor eigen rekening deze waterloop te laten reinigen.
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Ajb. 2. De middeleeuwse bebouwing van het gasthuis: A hoofdgebouw (Opperkerk):
B Nederkerk of St Barbarakapel : C baajerd: D koor, terens biechtkamer. Tekening T
Brouwer, 's-Gravenhage
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I. Kerk en kapel

Bij het gasthuis hoorden natuurlijk ook een kapel en kerk, duidelijke en markante
onderdelen van het gebouwencomplex. Blijkens de stadsrekeningen bestond de
kerk in 1396 al en heette evenals het gasthuis naar Onze Lieve Vrouwe. In 1867
is deze kerk tegelijk met de oude gebouwen van het gasthuis gesloopt. Toen in
1493/94 een kapel bij het gasthuis werd gebouwd, kreeg de kerk de naam van Opperkerk, terwijl de kapel de Nederkerk werd genoemd, dit wegens het verschil in
hoogte van de vloeren. Deze kapel werd met de naam van St Barbara getooid, wat
erop wijst dat het Barbaragilde daar zijn diensten hield; tegenwoordig heet die de
gasthuiskerk.
De Opperkerk, ook weI de grote kerkzaal of de witte zaal genoemd. werd vaak
gebruikt om de patienten te herbergen. De zieken in die zaal hadden het uitzicht
op het altaar in het koor, waarop dagelijks missen werden opgedragen door het
gilde van Onze Lieve Vrouwe. Want niet alleen de verzorging van het lichaam,
maar tevens de geestelijke ondersteuning was van belang in een godshuis. Pas later heeft men in deze kerkzaal een zoldering aangebracht, waardoor het kerkachtige interieur werd verdoezeld. De versieringen van de zolderbalken weerspiegelden de grote betrokkenheid bij de heilige maagd: ze toonden de afbeelding van
apostelen en heiligen en de moedermaagd Maria als regina sanctorum met het gezicht naar het oosten. Dat is een bewijs van de grote verering die haar in het gesticht werd toegedragen. In heel Middelburg trouwens was sinds de twaalfde
eeuw de Mariaverering belangrijk, mede dankzij het feit dat de enige abdij aan
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Afl). 4.5. Afbeeldingen van twee balksleutels. ajkc,mstig uit de voormalige gasthuiskerk (de Opperkerk). Pentekeningen. De engelenjiguren dragen voon#·erpen die bij de
kruisigilig ran Christus werden gebritikt.
Onze Lieve Vrouwe was gewijd'. Tot 1940 bewaarde de stedelijke Oudheidkamer dertien houten engelenfiguren, die als sleutelstukken onder de moerbalken
waren bevestigd. De engelen droegen de voorwerpen die bij de kruisiging van
Christus waren gebruikt.
De Opperkerk vormde het hoofdgebouw van het gasthuis en in de rekeningen
komt men dan ook herhaaldelijk onderhoudswerkzaamheden tegen voor dit gebouw. Vooral het 'scaliedak', het leien dak, moest vaak vernieuwd worden en
ook de glazen hadden geen lang leven.
De nieuwe kapel werd in 1493/94 gebouwd ten zuiden van de Onze Lieve
Vrouwekerk, op de vroegere begraafplaats. Misschien hing deze bouwactiviteit
samen met de herbouw van de abdij en ongeveer tweehonderd woonhuizen, die
in oktober van het jaar 1492 voor een groot deel door brand verwoest waren. Voor
de kapel was uiteraard veel geld nodig en dat juist in een tijd van een grote toeloop
van zieken als gevolg van de pest. De gasthuismeesters ontplooiden dan ook vele
activiteiten om aan geld te komen en lieten de pastoors van de St Monsterkerk en

1. RAZ NAGM relatieven notulen 1848. inv.nr. Ill.
2I

St Pieterskerk en de prior van de Augustijnen sermoenen houden om vooral de
goede gevers op te wekken het gasthuis geldelijk te steunen. Dat had het gewenste resultaat en er kwam veel geld binnen 'tot timmerage van de godsackre'. Ook
vreemden gaven daarvoor geld, zoals blijkt uit de rekening van 1494/95: 'Ontfangen uuter capsa van gracien totten tymmeragen behouf ende dat ghecommen
zijnde van een persone die wy niet en kennen, die tot ons ghecomme is seggende:
ghy goe mannen, gaet totten kisten, die aen den cruysse staet, ghy selter een
summe van gelde in vinden, die ghegheven is totten tymmeragen, haeletet uut.
dattet niet ghestolen en wart'. Toen de gasthuismeesters in dat offerblok van gratie keken, vonden zij daarin het enorme bedrag van £ 11.19.42.
De kapel of Nederkerk werd ook wel verhuurd of afgestaan, soms aan kooplieden omerhun goederen in op te slaan (1558,1560,1566, 1579-89), soms aan anderen om er hun kerkdiensten in te houden, zoals aan de Engelse gemeente (16051624) of toen een brand de voorkerk van de abdij had verwoest. In 1594 werd de
kapel gebruikt als 'timmerhuys voor gasthuysbehoef'. Nadat de rooms-katholieken hun schuilkelder aan de Blauwe Dijk hadden kunnen verlaten, kochten zij in
1799 de Nederkerk. In 1845 kwam de kerk in handen van de Christelijk Afgescheidenen, die nu onder de naam van Christelijk Gereformeerden de kerk in gebruik hebben. Inmiddels was de toegangsdeur tussen het gasthuis en de kerk

dichtgemetseld.
De kapel had fraaie gewelfschilderingen en was verder versierd met een appel
van rood koper, met de afbeelding van zonnen, manen en sterren, gemaakt door
de ketelmaker Jacobijn. Piet Blieck had de appel geverfd en Arrent de schrijnwerker had de tekening voor het kunstwerk gemaakt. De timmerman plaatste de appei op het kruis boven op het dak, maar al in 1588 werd dit sieraad verwijderd en
werd deze 'appel van Jerusalem' als oud koper verkocht voor 124 pond. Waarschijnlijk symboliseerde deze appel de overwonnen zonde, de heerschappij Van
Christus over hemel en aarde. In de kapel waren 825 plavuizen gebruikt om de
vloer aan te leggen, er werden kleine 'slootsteentjes' in het gewelf aangebracht
en uiteraard ontbrak de afbeelding van het heilig kruis niet. In de kapel werden
vier kozijnen aangebracht. Aan de voorzijde van de kapel werd in de zelfde tijd
een rij huisjes gebouwd met daartussen een ingangspartij voorzien van een fraaie
deur en een gang overdekt met een kruisgewelf.
Op de middenstijl van de toegangsdeur staat een Madonna met kind. Dit beeld
uit ongeveer 1520 heeft waarschijnlijk de beeldenstorm overleefd doordat op het
cruciale moment de deur van de kapel wijd open stond en de madonna aan het oog
van de haastige en vernielzuchtige kerkbezoekers was onttrokken. Bij de restauratie in 1961 zijn de huisjes voorlangs de kapel afgebroken en is de ingangspartij
in de westgevel ingemetseld; het kruisgewelf van de gang is in het naastgelegen
winkelpand aangebracht.
In de kapel bevonden zich natuurlijk een altaar, beelden en offerblokken en een
koor. Uit de rekeningen blijkt, dat er een nabootsing was van het heilige graf in
een afzonderlijk gewelf, afgesloten met een traliedeur. Tot in het begin van de negentiende eeuw heeft men doden in de kapel begraven, waarna onder invloed van
de Verlichting aan deze gewoonte een einde werd gemaakt. In 1845 besloten de
regenten de lijken die in de St Barbara kapel lagen, waaronder een ziekenmoeder
2.
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Afb. 6,7. Deur en deurnaaid met de madonna met kind. Gasthuiskerk, Lange Delft,

Middelburg.
en een gasthuismeester, respectievelijk begraven in 1550 en 1669. te verwijderen
en naar een gemetseld graf over te brengen. Dat een gasthuismeester in de kapel
bij het gasthuis begraven wilde worden, was niet zo vreemd. Ook elders gebeurde
het wel dat gewone stedelingen als ambachtslieden, wat meer bemiddelde personen en zelfs aanzienlijken na hun dood bij de armen begraven wilden worden om
zo hun laatste rustplaats te vinden onder de nederigen der aarde. In het Brugse St

Janshospitaal werden daartoe ook wel doodzieke aanzienlijke inwoners van de
stad opgenomen, omdat die ook graag tussen de armen en ellendigen wilden sterveni.

3.

Mertens, Martchal. St Janshospitaal, 59.
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2. Zaten
Van de inrichting van het gasthuis zelf zijn pas uit later tijd beschrijvingen te vinden. Het gesticht had vele gebouwen, wat erop wijst dat in de begintijd steeds
stukken zijn aangebouwd. In 1572 werd een opsomming gegeven van zalen waar
zieken met brandwonden en andere verwondingen zijn gelegd en men noemt dan
behalve de kerkzaal, de oude manskamer, de nieuwe manskamer, de vrouwenkamer, de voorste feestkamer, de achterste feestkamer en de baajerd (een verblijfplaats voor reizigers). Op het erf van het gasthuis stonden nog enkele pakhuizen,
waarvan een 't duvekot' heette. Ook een keuken hoorde natuurlijk tot het gesticht
en uit de schoorsteenvegersrekeningen kunnen wij afleiden dat er twee keukens
waren. waarschijnlijk een voor de zieken en een voor de binnenvader. In 1499/
1500 werd een washuis gebouwd, naar men mag aannemen ter vervanging van
een ouder washuis.
Daarnaast bood het gasthuis gelegenheid aan de gasthuismeesters om te vergaderen. Dat zal wei in het kantoor hebben plaats gevonden. waar een kast stond
voor het geld en de andere waardepapieren. Het personeel vond zijn legerstede
gewoontegetrouw op de ziekenzalen, temidden van de zieken en gewonden. Onder het gasthuis bevonden zich de nodige kelders en achter op het erf was een
klein gebouwtje waar de doden werden opgebaard. Uiteraard waren er ook de
'heymelickeiten'. de toiletten, die enkele keren perjaar 'geruimd' (leeggehaald)
werden, in 1499/1500 door meester Ghijs die ook de stedelijke waterloop (riool)
voor het gasthuis schoon maakte.
Aanvankelijk verzorgde men alle zieken in het gasthuis, maar sommige ziekten leverden een meer dan gewoon gevaar op voor de rest van de zieken. zodat
men in 1493/94 een aparte kamer maakte bovenop het 'zieckhuys' of pestilen tiehuis waarvan de kosten door het gasthuis werden betaald. Daar konden de pestlijders afzonderlijk worden verzorgd. Het meubilair van het gasthuis werd in dat
jaar tevens uitgebreid en de pestkamer werd ingericht. Daarvoor schafte men
stoelen. tafels. ketels en kandelaren aan, wastobben (van 66n bierton konden
twee wastobben worden gemaakt), kookketels waar hele beesten in werden gekookt. potten, vuurijzers en ook kleine tafeltjes voor de zieken. De bedsteden
werden in de bovenkamer iets korter en smaller gemaakt, zodat er nog drie koetsen (bedsteden) bij konden. Het geheel werd gecompleteerd met voetenbankjes.1.
Een van de gasthuismeesters verinaakte na zijn dood in 1560 £ 10 om daarmee de
pestkamer te vertimmeren of met een muur af te scheiden. In 1561 werd deze
pestkamer uitgebreid verbouwd en opgeknapt maar zeven jaar later ging men
toch over naar het St Aachtehuis in het Bagijnhof, ook weI het nieuwe gasthuis

genoemd. Dit was het gevolg van het feit dat de pest steeds meer slachtoffers eiste. Men vond dat het verzorgen van de pestlijders beter niet middenin de stad, in
het gasthuis, plaats kon vinden. Het gasthuis betaalde de veIl)ouwingskosten en
leverde de wijn en turf.
Het verblijf voor voorbijgangers, de baajerd. bevond zich tussen het hoofdgebouw en de nieuwe kapel. waaraan van 1494 tot 1500 veel kosten zijn gespendeerd. zodat het lijkt of die kamers in die.iaren ziin gebouwd: op 29 mei 1494 beVerheye van Citterj meende ten onrechte dat voor 1558 niet overeen aparte kamer ,·o<,r pestli.iders werd gesproken. RAZ NAGM aantekeningen Verheye van Citters, inv.nr. 1357.
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gonnen de werklieden te 'maetssen' (metselen), men kocht steen in, de straat
werd vermaakt. en binnen werd getimmerd. Men legde een vloer onder de 'ribauwencamer' en er werden twee ijzeren pannen aangeschaft, een voor de vrouwenbaajerd en een voor de vierschaar. De baajerdklanten konden nu drinken uit een
stenen bak en zij kregen zelfs een soort bedden. Tot slot zette men wit glas in de
ruiten en maakte een afvoergoot tussen de mannenbaajerd en het ziekenhuis,
waar de 'heymelickeit' op uitkwam. Gelukkig voor patienten en rabauwen werd
de goot goed toegedekt. De baajerdklanten hadden zelf overigens mogen nieehelpen bij de nieuwbouw van het gasthuis en de kapel. In 1493 dolven zij de fundamenten van de kapel.
in de zestiende eeuw werd het kennelijk toch te lastig de baajerdboeven in het
gasthuis zelf te huisvesten. Zij vertrokken naar het begijnhof en de term baajerd
bleef verder verbonden aan de kamers in het gasthuis. Het BaAijnhof werd hiermee dE plaats waar het niaatschappelijk uitschot, zoals zwervers, pestlijders,
krankzinnigen en zwakzinnigen werd ondergebracht. De passanten vonden daar
onderdak in de zogenaamde pottershuizen, een voor de mannen en den voor de
vrouwen. Daar schijnen zij het goed naar hun zin te hebben gehad. De gasthuismeesters waren er echter niet zo blij mee en kl:agden dat de concierge van het
pottershuis, tevens concierge van het pesthuis, de bedelaars veel te lang liet blijven. waardoor het gasthuis onnodig op kosten werd gejaagd. Hij kreeg de instructie dat de gasten absoluut niet langer dan drie nachten mochten blijven. 'ten ware
bij weer en wind'5. De gasthuismeesters motiveerden dit door erop te wijzen dat
het gasthuis gesticht zou zijn voor reizende soldaten en vrome lieden en zeker niet
voor bedelaars6. Men besloot dan ook meermalen alle vagebonden. bedelaars en
andere onnutte lieden weg te sturen (1605. 165()).
In 1607 werden de pottershuizen weer ingericht voor woningen en huisvestte
men de passanten in een pakhuis op het terrein van het gasthuis (misschien in 't
duvekot'), maar na 1649/50 week men weer uit naar het Bagijnhof, waar de 'potters' tot na 1812 opgevangen konden worden door de vader van het pesthuis. Hij
diende hen 'met alle bescheidentheid ende vriendelyckheid' te ontvangen en de
bedelaars vonden bij hem een 'kuijs en reijn' onderkomen. 's Winters werd ergeStookt, zodat de zieken en zwervers zich behoorlijk konden warmen.
Bij het gebouwencomplex aan de Lange Delft hoorden natuurlijk de binnenplaatsen met bomen. waar de zieken wat konden wandelen als zij daartoe in staat
waren. In 1574/75 lezen wij echter dat de grote plaats achter het gasthuis aan de
scheepstimmerlieden was verhuurd. Dat zal de rust van de zieken ook niet ten
goede zijn gekomen, zelfs al was het alleen maar een opslagruimte. Later. in
1609, blijken de 'comedispeelders' hun kunsten te vertonen op de grote plaats
achter het gasthuis. waarvoor zij overigens een aanzienlijk bedrag moesten betalen.
Van de inrichting is niet veel bekend. Net als in alle andere gasthuizen sliepen
de zieken in bedsteden. die in lange rijen langs de wanden en soms in het midden
van de zaal stonden, in zogenaamde 'reken' (rijen). In Beaune (Frankrijk) is zo'n

5.

In Amsterdam gold deze termiin van drie dagen als de tijd die men nodig had om opeen schip

te kunnen aanmonsteren.

6.

RAZ OAGM relatieven notulen 1650. inv.nr. 4.
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Afl,. 8. Ziekenzital Inet bedsteden. Deze 19e-eetiwse :.cial tlit het Sint Pieters- en BlokIcinds gasthWs is,ic,g <,p dezelfde wijze ingericht ills de middeleettwse z.ie ken zi, le,i.

oud gasthuis met originele inrichting nog te zien: In de bedsteden sliep men aanvankelijk naakt, hooguit getooid met een slaapmuts. Drie of vierzieken in een enkele bedstede was geen uitzondering, zonder onderscheid naar ziekte, maar wei
naar sekse. De ramen van de gebouwen waren klein, de vloeren van steen en de
zalen werden door een turfvuur verwarmd. In het gasthuis waren twee klokken
die regelmatig door de horlogemaker werden nagezien. Een andere versiering
van de zalen bestond uit een serie van zeven panelen waarop de zeven kerken van
Rome waren geschilderd*
De inrichting van de kamers van de proveniers. bejaarde lieden die zich verzekerden van een verzorgde oude dag door zich in te kopen in het gasthuis. A wat
beter bekend. De kamer van Jan de Smit bevatte in 1513 aan meubelen en andere
zaken. alle eigendom van het gasthuis, twee bedsteden, twee kaarsen. dekkleden
van linnen. rode wolien dekens en gordijnen rond de bedsteden in dezelfde kleur.
De kleur rood was in die tijd de gangbare kleur voorde inrichting van gasthuizen,
waarbij dekens. gordi.inen rondom het bed. bij de schoorstenen en vensters en de
kussens allemaal van eenzelfde rode wollen stof waren gemaakt. Verder bevonden er zich een houteii tafel. twee kasten en een 'trysore' (kist). twee 'lysste van
contoir' (kast of kist). vijf metalen kandelaren, twee glazenkasten, een tateltje
met een afbeelding van de drievuldigheid. twee 'fronica'. veronicadoeken met de
albeelding van het gelaat van de lijdende Christus en een bordje met de afbeel-

7. Zie ook het Pieter - en Bloklandsgasthuis te Amersfoort.
8. De schilder die deze kunstwerkjes vervaardigde, kreeg daar in 1513/14 zevien grc,ten per
bc,rd vior betaald. RAZ OAGM rekeningen 1513-1514.inv.nr. 65.
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ding van Sint Bernardus. Dan was er nog een houten beeld van Onze Lieve Vrouwe. waren er zes eiken stoelen en twee voetenbankjes en bevonden er zich nog
een spiegel, een klein rond houten bordje en een groter bord. een metalen kroonluchter. een vrouwenbeeld. een beker met een lampet, een kleed van Onze Heer
op de put en een bord met afbeelding van Maria met Christus. Dit was een waarlijk vorstelijke inrichting voor Jan de Smit en Lijsbeth Wouters. die hier hun laatAte jaren mochten doorbrengen.
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VAN GASTHUISMEESTERS TOT JONCWIJVEN
1. Bestitur
Van de oudste tijden is weinig bekend over het bestuur. Zoals wij al zagen had
vddr ongeveer 1425 het stadsbestuur de zeggenschap over het gasthuis en nam
daarna het St Barbaragilde de macht over, waarna later. rond 1528 het stadsbestuur weer zijn rechten blijkt te hebben hernomen. Dit valt op te maken uit de
schenkingsbrieven waarin v66r 1425 de 'uutfoude'. de buitenvoogden, handelden na overleg met de raad en schepenen van Middelburg. Uit de
stadsrekeningen
blijkt ook dat personeelsposten door het stadsbestuur werden vergeven. In 1373/
74 kwartien twee mannen bij de burgemeesters verzoeken of zij portier van het
gasthuis mochten worden'. Ook de rekeningen moesten afgehoord worden voor
Wet en Raad. het stadsbestuur.
Uit de genoemde schenkingsbrief van 14331 blijkt dan dat gewone burgers het
bestuur in handen hadden en niet meer het stadsbestuur van
Middelburg. Dit gezag berustte toen waarschijnlijk bij het St Barbaragilde, omdat vroeger het be-

stuur van godshuizen volgens Romeins recht moest zijn opgedragen of aan de
stad of aan een gilde. Maar wanneer precies het gilde invioed heeft gekregen op
het gasthuis, valt niet nader aan te geven dan dat het tussen 1420 en 1433 gebeurde. De rekeningen van de gasthuismeesters werden vanaf ongeveer 1425 tot 1528
dan ook niet door het stadsbestuur afgehoord. maar de ene rekeningdoende
gasthuismeester legde verantwoording af tegenover de vierandere. Na
afloop kon dat
erg gezellig worden en diverse malen zijn de verteerde kosten in rekening gebracht. In 1528 consumeerden zij wijn, vlees en brood, nadat zij bij gasthuismeester Jan Marsen de rekening hadden afgehoord.
Toen het St Barbaragilde minder belangrijk werd en in de rekeningen nauwelijks meer voorkwam. werd het stadsbestuur weer de instantie waaraan men rekenplichtig was en die het bestuur aan zich trok. Men nam toen een boekhouder
in dienst. waarna rond ongeveer 1558 ook nog een aparte
ontvanger werd aangesteld die de financiele administratie verzorgde en voortaan ook alle
rekeningen
opmaakte.
Vanaf 1528 tot 1812 heeft het stadsbestuur steeds de zeggenschap over het
gasthuis gehad. De gasthuismeesters hebben dus nooit zelfstandig het bestuur
over het gesticht uitgeoefend. Zij waren slechts mandatarigen van de stedelijke
regering en de vrijheid die de gasthuismeesters hadden, was bepaald en beperkt
door de stedelijke overheid. al probeerden de gasthuismeesters later hun
vrijheid
zo ruim mogelijk te maken en zich aan de macht van de stedelijke regering te ontworstelen.
Een uitvloeisel van deze uiteindelijke verantwoordelijkheid over het gasthuis.
was dat het stadsbestuur ook daadwerkelijk ingreep wanneer de gang van zaken
in het gesticht hem niet welgevallig was. In 1534 riephet de gasthuismeesterstot

1. Kestelixi. 'Stadsrekeningen: 56. Zie ook De Waard. Inrentari Godshitizen. 30.
2.
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de orde. toen deze weigerden de 'scamele ziecke ende miserabele persoone' op te
nemen, waarover het armencollege zich beklaagde. Wet en Raad beval de gasthuismeesters de arme zieken 'vlijtiger inganc' te geven. zodat wanneer de armmeesters om de opname van een van hun zorgenkinderen kwamen verzoeken, zij
onmiddellijk het opnamebewijs moesten afgeven en de zieke toelaten. De gasthuismeesters konden dus zelfs niet eens op hun eigen terrein. de regeling van opnamen, autonoom handelen en zij achtten een dergelijke inbreuk op hun vermeende zelfstandigheid buitengewoon vernederend. Wat betreft het beheer van
de goederen was dat al duidelijk. Bij de aan- of verkoop van land, het kopen van
renten of andere geldbeleggingen, bij grote uitgaven en verbouwingswerkzaamheden en diverse andere financiele transacties, konden de gasthuismeesters
slechts hun plannen doorvoeren na toestemming van Wet en Raad.
De ontvanger was de enige bestuurder die bezoldigd werd. Hij maakte alle vergaderingen van de gasthuismeesters mee en had daarin evenveel zeggenschap als
de vier gasthuismeesters zelf. In de loop van de tijd veranderde het aantal gasthuismeesters regelmatig, van twee tot zes. Vanaf 1656 waren het er steeds vier
van wie jaarlijks twee aftraden·: Zij verdeelden het voorzitterschap. zodat ieder
drie maanden daarmee belast werd.
De fungerende voorzitter had een zware taak. Het was dan ook niet voor niets
dat de regenten die v66r 1608 vier achtereenvolgende jaren moesten dienen. een
verzoek bij burgemeesters en schepenen indienden om na twee jaar al te mogen
aftreden 'wijle de moeyten alle dage grooter ende grooter worden van wegen de
belegeringe van Oostende als ooc het pesthuys'4. De Raad ging daarmee akkoord. In tijden van krijgshandelingen had men het inderdaad razend druk. De
fungerende president moest alle opnameaanvragen onderzoeken en in oorlogstijd
kon dat enorm oplopen. Daarnaast moest hij vergaderingen beleggen, de inkopen
verzorgen en de kas voor de lopende benodigdheden bijhouden. Vanaf 1494 deden de gasthuismeesters om beurt de inkopen. In de rekeningen gaven ze dat jaar
voor de 'arme zieken' £ 32 uit 'ter marktgang'. Er staat dat de gasthuismeesters
met elkaar hadden overlegd omdat de arme zieken klaagden dat de vader en moeder van het gasthuis de zieken hun 'nooddruft' niet gaven en daarom besloten
voortaan zelf de inkopen van het eten en drinken voor de zieken te verzorgen, met
alles wat daar verder nog toe nodig zou zijn. Voor het jaar 1494 noteerde men wat
op de markt werd aangeschaft, de jaren daarna werd alleen de post 'ter marktgang' opgevoerd. Men kocht toen brood, boter. eieren, melk, karnemelk, appelen, peren, olie (van koolzaad), enkele koppels hoenderen en eenden of snippen,
vlees (meestal werd een halve schapebuik per keer gekocht) en vis, bier (uit
Gouda en Delft). meel, gist. wijn, kaas, azijn, tarwe, zout, warmoes (groente),
hutspot en rapen. Een enkele keer werden ook suikerbrood, kandij en kaneel, suiker en specerijen gekocht en kwamen mispelen op tafel. Opmerkelijk is dat vrij
veel vers fruit werd gekocht. Volgens de middeleeuwse gezondheidsleer zou dat
niet heilzaam zijn, omdat een overmaat aan vruchten de menselijke vochtenhuis-

3. In 1577 wasbepaald datjaarlijks twee gasthuismeesters moesten aftreden. veertien dagen later werd dat al veranderd in 66n. In 1601 breidde het stadsbestuur het aantal uit tot zes. van wie
jaarlijks twee aftraden. in 1603 uitgebreid tot jaarlijks drie wisselingen. Het aantal van zes gasthuismeesters werd overigens slechts zelden geeffectueerd.
4. RAZ OAGM relatieven notulen 1608, inv.nr. 4. nr. 8.
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houding ongunstig beinvloedde. Vruchten golden als koude en vochtige voedingsmiddelen en zouden vooral voor flegmatici slecht zijn5. In de praktijk
stoorde men zich daar kennelijk niet al te veel aan.
Sinds 1558 verzorgde de vrouw van de presiderende gasthuismeester de marktgang, terwijl ook de ziekenmoeder zich soms met de inkopen belastte. Na 1572
kennen wij deze helpende vrouwen zelfs bij name. In die jaren kostte het hun ook
veel moeite om in de dure en schaarse tijden van oorlog en belegering toch de benodigde levensmiddelen te bemachtigen. De vrouwen besteedden tevens zorg
aan het linnengoed, het beddegoed en de huishoudelijke zaken. In 1513/14 ging
de vrouw van de toenmaals rekeningdoende gasthuismeester met hem mee naar
Gent om daarlaken in te kopen. Het leverde natuurlijk problemen op wanneereen
gasthuismeester weduwnaar was of werd. want dan zou hij zelf ter markt moeten
gaan. Hij werd niet vrijgesteld van zijn taak om de boodschappen te doen. maar
misschien dat hij een van zijn dienstboden daarmee belastte.
Pas in 1684 besloot de Raad 66n persoon te benoemen als president van het
gasthuis. Deze zelfde maatregel werd ook genomen in de andere godshuizen. De
president was lid van de stedelijke magistraat, dit om het contact tussen de gestichten en het stadsbestuur optimaal te maken en uiteraard om de stadsregering
een effectieve zeggenschap in de godshuizen te geven. Het voorzitterschap tijdens de vergaderingen bleef in handen van de regenten en rouleerde iedere drie
maanden. later iedere maand. De zeggenschap van de regenten bleef betrekkelijk
gering. De belangrijkere posten werden buiten de gasthuismeesters om vergeven,
namelijk de posities van medicinae doctores, chirurgijns, apothekers. de vaderen
moeder van het gesticht en de concierge. Zij werden allen door de magistraat benoemd. De gasthuismeesters hielden slechts de benoeming over van de lagere
personeelsleden: de ziekentrooster. de ziekenmoeder. dienstboden, knechten en
Cellebroeders. Het is wei opmerkelijk dat de ziekentrooster tot de minderbelangrijke personeelsleden werd gerekend. in een tijd dat in de gasthuizen de zielszorg
voor de veelal doodzieke patienten belangrijker werd geacht dan de lichamelijke
verzorging. Weliswaar beinvloedde hij de uitgaven van het gesticht minder dan
de personeelsleden die door de magistraat werden benoemd, maar op de inkomsten had hij weI degelijk greep.
2. Scriale status

De vraag wie de gasthuismeesters waren en tot welke sociale geleding zij behoorden. is voor de vroegste tijd slechts ten dele te beantwoorden. Zij waren waarschijnlijk afkomstig uit de drie verschillende parochies binnen Middelburg, te
weten Noordmonster of Sint Pieter, Westmonster of Sint Maarten en Oostmonster ofwel behorend tot de Abdij of Kloosterkerk. Vanouds werd aangenomen6
dat de gasthuismeesters aanvankelijk slechts eenvoudige burgerlieden waren,
zonder veel aanzien of vermogen. die soms niet eens konden schrijven. Slechts
Verheye van Citters schreef in 1807 dat 'reeds van de primitievste tijden af, de

5.
6.
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Van Hoorn. La·inus Leninius. 243.
Schoute. 'Levensloop ziekenhuis' in: AZG. 205.

fatzoendelijkste ingezeten van de stad zig daar toe hebben verledigd,7. zonderdat
hij daar overigens bewijzen voor kon aanvoeren.
Het is met de weinige gegevens die ons ter beschikking staan moeilijk na te
gaan binnen welke laag van de burgerij wij de gasthuismeesters moeten zoeken.
Het is weI aannemelijk dat zij inderdaad uit de gegoede burgerij kwamen. We
kunnen alleen afgaan op de beroepen en soms op de straat waarin zij woonden. de
aanspreekvorm en de legaten waarmee zij het gasthuis bedachten. De gasthuismeesters uit de vijftiende en zestiende eeuw (daarvoor zijn slechts enkele namen
bekend en niets meer) lijken toch zeker wei tot de hogere geledingen in de burgerij te behoren. zonder dat wij overigens hun precieze positie kunnen aangeven.
Het is waar dat in 15()0 twee gasthuismeesters de rekening niet met hun naam
konden ondertekenen en hun toevlucht namen tot een merk. Maar uit hun beroep
valt af te leiden dater mannen bij zijn die een behoorlijk aanzien op grond van hun
kostwinning moeten hebben genoten. Onder hen was Jacob Jansz de kruidenier
zeker niet de minste, aangezien zijn beroep in die tijd een heel andere waarde had
dan tegenwoordig. Hij was het die na zijn overlijden in 1560 het gesticht £ 10
VIaams naliet om daarmee de pestkamer te laten vertimmeren. Zijn zoon, Jan Jacobz, ook weer gasthuismeester, leverde de specerijen aan het gasthuis uit de
overgenomen kruidenierswinkel van zijn vader. En de apotheker, de handelaar in
Franse wijnen, en de specerijenhandelaar behoorden zeker niet tot de geringsten
binnen de burgerij.
De groeiende betekenis van de handelsstad Middelburg zorgde voor een toenemende welvaart, waardoor er een groep rijke handelaren van burgerlijke afkomst
ontstond. In de dertiende eeuw had de handel in laken en wijnen al voor belangrijke contacten met Engeland en Frankrijk gezorgd en in de veertiende eeuw nam
deze handel een nog grotere vlucht. Veel buitenlandse kooplieden kwamen in
Middelburg hun handelswaar verkopen. De verwerving van het stapelrecht was
voor Middelburg van eminent belang omdat het daarmee langsvarende schepen
kon dwingen binnen de stad de handelswaar te lossen en over te laden. Al in de
veertiende eeuw was hier de Engelse wol- en lakenstapel gevestigd, in 1406
kreeg de stad voor alle goederen het stapelrecht van Willem IV, die daarmee ook
zijn inkomsten zag groeien. Alle op Walcheren binnenkomende goederen dienden in Middelburg te worden opgeslagen voordat zij verder verhandeld mochten
warden. In de zestiende eeuw was Middelburg dd grote stapelplaats voor wijn die
langs de Schelde werd vervoerd. Ook voor zout, benodigd voor de conservering
van haring e.a., werd Middelburg een stad van betekenis. Met de handel kwamen
vele buitenlanders binnen de stadspoorten; Schotten, Engelsen, Duitsers, Bretons, Normandiers. Genuezen. Venetianen, Portugezen en Spanjaarden zag men
er en sommigen vestigden hier hun handelshuizenK.
Vanzelfsprekend profiteerden de Middelburgers van deze handelsactiviteiten.
Het feit dat de gasthuismeesters onder deze handelaren in wijn, wol en haring
werden gevonden, dat diverse leveranciers van kruiden en kostbare specerijen
zich tot die post lieten aanstellen en dat enkele grote bierbrouwers zich in hun gelederen bevonden betekent dat het gasthuismeesterschap slechts voor aanzienlijke lieden was weggelegd. maar wel afkomstig uit de actieve burgerij.
7.
8.

RAZ OAGM relatieven notulen 1807, inv.nr. 8, nr. 225.
Unger, 'Middelburg als handelsstad' , in: AZG 1935. 1-1 1 7.
31

Het was in die tiid overigens gebruikeliik dat de gasthuismeesters zakelijk profiteerden van hun band met het gesticht en men achtte het heel normaal dat zij
goederen aan het gasthuis leverden. In 1583 huurde Dominicus Decclesia een
kelder naast de trappen van het gasthuis en kon zo gemakkelijk de verlangde wijnen leveren. Jan Pietersz Beaumont leverde het benodigde bier en Gregory Gilles
zorgde voor de specerijen, kruiden, suiker, kruidnagelen. olie. rijst, saffraan,
vijgen, noten en rozijnen, zwarte wijn en pruimen. Hij huurde voor zijn handel
ook een pakhuis van het gasthuis. Dit waren in 1583 al drie van de vier gasthuismeesters. In 1586 werd de apotheker Symon in den Draeck, die al jarenlang het
gasthuis van medicijnen voorzag, gevraagd als gasthuismeester en in zijn nieuwe
functie bleef hij als vanouds de levering van medicijnen verzorgen. In 1592 leverde Michiel de Vos de niet geringe hoeveelheden bier en twee jaar later bleek
Sebastiaan Pieters de zieken van haring te voorzien. Ook de ossehuiden en
schaapsvachten van de geslachte dieren konden de gasthuismeesters aan iemand
uit hun midden kwijt. Aan het einde van de zestiende eeuw voorzag Hans Slachmuelder het gasthuis weer van de bordeauxwijnen en leverde hij de benodigde
tarwe. Ook de stadskwartiermeester Roeland Jacobsz Magnus hoorde tot de bestuurders van het gasthuis in zijn functie van ontvanger.
Maar niet alleen deze en nog vele andere voorbeelden doen vernioeden dat de
gasthuismeesters niet gezocht moeten worden onder de geringste lieden uit de
burgerij. Hun regelmatige contacten met Wet en Raad, het feit dat in de boeken
voor hun naam vaak 'sr'. sinjeur, of'heer' werd geschreven en dat hun vrouwen
veelal met 'joffrouwe' werden betiteld, verheft hen boven het gewone volk. Veel
gasthuismeesters en hun vrouwen bedachten het gasthuis na hun dood met een
niet onaanzienlijk legaat van £ 8,6.8 (,f 50,-). Dit lijkt welhaast een standaardbedrag dat voor een 'milde gift' kon doorgaan. of misschien was het nog een reminiscentie aan de oude doodschuld van de gildeleden. Veel gasthuismeesters of
hun vrouwen legateerden precies dit bedrag (een derde van £ 25). Ook andere
deelsommen van £ 25 werden geschonken. een zesde of bij erg rijke mensen twee
derde deel van £ 25.

3.Taken

De gasthuismeesters waren niet voor niets van alle markten thuis, want er ging
heel wat om in het gasthuis. Niet alleen bedroegen de jaarlijkse inkonisten en uitgaven honderden ponden Vlaams en moest in het gasthuis alles ordelijk verlopen,
ook het beheer van de bezittingen. het verhuren en onderhouden van de huizen,
het verpachten en schouwen van het land en het innen van de diverse renten verg-

den veel inspanningen.
Ook buiten Walcheren moest men soms op stap om materialen voorde verbouwingen aan te schaffen of geld te beleggen. Vooral in Vlaanderen kochten zij regelmatig hout. steen en kalk. Wegens particuliere handelscontacten zullen zij
daar wel de goede relaties hebben gehad. In 1560 ging de ontvanger Antheunis
Mathijszn naar Brugge om de aflossing van een uitstaande belegging van £ 19 te
ontvangen. Hij was daarvoor iriaar liefst Zes dagen onderweg en verteerde samen
met de man die hem hielp £ 0.2.8 per dag. Zij hadden wei de pech dat het schip
waarop zi.i naar Brugge zeilden vastliep op een zandplaat bij Sluis. waar het twee
dagen vast bleef zitten. Al die tijd durfde Antheunis niet van boord omdat hij het
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geld dan niet mee kon nemen. Dat was weliswaar goed verpakt in een tonnetje,
maar daardoor ook weI duidelijk zichtbaarv.
Tot het werk van de presiderende regent hoorde tevens dat hij alle opnameaanvragen moest athandelen. Hij gaf daartoe een 'lootle' afaan de zieke (een stukje
lood met daarin een teken). die eerst een bezoek moest brengen aan de chirurgijn.
'
In het zogenaamde lootjesboek' werden dan alle namen van opgenomen zieken
Het
oudst
aanwezige loodjesboek dateert van 1584 onder het motto
genoteerd.
'Laus deo semper', een waarlijk vrome wens in het verschrikkelijk oord van ziekte, juist in het jaardat een pestepidemie zich manifesteerde. Aan het einde van het
jaar 1593 wensten de gasthuismeesters elkaar in het loodjesl,oek: 'Ghy wyse heeren ende gasthuysmeesters vroom ende eerbaer, ic wensche u van godt geluck
ende ood een salich nieuwjaer' m. Er zijn geen aanwijzingen dat de gasthuismeesters weI eens bestl"let werden door de zieken die opname verzochtem Die kwamen
dan ook niet eens aan de voordeur. Op vertoon van het briefje van de chirurgijn,
overhandigde de praeses een loodje aan een dienaar van het gasthuis, die het de
zieke ter hand stelde. Vervolgens werd de lijder door de binnenvader toegelaten.
Het besmettingsgevaar gold wel in hoge mate voor het verzorgend personeel in
het gasthuis zelf.

4. Geestelijken
In de middeleeuwen moeten wij de geestelijke verzorger als eerste noemen. De
pastoors zorgden zowel voor het stoffelijk belang van het gesticht als voor de onstoffelijke ziel van de stervenden. In 1465 blijkt al een pastoor aan het werk te
zijn. Hij woonde in het gasthuis, genoot een vast salaris en werd daarenboven nog
voor iedere mis apart betaald. Hij nam de zieken de biecht af en drong er bij hen
op aan dat zij de materiele belangen van het gasthuis niet uit het oog verloren. Indien inogelijk moest daarin door testamenten worden voorzien. Karel V had in
zijn ordonnantie op het armwezen van 1531 als een vanzelfsprekendheid bepaald
'dat alle parochiaenen ende predicanten in haere sermoenen, hoorende biechte,
wesende tot 't maecken van testamenten ende ordonnantien van uyterste willen,
tot welvaert, onderhoudenisse en vorderinge van deser ordonnantien ende
wercke van charitaten. sullen haer uytterste beste doen om den volcke te exhorteren. induceren ende onderwijsen, van haeren goeden daer te deelen ende geven' ". In vele gasthuizen was dit een volstrekt normale gang van zaken en in de
rekeningen stond dan ook rustig vermeld dat testamenten ontvangen werden uit
handen van de kapelaan 12.
Ook konden bedevaarten afgekocht worden door een gift aan een godshuis. In
1499/1500 kreeg het gasthuis zo van de moeder van het gesticht, Mayken Houmets achttien groten omdat zij een gelofte had gedaan. Haar biechtvader had haar
die gelofte afgenomen 'seggende geeft al zo vele de armen int gasthuys als u

9. RAZ OAGM rekeningen 1560, inv.nr. 84.
10. RAZ OAGM loodjesboek 1593 inv.nr. 21.
\ \. Groot Placaetboekl. kolom 469-476.
12. RAZ OAGM rekening 1493-1494, inv.nr. 60.
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dunct der ghij de bevaart mede doen sout ende daer up wart zy gheabsolueert' 1:
In 1488 ontving kapelaan Joris per maand £ 0.5.8 en daarbij per mis twaalf
stuivers. Het was dus in zijn eigen belang dat er veel missen werden gehouden.
In 1493 was er 66n pastoor in het gasthuis, heer Jan Cornelis, op een salaris van
zes schellingen per maand. Hij kreeg regelmatig hulp van Anthonis van Rijmerswale, die hem in drukke tijden bijstond. De pastoor kreeg op Witte Donderdag
1494 een kan wijn en tussen Pasen en St Maartensavond nog een. In tijden van
grote sterfte moesten zij vele missen celebreren. In 1493 kwam er zelfs onder de
onvoorziene uitgaven een post voor 'hostiebrood' voor. maar toen heerste er dan
ook de pest. Voor het toedienen van het heilig oliesel werd apart betaald.
Ook aalmoezen kwamen niet vanzelf. Daar moesten goede preken voor gehouden worden. En toen het gasthuis in 1493/94 veel geld nodig had, werden dan ook
diverse pastoors gemobiliseerd om in sermoenen de mensen tot milde gaven op te
wekken. Het gasthuis betaalde die pastoors daarvoor. Zo werd in 1513/ 14 betaald
voor drie sermoenen in Westkapelle, waarbij de uitbetaling plaatsvond in de uitspanning 't Vosken. Ook de biecht werd wei door andere pastoors dan de eigen
gasthuisgeestelijke afgenomen. In 1560 kwam heer Antheunis, pater van de Bogarden het gasthuis visiteren oni de biecht te horen. misschien alleen van het gasthuispersoneel dat liever bij een andere geestelijke te biecht ging. Maar in 1572
nam een kanunnik van St Pieter de Waalse soldaten in het gasthuis in hun eigen
taal de biecht af. Daarvoor werden deze geestelijken dan ook wei eens get'Bteerd.
De gasthuismeesters nodigden alle pastoors en kapelaans van de Middelburgse
parochies uit op een maaltijd in het gasthuis waarbij veel wijn werd geschonken.
Bij alle betalingen voor de missen, hadden de gasthuismeesters echter nauwelijks controle of die werkelijk waren gehouden. En daar was dan wei eens wrijving over. al betaalden de gasthuismeesters toch, want zij kozen de veiligste weg.
De pastoor celebreerde normaal gesproken zes missen per week. Daarnaast verrichtte hij ook andere werkzaamheden, blijkens de post 'betaelt de selve pastoor
voir dat hy sculd was die banck te houde als men die arme luden cleere vercoft t
welcke hy soe niet ghedaen en heeft, nochtans hem daer vore betaelt' 14. Ook gaf
hij inforniatie over de bezittingen van de zieken, waarnaar hij bij zi.in ziekenbezoek nadrukkelijk moest vragen. Indien de zieken bij hun dood nieer nalieten dan
twaalf stuivers, dan kreeg de pastoor ook meer voor zijn missen voor de desbetreffende overledenen. In andere godshuizen werden pastoors wei eens betaald
voor legaten die zij het gasthuis aanbrachten en de bovengenoemde Middelburgse regeling zou ook als een beloning voor geleverde informatie kunnen gelden.

Het was namelijk in alle godshuizen gebruikelijk dat de goederen van degenen
die in het gasthuis waren overleden. aan dat gesticht vervielen. Daarvoor was een
goede informatie over de bezittingen van de zieken natuurlijk een eerste vereiste
en deze belangrijke taak was aan de geestelijke opgedragen. Met de dood voor
ogen zouden de zieken tegenover een geestelijke wei eerlijk zijn, dacht men. en
niets van hun bezit verzwijgen. De pastoor zag hier helaas ook een aardige bij verdienste in. maar de gasthuismeesters durfden hem niet hard aan te pakken. Zij uitten hun ongenoegen wei in de rekening: 'betaelt de selve voir 6 dode dien hy
13.

14.

34

RAZ ()AGM rekening 1499-1500. inv.nr. 62.
RAZ OAGM rekening 1498-1499, inv.nr. 61.

seyde dat sy meer gelts ghebracgt hadden dan 12 stuiver daer wy hem voere gheloeft hehbe voirelke daer hy ons kennisse af doet die bove die 12 stuivers afterlate
sal en ons kennisse daer af doet I stuiver. Also hem betaelt voor 6 dode dien hy
ons nochtans gheen kennisse daer af gedaen heeft en nochtans betaelt'15
De Augustijnen zongen echter vrolijk jaar in jaar uit, elke vrijdag de lof voor
het heilig kruis op het altaar 'naar oude costuimen' zonder enig blijk van ongenoegen van de gasthuismeesters. Zij werden ieder jaar opnieuw betaald uit de
post onvoorziene uitgaven en broeder Jeronynicq, broeder Vairane qi de andere
zangers kregen in de eerste helft van de zestiende eeuw wekelijks gezamenlijk
twee schellingen. In 1497 waren de gasthuismeesters en de prior van het convent
van de Augustijnen (aan de VIasmarkt) overeengekomen elke week zeven missen
te houden op het Onze Lieve Vrouwe altaar in de gasthuiskerk, elke dag om elf
uur op het hoogaltaar.
De pastoors werden ondanks alle argwaan toch goed verzorgd. Heer Jacob ontving in 1498 een halve braspenning, dertien pond kaas en bij zijn 'couckfeest'
kreeg hij wijn. In datzelfde jaar werd er voor hem een nieuwe bedstede gemaakt
en werd de kuiper Adriaen betaald voor 'dat cupkin daer myn heer sine hemden
in wast'. Waarschijnlijk vond deze heer pastoor het niet prettig zijn hemden te laten wassen door de wasvrouwen die ook alle linnengoed van de zieken wasten.

Het was dan ook nog slechts vier jaar geleden dat de vorige geestelijke van het
gasthuis de pest had gekregen en met veel eerbetoon in een eiken kist in de Sint
Pieterskerk werd begraven, waarbij men wijn en brood gaf als begrafenismaal en
er vier stallerten (kaarsenstandaards) bij het lijk waren gezet. Misschien dat heer
Jacob daarom liever zelf zijn linnengoed waste.
Ook andere Reesteliiken meenden dat zii van het gasthuis wel geld konden verlangen, terwijl de gasthuismeesters dat betwijfelden. En hoewel zij tegenover leveranciers, zieken of werklui zeer goed op de financien letten en zich niet bij de
neus lieten nemen, waren zij tegenoverde geestelijkheid steeds weer aan de voorzichtige kant en betaalden maar liever ten onrechte dan dat zij zich de woede van
de kerk op de hals haalden. Bij de betaling van grondrenten in 1499/ 1500 werd £
0.6.1 aan de kapelaan van Westmonster betaald als vertegenwoordiger van het
kapittel van het kruis. Dat kapittel beweerde jaarlijks recht te hebben op een
grondrente, maar het gasthuis wist nergens van. De geestelijken van het kapittel
hadden in het gasthuis dat jaar geen dienst gedaan. De gasthuismeesters betaalden toch 'mits dies dat wy 't niet en wete of zy luden daer eenig reden toe hebben
ofte niet. Also radick (raad ik) elke bouckhouder dat zy hier niet meer van gheve
ten zy dat zy den Gode huysse besceyt daer van doen, waer voere dat zyt jaerlix
heffe ofte warop'16. Dat bleek een wijs besluit. De bewijzen ontbraken inderdaad
zodat volgende jaren deze post niet meer geboekt werd.
De geestelijken verrichtten geen enkele dienst gratis. Zelfs wanneer de verleende dienst niet strikt in opdracht gedaan was van het gasthuis, maar dat huis er
wei voordeel bij had, was een beloning gewenst. Toen de kapelaan van de St Pieter een Engelsman de biecht had afgenomen voor hij in het gasthuis werd opgenomen en de man kort na zijn opname overleed, bleek de kapelaan slechts bereid de
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informatie over mogelijk nagelaten goederen aan de gasthuismeesters mee te delen nadat hij betaling had verkregen. De geestelijken moesten ook tegen betaling
bidden voor het zieleheil van de personeelsleden. In 1513
kreeg pastoor Cornelis
twee schellingen van de gasthuismeesters, geld 'dat Lijsje ons joncwijf die int
gasthuys gestorven is hem ghegeve heeft om voor haer te bidden'. En tenslotte
werden de geestelijken ook in de kerkelijke strijdpunten betrokken.
Zij werden
betaald om mensen in de ban te doen of te excommuniceren en zij probeerden ook
in 1526 en later zeer strijdbaar de kerk en de godshuizen voor de oude leer te behouden.

5. Medici
Naast deze geestelijke leiding over het godshuis
was er natuurlijk de medische
leiding, al is dit wel wat erg modern gezegd. Er bestond een groot verschil tussen
de hoog geschoolde medicinae doctores en de in de
praktijk opgeleide chirurgijns. De eersten waren academisch gevormd en gepromoveerd, waaraan hun bevoegdheid verbonden was. Zij waren goed onderlegd in de theorieen van Galenus
( 130-210 na Chr.) van de vier humores (lichaamsvochten), namelijk bloed,
flegma (slijm), gele gal en zwarte gal. Daarbij werden de vier tegengestelde primaire kwaliteiten gevoegd die Aristoteles (384-333 v. Chr.) had onderscheiden,
namelijk warm en koud, nat en droog. Deze samen, twee aan twee, gaven de vier
elementen lucht, vuur, aarde en water. Water was dus koud en nat, aarde was
koud en droog. vuur was warm en droog en lucht was warm en nat. Deze elementen achtte men van belang bij het genezen van de zieken, waarbij droog genezend
werkte voor nat, koud warm genas, enzovoort'7. De medicinae doctores konden
aan een ziekbed uitstekend in het Latijn alle theorie8n ten beste geven en genoten
een redelijk aanzien. Het praktische werk moest echter verricht worden door de
veel lager staande chirurgijns, die, naar men zou kunnen zeggen, tot de ambachtslieden werden gerekend.
In 1574 werd voor het eerst in de gasthuisstukken over een 'docteur' of een
'doctoer' gesproken. namelijk Adriaen Pietersse. In 1580 werd deze Adriaen de
'medecijn' genoemd en kreeg een traktement van £ 4 Viaams. Het is niet bekend
of de zieken voor die tijd al medische bijstand kregen van een academisch gevormde doctor. Maar van zijn werkzaamheden zien we verder niets. In 1601 waren er twee doctoren. doctor Nantius en doctor Roels.
Volgens de Spaanse humanist Vives, wonend in Brugge en leerling en vriend van Erasmus,
moest een geneesheer attent zijn, wakker, klaar tot een snelle synthese, voorzichtig en geduldig, niet ambitieus, praalziek of koppig, maar langdurig opgeleid en onkreukbaar. Want als een theoloog een fout begaat, corrigeert een collega hem wel en
als een jurist al te uitbundig wordt, wijst de rechtbank hem terecht, aldus Vives,
maar wie redt de overleden patient? En als de medicus collega's ter consultatie
nodig heeft, moet hij geen persoonlijke trots of geldgewin voorop
stellen, want
het inzicht van de mens is zo beperkt, de werking van de medicijnen zo traag en
de menselijke natuur is zo zwak, geplaagd door hardnekkige ziekten 18.

17. Wittop Koning. De oude apotheek. 58-59.
18. Mertens, Martchal. St. Janshospitaal. 112-\24.
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De chirurgijns komen zeer regelmatig voor in de rekeningen. het eerst in 1487.
maar van hun werk zien wij ook slechts terloops enkele kunstverriehtingen. Pas
uit 1604 is een instructie bewaard waaruit wij kunnen atlezen wat de chirurgijns
te doen kregen. In de veertiende eeuw beschreef Yperman, chirurgijn te leper in
VIaanderen, wat van zijn vakgenoten werd verwacht. Zij moesten zijn 'starr van
lichame ende niet bevende, ende claer siende. ende van gestaden sterken sinne
ende subtijl, ende niet gierech, oec niet wesende gulsech, mersober ende cuusch
van levene' "'. De chirurgijns waren zonder narcose en aseptica niet in staat ingewikkelde operaties te verrichten. Weliswaar kon men extremiteiten amputeren,
trepanaties verrichten en verwijderden gespecialiseerde chirurgijns soms nier- en
blaasstenen. maar de zo gevreesde wondkoorts maakte daarbij veel slachtoffers.
Pas in het begin van de twintighte eeuw werden de operatiemogelijkheden dras-

tisch verruimd met het algemeen toepassen van de aseptica.
Het werklerrein van de doctoren en chirurgi.ins was strikt gescheiden. De doctoren hielden zich bezig met de inwendige geneeskunst en mochten de medicijnen voorschrijven. De chirurgijns daarentegen verrichtten de uitwendige heelkunde, deden aderlatingen, amputeerden ledematen, sneden etterbuilen in.
smeerden zalven, legden verbanden aan en hielden zich bezig met het knippen
van baarden en haren. In de rekeningen komen wij vddr de zestiende eeuw slechts
enkele spectaculaire aspecten van het chirurgijnsmttier tegen. Van de werkzaamheden die zij wellicht het meest verrichten, het aderlaten en het aanleggen van
verbanden, zijn geen berichten te vinden. Dat bracht geen extra kosten met zich
mee en werd dus niet vermeld.
Bij het aderlaten moesten de chirurgijns goed op de hoogte zijn van de astrologie, want het nuttig effect van de aderlating was naar men meende, afhankelijk
van de stand van de maan en sterren. Vandaar dat in veel gasthuisarchieven almanakken worden aangetroffen. De beroemde Zeeuw Levinus Lemnius ( 15051568) was hierin overigens zeer nuchter en bestreed de gewoonte om de astrologie bij de chirurgijnsverrichtingen te betrekken als bijgeloofzo. Desalniettemin
zijn in het gasthuis regelmatig almanakken aangeschaft.
Voor de bijzondere verrichtingen zijn weI aparte posten te vinden, zoals voor
het geven van kuren aan patienten. Opvallend is dat de gasthuismeesters. die normaal altijd bijzonder zuinig waren, grote bedragen uitgaven voor speciale drankjes waarvan de vervaardiging niet tot het gewone werk van de gasthuischirurgijns
behoorde. Soms trok men voor het geven van speciale kuren deskundigen aan van
buiten het gasthuis. Dat konden meesterchirurgijns zijn. maar vaak waren het ook
vrouwen die beweerden tieilzame middeltjes (vrijwel altijd drankjes) te kunnen
bereiden. Had het geloof in de kunde van deze vrouwen nog zijn oorsprong in de
toegedichte magische kracht van heksen? Het was vooral voor de ongrijpbare
ziekte de pest. toch al beladen met godsdienstig-moralistische angstgevoelens.
dat men speciale kuren aan lijders verschafte. Soms waren deze vrouwen echter
zelf chirurgijn en waren goed op de hoogte van de gangbare opvattingen en behandelwijzen van de pest en andere ziekten. In 1565 kreeg Janneke Amants voor
haar behandeling van een pestlijder dertig schellingen en zij genas nog meer lijders van deze gevreesde ziekte. Janneke werd 'meestersse' genoemd en bleek
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zelf chirurgijn te zijn, waarvoor zij een vast traktement van £ 8 perjaar kreeg vanwege het gasthuis. Zij was niet de enige vrouwelijke chirurgijn, want in 1563 was
de huisvrouw van Jan Braekenale haar al voorgegaan. Later, in 1572, wist Tanneke Antheunis de soldaten met brandwonden te genezen.
Voor speciale kuren werden de gasthuischirurgijns en wonderdoeners altijd
apart betaald, boven een eventueel traktement. In welke kwaliteit die wonderdoeners kuren mochten geven, is onduidelijk. Misschien dat de gasthuismeesters
geen middel onbeproefd wilden laten om de zieken te genezen. Een enkele keer
maakten zij wei de restrictie dat het geld voor een kuur pas betaald zou worden,
wanneer de patient de gewenste genezing had verkregen, hetgeen soms pas een
half jaar na het beeindigen van de kuur bleek. Dit alles onder het motto 'no cure
no pay'. En om de kosten van de wonderdrankjes te drukken, moest meester Pieter de Vriese voor zijn brouwsels de wijn van het gasthuis gebruiken. aangezien
men daarop geen impost (belasting) hoefde te betalen.
Ook buiten het gasthuis liet men wel kuren doen voor patienten waarvoor het
gesticht dan de kosten droeg. Zo maakte Stijne Bernaerts ten huize van Anna in
het 'Rat van Aventueren', een herberg, 'zeker dranck voer zeeker pacient'. Dit
was een lucratieve bezigheid, want het leverde haar maar liefst zes schellingen en
vier groten op. Chirurgijn Steven van Dale kreeg in 1580 zelfs £ 10, meerdan een
half jaarsalaris, voor een kuur gedaan aan Fernando Wyllems, maar dat was dan
ook een 'dienaer van zijnder Exellentien' (Willem van Oranje?).
De chirurgijns werd eveneens gevraagd naast hun werk voor het gasthuis de
slachtoffers van het beulswerk te helpen. De wonden van de afgehouwen neuzen.
oren of handen moesten verbonden worden en het leverde de chirurgijns weer een
aardige bijverdienste op. want het gasthuistraktement was toch niet al te royaal.
Aan het einde van de vijftiende eeuw kregen de chirurgijns £ 6 per jaar. Daarnaast
genoten zij dan nog de bijverdiensten. Zo kregen meester Benedictus en meester
Hendrik ieder maar liefst £ 6 'omdat zyluyden haer cuere gedaen hebben aenden
man die zijn handt voorder stadthuys afgehouden was'.
De gasthuischirurgijns waren tevens de barbiers. Deze kant van het chirurgonsvak heeft lang controversieel gelegen. Velen waren blij met deze extra verdienste, terwijl anderen vonden dat het hun ambacht degradeerde. In 1638 deed
chirurgijn Alexander de Zanger een aantal mededelingen over vroegere tijden en
daarbij verhaalde hij onder andere dat in 1587 een bijeenkomst van 'medecijns'
en chirurgijns plaatsvond waarbij het voorstel aan de orde kwam om het scheren
en haren knippen te onderscheiden van het chirurgijnsambacht, zodat 'sommighe
haer alleen met de chirurgie en de andere hare alleen met het barbieren souden bemoeyen. 't Welck by aldien het gilde voortgegaen voorwaer een seer treffelycke
en voorderlycke saecke tot progres en practicke der chirurgie (behalve den luyster
en reputatie die de chirurgie daer door soude vercregen hebben) soude geweest
syn'. Dit voorstel vond onvoldoende weerklank onder zijn vakbroeders. Velen
keerden zich fel tegen het plan 'tsy by manckement van genereusheyt ofte couragie.31. Zij wilden de inkomsten van het scheren niet missen en zo bleven ook de
gasthuischirurgijns de patienten scheren en knippen.
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6. Huishoudelijk personeel

Uit de oudste rekeningen blijkt dat een binnenvaderen -moeder de leiding hadden

van het gasthuis, zoals dat in alle gast- en godshuizen tot ver in de negentiende en
soms tot in de twintigste eeuw toe gebruikelijk was. Het echtpaar had de zorg
voor de huishoudelijke gang van zaken in het gesticht. Wat precies hun taak inhield, valt niet uit de rekeningen af te lezen al kunnen wij het wei vermoeden. Hij
zal zeker de zieken in het gesticht hebben opgevangen, erop toegezien hebben dat
de verzorging in orde was en dat het eten tijdig werd verstrekt. Het werk van de

ziekenmoeder (in de rekening van 1465 al genoemd) ligt eveneens voor de hand,
maar was wel uitgebreider dan men zou verwachten. Naast de verzorging van de
zieken. ging zij tussen 1512 en 1558 naar de markt om alle boodschappen te
doen. De ziekenmoeder had de hulp van een knecht en ook de binnenvader hielp
mee de zieken te verzorgen. Dat mocht ook wel, want als de zieken getild en gedragen moesten worden, was mannelijke hulp zeker welkom. En de enkele zwakzinnigen die in het gasthuis verzorgd werden, hadden waarschijnlijk af en toe
eveneens een sterke hand nodig. In de keuken stond Mayken 'de coke-moer' die
de maaltijden bereidde.
Uiteraard waren er dienstboden. In 1497 werd alleen Betken, 'ons joncwijf'
genoemd, maar drie jaar later waren er al vier meisjes, Agniete, Clare, Tanneke
en Soetkin. In 1520 blijkt dat de meisjes verschillende taken hadden. SoetkinMaye was 'siecke jonewijf', Lijne en Magdalene waren 'keucken joncwijf' en
Willemine en Groote Maye noemde men gewone dienstboden. Bovendien was
toen nog een linnennaaister aan het gasthuis verbonden, Cornelia genaamd. Op
de hofstede, de 'uthof', dienden ook meisjes, die eenmaal perjaar nieuwe schoenen voor de winter kregen en een enkele keer nog wat kledingstukken. Ook het
gasthuispersoneel in de stad ontving regelmatig het loon in natura en werd begiftigd met nieuwe schoenen en kleren, zoals tabbaarden, rokken en kousen. In
1499/1500 werd Mayke verblijd met een rok, in 1519/20 kreeg Tanneke een
hemd en een doek. Al in 1494 had men gezorgd voor een balk 'om die meysses
haer lude cleeren up te hangen'. Lauwereys Thonis, 'onssen ghetrouwen diennaer' kreeg in 1499/1500 als blijk van erkenning tien schellingen voor zijn bruiloftsfeest.
Vooral Jan van de Bottinge ontving veel kledingstukken. In 1499/1500 werd
hij helemaal in het nieuw gestoken: men kocht rouaans tammyt voor hem en liet
daarvan een 'roxken' maken, hij kreeg een nieuwe hoed, schoenen, witte kousen
(een grote luxe), een wambuis met nieuwe mouwen, zijn oude schoenen werden
gelapt en zijn tabbaart werd gewassen. Zo zag dit 'heerscip' er weer goed uit.
Waarschijnlijk was Jan van de Bottinge een provenier, een kostkoper. maar met
de taak van hofmeester. Hij had de sleutels van de provisiekast, moest zorgen
voor de voorraden van hout, turf en kaarsen en zelfs voor de etenswaren. waarbij
men vroeger alleen enkele vertrouwde personen durfde toe te laten. Hij deed tevens de inkopen op de markt. Ook op de uithof mocht provenier Jan helpen, onder andere bij het verzorgen en verweiden van de beesten en andere klusjes. De
zieken hoefde hij echter niet te verzorgen. al zouden de gasthuismeesters wei
graag van zijn krachten gebruik maken in tijden van epidemieen21.
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Ieder had wel zijn eigen taak, maar moest daarnaast in tijden van grote drukte
bijspringen waar het nodig was. soms tegen extra betaling. maar lang niet altijd.
Een enkele keer moesten zelfs de passanten uit de baajerd, meestal ruw volk. helpen de zieken te verzorgen (1513/14). Indien er gebrek aan personeel was. werden zieken die aan de beterende hand waren. ingehuurd als knecht of meid. Zo
kon het gebeuren dat een bootsgezel het eten hielp ronddelen en het keukenjoncwijf Magdalene moest waken bij een zieke Engelsman.
Dat dit werk gevaarlijk kon zijn. bewijst wei de grote sterfte onder het personeel in tijden dat veel besmettelijke zieken werden verpleegd. Met de pest was dat
natuurlijk te verwachten, maar ook bij andere 'brandige en quadaardige sieckten'
liep het personeel grote risico's. Wanneer een grote toevloed van zieken het gasthuis overspoelde, kon men overigens ook een beroep doen op het personeel van
het pesthuis. mits men daar niet met tekorten kampte. Wij zagen al dat de pastoor
in 1494 aan de pest overleed en met groot eerbetoon in een kist in plaats van in
een mat werd begraven. Dezelfde eer viel in 1513'ons joncwijf' te beurt. nadat
/ij was overleden aan een besmetting, in het gasthuis opgelopen. Pas in 1596
werd het begraven in matten verdrongen door de gewoonte alle doden in kisten
ter aarde te bestellen. Het personeel kreeg toen postuum de eer in een apan graf
te worden begraven en niet in de doodput. bijde lijken van de overleden zieken.
Dit was een laatste blijk van waardering voor het moeilijke en weinig frisse werk,
dat in het Brugse Sint Janshospit:tai door een zuster in latere tijd zeer realistisch
werd omschreven:
Iii 't Hospitael. doorgaens in plaets van dank

Ontfangt men niets dan vuyligheyd en stank:
Want daer moet men hi.i de arme zieken waeken
In dc,odsgevaer. hun wonden ook vermaecken
De doeken die met etter ziin belaen
Te wasschen. moet door hun ook zijn gedaen
()p 't eerste werk, zoodra zy 't bed verlaeten
Behoor ik mij een weynig uyt te laeten:
De bedden dan. die moeten ziin gemaekt

Ziln somtild, vuyl. bepist ot weI hebraeckt.
Dan moeten zij hun medicijn uy'tlangen
Verschoonen en oock zelfs het onkruyd (luizen) vangen
Het vuylste werk word hun daer opgeleyd23.

Ook het personeel zal in die dagen van sterfte en ellende wei eens de schutspatroon van het gasthuis, Sint Barbara. hebben aangeroepen. en niet alleen op haar
feestdag. 4 december. Als 'patroonesse tegen eene haestige dood' stond zij de
stervenden bij en werd speciaal aangeroepen bij de pest en de bliksem. Zij werd
ook de patrones van alle gevaarlijke beroepen. zoals van de soldaten. van de artillerie. de pompiers en mijnwerkers. En omdat St Barbara in een toren gevangen
had gezeten. riepen ook de bouwvakkers en gevangenen haar aan. Zij was 66n
van de veertien noodhelpers en daarom zal in het gasthuis vroeger menig gebed
tot St Barbara zijn gericht.
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7. Cellebroeders
Wanneer een zieke in het gasthuis overleed, kwamen de zwarte broeders in actie.
De Cellebroeders, ook wei Alexianen (naar hun schutspatroon de heilige
Alexius) of Lollarden (101 len waren de treurliederen die zij bij begrafenissen aanhieven) genoemd. waren tussen 1471 en 1484 naar Middelburg gekomen en
stichtten daar een convent. Hun kloosterorde was waarschijnlijk in de veertiende
eeuw in Antwerpen opgericht, toen de pest daar veel slachtoffers maakte. De
broeders, wegens hun kledij ook wei zwarte broeders genoemd, verpleegden de
pestlijders en begroeven de doden. Daar is hun meest gangbare naam van afgeleid, aangezien het woord 'cel' een graf aanduidde. Ook maatschappelijk uitschot, zoals geesteszieken of geestelijk gehandicapten en vele besmettelijke zieken werden hun ter verpleging opgedragen. De orde telde eveneenG zusters. maar
van hen zijn in Middelburg geen sporen aangetroffen.
Paus Sixtus IV bekrachtigde de orde, die slechts de zeer algemene regel van
Augustinus had aangenomen en meer een sociale dan een religieuze taak had.
Daarom en omdat het de enige corporatie was die de gevaren trotseerde van het
verzorgen van pestlijders, mochten de Cellebroeders ook na de reformatie blijven
bestaan. Langzamerhand. toen de grafdragers uit hun klooster naar het Bagijnhof
waren gegaan en in hun klooster het simpelhuis was gesticht, vervaagde de band
met de orde en deden zij alleen nog het werk en hielden hun naam, zonder dat de
broeders een religieuze orde vormden.
De Cellebroeders hadden als voornaamste taak het begraven van de lijken uit
de diverse gestichten. sinds de zeventiende eeuw ook uit het rasphuis en gevangenhuis, van de lijken die op straat waren gevonden, alle verdronkenen en degenen die door justitie waren omgebracht en het vervoer van zieken naar het gasthuis en het pesthuis. Zij droegen de lijders in een vierkante houten bak, in 1494
gemaakt. of in de zogenaamde bakermanden. Smid Jannyn maakte in datjaar een
yssere wage' voor het transport van de zieken naar het pesthuis, een wagen 'die
zeere groot is om te vervoeren int voerseyde huys daer die arme zieck ligge vande
pestelessie ende vande loope ende andere sieckte die gruwelicken zyn'24. Waarschijnlijk heeft men voor de pestlijders geen gewone houten bak willen gebruiken
wegens de algemeen heersende opinie dat de besmetting via het hout zou kunnen
overgaan op anderen. Voor de arme zieken hing men in het pesthuis nadat zij met
de ijzeren wagen waren aangevoerd, een bord met een crucifix tot vertroosting.
Tijdens pestepidemieen hielpen de broeders het personeel van het pesthuis de
vele lijders te verzorgen en huisvestten zij de pestzieken zelfs in hun eigen klooster. waar zij toch al de verzorging op zich hadden genomen van zwakzinnigen en
krankzinnigen. Als dank van de stadsregering kregen zij daarvoor in 1532 gedurende 32 weken een ton Gouds bier per week. In 1556 bood het stadsbestuur de
Cellebroeders een feestmaal aan van wijn. bier en vlees. opgeluisterd door zangers die een feestelijke mis ten gehore brachten, nadat weer een pestepidemie was
geweken waarin de zwarte broeders hun diensten hadden betoond25. En waren de
pestlijders overleden, dan kwamen weer de zwarte broeders met de baar. Ook de
overleden personeelsleden van het gasthuis en zelfs de pastoor droegen zij ten
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grave. De lijken werden in putten op het gasthuisterrein of op het begijnhof begraven, maar in tijden van grote sterfte vonden de overledenen hun laatste rustplaats ook wel in een doodput op het gasthuisland buiten de Dampoort26. Als in
het gasthuis gewaakt moest worden bij doodzieke patienten en de eigen personeelsleden daarvoor op dat moment niet gemist konden worden, kon men altijd
terugvallen op de Cellebroeders.
In 161 I werd hun klooster ingericht tot een simpelhuis en vertrokken de lijkdragers naar het Bagijnhof, waar zij gratis in enkele kleine huisjes mochten wonen. Alle doden uit het gasthuis en pesthuis werden door hen
begraven 'soo
cleene als groote, jonge en oude persoonen' en wel 's nachts tussen elf en drie
uur. Ook particulieren, in hun eigen huis aan de pest overleden, werden door de
Cellebroeders ten grave gedragen. Hun verdiensten waren in de zeventiende
eeuw door Wet en Raad vastgesteld in een reglement. Voor een 'bejaert' persoon.
aan de pest overleden en in leven een ambachtsman, winkelierof burger geweest,
kregen de Cellebroeders £ 15,-. Kinderen waren echter goedkoper. Indien in datzelfde huis twee personen begraven moesten worden, of die twee hooguit vier dagen na elkaar stierven, waren de zwarte broeders verplicht beide lijken met korting ter aarde te bestellen. voor slechts £ 18,-. Voor drie lijken gold een nog grotere korting. Indien gewenst, legden zij de doden tegen vergoeding af, waarbij
hun vrouwen de overledenen van het vrouwelijke geslacht hielpen. Ook het kisten, indien verlangd, hoorde tot hun taak.
Het werd de Cellebroeders nadrukkelijk verboden in een sterfhuis om sterke
drank te vragen en zij moesten tevreden zijn met wat 'de lieden van den huyze
haer vrijwillich van dranck gelieven te geven'. Ook werd hun op het hart gebonden pestlijders die naar het pesthuis gebracht wilden worden, onmiddellijk en
zonder enig uitstel, daar naartoe brengen27.
In 1668 werd het reglement uitgebreid en kwamen er vier in plaats van drie
Cellebroeders. met een hoofdman. Wegens geruchtmakende misstanden werd
toen uitdrukkelijk bepaald dat voordat de Cellebroeders een lijk ophaalden, al een
graf moest zijn gedolven. Er waren namelijk veel klachten gekomen dat de
zwarte broeders de opgehaalde lijken wel 66n tot anderhalve dag boven de grond
lieten staan en dat zij de kisten niet diep genoeg begroeven. Niet alleen was het
gevaar van lijkberoving zo buitengewoon groot, maar tevens versterkte dit de
angst voor besmetting, die tijdens pestepidemien soms tot een ware paranoia leidde. Tevens werd bepaald, wat kennelijk regelmatig geschiedde. dat de Cellebroeders geen losse planken van de doodkisten mochten nemen en niet in de burgermansgraven behoorden te komen. Dit verbod was niet zozeer ingegeven uit gevoelens van pieteit ten aanzien van de overledenen, maaromdat men geloofde dat
de besmetting ook via het hout kon worden overgebracht en de doodkisten dus
evenzeer als de pestlijders besmettingsgevaar boden.
Ook de goede orde diende te worden geregeld. Iedere Cellebroeder werd nadrukkelijk voorgehouden dat hij zijn baar zodanig moest dragen. dat de dode er
niet afviel. een 'bedaerde en eenparige tred' te houden en niet teveel te schommelen. Evenmin behoorden zij tabak te roken of ruzie te maken met de grafdelvers,
'oock hun vermeyden van elkanderen met schelden en lasteren niet te injuriee-
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ren'. Dergelijke ergerlijke taferelen van scheldende en dronken zwalkende Cellebroeders, die nauwelijks in staat waren de dode op de baar te houden. speelden
zich tot 1666 in het holst van de nacht af, om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Dit versterkte eens te nicer het lugubere imago van het lijkdragersgilde. De zwarte broeders maakten ook misbruik van hun stigma door 's
nachts, haast onzichtbaar in hun donkere kledij, ineens op publieke plaatsen en
pleinen op te duiken, waar zij grote ontsteltenis veroorzaakten met hun schrikaanjagende verschijning. Tijdens epidemieen was hun isolement groot en ook
daar sloegen zij munt uit en namen het met de voorschriften niet erg nauw meer.
In plaats van 66n dode per keer op hun baarten grave te dragen, stapelden zij vele
lijken tegelijk op de berrie, waardoor zij minder vaak hoefden te lopen '8. Vanaf
de zeventiende eeuw kwam daar voor velen nog de angst bij dat de Cellebroeders
lijken af zouden geven aan chirurgijns voor anatomisch onderwijs.
Na 1666 ging men minder angstig met de pest om en de bepaling dat de pestlijders alleen 's nachts begraven mochten worden, werd in augustus van dat jaar
door Wet en Raad herroepen. Voortaan moest een begrafenis op klaarlichte dag
plaats vinden, tussen twee en vier uur 's middags. De nachtelijke begravingen
werden zelfs beboet met 50 carolusguldens, dit mede om al te grote excessen bij
begrafenismaaltijden tegen te gaan, waarbij de gasten de hele avond en nacht bijeen bleven en tegen de ochtend volkomen laveloos waren. Wilde men toch 's
nachts laten begraven, dan was speciale toestemming nodig en werd er een toeslag geheven ten bate van het oudemannen- en -vrouwenhuis'9. De ruzies tussen
de grafdelvers en de Cellebroeders bleven echter regelmatig voorkomen, voornamelijk over de vraag wie de baar mocht dragen en daar dus ook het geld voor
kreeg. Eindelijk bepaalden de regenten in 1681 dat 'van nu af aen ende voors in
toekomende altijdt' de Cellebroeders dat werk zouden doen.
Het baantje van Cellebroer was zeer geliefd, ondanks het isolement en het gevaar tijdens epidemieen en werd voor veel geld doorverkocht. Men was verzekerd van een regelmatig inkomen, men kon zijn eigen ambacht uitoefenen voor
zover daarvoor nog tijd was en men had een gratis woning op het Bagijnhof. In
de zeventiende eeuw verkochten de Cellebroeders zelfs hun plaats aan belangstellenden, waarvoor bedragen van £ 15 VIaams werden neergeteld, zonder dat
de regenten daar greep op hadden. In 1705 kwam Catharina van Dycke, die voor
haar man een Cellebroedersplaats had gekocht, bedrogen uit met het idee dat zij
zodoende levenslang gevrijwaard was van de grootste armoede. Haar man verliet
haar en zij bleef achter met een grote schuld, zwanger van haar vij fde kind. Toen
(in 1705) maakten de regenten een einde aan de misstand dat de posten om geld
verkocht werden.
Ook vrouwen waren wei Cellebroeder. In 1764 was Maria Doop in functie en
werd opgevolgd door Elisabeth Tijdgat. In 1789 werkte Johanna Duriez als zodanig, maar zij vertrok met de noorderzon en dat deed de aanstelling van vrouwen
geen goed. De regenten vonden deze slechte ervaring een reden om in het vervolg
geen vrouwen meer te benoemen. Ook de mannen moesten nu in eigen persoon
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hun post vervullen, al konden de regenten in de praktijk dit besluit niet altijd
doorvoeren. De Cellebroeders wilden hun baan meestal tot hun dood houden,
want dat betekende inkomsten en gratis wonen. Maar het dragen van zieken en
doden was vaak te zwaar voor de ouderen en het gebeurde diverse malen dat zij
dan hun zoon of een ander het werk lieten doen en zelf in naam Cellebroeder bleven. Dat vroeg in 1760 ook Isaac Duriez. Cellebroeder en tevens oppasser van het
pottershuis, die door ouderdom en een 'lighaamelijk toeval (veroorzaakt door het
valle van de berrie waarop een dood lighaam lag) onbequam was geworden'. Zijn
zoon Abraham kon de post waarnemen en na enige tijd zelfCellebroeder worden.
zodat Isaacs weduwe in het huisje op het Bagijnhof kon blijven wonen.
De corporatie van de lijkdragers overleefde de Franse tijd en verrichtte ook na
1812 als vanouds de vastgestelde taken. In 1812 hebben de broeders nog korte
tijd zwervers verzorgd die in de pottershuizen op het begijnhof onderdak kregen,
totdat deze groep naar het werkhuis vertrok, van waaruit zij Middelburgs straten
moesten wieden. De tarieven werden in de loop van de eeuwen uiteraard aangepast. In de negentiende eeuw begroeven de lijkdragers graag mensen die een 'verbeterde' begrafenis wensten, wat meeropleverde. Het verschil tussen een 'gewo'
ne' en een verbeterde' begrafenis zat vooral in een duurdere kist, een mooier graf
en het vervoer met paard en wagen. Ook werden koffie, boter. melk. drankjes.
koekjes, beschuit en bolletjes voorgezet en werd betaald voor het 'doen van de
weet', het aanzeggen.
Sinds 1822 mochten de Cellebroeders niet meer de in het gasthuis gestorven
zieken direct na het overlijden. nog in de ziekenzalen, kisten. Zij moesten de lijken eerst vierentwintig uur in het dodenhuisje bijzetten. Hierdoor weerde men de
dood enigszins uit de ziekenz:den. Bovendien hield deze maatregel verband met
de toen algemeen aanwezige angst voor schijndood, die vooral in de eerste helft
van de negentiende eeuw tot een hoogtepunt klom. In het gasthuis zijn overigens
geen gevallen bekend dat een schijndode weer tot leven kwam. In het armweeshuis was dat wei eens gebeurd, zodat de wezen elkaar ware spookgeschiedenissen gingen vertellen over de kamer waarin dat was gebeurdm.
Behalve aan de godshuizen, verleenden de Cellebroeders ook hun diensten aan
de armbesturen. Deze bevoorrechte positie wekte in de negentiende eeuw steeds
meer jaloezie op van particuliere begrafenisondernemers. In 1866 stuurden die
een felle brief naar het bestuur der godshuizen, waarin zij het eeuwenoude recht
een 'oude versieten wet welke onder het schuurpapier thuis hoord' noemden en
Middelburg door het in stand houden van de corporatie der Cellebroeders
(slechts) vijfentwintig jaar 'achteruit' achtten. Zij eisten vrijheid voor de Middelburgers om zich te laten begraven door wie zij zelf verkozen: 'steld uw in hunne
plaats. mijne heren, zoud uw zoo spoedig gereed zijn om naar willekeur met uwe
dooden te laten handelen?'. Op zo'n in fame en onbeschaamde brief reageerden
de stijlbewuste en conservatieve regenten niet eenst'.
De Cellebroeders hadden echter de langste tijd van hun bestaan gehad. Er waren geen mensen meer te vinden die het zware werk voor de geringe vergoeding
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wilden doen33. Alle nog werkzame broeders waren te oud. zwak en ziekelijk geworden. zodat per 1 januari 1903 de corporatie werd opgeheven. De hoofdman
had toen 53 jaar lang zijn functie vervuld. Vanafdat moment werd een verpleger.
geholpen door een leerling, belast met het vervoer van de zieken per raderbrancard. De Cellebroeders verlieten hun huisjes in het Bagijnhof, waar hun gildebroeders sinds 1611 hadden gewoond en in 1908 verkocht men deze woningen.

Voor het vervoer van een minverm6gende ontving men vijftig cent: voor particulieren n
gulden. Wanneer de mensen buiten de stadspoorten woonden. werd het tarief met vijftig cent verhoogd. Voor besmettelijke patienten gold het dubbele tarief.
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HOOFDSTUK 4

OVER OPNAME EN VERZORGING
1. Bewoners

Wat was de oorspronkelijke functie van het middeleeuwse gasthuis? In het voorgaande hebben wij al kennis gemaakt met het aspect van de ziekenverzorging,
maar het gasthuis had nog meer taken. Ook armen, ouderen, gebrekkigen en reizigers vonden er onderdak. Bovendien zijn er nog een paar tekenen die erop wijzen dat oudtijds ook enkele kluizenaars waren opgenomen. Volgens de stadsrekeningen van 1428 gaven burgemeesters en schepenen aan de gasthuismeesters
geld om te helpen 'der clusenissen huus' te maken' en uit de gasthuisrekeningen
van 1494 blijkt dat kluizenaar Aelkin het gesticht geld had gegevenz. Omstreeks
1500 was de 'clusenesse' (kluizenaarster) overleden en haar broer, Jacob Willemszoon, schonk de nagelaten goederen aan het gasthuis. Maar dit zijn de enige
berichten omtrent een verblijf van kluizenaars in het gasthuis, overigens een begrijpelijk verschijnsel in die dagen. Men wilde tussen de nederigen der aarde. het
uitschot van de maatschappij en de gehavenden en getekenden. de ziel tot God
verheffen en de ware ootmoed leren.
Daarnaast bestond voor proveniers de mogelijkheid zich onderdak in het gesticht te verschaffen. Voor een bepaald -steeds wisselend bedrag, tijdens het leven of na de dood te betalen, konden mensen een plaats in een van de kamertjes
in het gasthuis kopen. Dit waren niet de armste lieden, want de inkoopsom was
meestal een behoorlijk bedrag. De vroegste berichten over een provenier dateren
uit 1432 toen Inghelbrecht Clays en zijn vrouw Margriete. parochianen in Noordmonster, al hun goederen met uitzondering van hun huis in de St Pieterstraat
schonken aan de 'uutvoechden' van het gasthuis, op tegenprestatie van het bewonen van een nieuwe kamer aan de straat in het gesticht3. Ook vrouwen kochten
zich in het gasthuis in, al hebben de gasthuismeesters zich weI vergist in Aleydis
Wilhelmusdochter die wegens overspel door de deken van Walcheren werd be-

straft.
Wij zagen al dat Jan en Lijsbeth de Smit in hun goed ingerichte kamer £ 42
Vlaams hadden betaald. Na het overlijden van de langstlevende zouden nog twee
huizen in Arnemuiden worden overgedragen. Een andere provenier had al zijn
land aan het gasthuis overgedragen, waarbij nadrukkelijk was vastgelegd dat zijn
erfgenamen na zijn dood deze transactie niet mochten betwisten. Het proveniersechtpaar Willem en Appelina van Gronhuys liet aan het gasthuis hun huisje op de
Dam na. Meestal schonken de aspirant proveniers al hun goederen aan het gesticht. waarvoor zij in ruil een jaarlijkse lijfrente kregen met kost en inwoning in
het gasthuis. De voorwaarden bekeek men voor ieder geval apart en de overeenkomst werd beklonken onder genot van een glas wijn in de herberg van Jan in de

1. Kesteloo. 'Stadsrekeningen: 56.
2. Zie hiervoor ook De Waard. Inventaris Godshui:.en.7-8.
3. RAZ OAGM 1432 regest 118.
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Dolfijn4. Jan de Smit verrichtte lichte werkzaamheden voor het gasthuis en ook
anderen verbonden zich wat te helpen, welke diensten meestal voortvloeiden uit
hun vroegere bezigheden. Jan de Smit besloeg dan ook de paarden en smeedde
nagelen voor het dak. In 1519/20 hielp Pieter Clays in de oogsttijd op de uithof.
de boerderij in Westkapelle, bij het snijden van gerst en het dorsen. Jan van de
Bottinge mocht zijn beroep van platijnmaker (vervaardiger van muilen en pantoffels) alleen ten behoeve van het gasthuis uitoefenen.
Hoewel velen kleine werkzaamheden verrichtten in het gesticht, was er toch
geen sprake van een echte uitoefening van hun beroep. Het lijkt crop dat de onderdak zoekende proveniers aan het werk mochten voor zover zij dat zelf graag
wilden en het gasthuis er voordeel van had. Het was duidelijk niet de bedoeling
een soort ambachtencentrum te maken van het gasthuis. Waarschijnlijk waren de
proveniers leden van een van de gilden die aan het gasthuis verbonden waren.
Wanneer niets meer van het Onze Lieve Vrouwegilde of het St Barbaragilde
wordt vernomen, vallen ook geen nieuwe afspraken over inkoop van proveniers
meer te bespeuren.
De verzorging van armen lijkt oorspronkelijk eveneens tot de taken van het
gasthuis te hebben behoord, maar daarover is erg weinig te vinden. Dat is overigens niet zo vreemd omdat al heel spoedig in de zorg voor nooddruftigen een specialisatie doordrong en de kerk de verzorging van arme stedelingen ter hand nam.
Met de term 'armen' bedoelde men overigens vroeger niet alleen de groep armen
in materieel opzicht, maar ook de beroofden van huis en haard, de zwervers, reizigers en de hulpbehoevenden, evenals de zieken. Deze laatsten vielen toch al onder de zorgen van het gasthuis. In het oudste stuk waaruit de zorg voor de armen
blijkt, uit 1433, schonken Pieter van der Clinghe en zijn vrouw, jonkvrouwe
Margrieten, land en een rente aan de 'uutvoechden', de gasthuismeesters, om
met de opbrengst daarvan de armen binnen en buiten het gasthuis in hun noden
bij te staan. Met de armen in dit godshuis werd de gewone gasthuisbevolking bedoeld en de armen daarbuiten waren de zogenaamde arme 'huiszittenden', de
mensen die aan de zelfkant van de maatschappij leefden maar die niet openlijk bedelden. Het gasthuisarchief toont in de oudste rekening van 1464/65 dat de gasthuismeesters in totaal £ 3 Vlaams aan de armen uitdeelden om 'barninge' (brandstof) te kopen. Uit een andere post van datzelfde jaar blijkt tevens dat de armen
brood kregen uitgedeeld. Ook in 1488/89 deed men een uitdeling aan de armen
binnen en buiten het gasthuis.
In andere gasthuizen, onder andere het Heilige Geesthuis te Utrecht, waren
spijsuitdelingen voor arme huiszittenden usance, waarbij iedere zondag een bepaalde groep mensen voorzien werd van brood. Meestal waren dergelijke uitdelingen verbonden aan kerken. De armenpot van Sint Jacob, verbonden aan de Jacobikerk in Utrecht, had op diverse dagen van de week tafels waar armen brood.
boter en geld voor bier konden krijgen. Bovendien gingen de potmeesters de huizen langs om de arme huiszittenden in de winter van turf te voorzien en de bedlegerigen en behoeftige kraamvrouwen met geld te ondersteunen. De financiele
middelen daartoe kreeg men door schenkingen van particulieren, die een 'preuve' stichtten, het recht van een arme om op een vaste dag van de week zijn portie
te mogen ophalen. In Middelburg zijn deze spijs-, geld- en brandstofuitdelingen
4.
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een tijd lang door de gasthuismeesters verricht. maar na het midden van de zestiende eeuw blijkt uit de stukken niet meer dat zij armen buiten het gasthuis materiele bijstand gaven.
Een enkele keer werd de armen thuis medische hulp geboden vanuit het gasthuis. De zieke huiszittenden kregen iemand van het gasthuispersoneel om hen
thuis te helpen, of zij werden uitbesteed bij een pestmeester of chirurgijn aan
huis. In ! 585 genas pestmeester Pieter Vincents op kosten van het gasthuis een
zekere Joos van Meemen, bijgenaamd Pokkensmouts, 'dewelcke tzynen huyse
sieck lach van de peste's. Ook later werden mensen wel thuis verzorgd door gasthuispersoneel, vooral vrouwen die na een bevalling dermate verzwakt waren dat
zij hulp behoefden. maar buiten de opnamecriteria vielen en zelf ook vaak niet
opgenomen wilden worden.
Ook enkele krankzinnigen en zwakzinnigen bewoonden het gasthuis. Indien
mogelijk werden de Cellebroeders met de zorg voor deze mensen belast. maar
soms kwamen de zwakzinnigen toch in het gasthuis terecht. Vooral na 1559 besteedde men de zorg veelal uit aan de Cellebroeders. Simpel Joosken, uit de anonimiteit van de 'lichtsinnige luyden' gerukt. bleefjarenlang een bekende naam in
de gasthuisrekeningen en was waarschijnlijk een zachtmoedige debiel van wie de
Cellebroeders weinig last hadden. Dat gold ook voor simpele Dierick en later
voor simpel Suzanneken, maar van de krankzinnige jonker Charles Hullant zal
men meer last hebben gehad. in een gemeenschappelijke vergadering van de vier
charitatieve colleges, het armbestuur, de leprozen. de gevangenen en het gasthuis, was besloten simpel Joosken te besteden bijde lijkdragers voor £ 36 perjaar
plus nog een halve last turf. waarvoor de Cellebroeders hem zijn eten, drinken en
kleding 'tot syn gemack' zouden geven. In 1594 verzorgden de Cellebroeders zeven simpelen, die werden gekleed in speciaal voor hen gemaakte nachttabbaards.
hemden en andere kledingstukken. Ook betaalden familieleden soms voorde verzorging van de zwakzinnigen. En wie zi.in simpele kind thuis hield en verzorgde.
kreeg volgens beschikking van Wet en Raad daarvoor een vergoeding van het
gasthuis, zoals Job de Arbeider die in 1587 £ 3 ontving voor verpleging van zijn
zwakzinnige zoontje. Voorde ernstige gevallen die niet bij de Cellebroeders konden worden gehuisvest, lieten de gasthuismeesters gareelmaker Pieter Joos
eenen raem met gispen ende aermegaten voor lichtsinnighe luyden' maken6. In
1559 kreeg de pater van de Cellebroeders betaald onidat hij op bevel van de gasthuismeesters een arnie man uit het gasthuis gehaaid had en verzorgd in zijn klooster lot deze 'bekwaam van zijn innocentie' was. Deze tendens zette zich voort
maar het gasthuis moest nog weI betalen voor de verzorging van deze lieden. Ook
de armendienaars brachten krankzinnigen naar de Cellebroeders. voor wie het
gasthuis de kosten vergoedde. In enkele gevallen werden deze lieden op kosten
van de Middelburgse charitatieve instellingen naar Antwerpen of Brugge gestuurd. In die laatste stad was al sinds 1396 een speciaal dolhuis, terwijl Middelburg nog tot 1611 nioest wachten voor het een apart simpelhuis rijk was. Weliswaar fungeerde het Cellebroedersklooster voordien als een soort dolhuis. maarde
charitatieve instellingen dienden per patient te betalen en het gasthuis was niet per
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definitie gevrijwaard van opname van krankzinnigen en zwakzinnigen.
Tegen het einde van de zestiende eeuw maakten de kosten van verzorging van
de 'uitsinnige lieden', de psychotici. een groot deel uit van de post buitengewone
uitgaven van het gasthuisbudget. Een enkele keer blijkt dat men probeerde de
krankzinnigen te genezen door specialisten op dat terrein. In 1594 pretendeerde
de Engelsman Mr Jan van Londen dat hij de psychotici kon genezen. De gasthuismeesters namen een proef en besteedden in september 1595 een vrouw, Betken,
bij hem. Zij had geluk want al in januari 1596 was zij volgens meester Jan hersteld van haarkrankzinnigheid. wat haarziekte dan ook in werkelijkheid mag zijn
geweest. J an van Londen kreeg daar vorstelijk voor betaaid7. Ook de chirurgijn
van St Maartensdijk genas geesteszieken. Overigens lieten de gasthuismeesters
hier eens te meer gelden dat pas betaald werd wanneer de patient genezen was.
Indien men niet de gewenste genezing kon bereiken en de kninkzinnige van
oorsprong niet in Middelburg thuishoorde, dan moest hij zo snel mogelijk verdwijnen. Zo werd in 1610 de psychotische en verlamde Engelse soldaat Rogier
Fodden, op een schip naar Londen gezet. De schipper kreeg zijn vrachtgeld betaald, evenals de schade die Rogier aan de koopmansgoederen had aangericht
door het 'maeken van zin waeter ende andersins'. Pas na 1611 was het gasthuis
voorlopig verlost van de praktische zorg voor de geesteszieken, zij het niet van
de financiele.

2. Passanten
Naast de armen, proveniers en geesteszieken, was het gasthuis bedoeld voor passanten en hier dankt het gesticht zijn algemene naam aan: huis voor gasten. Uitgaande van de Heilige Schrift (Mattheus 25) en van de regel van de Heilige Benedictus dat alle vreemdelingen als Christus zelf ontvangen moesten worden, was
dit een essentiele opdracht voor de middeleeuwse mens. 'Christus in pauperibus'
was dan ook de drijfveer die achter de opname van de zeer uiteenlopende groep
gasten school. Oorspronkelijk had elk klooster de mogelijkheid voorbijgangers
een plaats voor overnachting aan te bieden en daarom is het dan ook niet verwonderlijk dat velen de oorsprong van een gasthuis zoeken in het passantenverblijf,
waaruit de andere taken van het gasthuis logisch zouden zijn voortgevloeid.
In de middeleeuwen was de groep mensen die zonder een vaste woonplaats te
hebben steeds rondtrok. zeer groot en uiteenlopend: van rapalje tot reizende
kooplieden. van studenten en afgedankte soldaten tot pelgrims, van lepralijders,
kwakzalvers en beroepsbedelaars, daklozen en havelozen tot zwervende geestelijken, wonderdoeners, marskramers en seizoenwerkersm. Al deze lieden konden
aankloppen om in de baaierd, het passantenverblijf, te overnachten. Overde orde
en gang van zaken bij het aanmelden, is niets bekend. Uit de rekeningen blijkt alleen dat de baajerd er was en twee kamers telde, 66n voor de vrouwen en Edn voor

RAZ OAGM register notulen diakonie 1596, inv.nr. 1481. Hij kreeg het onbegrijpelijk hoge
bedrag van 100 carolusguldens, benevens een vergoeding van vier stuivers per dag voor Betkens
voeding. vergoeding voor medicijnen en betaling van zijn knecht.
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strikt gescheiden wegens de onbedoelde gevolgen die een gemeenschappelijke kamer zou kunnen hebben. Waarschijnlijk mochten ook in Middelburg de reizigers slechts enkele nachten in de baajerd verblijven. Aan het einde
van de zestiende eeuw hanteerden de Middelburgse gasthuismeesters de strikte
termijn van drie dagen.
Boven deze kamers bevond zich een aparte ruimte voor de vierschaar. In ande mannen,

dere gasthuizen leverde dit begrip

soms problemen op. Ieder gasthuis had een

baajerd met een vierschaar en daarbij dacht men aan een groot vierkant vertrek
met een stookplaats in het midden, waar rondom langs de wanden de slaapbanken
waren geplaatst. In Middelburg is het gebruik van de term vierschaar dichter bij
de oorspronkelijke betekenis gebleven, namelijk de kamer waarin recht werd gesproken. Uit de rekeningen blijkt dat dit een soort strafkamer was geworden,
waar men lastige landlopers berechtte en bestrafte.
Vaak bestond het publiek van de baajerd uit ongure sujetten die meestal niets
te verliezen hadden dan het vege lijf en ook dat was nog aangetast door allerlei
ellendige kwalen en ziekten. Het is dan ook geen wonder dat de dienaren van de
baljuw iederjaar betaald werden om de baajerd te visiteren. In de oudste rekening
van 1464/66 was dit al een van de normale posten en nadien keerde die regelmatig
terug: 'betaelt de baelious knapen dat si die ribauden int gasthuus kastiden souden'. In 1499/1500 werden de dienaren betaald 'voer hare versvoren maendach
dies zijn ghehouden tot allen tyden als men hem daer af die wete doet, te commen
in de vierscare van de ribauwen ende nemens se ghevangen die daer quaet doen'.
Hieruit blijkt duidelijk dat de baljuw of zijn dienaren kwamen als de baajerdklanten al te lastig waren. Zij werden dan in de vierschaar meteen bestraft, waarschijnlijk met een geseling. Bij ernstiger wandaden verwijderde de baljuw de
baajerdklanten uit het passantenverblijf. Het leverde de knechten van de baljuw
overigens slechts twee schellingen per jaar op, 'naar oude costume'.
In de zestiende eeuw bestond er een overeenkomst met het college van de algemene armen en de baljuw om bedelaars zoveel mogelijk uit de stad te verwijderen. Het armencollege en het gasthuis betaalden daar de baljuw voor. Deze regeling zal voor het gasthuis zeker goedkoper zijn geweest dan het onderhoud van de
vagebonden in de baajerd zel f. De dienaren van de baljuw wilden in 1559, toen
zeer vele bedelaars de stad bevolkten, een hogere beloning voor hun vangsten,
hetgeen door burgemeesters en schepenen werd toegestaan. Dit boekte het gasthuis voortaan onder de post van de lonen en niet meer zoals eerst onder de onvoorziene uitgaven. De bestrijding van de bedelarij was hiermee structureel geworden.
Het was een algemene tendens om de bedelarij zoveel mogelijk te bestrijden,
onder andere door de armen op te sluiten en aan het werk te zetten in de nieuw gestichte werk- en tuchthuizen. In Frankrijk en de zuidelijke Nederlanden richtte
men daarvoor de zogenaamde 'h6pitaux-g6n6raux' op waarin niet alleen de gezonde bedelaars, maar ook bejaarden, zieken, geesteszieken en vondelingen werden opgesloten. Deze instellingen bleken in de Nederlanden meestal geen succes.
Alleen in Roermond slaagde men in de opzet'. Een beter middel tegen de bedelarij was de oprichting van scholen voor arme kinderen. In dat licht moet ook de oprichting worden gezien van de kleine armschool in Middelburg, in 1564 gesticht
9. Mertens. Marechal, St. Janshospitaal, 44.
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door Cornelis Heyndricx van Grijpskerke en zijn vrouw. De gasthuismeesters
hadden ook daar de zorg voor, samen met de diakenen.
In de zeventiende eeuw maakte het gasthuis afspraken met diverse andere charitatieve instellingen omtrent de betaling van de baljuw. Ieder die belang had bij
het weren van de bedelaars, was gehouden in de kosten bij te dragen, zoals het
algemene en het Waalse armencollege, het tuchthuis en de leprozen. Gezien de
vele wisselingen in afspraken, vond men kennelijk geen bevredigende oplossing.
Het was hard nodig dat men de kosten deelde, want het aantal bedelaars nam hand
over hand toe en de financiele last steeg navenant. In de winter van 1609/1610
vingen de 'stadts Middelborchtsknechten' eerst van 9 tot 13 december 'de bedelaers ende vaegebonden achter straeten gaen beddelende'. Daarna organiseerde
men vangdagen op 21 en 27 december en op 3 januari. In 1610 vermeldde men
dat twee stadsdienaren in een heel jaar tijd maar liefst £ 29.4.2 verdienden met
het vangen van bedelaars en dit was nog alleen maar het gasthuisaandeel in de
kosten. In latere jaren werden nog hogere bedragen vermeld. In 1625 zetten de
baljuwsknechten 52 bedelaars de stad uit en werkten zij mee aan het wegwerken

van vagebonden door hen op schepen te zetten en uit de stad te voeren. Eind zeventiende en begin achttiende eeuw legde de stadsregering deze last opnieuw op
aan het gasthuis, armencollege en gevangenencollege, namelijk voor het 'wegh
ruijmen en wederom uijt het tugthuijs scheep brengen der bedelaars en vagebonden"'. Hieruit blijkt wei dat de bedelaars een grote plaag waren geworden.
Het gasthuis moest bovendien nog een derde deel van de kosten van het voedsel, brood en kaas, voor zijn rekening nemen, waarop de opgesloten vagebonden
werden getrakteerd. Het feit dat het gasthuis tot in de achttiende eeuw toe (o.a.
1717,1724,1746,1761) moest bijdragen in de teerkosten van de tuchthuisboeven en daarenboven een vast bedrag betaalde voor het van de straat houden van
de bedelaars. had zijn oorsprong dus in de oude functie van de baajerd. Overigens
hoefden bedelaars niet echt altijd arm te zijn want in 1609 werd Aerjan Loissen
opgenomen, 'vridaechssen beddelaere', die met 'quaede beenen int gasthuys is
leggende ende geoordeelt wert niet licht utter gasthus zal ghaen'". Hij overleed
daar inderdaad en tot aller overgrote verbazing vond men na zijn dood de grote
som geld van £ 26.14.8.
Maar de baajerd werd niet alleen bezocht door dit soort lieden die men liever
kwijt dan rijk was. Er kwamen ook eerbare kooplieden, pelgrims en rondreizende
handwerkslieden. In 1499 stierf Heynric van Hillerssum in het gasthuis, een St
Jacobs pelgrim die werd begraven in de godsakker. Van deze laatste groep mensen die de baajerd bevolkten, is weinig terug te vinden. De enkele keer dat wij
kennis maken met een eerzame baajerdklant, zoals toen de ziekenmoeder een
knaap uit de baajerd charterde om haar te helpen bij de verzorging van de zieken.
is echt een uitzondering. De negatieve berichten zijn veelvuldiger. In 1499/1500
was dat zelfs zeer duidelijk toen Cornelis Ystnoutszn samen met zijn neef, de
prior van de Augustijnen en diens broer Marten, afkoop kwamen vragen van een
lijfrente die Cornelis op het gasthuis had. Cornelis klaagde zo over dit godshuis
en het lage allooi van de gasten, dat hij van zijn rente af wilde, hetgeen ook gebeurde.
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Het was dus geen wonder dat het woord 'gasthuisboef ontstond. De meer gezeten burgers wachtten zich er dan ook voor in het gasthuis opgenomen te worden. Men probeerde natuurlijk wel de excessen te bestrijden, door middel van de
stadsdienaren en keuren. Het al eerder genoemde bekende plakkaat van Karel V
uit 1531 betreffende het armwezen en het onderhoud van de armen richtte zich
onder andere tegen de 'Egyptenaers. leproosen. bedelaers, vagebonden, lantloopers. verspieders en dieven' en dus ook op dit probleem van de bedelaars en
vagebonden in de baajerd. Het bepaalt dat 'geen vreemde ofte uytlandige persoonen om aelmoessen en sullen mogen bidden (bedelen) op ghelycke peyne ende
correctie. Behoudelick dat eerbaer lieden (niet ghewoonlick te bidden, passerende haren wech in pelgrimage oft andere verdienstige wercken) sullen mogen
logieren in gasthuysen ende godtshuysen eenen nacht alleenlick op de peyne als
voren' en om toegelaten te worden moesten deze eerbare lieden een 'lijckteken'
gaan halen bij de armmeesters ter plaatse, dat zij dienden te tonen aan de gasthuismeesters, die daarna pas tot toelating in de baajerd konden overgaan,2. Ook burgers mochten niemand langer dan een enkele nacht onderdak bieden. Dit allesopdat de ware 'oude siecken. impotenten (verzwakten) ende groot ghebreck hebbende' armen niet zouden lijden onder de bedelaars, die. hoewel zij 'jonck.
sterck ende welvarende van lijve zijn' toch niet wilden werken en daarmee ergernis opwekten, zodat de burgerij het hart toesloot voor de ware hulpbehoevenden.
Ook bepaalde de ordonnantie dat ieder zijn kinderen 'groot ofte kleyne' moest afl
houden voor 'te gaen rabauwen, mendiceren oft om aelmissen te bedden'. Voor
de ware arnien diende men echter weI te zorgen. Zij moesten getroost worden met
'goede en soete woorden' en natuurlijk metterdaad.

Deze ordonnantie was geheel in de geest van de tijd. In Viaanderen. Holland
tijd voorstanders van een
armenzorg die van overheidswege werd gereglementeerd en niet meer afhankelijk was van particuliere milddadigheid. Hieruit vloeide voort dat een algeheel
bedel verbod werd afgekondigd, uitgezonderd voor de ware hulpbehoevenden zoals de melaatsen, de religieuze mendicanten en pelgrims. Iedere gemeente zou
dan wei een armenkas moeten stichten. Anonienie giften van particulieren in ofterblokken in de parochiekerken waren een welkome aanvulling op de beschikbare gelden voor de armen ' 1
Na Karel V's bepalingen tegen de bedelarij volgden overigens nog zeer vele.
tegen de 'ketelboeters, sulpherpriemers, kuypers. schoenlappers, kraamers. leproosen, quacksalvers, deecken, rattekruyt ende pleckenuytverkoopers' '4. Het
probleem bleef bestaan en in de baajerd was dat ook te merken aan de veelvuldige
bezoeken van de baljuwsknechten.
en enkele Duitse staten waren de humanisten al enige

11.
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3. Zieke,1 en ver:.orging

Tot slot rest nog de verpleging van zieken in het gasthuis, op de lange duur toch
de belangrijkste taak van dit gesticht. De zieken moesten voor huti opname een
loodje halen bij de presiderende gasthuismeester, nadat zij eerst door een chirurgijn waren onderzocht. Die bekeek de lichamelijke gesteldheid van de patient en
onderzocht of hij niet aan een besmettelijke ziekte leed. terwijl de gasthuismeester de administratieve kant van de zaak doornam en onderzocht of de zieke wei in
de termen voot opname viel. In 1499 betaalde men Jan van Ghenouchten 'voer
dat patroen te maken van de teykenen die men der dagelix den zieken is ghevende
die daer in comende zijn'. Bouwein Simenszn leverde de tin 'om daer af die teykens ( . . . ) te gheieten die men dagelix de zieken geeft' en Jan de Ryemslager
maakte de vormen. vermengde het tin om de loodjes niet zo scherp te maken en
goot het in de vorm 15. De opnamen werden geregistreerd in de loodjesboeken. die
vanaf 1584 bewaard zijn gebleven.
Men nam overigens lang niet iedereen op. Het gasthuis was speciaal bedoeld
voor zieke vreemdelingen, al zijn er talrijke uitzonderingen op deze algemene regel te vinden. In dringende gevallen weigerde men de arme zieke minvermogende inwoner van Middelburg niet en ook vindt men een enkele keer de opname
vermeld van een betalende inwoner van de stad, maar dit zijn toch wel uitzonderingen. Onder vreemdelingen werden verstaan zij die nog geen jaar en zes weken
in de stad vertoefden. Als die mensen uit nabijgelegen steden kwamen waar ook
een gasthuis was, zagen de gasthuismeesters hen lieverdaar opgenomen. In oktober 1558 besloot de stadsregering, nadat het 'ten volle geYn formeert' was dat 'diversche sieke persone' vanuit Veere, Vlissingen en andere plaatsen met een gasthuis, naar het Middelburgse godshuis gebracht werden, deze zieken te weren.
Anders zouden de dienstboden in het gasthuis 'zeer getravailleert' worden. De financien verminderden toch al gestaag en zouden 'zeer verwarde' (achterop) geraken door teveel mensen die ook elders terecht konden. De baljuw moest er nu op
letten dat geen van de genoemde zieken, binnen Middelburgs jurisdictie gevonden. 'cleijn ofte groot, man ofte vrouwe', in het St Barbara gasthuis werd gebracht, op een boete van twintig schellingen. te verhalen op de wagen, schuit,
slede of kar waarop de zieke zou worden binnen gebracht. Ieder die bij het vervoer van de zieke zou helpen. werd met twintig schellingen beboet'6.
Over de verpleging van de zieken in de vroegste periode van het gasthuis is helaas erg weinig bekend. Misschien hebben de gildeleden, bijgestaan door betaalde joncwijven, een actief aandeel gehad in de verzorging, maar het is ook
goed mogelijk dat zij zich beperkten tot de bestuurlijke aspecten en het gesticht
slechts met giften steunden. Gezien de enkele berichten lijkt het waarschijnlijk
dat het Onze Lieve Vrouwegilde zich daadwerkelijk met de ziekenverzorging
heeft beziggehouden. Zoals wij bij Aleydis Wilhelmusdochter zagen. droeg zij
een herkenbare kap of mantel. Meestal was bepaald dat de kleding van dergelijke
verzorgende gildeleden van witte of grijze wol moest zijn, waarmee de eenvoud

Groot Placcietbc,eck \. koloni 502. plakkaat Staten van Zeeland 1614.
Er is helaas geen enkel gasthuisloodje bewaard gebleven. Wei zijn er nog enkele loodjes die
het armencollege uitgal' voor brood en brandstof. Zie M. de Man. Over Zeeuwsclie lm,djes.
16. RAZ NAGM aantekeningen 15e en 16e eeuw. inv.nr. 1357.
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verplichtend gemaakt werd. De gildeleden waren lekebroeders en -zusters. die
geen deel van een kloosterorde uitmaakten, maar slechts een zelf gekozen regel
navolgden ter garantie van orde, regelmaat en nederige eenvoud. De dagelijkse
gebeden vormden het kader, de sobere levenshouding vormde de intentie van
waaruit men werkte en de verzorging van de zieken betekende de invulling van
het zware leven van deze gildebroeders en -zusters'7. Uit het feit dat ook de leden
van de broederschap Campo Sancto te Rome hun verzorgende taken in het eigen
hospitaal verrichtten, zou men misschien een aanwijzing kunnen zien dat de Middelburgse broederschap eveneens een actief aandeel in de ziekenverzorging in het
gasthuis had. Wellicht hebben de leden van het St Barbaragilde zich voornamelijk met de bestuurlijke aspecten beziggehouden, gezien de schaarse berichten die
uitsluitend de administratieve kant betreffen.
De zieken in het gasthuis kregen een plaats in een van de bedsteden, waar zij
op met kaf gevulde matrassen en onder rode wollen dekens lagen. De in lange
rijen geplaatste bedsteden met gordijnen boden beschutting tegen de altijd aanwezige tocht en de winterkoude. Weliswaar stookte men vuren in de zalen. maar
de warmte daarvan was in de verste hoeken waarschijnlijk nauwelijks merkbaar.
De zieken zullen meer warmte aan elkaar hebben gehad, wanneer zij met drie tegelijk in 66n bedstede lagen. Voor de ziekenmoeder en haar hulpjes, de chirurgijns en de medicinae doctores waren de donkere en stinkende bedsteden, waarin
zieken met koorts, ernstige infecties en etterende wonden lagen, een bron van
groot ongemak. Alleen al het zindelijk houden leverde grote moeilijkheden op en
wanneer de wandluis zich in de kieren en naden van de houten bedsteden had gevestigd, was de ellende helemaal niet te overzien. Tussen de hongerende en dorstige koortslijders liep de binnenmoeder en verschafte hun tegen betaling wijn en
grijs venkelzaad.
Men moet zich van de zorg van de medicinae doctores geen illusies maken. Zij
zagen in het schemerdonker van de bedstede een zieke onder de dekens liggen,
schreven een recept uit en dicteerden soms speciale voedingsmiddelen. De chirurgijns hadden meer lijfelijk contact, maar lieten vaak onaangenaam werk over
aan hun knechten. Zij verrichtten alle ingrepen op de zaal, in aanwezigheid van
de andere zieken. die daar een weinig verheffend schouwspel aan hadden.
Het belangrijkste aspect van de gasthuizen lag in het feit dat mensen een plaats
hadden om ziek te liggen, waar zij gevoed en gelaafd werden en waar zij een dak
boven het hoofd hadden, zonder dat de medische verzorging zo indrukwekkend
was. De gasthuisdoctoren hadden niet meer bevoegdheden dan degenen die men
aan huis kon laten komen. De reden om tot opname over te gaan was louter een
sociale: het ontbreken van een eigen woning of het ontberen van voedsel of verzorging thuis. 1n het gasthuis werden de zieken door de dienstboden verbed, ontluisd, verschoond en te eten gegeven. daar werden de doden afgelegd, maar daar
stonden zij tevens bloot aan besmettingsgevaar en stank van anderen. Meestal
was er in de gasthuizen op de zalen een speciale dodenhoek, waar terminale patienten in aparte bedsteden hun overlijden konden afwachten.
Bij hun opname legden de zieken hun eigen kleren af. die vaak vol ongedierte
zaten en stapten naakt in de bedstede. Wel verschafte het gasthuis hun nachtmutsen. In de zestiende eeuw hadden de zieken al meer om het vege lijf dan alleen de
17.
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Schotse of gebreide slaapmuts en komen wij in de rekeningen al posten tegen
voor nachttabbaarden. Waarschijnlijk waren die 'tabbers' lange klederen. een
soort hemden, die de zieken meteen na hun binnenkomst in het gesticht konden
aantrekken. Wanneer de zieken zover waren genezen dat zij wat rond konden 10pen, verschafte men hun pantoffels en schoenen. vrijwel altijd tweedehands aangekocht omdat de zuinigheid op het eerste plan kwam bij de gasthuismeesters.
Wat betreft de capaciteit. valt er over de oudste periode weinig te zeggen.
Waarschijnlijk konden enkele tientallen zieken in het gasthuis een plaats krijgen.
Omdat niet iedereen een eigen bed kreeg. waren de opnamemogelijkheden nogal
rekbaar. hetgeen vooral tijdens epidemieen voor enorme aantallen zieken extra
zal hebben gezorgd. Die legde men dan op stro. tussen de bedsteden, in de Opperkerk, in de gangen en op ieder denkbaar plekje. Van de eerste eeuwen zijn geen
opnameboeken bewaard gebleven en daarom hebben wij geen exacte gegevens
over aantallen en herkomst van patienten. Gezien het feit dat Middelburg in de
vijftiende en een groot deel van de zestiende eeuw een handelsstad van internationale allure was, waar Engelsen, Fransen, Spanjaarden, Portugezen, Italianen,
Denen, Noordduitsers, Noren en Zweden hun handelswaren brachten, kan het
haast niet anders of ook het gasthuis kreeg veel van de varensgasten binnen de
muren.
In het gasthuis vonden natuurlijk ook wei eens bevallingen plaats, al probeerden de gasthuismeesters zoveel mogelijk de zwangere vrouwen te weren. De huiver om zwangere vrouwen op te nemen, sproot gedeeltelijk voort uit de angst om
voor het kind te moeten zorgen als de moeder zou overlijden tijdens of kort na de
bevalling'8. hoewel dan toch de diaconie de geldelijke ondersteuning zou moeten
geven en het kind waarschijnlijk als wees of halve wees ergens ondergebracht zou
worden. Wel was het altijd nodig dat voor moeder en kind extra kosten werden
gemaakt, hetgeen niet strookte met het zuinig beheer van de meeste gasthuizen.
Het kind moest in de luren worden gelegd en had kleren nodig en de vrouw moest
weer op krachten komen, veelal door extra voeding. Indien de vrouw overleed of,
wat ook regelmatig voorkwam, zonder haar kind stilletjes uit het gasthuis vertrok, zat men toch met een zuigeling die niet alleen geld kostte, maar ook veel
verzorging en een aparte min nodig had. In Middelburg nam men wel de zwangere vrouwen op, al was het dan met tegenzin. In 1560 moest Kathelijne van den
Cruyse een vrouw verzorgen die 'swaer van buick' was en in 1562 blijkt Kathelijne Jacops (misschien dezelfde als Kathelijne uit 1560) de stadsvroedvrouw te
zijn die ook verlossingen deed in het gasthuis. Al in 1498/99 was overigens een
vroedvrouw actief in het gesticht.
Het was meestal niet eens zo dat de zwangere vrouwen speciaal voor de bevalling naar het gasthuis kwamen. Het gebeurde in die tijd wel vaker, vooral bij soldaten, dat wanneer de man werd opgenomen in het gasthuis. zijn vrouw en kinderen mee kwamen hoewel zij gezond waren. Het was geen uitzonderlijke situatie
dat zo'n meegekomen vrouw in het gasthuis verlost werd van een kind. Hieraan
probeerden de gasthuismeesters wel paal en perk te stellen en zij verboden meermalen (o.a. 1605 en 1650) dat de soldatenvrouwen en -kinderen met hun man of
vader mee kwamen in het gasthuis omdat het gesticht hierdoor teveel in zijn middelen werd verzwakt, zoals zij schreven. Maar het gebeurde ook dat armlastige
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zwervende vrouwen viak voor de bevalling naar het gasthuis kwamen en al snel
van een kind bevielen. In de achttiende eeuw zijn daar vele voorbeelden van te
vinden. tot ongenoegen van de regenten. Nadien bracht men dan de herstelde
kraamvrouwen naar het rasp- of spinhuis.
Over welke medicijnen de zieken kregen, is voor de periode tot en met de zestiende eeuw weinig bekend. Pas later, in de zeventiende eeuw, is daar meer over
te vinden. In de rekeningen wordt alleen gesproken over merredich of merredichwortelen (mierikswortelen?), viterolie (vitriool, oogmiddel), grijs venkelzaad en
zeer vele peperwortelen (polygonum hydropiper). Daarnaast waren er de vele
wonderdranken met wijn, brandewijn. cognac en bier. waarvan wij overigens de
samenstelling niet kennen.
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HOOFDSTUK 5

GELD EN GOEDEREN
1. Legaten en schenkingen

Vanaf de aanvang moest het gasthuis zien rond te komen van milde gaven en
schenkingen. In normale tijden was dat ook een goede basis voor een sluitende
rekening. Diverse mensen gaven renten, huizen of landerijen en het gasthuis trok
hiervan de inkomsten. Het oudste bericht van schenking van land dateert uit 1343
waarbij Jan Willem Noytszn drie gemeten 150 roeden land in Hoogelande overdroeg op de maandag voor midwinter. En in 1359 ontving het gastAuis van Jan de
Poorter en zijn zuster Griete Aernoud een huis aan de Penninkhoek. Zo groeide
het gasthuisbezit langzaam doch gestaag. Deze schenkingen deed men meestal
met een bijbedoeling, want de redding van de ziel werd met een dergelijke genereuze gift bewerkstelligd. in de testamenten schreef men steeds weer dat tot behoud van de ziel de aardse goederen aan charitatieve instellingen toevielen en
voor de zielerust celebreerden de pastoors op het altaar in de gasthuiskerk de nodige missen voor de verstorven donateurs. Zo werden ook na de dood de bezittingen toch nog voor eigen gebruik aangewend. Dit was een algemeen verschijnsel
dat door iedereen geaccepteerd werd en het gasthuis voer er wel bij.
Ieder jaar gaven mensen aalmoezen en legaten aan het gesticht. In 1498 ontving het van hertog Philips, door zijn goedheid en genade al twee jaar eerder toegezegd, £ 33.6.8 Vlaams voor de arme zieken'. In 1499/1500 kregen de gasthuismeesters 54 giften en legaten en in 1512/13 ontvingen zij er 17. Soms gaven mensen iets als dank voor de genezing die men in het gasthuis had gevonden. Jan Buscop schonk bijvoorbeeld in 1519/20 twintig schellingen omdat zijn kind in het
gasthuis was genezen. Ook gaf men vaak voor een speciaal doel, zoals toen in
1494 de kapel werd gebouwd. Er kwamen in dat jaar legaten binnen voor'timmerage van de godshuysse' of'tot fabrike van godsacker'2. Deze bedragen konden
aardig oplopen. In 1526/27 kreeg men £ 20.3.6 van testamenten uit voorgaande
jaren en £ 23.15.5.18 van dat jaar zelf, samen bijna 10% van de totale inkomsten
dat jaar.
Na het midden van de zestiende eeuw werden de ontvangsten van de testamenten allengs minder naarmate de hervormingsgezinden meer voet aan de grond
kregen. In 1566 ontving men nog slechts 66n gift. Het heil van de ziel kon niet
meer bevorderd worden door een genereuze gift en dus schonk men ook steeds
minder. Alleen wanneer er grote aantallen zieken waren, steeg de financidle nood
zo hoog dat bewogen lieden toch weer aalmoezen schonken, nu werkelijk voor
de nood van de medemensen. Zo werden tussen 1565 en 1602 in totaal nog 166
legaten en aalmoezen aan het gasthuis vermaakt en geschonken, varierend van
enkele schellingen en soms ponden, tot wel £ 50 die de huisvrouw van Jasper van
Hispen legateerde.
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Het kon overigens een lange tijd duren voor een nieuw opgericht gasthuis door
middel van schenkingen een goede basis had verkregen voor een sluitende exploitatie. Een tijdelijk hulpmiddel om aan geld te komen was vaak dat de kerk het
gasthuis aflaten verstrekte, waarbij mensen die iets voor het gasthuis deden of
geld schonken, een bepaald aantal dagen aflaat kregen. Ook kreeg men vaak het
recht collecten in de stad te houden. Zo was de financiele positie in de veertiende
en vijftiende eeuw redelijk stabiel, waarbij men kon rondkomen van de beschikbare middelen. al was het dan niet royaal. In de zestiende eeuw werd de geldelijke
situatie problematischer wegens een groot aantal pestepidemieen en de perikelen
rond de Tachtigiarige Oorlog.
Het gasthuis had nog meer bronnen van inkomsten, van stadswege vergund. Al
in de oudste rekeningen blijkt het een derde van de inkomsten van het ijken van
maten en gewichten te krijgen. evenals de rantsoen- of godspenningen van de
verpachte of gecollecteerde gemene middelen (stadsaccijnzen en imposten). Ook
leverde het aandeel dat het gasthuis kreeg in de goederen die door de admiraliteit
van Zeeland geconfisceerd en verkocht werden, de zogenaamde buitgoederen.
belangri.ike inkomsten op. De bewindhebbers van de 'crake' schonken het gasthuis een waarlijk gulle 'gratuiteyt' van £ 400 'vuyt liberaliteyt ende goede jonste
vuyt versouck ende aenbiedinge van den gasthuysnieesters". Ook de Staten van
Zeeland hielpen een enkele keer, wanneer er veel gewonde militairen waren. In
1585 bepaalden zij dat het gasthuis als extraatje 20 roten van ieder gemet land
zou krijgen. een last die op de grondeigenaren kwam te vallen en dit 'tot soulagement van diversche gequetsten'. Ook later, 'in grote noot' hielpen de Staten van
Zeeland. evenals de groep Engelse kooplieden die bijdroegen voor hun zieke
landgenoten. In 1583 reisde gasthuismeester Dominicus Decclesia samen met
een gecommitteerde van het arniencollege naar Holland om de Staton van Holland te spreken over de gewenste vrijdom van impost op het ontgronden van de
turf die voor het gasthuis gekocht werd. Ook daarin kregen zij een welwillende
toestemming.

In de offerblokken die in de gasthuiskerk. het gasthuis zelf en in de parochiekerk van Noordmonster stonden. ontving men aalmoezen van bewogen Middelburgers. Daar ontleende het gasthuis in de vijftiende en de eers,te helft van de zestiende eeuw een vaste bron van inkomsten aan. Het 'blok van gracie' werd op
goede vrijdag geopend (in de vastentijd ontving men namelijk de meeste giften in
de armenblokken) en leverde steeds diverse schellingen op. Vooral in de oudste
rekeningen bedroegen de inkomsten uit de offerblokken behoorlijk veel. In 1493/
94 zat heer Jan de pastoor in het koor van Onze Lieve Vrouwe in de gasthuiskerk,
de binnen\,ader zat in het St Barbarakoor. evenals de moeder en ook de 'lantmeesteren dienstknecht', die allen penningen voor het gasthuis in ontvangst namen uit de 'capla ende andere blocken Hiervan kreeg de godsakker te Rome een
derde deel aix bijdrage van de Middelburgse broederschap Canipo Sancto ( 14931528) aan de hoofdvereniging. Dit geld werd gestort op de bank vande godsakker
te Rome in Mechelen waar Willem Pietersz bankier was. Aanvankelijk. in 1499/
1500. reisde een der gasthuisnieesters naar Mechelen om het geld. goed in een
tonnetje geborgen. bij Willeni Pietersz af te leveren, die zijn bank achterde kerk
in een grote poort dreef. Maar Willem ontried hen de grote reis. 'want hy alle
3.
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marcten tantwerpen es ghelogiert ten huysse van een canunyck'. Dat bespaarde
de gasthuismeesters een lange reis naar Mechelen met de vele teerkosten daaraan
verbonden. In de loop van de zestiende eeuw werden de inkomsten uit de offerblokken steeds geringer en nadat Middelburg voor de gereformeerde leer had gekozen. was er niets meer van te bespeuren.
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2. Versterfrecht
Het recht dat het gasthuis had op de nagelaten goederen van de overleden patienten was een structurele bron van inkonisten. Vroeger, toen men gratis werd verpleegd, was dit een vanzelfsprekende zaak in zeer vele, zo niet alle godshuizen.
Op deze wijze kreeg het gasthuis althans nog enige vergoeding voor de geleverde
diensten. Veelal hielden die nalatenschappen weinig meer in dan de kleren die de
zieken droegen toen zij in het gesticht werden opgenomen. Soms hadden de overledenen nog wat vreemde munten bij zich die te gelde werden gemaakt, of ook
wei eens een horloge. Enkele malen per jaar werden die goederen op een openbare veiling verkocht. Ook hadden patienten wel goederen in de lommerd staan.
Die werden dan na het overlijden van de zieke teruggekocht door de gasthuismeesters en vervolgens geveild, In de oudste rekening van 1464/65 loste men al
een rode tabbaard van een overleden vrouw. In 1565 werden de goederen van een
oude Jood gelost, namelijk wat lijnwaad (hemden, broeken), een wambuis, rood
kieltje, een pak garen en wat stukken tin en metaal, waaronder bierkannen. En bij

59

een Spaanse soldaat die bij een zekere Jannette buiten de Langevielepoort werd
verzorgd, letten de gasthuismeesters er goed op dat zijn rapier meekwam. John

Jacobi alias Teller Orkene, kapitein van het schip The Flying Goste overleed in
het gasthuis, zodat men in het bezit kwam van een kaperbrief (1582). Deze konden de gasthuismeesters echter niet te geldemaken, al wasdit wel een van de weinige dingen waarvoor men geen geld kon krijgen.
Het recht op de nagelaten goederen was zuiver gewoonterecht. waar nabestaanden weI eens aan wilden tornen. Door het gasthuis werd het recht echter fel
verdedigd. Bij grote nalatenschappen, die overigens maar zelden voorkwamen,
waren de gasthuismeesters weI genegen wat water in de wijn te doen en genoegen
te nemen met een vergoeding van de verpleegkosten.
Deze gewoonteregel hield in dat de gasthuismeesters op de hoogte moesten
zijn van de bezittingen van de nieuw opgenomen zieken. En dus, ondanks alle
mislire van doodziek binnenkomende patienten, zwaar gewonden en koortslijders die nauwelijks hun eigen naam konden noemen, ondervroeg men de nieuw
opgenomenen eerst terdege of zij nog begiftigd waren met aardse goederen.indien dat het geval was. noteerde men dat zorgvuldig met naam en toenaam van de
desbetreffende persoon. Zo ook bij 'Janneke Korsmakers, een jonck meysken
van Merchtgeem, twee mijlen van Drumd, sonder ouders, heeft noch twee bunders lants liggen int tselffde dorp by de kercke, de vader hiet Jan de Korsmaker.
'
de moeder Martijnken en broeder Merten een meulenaar'. En ook Janneke de
weduwe van Diederick van Damme is gestorven op den 27 mey 1584 nadat sy dry
oft 4 mael hier gelegen hadde omme al hare goet int gasthuys gebracht hadde'.
Nog preciezer noteerde men het bij 'Maeyken Houters oft Outers, een weduwe
van Weestlete, nu desen guam in voor ende tweede reyse opden 28 mey 1584. bekende voor alle sellebroers dat sy hadde in deselve prochie 30 gemeten lants. seven gemeten saeylants op de Noortsyde van de kercke ende de rest bossagie gelegen op de suijdtsijde. wist niet te seggen wie oft wat man dat hare lant paelde.
sterft op den 4 junnius 1584'4.
De gasthuismeesters reisden dan ook inderdaad af om die landerijen in bezit te
nemen. Soms hielden zii het land zelf en verpachtten het. maar vaker vonden zij
het makkelijkerom de veraf gelegen landerijen te verkopen, omdat het opzicht en
de inning van de pacht nog meer problemen opleverden dan in de nabije onigeving al het geval was. De opbrengst belegden zij in obligaties.

3. Pac·ht. huur en rente

De opbrengsten van huizen. landerijen, en de renten en cijnsen die het gasthuis
door middel van legaten of via het recht op de nalatenschappen van in het gasthuis
overleden zieken kreeg. vormden de ruggegraat van de inkomsten. Al blijkens de
oudste rekening lagen de landerijen voornamelijk op Walcheren en verder op de
andere eilanden van Zeeland: in Noordmonster. Westmonster, Clooster. Oud
Vlissingen. Nieuw Vlissingen. Koudekerke. Serooskerke, Westkapelle. Oostkapelle. Nieuwerkerk, Hayman. Ritthem. Arnemuiden. Zanddijk. Schellach. St
Janskerke. Welsinge. Oost-Souburg. West-Souburg, Krommenhoek. Poppeker4.
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RAZ OAGM loodjesboek 1584, inv.nr. 21.

ke. Biggekerke. Sebondijnskerke. Poppendamme, Hoogelande, Domburg, St
Mariekerke, Popkensburg. St Laurens. Brigdamme, St Aagtekerke. Buttinge.
Meliskerke, Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke. Oostwatering en Noordwatering en op de Bevelanden en Schouwen: Kaniperland, Ter Welle, Wissekerke,
Borssele, Ellewoutsdijk en Ovezande.
In 1526/27 ontving het gasthuis hiervoor £ 91.12.10.9 aan pacht. Voor de el f
huizen. alle in Middelburg. ontving het£43.5.2 aan huuren dat was respectievelijk 22% en 10% van de totale inkonisten. Vaak ontving men ook de gedeelde
eigendom van een huis en indien mogelijk, verkocht men dan snel het gasthuisaandeel, of probeerde men het eigendom van het hele huis te krijgen. Daarnaast
ontving men grondrenten. meestal enkele schellingen, van de grond waarop huizen gebouwd waren. In de middeleeuwen verschafte men zich zo wei vaker een
rente: voor een tevoren overeengekomen bedrag kochten mensen het recht op een
jaarlijkse uitkering met een huis of grond als onderpand. Dat recht zat vast aan de
onroerende goederen en bij verkoop nam de nieuwe eigenaar die verplichting
over. Deze renten waren overdraagbaar. Wilde het gasthuis hiervan af, dan konden de gasthuismeesters de rente verkopen. Zij konden echter niet eisen dat het
geldbedrag terugbetaald zou worden.
In de veertiende en vijftiende eeuw werd het bezit voornamelijk gevormd door
landerijen en de schenkingen bestonden voor een groot deel uit land. Ook huizen
ontving het gasthuis veelvuldig. maardie waren zeer onderhoudsgevoelig en men
had kenneliik weinig lust daar een wankele geldbelegging in te zoeken, zodat
men ze vrij snel weer van de hand deed. Vooral in Middelburg zelf, maar op kleinere schaal schonk men ook in de Walcherse dorpen huizen en hofsteden aan het
gasthuis. Pas in de zestiende eeuw (ongeveer vanaf 1520), hield men weI de geschonken en aanbestorven huizen en kelders in eigen beheer en verhuurde die. De
pakhuizen en kelders werden veelal voor een aantal maanden per jaar aan steeds
wisselende kooplui verhuurd, voor zover ze niet onder water stonden. Ook de
kelders onder het gasthuis werden verhuurd.
In de zestiende eeuw verwierf men ook inkomsten uit renten op de stad Middelburg, op de Staten van Zeeland en in een enkel geval renten op de Staten van andere provincien (Holland of Brabant). In 1560 kochten de gasthuismeesters bijvoorbeeld tegen betaling van £ 250 een jaarlijkse rente van £ 16.13.4 op de stad
Middelburg. Maar in oorlogstijd bleek dit lang niet altijd een goede keus te zijn.
want door geldgebrek kon dan ook een overheid geen renten meer betalen. Het
gasthuis moest dat in de penibele jaren 1571 -75 ervaren. In 1585 klaagden dearmencolleges, het gasthuis en het college van de leprozen gezamenlijk dat zij in
hun zware en moeilijke omstandigheden 'daer inne wy daegelijcx zoo meer ende
meer zijn vallende deur de ontallijcke menichte van de schamele, crancke ende
miserabele persoonen uyt diversche provincien, steden ende plaetsen' nu toch
eindelijk wel eens geld wilden zien5.
Behalve grondrenten en losrenten, ontving men renten van darinck. een zoute
veenachtige bagger uit de sloten. Het gasthuis bezat diverse darinckblokken die
verpacht werden. Dit leverde nog aardig wat op omdat de darinck een belangrijke
bron voor de zoutwinning vormde in Zeeland. Zout was in die tijd van groot belang, onder meer voor de conservering van vlees en haring. Wegens het gevaar
5.

RAZ OAGM relatieven notulen 1585. inv.nr. 4.
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voor de zeedijken. kondigde Karel V in 1515 een algeheel verbod op darinckdelven af.
Ook ontving het gasthuis kapitaal waarvoor ouderen in de vijftiende en zestiende eeuw zich een lijfrente ten laste van het gesticht verschaften. Bij wijze van
oudedagsvoorziening kochten bejaarden soms een rente op het gasthuis en tegen
overdracht van al hun goederen. meestal na hun dood, verkregen zij een wekelijkse uitkering. De ouden van dagen onderscheidden zich van proveniers doordat
zij alleen die uitkering kregen en geen kost en onderdak van het gasthuis vroegen.
Voor het gasthuis was dit een risicodragende besteding, want als de desbetreffende persoon lang bleef leven, kon de afspraak zeer nadelig uitwerken. Daarom
kozen de gasthuismeesters slechts sporadisch voor deze vorm van investeren.
Het innen van de landpachten. huren en renten, bracht uiteraard veel werk
mee. temeer daar het landbezit snel groeide. In 1559 ontving men al
£ 160.15.1.12 aan landpacht, bijna een verdubbeling ten opzichte van dertig jaar
geleden en daar zijn de Haymanlanden van de erfgenamen van Geerbrant
Geertszn nog niet eens bijgeteld. Ook de inkomsten uit de huishuren waren in
1559 enigszins gestegen tot £ 53.19.8, al was dat verhoudingsgewijs minder geworden. De bedragen aan ontvangen pacht en huur maakten nu respectievelijk
23% en 8% van de totale inkomsten uit. Deze bron van inkomsten was natuurlijk
weI conjunctuurgevoelig. Wij zagen al dat tijdens de belegering van Middelburg
de pachters niet aan hun verplichtingen konden voldoen en hun de pacht werd
kwijtgescholden. Dat gebeurde juist in een tijd dat het gasthuis. overladen met
zieken, elke penning hard nodig had. En zo ging het vaker. In crisisjaren stegen
de kosten en daaiden de inkomsten.
In 1593 probeerden de gasthuismeesters om eindelijk eens uit de rode cijfers te
komen en verkochten 38 percelen land voor het gigantische bedrag van
£ 910.9.6.20. Het betrof ongeveer 28 gemeten 99 roeden grond waarvan de jaarlijkse pacht £ 47.15.2 was. De grond had dus een rendement van 5%, hetgeen
toen heel behoorlijk was. Ook verloor het gasthuis land doordat de steden zich beveiligden en hun bolwerken en fortificaties uitbreidden. Behalve deze huizen en
het land, bezat het gasthuis ook nog twee hofsteden.de 'uuthove'. 66n te Westkapelle en 66n dichterbij het gasthuis, waarschijnlijk buiten de Noordpoort. Ook
daar had men personeel in dienst dat op de boerderijen moest werken. Eenmaal
per jaar. op derde paasdag gingen de gasthuismeesters met hun vrouwen een dag
naar de uithof te Westkapelle om daar van een vrolijk uitstapje en een goede
maaltijd te genieten. De bedienden kregen hun 'drinckgelde' en een van hen
kreeg bovendien nog een fooi omdat hij op de paarden paste. Op de hofsteden
groeiden vele vruchtbomen. zoals kersebomen (1499). perebonien (£ 0.0.8), appelbomen (£ 0.0.4) en moerbeibomen (£ 0. 1.4)(1506). maarook gewone bomen
als essen en olmen (1499/1500). Ook hield men vee, zoals varkens. koeien, kippen en uiteraard paarden voor het werk, waarvoor ook dekgeld werd betaald ' van
2 merrien te bespringhen' (£ 0.5.5).
Deze hofsteden leverden veel van de benodigde etenswaren voor het gesticht
en de rest verkocht men. In 1499 droeg men 168 pond boter aan het gasthuis af,
slechts 117 eieren. 27 kazen en 17 koppels 'eentvoghelen'. Ook hier verkocht
men de darinck. In 1499/1500 zaaide men op de hofstede 'cruyt' en bonen en
werd er gerst en tarwe verbouwd en hooi verkocht. Misschien hebben de gasthuismeesters daar wei op derde paasdag van de paling genoten die in twee wilgen
korven werden gevangen. Na 1526/27 komt de post van ontvangsten van vruch62

ten en beesten van de uithof niet meer voor en lijkt de hofstede te zijn verkocht6.
Bij het gasthuis aan de Lange Delft lag ook een wijngaard die waarschijnlijk de
hele opbrengst aan het gasthuis afdroeg. In de rekeningen staan alleen posten vermeld voor de kosten van het snoeien. het opbinden en anderonderhoud. maarniet
van ontvangsten van verkoop van vruchten.

4. Uitgaren

Alle gebouwen vergden natuurlijk regelmatig onderhoud en samen met de lonen.
de mondkost en de diverse lasten aan renten. cijnsen en dijk- en grondbelastingen, vormden die kosten het grootste deel van de uitgaven. Ieder jaar stonden op
de rekeningen dan ook vele posten voor reparatie, met name van de glazenmaker,
de leidekker en de timmerman. Maar ook de inventaris diende op peil te worden
gehouden. waarvoor de tingieter en de ketellapper veel werk verzetten. Het gasthuis was wat dat betreft een goede opdrachtgever voor de stedelijke ambachtslieden die probeerden een vast contract met de gasthuismeesters afte sluiten. Soms
begrootten die ambachtslieden het uit te voeren werk dan ook wat al te krap om
de opdracht maar binnen te krijgen in de hoop dat er meer zouden volgen, waardoor ze echter later in de problemen raakten. Met de uitbreiding van 1499/1500
deden Jan Vierloos en een zekere Pieter dat ook. Zij kregen de opdracht, maar
omdat zij 'quaet loon' hadden bedongen en toch het werk uitvoerden alsof zij'er
goede winst op hadden, verzochten zij om een tegemoetkoming. Zij klaagden dat
ze er nauwelijks brood aan over hielden. Daarom kregen zij voorrekening van het
gasthuis bier 'om dies willen dat wy wel wisten dat zy quaet loon bedunget hadden,7

Ook de watergang aan de straat, de regenbakken en de waterputten hadden regelmatig onderhoud nodig. In 1513/14 werd een nieuwe put gedolven. ter vervanging van de oude put uit 1494, toen Cornelis de Heyligen Geest zeven dagen
had gespit en Vette Margriete het koord had geleverd. Het metselwerk van de putten was zeer kwetsbaar. al gebruikte men de beste kalk en steen uit Mechelen en
Antwerpen. Vrijwel ieder jaar werd de straat voor het gasthuis op kosten van dat
gesticht opnieuw bestraat8. Meester Gijs was het manusje van alles, want niet alleen ruimde hij de 'heymelicheyt' en maakte de waterlopen schoon. maar ook
metselde hij ingevallen muurtjes weer op en verzorgde hij het onderhoud aan de

wijngaard:

Daarnaast waren er jaarlijks veel buitengewone uitgaven, waaronder ook de
toch voorspelbare teerkosten van de gasthuismeesters bij bijzondere gelegenheden en bij de bezoeken van de pastoors. Vanaf 1551 werd ook betaald voor de
missen van de overleden mater van het convent van Bachtensgrave. Dit convent
was van de grauwe zusters van de derde orde van St Franciscus, wiertaak bestond

6. Na 1526/27 dateert de eerstvolgende rekening pas uit 1558/59. Pas toen werd de uithof niet
meer genoemd, zodat waarschijnlijk tussen 1527 en 1558 de verkoop of opheffing heeft plaatsgevonden.

7.
8.
9.

RAZ OAGM rekening 1499-1500. inv.nr. 62.
Zie onder andere RAZ OAGM rekening 1517- 1519. inv.nr. 67.
RAZ OAGM rekening 1 5 1 9-1 5 2 0. inv.nr. 68. In 1590 snoeide Claes Snouck de wijngaard.
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uit het verzorgen van zieken. Het gasthuis betaalde voor de missen £ 6 per jaar
aan het convent. met de bepaling dat als het convent zou vergaan, de gasthuismeesters de traditie zouden laten voortzetten in het St Barbaragasthuis. Na 1562
kreeg de pater van de Bogarden hiervoor betaald. De Bogarden waren belast met
het verzorgen van en waken bij zieken en zij begroeven ook wei eens de doden.
Maar omdat de Cellebroeders deze verzorgende taken ook in het gasthuis uitoefenden, deden de Bogarden dat alleen in hun klooster. De 'eeuwige' mis voor de
mater van het convent van Bachtensgrave is jarenlang gecelebreerd, maar toen
reformatorische leidslieden in Middelburg de geestelijke macht overnamen, was
het gedaan met deze eeuwigheid. Toen ook werd de mater van het convent niet
meer betaald voor het onderhouden van de voorwerpen waarmee de armen de mis
vierden en voor de wijn en het 'misbrood'. De benodigdheden voorde misviering
kwamen dus ook ten laste van het gasthuis. evenals het heilig oliesel, de speciale
paaskaars en de wierook.

Een tabel laat zien dat in de middeleeuwen de economische positie van het
gasthuis redelijk stabiel was. Met de beschikbare middelen kon men toekomen.
al was het niet ruim.
Tabel 1 Tienjarentabel van inkc,msten en uitgave,1, gemiddeld per .iaar in ponden
VIaams ( 1 pond = 2() schellingen = 240 groten)"1

jaren
1464-69

inkomsten

1480-89
1490-99
1500-09
1510-19
1520-29
1550-59
1560-69

152.17. 2

146. 6. 5

251.19. 2
17().
4. 4
231. 2. 0
429. 3.11
567. 5. 4
553.12.11

253. 6.10

95. 6. 2

uitgaven
102.11.

0

166. 8. 7

222. 3. 5

472.11. 3
541. 3. 5
532. 7. 6

batig saldo
-

tekort
6.

6.10. 9

4.1 0

-

-

1. 7. 8

3.15. 9
8.18. 7
26. 1.11
21. 5. 5

43. 7. 4
-

Hiermee is de oudste periode in het bestaan van het gasthuis afgesloten. Met
de belegering van Middelburg begint een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de stad. hetgeen zijn weerslag had op het gasthuis.

10. Tot aan 1560 zijn de rekeningen niet van ieder jaar bewaard gebleven en vormen de genoemde bedragen geen gemiddelden van steeds tien jaarrekeningen. Zie RAZ OAGM rekeningen
1488- 1569. in;'.nrs. 59-92. Er is slechts een gemiddelde berekend van de beschikbare jaarcijfers.
waarbij wei een periodeindeling in decades is aangehouden om onderlinge vergelijking mogelijk
te maken. Na 1560 zijn de gemiddelden wei over tien jaar te berekenen.
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HOOFDSTUK 6

DE LAZARIJ ( 15e EEUW TOT 1641 )
1. Locatie en functie'
De melaatsen waren vroeger verplicht buiten de stadspoorten te wonen. Van de
twaalfde tot de veertiende eeuw vestigden zij hun hutten langs belangrijke invalswegen van een stad en kregen zij aalmoezen van reizigers en stedelingen. Die giften vormden hun voornaaniste bron van levensonderhoud. Uit een dergelijke verzamelingen hutten groeide vaak een gesticht. bestuurd door wereldlijk of geestelijk gezag. Ook in Middelburg maakten de leprozen hutten op een daarvoor aangewezen plaats buiten de stadspoorten. In het begin van de vijftiende eeuw was
dat buiten de toenmalige Noordpoort, op de plaats waar nu de watertoren staat.
De stadsregering leverde blijkens de rekening van 1404/1405 een financiele bijdrage wanneer een lijder aan de ziekte van Lazarus een huisje of hut wilde bouwen. In 1519 was echter al sprake van een inrichting voor leprozen, wat erop
wijst dat de hutjes waren verenigd in een leprozerij2.
Het bezwaar van de locatie buiten de Noordpoort was dat er te weinig verkeer
langs kwam en aangezien de leprozen afhankelijk waren van de aalmoezen van
voorbijgangers, verzochten de kapelmeesters van de leprozenkapel in 1540 aan
het stadsbestuur het tehuis over te plaatsen naar een stuk land buiten de Noorddampoort. De naam van de Lazarijstraat herinnert nu nog aan de nieuwe plaats
van dit gesticht. Door de Noorddampoort werd het verkeer met Veere en Arnemuiden onderhouden, zodat de vele voorbijgangers hun gaven konden geven aan
de gezonde man, die voor de leprozen langs de kant van de weg de aalmoezen in
ontvangst nam.
Bij het nieuwe gesticht mochten de leprozen een kapel bouwen. Dat was een
speciale gunst van de stadsregering. want vaak aarzelde de overheid te voldoen
aan het verlangen naar een eigen kapel uit angst voor de ontwikkeling dat veel
mensen hun harten tot de ware ootmoed wilden neigen en daartoe uit nederigheid
de missen in die kapel zouden bezoeken. Dan zouden hun giften niet ten goede
komen aan de parochiekerk. Wanneer een lazarij toch een kapel kreeg, verbood
de bihschop de aanvang van de missen door klokgelui kenbaar te maken. opdat
alleen de leprozen de diensten zouden bijwonen. Het aantal leprozen was niet
groot. Maximaal twaalf lijders' konden worden opgenomen en dat mochten alleen inwoners van Middelburg zijn, al werd een enkele keer een uitzondering gemaakt voor leprozen van naburige steden of dorpen. Het bestuur bestond uit drie

1. Het archiefis in mei 1940 verbrand. Wei zijn er artikelen uit de tijd dat de rekeningen nog
aanwezig waren. 's Gravezande publiceerde in zijn Vredegroet ter inwijing van het nieuw gebouwde arm:iekenhuis een ordonnantie. door Karel V in 1544 uitgevaardigd. Kesteloo beschreet
in 1907 enkele bijzonderheden uit de rekeningen: Kesteloo. 'De leprozen te Middelburg , in: AZG
1907.137-161.

2. Kesteloo. 'De leprozen te Middelburg', in: AZG 1907. 137.
3. In 1627 huisvestte men bii wijze van uitzondering dertien leprozen.
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Afb. 10. Jacob rcin Derenter. c·a 1550. Plattegrcmd ran Middelburg. Steendruk in
kleur. Rechts borenaan is de lazcirij te :ieit en in het midden het gasthuis.

leproosmeesters of 'vuijtmeesters,4 en een ontvanger, door het stadsbestuur benoemd. Zoals bij alle gestichten hield het stadsbestuur het oppertoezichtaan zichzelf. Een vader en een moeder zorgden voor de huishoudelijke zaken. bijgestaan
door enkele dienstboden en een knecht.
Tot de bevoegdheden van het bestuur behoorde onder andere het actieve opsporingsbeleid van nieuwe gevallen van lepra. De leprozenmeesters keken rond
onder de Middelburgse bevolking en zodra zij iemand ontwaarden met verschijnselen die op lepra wezen. konden zij hem bevelen zich uit de volksgemeenschap
te verwijderen. Het onderzoek of iemand werkelijk aan deze ziekte leed, verrichtten niet de leproosmeesters of chirurgijns in Middelburg Vanaf 1413 werd de leprozenschouw voor geheel Holland en Zeeland verricht in de St. Jacobskapel te
Haarlem. Vanuit Zeeland gingen zieken echter ook wei naar Brugge om in het
Magdalenaklooster onderzocht te worden en in 162 I togen twee mensen naar
Leiden om zich daar te laten onderzoeken. De stedelijke overheid droeg bij in de
reiskosten. Slechts deze drie plaatsen hadden het recht de ziekte te herkennen en
een persoon officieel als leproos te bestempelen. Het was dan ook moeilijk uit de
vele soorten huiduitslag melaatsheid te herkennen. te meer daar het regelmatig
voorkwam dat mensen deze ziekte simuleerden om zo een gemakkelijk leven in
een tehuis te leiden. Door bepaalde kruiden te gebruiken, kon men vrij nauwkeurig de uitslag nabootsten die bij melaatsheid hoorde.
Meer dan andere kwalen wekte melaatsheid het medelijden van de mensen op
omdat men lange tijd geloofde dat de ziekte erfelijk was en de lijder dus geen
schuld aan zijn ongeluk had. Ook het feit dat men de ziekte ongeneeslijk achtte,
riep het mededogen in de medemensen op. Slechts weinig melaatsen leden aan de
gruwelijke laatste fasen van de ziekte. waarbij delen van het lichaam wegteerden
en zij door hun afzichtelijk uiterlijk de schrik van de bevolking waren. Bij de
meesten waren slechts huiduitslag en enkele zweren de kenmerkende verschijnselen. Daaroni was het verblijf in een leprozerij ook niet zo afschrikwekkend als
het soms wordt afgeschilderd en was het ook niet zo verwonderlijk dat regelmatig
lieden onder valse voorwendselen poogden een plaatsje in het tehuis te verkrijgen.

Ook gebeurde het wel dat gezonde mensen zich als provenier een plaats in een
lazarij kochten, net zoals dat aanvankelijk in het gasthuis gebruikelijk was. In
sommige leprozenhuizen was het zelfs toegestaan dat de echtgenoot of echtgenote van een melaatse in het tehuis woonde. Dat gebeurde ook v66r de vijftiende
eeuw, toen men nog meer in de besmettelijkheid van de ziekte geloofde dan na
die tijd. In Middelburg werd deze gewoonte in 1544 verboden door Karel V, op
voorstel van de leproosmeesters. Nu was de capaciteit van het Middelburgse leprozenhuis ook gering en de opname van gezonden beperkte de mogelijkheden
om zieken op te nemen. Maar men was bovenal bevreesd dat de burgerij minder
aalmoezen zou geven wanneer het tehuis voor een groot deel bevolkt was met gezonde mensen'.
De geestelijke verzorging van de melaatsen was in handen van een pastoor en
tevens opgedragen aan de hoofden van diverse kloosters in de stad. De pater van

n

leproosmeester af.
Sinds 1577 trad ieder jaar
5. Soms nam men op kosten van het armencollege en het gasthuis ook personen op met andere
ziekten die afzondering behoefden. zoals krankzinnigen en lijders aan tinea capitis of pokken.
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de Bogarden las regelmatig de mis in de kapel van de leprozen en de prior van de
Augustijnen hoorde de biecht, las de mis en gaf het heilig sacrament op feestdagen. De leprozen waren verplicht de mis in hun kapel bij te wonen en dienden als
alle anderen 's morgens voor de aanvang niet te eten of te drinken. Devoot behoorden zij te bidden. onder andere voor degenen die hun de aalmoezen gaven.
Ziekte was geen excuus voor afwezigheid tijdens de mis, tenzij de zieke leproos
aan zijn legerstede was gekluisterd. Daarbij speelde niet het geestelijk heil van de
leproos, maar het profijt van het tehuis de doorslaggevende rol. Ieder die zonder
dringende noodzaak de mis verzuimde, deed afbreuk aan de bereidwilligheid van
de Middelburgers om het leprozenhuis financieel te ondersteunen en dat was de
continue zorg van de leprozenmeesters. Vier maal per jaardienden de leprozen te
biechten en gingen zij ter communie. Dit voorschrift gold als een dwingende eis.
Wilde een leproos zich daar niet aan onderwerpen. dan kon hij vertrekken uit de
lazarij, want men moest zich wei 'naar een Godlick leven (...) schicken metter
helpe Goids,6

2. Basis

De inkomsten van de leprozen bestonden voor een deel uit de aalmoezen van
goedgeefse voorbijgangers en legaten van overleden begunstigers, waarbij door
riike lieden veelal standaardbedragen van £ 8.6.8 of een veelvoud daarvan werden geschonken. Verder ontving men landpacht en renten. Rondom de lazarij lag
een boomgaard waarvan de zieken de vruchten plukten en waarin men pluimvee,
koeien. varkens, geiten en een os hield. Bovendien plantten de leprozen houtopstanden voor de verkoop. Net als het gasthuis kreeg het leprozenhuis het recht een
omslag op bierte heffen van viermythen op ieder vat bierdat in Middelburg werd
ingevoerd7. Een ander voorrecht was het recht op het bierstoppen van de Hollandse en andere bieren (het met aarde dichtmaken van de tonnen). Ook kreeg het
tehuis dertig gemeten land tussen de oude en de nieuwe haven, dat de leprozen
m(,esten ophogen met het vuil dat zij van de Dam ruimden en met slijk. te halen
uit de Veste achter de huizen aan de Noordzijde van de Dam (bij de huidige Slijkstraat).
In de tuin kweekten de leprozen groenten en bloemen, waaronder rozen, lavendel. tijm en salie. Deze bloemen en kruiden verkochten zij waarschijnlijk voor
medicinale doeleinden. De groenten verkocht men gedeeltelijk en de rest gebruikte men voor eigen consumptie. Daarmee kon men toch niet voorkomen dat
in 1559/60 dagelijks 'groote twist en kijvage' heerste in de lazarij omdat de leprozen ontevreden waren over het eten. De leprozenmeesters volgden uiteindelijk
het voorbeeld van het Dambrugge-ziekenhuis buiten Antwerpen, waar de leprozen wekelijks ieder twintig groten Vlaanis in contant geld kregen. Daarmee konden zij zelf aanvullend in hun voedsel voorzien.
Met de verscheidenheid aan inkomsten kon het leprozenhuis zichzelf goed bedruipen en gezien de geringe uitgaven verkeerde het als een van de weinige gods-

6.
7.
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3 Gravezande, Vi·edegroet ter in,t·(jing, 121.
Ditduurde slechts van 1555 tot 1575.

huizen in de comfortabele positie dat het in staat was geld uit te lenen aan andere,
noodlijdende gestichten. Als uiteindelijke verantwoordelijke over alle godshuizen wist het stadsbestuurdat bij de leprozen geld viel te halen en het legde de lazarij dan ook zonder schroom de verplichting op een bepaald bedrag ter beschikking
te stellent'.
De leprozen ruimden het vuil van de straat. onderhielden hun tuin en boomgaard en sponnen in de ledige uren ook nog vlas, waar elders linnen van werd geweven ten behoeve van de lazarij. Ook mochten zij op kosten van het gesticht een
vak leren waardoor zij in staat werden gesteld na hun genezing en ontslag in hun
onderhoud te voorzien. In 1512 ging een melaatse man in de leer bij een kleermaker en in 1593 mocht een leproos het schrijnwerken leren.

3. Ordonnantie

Kennelijk waren in de loop van de jaren diverse misstanden in de gewoonten van
de leprozen geslopen, waartegen de bestuurders graag zouden optreden. De regels werden niet nageleefd en de leprozenmeesters wilden een nieuwe ordonnatitie uitvaardigen die door een instantie of persoon met grote autoriteit zou worden
opgelegd aan de bewoners van de lazarij. Daartoe wendden zij zich tot het stadsbestuur van Middelburg. Dat excuseerde zich omdat de lazarij niet binnen Middelburgs poorten lag, maar in de ambachtsheerlijkheid en het dus niet bevoegd
was. Toch wilden de leprozenmeesters de glans van het gezag verbinden aan hun
ordonnantie en die vonden zij in de hoogste aardse overheidspersoon, keizer Karel V, die op 22 september 1544 de ordonnantie bekrachtigde.
Hiermee hoopte men 'diverschen quaden costumen en ongeregeltheden die dagelicx, hoe lancx zoe meer gecommen onder de voirschreven leprosen tot quaden
exemple van elcanderen ende ten grooten achterdeele. schade ende onproffijte
van den ghemeenden goidshuijse' te wereng. Als een van de belangrijkste middelen van herstel wilden de leprozenmeesters dat men strikt de hand hield aan de bepaling dat alleen poorters van Middelburg werden opgenomen of mensen die onder de jurisdictie van de stad vielen. Pas als men in Brugge of Haarlem de zieke
melaats had verklaard, kon hij aankloppen voor verzorging in het Middelburgse
leprozenhuis. Hij moest dan een eigen bed meenemen, een drinkkan, een schotel
om uit te eten en de beruchte leprozenhoed met de witte band. Dat was een bijzonder bescheiden uitzet vergeleken met vele Viaamse lazarijen. In Brugge dienden
de leprozen zelfs twee zilveren schalen mee te nemen en ook elders waren zilveren drinknappen verplicht. Niet dat de leprozen zo nodig van zilveren borden
moesten eten. maar na het overlijden van een zieke verviel zijn boedel aan het tehuis, waardoor de lazarij verzekerd was van een lucratieve boedel tot verkoopm.
Afgezien van de bovengenoemde uitzet, was privdbezit zeer beperkt toegestaan. Erfde een leproos gedurende zijn verblijf in de lazarij goederen, dan ver8. Het gasthuis werd o.a. in 1583 geholpen met geldleningen op soepele voorwaarden. Ook het
gevangencollege. de stedelijke regering en de Cellebroeders werden van de nodige leningen voorzien.
9. Zie voor de volledige tekst van de ordonnantie: 's Gravezande, Vredegroel ter inwijing. bijlage Il. 116-128.
10.
Alberdingk Thijm, De gestichten i·an lief/adigheid. 322-323.
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vielen die aan het godshuis. Maar wanneer het een aanzienlijk bedrag betrof, kregen de erfgenamen van de leproos het recht op diens nalatenschap. tenzij hij het
gedurende zijn leven uit eigen wil aan het leprozenhuis had geschonken. De onroerende goederen bleven steeds het eigendom van de leproos en het gesticht had
er het vruchtgebruik van gedurende zijn opname. Hij kon het vermaken aan wie
hij maar wilde. Net als in vele andere leprozenhuizen. betaalden de nieuwkomers
aanvankelijk een parisis of past, een bedrag aan geld, waarvan een feestelijke

maaltijd werd bekostigd. Deze 'blijde incomste' werd na 1544 niet meer voor een
feestmaal aangewend, maar in geld aan de bewoners uitgekeerd. De pastoor
kreeg daarvan het grootste deel en wel zes groten, de huismoeder werd met vier
groten vereerd en ieder ander die in de lazarij woonde, kon op drie groten rekenen. In de ordonnantie was niet geregeld wat met die parisis gebeurde wanneer
een leproos zich ten onrechte een plaatsje in het tehuis had verworven, bijvoorbeeld indien hij de ziekte slechts voorwendde en zijn bedrog uitkwam. In de
meeste leprozenhuizen zette men zo'n simulant onverwijld uit huis, hij kreeg zijn
geld en goederen niet mee en verloor het recht ooit nog toegang tot het godshuis
te hebben. ook al zou hij werkelijk melaats worden". Deze bepaling gold ook
voor de Middelburgse leprozen die zich door ongehoorzaamheid, rebellie of andere misdaden zo onmogelijk hadden gemaakt dat hun de toegang tot het tehuis
werd ontzegd.
Het is enigszins inconsequent dat men enerzijds bepaalde 'men sal daer oic
gheen ghesondt mensche oft proveniers ontfangen om in te wonen' en anderzijds
daar meteen op liet volgen dat als dat dan toch gebeurde, hij velerhande werkzaamheden voor het tehuis moest verrichten en het 'meeste prouffit' voor de lazarij moest bewerkstelligen. Hij haalde water en droeg turf aan, hij luidde de mis en
haalde tijdens de mis de aalmoezen op. Ook elders in de ordonnantie ging men
ervan uit dat wel gezonde proveniers opgenomen zouden worden. Na zijn dood
kon de provenier in de kapel van het leprozenhuis begraven worden. als nederigAte plaats op aarde en ter meerdere glorie in het hiernamaals. Omdat deze verordening vooral bestemd was om veel kwade gewoonten uit te roeien. lijkt het aannemelijk dat de leprozenmeesters het aantal gezonde mensen dat een lui leventje
in de lazarij wilde leiden drastisch wensten te beperken. maar dat zij geen bezwaar hadden tegen een enkele betalende provenier die een flinke nalatenschap
achterliet en niet schroomde de handen uit de mouwen te steken.
Beter leefden de leprozenmeesters de bepaling na dat 'vreemde' leprozen van
buiten Middelburg geen toegang kregen en niet mochten bedelen in de stad. Die
concurrentie bij de niilddadigheid van de stadsbewoners bestrafte de schout

zwaar met de inbeslagneming van de typische leprozenattributen, de mantel.

nap, tles. hoed en klepper, die behalve het stigma, ook de bescherming van de leprozen waren. De aalmoezen voor een leproos vloeiden rijkelijker dan voor een
onherkenbare en onbekende bedelaar. De leprozenmeesters verschaften nietMiddelburgse leprozen dan ook regelmatig reisgeldom verder te trekken, mits zij
maar uit Middelburg vertrokken. Zo kregen in 1596 drie leprozen geld om naar
hun familie te reizen en in 1626 legde men £ 2.9.10 ten koste aan 'diverse larysse
passanten' voor het 'wechtrecken'. Leprozen op doorreis mochten hooguit een
nacht in de Middelburgse lazarij overnachten als zij door slecht weer of onweer
het water niet over konden.
11. Ibidem. 312.
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4. Isolement
De leprozen moesten zich zoveel mogelijk isoleren van de Middelburgse bevolking. Het was hun dan ook verboden 'onder't volck te commen oft lancx der straten te gaan' of buiten Middelburg rond te trekken, tenzij daarvoorde speciale toestemming van de leprozenmeesters. de pastoor of de binnenmoeder was verkregen. Zonder toestemming uit de stad vertrekken was helemaal uit den boze en
men verspeelde daarmee zijn plaats in de lazarij. Het leprozenhuis diende een
plaats te zijn waar de leprozen opgeborgen en uit het maatschappelijk leven verwijderd waren. Het moe,it niet als pied A terre functioneren van waaruit de leprozen een gerieflijk leven konden leiden met de verzekering van voedsel. verzorging en onderdak. Ook het onderhouden van contacten en het gezamenlijk eten
en drinken met gezonde personen was verboden. Evenmin mochten de leprozen
de huizen betreden van Middelburgers, zelfs niet van vrienden of familieleden,
tenzij ze daar uitdrukkelijk waren uitgenodigd en altijd weer met toestemming
van de leprozenmeesters. De ordonnantie stelde dit heel uitdrukkelijk. Ieder die
in de lazarij was opgenomen 'sal schuldich wesen daer inne te blijven', zonder de
wegen, taveernen en publieke gelegenheden onveilig te maken met zijn aanwe-

zigheid'2.
Wei waren er aparte bedeldagen, waarbij alle Walcherse lepralijders die tot
'erkende leprozen' waren bestempeld. 66n maal in de zes weken op dinsdag in
Middelburg om aalmoezen voor de lazarij konden verzoeken. De niet in de lazarij
thuishorende Walcherse leprozen mochten na hun dinsdagse bedeldag 66n nacht
in het leprozenhuis slapen. om zo lang mogelijk van de gelegenheid gebruik te
maken aalmoezen van de stadsbewoners los te krijgen. Het was de leprozen uit
de lazarij streng verboden van die aalmoezen geld voor zichzelf achter te houden.
Beging een leproos die misdaad toch en werd dat ontdekt, dan verloor hij zijn prebende, dat wil zeggen hij werd beroofd van zijn wekelijkse uitkering in geld of
wijn. bierof vlees, vis, eieren of haring. Bovendien hing hem een straf boven het
hoofd. Ook diefstal van brood uit de keuken werd op gelijke wijze gecorrigeerd.
Rebellie tegen de personeelsleden bestraften de leprozenmeesters zwaarder.
De recalcitrante leproos werd in een speciaa! tuchthuisje op water en brood gevangen gezet, net zolang tot hij weer in het gareel liep. Bleek de weerspannige na
acht dagen nog niet tot inkeer te zijn gekomen, dan verspeelde hij zijn plaats in de
lazarij. De onderlinge ruzies tussen de leprozen waren een bron van aanhoudende
zorg. Kijvende en vechtende melaatsen verpestten de sfeer in het godshuis en dergelijke taferelen vormden geen uitzondering. Daardoor liep de bereidheid van
burgers gevaar om aalmoezen te geven aan zo'n ongeregelde en in onmin levende
groep zieken. De leproosmeesters hielden zich het recht voor ruzieachtig gedrag
naar bevind van zaken te straffen. 'ten exemple van anderen'. WeI hanteerde men
een vaste straf voor vloeken en zweren. Daarvoor zaten de schuldigen een dag
zonder eten.
Een van de ernstiger vergrijpen die ook het aanzien van het tehuis duchtig
schaadden en dan ook forse bestraffing verdienden, was de zo gevreesde 'oncuysheyt', zowel in woorden als in daden. Desondanks was men in de strafmaat
nog zo gematigd dat men niet de uiterste consequentie ten uitvoer bracht door de

12.

's Gravezande. Vredegroet ter in„,iying. 122.
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overspelige leproos uit het huis te verwijderen. Daarvoor was het vergrijp kennelijk niet ernstig genoeg. Over het algemeen werden brandstichting en messentrekkerij ernstiger beoordeeld dan ontucht. omdat bij dat eerste gevaar voor het
leven en voorde bezittingen bestond. Ontucht was een vergrijp dat nog begrip opwekte en geen direct materieel gevaar opleverde. Desalniettemin was correctie
nodig om niet het leprozenhuis te laten verworden tot een bandeloos tehuis waar
ieder deed wat hij beliefde. De leprozenmeesters behielden zich het recht voor
naar eigen inzicht te straffen of de justitie in te schakelen.
In een godshuis was niet alleen eerlijkheid en een vreedzame samenleving
dringend gewenst, maar ook het afzien van vermaak door kans- of dobbelspelen.
Dergelijke spelletjes hoorden in herbergen thuis en ook daar lieten fatsoenlijke
christenmensen zich niet in met deze 'duivelse' spelen. In veel godshuizen werd
het dobbelspel strenger afgekeurd dan een overspelige relatie. Ook 'boevenspel',
diefstal en heling. rekende men bijzonder zwaar. Het zou natuurlijk maar al te gemakkelijk zijn in de lazarij gestolen goederen te verstoppen, een plaats waar de
arm van de justitie verslapt was door de angst voor besmetting. Het risico dat de
leprozen liepen bij ontdekking van een dergelijke misdaad - het verspelen van
hun plaats in de lazarij moest een tegenwicht vormen voor de verleiding. Een
eerlijke afdracht van de ontvangen aalmoezen was ook zo belangrijk, omdat misbruik van ten onrechte achtergehouden geld moeilijk te ontdekken was. Wanneer
de leprozen geld voor zichzelf kregen van vrienden of bekenden, diende dat uitdrukkelijk gemeld te worden bij de leproosmeesters. zodat zij niet ten prooi vielen aan onjuiste verdenkingen van verduistering. Zij mochten dat geld zelf houden of het in bewaring geven bij een van de leproosmeesters, al naar gelang hun
-

voorkeur.

De oude regels die waarschijnlijk niet wezenlijk afweken van de hier boven besproken ordonnantie, werden in de zestiende eeuw met voeten getreden. Het was
een algemeen verschijnsel dat sinds de vijftiende eeuw een verslapping optrad in
de nakoming van de reglementen van de diverse lazarijen'3. Waarschijnlijk
speelde hierbij een rol dat de grote angst voor de besmettelijkheid van de ziekte
uit de twaalfde tot de veertiende eeuw moest wijken onder invloed van nieuwe inzichten omtrent melaatsheid. Hoewel de leprozen tot het uitschot van de samenleving bleven horen. verdwenen toch de paranoide angstreacties op hun verschijning. Dat had ongetwijfeld zijn weerslag op het gedrag van de leprozen, die zich
daardoor meer durfden te veroorloven en vaker trachtten het tehuis als uitvalsbasis te beschouwen. Het is overigens niet bekend of de leprozen zich na het dwingende reglement van 1544 beter aan de regels hielden.
Hierna bestond de lazarij nog ongeveer een eeuw. met een gemiddelde bezetting van ongeveer negen zieken 14. Hoewel het aantal leprozen niet duidelijk terugliep. stelden Wet en Raad in 1641 toch voor de lazarij op te heffen en het gebouw te gebruiken als 'retraite voor gepestificeerde persoonen' of voor tuchthuis.
In de zeventiende eeuw verrezen opnieuw aparte leprozenhuisjes buiten de stadsmuren in plaats van de lazarijen. De meeste lijders waren heel goed in staat voor
zichzelf te zorgen omdat hun ziekte beperkt bleef tot een meerdere of mindere

Alberdingk Thijm. De gestic·hten i·an lie/dadigheid. 319.
14. Kesteloo. 'De Leprozen te Middelburg: in AZG 1907. 161. Kesteloo geeft de aantallen leprozen van 1568-1641.
13.
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vorm van huiduitslag. Waarschijnlijk waren dit de overwegingen om het tehuis
niet open te houden voor het geringe aantal zieken.
In november 1641 besloot de stadsregering de lazarij te verkopen, onder voorwaarde dat de opbrengst voor een ander godshuis zou worden gebruikt. Als er
melaatsen waren die verzorging nodig hadden, zou de stedelijke overheid voor de
verplegingskosten in een ander godshuis opdraaien. In 1643 werd de grond
rondom de lazarij verkocht, evenals de roerende en onroerende goederen en met
de opbrengst werd een nieuw tuchthuis gefinancierd.
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B UITDAGING, BLOEI EN NEDERLAAG
(1572-1812)
HOOFDSTUK 7

OVERGANGSPERIODE
1. Belegering

Met de belegering van Middelburg ( 1572-1574) door de Prins van Oranje, brak
een nieuw tijdperk aan. De economische positie van de stad veranderde drastisch;
de bron van Middelburgs welvaart, de handel. het stapelrecht en het transitobedrijf was plotsklaps opgedroogd en daarmee stortte tevens de meekrapindustrie

in. evenals de lakennijverheid, de zoutraffinaderij, de haringvisserij en de diverse ambachtelijke bedrijven als kuiperijen, touwslagerijen, lijnbanen. scheepswerven enz. Ook zagen de zeer vele herbergiers en waarden zich beroofd van hun
inkomsten, nu de vele buitenlandse kooplieden verstek lieten gaan. Het handelscentrum lag ineens zonder vertieren dat had uiteraard gevolgen voor het gasthuis,
dat meegesleept dreigde te worden in de financiele val terwijl het juist overstelpt
werd met zieken en gewonden. Oorlog en belegering, honger en ziekte waren
meestal onafscheidelijke gruwelen. De grote stroom hongerende en koortslijdende hulpzoekenden die een beroep deed op het gasthuis, maakte dat de oude organisatievorm onvoldoende mogelijkheden bood voor deze nieuwe uitdaging.
In 1572 stonden de gasthuismeesters aan het begin van een belangrijke overgangsperiode, die tot ongeveer 1604 zou duren. Door de enorme aantallen gewonde soldaten. eerst wegens de belegering van de stad, rond 1600 wegens de
krijgsverrichtingen in Vlaanderen, door de vele lijders aan de pest, vaak de sinistere metgezel van oorlogen, en door de stroom zieke vreemdelingen, voortgestuwd voor de troepen uit of ontheemd door het geweld, was het middeleeuwse
gasthuis veel te klein geworden en bleek de financiele basis verreweg ontoereikend. Met de overgang naar de reformatie in 1574, vielen de oude geestelijke leiders weg en moest men een weg zien te vinden in een nieuwe confessie. een
nieuwe spirituele basis.
De kloosterorden. waar het gasthuis waarschijnlijk zijn oorsprong in had gevonden en waar het op religieus terrein zo nauw mee was verweven. waarmee
men 'eeuwigdurende' afspraken had gemaakt voor het verrichten van kerkelijke
diensten, en het oude geloof van waaruit mensen eeuwenlang het gesticht mild
van gaven hadden voorzien, dat alles viel ineens weg. Weliswaarkwam de verandering niet als een donderslag bij heldere hemel. In de loop van de zestiende eeuw
werden steeds meer ketterse denkbeelden gehoord. ook in Middelburg. Maar de
stadsregering dacht met een liberale koopmansgeest tussen Scilla en Charybdis
door te varen en noch de oude leer en Philips II terzijde te schuiven, noch de
nieuwlichters streng aan te pakken en te vervolgen. Daarmee hoopte men de handelsbelangen te dienen. Maarde nieuwe leer won allengs terrein. Met de beeldenstorm van 22 augustus 1566 maakte het gasthuis in eigen gebouw kennis met de
hervormingsgezinden. 1n de kapel sneuvelden zeven beelden en een aantal schil-
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Ajb.ll. Intocht van de troepen van Willem van Oranje in Middelburg, 23 februari
1574. Kopergravure.

derijen 1, die twee jaar later op kosten van het stadsbestuur werden hersteld. Nu
begon de openbare prediking van de reformatorische leer, in de Westmonster en
in de gasthuiskerk, al kon dat uiteraard wegens de vele weerstand niet lang duren.
De gematigde reactie van het stadsbestuur toonde dat men zich niet al te zeer met
een van beide partijen identificeerde. Weliswaar kregen de hervormingsgezinden
geen eigen kerk na 1566, maar wel liet men de hagepreken buiten de Zuiddampoort ongestoord plaatsvinden en verschafte een van de burgemeesters zelfs een
lijfwacht ter bescherming.
Wellicht maakte de stadsregering uit economische overwegingen nog geen
keuze voor de Prins. nadat Vlissingen en Veere al wel de zijde van de opstandelingen hadden gekozen. Toen Treslong op 20 april 1572 een aanval op de stad

1.
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deed. overviel dit Middelburg en het gasthuis kreeg de rekening gepresenteerd
met de vele gewonden en zieken. Het is begrijpelijk dat binnen deze situatie de
gasthuismeesters het moeilijk hadden het hoofd boven water te houden. Het
voedsel werd gedistribueerd en de vrouwen van de gasthuismeesters hadden
grote moeite om de levensmiddelen voor de vele zieken te bemachtigen. Brood
werd in de hele stad gebakken van lijnzaadmeel met een beetje tarwe vermengd
en volgens sommige schrijvers at men al honden, katten en rattenz. Pas 22 februari 1574 kwam een einde aan deze ellende door de overgave van Middelburg
aan Willem van Oranje, zodat de Spanjaarden de dag ervoor 'zwart van honger
en ongemak, met slaande trom. vliegend vaandel. alle hun wapenen en bagagie,
doch met uitgedoofde lonten' de stad verlieten 1. Politiek was het gasthuis deze
periode niet aan veranderingen onderhevig. Dezelfde regenten bleven in functie
en verrichtten hun zware taak.

2. Financiele problemen
Financieel was het beleg een ramp voor het gesticht. De normale inkomsten vervielen, landpachten konden niet worden geYnd, renten cesseerden en men moest
een beroep doen op de milddadigheid van de toch al zo zwaar geplaagde burgerii.
De landpachten waren in voorgaande jaren de essentiele pijler van de gasthuiseconomie geweest. maar door de krijgsverrichtingen van 1572-74 konden veel
boeren de pacht niet meer voldoen. Grond werd in beslag genomen voor fortificaties. de belegeringsmacht sloeg haar kampement rond de stad en rovende en plunderende soldaten vernielden het gewas. De gewestelijke staten bepaalden dan
ook ter bescherming van pachters dat de pacht 'overmits de voirleden troubel ( . . . )
de pachtenarers quytgescholden is'. De lijsten van niet ontvangen pachten waren
bij het gasthuis dan ook eindeloos lang, maar men kreeg geen vergoeding voor de
gederfde inkomsten.
Bovendien konden de huurders hun huishuren niet opbrengen wegens het gebrek aan nering in de stad. De beleggingen in obligaties op de stad Middelburg of
de Staten van Zeeland bleken in deze moeilijke jaren evenmin zekerheid te bieden. De overheden kampten zelf met grote financiele problemen en staakten
daarom de betaling van de renten. Het gasthuis zat hierdoor vrijwel zonder inkomsten en kon slechts aan de nodige contante gelden komen door het belenen
van goederen en landerijen in 1574 en door inventief andere bronnen van inkomsten te bedenken.
De hulp van milddadige burgers was in deze jaren essentieel en ook de stadsregering steunde het gasthuis op onconventionele wijze ter verkrijging van de zo
broodnodige penningen. Toen het gasthuis al in het eerste jaar van de belegering
werd overspoeld door een menigte Spaanse soldaten met ernstige brandwonden,
viel men dankbaar terug op de gulle gaven van Middelburgers. Een twaalftal
mensen tastte diep in de buidel en schonk £ 82.1. Anderen schonken nog eens
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17.16.2. Zelfs de heren van Wet en Raad gaven uit eigen middelen het schamele
bedrag van £ 3.18.9. De mindere man schonk echter meer. De heer van Beauvois
collecteerde een aalmoes op het loon van de stadsknechten en hield op hun kerstgave £ 16.13.4 in. En gasthuismeester Jan Pietersz Beaumont ontving van contador Gabriel Oliviers een zelfde bedrag voor de 'arme verbrande en gekwetste'
soldaten. Later werd deze gift nog eens herhaald. Ook de geestelijkheid liet zich
niet onbetuigd. zodat de testamenten weer in groten getale binnen kwamen. Tot
aan het eind van de zestiende eeuw bleven de inkomsten uit testamenten hoog, in
1578 zelfs weer £ 68.6.2.11. in 1581 £ 43.10 en in 1605 ontving het gasthuis 36
testamenten met een gezamenlijke waarde van £ 101.5.
Zelf deden de gasthuismeesters ook wat zij konden en wachtten niet af tot de
nodige gelden vanzelf binnen kwamen. In 1572 verkochten zij ruim 28 pond aan
zilveren voorwerpen: twee pullen, een zilveren paasbord. een schaal. twee kelken en twee remonstranties. Voor de burgers was de verkoop van zilver en goud
een afgedwongen gift. Het krijgsvolk was in de zeer strenge winter van 1572 wegens gebrek aan soldij gaan roven en plunderen en eiste geld van de stad. Ook het
gasthuis spaarden zij niet. De burgerij werd gedwongen zijn goud en zilver in te
leveren. waarvan de stadsregering noodmunten sloeg om het krijgsvolk af te kopen. Het gasthuis kreeg echter weI betaald voor het ingeleverde zilverwerk. De
gasthuismeesters herhaalden de verkoop van goud en zilver in 1585 en 1586.
Een ander middel om geld in te zamelen, was het rondgaan met de 'barde'. het
simpelweg huis aan huis collecteren, waarvoor de stadsregering toestemming
moest geven. In 1568, na de schade die de kapel had geleden door de beeldenstormers en na grote uitgaven wegens een nieuwe golf van de pest, ondernamen de
gasthuismeesters actie en kregen van het stadsbestuur toestemming tot het houden van 'de petyse ende ommeganck binnen Middelburch'. Zij gingen dat jaar
drie maal met de bedelnap rond, ook in de parochiekerk van de abdij en haalden
daarmee £ 42.18.9 op. Maar de pest eiste dan ook veel nieuwe slachtoffers zodat
zelfs Wet en Raad geld gaven 'tot onderhoudenisse van de nieuwe siecke'4.
In de nood schoten de burgers steeds weer te hulp. Er kwam geld voor extra
personeel, er werd een pestmeester uit VIaanderen gehaald en de kleine kinderen
van wie de ouders ziek of overleden waren. bracht men bij mensen thuis onder,
waaraan ook het gasthuis verplicht was bij te dragen. Tegenover at deze zware
lasten stond alleen de milddadigheid van de Middelburgers en de generositeit van
Wet en Raad. En dus gingen de gasthuismeesters in 1571 maar weer eens rond
met de barde en probeerden zij zoveel mogelijk testamenten bijeen te krijgen.
waar ook de pastoor wel hard aan mee zal hebben gewerkt. De bedelaars die rovend en plunderend rondtrokken, werden ten tijde van het beleg op schepen gezet
en uit de jurisdictie van Middelburg verwijderd.
De gasthuismeesters probeerden na de troubelen vrijstelling van de verplichte
waterpenningen op de landerijen over de jaren 1572 tot 1574 te krijgen, een belasting, geheven door de Staten van Walcheren om alle kosten van de verdediging
tegen het buitenwater te betalen. De gasthuismeesters bepleitten met veel vuur
hun zaak, omdat zij 'ter weerelt gheenen middel en hebben noch en weeten te vercrijgen. alzoo jegenwoordig 't selve gasthuys gecomen is tot zulcken uytersten
armoede ende noot, datter (god betert) egeenen middel en is om de arme scha4.
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mele siecke ende crancke persoonen ( . . . ) langer te onderhouden'. Zij riepen de
gouverneur dan ook op tot 'sonderlinge medelijden'. Tot hun geluk werd de bede
verhoords.
Het gasthuis had bij alle moeite en ellende van het beleg overigens nog wel wat
aan de Spanjaarden te danken. Hun bevelhebber Mondragon, gouverneur van
Middelburg, voerde tot leniging van de financiele nood een belasting in ten profijte van het gasthuis. Het kreeg hiermee 66n stuiver van elke verkochte stoop
wijn, twee gulden op ieder oxhoofd wijn en daarenboven nog zes groten per ton
bier. Bovendien ontving men nog gelden uit de verkoop van wol, een belasting
eveneens door Mondragon ingesteld. Hij greep met de veriening van dit recht terug op het in 1560 door de stadsregering verstrekte voordeel, toen het gasthuis alleen dat jaar een deel van de accijns op twee tonnen bier per week kreeg (A 20 groten per ton voor het gesticht) en vijf schellingen per maand van de accijns op elk

vat wijn.
In de crisisjaren was ook de stadsregering zeer vindingrijk om het gasthuis aan
geldmiddelen te helpen. Burgemeesters en schepenen bepaalden dat de door hen
opgelegde boetes voor strafbare feiten gedeeltelijk naar het gasthuis zouden toevloeien. Elders kregen gasthuizen wei een deel van de boetes die opgelegd werden wegens het onrechtmatig ter opname aanbieden van zieken die niet in de termen voor opname vielen. In 1574/75 ontving het Middelburgse gasthuis £ 6.3
aan inkomsten uit boetes en in 1583 £ 8.6.8 wegens een veroordeling door Wet
en Raad van diverse tappers en kuipers voor fraude en ontduiking van de stadsaccijnzen. Niet iedereen betaalde helaas zijn opgelegde boete en zocht in hoger beroep zijn gelijk. Zo moest Jan Goverts een boete van £ 8.6.8 betalen. maar het
gasthuis voerde die post tien jaar lang pro memorie op, zonder dat het ooit het bedrag ontving.
Overigens floreerden de strafbare praktijken, want 'bij vuytspraecke van
goede mannen' kreeg het gasthuis heel wat binnen om het kwade in het goede te
doen verkeren. Het had dan ook een stevige vinger in de pap bij de schepenbank
met gasthuismeester en schepen Gregory Gillis, die er wel voor zorgde dat hij bij
de uitspraken zijn gesticht bedacht en dat het 'over zeker vuytspraeke bij hem gedaen als goede man', de hard nodige schellingen ontving. Gasthuismeesters zelf
werden eveneens soms gedwongen de kas van hun eigen gesticht te spekken. Michiel van Meerbeeke, het voorgaande jaar nog regent. moest ruim £ 16 betalen
'tot profyte vant voornoemde gasthuys ende dat van ongehoorsamheyt'. Ook de
wachten bij de poorten die tijdens hun diensttijd onenigheden kregen, werden gedwongen het gasthuis van geldmiddelen te voorzien. Tot ongeveer 1607 ontving
het gasthuis de opbrengst van boetes.
Ook met weddenschappen zorgde Gregory Gillis voor inkomsten. In ! 600
bracht hi.i £ 8 in 'ende dit te ganse van twee weddingen met wedden verlooren ten
proffyte van 't gasthuys'. In 1609 gaf MrCornelis de Heusden, een schermmeester, het gasthuis £ 3.7. I wegens een 'ballingschap' die hij oud gasthuismeester
Hans van der Ast schuldig was. Deze laatste verplichtte de schermmeester het bedrag aan het gesticht te geven. Zo zorgden de gasthuismeesters er langs diverse
wegen voor dat de gasthuiskas gespekt werd.
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En als dit alles nog niet genoeg was, leende men van particulieren of van de armencolleges. In 1597 leende het gasthuis 'in den noot' £ 200 van Sr Maermans.
tegen maar liefst £ 18 aan rente. Zo heel genereus was deze man dus niet want een
rente van 9% over negen maanden is niet weinig te noemen. De leprozenmeesters
leenden het gasthuis echter tegen een veel gunstiger tarief en zonder een strikte
tijdsbepaling. wanneer het geld maar 'ter gelegendertijt' zou worden terugbetaald.

Na het vertrek van de Spanjaarden waren de geldmiddelen een grote ruine. In
1572/73 bedroeg het tekort al £ 660.18.9.14 en het jaar daarop steeg dit nog tot
ruim £ 665 Vlaams. Daarna verminderden de tekorten wei, maar bleven nog tot
het midden van de zeventiende eeuw bestaan, behoudens enkele uitzonderingen('.

Tabel li Tienjarentabel van de inkomsten en uitgaven, gemiddeld per jacir
jaren

inkomsten

uitgaven

1570-79
1580-89
1590-99

1035.14.11
1912. 8. 8
2564.13. 6
4053.12.11

1231. 5. 2

1600-09

2303.

2.

4

2846. 4. 6
4176.18. 1

batig saldo
-

-

tekort
195.10. 3
390.13.

8

281.11. 0
123. 5. 2

Overigens betaalden de Staten van Zeeland natuurlijk wei voor de verzorging
van de soldaten, al duurde het meestal lang voordat men het geld daadwerkelijk
in handen kreeg en wilden de gasthuismeesters meer declareren dan de Staten bereid waren te betalen. Tijdens de tocht van Prins Maurits door VIaanderen, moesten de Staten diep in hun beurs tasten voor de enorme verpleegkosten van de soldaten. De tocht was mede op verzoek van de Staten van Zeeland aangevangen en
had aanvankelijk Duinkerken als doel, een gevaarlijk zeeroversnest waarvan
scheepvaart en visserij veel last hadden. Maurits kwam slechts tot Nieuwpoort
waar een veldslag met de Spanjaarden werd uitgevochten in de duinen en op het
strand. Slechts op het nippertje verkreeg Maurits de overwinning. De Spanjaarden wilden echter de Vlaamse kust zuiveren van Staatse troepen en belegerden
daarop Oostende. Dit kunststukje van krijgsmanswerk werd alom geprezen en
men kwam van ver naar het klassieke beleg kijken 'als gold het een uitstapje naar
een badplaats'7. Oostende moest zich overgeven, maar Sluis werd veroverd door
de Staatsen. Voor de gewonden maakte dit alles bitter weinig uit. Zij werden voor
zover het mogelijk was naar de Walcherse gasthuizen overgebracht.
In 1604 droegen de Staten alleen al £ 1017.14.4 af voor de verpleging van gekwetste en zieke soldaten uit het belegerde Oostende en het leger van Sluis. Het
jaar daarna liep dit bedrag op tot maar liefst £ 2019.6.8. Tussen 1600 en 1608 betaaiden de Staten van Zeeland in totaal £ 10260, wat een jaarlijks gemiddelde van
£ 1140 inhield. Tussen 1601 en 1605 was het gemiddelde het grootst met £ 1709
per jaar. Na 1608 vindt men deze buitengewone ontvangst niet meer.
Het kostte de gasthuismeesters zoals gewoonlijk veel moeite om de vergoedingen voor de soldaten binnen te krijgen. Het gasthuis ontving vijf stuivers per dag

De jaren 1594,1605.1620 en 1639 sloten met een batig saldo. Pas na 1646 kwamen met grotere regelmaat goede jaren tussen de slechte.
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voor iedere zieke soldaat die met een biljet van zijn commandant was binnen gebracht en dat bedrag was te weinig voor de vele kosten van voeding, medicamenten, verzorging en kleding. De gasthuismeesters berekenden dat een vergoeding
van negen stuivers pas kostendekkend zou zijn. Aan het einde van de zestiende
eeuw moesten de gasthuismeesters driemaal £ 1000 lenen. anderhalf maal de totale jaarlijkse inkomsten*. om voor korte tijd uit de problemen te komen.
Het liefst weigerde men in 1601 dan ook de opname van nieuwe soldaten, maar
indien het niet anders kon, dan wilden de gasthuismeesters wei genoegen nemen
met een vergoeding van vijf stuivers per zieke soldaat, mits de Staten van Zeeland
voor honderd zieke militairen de werkelijke kosten zouden betalen. Dat was uiteraard onmogelijk aangezien de Staten dan al snel soortgelijke verzoeken zouden ontvangen van andere godshuizen die met hetzelfde probleem kampten. De
enige tegemoetkoming van de zijde van de Staten was dat het gasthuis in 1601 een
vergoeding werd toegezegd voor het kleden van de naakte soldaten en dat men de
medicijnen en de salarissen van de medici apart in rekening mocht brengen. mits
men zo goedkoop mogelijk en 'ten minste coste vanden land' rekende. Dat was
een welkome aanvulling op de schaarse financiele middelen, want naast de vele
verplegingskosten waren er ook nog eens de kosten van drie chirurgijns die wegens het vele werk extra in dienst waren genomen. zij het slechts voor enkele
maanden. In oktober 160 I kregen zij weer hun ontslag toen een aantal uit Oostende atkomstige soldaten naar Hollandse gasthuizen werd verzonden om Zeeland
te ontlasten.
De Staten van Zeeland vermaanden de gasthuismeesters in deze drukke jaren
van belegering in Zeeuws-Vlaanderen regelmatig, dat de opgave van het aantal
militairen en de periode dat zi.i in het gasthuis verbleven, correct moest zijn. De
gasthuismeesters noteerden het vertrek enkele dagen na de werkelijke datum zodat zij een paar stuivers meer ontvingen. De Gecommitteerde Raden spraken
daarover met de gasthuismeesters, maar het volgende jaar, in augustus 1603, was
een vermaning alweer nodig. De Raden eisten toen een 'pertinente verclaringe
ende bewijs van den naem. toenaem ende natie van de soldaten, hare qualiteyt
van waepenen, quetsure ende sieckte' ter voorkoming van nieuwe fraude. Hiermee waren de malafide praktijken van de gasthuismeesters overigens nog lang

niet voorbij.

Een groot probleem bij deze grote toevloed van zieken en gewonden, vormde
soldatenvrouwen. Het gasthuis, dat toch al nauwelijks
plaats had voor de zieken, was deze vrouwen met hun kinderen liever kwijt dan
rijk. 1n een conceptbrief aan de 'hoogmogenden wijse seer discrete heeren', de
Gecommitteerde Raden klaagden de gasthuismeesters bij de inlevering van de
kwitantie over 1603/04 hun nood dat de 'finale' afrekening van 1599 tot 1603 nog
niet had plaatsgevonden, terwijl het gasthuis het geld heel hard nodig had. Bovendien weigerden de Gecommitteerde Raden een vergoeding voor die soldatenvrouwen te betalen: 'noch gherejecteert alle de soldatenvrouwen die indien verschreven tijt (juli 1601 tot april 1602) nochtans sijn bedraghende 2954 daghen'
hetwelk het gasthuis £ 123.1.8 heeft gekost, zodat 'hunlieden bevinden grootede groep meekomende

8. Tussen 1575 en 160() bedroeg het inkomen blijkens de rekeningen gemiddeld £ 2100 8
£ 2200. De gasthuismeesters rondden dit bedrag in hun verzoekschrift naar beneden af tot £ 2000
perjaar.
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licx beswaert ten regarde van den gasthuijse aangesien 't selve ghenoechsaem
strecken soude tot 't gasthuys verschreven totaele ruijne'. De gasthuismeesters
hoopten dat alsnog betaald zou worden voor die vrouwen 'want nopende de soldatenvrouwen de selve hebben dickwils bij hunlieden 2 off 3, ja somtijts meer
kindren welcke kindren nochtans in de rekeninghe niet en worden ghestelt. oversulcx dat het onbehoorlijk soude sijn onder correctie de vrouwen alleen, niet te
pasheren' 4

Uitgaande van een gemiddelde verpleegduur van ongeveer dertig das:enw, betekent dit dat ongeveer 99 vrouwen hun man in het gasthuis zijn gevolgd in de periode van juli 1601 tot april 1602. Het totaal van de buitengewone kosten bedroeg
ongeveer£900. Ook deze vrouwen en hun kinderen kregen reisgeld, zoals in september 1601 werd geboekt 'aen 6 soldaeten met vier vrouwen ende etlycke kinderen voor schipvracht ende het bier gegeven van elck persoon 1 0 stuNers ( . . . ) sonder te rekenen den cost ende victualie haerlieder op de reyse medegegeven'. Dit
alles weigerden de Staten van Zeeland te vergoeden, zodat de gasthuismeesters
behalve alle moeite, ellende en overvioed aan werkzaamheden, ook nog eens
moesten bedelen bij de Staten.
Zij schreven dat zij alle werk gedaan hadden 'op de goede belofte van mijne
edele heeren' en nu zagen zij niets van alle voorgespiegelde vergoedingen en verzuchtten tot slot: 'sulcx dat wij hopen dat mijne edele heeren Staeten niet en begheren 't bederff ende ruijne van onsen gasthuyse, biddende dat mijne edele heeren believen 't ordonneeren commissarissen om met ons in liquidatie van rekeninghe te treden'. Dat gebeurde niet, zoals te verwachten was, zodat het gasthuis
'daghelyx grooten cost ende overlast van de passerende ende repasserende soldatenvrouwen ende kinderen' bleef houden om 'deselver te versorghen van cost
ende reijsgelt' en daarnaast enkele van deze vrouwen te helpen verlossen van zonen en dochters. Het was dan ook geen wonder dat de Middelburgse stadsregering in een poging het gasthuis voor een totale financiele ondergang te behoeden.
in 1605 bepaalde dat de soldatenvrouwen en hun kinderen niet meer in het gasthuis mochten worden toegelaten.
Pas nadat de krijgsverrichtingen zich verplaatsten naar buiten Zeeland en het
gasthuis met het geruchtmakende testament van Jan Matens werd vereerd, brak
een betere periode aan.
3. Soldaten

Het waren de gewonde en zieke soldaten die in de iaren tussen 1572 en 1604 het
gasthuis dusdanig zwaar belastten, dat de instelling een grote groei moest doormaken. Niet alleen in omvang groeide het gasthuis, waarvan de uitbreiding van
1588 getuigt, maar ook bood deze tijd een enorme uitdaging voor chirurgijns,
medicinae doctores en diverse drankjesmengsters om de vele zieken en gewonden een goede behandeling te geven. Hierdoor nam het belang van het gasthuis
toe en in de zeventiende eeuw wist het een aantal belangrijke medici aan zich te
verbinden, die op grond van hun publikaties een grote invloed hadden en het gesticht tot bloei brachten.
9.
10.
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Het soldatenleven was vooral in die tijd een slopend bestaan. Men sliep zomer
en winter op de grond, hooguit op wat stro en gewone soldaten hadden niet eens
een tent tot hun beschikking. Zij moesten zel f maar een onderkomen zien te vinden. De verzorging liet veel te wensen over en verwondingen werden soms lang
verwaarloosd voordat de legerchirurgijns eraan te pas kwamen. Bij veldslagen en
buitengewoon ernstige kwetsuren werden de gewonden naar nabijgelegen gasthuizen getransporteerd en dat vervoer ging er niet al te zachtzinnig aan toe. Bovendien was de capaciteit van veel gasthuizen klein, zodat gewonden vaak pas
ver van de plaats des onheils terecht konden. Zij kregen dan een biljet van hun
compagniescommandant, op vertoon waarvan zij werden opgenomen. De Staten
van de provincie waarvoor zij dienden, betaalden het gasthuis een geringe verpleegprijs voor de militairen. Laten wij allereerst zien met welke kwalen en
klachten de soldaten hun heil in het gasthuis zochten.
In 1572/73 kwamen in het gasthuis veel soldaten met brandwonden van 'Sijn
Majesteits Aermeye', het leger te Antwerpen. De belegering van Middelburg had
natuurlijk een schaarste aan levensmiddelen tot gevolg en daarom zonden de
Spanjaarden in november 1572 een vloot om de stad te provianderen. De vloot
stond onder bewind van Beauvois. Kennelijk zijn bij die mislukte poging veel gewonden gevallen, want het gasthuis raakte overstroomd met 'verbrande' soldaten. De gangbare therapie was dat men brandwonden met was bestreek en zo gebeurde het ook in het gasthuis. Alle personeelsleden iverden ingezet om de arbeidsintensieve zieken te verzorgen en ook van buitenaf riep men hulp in om de
vele buitengewoon pijnlijke wonden te behandelen". Tweehonderdelf gewonden
van de vloot vonden hun toevlucht in het gasthuis, onder wie veertig patienten
met brandwonden, naast de honderdzeven gewone zieken. Even werd een tipje
opgelicht van de sluier over het moeilijke en zware werk van het personeel. want
onder de opsomming van alle patienten en de notitie waar zij gelegd zijn. staat
heel simpel te lezen: 'Nu van die gene die se moeten regeyren dat is met ons 10,
dat is al het voick van al het huys'. Dat was zeker geen royale bezetting voor de
veel verzorging eisende patienten.
Misschien waren die brandwonden het gevolg van de toen gebruikte tactiek om
stroschepen te maken, die in brand te steken en op de wind en de stroom naar de
vijandelijke schepen af te laten drijven. Dat gebeurde in ieder geval toen Beauvois een gedeelte van zijn lading wilde lossen tussen Vrouwenpolder en Veere
van waar de levensmiddelen met wagens naar Middelburg vervoerd zouden worden. De Zeeuwse scheepsmacht liet toen schepen met 'vuurwerken en brandstoffen' naar de Spaanse vloot afdrijven waardoor grote schade werd aangericht'2.
Ook konden brandwonden het gevolg zijn van het gebruik van hete vioeistoffen, destijds bij belegeringen een geliefkoosde verdedigingstactiek. En tenslotte
waren er bij elke krijgshandeling brandwonden te verwachten als gevolg van ongelukken met buskruit en met geschut dat uiteen barstte. Niet voor niets werd dat
jaar erg veel bier geleverd aan het gasthuis, want dat gold als een koortswerend
medicijn. hetgeen de 'gebrande' patienten met wondkoorts misschien verlichting
heeft gebracht. Of de olijfolie die dat jaar werd ingekocht ook voor de behandeling van de zieken was, of voor de spijsbereiding - waarvoor men overigens ge11.
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Ook hier zien wil weer de hulp van een vrouw: Janneke of Tanneke Antheunis.
7 Gravezande. 7-it·eede ccuit, edac·hte,ii.1. 349.

woonlijk koolzaadolie gebruikte - valt niet met zekerheid te zeggen. Vele soldaten overleden echter en de post van de matten waar alle doden ingenaaid werden
ter begrafenis, was dat jaar veel hoger dan normaal.
Oorlog voeren in de winter had natuurlijk ook nog het gevaar van strenge vorst.
In 1601, bijhet beleg van Oostende, zijn diverse gevallen van bevriezing van ledematen te constateren en in februari en maart 1604 werden eveneens negen soldaten met bevroren voeten opgenomen. De militairen werden naar Middelburg
gebracht en daar gebruikten de chirurgijns enorme hoeveelheden brandewijn. ingeslagen 'om te gebruyken totte gevroese voeten van de soldaten'. Waarschijnlijk was een deel van de brandewijn nodig om de soldaten in een roes te brengen
waarna de bevroren ledematen zijn afgezet. Vroeger kon men alleen de operatiepijnen verzachten door de patient in een roes van alcohol of opium te brengen.
Ook zullen de chirurgijns wel de bevroren handen en voeten ingewreven hebben
met de alcohol, hetgeen volgens de regels van de heelkunst effectief heette te
zijn. In de rekeningen verantwoordde men de wijn of brandewijn dan als 'plaesterwijn ende om de wonden te stoven'. waarvoor in 1601 twee okshoofden rode

wijn werden ingeslagen.
De chirurgijns kregen extra spelden 'om de doeken der quetsuren te spellen',

zij maakten vele drankjes voor de zieken. kochten doeken 'daervan wy een deel
gebruyckt hebben tot lappen om te verwermen de vervrosen beenen der zoldaeten
ende een deel tot sargien om de zoldaeten te decken'".Men schaft ook extra linnengoed aan 'ende dat om de bevroese beenen ende voeten in te winden ende verwermen van de soldaten'. Nieuwe slaaplakens waren nodig 'door oorsaecke dat
men d'oude heeft moeten scheuren om tot de ghequetste te ghebruycken'. Oud
versleten beddegoed werd in repen gescheurd zodat het als verband gebruikt kon
worden. Men kocht daar vaak speciaal oude lakens voor, in 1601 zelfs 70 paar
'tot plaesterdoecken ende windels ten behoeve der gequetste ( . . . ) noch boven
tgeene van de goede luden is gebrocht'. Ter ontsmetting van de lucht, die door de
vele stinkende wonden bezwangerd was met kwade miasmen, berookten de chirurgijns de kamers met azijn. De zieke militairen kregen versterkende kost te
eten. waaronder dikke melk (biest?). En voor het vele werk trok men extra personeel aan, in 1601 wel twaalf mensen boven het normale personeelsbestand, die
ieder acht tot tien stuivers per dag kregen, voor respectievelijk vrouwelijke en
mannelijke hulpjes, 'hoewel sy meer verteerden alsoo sylieden wel getracteert
moeten sijn door het vuijl werk dat sy doen'14. Zij kregen bovendien een vorstelijk maal voor acht stuivers per dag en verteerden soms zelfs nog meer dan dat bedrag. Zelfs de chirurgijns en hun knechten konden dit keer slecht tegen de stank
van de zwerende wonden en kregen extra betaald 'alsoo de chirurgijns met hare
knechten gheduerende desen gantschen overloop hebben moeten ontbijten door
de quade reucken'.
Wanneer de bevroren ledematen niet te redden waren, werden ze geamputeerd
en kregen de soldaten prothesen. Beeldensnijder Hans Haelwijn vervaardigde in
die jaren de vele benodigde houten benen, armen of handen. Het ene blikken been
uit 1596, door lantaarnmaker Pieters Willems gemaakt, was een uitzondering,
want meestal kregen de geamputeerden houten prothesen. In 1602 leverde Hael13.

RAZ OAGM rekening aan Staten van Zeeland 1602- 1604. inv.nr. 402.

14.

T.a.p.

83

wijn drie houten benen en twee houten handen voor de soldaten, en het jaar
daarop nog eens twee houten benen. In 1601 moest smid Quillaume Mathijs zel fs
ijzeren banden maken, waarmee gebroken benen ingepakt werden. En fracturen
kwamen vooral onder de soldaten veelvuldig voor. Veel gewonden van de slag
bij Nieuwpoort ( 1600) en het daaropvolgende driejarige beleg van Oostende.
kwamen met gebroken ledematen in het Middelburgse gasthuis, waar zij in banden werden gepakt. In 1596 had Hans Haelwijn al 'houte casen' gemaakt om
daar de 'gequetste die gebrocken beenen hadde' in te leggen' 8. Waarschijnlijk
was dat ook nodig geweest voor de twee leidekkers die in 1595 van het dak waren
gevallen. Maar gezien de vele fracturen in 1600/1603 vond men het kennelijk
goedkoper om met ijzeren banden te werken. De patienten waren in dat geval ook
beter hanteerbaar. In 160 I sloeg het gasthuis 80 paar houten krukken in en wie
het geluk had nog zijn benen en voeten te hebben behouden, mocht zich verheugen op de schoenen die hem werden gegeven. Voor 'geschuerde soldaten' (met
een liesbreuk) werden kostbare fusteine banden geleverd'6.
De meeste militairen zochten hun heil in het gasthuis wegens de verwondingen. Daarover zouden vele bladzijden met ellende te vullen zijn. Vaak waren ledematen afgeschoten. Jan Sterkenten. een Engelse adelborst, had weinig geluk.
want hij was 'geschoten sijnde van syn ijgen volck in syn ooge'. In 1603 werden
als verwondingen genoemd: schoten door het hoofd en de rug, - een soldaat, Pieter Wilcken, overleefde dit nog ook, maar veel anderen legden het loodje -,
kwade benen, gewond door splinters van een uiteengespat kanon, diverse soldaten werden door hoofd en armen, hoofd en handen of hoofd en benen geschoten:
handen en benen werden afgeschoten of gewond; soldaten werden in schouders,
knieen, enkels. billen, ribben en in de hals geschoten.
Naast al deze kwetsuren liepen de soldaten door de barre omstandigheden in
het kampement en de slechte hygiene velerhande ziekten op. De vaak zeer besmettelijke ziekten velden menig krijgsman: de 'rode loop' (dysenterie), waartegen de gasthuismeesters uit Goes 'zeker supstantie' lieten aanrukken; de (niet besmettelijke) scheurbuik die voornamelijk onder soldaten en scheepslieden voorkwam en waarvoor de gasthuischirurgijns speciaal uit Amsterdam in 1601 twee
tonnen merredichwortelen bestelden; de pest. syfilis, het graveel. of kortweg
'contagieuse sieckte' (besmettelijke ziekte. waarmee meestal de pest werd bedoeld). Vele soldaten die uit Oostende naar Middelburg werden gebracht, bleken
de pest te hebben opgelopen. Ook was men ziek van de 'crauwagie'. een emstige
vorm van schurft.
Het gasthuis was voor al die zieken veel te klein, zodat de Staten van Zeeland
op 29 juli 1603 op het Fort den Haak bij Veere een loods voor de zieke soldaten
lieten inrichten. Ook weken de gasthuismeesters weI uit naar het pesthuis op het
Bagijnhof. Men deed echt alles om de soldaten in het gasthuis zo goed mogelijk
te kunnen verzorgen. De gasthuismeesters kochten dertien grote leren stoelen
waarop de zieke soldaten bij het verbedden comfortabel konden zitten, een exceptioneel kostbare aanschaf. Zij schaften 120 kussens aan om de gekwetste armen en benen op te kunnen leggen, zij lieten extra sleden maken zodat zowel de

15. RAZ OAGM rekening 1596, inv.nr. 118. Deze houten bakken kan men aanmerken als de
voorlopea van het gipsverband.
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gewonden als de doden gevoegelijk in en uit het gasthuis konden worden gebracht. Bovendien waren extra bedden nodig, evenals stro voorde matrassen, extra drinkpotten 'om die soldaeten vuyt te drincken ende om drancken te haelen tot
den apteker' en tinwerk, zowel kommetjes. apothekerskroezen als 'ghevoechpannen voor de zoldaeten'. Het is opvallend dat men enerzijds een grote vrijgevigheid aan de dag legde met de aanschaf van luxe lederen stoelen en het verstrekken van kostbare kuren, terwijl men anderzijds een chronisch tekort aan geldmiddelen had en bij een krenterige overheid moest bedelen om meer financiele armslag.

Voordat de militairen ontslagen werden, voorzag men hen van kleding en reisgeld. Ettelijke hemden, broeken, wambuizen, kousen. schoenen en hoeden werden gekocht, 'nootwendick aende vuytgaende naeckte soldaeten'. veelal tweedehands aangeschaft om de kosten te drukken. Evert Drali kreeg in 1601 een
'nieuwe fraeyen hoet' mee en Carel Aeltkens ontving een 'rocxken'. Die kleding
gaf overigens een groot financieel probleem. ook al probeerde men nog zo voordelig in te kopen. Deze kosten waren niet bij de verpleegprijs inbegrepen, zodat
de gasthuismeesters in 1599 de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland dringend verzochten om extra vergoedingen voor kleding en schoeisel,
want, zo schreven zij, elke dag kwamen er wel een paar 'naact ende bloot van
cleeren' inhetgasthuis. In 1600 kregen zij het voorrecht dertig soldaten te mogen
kleden, boven de lopende afspraak voor eenzelfde aantal. Het probleem bleef
echter bestaan wegens de zeer vele soldaten 'naect wesende mits dyen hen cleederen verbrant sijn'. Zonder kleding konden zij niet vertrekken zodat zij alleen
maar langer in het gasthuis zouden blijven en met de grote drukte was dat nu niet
de bedoeling'7.
Lang niet alle mensen die uit het gasthuis vertrokken, waren overigens genezen. Jan Klomp. spiesdrager uit Duitslanddie was 'geschoten met canon de billen
aff' en na 43 dagen vertrok, kon al nauwelijks geheelde wonden hebben, maar
spiesdrager Aelbrecht Schulden die na acht dagen vertrok, zal nog zeker niet van
zijn scheurbuik af zijn geweest. In 1601 kregen soldaten reisgeld 'die nog niet geheel en waeren genesen ende om plaetse te maecken opte andere gelegentheden
naer Hollant syn gevaeren'. Voor de vele overledenen werd een put op het Bagijnhofgegraven waarin de militairen hun laatste gezamenlijke rustplaats kregen.
De toevioed van soldaten in die oorlogsjaren was gigantisch en velen van hen
moesten lang in het gasthuis blijven. De rekeningen van medicijnenleveranties.
door de Staten van Zeeland te betalen, laten zien dat in alle hoeken, gangen, zalen
en in de gasthuiskerk militairen waren gelegd. Van mei 1602 tot mei 1603 betaalden zij alleen al aan medicamenten ruim £ 267 Vlaams'M. Om een indruk te krijgen om welke getallen het ging, volgt hier een benadering van het aantal opnamen en verpleegdagen. Het probleem is dat de gasthuismeesters de opname van
de soldaten wei noteerden, hoewel niet altijd even nauwkeurig. maar na afloop
van een kwartaal waarover de rekening werd opgemaakt. de soldaten die nog in
het gasthuis verbleven opnieuw bij het volgende kwartaal meetelden. De nauwkeurigheid van het aantal verpleegdagen lijdt hieronder niet, maar het werkelijke
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aantal nieuw ingekomen soldaten is niet precies te achterhalen. Van 20 juni 1600
tot 20 september 1601, in ruim een jaar tijd, nam men ongeveer 1069 militairen
op met in totaal 32.001 verpleegdagen, hetgeen een gemiddelde verpleegduur
van ongeveer 30 dagen oplevert. Uitgaande van een aantal dubbeltellingen, was
de gemiddelde verpleegduur in werkelijkheid dus nog hoger en daarbij moet ook
bedacht worden dat veel soldaten voor hun genezing al weer vertrokken waren.
Daarnaast bevolkten natuurlijk nog de gewone zieken het gasthuis.
Die enorme stroom van zieke, gewonde en stervende mannen, vrouwen en kinderen. trok ook weer bedelaars, vagebonden en andere ongure sujetten aan, die
meenden op eenvoudige wijze in hun genoegens te kunnen voorzien en een rustig
en verzorgd leventje in het gasthuis te leiden. Maar ook de soldaten zelf waren zeker geen zachtzinnige lieden. In 1598 was er sprake van een verkrachting in het
gasthuis. Josynken Pauwels van der Hulst was het slachtoffer. Misschien dat dit
meisje als patient was opgenomen, want op de lijsten van het personeel kwarn zij
niet voor. De gasthuismeesters gaven haar een genoegdoening van 30 schellingen. En om alle kwaad van buitenaf te weren, schaften de gasthuismeesters in
1602 twee grote honden aan 'tot bewaeringe van den gasthuysse'

4. Patientenbestand in crisistijd
Onder de soldaten en zeelieden waren veel buitenlanders: Engelsen, Fransen,
Duitsers, Spanjaarden, Portugezen en zelfs Moren. Dat leverde natuurlijk taalproblemen op. Het Frans viel weI mee. Er was vroeger een kanunnik van de St
Pieterskerk geweest die de Waalse soldaten de biecht in hun eigen taal kwam afnemen. En Engels werd er in Middelburg ook veel gehoord in de dagen dat de
wolstapel daar was gevestigd en de 'Ingelsche natie', een groep van Engelse
kooplieden in deze stad, het gasthuis regelmatig een 'gratuyteyt' gunde wegens
de vele zieke landgenoten. Van oktober 1585 tot mei 1586 lagen er dan ook 172
Engelse soldaten 'sonder die geene die ons ontvallen, lichthoofdich en sonder
spreken ingecomen, subytelyck gestorven syn''g. In 1596 stelde meneen Schotse
vrouw in het pesthuis aan als 'joncwijf' zodat daarmee het taalprobleem wat de
Engelsen betreft opgelost leek. Misschien dat het Spaans wat meer problemen
gaf, hoewel er vddr de woelige tijden van de Tachtigjarige Oorlog diverse
Spaanse priesters in de Nederlanden warenzc)
Maar de Moren kon men echt niet verstaan. Aan het einde van de zestiende
eeuw vond een aantal Moren onderdak in het gasthuis: op 28 mei 1591 'eenen
moor diemen niet can verstaen' die op 3 april 1593 stierf. Hij had dus bijna twee
jaar in het gasthuis doorgebracht. De naam van deze mensen kon men meestal
niet te weten komen, zodat de opnamegegevens slechts uit de datum van aankomst en van ontslag of overlijden bestondenil. De 21 Portugezen kwamen in
1588 van de oorlogsvloot en waren eerst in de gevangenis ondergebracht. De
meesten verkeerden al in 'dootsnoot' en stierven in het gasthuis.
1 9.
RAZ OAGM loodjesbock 1585-1586. inv.nr. 2 1.D e Engelse kooplieden schonkenin 1588
£4.16.9 en in 1599 £ 33.6.8. In 1603 gafde zeer meelevende 'Ingelse natie' opnieuw een gratuiteit en op de kroningsdag van de koning op 4 augustus van datzel fde jaar nogeens£10.
2(). RAZ OAGM rekening 1560-1561. inv.nr. 84. Via Domigno de Aelgens. een Spaanse
priester, schonk Philips Il £ 16.13.4 tot onderhoud van de Spaanse soldaten in het gasthub.
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Het gasthuis had een internationaal patientenbestand. mede omdat de legers
een samenraapsel waren van soldaten van diverse nationaliteiten. De aanhang
van de legers, vrouwen en kinderen van soldaten, lichtekooien en marketensters.
vertoonde hetzelfde veelkleurige beeld. In 1589 kwam Jan Reynaertsen, een Engelsman die bij een 'soetelare' gediend had, in 1591 Symon Claeyssen, een klein

jongetje uit Trier dat met bedelen aan de kost kwam, in 1591 Meri Dangiens, een
klein Engels meisje, in 1593 een 'moorinne met kind', in 1593 Fransisko de
Sante Scinko, een glasblazer uit Venetie, in 1587 Geemets of Jacob Mechiels,
een Schots soldaat die 'seer leelijcken gequetst ende door sijnen hals gesteken'
was door een kameraad, in 1589 een letterzetter uit Engeland en veel eerder, in
1499/1500 een 'verloope' non uit Brugge die weer terug naar het St Elizabethklooster gebracht moest worden. 'daer zy ute ghelopen was'. De gasthuismeesters hadden het klooster geinformeerd dat de weggelopen non in Middelburg in het gasthuis te vinden was. De namen werden overigens zoveel mogelijk
overgezet in bekende Nederlandse varianten. Zo werd het Engelse Richard in de
loodjesboeken steeds genoteerd als Ritsaart.
Onder de patienten trof men allerhande beroepen aan, varierend van de normale handwerkslieden tot zoetelaars, rattenvangers, schrijvers, kaartenmakers,
horlogemakers en brilverkopers, boekbinders, harnasmakers, goudsmeden,
handschoenmakers, knapen van diverse edelmannen en blinde speellieden. Ook
mensen met een gebroken hart waren in het gasthuis te vinden. Menig 'jonc
meijssje' meende de grote liefde te hebben gevonden in een musketier en verkreeg de trouwbelofte van haar gewonde geliefde met wie zij in het gasthuis
wachtte op zijn herstel. Maar zij bleef alleen achter wanneer hij genezen en wei
het gasthuis en zijn beminde stilletjes verliet en de wijde wereld weer introk.
Tijdens epidemieen was het helemaal een komen en gaan van lieden uit alle
streken van de Nederlanden en omringende landen. De eerste loodjesboeken dateren uit 1584 en er blijkt dat jaar een enorme toevloed van zieken te zijn geweest,
voornamelijk uit Vlaanderen en Brabant, maar ook elders uit de Nederlanden. De
zieken gaven alle mogelijke beroepen op: erg veel landarbeiders, maar ook vissers, molenaars, leidekkers, metselaars, schoenmakers, timmerlieden, wevers
(van canvas, lijnwaad en andere stoffen), wagenmakers, lijndraaiers, koetsiers,
kramers, schoolmeesters, stoeldraaiers, houtzagers, kuipers, soldaten, etc.
In januari 1584 kwamen al 173 mensen hun heil zoeken in het gasthuis, van
wie 75 na korte of lange tijd in het gasthuis overleden. In februari kwamen daar
nog eens 189 zieken bij en in maart 227, van wie respectievelijk 57 en 76 overleden. Pas in maart kwam de eerste zieke uit de stad Middelburg zelf. Ook de maanden april en mei van datzelfde jaar gaven de enorme aantallen van 231 en 117 opnamen te zien, waarna de aantallen iets lager werden, maar verhoudingsgewijs
nog altijd redelijk hoog bleven. In november kwamen meer zieken uit de Noordelijke Nederlanden, wat erop wijst dat de elkaar opvolgende epidemische golven
zich noordwaarts uitbreidden. Alleen al dat ene jaar zochten in totaal 1511 mannen, vrouwen en kinderen hun toevlucht en genezing in het gasthuis.
Het was dan ook een eerste vereiste alle ingekomen zieken te laten registreren
in het loodjesboek en er de naam, het beroep, de plaats van herkomst en de dag
van aankomst en van vertrek of overlijden in op te tekenen. Deze zo simpele basisgegevens doen een wereld van leed vermoeden: 1584 'een man genaempt van
een bootsgeselle van Amsterdam guam in den 6te february hy was soo cranck dat
hy synen bynaem nyet seggen en conde en sterff den selfften dach', of in maart
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1584 'Cent, een joncxken van Blanckenberge, synen bynaem en wiste hy nyet
maer syn moeder hiet Proonken, guam de 4de meerte 1584', of in diezel fde
maand Blasyne, de vrouw van Lieven de Valcke, 'guam met 2 kinders den 9de
meerte 1584 ende sy baerte hier een kint den 12de meerte ende het sterftt terstont'. De grote tragedie spreekt hier vooral uit de simpele. koele notering van enkel de feiten, zoals ook bij 'Adriaen van Biemeren van Wesele, 2 mijlen op dese
syde Aelst. een lantwercker is gecomen en gestorven den 21 merte 1584. daernaer gevolcht Vynken syn huysvrouwe en is oock gestorven den 22 merte. Noch
een van de dochters Tanneken. Noch een van de sonen Henderick die oock gestorven is int gasthuys omtrent den tijt sonder eenich goet achter te laten'; of
'Looy Wilmssen een weduwnare van Morssele by Yperen, een lantwercker, desen guam in met een kind Maeyken desen 20 april ende sterft 11 mey 1584. het
meysken is buyten gestorven want hy ghinc ut ende guam werom'.
Ook kleine kinderen zonder hun ouders kwamen in het gasthuis. of kinderen
van wie de ouders al eerder in het gasthuis waren overleden, zoals 'Catelijne
Janss, een jone meyssie van Bruessel, guam in seer bloedende ut de neusse ende
kele' of 'Maeyken een meysken gestorven desen I junnius 1584, de moeder is
hier ook gestorven desen ( . . . ) met noch een dochter oft kint. met hare derde.
sijnde al doot'. of 'Anneyken, een kleyn meysken gestorven int koor (...) hare
ouders syn hier oock gestorven: Zo zijn er nog legio schrijnende voorbeelden te
noemen.
Al deze mensen leden aan de pest. In Vlaanderen en Brabant woedde deze
ziekte en de mensen probeerden het vege lijf te redden door voor de pest uit te
vluchten. Daarbij namen zij zelf ook de ziekte mee, misschien doordat de besmette rattevlo zich in hun kleren had genesteld, zodat de pest zich steeds verder
uitbreidde en als een vioedgolf over het land spoelde. alles ontwrichtend en grote
ellende aanrichtend. In het gasthuis brandde men als in een soort bezwering de
pektonnen. in de hoop dat de kwade miasmen zich niet verder verspreidden. Het
gevaar daarvoor was groot omdat het gasthuis midden in de stad lag, aan de
Lange Delft en barstensvol zieken lag. De grote toevloed van zieken zal zeker het
straatbeeld in die dagen hebben bepaald. Het komen en in veel mindere mate het
gaan van de arme ellendige pestlijders. 'die ghewonde ghesmerte miserabile personen die daer dagelix inne comende sijn', moet een indrukwekkend schouwspel
zijn geweest. In 1583. ook aleen jaar waarin de pest de streek zwaar teisterde.
lieten de gasthuisnieesters vijftien bakermanden maken. De pestlijders en andere
zieken werden dan in een mand op de draagbaar door de Cellebroeders naar het
gasthit is vervoerd en die continue stroom van hulpzoekenden over de Lange
Delft. door gezonde burgers gemeden als de pest. bepaalde de sfeer in dagen van
epidemieen. Indien men in die tijden nog de doodsklok luidde voor de overledenen. dan hebben de Middelburgersdagelijks de macabere klank vati deze klok gehoord.

Ook de stadsregering probeerde natuurlijk de pest buiten de poorten te houden.
In 1563 heerste in Londen. Hampton en Portsmouth in Engeland en in Camerick.
Gravesand en Le Havre aan de andere zijde van het Kanaal de pest en omdat de
Zeeuwse havensteden vele schepen uit deze gebieden konden verwachten. publiceerde het stadsbestuur op 28 september een ordonnantie tegen de koopmanschappen in Arnemuiden. dat onder de jurisdictie van Middelburg viel en waar
alle schepen aankwamen. Daarin werd bepaald dat de schepen negentien dagen
op de rede moesten blijven liggen voordat ze hun lading konden lossen of er ie88

mand aan wal mocht komen. Pas als er na afloop van die termijn geen zieken wa·· 17
ren geconstateerd, mocht er contact met de wal zlJn--.
Bovendien probeerde men de Allerhoogste tot ontferming te bewegen opdat
Hij de plaag van de haastige ziekte af zou wenden. Men hield processies met
kaarsen en toortsen, de gilden mochten bij de rondgang geen spelen opvoeren en
men moest ter processie trekken zonder te ontbijten. De St Maarten, de parochiekerk van Westmonster, zou een deel van het heilig kruis bezitten. bewaard in een
met diamanten versierde reliekschrijn23 en dit werd uiteraard steeds in processies
mee gedragen. Tijdens epidemien ging men zover dat dit stukje heilig kruis zelfs
buiten de stad werd omgedragen, als, in een uiterste poging de hemel gunstig te
stemmen.
Nieuwe pestgolven volgden elkaar snel op en woedden steeds heviger. Er waren dus nog krachtiger maatregelen nodig. Op 19 augustus 1568,kondigde de
stadsregering een reeks van maatregelen af, waarbij men door isolatie van de lijders poogde de gevreesde ziekte tot staan te brengen. Het huis waarin een pestlijder was gestorven moest nog zes weken na het overlijden gesloten blijven en als
Stigma behoorde de familie een bos stro uit een raam aan de straatkant te hangen.
De buren werden gewaarschuwd. honden en katten uit de besmette huizen werden afgemaakt en varkens weerde men uit de stad. Wie toch in een besmet huis
kwam, moest duidelijk herkenbaar zijn aan een witte roede in de hand en kon alleen 's nachts over straat. De pestmeester daarentegen droeg een rode roede en alleen hij mocht pestlijders bezoeken of aderlaten, waarbij hij een verbod kreeg opgelegd om andere zieken dan lijders aan de pest te helpen. Chirurgijns en pestmeesters mochten niet meer hun bekkens met bloed voor de deur uithangen, wegens het besmettingsgevaar. Pestlijders mochten geen vuilnis op straat werpen en
geen goederen of levensmiddelen te koop aanbieden. De invoer van vers spek
was ook verboden, aangezien varkensvlees toch al snel verdacht was, evenals de
invoer van pruimen of krieken van buiten Walcheren, wegens de digestieve werking. Ook in 1571 kondigde de stadsregering deze maatregelen weer aP. Door
de pest en alle beperkingen dientengevolge werd het openbare leven volkomen
verlamd. Overal heerste angst en als men werkelijk de gevreesde ziekte kreeg,
kon men slechts hopen het vege lijf te redden.

5. Cijfers
Het was geen wonder dat het gebouw met al deze zieken en gewonden veel te
klein was. In 1588, vier jaarnaeen hevige pestepidemie die honderden zieken in
het gasthuis bracht, realiseerden de gasthuismeesters een grote uitbreiding waarbij het gasthuis tot aan de Nieuwstraat werd doorgetrokken. Dat betekende een
aanzienlijke verruiming van de opnamecapaciteit. Uit de rekeningen krijgen wij
het beeld van een enorme bouwactiviteit; oude muren werden afgebroken, fundamenten opgeruimd en nieuwe zalen gebouwd, met 200 plavuizen geplaveid en
een nieuwe poort naar de Nieuwstraat completeerde het geheel. Vanaf die tijd

22.
23.

24.

Coronel. Middetburg voorheen en thans. 58-59.
's Gravezande. Tweede eeuwgeda2htenis. 94-95.
Coronel, Middelburg voorheen en r/lans. 59-61.
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spreekt men van een 'Engelse kamer' in het gasthuis, misschien mede bekostigd
uit de bijdragen van de Engelse natie. Daar werden dat jaar veel Engelse zieken
verpleegd. Dit was een bijzonder grote kamer, waar zestien bedsteden stonden
opgesteld.
Het is moeilijk correcte cijfers omtrent de ingekomen zieken te achterhalen.
De nauwkeurigheid van de gegevens uit de loodjesboeken en uit het soldatenboek
laat helaas in sommige perioden veel te wensen over, met name wanneer veel militairen in het gasthuis komen. Waarschijnlijk zijn de cijfers slechts minima. De
gasthuismeesters noteerden wel wie opgenomen werd en hoe lang, maarde administratie van de verschillende groeperingen liep nogal eens door elkaar. Aanvankelijk werden namelijk alle opgenomen patienten, zowel burgers als soldaten en
matrozen, in hetzelfde loodjesboek genoteerd, met achter de naam van de patient
de vermelding van beroep, herkomst en eventueel de rang in het leger. De soldaten die met een biljet van hun commandant werden opgenomen en voor wie de
Staten een verpleeggeld betaalden, noteerde men weI apart, zij het buitengewoon
chaotisch, maar degenen die zonder biljet binnenkwamen, zijn tussen de andere
opnamen genoteerd. Waarschijnlijk waren dat afgedankte soldaten die rondzwierven en geen deel meer uitmaakten van een compagnie.
Uit de cijfers blijkt dat de sterfte wel hoog was, maar zeker niet zo schrikbarend als de verhalen over de barbaarse toestanden van de medische verzorging in
vroegere tijden ons wel eens willen doen geloven. Het is niet correct om vanuit
ons twintigste-eeuwse gezichtspunt de medische hulpverlening in vorige eeuwen
met een minachtende blik te beschouwen. In die tijd deed men evenzeer goed
werk, met de hulpmiddelen die men tot zijn beschikking had, al is het dan op een
lager niveau dan tegenwoordig. De kwikzalven voor huidaandoeningen, nog tot
in onze eeuw toe gebruikt en in veel gevallen heilzaam werkend en de houten kassen voor de gebroken benen waren echt zo slecht nog niet. Zelfs oude lakens voor
scheurlinnen blijken vandaag in enkele gevallen nog het beste verbandmiddel
voor bepaalde wonden.
Bij de relatief hoge sterftecijfers moet bovendien bedacht worden dat veel
mensen pas in een laat stadium van hun ziekte in het gasthuis terechtkwamen,
wanneer zij echt niet meer voor zichzelf konden zorgen, hetgeen de genezing zeer
bemoeilijkte. Ook in de achttiende en negentiende eeuw bleef dit nog zoen moesten de regenten bij de opname constateren dat de patient aan een 'verouderde'
kwaal leed. Bovendien gold het mortaliteitspercentage van 31% tijdens een pestepidemie toch zeker niet als bijzonder hoog. Wanneer daarna de situatie weer wat
normaler wordt, zijn de percentages van 11 A 15% zelfs laag te noemen.
De in de tabel genoemde kinderen, zijn niet degenen die met hun eigen naam
genoteerd staan en als patient werden opgenomen, want zij zijn bij de mannen en
vrouwen geteld. De leeftijd werd namelijk meestal niet genoteerd zodat het onduidelijk is of 'Mayken' een meisje of een volwassen vrouw was, nog afgezien
van de vraag wanneer een meisje geen meisje meer was maar een vrouw werd genoemd. Vrouwen namen zoals wij al zagen, vaak hun kinderen mee in het gasthuis en dan stond er in de loodjesboeken alleen de naam van de vrouw met het
aantal kinderen dat zij meenam. Waar moesten die ook anders naar toe wanneer
er geen familie nabij was? Die kinderen konden ziek zijn, maar waren dat meestal
niet omdat zij dan zelf als patient werden genoteerd.
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Wat de cijfers van de mannen en vrouwen betreft moest soms worden afgegaan
op de naam. hetgeen een probleem kon opleveren bij verkleinwoorden. 'Jantje'
kon een jongetje zijn, maar kon ook een vrouw blijken te zijn. Meestal stond er
echter wei bij van welk geslacht 'Jantje' was.
Tabel III Opnamegegevens 1584 - 1599
Jaar

mannen

vrouwen

kinderen

totaal

overleden

21)

555

100

1511

474(31%)

(181)
(183)

169

19

5
21
6

738
716

(230)

164
283
158

110(15%)
128(18%)
236(21%)
114(19%)

( 69)

77

(vanwie

soldaten)
1584

856

1585
1586
1587
1588
1589

550
547
838
432
254

1590
1592
1593
1594

254
363
392
316
218

1595
1596
1597
1598
1599

302
836
558
489
464

1591

(

(452)

7

1142

596
338
360
509
535
419
290

51 (15%)

(

101

5

(168)

124
122

22
21

(125)
( 82)

93
69

10
3

(124)

103

12

417

50 (12%)

(686)*
(168)
(159)
(256)

154
165
160
101

26
25
25
16

1016

178(18%)

748
674

93 (12%)

581

80 ( 14%)

85)
(150)

55 (15%)
54(1 190)
60(1 1%)

53(13%)
41 (14%)

7 4(1 1% )

* inclusief de matrozen
Hiernaast noteerde men in een apart boek nog de verpleegde soldaten: in 1585/86
172 en van juli tot december 1604 919 soldaten van wie er 54 overleden, maar

lang niet alle sterfgevallen zijn genoteerd.
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HOOFDSTUK 8

EEN WIRWAR VAN ZALEN
1. Ziekenzaten

Na de troebelen van de Opstand kwam het gasthuis weer in wat rustiger vaarwater. De grote stromen van pestlijders en gewonde militairen uit de Staatse en vij-

andelijke legers waren al dan niet genezen weer uit het gasthuis vertrokken en de
uitbreiding van 1588 had het gasthuis geschikt gemaakt voor een groter patientenbestand. Pas na de Franse tijd, toen het gasthuis niet meer voor vreemdelingen, maar juist voor zieke Middelburgers werd bestemd, is men de zalen gaan beschrijven. Naarmate de negentiende eeuw vorderde, kreeg men meer aandacht
voor het steeds gebrekkiger en bouwvalliger wordende gebouw. dat uiteraard
geen gelijke tred kon houden met de voortschrijdende eisen van de moderne hygienisten. Opvallend is dat de beschrijving die Fokker en De Man in 1857 van het
gesticht gaven. nog vrijwel volledig klopt met de kaart die Comelis Goliath in
1657 maakte. Na 1588 met de uitbreiding tot de Nieuwstraat en 1610 met de
bouw van een nieuwe mannenzaal, heeft het gesticht geen ingrijpende verbouwingen of uitbreidingen meer ondergaan'.
De daken van de Opperkerk en de Nederkerk bepaalden nog altijd het gezicht
van het gesticht. De Opperkerk was in gebruik als gewone ziekenzaal, de grote
zaal of kerkzaal genoemd, al waren de chirurgijns in de achttiende en negentiende
eeuw weinig gelukkig met het sombere, kille en hoge vertrek. De vroegere St
Barbarakapel, de Nederkerk, gebruikte men in deze periode vrijwel alleen als
kerk. Binnenin was een speciale 'bogt der regenten'. Een triomfboog, ooit ter ere
van de Engelse koning Jacobus opgericht, stond over het gestoelte dat voorheen
in de Schotse Court had gestaan en nu diende als zitplaats van voorname lieden.
De stoelen stonden bekend onder de naam 'vivat rex' volgens een bijschrift van
een wapen dat daarin geschilderd wasl.
Als men de grote poort van het gasthuis aan de Lange Delft binnenging, kwam
men in een ruim voorportaal. Daar werd de bezoeker meteen geconfronteerd met
het belangrijkste legaat dat het gasthuis ooit heeft gekregen. namelijk dat van Jan
Matens. In onbeholpen dichtregels gewaagde een vers van het heugelijk feit van
de grote erfenis. Misschien moest dit gelden als stimulans voor binnenkomende
bezoekers en zieken. Tegenover de toegangsdeur hing een schilderij. dat het interieur van een kerkgebouw voorstelde met de genezing van een lamme man te Bethesda. Dit was een 'fraay stuk schilderije' van de bekende Arnemuidense burgemeester en kunstschilder Dirk van Deelen, door een dankbare patient in 1636 aan
het gasthuis geschonken. verwoord met het vers:

l.
RAZNAGM brieven 1815, inv.nr. 151.In de rekeningen zijn geen posten voor ingrijpende
verbouwingen te vinden. WeI werden in 1731 een nieuwe keuken en zolder gemaakt. die allebei
overigens net zo groot moesten zijn als de oude vertrekken.
2. Hss verz. Zeeuwach Genootschap ZB, nr. 6142, Aantekeningen wegens de openbaare gebouwen te Middelburg.
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Afb. 12. Gasthuis en gasthuiskerk aan de Lange Delft in Middelburg. Kopergravure,
tweede helft 17e eeuw.
Ter liefden d'achtbaer schilderkunst
En tot goe leeringh voor de crancken
Heeft Jacques Orloogh uut goe gunst
Dit stuck vereert 't Gasthuys ten dancken.

Daarnaast hingen in het voorportaal nog drie schilderijen die apostelen moesten voorstellen 'doch op welk verhaal wij den stempel der echtheid niet zouden
durven drukken'3. Verder bevonden zich in het voorportaal nog de toegangen tot
een zijkamertje aan de linkerkant en een kantoortje, allebei door de binnenvader
en -moeder in gebruik en de kamer voorde vergaderingen van de regenten van het
gasthuis. Ook hier werd weer aan de milde gever herinnerd door de uit 1605 daterende portretten op houten panelen van Jan Matens en zijn vrouw, met twee van
hun kinderen. Tot slot bevond zich in het voorportaal nog de toegang tot de gewelfde bewaarplaats van de archieven.

3.

T.a.p.
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Recht tegenover de deur van het voorportaal was de toegang tot de grote kerkof Opperkerk met veertien bedsteden langs de zijwanden. Deze zaal had vijf
hoge gotische kerkramen. een blauwstenen vloer en was uitermate kil, donker,
vochtig en hoog en was berucht wegens de kelderachtige atmosfeer, terwijl
slechts aan 66n kant een vuur gestookt kon worden. De zieken mochten hier kijken naar twee schilderijen met de portretten van de gasthuisregenten. Er zijn in
totaal vier groepsportretten gemaakt, twee in de zeventiende eeuw (1670 en
1697) en twee in de achttiende eeuw (1755 en 1787). In deze grote zaal waren bovendien nog twee vaste schilderstukken.
Hier werden vaak grote groepen zieken verpleegd. Als er veel militairen waren. kwamen zij vrijwel altijd in deze zaal te liggen. Zo ook de Bataafse, Franse,
Engelse en Russische soldaten in 1795 en volgende jaren. De gewone patienten
moesten dan plaats maken en werden in de kleinere zaaltjes gelegd. tot groot ongenoegen van de chirurgijns. Daarin kon men de lucht niet verversen, want als de
ramen geopend werden kwam een bedorven en 'geinfecteerde' lucht van de binnenplaats naar binnen, veroorzaakt 'door het lugte van een groot aantal matrassen, bedde, lakens en deekens ( . . . ) welke niet dan allerschadelijkst is voor onse
zieken'4.
Achter de kerkzaal lag een kleiner vertrek, het vroegere koor van de Opperkerk
en nu de kleine mannenzaal genoemd. De halfronde vorm van de zaal herinnerde
nog aan de absis. Wellicht heeft men bij de uitbreidingen van 1588 of 1610 in de
kerkzaal en in de kapel een zoldering aangebracht. Boven de mannenzaal verbleven sindsdien de syfilitische patienten in de kleine, bedompte ruimte die later de
bi.inaam 'policiezale' kreeg, omdat de vrouwen zich daar op last van de politie
lieten behandelen voor hun venerische kwalen. Boven dit vertrek was nog een
zoldertje gemaakt en in die beschoten ruimte met een koepelvormig dak was het
's zomers broeiend heet en 's winters bitter koud. Soms verbleven hier krankzinnigen, soms besmettelijke zieken en lijders aan diverse huidziekten. Een groot
gebrek was dat dit zoldertje geen privaat had5. Achter deze kleine mannenzaal lag
de grote mannenzaal, waarschijnlijk daterend uit 1610. die de wandelplaats
scheidde van de tuin en de bleek. In die zaal waren negentien bedsteden geplaatst
en als men bedenkt dat twee of drie mensen in 66n bedstede een heel normale zaak
was, zal de kamer met zeker 38 patienten geen frisse ziekenzaal zijn geweest.
Links tussen de kerkzaal en de Barbarakapel lag de baajerd (of banjerd), de
plaats waar vroeger de rabauwen een onderdak hadden gevonden, maar waar zich
nu negen slaapplaatsen voor zieken bevonden. Deze kamer droeg de naam van
kleine vrouwenzaal. Hieraan grensde de vroegere biechtkamer, waar later drie
badkuipen stonden en daarachter lag de grote vrouwenzaal.deuit 1588 daterende
Engelse kamer met zestien tot negentien bedsteden6. Deze beide vrouwenzalen
waren de beste kamers van het gasthuis: ze hadden houten vloeren. waren ruim
en redelijk licht en de privaten waren niet zo goed te ruiken als in de andere zalen.
zaal

4.

RAZ OAGM relatieven notulen 1795. inv.nr. 8. nr. 231.

Fokker en De Man, De gestic·hten en openbare gebou,i·en, 12-13.
6. In 1815 bevatte de zaal zestien bedsteden. in 1857 negentien. In de zijmuur van de Engelse
kamer vond het jaartal 1593 te lezen. Misschien was men toen pas gereed met de bouw van dit
5.

vertrek. Fokker en De Man. De gestic·hten en c,penbare gebc}uwen. 14.
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Afb. 13.Gebotiwen vanhet 186-eeuwse gasthuisinvogel\,lucht. Reconstructieop ba-

sis van voge!\'luchtplattegrond van Middelburg door Cornelis Goliath, kadastrale
plattegronden en de beschrijving door J.J. Fokker en J.C. de Man in 1847. Tekening
T. Brouwer, 's-Gravenhage.

A Hoofdgebouw of Opperkerk met koor
(kleine mannenzaal)
B Baajerd (kleine vrouwenzaal)

C Nederkerk, waarvan het koor in ge-

'
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britik was als 'badkamer'
D Engelse kamer (gri,te vrou,i'enzlial)

E Hoofdpoort
F Pakhilizen
G Galerij met lijkenhuisje en washuis
H Blindlopende straat
I Pakhuizen
1 Chirurgijnskamer
K Snijkamer
L Bleek\,eld
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P Particuliere bebouwing
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N Grote mannenzaal
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Desalniettemin hadden de patienten geen uitzicht op de binnenplaats, want de ramen waren te hoog geplaatst.
Aan de zuidzijde werd de wandelplaats begrensd door een galerij, waar losse
berries stonden waarop dekens, bedden en de met kaf gevulde matrassen gelucht
en gedroogd konden worden. Zowel voor de patienten als voor de omwonenden
betekende dat een voortdurende stankoverlast. Aan het einde van de galerij lagen
het lijkenhuis, een washuis en werd later nog een kleiner washuis speciaal voor
de reiniging van vuile verbanden gebouwd. In de Nieuwstraat bevond zich de toegang tot het doodlopende straatje achter de galerij, dat uitkwam op het pakhuis
waarin het chirurgijnsgilde vergaderde en de anatomische proeven deed. In de
negentiende eeuw werden in die 'anatomiekamer' syfilitische vrouwen verpleegd. Aan het doodlopende straatje lagen tevens diverse pakhuizen waarin men
turf, hout, kolen en kaf voor het gasthuis bewaarde.
Rechts naast het hoofdgebouw met de toegangspoort aan de Lange Delft bevond zich een smal, tochtig gangetje, tussen de grote kerkzaal en een later bijgebouwd gedeelte. Daar hadden de binnenvader en -moeder htin vertrekken. Dat
had het grote nadeel dat zij ver van de meeste ziekenzalen verbleven en geen toezicht op de zieken konden uitoefenen. Slechts 6dn ziekenzaaltje lag bij hun woonvertrekken, waar in de negentiende eeuw betalende patienten verbleven. Daarom
werd die zaal verheffend met 'jufvrouwenkamer' betiteld. Als enige had deze kamer ramen die werkelijk uitzicht boden voor de zieken. Op de zolder boven deze
kamers, sliepen de ziekenmoeder en de dienstboden voor zover zij niet op de zalen hun legerstede hadden. Achterin dit gebouw lag de grote keuken met twee
grote koperen ketels die in fornuizen waren ingemetseld en de verdere keukenbenodigdheden. In de directe nabijheid van de binnenvader en -moeder bevond zich
natuurlijk ook de provisiekelder voor boter, melk en andere keukenvoorraden,
waarvan alleen de binnenmoeder de sleutel had. uit angst dat hongerige zieken of
bedienden daar hun maag kwamen vullen.
Tot slot lag in het verlengde van dit gedeelte, tussen de wandelplaats en de
bleek, de bakkerij. Na 1812 werd daarin geen brood meer gebakken. maar lagen
er mannen die voor eigen rekening waren opgenomen.

2. Chirurgijnskamer
Het chirurgijnsgilde had bij resolutie van Wet en Raad in 1655 een pakhuis op het
erf van het gasthuis ter beschikking gekregen voor de ontleedkundige lessen, op
voorwaarde dat het gilde het pakhuis, het zogenaamde pottershuis of de potterskamer genoemd, op eigen kosten onderhield. Voordien zaten de chirurgijns in
een van de bovenkamers van het gasthuis en vergaderden zij bij de deken aan huis
of in een herberg, waar de teerkosten hoog opliepen. De kamer in het gasthuis. de
'kappelle-kamer', was echter moeilijk bereikbaar omdat de lijken van beneden
naar boven moesten worden getransporteerd en dus 'door die meerderen roeringen veroorzaakt wordt stank en puttersvactie tot misnoegen van die geenen die
over de proeven inclineeren te staan'. In de eerste helft van de zeventiende eeuw
nam de belangstelling toe om meer onderzoek op de lijken der patienten te doen.
zodat een beter lokaal dringend nodig was.
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Het gasthuis tekende echter protest aan tegen de beschikking van Wet en Raad.
Het pakhuis was verhuurd voor f 8,- per maand en de gasthuismeesters schatten
de financiele baten hoger dan het praktisch onderwijs, zodat zij de stadsregering
zeker niet klakkeloos wilden volgen. De gasthuismeesters refereerden in hun protest aan het feit dat 'het voorszeide gasthuijs een godshuys was 't welk by haar
Edel Achtbaren zo loffelijk is voren gestaan' en zij wilden eventueel later zelf beslissen of zij het pakhuis al dan niet aan het chirurgijnsgilde zouden verhuren.
Dan overigens wel tegen een normale huurprijs en niet voor het symbolische bedrag dat Wet en Raad hadden vastgesteld op twee schellingen per jaar. Dit bezwaarschrift is overigens niet getekend en dus misschien niet ingediend.
De chirurgijns hadden Wet en Raad echter al overtuigd van het belang van een
nieuwe kamer. Zij hadden aangevoerd dat het 'menighmael comt te gebeuren dat
verscheydene menschen in den gasthuyse gebraght werden, die met verborgen
accidenten, quetsuren als andere sware ongemacken syn geaffligeert, omme weicke te cureren sy alle behoorlycke debvoir toebrengende, niettemin geschiet dat
deselve comen t' overlyden, latende hun chirurgyns in groote bekommeringe en
nadenken omdat de voorschreve accidenten verborgen syn geweest; ende in begeerte om nader te mogen deselve ondersoucken ten eynde dat in toecomende gelycke subjecten met meerder kennisse soude mogen tracteren en soo veel de conste van de chyrurgie leert, de selve onder Godts segen salveren ende behouden,7
Deze bijzonder moderne onderzoeksgeest vond bij de zuinige regenten weinig
weerklank, maar bij het stadsbestuur des te meer. De belangstelling voor anatomie en pathologie gaf Middelburg een wetenschappelijke status en dat was het
stadsbestuur zeer lief, na de mislukte pogingen tot het verkrijgen van een universiteit.

Het is vreemd dat de regenten van het gasthuis de bevordering van de anatomie

kennelijk niet hoog inschatten en zelfs de pogingen van het chirurgijnsgilde tegenwerkten, wellicht een teken van de geringe waardering voor de praktische
medische wetenschap. Weliswaar verloren de regenten de inkomsten van het
pakhuis, maar goed geschoolde chirurgijns waren toch van wezenlijk belang voor
het gasthuis. De regenten gaven het gilde echter steeds 'quade antwoorde' en pas
na 'lange debatten ende moeylyckheden' gaven de regenten toe en schikten zich
in de wensen van Wet en Raad zodat de koopmansgeest plaats moest maken voor
de wetenschappelijke interesse, een houding die de regenten toch eigenlijk zelf
het eerst hadden moeten aannemen. Deze hele gang van zaken toont eens te meer
de afhankelijke positie van het gasthuisbestuur ten opzichte van het stadsbestuur.
De regenten werkten nadien nog steeds niet con amore mee en het gilde klaagde
bij de stadsregering herhaaldelijk over 'geraes' op de zolder boven hun kamer,
zodat de proeven en ontledingen door de herrie zeer bemoeilijkt werden. Tot in
de achttiende eeuw beweerden de regenten 'geen de minste nootzaak bij de anatomie te hebben'.
De burgemeesters die de zaak zelf in ogenschouw zijn gaan nemen, erkenden
dat de aankomende heelmeesters niet gestoord en 'niet moghen werden geturbeerd' door 'geraas op den solder boven haar hooft'. maar 'gerustelijk en vreedelijk van de kamer ( . . . ) moghten jouisseeren'. Wet en Raad verplichtten de gast-

7.

Schoute, Chirurgijnsgilde, 42.
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Afl). 14. 'Blancardi corporis humani anatomia novissima'. Anato,nische les ran S.

Blankaart. Kopergrazure.

huismeesters zich aan deze wensen te houdenK. Het is opmerkelijk dat de chirurgijns zich steeds tot Wet en Raad wendden als zij iets in het gasthuis veranderd
wilden hebben.
Nadat ook dit geschil was opgelost, werd in 1658 het Collegium AnatomicoChirurgicum Medioburgense opgericht door de niet aflatende ijver van Cornelis
van de Voorde, zodat in de potterskamer meesters, knechten en andere belangstellenden de openbare anatomische lessen konden bijwonen tegen betaling van
respectievelijk twee. drie en vier stuivers entreegeld. De leden van de magistraat
en enkele andere uitverkorenen mochten gratis de ontledingen bijwonen. Men
betrok de lijken uit het gasthuis, overigens slechts met toestemming van de presiderende regent. De chirurgiinskamer was eigenlijk de enige echt mooie zaal van
het gasthuis. De kamer had goudleren behang en bevatte een bibliotheek van 145
boeken en verschillende naturalia. In 1754 was voor de anatomische demonstraties in de naastgelegen kamer op verzoek van Paulus de Wind een speciale tafel
met een amfitheater aangeschaft. Het gildehad echter geen lang leven meer, want
de Franse ti.id betekende het einde van dergelijke corporaties. De anatomiekamer
of'snijkamer' en de daarnaast gelegen chirurgijnskamer kwamen daarmee vrij en
de regenten gebruikten deze excentrisch gelegen kamers voor de verpleging van
venerische vrouwen en scabieslijders. De fraaie chirurgijnskamer gebruikte men
daarna als examenlokaal en voor de theoretische lessen in chirurgie en therapie
van de Klinische school.

3. Pesthuis

Het pesthuis of St Aechtehuis was sinds 1568 in het Bagijnhof gevestigd. Al snel
verhuisde men naar een ander pand in hetzelfde begijnhof en daar bleef men tot
1724 de lijders aan de 'haestige siekte' verzorgen. Deze plaats was zeker beter
dan de pestkamer in het gasthuis. waar de pestlijders onvoldoende afgescheiden
konden worden van de andere zieken en waar de geur van de zwerende wonden
het hele gebouw doortrok. Aangezien het gasthuis midden in de stad lag en de
kwade miasmen, de stank van etterende pestbuilen, zich ongetwijfeld over de
Lange Delft verspreidden, verplaatste men het tehuis naar wat toen de rand van
de stad was. In de zeventiende en achttiende eeuw kwam het Bagijnhof al meer
in de stedelijke bebouwing te liggen en diende men opnieuw uit te wijken. In
1745 kocht de stadsregering een huis buiten de Vlissingse poort, aan de Schroeweg om daar de besmettelijk zieken te verzorgen, nadat in 1724 het oude pesthuis
aan een glasblazerij was afgestaan. Vanaf 1764 verpleegde men daar ook de lijders aan venerische ziekten, al is deze categorie zieken nooit helemaal uit het
gasthuis verdwenen.
Het gebouw en de gang van zaken in het pesthuis vielen onder verantwoordelijkheid van de regenten van het gasthuis. De opnamecapaciteit van het pesthuis
moest vrij groot zijn om bij epidemieen in korte tijd een grote stroom van zieken
te verwerken. Van het interieur weten wij weinig meer dan dat er ook een kleine
sterfkamer was, met slechts zeven bedsteden waarin veelal twee of drie zieken lagen, vaak doodziek 'ende de levende metten dooden hebben moeten liggen'.
8.

RAZ OAGM rekening 1604, inv.nr. 126.
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-1 Iii' ti,il 16%-6**24-12·· S 91*-'. I/:bra Afb. 15. 'Middelburgum, Selandiae oppidum, situ, opere et mercimoniis florentissinit,m '. Plattegrond l'a/l Middelburg. met rechts het vierkante gebouw van het pesthuis.

Of het gebouw er werkelijk zo heeft uitgezien is twiifelachtig, geziende onnauwkeurige
weergare van de rest van de stad. Kopergravure uit de ititgave vati Guicciardini.
Pestmeester Jan Strubbe wilde in 1637 de sterfkamer gebruiken als observatievertrek voor de personen die 'dubieus mits de subytheyt van de sieckte' waren,
benevens een extra zaal 'waerinne de incomelingen door subijtte
overvallinge
van sieckte voor eerst den tijt van XXIIII uijren mochten werden gelogert alsoo
de selve sieckte voor de ware openbaring enige tijt is vereysschende'g
Er moest dan een grotere kamer bij gebouwd worden om elke 'dootlycke
crancke' in een aparte bedstede te kunnen leggen, met een 'loge' omde overledenen meteen te kunnen afzonderen 'waermede ongetwijffelt vele te beter (alsoo sy
niet verschricken) connen behouden blijven met Godts hulpe'"3. Die kamer
kwam er inderdaad. voor £ 893.4.1. Gezien het enorme bedrag moet de verbouwing bijzonder ingrijpend zijn geweest.
Waarschijnlijk heeft men het pesthuis dat jaar drastisch uitgebreid. In 1585 en
1625 had Middelburg al grote aantallen pestzieken te verzorgen
gehad, die zowel

9. RAZ OAGM relatieven notulen 1637. inv. lir. 4. nr. 41.
1(). T.a.p
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in het gasthuis als in het pesthuis onderdak zochten. In 1625 woedde de ziekte hevig onder de Engelse troepen op Walcheren. Als gevolg van de belegering van
Breda door de Spanjaard Spinola, moest de Engelse koning Jacobus wegens zijn
verbond van onderlinge steun met de Staten Generaal, daadwerkelijk troepen
zenden. Deze ontscheepten in Zeeland. Na de bijzonder zachte maanden januari
en februari. sloeg het weer ineens om en volgde een hevige koude. Daarom werden de soldaten, die eerst op het platteland waren gelegerd, naar de steden overgebracht. Zij brachten echter de pest mee in de stad en toen zij eind maart vertrokken, hadden de burgers te lijden van 'heftige coortsen ende sware sieckten'". Het
pesthuis raakte toen overvol, misschien nog niet het minst omdat de in allerijl benoemde pestmeester Johannes le Maire de ziekte niet juist wist te herkennen en
ieder die slechts enkele vlekjes op het lichaam vertoonde. vooreen pestzieke aanzag.

Na 1625 had men enige tijd betrekkelijke rust, tot in 1635 een nieuwe epidemische golf zich aankondigde. De nog maar kort in functie zijnde pestmeester leed
zel f aan de ziekte en overleed in 1636. Zijn collega was voortdurend dronken en
weigerde opgave te doen van de besmette huizen, zodat hij ontslagen werd. Diens
opvolger overleed aan de pest. Pas met de komst van Jan Strubbe in april 1636
kreeg het pesthuis een goede meester, een man van gezag en waarschijnlijk is het
door zijn inbreng geweest, versterkt door de dreiging van een nieuwe pestgol f in
1637, dat het tehuis een dergelijk ingrijpende verbouwing onderging.
De contacten tussen het gasthuis en het pesthuis waren menigvuldig. De gasthuismeesters stelden de ordonnantie voor de pestmeester op en regelmatig verwees men patienten uit het gasthuis naar het pesthuis, met name lijders aan dysenterie, pokken, pest en huidziekten. De goederen van overleden pestlijders bracht
men naar het gasthuis over. Het gasthuis gebruikte de bleek van het pesthuis om
linnengoed te bleken in tijden dat er geen epidemie heerste en de pestvader haalde
eenmaal per jaar, bij de grote schoonmaak, alle dweilen, boenders en bezems uit
het gasthuis om zijn gesticht met bezemen te keren. Op het erf van het pesthuis
werden nog steeds de lijken uit beide tehuizen in doodputten begraven. In 1704
werd dat erf weer eens opnieuw met sierbomen en vruchtbomen beplant, waarvan
het gasthuis en de pestmeester de vruchten plukten.
De pestmeester moest zich in het pesthuis iedere dag tenminste twee of drie
maal vertonen om alle zieken te bezoeken. Hij gaf regels voor de verpleging en
voor de rusttijden, hij schreef voedsel, drank en medicijnen voor. Daarnaast was
hij gehouden in een boek te noteren wie opgenomen werden, met naam en toenaam, beroep 'tsy ambaciitsluyden, soldaeten, bootsgesellen, oock van vrouwen
en kinderen ofte dienstboden' en onder wie deze personen dienen of gediend hadden, met alle verdere gegevens van opname en vertrek of overlijden. Ieder jaar
was hij gehouden dertig personen die uit het gasthuis naar het pesthuis gestuurd
werden. te genezen zonder daarvoor extra loon boven zijn traktement van £ 28
met twee last turf te krijgen. Waren er meer dan dertig zieken, dan kreeg hij voor
elke persoon boven dat aantal en die hij 'door Godes hulpe' genas, vijf carolus
guldens, maar indien de zieke overleed, ontving hij slechts twee carolus guldens.
Alle medicijnen kwamen voor zijn rekening, evenals de dienstboden die hij kon
inhuren om bij de zieken te waken. De chirurgijn onderzocht tevens alle zieken

ll.

Fokker. Contagieuse ziekkn. 66.
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die in het gasthuis opgenomen wilden worden op een mogelijke besmetting met
'de contagieusse sieckte ofte peste ofte van eenighe pocken ofte andersins'. Tijdens pestepidemieen mocht hij echter niet persoonlijk in contact komen met de
regenten. Als hij de praeses iets wilde meedelen of vragen, deed hij dat op schrift,
in een gesloten enveloppe te bezorgen bij de binnenvader van het gasthuis, die
vervolgens de boodschap liet overbrengen naar de praeses, zodat niemand die in
het pesthuis was geweest aan huis kwam bij de regenten. Wanneer de pestmeester
zelf 'van Godt Almachtich besocht werde met sieckte ofte eenighe ander axcedent', zou hij op eigen kosten voor een vervanger zorgen 'opdat de siecken in
haeren noot niet en vergheten maar gecuiereert en geholpen mochten werden' 12
Wanneer werkelijk pest heerste, sprongen het gasthuis en de diaconie bij met het
leveren van extra personeel, bedden, lakens, dekens en geld voor doodkisten. Na
afloop van de epidemie haalden zij hun spullen weer terug voor eigen gebruik.
Heel nadrukkelijk bepaalden de gasthuisregenten in 1604 dat het de pestmeester volstrekt verboden was de zieken 'ter oorsaecke van de religie in hunne conscientia te turberen ofte ontroeren' op straffe van ontslag met verbeurte van zijn
loon waarna hij aan het gerecht zou worden overgegeven. Een waarlijk niet geringe straf. waaruit duidelijk blijkt dat de regenten dit euvel kennelijk tot iedere
prijs wilden voorkomen. Zelfs in 1681 werd een mogelijke bekeringsijver van de
pestmeester nog ten strengste verboden.
Burgers van Middelburg die opgenomen wilden worden, moesten voor hun
opname betalen en daartoe kon de pestvader zelf een verpleegprijs met hen afspreken. Over deze bepaling, die natuurlijk zeergevoelig was voor misbruik, zijn
geen klachten bekend. Toen na de pestepidemie van 1664-68 geen nieuwe uitbarstingen van de builenpest volgden en hooguit enkele incidentele lijders aan deze
ziekte bij het pesthuis ter genezing aanklopten. besloten de regenten in 1687 dat
ook alle 'persoonen besmeth met de vuijlle pocken (syfilis), crawage en andere
onreinicheden ( . . . ) vlijtelijck en sonder tegenseggen' in het pesthuis opgenomen
moesten worden.

12.
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HOOFDSTUK 9

REGENTEN EN REGLEMENTEN
1. Regenten en regentessen

De stadsregering had nog steeds de uiteindelijke zeggenschap over het gasthuis
en Wet en Raad benoemden de belangrijkste personeelsleden en de regenten zelf.
In de rekening van 1655 noemden de gasthuismeesters zich voor het eerst 'regenten van den gasthuyse' en het volgende jaar duidden zij ook de bestuurders van
het tuchthuis aan met de naam regenten. In andere gasthuizen is rond 1650 deze
verandering in aanspreekvorm eveneens te constateren'. De term gasthuismeesters bleef echter nog een tijd naast de nieuwe benaming in gebruik. Pas na 1671
kwam alleen de titel regenten nog voor.
Het bleek geen enkel probleem dat regenten zelf goederen leverden voor het
gesticht, al gingen de Middelburgse regenten niet zo ver dat zij een beschikking
maakten dat zij zelf bij voorkeur mochten leveren2. Maar als echte handelaren
hebben zij hun eigen belangen zeker niet uit het oog verloren en in de praktijk betekende het wel dat zij de eerst aangewezenen waren om leveranties te verzorgen.
Zo verstrekte Hans Mailaert in 1602 boter, kaas en zeep, Lieven Adriaens in 1604
cognac en bordeaux wijnen, Jacques Claes van Regelbrugge in datzelfdejaarmedicijnen als merredich- en peperwortelen. Anderen zorgden voor haver, rogge,
tarwe, bonen, gort, erwten, rijst. poedersuiker, specerijen en kruidenierswaren,
wijnazijn, brandewijn, bier, wijn. osse- en schapeviees en daarnaast leverden regenten dekens, bedden, hoofdkussens, kleren en mutsen.
Langzamerhand zien wij meer leden uit de stedelijke magistraat onder de re-"
genten. Kiezer1 David Sandra was in 1694 als regent de leverancier van zowel «
zwart lakense doodpellen als van suiker en Franse wijn. In 1636 was oud-burgemeester Quillaume Quirijns regent, in 1682 was de griffier Laurens Udemans een
bijzonder actief lid van het college van regenten en vijfjaar later was Steven Voet
tegelijkertijd regent en burgemeester. In de zeventiende en achttiende eeuw kwamen regelmatig voorname burgers in het bestuur die hun sporen al in de stedelijke
politiek verdiend hadden4. Dit betekende echter geen omslag in de herkomst van
de regenten, maar was een tendens die al veel eerder was ingezet5. In de zestiende
eeuw vonden voorname handelaren hun plaats in het gasthuisbestuur, in de zeventiende en achttiende eeuw kregen deze handelaren meer zeggenschap in de
stedelijke politiek en vinden wij deze burgemeesters en schepenen onder de re-

Oosterbaan. Gasthuis Delft. 168.
Ibidem, 169. In het St Elisabethgasthuis te Haarlem was het de regenten juist verboden aan
het gasthuis te leveren. Ter voorkoming van misbruik kregen zij daar echter een jaarlijks honorarium.
3. Een kiescollege droeg twaalf leden voor de Raad voor.
4. Om enkelen te noemen: Joseph Boudaen, Johan Guillemus Schorer. Daniel Schorer. Henry
Somer Tulleken, Jacob van Citters. Anthony van Citters, Willem Aarnout van Citters. Isaac
Brungnd du Buisson. Asuerus van der Putte Schorer en Bonifacius Mathias Pous.
1.

2.
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Afb. 16. Regentenportret 1670. door Reinhoudt. Olieverf. Afgebeeld staan v.1.n.r.:
Louder (binnenvader). Jacob Reinhoudt (praeses), Jan Busselaar, Pieter van den Clore, Jan Blondel, Robbert Ervoet Conn,anger).

genten. Het merendeel van de regenten blee f echter, net als voorheen, afkomstig
uit de kring van de belangrijkere handelaren en beambten.
De regenten en de ontvanger vergaderden 66nmaal per week op woensdag van
vijf tot acht uur 's avonds in de regentenkamer van het gasthuis. Bij een vacature
konden de vier regenten een nominatie van drie personen opstellen, waaruit de
Raad een keuze maakte. In de loop der jaren werd het gebruikelijk dat de Raad
steeds nummer 66n van de voordracht koos. Elke regent bekleedde drie maanden
het voorzitterschap en gedurende deze periode stond hij alle arme en onvermogende mensen die opgenomen wilden worden naar bevind van zaken hun verzoek
toe of weigerde dat. Via hem kregen de arme zieken hun noodzakelijke loodje
waarmee de binnenvader hen kon toelaten. De chirurgijn had al onderzocht of zij
niet aan een besmettelijke ziekte leden. Hij mocht geen mensen opnemen die
door het armencollege verzorgd werden, 'alzoo de Armen ende Gasthuyse separat syn'. En soldaten en matrozen kon de praeses slechts opnemen wanneer zij
een biljet van hun bewindhebber (VOC of WIC) of commandant konden tonen.
anders zag het gasthuis geen cent voor hun verzorging.
Wanneer de drie maanden van een presidentschap voorbij waren, kwamen de
vier regenten en hun vrouwen samen om de zaken over te dragen. De aftredende
praeses en zijn vrouw deden verslag van wat tijdens hun dienst was voorgevallen,
waarop men gezamenlijk besluiten nam over eventuele vervangingen of verande104

ringen. De regenten hadden het benoemingsrecht van het lagere gasthuispersoneel zoals de ziekenmoeder, de dienstboden en knechten. de Cellebroeders en de
ziekentrooster, terwijl Wet en Raad de binnenvader en -moeder, doctoren, chirurgijns en de apotheker aanstelden.
Er was geen apart college van regentessen. maar in de zeventiende eeuw hielpen de vrouwen van de regenten nog steeds mee met onder andere het doen van
de boodschappen op de markt. Met name de zorg voor het linnengoed, de bedden, dekens en ander huisraad viel onder hun competentie. Daartoe zagen zij ddnmaal per jaar de gehele inventaris na. De vrouw van de fungerende praeses gold
diezelfde periode als presidente en zij moest samen met een van de andere vrouwen viees. boter, kaas en kaarsen kopen en alles wat verder voor de keuken en
het huishouden nodig wasb. Pas in de achttiende eeuw maakten de regenten en
hun vrouwen geen gang meer naar de markt, hetgeen past in de verhoogde status
van het regentschap en de voornamere achtergrond van de heren. Grote bestellingen gaven zij echter niet uit handen en zij ontleenden aan het uitdelen van leverantieopdrachten voor brandstof, linnengoed en erwten en bonen een begunstigerspositiei.
Niet alleen de marktgang schoot er in deze tijd bij in, ook de uitstapjes naar de
uithof op derde paasdag waren verleden tijd, nadat de hofsteden in andere handen
waren overgegaan. De drinkgelagen na gedane zaken werden eveneens niet nicer
verantwoord in de rekeningen. De regenten en hun dames kwamen overigens
toch wel aan hun trekken, want een of meer keren per iaar hielden zij een maaltijd
in het gasthuis, een algemeen genoegen onder gasthuisregenten. Uit de enkele
gegevens daarover blijkt dat er heerlijke dingen zijn klaargemaakt. In 1706 at
men een 'kiekenpastey', een haas, vier patrijzen, vier haantjes en vierentwintig
leeuweriken. Bij een andere maaltijd dat jaar kreeg men gebraden duiven, hammen en hoenders voorgezet. In 1707 kwamen behalve de zes gebraden patrijzen
en twee kalkoenen nog een amandeltaart en een 'poddynck' (pudding) op tafels.
Naarmate de achttiende eeuw vorderde, gaven de regenten steeds zwieriger uiting aan hun genoegen omtrent het gezellig samenzijn tijdens de vergaderingen,
mede een teken van de toegenomen sociale waarde van het regentschap. Vooral
bij hun afscheid wensten zij de zittende regenten en het gasthuis in fraaie bewoordingen alle goeds en voorspoed toe, evenals 'des Heeren allerdierbaarste zeegeningen over Uwedelen persoonen. familien en wigtige amptsbedieninge, dat
Uwedele en dezen huyze wel en voorspoedig mag gaan tot in lengte van jaaren'9.
Als men niet op tijd op de vergadering kwam, kostte dat een boete. Dit geld werd
in een apart potje gestopt waaruit de luxueuze maaltijden werden bekostigd.
De regenten genoten voor het vele werk dat zij letterlijk pro Deo deden, slechts
enkele geringe gunsten. Vanaf 1737 hadden zij bij hun reizen buiten de stad vrijdom aan de stadspoorten en sinds 1694 waren de regenten op hun verzoek vrijgeIn tegenstelling tot Schoute, 'Levensloop ziekenhuis', in AZG. 207-208.
'
In 1665 deed overigens ook de binnenvader Cornelis Welle de verse marktgang'. Overigens
uit
handen.
dit
recht
niet
de
en
Waarschijnlijk vonden zij het
geheel
regenten
regentessen
gaven
interessant met dergelijke omvangrijke bestellingen bepaalde marktlieden te begunstigen. Bij het
weeshuis ( 1771 ) komt dit aspect nader ter sprake.
7. RAZ OAGM relatieven notulen 18e eeuw. inv.nr. 8. nr. 237.
8.
RAZ OAGM bijlagen rekening 1703-1710. inv.nr. 347.
9. RAZ OAGM notulen I Re eeum inv.nr. 2
5.
6.
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Afb. 17. Regentenportret 1697, door J. Bizet (of Biset). Olieverf. Afgebeeld staan

(zonder bekende rolgorde): Johan Costenobel, David Sandra. Cornelis Klink,rerck,
Abraham Coock, Symon Merssen (ontranger) en staande de binnenvader.

steld van de verkiezing tot diaken, want het was niet gebruikelijk te bedanken
wanneer men tot diaken of ouderling werd voorgedragen. Bovendien vielen de
vergaderingen van beide instellingen regelmatig samen en de meningsverschillen
tussen de diakenen en de regenten waren legio, zodat beide betrekkingen niet te
verenigen waren'I.
Ook kregen de regenten vrijstelling van deeiname in de burgerlijke wacht, hetgeen in 1675 nog eens werd bevestigd door Wet en Raad omdat de kapiteinen van
de burgerwachten de regenten toch lastig vielen. De regenten hechtten bijzonder
aan deze vrijstelling omdat hun regentschap al genoeg werk met zich bracht en
'swaer ende periculeus (was) ten regarde dat deselve meede de regeeringe van
pesthuys syn hebbende ende geduerende desen lanckduerigen oorloge veel
stanck vulicheyt ende groote moyte hebben geleden wegens de gequeste ende
verminckte persoonen die in grooten getale int gasthuys syn geweest'".
Bij het vele werk en de enkele geneugten hebben de regenten nog tijd gevonden
zich te laten portretteren. In 1697 gaven de regenten Steven Voet, David Sandra,
Cornelis Klinkwerk en Abraham Couck met de ontvanger Simon Meersen, opdracht aan de schilder Johannes Bizet, zich te laten vereeuwigen op een 'groot
stuk voor de schouw binnen de voorzaal'. Zij betaalden dat uit eigen zak, twintig
dukaten per persoon, waarbij Bizet goedgunstig als toegift binnenvader Jannes
Vyleijn schilderde. Ook in 1670 hadden de toenmalige regenten al een portret
door schilder Reinhoudt laten maken en in de achttiende eeuw herhaalden de regenten dat. In 1752 hadden 'de regenten en ontvanger geresolveert ( . . . ) zig te late
poutreitteeren' en wei door de 'konstschilder' Palthe, waarvoor men ieder uit privtbeurs £ 26.10 betaalde. En in 1787 werd de bekende landschaps- en pluimveeschilder Aart Schouman bereid gevonden de heren op hun kosten 'ten levensgroote' uit te schilderen met als ornamenten de wapenschilden pan de heren en
een 'witje' of grisaille, een liggende zieke voorstellende, waarmee de betrokkenheid met het gasthuis werd aangegeven.

2. Opdracht
Het vroegste reglement, zowel voor de regenten als voor de personeelsleden, dateert uit 1604. In een prachtig leggerboek waarin de regenten alle landerijen, huizen, renten, cijnzen en andere bezittingen van het gasthuis bijhielden, hadden zij
een fraaie opdracht geschreven aan de baljuw, aan Wet en Raad van Middelburg
en aan alle toekomstige gasthuismeesters.
Na de enorme toeloop van zieken en gewonden gedurende de belegering van
de stad, de pestepidemie van 1585 en de krijgstocht in Vlaanderen, was het kleine
Middelburgse gasthuis uit zijn krachten gegroeid. Een nieuwe structuur was nodig, met nieuwe taakomschrijvingen. Het is dan ook geen wonder dat het eerste

10. RAZ OAGM relatieven notulen 1694, inv.nr. 6, nr. 29. Het is opvallend dat de regenten
geen bezwaar maakten tegen benoeming tot ouderling. Dat gaf meer status dan een benoeming tot
diaken. In veel kerkeraden was het usance dat ambtsdragers eerst diaken moesten worden, voor
zij tot ouderling konden worden benoemd. Zo omzeilden de regenten deze hierarchische opklimming.
11.

RAZ OAGM relatieven notulen

1675. inv.nr. 6, nr. 13.
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ordonnantieboek uit 1604 dateert. net nadat de grootste drukte voorbij was. Men
besefte dat een verdere institutionalisering nodig was, dat men niet meer louter
op de liefdadigheid een beroep kon doen, maar dat het gasthuis een instelling was
geworden die een solide financiele basis dientle te hebben. met personeelsleden
die exact wisten wat van hen verlangd werd. En dat gold ook voor de regenten,
die met het sterk uitgebreide gasthuis, de verantwoordelijkheid droegen voor een
grote organisatie met een aanzienlijk kapitaal.
Hier volgt nu een deel van de opdracht, aangezien die een aardig beeld geeft
van wat men in 1604 voor een regent de belangrijkste geesteshouding vond. Als
een tijdloze preek luidde de opdracht:
Als wy innesien. beminde broeders. dat de geheele weth ende propheten hanget aen
de lyffde tot Godt ende onssen evennaesten. ende dat den mensche niet alleenelyck
tot nut ende oirboir van syn selven. maer veel eer tot behulp van synnen eevennaesten
van Godt is geschapen ( . . . ) isser ons bedenckens niet Godtsaliger als bedienen der
Armen ellendighe. verdreven ende van yder verlatene menschen, van den welcken
on„ser oppersten Rechter Jesu Christy in den dach des Oordeels 5al spreken. Ick ben
hongerich geweest, ghy hebdt my gespyst, 1ck ben dorstich geweest, ghy hebdt my
te drincken gegeven. Ick was een vremdelinck. ghy hebdt my geherbercht. ick was
naeckt. ghy hebdt my gecleedt. Ick ben cranck geweest. ghy hebdt my besocht enz.
ende sal alsoo tgene eenen van den minsten in synnen name is gedaen. achten als aen
hem selfs gedaen te wesen. Nu beminde broeders. wien canmen met meerder eeren
dienen als den heere der heeren. Wye salmen met meerdereeren besoucken ende herberghen als den Coninck der Coninghen ende den gever van alle tgene wy hebben.

Hier is het godshuis in de meest elementaire betekenis van het woord geschetst,
een tehuis waar men om Gods wil zijn naaste helpt.
De opdracht gaat in dezelfde trant nog door. Abraham en Lot worden tot voorbeelden van gastvrijheid gesteld (Genesis 8) en waar zij vreemdelingen hun eigen
goederen aanboden. hoeveel te meer zijn dan niet de gasthuismeesters gehouden
de armen uit de liefdegaven van anderen
in haeren noodt bystandich te wesen. Soo sullen dan alle bedienders der Armen bedencken dat hare beroupinghe voor eerst bestaedt in goede sorghe te draghen dat alsulcke heerlycke besettinghe deur hare eygen bate, vreese. slappicheyt ofte anderssins door hare onnachtsaemheyt niet verlooren ende te niete en worde.

Ook gedragsregels voor de toekomstige regenten werden gegeven.
Jegens den Armen en sullen sy niet straffnoch onbermhartich syn op dattergeen onbarmhartich oordeel or'er hun inden vuytersten dach gesproken en werde. gaet ghy
vervlouckte int eeuwige vier enz. maer ter contratie de selve Armen ontfangen met
alle vriendelyckheyt, sachtmoedicheyt. barmhartigheyt ende beweechlyckeyt, niemant syn leet ofte voorgaende gebrecken verwyttende. op dat men den Armen geen
oorsaecken van cleynmoedicheyt en geve ende deurde groote droufheyden overwonnen wesende in cleynmoedicheyt verweret en worde. maer gedencken dat Godt alles
regeert naer syn welgevallen, ende macht heeft den ellendighen te verheffen ende den

hoochmoedighen te \ernederen.

In financieel opzicht luidde de opdracht:
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Afb. 18. Regentenportret 1787, door A. Schouman. Olieverf. Afgebeeld staan(zonder
bekende volgorde): Anthony van Citters, Isaac Brungnt du Buisson, Willem Aarnout
van Citters (praeses), Pieter Ackermans. Daniel van Visvliet en staande binnenvader
Pieter \'an der Meer.

Sy sullen oock well achtnemen dat de ghiften soo den armen gegeundt ende gegeven
niet misbruyckt maer tot nut ende nootdruft van den armen gebruyckt, niet in overvloedt maer verheyschende noodicheyt yder na synne gelegentheyt uytgedeylt worden, de siecke ende gequesten versorgende met goede doctoren. chirurghijnen.
siecke en keuckemoeders, ende dienstboden, goede lydelycken moncost. bedden,
dexell (dekens en lakens). vuer ende licht ende voomemelyck van eenen Godtsalighen sieckentrooster die geschickt van leven, well ervaren in Godts woort op dat hy
yder na synne gelegentheyt mach sterken en troosten den swacken int geloove haer
geloove versterckende, den sondaren vermanende tot berou ende bekeeringhe des levens'z

Dit is wat intentie betreft een duidelijke richtlijn voor alle toekomstige regenten.
die aan helderheid, zorgzaamheid en confessie niets te raden overlaat. De gasthuismeesters hadden voor alle personen ordonnanties gemaakt, evenals het fraaie
leggerboek waarin alle goederen correct genoteerd stonden en jaarlijks de ontvangen pacht, huur of renten konden worden bijgeschreven. zodat men een goed

12,

RAZ OAGM grootleggerboek 1604. inv. nr. 414.
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overzicht had van de bezittingen. Tevens riepen zij de hulp in van de stedelijke
magistraten, de 'oppervoogden' van het gasthuis genoemd, om bekwame gasthuismeesters aan te stellen13.
In 1681 stelden de regenten opnieuw reglementen samen en deze ordonnanties
zijn veel meer uitgewerkt dan de eerste. Het is duidelijk dat de instructie van 1604

primair gericht was op een goede regeling van de inkomsten, waarin de personeelsleden vooral op dat punt duidelijk hun taak omschreven kregen. Na de
enorme uitdaging van de laatste dertig jaar moest allereerst de economische basis
verstevigd worden en dat deden de regenten door de registratie van de bezittingen
te perfectioneren door middel van de leggerboeken, waardoor zij een goed overzicht kregen van de opbrengsten. In 1681 zien wij in de instructies de nadruk liggen bij de persoonlijke verantwoordelijkheden van de personeelsleden, waarbij
hun taak uitgebreider werd omschreven. Nadat in 1604 het kader was geschetst,
vulde men dat in 1681 gedetailleerder in. Opvallend was dat nu ieder personeelslid apart de opdracht kreeg strikte gehoorzaamheid te betonen aan de regenten.
Eerder zal dat zeker ook al zo geweest zijn, maar met een uitgekristalliseerde organisatiestructuur verdiende dit punt een aparte vermelding.
3. Geestelijke zorg

In de ordonnantie van 1604 werd de ziekentrooster als eerste genoemd, met dien
verstande dat het recht dat het gasthuis claimde op de nalatenschappen, in de ordonnantie nog voor de ziekentrooster aan bod kwam. Dit alleen al illustreert de
financiele noodzaak van de institutionalisering. Het was een dringende behoefte
dat de personeelsleden wisten hoe het gesticht aan meer baten geholpen moest
worden en daarom kreeg de ziekentrooster ook zijn eerste plaats. De Middelburgse gasthuismeesters waren niet snel met het benoemen van een ziekentrooster. Pas zestien jaar na de overgang van Middelburg, was een protestantse trooster in het gasthuis aan het werk.
Hoewel de ziekentrooster als eerste personeelslid werd behandeld, was het eerste punt van zijn ordonnantie niet de zielszorg, maar de bepaling dat hij de nieuw
binnengekomen zieken moest visiteren en hun vragen waar zij geboren waren,
waar zij gewoond hadden, of zij gedoopt waren, welk handwerk zij uitoefenden
en of zij goederen bezaten. Indien zij roerende goederen bij zich hadden, nam hij
die af en overhandigde ze met een inventaris aan de regenten. Die hielden ze voor
de zieke in bewaring. Pas na deze administratieve zaken kwam de andere taak van
de ziekentrooster aan bod, namelijk de zieken die 'heel cranck syn overluyt te
troosten met Godts woort, heurlieden voorhoudende de ellende en verdorventheyt des menschen geslachte, door den vall onsser eersten Vader Adam in den Paradise ende de opstandinghe ende wedergeboorte door onssen Heere ende eenighe salichmaker Jesum Christum. met vermaninghe tot berou en leetwesen van
haere sonden ende beteringhe des levens' 14. Daarnaast moest hij elke zondag en
donderdag om tien uur 's morgens, voordat het middageten werd uitgereikt,

13. T.a.p. Men nam als uitgangspunt de kwalificaties die de apostel Paulus in Timotheus III gaf
voor goede kerkelijke ambtsdragers.
14.
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'overluyt' een hoofdstuk uit de Bijbel 'ofte eenighe andere goede boucken' lezen
en een algemeen gebed doen in een of meer kamers en daarin God bidden voor de
nood der kerk en der zieken en God danken voor alle weldaden aan kerk en zieken
bewezen. De gewone gebeden werden elke dag om tien uur's morgens en vijf uur
's middags gedaan, 'eer de portien uytgedeylt worden'. Pas in dit laatste punt
stond ook dat hij 's nachts gewillig moest komen om een zieke bij te staan.
Waaruit zijn opleiding precies bestond, valt niet goed na te gaan. Het lijkt erop
dat men gewoon iemand aannam met singuliere gaven tot het troosten van zieken,
het preken en doen van gebeden en last but not least het bijhouden van de boekhouding. Het is typerend dat in de ordonnantie van 1681 de ziekentrooster niet
meer als eerste personeelslid werd behandeld, maar pas als vijfde. Zijn administratieve taak was dan ook door de binnenvader overgenomen. In beide ordonnanties is een verschuiving te zien naar een specifieker en gerichter zorg voor
elke zieke persoonlijk, met meer nadruk op de opbouwing van het geloof door
middel van preken, zonder de bekommering om de aardse goederen van de zieken. Inmiddels waren al twee ziekentroosters aan het werk (van 1660 tot 1672)
en een enkel jaar zelfs drie, van wie 66n de zieken in het Frans troostte. Essentieel
was nu de bepaling dat zij 'tsy tydich ofte ontydich' de zieken moesten komen
vertroosten en hen in gebed voorgaan. Een van beiden hield elke zondagmorgen
van tien tot elf uur in de zogenaamde witte kamer een preek, 'expliceeren eenige
texten uyt de Heilige Schrifture' en deed de nodige gebeden 'in 't publycq' ten gehore van alle zieken.
Ook gingen de ziekentroosters nu iedere dinsdag en vrijdag van de ene bedstede naar de andere en spraken elke zieke persoonlijk aan, vermaanden en vertroostten hen, 'naer dat hy yder persoon bevind ende ontmoet' en wel 'sulcx dat
hy moet trachten het talent hem ten dese synne toebetrouwt aende selvige siecken
te appliceeren'. Voor dit werk ontving hij het schamele bedrag van £ 6 Vlaams

perjaar,5.
Alle zieken konden alleen volgens de reformatorische beginselen getroost
worden, ondanks het feit dat mensen van diverse gezindten opgenomen waren.
Pas in 1795 mocht voor het eerst, schoorvoetend, weer een rooms-katholieke
geestelijke zijn intrede doen in het gasthuis en dan nog alleen maar in noodgevallen. Een assertieve pastoor had de regenten dit problematisch verzoek gedaan,
waardoor zij in gewetensnood geraakten, want 'bezoeken van roomsche pastors
of priesters (waren) nooit tzedert de reformatie voor zoo verre hun regenten bekend is, bij de zieken in dezen huijze gepermitteert' 16. De regenten vonden dit
zo'n belangrijke zaak dat zij zich niet bevoegd achtten het probleem zelf op te lossen en legden de zaak daarom voor aan de stedelijke regering. Beinvloed door de
Verlichting en de idealen van vrijheid en gelijkheid, stond de stadsraad het verzoek toe, maar alleen bij ernstig zieken en op voorwaarde dat niemand ook maar
de minste overlast zou ondervinden van de 'ceremonien bij die gelegenheid gebruijkelijk'. De rooms-katholieken kregen allengs meer voet aan de grond zodat
in 1799 zelfs de Gasthuiskerk aan hen werd verkocht tot gebruik van de eredienst
in wat men de eeuw daarvoor nog de 'blintheyden des Pausdoms' noemde.
15. RAZ OAGM relatieven notulen 1751, inv.nrs. 6, nr 76, grootleggerboek 168 L inv.nr. 415.
Sedert 1751 werd de ziekentrooster verplicht mee te doen in de weduwenbeurs (pensioenfonds)
van de stoeldraaiers, borstelmakers, boekbinders. lijkdienaars. boekdrukkers, boekverkopers.
officianten en particuliere personen.
16. RAZ OAGM notulen 1795, inv.nr. 3.
Ill

4. Medicinae doctores
De twee medicinae doctores deden om beurt dienst. Zij waren iedere morgen om
zeven of acht uur in het gasthuis om alle zieken persoonlijk te bezoeken en alles
wat voor hen nodig was op te geven. recepten te schrijven met daarbij de naam
van de zieke. in welke kamer'ende op wat coetsken daer de siecken opliggen. opdat een yder sijnne geordonneerde medecinen gebruycke en geen ander diet selve
niet geordonneert en is gegeven te worde'. Daarna zagen de patienten de hele dag
geen doctor meer, ook niet de die dag nieuw opgenomen zieken. Deze bepaling
was de enige die aan de geneesheren was voorgeschreven en gezien het vaste
traktement van honderd gulden 's jaars, gecombineerd met het betrekkelijk geringe werk, was het een gewild baantje. Overigens was de honorering zelden naar
de zin van de doctoren. Alleen in normale tijden wilden zij voor die honderd gulden per jaar werken, maar tijdens 'grooten aanval ende last van veele siecke ende
gequetste soldaten' of andere zieken, vonden zij dat bedrag volslagen onvoldoende'7.
Hoeveel vrijheid de ordonnantie van 1604 de doctoren ook liet, zelfs de enige
bepaling dat zij iedere morgen in het gasthuis aanwezig moesten zijn. werd niet
altijd nagekomen. In de rekening van 1614/15 blijkt dat het salaris van de beide
toen in functie zijnde geneesheren Caspar Pelletier en Caerel Francoissen met een
kwart werd verhoogd omdat zij weI de ordonnantie nakwamen en het gasthuis iedere dag met hun bezoek vereerden, terwijl in de voorgaande jaren slechts om de
andere dag een doctor het gasthuis kwam bezoeken. Dat was niet conform de instructie, maar kennelijk hadden de regenten er weinig aan kunnen doen. In de ordonnantie van 1681 paste men de bepaling omtrent het vroege tijdstip dan ook
aan, mits de doctoren 'tijdig' in het gesticht verschenen. De doctoren hoefden
niet meteen een nieuw binnengebrachte ernstig zieke te bezoeken. Dat was het
werk van de chirurgijn. die van zijn onderzoek verslag uitbracht aan de dienstdoende doctor. Pas daarna, indien nodig, verschafte de geneesheer hulp. Elke
veertien dagen bezocht de dienstdoende doctor met twee chirurgijns alle patienten en overlegden zij gezamenlijk.
De medicinae doctores konden ook maatschappelijk hoog klimmen. Zo was de
gasthuisdoctor Johannes Cocquelle (in 1719 benoemd) afwisselend raad en schepen en staatsgezind als hij was. werd in 1747 zijn huis geplunderd door het orangistische volk. Ook Galenus Trezel wist het in 1672 tot schepen en later tot bewindhebber der Oost-Indische Compagnie te brengen. Zijn zoon werd behalve
gasthuisdoctor ook nog burgemeester. En Anthony Everaert, in 1671 gasthuisdoctor geworden. kiom in 1673 op tot raadslid en richtte in 1668 met enige vakbroeders een belangwekkend gezelschap op ter bevordering en verdediging van
de geneeskunde in Middelburg. Waarschijnlijk was dit een reactie op het tien jaar
eerder opgerichte Collegium Anatomico Chirurgicum, waarin chirurgijns met
enthousiasme en modernistische geest de anatomie beoefenden. De medicinae
doctoren vonden het kennelijk ook nuttig een college opte richten ter bevordering
van de onderlinge contacten. het behartigen van elkanders belangen en tot oefe-

17. Om van allesafte wezen verleenden de regenten in 1630 een traktementsverhoging tot £ 24
Vlaams (.f 144.-) zonder extra beloning in drukke tijden. Desalniettemin bleven de doctoren kiagen.
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Ajb. 19.Jan Matens, 1605.Schilderonbekend.Olie\,erfopeenpaneel. Matensbegunstigde het gasthitis met een aanzienlijke erfenis.
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Afb. 21.Pentekening ran de vergaderde regenten. 1605. Zij rerblij\,enin de archiefbewaarplaats in het gasthuis acin de Lange Delft
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Afb. 22. 'Bethesda' door Dirk ran Delen, 1636. Olieverf op doek. Geschonken door
de dankbare patient Jacques Orloogh. Zie voor het opschrift links onder p. 93.

ning in de edele geneeskunde. Onder de zinspreuk 'Majestate et fide, amicitiae
gratia. sublato invidiae oestro' heeft men tot 1676 of kort daarna het college in
stand gehouden. Onder de twaalf leden telde men de gasthuisdoctoren Comelis
van de Voorde en Galenus Trezel en de beroemde Antonius d'Heyde' 8.
De doctoren waren allen universitair geschoolde lieden, die ook na hun afstuderen vaak publiceerden en hun waarnemingen daartoe soms in het gasthuis verrichtten. Ook de lectoren van de Illustere School oefenden veel invloed op hun
collega's uit. Uit de publikaties komen wij te weten waar de belangstelling van
de heren doctoren naar uitging en waarvoor zij kennelijk, ook in het gasthuis.
aandacht zullen hebben gehad. Zo publiceerde de geneesheer Aarnoud Helvetius, lector in de anatomie en chirurgie, een verhandeling over diverse genezingen van de kinderpokjes (variolae), een verhandeling over jicht en een 'korte ontleedkunde van het geheele menselyk lichaam'. In het gasthuis heeft lang een beschilderd schouderblad van een olifant gehangen. waarop een anatomische les
was afgebeeld. Zeer waarschijnlijk is de afgebeelde lector Aarnoud Helvetius,
die aan elf toehoorders de geheimen van de anatomie ontvouwde.
Andere publicerende gasthuisdoctoren waren onder andere Caspar Pelletier,
die al in 1610 een systematische flora had doen uitgeven van de op Walcheren
groeiende planten en daarmee een belangrijke wetenschappelijke bijdrage had
geleverd aan zowel de botanie als de farmaceutische toepassing van kruidenig
F.T. Reitz publiceerde onder meer 'Bericht van een belette doorzwelging' en diverse leden van de beroemde familie De Wind verdienden hun sporen in de medische literatuur.
Paulus de Wind jr was gasthuisdoctor en schreef veel over obstetrische onderwerpen, waarbij het 'geklemd hoofd' van het kind in het geboortekanaal een onderwerp was dat zich in die dagen in een brede belangstelling mocht verheugen.
Dat was een klemmend probleem als gevolg van de veelvuldig voorkomende
bekkenvernauwingen bij vrouwen, waarschijnlijk als gevolg van rachitis. Paulus
de Wind sr. had naam gemaakt, door bij een bevalling in plaats van haken, stalen
bladen te gebruiken die de beklemming van het hoofd in de bovenste ingang van
het bekken moesten opheffen. De beroemde Rhoonhuize, medicus te Amsterdam, had daartoe een speciaal apparaat ontwikkeld, dat hij echter zorgvuldig geheim hield. 1n 1757 wist Paulus, samen met zijn broer Gerard, dit 'geheim' voor
maar liefst f 1000,- aan te kopen, hetwelk een flauw gebogen lepelvormig instrument bleek te zijn'n. Tegenwoordig wordt nog steeds een dergelijk instrument
voor dit doel gebruikt. Verder schreef hij op verzoek van de stadsregering over
het al dan niet dodelijk zijn van het niet afbinden van de navelstreng en kreeg daar
als dank vier zilveren kandelaren voor. Ook schreef Paulus sr. over navelbreuken. liesbreuken en een gebarsten maag bij een kind. Hij was tevens steensnijder
en stadsoperateur en heeft maar liefst 98 maal een lithotomie (steensnede) verricht. Hij opereerde als zodanig in het gasthuis. In 1750 werd hij lector in de ontleed-, heel- en verloskunde aan de Illustere Schoolte Middelburg. Zijn zoon Paulusjr. (1767-1797) werd gasthuisdoctor, maar stierf helaas al op jonge leeftijd.
18.
19.

De Man. 'Wettelijke bepalingen op het leveren van medicijnen' . in AZG 1885. 15.
Oudemans. 'De ontwikkeling onzer kennis aangaande de flora', in: NKA, 1877,223.356-

391.
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Fokker. De Man, Levensberichten.
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Ag. 23. Tang ran Smellie in gebruik bij een moeilijke stuitrerlossing.
In de achttiende eeuw was lector artis obstetricandi Adriaan van Solingen in dit
opzicht een buitengewoon actief man, die na zijn dissertatie De vita foetus propria (\ 782). nog vele werken liet volgen21. Ook gaf hij in de anatomiekamer lessen in de vroedkunde aan de aankomende chirurgijns en benutte daarvoor lijken
van vrouwen die in het gasthuis waren overleden. De criteria voor het afgeven
van lijken uit het gasthuis zijn nergens vastgelegd, maar uit latere jaren blijkt dat

11.
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men alleen vreemdelingen nam, van wie geen familieleden of vrienden het lichaam reclameerden. Men leest echter niets van de vrijheid sectie te verrichten
op een overledene waarvan men omtrent de doodsoorzaak in het duister tastte,
hoewel de chirurgijns in 1655 al voor deze moderne pathologische anatomie hadden gepleit.

5. Chirurgijns
Het was gebruikelijk dat lijken uit het gasthuis aan het chirurgijnsgilde werden
overgegeven om de jonge gezellen in de gelegenheid te stellen zich te bekwamen
in de anatomie. In het gasthuis bevond zich ook een skelet waarmee de chirurgijnsleerlingen konden oefenen, afkomstig van een overledene in het gasthuis. In
de rekeningen van het chirurgijnsgilde stond in 1622 vermeld: 'Soo is dat deken
en beleeders corte daer na een skeleton hebben versaemelt nemende tot haer subject een Engelsman in het gasthuys gestorven met name Jan Jut, welckers scrotum onvoorsien van testiculi doch wierde deselve weynigh boven het scrotum in
de liese verborgen gevonden daer de nature voor haer 2 merckelycke caviteyts
hadde bereyt en geschiedde dese praeparatie en opsiedinghe in het pesthuys
(alsoo daer geen contagieuse sieckte en was) doch geschiedde de opmaeckinghe
in het gasthuys en wiert het gilde van de meesters thesauriers by ordonnantie van
het collegie voor haere moeyte, oncoste en vuyligheyt vereert vyftigh caroliguldens'22

Men zag de chirurgijns vaker in het gasthuis dan de doctoren. Er waren vier
heelmeesters, van wie er maandelijks twee dienst hadden. Zij bezochten de zieken twee maal daags en bij wie de doctoren het nodig achtten, verbonden zij ook
nog eens twee maal per dag de wonden. In de zomer kwamen zij al om zeven uur,
's winters pas om negen uur en daarnaast moesten zij te allen tijde bereid zijn te
komen, ook 's avonds en 's nachts als er zieken en gewonden werden binnengebracht die hulp nodig hadden. Indien er 'eenighe zware periculeusse quetsure,
sieckten ofte eenighe andere accidenten aen eenighe persoonen ware', moest ook
terstond de doctor worden geroepen, die met zijn kundige raad, met biistand van
de chirurgijns en 'met Godes hulpe', de zieke kon helpen. Dat zelfde gold voor
het geval dat 'pacyenten' opgenomen werden met inwendige ziekten, waardoor
de kuur'quaden voortganck' had. Een aantal dagen voor het einde van de maand,
bespraken alle vier de chirurgijns de patienten en vond de overdracht plaats.
Bij grote toevloed van zieken was het nodig dat alle vier de chirurgijns tegelijk
in het gasthuis dienst deden. Dan mochten zij zich daar niet aan onttrekken door
erop te wijzen dat zij nog niet aan de beurt waren, anders verloren zij hun baantje
en werd een ander in hun plaats benoemd. Als de patienten genezen waren, ontsloeg de praeses hen na advies van de chirurgijn. Een van de twee dienstdoende
heelmeesters kwam daartoe iedere vrijdagmiddag bij de praeses.
De opleiding van de chirurgijns vond niet plaats aan een onderwijsinstelling,
maar in de praktijk, door als leerjongen mee te lopen met een meesterchirurgijn.
De gasthuisheelmeesters hadden dus ook altijd wel een aantalleerlingen. Maarde
regenten waren er niet erg gelukkig mee dat die jongens steeds meekwamen in het
22.

Geciteerd bij Schoute, Chirurgijnsgiide, 2\.
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Afl). 24. Kist met verloskundige instrumenten, ijzer, 18e eeuw. Van boven naar onder:
tang van Coutouly. tang van Le\,ret, tang van Smellie (gewijzigd door Denman), tang
van Mulder (slot en lepels, handvat van Naegele).

gasthuis. Daarom bepaalden zij in 1668 dat de chirurgijns niet meer knechten
mee mochten nemen dan zij strikt nodig hadden en dat de knechten gedurende de
rondgang bij hun meesters moesten blijven en niet zelfstandig door de zalen
mochten rondlopen. Evenmin werd het hun toegestaan buiten de vaste bezoektijden van de heelmeesters in het gasthuis te komen om pati8nten te behandelen.
Bovendien dienden de leermeesters er goed toezicht op te houden, dat de knechten de patienten met eerbied en bescheidenheid zouden behandelen 'sonder de
selvige oock met spotredenen ofte schimperie te bejegenen'21
De in de praktijk geschoolde chirurgijns waren ondergeschikt aan de academisch opgeleide doctoren en stonden als een soort veredelde ambachtslieden in
veellager aanzien dan de ontwikkelde medicinae doctores. Chirurgijns klommen
niet op tot in het stadsbestuur of in andere eervolle ambten. Zelfs hun specialiteit,
het aderlaten, mochten zij niet doen zonder toestemming van de doctoren, behalve in noodsituaties. Het is overigens de vraag in hoeverre hier altijd de hand
aan werd gehouden. Het aderlaten vormde het grootste deel van het werk van de
chirurgijns. Meisjes ofjonge vrouwen die pas weduwe waren geworden, mochten zij echter niet aderlaten in de voet, evenmin de zwangere vrouwen in de arm,
tenzij in aanwezigheid van een geneesheer. Deze handelingen golden toen als

23.

116

RAZ OAGM notulen

1668, inv.nr. 1.

middel om een abortus op te wekken en daaraan wilde men zich in het gasthuis
niet schuldig maken en evenmin ongewild het risico lopen een miskraam op te
wekken.

De regenten hechtten er veel waarde aan dat de chirurgijns de nodige zuinigheid en v lijt betrachtten en een goed toezicht hielden op het 'proffyte' van het
gasthuis, vooral op de voorgeschreven medicijnen. specerijen. drogerijen. kruiden, zalven en andere geneesmiddelen die uit de apotheek gehaald werden of in
het gasthuis waren. Zij mochten deze middeltjes nadrukkelijk alleen gebruiken
voor de gasthuispatienten en niet voor hun eigen praktijk, dit op straffe van verbeurte van drie maanden loon. waarlijk geen geringe straf voor een overigens
zwaar vergrijp. De vele regels voor de chirurgijns hadden tevens tot doel dat hun
gedrag rustig en bedaard zou zijn, hetgeen lang niet altijd het geval was. Regel-

matig liepen de gildevergaderingen door overmatig drankgebruik uit de handif
zodat boeten werden gesteld op slecht gedrag tijdens de bijeenkomsten. Ieder
werd vermaand zich 'zedich, stille ende met behoorlick respect ( . . . )t e dragen.
zonder oneerlijcke ende onkuijse woorden, of tot oproer en gevecht streckende te
gebruijcken: veel min d' eene den andren met injurien en handdaad te grieven.
daer toe mes te trecken of anderssins in eeniger manieren'. In het gasthuis waren
dergelijke taferelen uiteraard fnuikend.
Zeeland was in de eerste helft van de zeventiende eeuw de bakermat van het
pietisme in de Nederlanden. Door de intensieve contacten met Engeland, waar
juist in die periode belangrijke medische ontwikkelingen plaatsvonden, kreeg de
geneeskunde hier te lande een nieuwe impuls. De interesse van de predikanten
voor het lichamelijk welzijn en het hanteren van medisch taalgebruik voor de religieuze geestesgesteldheid, leidden tot een wederzijdse beYnvloeding van pietistische theologen en medici. De medische wetenschap in de Nederlanden heeft
aanzienlijk geprofiteerd van deze pietistische contacten met Engeland25.
Het gasthuis heeft in de zeventiende eeuw enkele uitmuntende chirurgijns gehad, die door hun publikaties een grote bekendheid verkregen en daardoor het
gasthuis een goede naam bezorgden. Hoewel hun inzichten niet altijd even vernieuwend bleken, waren hun boeken wei voor een grote groep vakgenoten openbaar en in het Nederlands toegankeliik, hetgeen op zich al waardevol was. Zij gaven voorschriften omtrent het gedrag en de behandelingsmethoden van hun vakgenoten. Volgens de Middelburgse chirurgijn Johannes Verbrugge26 mochten de
handen van de chirurgijn niet beven en moesten ze 'seer sagt en teer' zijn. met
vingers die 'dun, lankagtig en seer gevoelig' dienden te zijn om de wonden goed
te kunnen sonderen. Bovendien raadde hij de leerlingen dat hun 'woorden sy sagt
en vriendelyck met een aengenaem en beset wesen. niet al te blymoedig om datse
de patienten midden in haer pyn en elende mishaegt, ook niet te droeftroostig.
omdat een soodanig wesen haar menichmaal een vreese en bekommeringe aanjaegt'. Daarna werden de leerlingen door middel van zijn boek ingewijd in de geheimen van de bloedsomloop, welke theorie door Harvey (1578-1657) in 1628
ontdekt, toen algemene ingang begon te vinden. Ook de wondbehandeling en genezing en de behandeling van gezwellen en fracturen kwamen aan de orde. Voor

24.

Met namein 1619.

25. Van Lieburg. 'Zeeuwse pietisten', in: AZG 1987.63-86.
16. Verbrugge. Het nieuw hervormde examen van land- en zeechirurgic. \168.
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Afb. 25. Kist met heelktindige instrumenten, ijzer. 18e eCult', waarschijnlijk van J. de
Windt. Linksboven: pelicaan. rechts daarnaast: tongriemspatel. links midden: knijper
1·oor w·ethra, links under: teindentang (niet kromme bek) en gevleugelde Slell.fvonde.
, e,·hts d(tai iiaast : knijper roo r 00 gl idc·ystes . Mi dden boyen : speculicm meri . Daaro,1der litiks : mondspiege 1 roor krank:.i nni gen, rechts daarnaast : afsncie, der om een steel

le ro, men v.or grcit e ge 3rellen. rechts daarnaast: speculum ani dilator urethra {met
ki omming) en een kromme si·haar. Daaronder midden: afsnoerder. rechts daarnaast:
sliecul um met I osse sle itte 1. G e heel onder : k(,gel -steentang ( met schroefconstructie ) en

bekkenmeter.

ingrijpende operaties moesten zij echter eerst de toestemming van regenten en het
stadsbestuur vragen. Dit was om alle 'onordentelichtheden en abuysen' te vermijden, die bij dergelijke 'becommerlicke ende opereuse kuren' als amputaties of
het breuksnijden (liesbreukoperatie) voorkwamen.
Om eventuele lastige chirurgijns gemakkelijk kwijt te kunnen raken, moesten
de heelmeesters ieder jaar opnieuw om verlenging van hun dienstverband vragen.
Voor het werk werden zij beloond met jaarlijks £ 13.6.8 (f 80,-). Evenals bij de
doctoren werd ook bij de chirurgijns uitdrukkelijk bepaald dat zij niet meer geld
of extra douceurs mochten vragen, ook niet in oorlogstijd of perioden van epidemieen en evenmin als het gasthuis zel f extra geld zou ontvangen van de Oost- of
West-Indische Compagnieen voor de door hen verpleegde gewonde soldaten en
matrozen. De geldkwestie was een voondurende bron van ergernis tussen de chirurgijns en de regenten. Wanneer weinig zieken het gasthuis bevolkten, konden
de regenten niet zomaar hun loon verminderen. maar wel mochten zij een chirurgijn 'afdanken'. Ook een mogelijkheid was dat na het overlijden van een van hen,
118

een nieuwe werd aangesteld zonder dat hij traktement kreeg. De nieuwe chirup
gijn moest dan maar wachten tot er weer een van zijn vakbroeders overleed, zodat
hij diens traktement kon krijgen. Zo moest Johannis Berckman, in 1682 aangesteld, tien jaar zonder loon zijn dienst verrichten, waarna hij overleed27.
In reactie op deze handelwijze van de regenten vroegen de chirurgijns in
drukke tijden loonsverhoging, omdat zij dan bijna dag en nacht in de weer waren
voor een schamelloon. Zoook in 1601, nadat de drie extra in dienst genomen chirurgijns 'afgedankt' waren. De vier overgebleven chirurgijns wilden meer geld
zien, tot het uitzonderlijk hoge bedrag van £ 70028 voor een jaar verzorging van
de zieke en gewonde militairen en het leveren van medicijnen. Daarbij rekenden
zij nog niet eens alle 'swaerigheden ende difficulteijten' om alle medicamenten
voor de vele gekwetsten en zieken te bereiden en de moeite die zij hadden om aan
grondstoffen te komen. Want door de schaarste en duurte in Middelburg, moesten zij medicijnen uit Holland laten komen. Alle apotheken in de stad waren nagenoeg uitverkocht en wat nog beschikbaar was, werd enorm duur. Voor de arme
soldaten was dat rampzalig zodat velen 'onnooselijck omme commen die anderssints met een weinich middel connen geholpen worden'. De chirurgijns vonden
dat zij hun claim van £ 700 zeker verdiend hadden, mede omdat zij niet eens meer
aan hun eigen praktijk toekwamen, maar juist hun 'daghen syn onledich houdende in de gasthuysen by hare pacienten'. Voor dat geld wilden zij wel alle soldaten verzorgen en het land een dienst bewijzen zonder verdere kosten te berekenen. Maar hun prille vaderlandsliefde ging niet zo ver dat zij de soldaten die bij
particulieren thuis of nog op de schepen lagen, ook zouden verzorgen. Zij gingen
naar hun eigen zin al genoeg op 'groote expeditie'29
In 1661, gedurende een pestepidemie, kregen zij als gunst zeven stuivers per
dag extra, maar in 1681 bepaalden de regenten dat dit niet meer mocht gebeuren,
al kregen de heelmeesters in 1717 toch weer 66n stuiver per soldaat boven hun gewone loon.
Desalniettemin was een benoeming als gasthuischirurgijn aantrekkelijk. In
1700 kocht zelfs Daniel Naghtegaal de bediening aan het gasthuis van meester
Machiel Pille. Hij had daarvoor de toestemming van burgemeesters en schepenenw gekregen en ook de regenten stemden daarmee in.
Hoewel het loon van een chirurgijn niet hoog was, betekende het weI een vaste
bron van inkomsten. En aangezien de concurrentie niet alleen onder de chirurgijns zelf, maar ook met de rondtrekkende kwakzalvers groot was, versmaadde
niemand een vast inkomen van het gasthuis. Vele wondgenezers, piskijkers.
'olyvercoopers van den berg van Constantinopel, gulde watervercoopers, tandtreckers, extroog-snyders, slangensmout vercoopers' en andere wonderdoeners
als de 'oude wyfven ende andere onderkruijpers', de bandenmaker en zelfs de
RAZ OAGM notulen 1682, inv.nr. 1. Wei kreeg hij in 1692 een recognitie van f 100,-. In
1793 aanvaardden weer twee chirurgijns, De Marrde en Daman, hun post in afwachting van een
latere bezoldiging.
28. Omgerekend zou dat ruim dertien maal het jaarsalaris per persoon betekenen, ware het niet
dat hierbij inbegrepen waren de kosten van verband en medicijnen.
29. RAZ OAGM relatieven notulen 1601, inv.nr. 5, nr. 15.
30.
Aangezien Wet en Raad een nieuwe chirurgijn aanstelden, genoten zij daarvoor een recognitie van £ 25 Vlaams, te betalen door de nieuw aangestelde. RAZ OAGM notulen 1793, inv.nr.
27.

3.
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horlogemaker, probeerden klinkende munt te slaan uit de ellende van de burgers.
Dat ging ten koste van de werkzaamheden van de chirurgijns. die deze lieden fel,
maar soms ook humoristisch te pakken namen-9 en beboetten. Vervolgens verteerden zij de geYnde boeten, zodat zij in 1633 zich verbaasd realiseerden dat zij
dat jaar wei £ 70 Vlaams aan inkomsten hadden, maar dat er slechts £ 4 van over
was. Alleen de scherprechter mocht legaal een genezende praktijk uitoefenen.
maar dan slechts voor mensen die hem verzochten 'ten dienste (te) staan in het
wederom insetten en herstellen van leden die uijt haar postuur en plaats zijn geraakt' .

Opmerkelijk is dat de instructie voor de chirurgijns niet de verplichting be-

helsde tot het scheren van de mannen. Uit de rekeningen blijkt niet dat er aparte
barbiers waren en dus hebben de chirurgijns dit werk naast hun gewone werkzaamheden verricht. Pas in 1808 maakten de chirurgijns De Marr6e en Daman
daar bezwaar tegen en voelden zij zich verheven boven dat simpele aspect van
hun edele ambacht. Zij voerden aan dat het niet in hun instructie stond en achtten
zich daartoe dus niet verplicht. De regenten vonden dat echter nonsens en hun
werd aangezegd dat zij volgens 'dezelve instructie verplicht zijnde tot alle chirurgicale diensten, hoe ook genaamd, waaronder ook het scheren, bevorens alleen
door die van het chirurgijnsgilde uitgeoeffend moet worden gerekend'. Pas in de
loop van de negentiende eeuw werd het barbierswerk los gemaakt van het chirurgijnsambacht. Hiervoor hadden diverse chirurgijns al eeuwenlang gepleit. maar
omdat het scheren geld opleverde en andere vakbroeders die verdiensten niet wilden missen, was het er nooit van gekomen.

6. Apotheker
1460 bleek Middelburg reeds een apotheek rijk te zijn. De stadsregering wilde
net als in Antwerpen, Brugge en andere grote steden een stadsapotheek waaruit
men goede en betrouwbare kruiden en medicijnen kon betrekken. De overeenkomst tussen deze apotheker en het stedelijk bestuur werd steeds voor twee jaar
verlengd. Daarnaast werd 'crut' (kruid) geplukt buiten de Noordpoort (1512/13)
en in de Haymanlanden, waarmee de knaap van het gasthuis belast was. Ook
kocht men sommige kruiden van de Minderbroeders en de Franciscanen op de
Balans.
Het gasthuis betrok na ongeveer 1558 de medicijnen van Symon in den
Draeck, de man die in 1586 zelf gasthuismeester werd. Ook de nieuwe medicijnen van overzee wist men al snel binnen de wallen te halen. De admiraliteit van
Zeeland sloot voor de havensteden Middelburg, Vlissingen. Veere en Zierikzee
in 1592 een overeenkomst met de apothekers in die steden voor de levering van
geneesmiddelen. Een goede medicijnenleverantie viel ook toen al onder de verantwoordelijkheid van de overheid. De stadsregering had omstreeks het midden
van de zestiende eeuw het dispensatorium (farmacopae) van Valerius Cordus
lIn

31. De chirurgijn; probeerden soms piskijkers te ontmaskeren door hun geen menselijke maar
dierliike urine voor te zetten. waaruit de nian de incest wonderbaarli.Ike kwalen meende te kunnen
herkennen.
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(1515-1544) verplicht gesteld, uitgegeven in Neurenberg in 1546 en in het Nederlands door Plantijn te Antwerpen.
In 1587 pakte de magistraat weer eens de misbruiken aan op het gebied van de
medicijnenverstrekking. waarvan ook het gasthuis last had (in 1607 en 1624 werd
deze ordonnantie herhaald). Er bleken dagelijks 'diverssche periclen'

te

gebeu-

ren doordat mensen zich met de leverantie bezighielden 'zonder eenige kennisse
van der cunste der medicijnen te hebben, ingevende den simpelen menschen medicinen laxatifof vomitif als antimonium, nieskruyt, coloquinct, pillen van precipitatum oft quicksilver ende diergelycke, purgerende sonder onderscheyt goeden
en quaden humeuren met soo groot gewelt. dat sy dijckmaels weecke ende delicate persoonen den geest ende siele uuyt 't lijff driven'32. En aangezien die genezers zelf niet alle 'fenijnige crachten, quadtheyt' en evenmin de deugden van de

medicijnen kenden, werden vele personen ernstig ziek die nauwelijks meer te genezen waren, terwijl zij normaal gesproken volgens de toen gangbare opinie met
goede medicijnen wei geholpen hadden kunnen worden. Deze lieden verkochten
veelal wormenmiddeltjes, theriak van een twijfelachtige samenstelling en middeltjes tegen allerhande kwalen. zoals olie en zalf tegen zere hoofden (tinea capitb). Tevens verbood men toen dat de doctoren medicijnen zouden leveren. Het
gasthuis heeft echter nog lang zowel van de apotheker als van de doctoren of chirurgi.ins drankjes, zalven en andere middelen betrokken. Vooral wanneer de medici kuren deden aan de zieken, gebruikten zij hun eigen drankjes en smeerseltjes33.

In Middelburg waren de geneesheren niet verplicht een hortus te onderhouden
en het gasthuis betrok de medicijnen meestal van de gevestigde apothekers. Dezen waren niet vast in dienst van het gasthuis. maar de regenten vergunden een
stadsapotheker de leveranties voor het gasthuis. Daartoe moest hij iedere morgen
om zeven uur een knechtje sturen, die met de doctoren de zieken langs ging en

noteerde welke zieken medicamenten nodig hadden. Vervolgens verstrekte hij de
zieken de voorgeschreven drankjes. zalven, likkepotten, poeders, pillen en pleisters en lette hij erop dat de zieken ook werkelijk hun medicijnen innamen. 'opdat
't selve niet vuytgegoten ende 't Gasthuys in onnoodichghe coste gebracht'
werd34. Ook later veranderde deze ordonnantie niet veel. De toediening van de
juiste medicijnen aan de juiste personen bleef belangrijk opdat 'daerop den zegen
van den Heere verwacht' werd.
Toch beviel zo'n contract met een apotheker niet goed, vooral omdat men
dacht duurder uit te zijn dan met een eigen apotheek het geval zou zijn. Daarom
overlegden de regenten al in 1606 met de stadsregering om tot de oprichting van
een eigen 'apothequerie' te komen. Dat ging toen niet door, maar men sloot vier
jaar later wel een contract met apotheker Jasper Perduin waarbij hij jaarlijks alle
benodigde medicijnen zou leveren voor het vaste bedrag van £ 125. Dat leek voor
het gasthuis een goede oplossing, maar Jasper Perduin was er op den duur toch

minder gelukkig mee. Jaar in jaar uit diende hij een declaratie in van de werkelijke kosten, die wel 12 tot 36% hoger lagen dan het afgesproken bedrag. De twee
apothekers die Perduin in 1621 opvolgden, Parsant en De Rijcke, rekenden ieder
Publikaties van Middelburg 1,2 1 5, geciteerd bij Van Pienbroek. 'Pharmacie'.in AZG, 6.
Zie omtrent het punt van medicijnenleveranties door medici: De Man, 'Wettelijke bepalingen op het vroeger leveren van medicijnen', in: AZG 1885. 1-42.
34. RAZ OAGM grootleggerboek 1604, inv.nr. 414.
32.
33.
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normale prijzen, zodat het gasthuis het volgende jaar aan hen al vijf maal zoveel
kwijt was als aan Perduin, wat de regenten toch wel wat erg veel vonden. Zij probeerden toen weer om tot een nieuw akkoord te komen, hetgeen mislukte. Pas
toen het burgerweeshuis in 1749 een apotheek oprichtte. kon het gasthuis daarvan
weer voordelig medicijnen betrekken.

7. Binnenvader en binnenmoeder

In 1604 was er nog geen instructie voor de binnenvader, maar slechts voor de
oudste dienaar, die echter weI als concierge of binnenvader fungeerde. Bovendien had hij de steun van een klerk, die zich evenals de ziekentrooster met de administratie bemoeide. De klerk hield de loodjesboeken voor burgers, militairen
en passanten bij. waaronder tevens de vrouwen en kinderen van de soldaten.
'soetelaers ende ander nagevolch van 't leger' vielen. De gegevens van deze laatste groep werden vooral genoteerd om te laten zien 'wat groote lasten 't Gasthuys
heeft gehadt ende gesustineert, ende waerdeur het soo merckelijken somme is ten
achteren gegaen, ende noch dagelycx gaet', want voor hen werd door niemand
betaald. Ook de gegevens omtrent pacht, huur, renten, cijnsen en testamenten
noteerde de klerk. Tot slot moest hij een 'memoriael ofte journaell' bijhouden
van alle 'voorvallende ongedecideerde saecken tot memorie', met daarbij de goederen die de zieken in het gasthuis brachten en die na versterf in eigendom van
het gasthuis overgingen.
De oudste dienaar ging met de heren doctoren elke dag de patienten langs en
tekende op zijn lei aan welke spijzen en dranken de zieken nodig hadden. ledere
zieke moest 'na gelegentheyt van synne sieckte' gespijzigd worden, opdat niemand 'tsy deur overvioet van spysse te nemen ofte hare behoorlycke nootdruft
niet te hebben' schade leed door zijn gasthuisverblijf. Alleen hij mocht zieken
wijn of sterke drank verstrekken, zodat hij kon controleren of de patienten niet tegen de orders van de medici over alcoholische drank beschikten. Later mocht oak
de ziekenmoeder dit doen, maar alleen met medeweten van de vader. Wijn en
sterke drank behoorden niet tot de normale drankverstrekking in het gasthuis en
slechts tegen betaling kon een patient het genot van een glas wijn of brandewijn
krijgen. In sommige gasthuizen heersten dusdanige misstanden dat de patienten
helemaal geen gratis drank in de vorm van water met melk werd verstrekt, om een
zo groot mogelijke omzet in alcoholische dranken te krijgen, waaraan de binnenvader en -moeder een lieve duit verdienden. In het Middelburgse gasthuis zijn
daar echter geen aanwijzingen voor te vinden.
Het behoorde tot zijn taak er op te letten dat alle bezoekers weg waren wanneer
het voedsel uitgedeeld werd, aangezien zij anders een graantje mee zouden kunnen pikken. De bezoekers mochten overigens wei aanwezig zijn bij de gebeden.
De doodpoort verdiende zijn speciale aandacht, opdat niemand stilletjes via het
achterdeurtje het gasthuis binnenkwam. Ook moest hij nauwkeurig acht slaan op
de provisiekelder en de wijnvoorraden. De sleutel van de voordeur bewaarde hij
zelfs in zijn slaapkamer. De achterliggende angst was dat in het gasthuis ongure
sujetten en bedelaars zouden binnenkomen. die op verpleging geen recht hadden.
maar die zich prinsheerlijk zouden laten verzorgen en gratis maaltijden en onderdak in het gasthuis zochten.
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Als een van de belangrijkste taken gold voor hem dat hij het gedrag van de
dienstboden nauwlettend diende te observeren. dat zij zich naar behoren van hun
taak kweten. dat zij zich niet onbehoorlijk tegen de patienten gedroegen, hun
werk in 'alle sedichheid' verrichtten en dat zij hun godsdienstige plichten nakwamen. In 1681 had de binnenvader de taken van de klerk erbij gekregen, wat overigens in de praktijk al eerder usance was.
Van ouds was het gebruikelijk dat de vader en moeder met de ziekentroosters
en alle dienstboden aan Edn tafel in de keuken aten, maar binnenvader Hendrik
Schuylenburgh en zijn vrouw vonden in 1670 dat daar verandering in behoorde te
komen. Onderscheid moest er zijn. De regenten honoreerden zijn verzoek, zodat
de 'domestycquen' voortaan aan een 'tafelken' apart aten. dit als klein teken van
de toenemende consolidatie in de sociaal-maatschappelijke geledingen in de zeventiende eeuw.
Bij de dagelijkse rondgang van doctoren, chirurgijns en hun knechten in de ziekenkamers. liep de binnenvader mee en droeg 'nauwe sorg' dat zwaar zieke patienten door de meesterchirurgijns in eigen persoon werden verbonden, of anders
ten minste door hun leerlingen in tegenwoordigheid van de meester. Eveneens
lette hij erop dat de chirurgijnsknechten in afwezigheid van de meester normaal
hun werk deden en niets van de medicamenten of pluksels verloren lieten gaan en
'oock dat de selve knechten geene onordentelyckheden bedryven'.
Het was geen gemakkelijke baan voor de binnenvader en zijn vrouw, want zij
waren allebei de hele dag met het gesticht en de verzorging bezig, zij konden
nooit zonder toestemming een nacht buiten het gesticht doorbrengen, mochten
geen gasten laten logeren en dienden bovendien alle personeelsleden en ambachtslieden als leidekkers, loodgieters, timmerlieden en metselaars te controleren. Daarom droegen regenten het liefst een echtpaar zonder kinderen voor aan
de Raad. Als een van beide echtelieden overleed, verloor de ander zijn baan. Alleen indien de vrouw stierf, mocht de man nog wel eens aanblijven, hoewel dat
ook problemen opleverde. Zeker wanneer hij zich op vrijersvoeten begaf binnen
het gasthuis liepen de spanningen onder de vrouwelijke personeelsleden soms zo
hoog op dat de regenten de binnenvader bij wijze van hoge uitzondering buiten
het gesticht lieten wonen35.

8. Ziekenmoeder, keukenmoeder en hun hulpjes

De belangrijkste hulp van de binnenvader en -moeder was de ziekenmoeder, die
zorg droeg voor de zieken en de inventaris. Wat betreft de meubelen, bedden, lakens, hemden en andere goederen van het gasthuis, zorgde zij dat alles 'well gecuyst ende gereynicht' werd en dat niets verloren ging of gestolen werd. De zieken die kwamen om opgenomen te worden, werden door haar met 'vriendelyckheyt ontfangen en gecuyst ende gereynicht' en ook lette zij erop dat de dienstboden 'hen gewillich ende vriendelycken teghen de arme siecke (ge-)draghen op dat
alles met vriendelyckheyt toe gae'. Deden zij dat niet, dan moesten de regenten

35.

In

1805 deed zich dit voor

met binnenvader Paulus van der Meer, weduwnaar, die de

assis-

tente van de ziekenmoeder het hof maakte. Nadien heeft men nooit meer een binnenvader toegestaan buiten het gasthuis te wonen.
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daarvan in kennis worden gesteld. Zij had tevens de zorg voor de slaaplakens.
fluwijnen, hemden, witte schorten, rabatten, gordijnen, tinnen waterpotten, pinten, kroezen, beddepannen, stoven en bekkens. Ook hielp zij de dienstboden iedere dag de bedden op te maken.
Van ouds was het gebruikelijk dat de ziekenmoeder naast haar loon en nieuwjaarsfooi nog een gift kreeg. Zij kwam het meest in contact met de zieken en als
die geld of goud hadden dat niet was afgegeven bij hun opname (hetgeen vaak
voorkwam), was zij verplicht dat na hun overlijden aan de regenten te overhandigen zonder dat zij er iets van mocht houden. Om haar nu toch enig voordeel te geven, kreeg zij (tot 1681) een deel van de 'hoetmutsen en haer snoeren' en de 'messecapke en keursse ofte harteken', die de vrouwen en meisjes droegen wanneer
ze in het gasthuis waren opgenomen en overleden36.
De keukenmoeder bereidde alle spijzen en droeg zorg voor de wijn, het bier.
de suiker en de specerijen die zij onder haar hoede had. Daarvan gaf zij de zieken
naar 'gelegentheyt ende nootlyckheyt'. ledere dag om elf en om zes uur werden
de porties uitgedeeld, iedere patient naar wat hem de doctoren hadden voorgeschreven. De ziekenmoeder zag toe dat de keukenmoeder de spijzen goed bereidde en gaar kookte. Ook zij kreeg weer de vermaning voorzichtig om te gaan
met de wijn en het bier. Iedere morgen gaf zij de dienstboden voor ze de bedden
opmaakten, een glas bier of wijn als ontsmettingsmiddel tegen de kwade en infecteuze lucht, die naar men toen geloofde, de besmetting overbracht. Ook de
dienstmeiden en knechten die de doden 'vuytdoen' (aflegden), kregen een glas
wijn 'tegen de quade reucken'.
Bij het verbedden van de zieken en gewonden behoorden de dienstboden 'deselve well soetelyck (te) tracteeren (behandelen) yder na synne gelegentheyt alse
niet in doots noot syn'. Wanneer zij een patient aantroffen die stervende was. lieten zij de ziekentrooster halen. Overleed een patient. dan legden de dienstboden
de overledene af en naaiden het lijk in een mat. In de zeventiende eeuw nam het
gebruik van doodkisten steeds meer toe. Na het 'suveren' van de doden, kistten
zij de lichamen, waarna de Cellebroeders die begroeven.
De taak van de dienstboden veranderde in de loop der jaren weinig. Zij moesten als altijd de zieken met 'mededoogentheid ter hulpe' komen, hen behoorlijk
reinigen en 'kuyssen, oock geene onbescheidene redenen ofte woorden aende
selvige bejegenen, maer met alle discretie hunne dienst vlytelyck ende neerstelyck uytvoeren'. Weglopende patienten beletten zij hun snode plannen uit te voeren. Ook van de dienstboden en knechten eiste het werk een totale inzet. waarbij
alle dagen en vaak ook nog 's nachts gewerkt werd. Zij woonden in het gasthuis,
bezochten 's zondags in het gasthuis de eredienst en niemand mocht uit het gesticht. dan met toestemming van de binnenvader en -moeder. En als zij dan al
eens waren uitgegaan. werd wei verwacht dat zij op tijd en 'promptelyck' terug
waren. Voor dit slavenbestaan, vol gevaar voor besmetting, kregen de knechten
en meiden slechts £ 7 VIaams per jaar met tien schellingen als nieuwjaarsfooi.
De vraag wie de dienstboden en knechten nu precies waren en uit welke lagen
van de maatschappij zij afkomstig waren. is slechts ten dele te beantwoorden.
Van deze personeelsleden kennen wij eigenlijk alleen de voornamen en gezien de
geringe bezoldiging voor dit slopende bestaan. laat het zich wei raden dat de ge36.
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Ajb. 26. Koekschop voor het bakken van keeken en het bereiden van hoofdkaas. ijzer,
18e eeitw, met Un hartvormige en twee druppelvormige openingen. Wafelijzer, inet
Avee geruite bakijzers voor het maken van ronde wafels.

Kaarsensnuiter. met bakje op

drie voetjes.

ringsten uit de burgerij in het gasthuis werk zochten. Veel oud-patienten werden
ingehuurd als dienstboden, onder wie regelmatig buitenlanders. In 1662 werd
Mary Roets uit Gent na haar genezing als meid aangenomen en in het verdere verloop van de zeventiende en achttiende eeuw, kwam dat steeds vaker voor. Sommigen werden alleen tot tijdelijke hulp gehouden, zoals Janna den Boer die een
maand na haar opname gevraagd werd als noodhulp te blijven. Vier jaar later, in
1710, was zij er overigens nog steeds, maar noodhulp Carolyna uit Kopenhagen
bleef slechts drie maanden. Zo waren er meiden uit Leeuwarden, Maastricht,
Vlissingen, 0ostkapelle, Deventer, Bunnik. Johanna Dorothea Herst uit Breslau
in Silezie bleef in 1782 ook als dienstbode, hoewel zij rooms-katholiek was.
Overigens hadden veel vooraanstaande Middelburgers meiden en knechten uit
het buitenland omdat zij goedkoop waren en hard werkten. De derde meid van
burgemeester Jacob van Citters was bijvoorbeeld een zekere Elisabeth Christina,
geboren in Stavanger in Noorwegen, de keukenmeid van de baljuw kwam uit
Duitsland, de lijtknecht van mevrouw van Cattendijke kwam uit Harmoutshaus
in Zwitserland en de lijfknecht van de heer van Cattendijke was Lodewijk Wullotzin uit Berlijn. Tegen het eind van de achttiende eeuw, toen de armoede in de
Nederlanden steeds knellender werd, keerden vele bezorgde geesten zich tegen
de grote stroom van buitenlanders die hier te lande werk zocht en het door hun
harde werken en betere arbeidsprestaties nog kreeg ook, waardoor veel autochtonen tot de bedelstaf vervielen.
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Welk beroep deze dienstboden en knechten voor hun komst in het gasthuis uitoefenden is maar voor een enkeling te achterhalen, maar laat zich wel raden. De
dienstboden bleken voornamelijk als meid gediend te hebben bij een particulier
of in een etablissement. De knechten vertoonden een gevarieerder arbeidsverleden. In 1781 kwam de 36-jarige matroos van 's lands oorlogsschip Mars, Barend
Bieshoudt uit Workum in het gasthuis. Johan Caspar Schol uit Wurtemberg was
wagenmakersknecht voordat hij de zieken ging verzorgen. De 21-jarige Jan Kries
uit Kassel (Hessen), was knecht van de heer Budel op het klein Schuttershof geweest en bleef na zijn genezing als knecht in het gasthuis. Ook de Brabantse looiersknecht Philip Lyssens werd gasthuisknecht. Vrijwel iedereen was namelijk
toch zijn baan kwijt wanneer hij enkele maanden in het gasthuis had gelegen.
Doorgaans waren er drie bezoldigde meiden en een knecht in het gasthuis, maar
daarnaast kon men tijdens grote drukte nog vele hulpjes gebruiken. Een van de
meiden haalde de personen op die met een loodje ter opname kwamen en hielp de
ziekenmoeder hen te verzorgen. Een andere meid hielp de keukenmoeder met het
snijden van de vele boterhammen. Ook de lopende patienten hielpen mee met de
huishoudelijke werkjes in het gesticht en verrichtten wat simpele diensten voor de
andere zieken.
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HOOFDSTUK 10

LIEFDEVOLLE OPNAMEN EN PIJNLIJKE KWALEN
Want men (moet) geen kosten nog arbeid spaaren ( . . . )o m onze verlooren gezondheid
weder te krijgen, door dien ons dit leven anders zeer bitter en lastig valt. omdat de eedele gezondheid al het goed van de wereld overtreft: 't is het beste deel van ons leven
en het schoonste present dat God ons schenkt'.

De opnamecriteria bleven tot 1812 onveranderd; zieke vreemdelingen, soldaten
en matrozen, zij die nog geen jaar en zes weken in de stad woonden en mensen
die niet door de diaconie ondersteund waren, konden worden opgenomen. Opname in een gasthuis werd nog steeds niet gedaan op medische gronden, maar
zuiver uit sociale motieven. Zieke Middelburgers konden in hun eigen woning
verblijven en wanneer dat nodig was sprong de diaconie hen financieel bij. Een
door de diaconie ondersteunde Middelburger kon dus normaal gesproken niet in
het gasthuis worden opgenomen.
In 1686 had het stadsbestuur nog eens nadrukkelijk de bestaande opnameregelingen bevestigd, waarbij opnieuw vastgelegd werd dat alle onvermogenden die
met ziekten of accidenten gekweld en niet door een armencollege bedeeld waren
en die niet in Middelburg of de jurisdictie van deze stad woonden, kosteloos opgenomen werden. Als zij stierven kwamen hun bezittingen aan het gasthuis, maar
indien zij daarentegen genazen, moesten zij zo mogelijk zeven stuivers per dag
betalen, hetzij uit de voorhanden geldelijke middelen, hetzij door het verkopen
van goederen. Het gasthuis stelde dat het wel uit 'caritate' patienten wilde opnemen, maar wie kon betalen moest dat redelijkerwijs ook doen. Alle goederen van
de vreemdelingen werden dus in het gasthuis gebracht en pas als betaald was, kon
men die terugkrijgen. Aanvankelijk werd daar streng de hand aan gehouden. Zo
werd Coenraedt Vierpach uit Naarden in augustus 1708 uit het gasthuis weggestuurd, hoewel hij nog niet genezen was 'omdat syn goet niet mede bracht'2.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw trad een specialisatie op in de zorg
voor de arme ellendigen, zieken en ouden. Men richtte aparte gestichten op voor
krankzinnigen (1611), oude mannen en vrouwen (1615) en weeskinderen (1611).
De pestlijders waren in 1568 al naar het Bagijnhof vertrokken en de landlopers
werden niet meer in de baajerd gehuisvest, maar vonden onderdak in het pottershuis op het Bagijnhof, op het Gravensteen of in het tuchthuis (1648). De toenemende institutionalisering van de West-Europese staten met het groeiend beschavingsproces, dat zich in het begin van de zeventiende eeuw voltrok, werkte deze
uitsplitsing van zorg in de hand. Waar meer mensen een hogere beschavingsnorm
hanteerden, namen de pijnlijkheidsgevoelens toe voor ieder die niet aan de
nieuwe norm voldeed. Afwijkende groepen dienden derhalve in aparte gestichten
'
te worden ondergebracht. Ook het gezin of de familia' onderging in deze periode
een verandering, waardoor de mogelijkheid en de bereidheid afnamen om zwakzinnige, verweesde, of oudere familieleden op te nemen.

1.
2.

Verbrugge. Land- en zeechirurgie, 436.
RAZ OAGM loodjesl)oek 1708. inv.nr. 23.
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Het gasthuis werd door de oprichting van aparte tehuizen voor wezen, landlopers, zwakzinnigen en krankzinnigen in de zeventiende eeuw steeds meer teruggeworpen op de essentiele taak, de verzorging van zieken. Het feit dat het gasthuis aan al de aparte en nieuw opgerichte godshuizen moest meebetalen, was de
reminiscentie van de oorspronkelijke brede bestemming van het gesticht. Het
deed het gasthuis goed dat het nog slechts zieken en gewonden kreeg. In de zeventiende eeuw kreeg het dankzij enkele actieve, publicerende medici een grote
bekendheid en een goede naam in Zeeland. Door de vele gewonden van de Engelse oorlogen, konden de chirurgijns hun kunsten vervolmaken: dank zij het
Collegium Anatomico Chirurgicum, de invloed van de Illustere School en het
Ckorte) bestaan van de doctorenvereniging, werden in het gasthuis belangwekkende ingrepen verricht en kuren verstrekt.
in de achttiende eeuw vond de terugloop zijn beslag. Er kwamen minder mensen hun heil in het gasthuis zoeken, hetgeen de uitdaging van de zeventiende
eeuw om tot een groot gasthuis met meer dan Middelburgse betekenis uit te
groeien, deed omslaan naar de wetenschap dat dit niet was weggelegd voor het
kleine Walcherse gasthuis. De stedelijke ontwikkelingen hebben daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Al was Middelburg na de belegering van 1572- 1574 zijn
vooraanstaande handelspositie in de Nederlanden kwijt geraakt, het wist in de zeventiende eeuw nog lang een belangrijke plaats in te nemen. De schepen van de
VOC, WIC en Commercie Compagnie brachten veel vertier en het zieke scheepsvolk deed een beroep op de inventiviteit en het medisch inzicht van de chirurgijns
en medicinae doctores. In de achttiende eeuw nam de betekenis van de handel
steeds meer af voor Middelburg. hetgeen in het gasthuis te merken was.
Wij zullen nu aan de hand van de loodjesboeken en de handleidingen van enkele publicerende gasthuismedici nagaan wie in het gasthuis opgenomen werden
en wat hun daar te wachten stond.

1. Problematische opnamen

Veel mensen die weI door een armencollege waren bedeeld, probeerden toch in

het gasthuis genezing te vinden, evenals de mensen die langer dan een jaar en zes
weken in de stad woonden en dus geen vreemdeling meer binnen Middelburgs
poorten waren. Dit 'bedrog' bij de opname kwam erg veel voor en als het ontdekt
werd. moesten de mensen betalen of het gasthuis verlaten. Konden zij niet betalen. dan diende het armencollege maar voor hen in te springen. In 1738 kwam
Aploonia Janse Morre uit Gent in het gasthuis, want zij 'hat gesijt hier maar ses
maanden gewoont te hebbe en onwaar bevonde'. Aploonia moest vertrekken en
de diaconie betaalde de verpleegkosten gedurende de tijd dat zij opgenomen was.
Dat gebeurde ook met Antje Pieters die zes jaar in Middelburg in het Slickstraatje
had gewoond. In 1738 en 1739 waren er maar liefst zestien mensen, onder andere

uit Mannheim. Antwerpen. Brugge, Maastricht en Pruisen, die al vele jaren in
Middelburg woonden en 'met bedrog' in het gasthuis kwamen. Van 1740 tot
1743 negentien' en dit zijn dan nog alleen maar de mensen van wie het bedrog
ontdekt was.

3.
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Afb. 27. Uitzonderlijk geral van een liesbreuk. geopend door Patilus de Wind, 1764.
Een 60-jarige. z.waarlijvige man kreeg een liesbreuk bij het tillen van een zware balk
en verborg het zeer pijnlijke onge,nak. Na zes jaar trof De Wind een breuk=ak aan ter
grootte mn een wateremmer.

Het is opvallend dat rond de helft van de achttiende eeuw, naarmate de armoede meer om zich heen greep, vaker melding werd gemaakt van dergelijke gevallen. Ook opgave van een verkeerde naam of van foutieve gegevens, werd door
de regenten als een ernstig vergrijp aangemerkt. In 1699 kwam Jan de Vale binnen die later Stortdewagen bleek te heten en 'is daerom, doch gesont wegh geson129

den'. Schrijnender was het geval van de 26-jarige vrouw Catharina van Deursen,
die gezegd had dat zij getrouwd geweest was en weduwe geworden, maar vlak
voor haar dood haar woorden terugnam en zei nooit getrouwd te zijn geweest.
Enig voordeel van haar leugen was er niet, hooguit hoopte zij misschien op iets
meer status of medelijden. Correctie hoefde niet meer te volgen op haar leugen
want zij overleed na haar bekentenis aan 'verval van kragten'. De regenten noteerden weI dat de opgave van haar weduwenstaat 'valsch' bleek te zijn
In 1746 werd het de regenten wat al te gortig toen de meeste patienten na de
ontdekking van hun leugens vertrokken zonder te betalen. Vier jaar eerder probeerde Jan van Couwenburg het zelfs twee maal achtereen en gebruikte daarbij
als schuilnaam Jan Plaisier. Deze vervelende dingen konden gebeuren omdat het
presidentschap iedere drie maanden wisselde en de vier chirurgijns slechts per
twee om de maand dienst hadden. De presiderende regent gaf alleen een loodje af
waarop de binnenvader verplicht was de zieke op te nemen. De regenten hebben
dit misbruik nooit helemaal kunnen weren en pas toen het gasthuis in 1812 voor
iedereen werd opengesteld, was het probleem van de baan.
Niet alleen zieken en gewonden, maar ook doden werden in het gasthuis gebracht, opdat die vandaaruit door de Cellebroeders konden worden begraven. Het
betrof meestal mensen die verdronken waren en misschien eerst nog konden dienen voor de anatomische lessen. Zo werd in 1661 'een verdroncken man ingebracht voor de Steenrotse, genaempt Joos Lievensen van Heyntiesant'. In 1701
werd Andries Meyers uit Colijnsplaat drie dagen nadat hij verdronken was door
familieleden uit het water gehaald en in het gasthuis gebracht. Deze mensen werden ook wel voor justitiele sectie in het gasthuis gebracht. Een enkele keer kwam
het toch nog goed terecht, zo ook in 1779 toen Louwie Joseph Lebel uit Rijssel
op 10 oktober 's avonds in een van de kaaien was gevallen en er' voor dood uytgehaalt' werd. Tot verbazing van alle omstanders kwam Louwie in het gasthuis
'weder te regt', waarschijnlijk nadat men hem met een tabaksklisteer had behandeld.

Ook mensen die doodgestoken waren in een ruzie of gevecht, of degenen die
door een ongeluk op straat of op de schepen waren omgekomen, werden vanuit
het gasthuis begraven. Jan de Raet, bootsman van het schip het Claeverblat werd
eveneens dood binnen gebracht nadat op het schip 'syn been afgevrongen' was,
aan welke verwonding Jan meteen overleed. Op de schepen gebeurden regelmatig dergelijke ongelukken waarbij ledematen werden afgeklemd of waar mensen
uit een ra of in de ruimen vielen. Een enkele keer gebeurde het wel dat de dood
niet genoeg was als straf voor een overtreding en de persoon ook na zijn dood nog
in het openbaar correctie verdiende. Dan werd het lijk door de dienaren der justitie uit het gasthuis gehaald en aan de schandpaal genageld. In het geval van Hans
Rits (1703) die het leven had gelaten in een vechtpartij met messen, werd het lijk
met het rechter been aan de galg gehangen, anderen tot voorbeeld4.
Naast de mensen die ten onrechte in het gasthuis kwamen, gebeurde het tevens
dat zieken werden gebracht die wei binnen de opnamecriteria vielen, maar die er
zelf niet wilden blijven. Zo vertrok in augustus 1712 Lucretia Champ uit Oudenaerde 'alsoo sy tegen haer wil hier ingebrocht was' en in hetzelfde jaar op dezelfde dag gold dat ook voor Josina de Wael uit Middelburg omdat zij 'tegens
4.
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danck van haer en haer man hier was ingekomen'. Eenmaal in het gasthuis, met
instemming van de zieke zel f, bleek het verblijf overigens ook niet iedereen naar
de zin te zijn, vooral wat betreft het voedsel. Een enkeling gedroeg zich zo slecht
dat de regenten de zieke niet langer in het gasthuis wilden hebben. In 1704 werd
Jacob Boudens weggestuurd omdat hij boterhammen had gestolen en in 1701
werd Aerijanje Wilmsen Ackert weggestuurd 'om haer moetwillich dagelickx
haer vuijl te maecken en godloos te spreken'. Twee jaar later moest Leyntien Marinis het veld ruimen na drie weken te zijn verpleegd 'om haer vechten, schelden
ende krijcen'. Maar het gebeurde vaker dat mensen zelf weg liepen, soms met
nog een hemd van het gasthuis aan, hetgeen de regenten als diefstal beschouwF-".
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Afb. 28. Zwangere bij wie een deel van de ingewanden buiten de buik ligt. Gewassen
Oost-Indische inkt tekening, 1794, bij een brief van A. van Solingen over het breken
van de vliezen bij barenden en de kwalijke gevolgen die kunnen optreden bij onoordeelkundige toepassing
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den. En mensen die niet op een zaal maar in een kamertje alleen wilden liggen,
konden in het gasthuis niet geholpen worden, wat voor sommigen een reden was
om dan maar te vertrekken. In de loodjesboeken werd van sommige vertrokken

patienten verontwaardigd genoteerd dat zij vertrokken 'sonder kennisse' of'sonder goede nacht te seggen'. De 21-jarige boerenarbeider Jacob Groothart uit Gent
had er veel voor over om uit het gasthuis weg te komen, want hij klom in de nacht
van 23 op 24 januari 1796 over de doodpoort en ontsnapte zo aan de ongewenste
verzorging.
Soms kwam de ziekenmoeder voor vreemde verrassingen te staan bij de opname van nieuwe patienten. Mensen die hun achternaam of vadersnaam niet konden noemen, mensen die hun hemd niet uit wilden doen en maar liever weggingen dan het geliefde kledingstuk af te geven, of een matroos die bij het ontkleden
een vrouw bleek te zijn. Dit laatste geval betrof de 22-jarige Christiaan Zuidergreen uit Gotenburg in Zweden, luthers en ongehuwd, die op 19 oktober 1789 in
het gasthuis werd gebracht. Na haar ontmaskering noteerde men haar in het loodjesboek toch maar als Christina. Zij had gevaren als kajuitswacht op het schip Gaternisse onder kapitein Hans Claaszen. Net gearriveerd uit Oost-Indie, terwijl het
schip op de rede van Rammekens lag, werd Christiaan naar het gasthuis overgebracht 'en bij het ontkleden in 't gasthuis ontdekt dat zy een vrouwspersoon was'.
Opmerkelijk was dat ook na deze ontdekking kapitein Claaszen nog tien stuivers
per dag voor haar betaalde. Maar tenslotte hield hij toch daarmee op hoewel
Christina nog niet was genezen. De regenten hadden, naar het lijkt, wel medelijden met haar, want ook nadat de betaling was gestaakt, mocht zij blijven en tekenden de regenten in het loodjesboek aan: 'Voorts uit aanmerking van haar ongelukkige omstandigheid, als zijnde door lamheid aan de beide handen beuten
staat om haar brood te winnen en haar als een ordinaire sieken gehouden'. Meer
dan dat zij op 2 I april van het volgende jaar naar Rotterdam vertrok. weten wij
niet van haar5.
Overigens was een varende vrouw of een vrouwelijke soldaat onder een mannennaam en verkleed als man geen unicum in de Republiek. Maar als ontdekt
werd dat zij een vrouw bleek te zijn, was het spel weI uit. Christiaan heeft haar
rol kennelijk zo goed gespeeld, dat zij pas door de overmacht van ziekte door de
mand is gevallen. Christina was pas 22 jaar oud en dat vergemakkelijkte de vermomming aanzienlijk, aangezien zij nog als baardeloze knaap door het leven kon
gaanb. De regenten reageerden. behoudens hun verbazing die uit de notitie in het
loodjesboek blijkt, zeer gematigd. Christina werd rustig verzorgd en de regenten
gaven de zaak niet aan bij het gerecht.

2. Wie betaalt ?
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw bleven bij voortduring problemen
bestaan tussen de diaconie en het gasthuis omtrent de vraag wie de kosten van opname moest vergoeden. Het gasthuis nam zieke vreemdelingen en militairen op
en de diaconien behoorden voor de inwoners v an Middelburg te zorgen. Het proRAZ OAGM loodjesboek 1789, inv.nr. 26.
6. Zie ook de studie ran Dekker en Van de Pc,1. V,·c,im'en iii mannenkleren.
ReschiedeniI van
een tegendraadse iraditie.
5.
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bleem was nu wat er te doen viel en wie moest betalen als arme zieke Middelburgers opgenomen wilden worden. Het gasthuis zou het liefst die mensen weigeren
en deed dat ook wei, maar dat lokte herhaaldelijk protesten van de diakenen uit7.
Die konden immers eerst de armen spijzigen en wanneer de armlastigen ziek werden, zouden zij overlijden door gebrek aan hulp. Dat was uiteraard geen goede
zaak. Diverse malen belegden het gasthuis en de diaconie een conferentie om
over dit knellende probleem te praten. Men had in 1671 al de afspraak gemaakt
dat de doctoren in het gasthuis niet meer tegelijkertijd armendoctor van een van
de andere gestichten of van het armencollege mochten zijn, om te voorkomen dat
de ene instelling zou lijden onder de andere".
De aanleiding tot weer eens een bijeenkomst (in 1739) was een opeenstapeling
van klachten. De regenten beklaagden zich bij de diaconie dat hun inkomsten niet
toereikend waren om de vele zieken te verzorgen. Daarbij kwam nog dat vele patienten met bedrog binnenkwamen en soms wel tien, twaalf of twintig jaar in de
stad hadden gewoond, terwijl zij pretendeerden vreemdelingen te zijn. De diaconie daarentegen beklaagde zich over het feit dat de regenten herhaaldelijk weigerden zieken op te nemen en over de slechte kwaliteit van de geleverde medicijnen.
Zo had het gasthuis geweigerd in te gaan op het verzoek van de diakenen in maart
1737 om een vrouw die door een dolle hond was gebeten op te nemen. De regenten voerden als excuus aan dat zij geen gelegenheid hadden om zo'n patient 'secuur' te kunnen bewaken.
Vooral in de loop van de achttiende eeuw zien wij herhaaldelijk weigeringen
om patienten op te nemen. Naarmate de financien krapper werden, kreeg het
gasthuis steeds meer de neiging zich op zijn beperkte taak van verzorging van
vreemdelingen en soldaten terug te trekken en ieder beroep op een verruiming
van de opnamemogelijkheden af te wijzen. De herhaalde conferenties tussen de
diaconie van de Nederduits-Gereformeerde kerk en het gasthuis omtrent de opnamekwestie laten zien hoe gevoelig dit punt lag en dat het steeds pijnlijker werd
naarmate de armoede in Middelburg meer om zich heen greep en de financien van
de gestichten en de diaconie kariger werden.
In september 1683 en later, in augustus 1739, voerden de diaconie en het gasthuis vele besprekingen over deze opnamekwestie. De diaconie wilde het gasthuis
tot een algemeen ziekenhuis voor zowel vreemdelingen als inwoners van de stad
maken, al zouden 'die tot den armen behooren ( . . . ) mede het gasthuijs van agteren moeten besoeken en uyt en ingaan'. In 1739 was het stadsbestuur zo verbolgen over de voortdurende ruzies tussen beide partijen, over het niet nakomen van
de afspraken welke instantie voor de kosten zou opdraaien en over de herhaalde
weigeringen van de regenten om zieken op te nemen, dat zij advies inwonnen van
de doctoren en chirurgijns omtrent een mogelijke oplossing van dit geschil.
De diaconie stelde voor dat haar zorgenkinderen in het gasthuis terechtkwamen, waar de armen verpleegd konden worden, zij hun medicamenten behoorlijk
konden gebruiken, 'ordentlijk verbonden wierden' en 'lijders eene ordentelijke
levenswijs en geensints (een) die tegen hare genesinge strijdig is, onderhouden'.

RAZ OAGM register notulen diaconie 1662,1720.1727,1731,1739.1750, inv. nr. 1481.
8. RAZ OAGM index notulenstad 1671, inv.nr. 16. Wei kregen zij de verzorging van de zieken
uit het Gravensteen erbij, het gevangenhuis waar de bedelaars en krijgsgevangenen uit de diverse
oorlogen belandden.
7.

133

De armendoctoren en -chirurgijns zouden dan de verzorging op zich nemen en de
medicijnen verstrekken en de diaconie droeg deze kosten. De regenten overwogen lang en breed of dit voorstel ingevoerd kon worden en of het 'sonder merkelyke praejudicie van het genoemde gasthuys' kon geschieden, 'dog hebben naar
ryp overleg eenparig van oordeel geweest dat sulx niet konde werden in het werk
gestelt sonder in tyt en wijle het genoemde gasthuys considerable schadens toe te
brengen met geen minder beswaar van den armen'. Het gasthuis voerde aan dat
van ouds slechts vreemdelingen en passanten werden opgenomen, die in de jaren
tussen 1718 en 1727 zo veelvuldig bij het gesticht aanklopten en meest allemaal
nog bedlegerig waren ook, zo 'dat meest alle bedde met twee patienten waren
voorsien' en de kamers overvol waren. Bovendien kwamen in tijden van oorlog
ook al de gewonde soldaten van de naburige fronten, evenals de gekwetste matrozen 'van invallende kapers'. Daarom achtte men het absoluut onmogelijk om in
deze zware tijden ook nog eens de armen in het gasthuis op te nemen, daar 'het
huys verre te kleyn soude wezen'.
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Afb. 29. Opnamebiljet 1742.

Met deze beslissing misten de regenten de kans zich aan te passen aan de noden
van de achttiende eeuw, met zijn vele armen en armlastige zieken.
Zij durfden de

uitdaging niet aan, die weliswaar vele financiele problemen met zich zou brengen, maar die onontbeerlijk was om aansluiting bij de tijd te houden. Wanneer de
regenten toen weI deze nieuwe groep hadden binnengehaald, zou het gasthuis een
belangrijkere plaats binnen de stedelijke gemeenschap hebben gekregen en had
het wellicht minder moeilijkheden gekregen in de Franse tijd, omdat de financiele bakens al eerder verzet zouden zijn. Nu hielden de regenten vast aan de oude
regelingen, terwijl de maatschappij intussen drastisch was veranderd. De regenten zagen teveel op tegen de ingrijpende vernieuwingen en tegen het hanteren van
nieuwe criteria.
Bovendien bleken de bestedelingen van het armencollege zeker twee maal zo
lang in het gasthuis te liggen als anderen, omdat zij niet met goed fatsoen ontslagen konden worden voordat zij geheel genezen waren en hun handwerk weer
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konden opnemen. Passanten en vreemdelingen daarentegen wilden juist steeds
'so ras maar langs de kamer konnen gaan, yder naar sijn bescheyden plaats hoe
eer hoe liever (...) vertrekken'. Ook leek het de regenten moeilijk te bepalen wie
van de armen bedlegerig was en voor hoe lang, aangezien sommigen met lichte
koorts uit luiheid juist hele dagen op bed lagen, terwijl anderen integendeel te
weinig het bed hielden. Als men dan bij al deze bezwaren nog de extra kosten
voor personeel, materialen en voeding voegde en het gevaar in ogenschouw nam
dat zoveel zieken dicht opeengepakt in het gasthuis opleverden, dan vonden de
regenten het onverstandig alle zieke Middelburgers toegang tot het gasthuis te
verschaffen.
Overigens had het gasthuis al contracten met de diaconie over opname van diverse soorten zieken, zoals de lijders aan blaasstenen, lijders aan het morbus gallicum, aan besmettelijke ziekten etc. Daarbij betaalden de beide instanties ieder
de helft van de verpleegkosten. De regenten lieten zich erop voorstaan dat zij
daartegen 'noyt de minste bedenkinge gemaakt (hadden) om zodanige sieken en
patienten so wel als andre behulpsaam te sijn', aldus de regenten, maar niet helemaal conform de waarheid9.
Uiteindelijk werd de enkele jaren eerder gemaakte afspraak omtrent de vergoeding voor patienten bestendigd. In 1737 waren doorbemiddeling van burgemeester Willem van Citters afspraken gemaakt over wanneer het gasthuis en wanneer
de diaconie de kosten van het verblijf in het gasthuis zou betalen, al had men er
zich toen al niet aan gehouden. Alle vreemdelingen met besmettelijke ziekten
vielen onder de financiele zorgen van de diaconie, waaraan het gasthuis voor iedere zieke per week drie gulden bijdroeg. Pas wanneer het nieuwe pesthuis in gebruik zou zijn, zou deze regeling vervallen. Wel moesten de gasthuischirurgijns
de zieken bezoeken en de aard van hun ziekte beoordelen. Ook de bedelaars die
schielijk ziek waren geworden, werden door de diaconie verzorgd met financidle
steun van het gasthuis A 66n daalder per week per bedelaar. En voor personen die
met bedrog in het gasthuis waren gekomen, zou de diaconie tevens betalen vanaf
het moment van ontdekking. De zieken die zo lang in het gasthuis verbleven dat
zij inmiddels ook al de gestelde termijn in de stad waren -soms bleven zieken wel
twee of drie jaar in het gasthuis- kwamen ook voor rekening van de diaconie.
Daarbij moesten de diakenen 'sorge (...) dragen voor kleederen en siecke menschen niet naakt en blood te laten leggen'10. Hiermee waren de meningsverschillen overigens niet voorbij. De regenten bleven regelmatig patienten weigeren,
met name de opname van hoogzwangere vrouwen, aangezien 'sodanige persoonen niet en behoorden tot het gasthuys'.
Ook de meningsverschillen omtrent wie voor de kosten opdraaide van de personen 'ellendig door den steen gequollen', bleven bestaan. Daarom werd in 1746
opnieuw het opnamebeleid bepaald voor 'personen met den steen der blase gequollen (...) adsistentie versoekende om van die pijnlijke en ellendige quellinge
geholpen te werden'. De regenten bepaalden dat wanneer zulke 'subjecten sig komen aangeven, dat alvorens die in het Gasthuys zullen kome, behoorlijke cauta
sal werden gesteld voor de kosten van de alimentatie dien tijt dat soodanige subjecten in dezen huyse zullen wezen', want voor de operatie zelf en de voorge-

9. RAZ OAGM notulen 1739, inv.nr. 2.
10. RAZ OAGM notulen 1737. inv.nr. 2; relatieven notulen 1737. inv. nr. 2.6, nr. 71.
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schreven medieamenten waren al regelingen met de diaconie getroffen (o.a. in
1671, 1694 en 1698) waarbij gasthuis en diaconie de kosten gezamenlijk droegen. Voor bejaarde personen rekende men dan zeven gulden per week wanneer
zij bijzondere verzorging nodig hadden van een bediende van het gasthuis. Een
kind kostte zes gulden, maar dan moest er wel iemand mee komen om het kind te
verzorgen en voor hem diende het voedsel betaald te worden.
De afspraak van 1737 stond tevens model voor het in 1784 opnieuw afgesloten
contract met de diaconie omtrent de verpleging van luetici. Het uitgangspunt was
ook nu weer een evenredige verdeling van kosten, al kocht de diaconie later haar
verplichting af met een jaarlijks bedrag van £ 10 voor de venerische zieken. Als
tegenprestatie zou de diaconie betalen voor alle vreemde vrouwen die in het gasthuis moesten bevallen, eveneens een heikel punt in het opnamebeleid.

3. Blaasstenen

Het lijden aan blaasstenen was vroeger een relatief veel voorkomende kwaal, ook
bij kinderen, en de pijnen waren zo hevig, dat men zich graag aan de riskante operatie onderwierp. De door de stadsregering aangestelde en betaalde steensnijders
konden zich van verschillende technieken bedienen. Vooral bij vrouwen werd
geprobeerd de steen met een pincet via de pisbuis te verwijderen, wanneer deze
in de 'krop' van de blaas vast zat. Ook probeerde men het wel door steeds wijdere
catheters in de blaas te schuiven, waarop men trachtte de steen in het buisje te
krijgen en dat dan voorzichtig met steen en al terug te trekken. Meestal werd de
operatie echter gedaan via het zogenaamde 'lage toestel'. waarbij de blaas van
onderen via de schedewand werd geopend in plaats van via de buik boven de
schaambeenvoege. Dat laatste was zeer riskant wegens de grote kans op complicaties. zoals een ontsteking van het buikvlies. De patient werd in het eerste geval
vastgebonden met opgetrokken en gespreide knieen, de zogenaamde steensnedeligging. Daarbij moesten diverse chirurgijnsknechten de patient vasthouden. In
de blaas werd dan een catheter gebracht om de steen beter te kunnen lokaliseren.
Deze pijnlijke operatie kon mislukken, of door wondinfectie binnen enkele dagen
dodelijk zijn. Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam de franciscaner monnik Jacques de Beaulieu naar de Nederlanden, die de steensnijders hier te lande
een betere techniek leerde. waarbij niet van onderen in de middellijn werd gesneden. maar juist daarnaast. hetgeen een betere genezing bewerkstelligde".
In Middelburg opereerde aanvankelijk meester Sasbout, later Paulus de Wind.
stadsoperateur en steensnijder en aan het einde van de achttiende eeuw Paulus de
Wind jr., als specialisten in deze moeilijke gevallen, die herhaaldelijk voorkwamen in het gasthuis. Daarbij kwam men soms voor vreemde verrassingen te
staan. Toen de diakenen in 1744 een kind van de steen wilden laten snijden, verrichtte Paulus de Wind deze operatie in aanwezigheid van een der diakenen. Tot
aller overgrote verbazing bleek er echter geen steen aanwezig te zijn, maar een
'dikke materie in kleine blaaskens'. Voor de genezing van het kind werden stovingen (baden) voorgeschreven'z

11.

12.
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Afb. 30. Kist met steenconcrementen uit blaas en gal. 18e eeuw. Op het briefje staat.
'1724. 13 mey is Joannis Toom vanden steen gesneden ten Amsterdam ten huyse van
Wyllem ende P(iete)r van Moisch Oister, verkopers. t Is van Gormanis van Oortse gesneden en het kint is out geween 6 jaer' . De kist bevat: boven v .l .n .r. calculus ressalis,
blaassteen. blaassteen, platte calculus. Tweede rij v.1.n.r. tien steentjes uit de urethra
van edn man, galblaas met enige galstenen, doosje met een uit kalkzoitten bestaande
steen. Derde rij v.1.n.r. drie steentjes uit de urethra ter grootte van kleine envten, elf
stenen die in 1682 door J.P. van den Berg bij een lijkschottwing uit de blaas werden
gesneden, een grote in :ilver gevatte blaassteen met opschrift: 'Her,nanits geburen op
den 26 mey Ao 56 op den sinxdach ende es gesnede van dese stee(n) out sy(n)de 4 jare(n) op de(n) 30n sep(tember) ao 60'. Vierde rij v.1.n.r. dc,c,sje met podagraconcrementen, jichistenen (calx podagrien). een in tweeen gesplitste uit het rectwn gehaalde
grote galsteen ( 1778), calculus urinarius.

Lijders aan blaasstenen die door de diaconie bedeeld waren, konden eigenlijk
niet in het gasthuis opgenomen worden. Desalniettemin maakte men regelmatig
een uitzondering, mits zonder consequentie voor volgende hulpzoekenden en
meestal na langdurig smeken van de diakenen. Maar gezien de noodzaak tot ingrijpen, sloten de regenten een contract met de diaconie af (o.a. in 1737) omtrent
hun verpleging, met de afspraak dat beide instanties de kosten zouden delen. De
pijnen van deze lijders spraken tot het hart van de regenten, mits de beurs gespekt
werd. Zo werd in 1667 op aandringen van de diakenen een arme weduwe opgenomen die 'alleenelijk bij ocasie seer weijnich van den armen heeft getrocken'.
Deze vrouw, door de regenten 'sodanigen subjeckt' genoemd, was 'deerlick besocht met den steen'. Stadsoperateur Sasbout opereerde haar en nam vij f stenen
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Afb. 31. Lithotomie (steensnede). Hier wordt de techniek aanschouwelijk gemaakt hoe
een sonde in de pisbuis moet worden gebracht om een blaassteen te lokaliseren tijdens
de operatie en waar de snede moet worden geplaatst. a: de patient wordt in de steensnedeligging geplaaist, inet opgetrokken knieen, b: de operateur met in zijn linkerhand
de sonde en in zijn rechterhand het mes, c: twee personen die de voeten van de patient
vasthouden, d. de persoon die de patient \·an achter vasthoudt, het scrotum optilt en de
huid bijde bilnaad spant, e: het kussen onder de billen van de patient, f: een tobbe onder tafel om het bloed in te laten lc,pen, g: de plaats waar men gewoonlijk snijdt. Kopergravure.

uit de blaas weg, de eerste steen van twee en een half ons en de andere vier samen
drie ons. De ingreep werd bijgewoond door alle armendoctoren en -chirurgijns
omdat Sasbout als noviteit de arme weduwe Berbel Seijs 'van den steene verlost
(had) de welcke den steensnyer van haer heeft afgenomen sonder snyen en waren
alle volcomen steenen doch een soo groot als een hoender ey en drie gelyck
duveneyeren en de vijfde gelyck een cleene hockernoote'. Overigens stierf Berbel vijf dagen na de operatie.
In 1687 vroeg Michiel Bartels, soldaat in het garnizoen van Sas van Gent of
zijn veertienjarig zoontje Amos in het gasthuis opgenomen mocht worden, omdat
hij 'zeer groote pijne' had. De chirurgijns in de legerplaats dachten dat het 'den
steen' was. Bartels zou graag zien dat Amos pro Deo in het gasthuis verlost zou
worden van zijn kwaal, maar het gasthuis zat niet zo ruim in de financien dat het
aan kosteloze operaties kon denken en weigerde dit verzoek. Dat ging de predikant van Sas van Gent te ver en hij deed een beroep op de 'samaritaen tot ontferminge', maar wat doorslaggevend was voor de regenten. was dat de predikant garandeerde dat voor de jongen zeven stuivers per dag zou worden betaald, het nor138
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Afb. 32. Oogoperatie. Links wachten diverse ooglijders op hurt behandeling, rechts

(buiten) loopt een herstelde. Kopergravure.

male tarief voor militairen. Daarop werd Amos geopereerd en de vader kreeg de
steen mee. De kosten van alleen de ingreep zelf bedroegen £ 5 en het was dus niet
zo vreemd dat de regenten een goede financiele regeling wilden voor zij aan een
dergelijke kostbare opname begonnen.
In 1737 werd Anna Mulders toegestaan haar 'soontie' Jacob Masseleijn van
twaal fjaar en geboren in Oostende op te laten nemen om hem van de steen te laten
snijden, hoewel zij 'in onvermogen om de costen te dragen' verkeerde, maar daar
het 'gebruijkelijk sijnde dat sulke drovige voorwerpen door beyde de huysen werden geholpen' en moeder en zoon nooit onderstand van enig armencollege hadden gevraagd of ontvangen, mocht Jacob toch komen'3. Al geruime tijd, sinds
1698, werden deze operaties om beurt in het armweeshuis en in het gasthuis uitgevoerd.
13.

RAZ OAGM notulen 1737, inv.nr. 2.
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Het was gebruikelijk dat voor deze operaties specialisten van buiten het gasthuis werden aangetrokken. Vanuit de verre omtrek kwamen de zieken naar Middelburg om zich daar door meester Sasbout van blaasstenen te laten verlossen. In
het begin van de negentiende eeuw opereerde De Marrde, de vaste gasthuischirurgijn zelf de lijders aan de steen. Na de operatie, als de patienten in leven bleven, kostte het herstel diverse weken of maanddn. Nico van der Veen. 23 jaaroud
en afkomstig uit Leeuwarden. was twee maanden na de operatie pas in staat uit
het gasthuis te vertrekken en deze termijn was eerder regel dan uitzondering. De
steensnijders opereerden ook zieken die leden aan een liesbreuk, 'scheursel' of
'gescheurdheid' genoemd, en enkelen deden staaroperaties. In 1800 werd Frederik Schreuder van 56 jaar uit Bergen in het graafschap Mark opgenomen en het
volgende jaar door chirurgijn Lahr aan zijn rechteroog 'van de cataract geoppereert', helaas 'met weinig vrught'. Hij was al blind en nu er niets gewijzigd was
in zijn gezondheidstoestand, moest de lutherse diaconie verder voor hem zorgen.
nadat hij al meer dan een jaar en zes weken in het gasthuis had doorgebracht.
Het gebeurde niet alleen dat specialisten in huis werden gehaald om zieken te
genezen, men stuurde de patienten ook wel naar andere plaatsen om genezing te
zoeken, zowel bij incidentele ziektegevallen als beleidsmatig, zoals in het geval
van de luetici. In enkele gevallen zocht men een medicus die kennelijk faam had
verkregen met de behandeling van dergelijke ziektegevallen, of soms ook simpelweg omdat men met de zieken nergens elders terecht kon. Van dat laatste geval was in 1727 sprake toen twee kinderen geen baat meer vonden bij de chirurgijns in het gasthuis, zodat tenslotte de scherprechter zijn diensten aanbood.
Maar in 1715 werd een specialist gezocht toen een vrouw naar 's-Hertogenbosch
werd gezonden 'om haar borst te laten snijden'. Meester Breekpot was in 1723 en
1725 d6 specialist die pretendeerde kinderen van scheurbuik te kunnen genezen
en in 1746 werd zelfs consult gevraagd bij doctor Ludemans in Amsterdam voor
iemand met epilepsie. Deze stuurde per post bericht welke medicijnen het betreffende 'subject' moest innemen.

4. Drie rc,ortrekkers
Over de redenen van opname is weinig bekend, over de oorzaken van overlijden
vanaf het einde van de achttiende eeuw weI, zij het dan in de termen van die tijd.
Aangezien de patienten weI zullen zijn overleden aan de ziekte waarvoor zij opname verzochten. kunnen wij toch iets over de ziekten zeggen. Wij zullen ons
hier beperken tot de ziekten die het meest genoemd werden. Het uitgangspunt bij
de behandeling van de ziekten was nog steeds de Galenische humoraal-pathologie, met daarbij de Aristotelische kwaliteiten van warm, koud, nat en droog. In
de zeventiende eeuw waren er drie belangrijke publikaties van Middelburgse
gasthuismedici. die gezamenlijk een belangwekkend beeld geven van de stand
van de medische wetenschap in die dagen. Aangezien zij alle drie, namelijk Cornelis Herls. Cornelis van de Voorde en Johannes Verbrugge, aan het gasthuis verbonden waren, mag men concluderen dat de behandelwijzen die in hun boeken
genoemd worden, ook in het gasthuis op de patienten zijn toegepast. Met hun
werk hebben zii het gesticht een goede naam bezorgd.
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De eerste grote vernieuwing was het Examen

der Chyrurgie van de chirurgi.in

Cornelis Herls, pas na zijn dood (1625) in 1660 uitgegeven. Cornelis was een
zoon van de chirurgijn-generaal op de Zeeuwse vloot. Andries Herls. Zijn boek
was naast de beschikbare vertaling van Ambroise Part' s werken. de bewerkingen
van de 'Nieuwe Veldt Chirurgie' van Hildanus en het boek van de Goudse chirurgijn Bernard Rhijnenburg. een nieuw en uniek praktisch leerboek voor aankomende chirurgijns. Het is dan ook herhaalde malen herdrukt en bewerkt. Hij verviel niet in wijdlopige citaten van klassieke wijsgeren en medici. maar beschree f
in een zakelijke stijl de ziekteverschijnselen met de theoretische fundering van de
behandeling, uitgaande van de Galenische leer der lichaamsvochten. Het boek
had een grote invloed op Herls leerlingen, maar ook buiten Middelburg vond het
boek veel aftrek.
Hij besteedde in zijn boekje uitgebreid aandacht aan de anatomie. waarvan hij
in de praktijk in het gasthuis ook een groot voorstander was. Hij zal zeker hebben
bijgedragen aan de toenemende belangstelling voor de anatomische oefeningen
in het gasthuis. In zijn geschrift leerde hij de chirurgijnsleerlingen alle lichaamsdelen en organen. Over de neus leerde hij bijvoorbeeld: 'Wat is de nootwendigheydt ende het gebruyck der neuse? De neuse is het voorkasteel van de instrumenten des reucks, ende is gestelt in 't midden des aangezichts om de specien des
reucks tot de hersenen te leyden. Den neuse dient oock om de lucht tot de longe
te leyden als den mondt gesloten is' en 'van de huydt der neuse valt niet byzonders te confederen dan dat de nature geen vet daer onder geschapen heeft omdat
de neuse tot geen leelicke grootheyt groeyen soude".
De in 1655 in Leiden gepromoveerde medicinae doctor Cornelis van de Voor
de, bijgenaamd de 'chymische doctor' wegens zijn geheime geneesmiddel dat
nierstenen zou vergruizen, liet in 1664 zijn Lichtende jakkel der cheirurgia verschijnen, waarin hij, theoretischer en veel uitgebreider dan Herls, de anatomie en
de praktijk behandelde, met meer aandacht voor operatietechnieken, wijsheden
van klassieke schrijvers en de voorbereiding van de patient op grote operaties.
Ook besteedde hij relatief veel aandacht aan brandwonden, die in het gasthuis
vooral na grote zeeslagen vaak voorkwamen,5. Van de Voorde. als mede-oprichter van het Collegium Anatomico Chirurgicum in 1658 en meer geYnteresseerd in
de chirurgicale dan in de geneeskundige richting, gaf les aan de aankomende chirurgijns die hem vroegen zijn voordrachten op papier te zetten. Aangezien 'zyluiden bemerkende hoe een zeer vluchtige eigenschap der ziele dat de memorie

is, die doch door repetitien geweldig werd versterkt, hebben zy my gantsch ernstelijk verzocht ( . . . ) den vetten akker van haar verstand geduerig te ververschen'.
Hij beschreef zeer lyrisch de kunst van de anatomie en zag in het menselijk Iichaam de wereld in het klein, met bergen, rivieren, rotsen, bomen en planten:
'Ziet men niet in des menschen lichaam de beenderen die als witte marmore en
albaste steenrotsen overal tusschen de vette gront van vlees en veth loopen, en het
lichaam ondoorboorlijk vast maken? Wie kan hem ophouden van tot een volle
vreugt ende vergenoeginge uit te barsten, als hy met aandacht let op alle die rivieren zo als de bloedvaten zijn? Hoe die uit het herte haar oorsprong nemen als uit
een volle zee en van daar met een geduerige stille stroom door't geheele lichaam
henen vlieten, bespoelende alle de oevers ende kanten van de omliggende deeHerls. Examen der chirurgie. 45.
15. Leuftink. De geneeskunde bij 's lands o<,ric,gs\'1<,c,t. 104-115.
14.
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len?' Het blijkt dat Van de Voorde de conceptie van Harvey (1628) van de
kringloop van het bloed al had aanvaard, waar Herls (overleden in 1625) deze uiteraard nog niet kende. Maar wel liet Van de Voorde nog het bloed in het hart van
de rechter naar de linker kamer stromen. Hij bezong als het ware dit met: 'en wat
in dees rivieren overigh zoude mogen blijven, van deze levendige vochtigheid,
dat zulx wederom werd door de aderen opgenomen en vervoert ter rugge na het
herte daar het op nieuws als in een onderaardsche kolk wederom insinkt in de
rechte holligheid, spruitende in de slinke zijde uit, niet anders als een onbetemmelijke springborn die het noit aan water ontbreekt'.
Van Johannes Verbrugge verscheen in 1693 postuum, onder andere zijn Exa-

men van land- en zeechirurgie en Chirurgijns Zeecompas C 1680). Later is dit
werk herhaalde malen herdrukt en bewerkt, in 1768 onder anderen door de bekende Amsterdamse geneesheer Schlichting. Verbrugge schreef zijn boek in de
gebruikelijke catechismusstijl van vraag en antwoord, zodat de chirurgijnsleerlingen een leidraad hadden voor het wezenlijke deel van hun ambacht en zich
hierdoor minder lang hoefden bezighouden met het 'slaaffsche werk van baardscheeren, poederen, hairsnyden, paruquen accommmodeeren enz. waarmede de
meeste heelmeesters hunne edele tyd in hunne jeugd verspilt hebben'. Want veel
cirurgijns hielden hun leerlingen onkundig van de ware heelkundige praktijk en
lieten hun slechts het simpele barbierswerk doen, in de hoop dat de leerlingen later geen concurrenten zouden worden. In zijn behandeling van de ziekten kwalificeerde Verbrugge evenals zijn voorgangers eerst de aard van de ziekte: heet en
droog of heet en vochtig enz. De genezing was er dan ook op gericht het goede
evenwicht der vochten te herstellen. Om de kwade stoffen kwijt te raken, moest
de patient veel transpireren en urineren. Bij syfilis was het de kunst de patient aan
het kwijlen te brengen.
Een leidraad bij de vele ziekten en kwalen achtte men onmisbaar. Van de
Voorde beschreef die noodzaak in zijn fraaie beeldende stijl als volgt: 'den wegh
der practijke gelijkt menigh mensch soo breed en wijd, effen en glad en meinende
men zal die blootsvoets. zonder moeite al huppelende konnen betreden en al
danssende daar over loopen; maar ei laechen zulke staan maar aan 't portaal, en
sien de pad maar in 't verschiet. die als sy eens binnentreden en wat dieper willen
ingaen, deze Fakkel der Theoria vergeten hebben, zullen wei haast hun bedrogen
vinden, en strubbelende en zukkelende als dronke menschen in den duister na de
!

want tasten'.

Met deze drie belangrijke zeventiende-eeuwse medici, Cornelis Herls, Cornelis van de Voorde en Johannes Verbrugge, die allen aan het gasthuis verbonden
waren en ieder een handboek voor de heelkunde publiceerden, heeft het Middelburgse gasthuis een grote invloed uitgeoefend op de kennis van de zeventiendeeeuwse chirurgie en was het gasthuis zelf een belangrijk medisch centrum, niet
alleen voor Walcheren, maar voor heel Zeeland, waarvan de invloed over de
grenzen reikte tot in Holland, Brabant en VIaanderen toe. De drie publikaties zijn
herhaalde malen opnieuw uitgegeven en bewerkt en hebben kennelijk in een
grote behoefte voorzien.
Wij zullen nu een aantal behandelingsmethoden laten volgen voor ziekten die
in het gasthuis voorkwamen. Hoewel de medici naar twintigste-eeuwse maatstaven volkomen in het duister tastten omtrent oorzaak en gevolg van de ziekten. is
het goed ons te verplaatsen in de zeventiende-eeuwse gedachtengang over koortsen, kwalen en kuren en krijgen wij een beter inzicht in de gang van zaken in het
toenmalige gasthuis.
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5. Waterzucht
Waterzucht was een van de veel voorkomende en ernstige kwalen, veroorzaakt
door een slechte werking van het hart. Men bestreed toentertijd slechts de uiterlijke kenmerken van de kwaal. In de loodjesboeken stond dan dat de patient leed
en later overleed aan 'het water'. Daarom tapte men vaak het water af. veelal zonder de gewenste genezing. In 1808 kwam de 33-jarige porceleinkramer Anthony
Luik in het gasthuis, afkomstig uit Brussel, die op de dag van zijn opname van
het water werd getapt maar meteen daarna stierf. In 1783 onderging Daniel Cramer uit Hessen, slechts 25 jaar oud, datzelfde lot. Jan Kunneman uit Bergen in
Noorwegen kwam er wei levend vanaf. Jan had als kok gevaren op een schip dat
in november 1781 voor Duinkerken was vergaan. Onder toezicht van de medicinae doctor Lang werd hij door chirurgijn Liebert twee maal van het water verlost.
Bijna anderhalfjaar na zijn opname kon hij eindelijk het gasthuis genezen verlaten. Soms werd deze behandeling herhaalde malen toegepast, zoals bij de kok op
's lands oorlogsschip Goes, die door chirurgijn Le Roy maar liefst vier maal in
anderhalve maand tijd van het water werd verlost. Vier dagen na de laatste keer

overleed de man.
Verbrugge onderscheidde drie soorten van deze opzwelling van het lichaam,
namelijk met een wit slijmerig vocht waarbij het gehele lichaam opzwol, dan de
eigenlijke waterzucht waarbij alleen de buik en soms de benen zwollen en tot slot
de droge waterzucht waarbij buik en benen door 'winden' opzetten. De oorzaken
zag hij onder andere in de verloren warmte van het bloed en het onvoorzichtig en
menigvuldig aderlaten, zodat de lymfe verdikte, de klieren en vaten verstopten,
vervolgens openbarstten en het vocht buiten de banen kwam te lopen. De genezing moest bereikt warden door een goede manier van leven, waarbij het bloed
versterkt werd en de weiachtige stoffen door urineren en zweten het lichaam zouden verlaten. Daartoe wendde men het wondermiddel theriak aan, naast het decoctum chinae (purgerend). salsaparilla sambuci (slaapmiddel, koortswerend en
slijmafdrijvend), jalappewortelen, guajaci en andere zachte purgatieven. Verbrugge noteerde hierbij dat deze geneesmiddelen beter werkten bij het afnemen
van de maan dan bij het wassen van de maan.
In het bed moest men dan rondom de patient hete stenen leggen zodat hij aan
het zweten raakte 'want door een matig zweet moet hy geneezen werden'. Wat
ook goed zou werken. was een 'zoopjen jeneverwater' met anijs en kaneelwater,
of melk met look gekookt. Verder moest de buik warm worden gehouden door insmering met diverse olien en smeersels, onder andere gemengd met hoendermest, droge alsem en oude beschuit, wat als een papje op de buik werd gelegd'6.

6. Koorts en pijn
Destijds werd koorts niet als een symptoom van een ziekte gezien, maar als een
afzonderlijke kwaal. Zo overleed de muzikant Christiaan Bakemans uit Kassel
(Hessen) in 1794 aan 'den continueele koorts'. de Franse mandjesmaker Francois
Raulje aan de 'caterale koorts' en Jacob Bruining, soldaat op het fregat van oor16.

\/erbrugge, Lond- en zeechirurgie, 456.
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log Sint Maartensdijk, aan de 'heete koorts'. Verbrugge zag koorts als een
'stremminge des gyls en des bloeds waardoor den omloop des bloeds, dan alle de
andere vogten vertraagt, waaruit een groote koude en daar na een broeijende hitte
voortkomt bij welke zig verscheide toevallen kunnen vervoegen'. De oorzaak
was naar men dacht, dat er te veel zuren in het lichaam waren, zodat het bloed en
de gijl (lymfe) trager gingen stromen. De remedie lag dan ook voor de hand en
hield in dat het zuur weggenomen moest worden. De patient kreeg lichte spijzen
zonder zuur of zout voorgezet'7.
Pas met de intrede van de kinabast kon men meer doen voor de arme koortslijders, vooral voor de wisselkoortsen van de malaria. Het geneesmiddel werd door
de geneesheer van de onderkoning van Peru in 1640 mee naar Spanje genomen.
Maar aangezien juist de jezuYeten dit 'kardinaalpoeder of Jesuitenpoeder' propageerden, ondervond de toepassing veel weerstand bij de protestanten. Pas in de
tweede helft van de zeventiende eeuw vond de kina meer ingang, ondanks de heftige bestrijdingen die het ten deel viel'8. In de achttiende eeuw werd er aan het
gasthuis veel cortex peruviana (kinabast) geleverd, maar van de zeventiende
eeuw zijn helaas geen gegevens voorhanden.
Bij alle leed, verwondingen en ziekten had men pijn, hetgeen volgens Verbrugge was 'eigentlijk droevig gevoelen in de ziel: komende van enige deeltjes
die de zenuwen, vliezen, tendonen (pezen) enz. prikkelen waar door de animale
geesten een al te groote beweginge maken. welk men pijn noemt'. Hij onderscheidde dan twee soorten pijn. een scherpe pijn (stekende en bijtende, kloppende en brandende) en dode pijn (lichte prevelende en zware lome sidderende)
met daarnaast een heel scala van bijzondere pijnen (bv. jeukende smertende, bijtende vretende, doorborende pijnen). De pijn moest als het kon weggenomen
worden. aangezien die de slaap en de rust van de patienten benam, 'waardoor 't
bloed en de humeuren broeiende werden', 'omdat ze de geesten verteert waaruit
dan een cruditeyt verwekt werd' en eveneens omdat pijn de eetlust benam hetgeen ook weer nadelig werkte op de samenstelling van de lichaamssappen. Bij de
pijnbestrijding was men niet royaal met het toedienen van narcotica, zoals hyoscyamus papaver, opium. In uiterste noodzaak gebruikte men dit verdovende middel wei, 'maar naar haar werkinge komt de pijne wei somtyds meerder als te vooren, daarom zo moet men ze zeer voorzigtelijk gebruiken, opdat er geen verslappinge nog trekkinge van zenuwen ofte eenige andere quade accidenten uit kome
te ontstaan: En als men dan toch narcotica wilde toepassen, dan moest het kortstondig gebeuren, in een warm vertrek en vlak voor het slapen gaan toegediend
worden. Liever nam men de toevlucht tot de zachtere pijnstillende middelen als
lijnzaadolie, althea, kweepitten, het vet van ganzen, eenden en andere tamme
dieren, zoete melk, eierdooiers, safraan, kamille, wittebrood en andere middelen
die de stoffen die de pijn veroorzaakten, uit het lichaam zouden trekken en de humores herstelden.
Het was uniek dat Verbrugge aandacht besteedde aan de pijn, want in andere
chirurgische handleidingen werd vrijwel nooit dit facet van ziekte en verwonding
genoemd. Patienten met pijnlijke wonden moesten zachte, versterkende levensmiddelen nuttigen. rust krijgen. in een luchtige omgeving verblijven en ge-

17.
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moedsbewegingen als droefheid en gramschap zoveel mogelilk vermijden.
Vooral boosheid kon veel kwaad doen. aangezien volgens Verbrugge de dagelijkse ervaring genoeg leerde, dat het 'een leiding des bloeds en geesten (was) om
eenig quaad te wreeken. zo werden dan alle geesten door het bloed met groote onstuimigheid gedreeven en meest naar boven wellende niet alleen koortzen waardoor de kragten vermindert werden, maar ook het ge'.•,c:u·vl' de zwakke partijen
(of nieuwe incarnatie) stootende, gelijk de zee tegens nieuw gemaakte dijken.
waardoor alles weder open berst en alzo alle onze hoope en moeite doet verdwijnen "9.
In het gasthuis overleden mensen onder hevige pijnen aan galziekten. slijmbe-

roerten, ontstekingen of bederf der ingewanden. verzweringen, tering (tbc),
scheurbuik, etterborst (gevolgen van een longontsteking) of andere borstkwalen,
zinkingskoorts (typhus), belette uitwaseming en verval van krachten. Isaac Janssen van 16 jaar stierf aan de wormen (1810). waartegen zelfs geen extract van
veldgentiaanwortels of poeder van jalappewortels meer hielp

7. Amputaties
Ook het 'vuur' (wondroos of erysipelas) in armen of benen was een veel voorkomende kwaal. waarvoor menigeen in het gasthuis genezing poogde te vinden.
Verbrugge noemde dit gangreen 'een van de allerdroevigste en de ysselykste accidenten voor de arme patienten ( . . . ) veeltijds op een onlydelyke pyne volgende'.
In de volksmond heette dit het hete vuur, omdat 'die inflammatie zeer hoog steigert, zig vertoonende zo root en heet als een vuur'. waarna de roodheid veranderde in groene, gele en paarse vlekken. In de volgende fase begon dan de afsterving van het vlees, dat zwart werd 'als een doove kool'. In laatste instantie kwam
dan het koude vuur, een 'stinkende zwarte voortkruipende vogtigheid'. Als oorzaken zag men grote
boosaardige wonden, puisten, verbrandingen, bevriezingen
'
en het gebruik van fenijnige' medicamenten met als gevolg daarvan grote stremmingen en stilstand van het bloed en de andere vochten. Nog niet onderkend was
dat de schimmel op rogge (claviceps purpurea) ook dit heilig vuurof St Anthonisvuur kon veroorzaken. Onder bepaalde weersomstandigheden kon op een roggesoort het vruchtbeginsel uitgroeien tot een donker violette korrel. het moederkoorn, wat bij degene die dit at. circulatiestoomissen met hevige pijnen in armen
en benen kon veroorzaken, gevolgd door gangreenici. Als genezingsmethode
wilde Verbrugge de vochtenstroom weer op gang brengen, waartoe hij lichte en
verversende spijzen voorschreef zoals jong vers Wees. andijvie. salade en lichte
dranken als klein bier of gerstewater. Als het niet anders kon, werden de ledematen afgezet. Vaker zal men tot amputaties zijn overgegaan wegens ernstige trauma's.
Daartoe gaf Cornelis Herls, in 1614 tot gasthuischirurgijn benoemd, in zijn
Examen der chirurgie een summiere beschrijving. Allereerst moest men de patient het 'herte verstercken' met een 'goede wijn soppe of goet vleeschsop'. De
chirurgijn zou steeds moeten proberen onder een gewricht te amputeren, 'tot
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meerder gemack ende voor(teel des patients'. Vervolgens legde hij net boven de
plaats van de extirpatie 'een stercken, dunnen en smallen band van ongebleeckt
hayr-snoeren lint, ofte yets anders dat smal en sterck is, ende dien soo stijf toe
trecken als 't mogelick was, eensdeels om het bloeden te beletten, anderdeels om
het gevoelen te benemen'. Daarna werd het vlees met een scheermes recht in het
rond langs de band ingesneden en werd het botvlies (periostium) met een scherp
tweesnijdend mes van het been gesepareerd. Dan kon het been doorgezaagd worden, eerst het kuitbeen en dan het scheenbeen 'altijdt in een been met de sage beginnende buijtens beens, om de kleyne focile wil, die anders tegen de sage geweldig davert, omdat sy als de groote eerst deur is, geen steunsel en heeft'. Vervolgens stelde men alles in het werk om het bloeden te stelpen, onder andere met vi146

triolum ustum. Met een sterke naald naaide de chirurgijn de vier helften van de
huid kruisgewijs over elkaar, de 'lippen der wonde soetelick vereenigende',
waarna hij een 'defensyf met stiptycke poederen over de wonde leggen en met

een blaas overtrecken (moest) om het bloeden te verhoeden'21

Cornelis van de Voorde gaf in zijn Lichtende fakke! der cheirurgia veel rneer
aandacht aan de voorbereiding van een patient op deze gevaarlijke operatie en
ging ook veel uitgebreider op de ingreep in. Vooral de bewerking van het gemoed
van de zieke achtte hij van essentieel belang. Daardoor zou de zieke de noodzaak
van de extirpatie zel f inzien en er zelfs om vragen. De chirurgijn moest hem niet
tot de ingreep overhalen om niet de indruk te wekken dat hij 'greetig en nieusgierig is om dit werk uit te voeren'. Daarna hield men de patient een aantal voorbeelden van succesvolle operaties voor. En als de zieke opzag tegen zijn mismaaktheid na de amputatie, dan wees men hem op de 'door konst houte en yzere leden
(die men) door byzondere instrumenten daar weet aan te voegen' zodat met kousen en schoenen aan, de prothesen ieder 'misstel komen te verbeteren'. Tevens
moest men onder ogen zien dat de operatie wel eens slecht zou kunnen aflopen en
dat het nuttig was ook aan het mogelijk naderende einde te denken. Daartoe bad
hij samen met de ziekentrooster tot God om vergiffenis van zijn zonden, vermaande de ziekentrooster hem zich naar Gods wil te buigen, opdat de patient 'dit
wichtige werk met een voorbereid gemoet kloekmoedig soude mogen uitstaen'.
De heelmeester behoorde alle vertrouwen uit te stralen, 'zig gantsch onversteld
(te) toonen, een bly aangesicht en alle vriendelykheid den zieken (te) bewijzen,
hem moed gevende' en hem alle hulp en verlichting van de pijn toe te zeggen.
Van de Voorde schreef in zijn Chirurgijns Zeecompasdat in het gasthuis vaak
ledematen werden afgezet, vooral als de vloot na zeegevechten in de Zeeuwse
wateren kwam en alle gewonden in de Walcherse ziekenhuizen werden gebracht.
Dan hielpen de chirurgijns soms wel vier- A vijfnonderd zieken en gewonden.
Verbrugge verzekerde overigens dat zelfs in die topdrukte nooit ledematen werden afgezet of andere grote chirurgische ingrepen werden verricht, zonder dat
daar tevoren uitgebreid over werd beraadslaagd door alle geneesheren en heelmeesters.
Nadat de patient geestelijk was voorbereid, werd hij lichamelijk klaar gemaakt
voor de operatie, afhankelijk van de patient met een klysma of een aderlating 'om
daar door dat speelende bloed wat te temmen op dat 't min vluchtig' werd en verder met cordiale spijzen of drankjes, bijvoorbeeld een krachtig vleessopje met
eierdooiers, sinaasappelsap, candeel met rijnse wijn en meer van dergelijke lichte
spijzen, vooral geen vlees of vis of andere voedingsmiddelen die lang in de maag
bleven.
De patient, gesterkt door vurige gebeden en hartversterkende vleessopjes,
werd voor een dergelijke operatie op de ziekenzaal temidden van de andere patienten, op een plaats gelegd waar het goed licht was en op een open kribbe, met
het hoofd omhoog. Het te amputeren lichaamsdeel hing over de rand van de kribbe. Bij amputatie van een arm, zette men de patient ook wel in een leunstoel. In
het gasthuis werd met mes en zaag geextirpeerd en niet met een nijptang of met
het instrument van Leonardus Botallus (een soort guillotine). In tegenstelling tot
Herls zaagde Van de Voorde beide botten tegelijk door. Daarbij had hij de hulp
21.
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van drie 'wel gedresseerde dienaars' die het been of de arm in de goede stand hielden. De sterkste dienaar zat achter op het bed van de patient - in het geval van een
beenamputatie - en hield de armen van de patient vast door ze op de borst te drukken. Daarbij moest hij opletten dat hij de armen niet op de maag van de patient
klemde, aangezien deze anders misselijk zou worden. In het gasthuis volgde men
meestal de manier van Ambroise Part door onder en niet in een gewricht te amputeren, maar na de amputatie volgde Van de Voorde zijn eigen inzichten. Pard beval aan de wond niet meer dicht te schroeien, maar liever de grote vaten sterk toe
te binden waardoor het bloeden eveneens werd gestelpt. Van de Voorde was
hierin helaas nog zo ouderwets, dat hij het niet aandurfde de cauterisatie achterwege te laten en hij schroeide de wond dicht, terwijl de sterkste dienaar de stomp
in zijn hand in de goede positie hield. Nadat er gehecht was en een goede vleesstomp was gemaakt, gaf men de patient 'heel vermoeit en swak van dit groote
werk' een glas rijnse wijn met suiker. Pas nadat de inflammatie na een dag of negen over was, kreeg hij wat te eten. Verder diende hij veel te slapen en moest de

'beweging des genioeds' zoveel mogelijk worden beperkt. Pas op de derde dag
werd het verband weer geopend en was daarna het wachten op de goede etter (te
onderscheiden van de slechte etter). want wondgenezing zonder etter kende men
in die dagen niet22.
Deze operatie onderging Joose Koelewaeter uit Hessen in 1738. Hij kwam op
12 mei met een gecompliceerde beenbreuk in het gasthuis, waarde volgende dag
al het been werd afgezet. Waarschijnlijk kwam er wondkoorts bij want ruim een
maand later overleed Joose aan de ingreep. Zo ook Simon Kleynepier uit Serooskerke, voor wie de kerkeraad acht gulden per week betaalde. Bij hem gebeurde
het dat de 'amputatie van het been gelukkig is geschied. doch dat dezelve patient
door ongesteldheid des lichaams en verval van krachten den 8en dezer (mei 1786)
is overleden'.elf dagen na zijn opname23. Carel Maniare uit Picardie had in 1773
meer geluk dan de bovengenoemde heren. Drie weken na zijn opname werd zijn
linkerbeen afgezet en drie weken later het rechterbeen. Hij overleefde deze ingrepen en ruim een jaar later werd hij uit het gasthuis ontslagen. Degenen die overleden aan deze ingrijpende operatie waren helaas bijzonder talri.ik.
8. Wonden
Herls besteedde veel aandacht aan schotwonden. De kennis daarvan was voor de
toekomstige chirurgijns gezien de vele militairen uit de diverse oorlogen, natuurlijk absoluut noodzakelijk Herls toonde zich in dit opzicht modern door niet de
mening der klassieken aan te hangen. Die beweerden dat dekogel uitde wond gehaald moest worden omdat anders het arsenicum en auripigmentum in het lichaam zouden komen. Hoewel hij een vergiftigende werking van de kogels niet
'
uits loot, geloofde hij niet onvoorwaardelijk in het fenijn' van de loden kogels of
het buskruit. Hij leerde zijn leerlingen welke wonden gemaakt werden door kogels die dwars door een ledemaat gingen en wat daarbij de ingang en wat de uitgang was. welke bijverschijnselen men kon verwachten bij schotwonden, zoals
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verbrandingen 'gelyck men dat dickmael in de ruyters siet gebeuren die malkanderen het roer op het lijf setten eer sy los branden'24. Bij de soldaten zagen wij al
de meest afschuwelijke wonden vermeld, zoals schoten in hoofd, rug. armen en
benen, billen, knieen, dijen, schouders. handen en voeten.
Tijdens de Engelse oorlogen kwamen veel matrozen en soldaten met brandwonden binnen. Nog steeds bestreken de doctoren en heelmeesters deze wonden
met een mengsel van raap- en lijnolie en ongezouten boter. Slechts om de drie A
vier dagen verwisselde men de in dit mengsel gedoopte verbanden. Men deed het
zo weinig, omdat veel zieken zodanig tegen het verwisselen van de verbanden
opzagen, dat men het heilzamer en rustgevender vond hen niet al te vaak aan deze
kwelling te onderwerpen. In 1672, tijdens de derde Engelse oorlog. kwamen in
het gasthuis de 'siecke en gequetste soldaten en matrosen' die onder de admiraliteiten van Amsterdam en de Maze vielen 'van de schepen die wegens de viantlicke schepen van beyde de coningen van Vranckrijck ende van Engeland in de
maent van junij 1672 syn slaech geweest'. Deze vloot onder leiding van De Ruyter, die op 7 juni bij Solebay in gevecht raakte met de Frans-Britse hoofdmacht,
leed zeer zware verliezen, al verliep de strijd niet slecht. Op 9 juni kwam de vloot
weer in de Zeeuwse wateren en werd een deel van de gewonden met galjoten naar
de gasthuizen in Veere, Vlissingen en Middelburg gebracht. Injuni 1673 werden
de gewonden van De Ruyter weer naar de Zeeuwse gasthuizen vervoerd, die toen
helemaal vol lagen, zodat De Ruyter de volgende zending gewonden naar Rotterdam moest brengen-". Datzelfde jaar verpleegde men in het pesthuis een groot
aantal zieken met de rode loop, zeer waarschijnlijk ook soldaten en matrozen van
De Ruyter. In 1672 stierven aan die ziekte maar liefst 90 mensen en het jaar
daarop zelfs 112. Oorlog, pest en dysenterie gingen helaas maar al te vaak hand
in hand.
9. Kwade stoffen

In de zeventiende eeuw raakte men zeer enthousiast om de kwade stoffen uit het
lichaam te verwijderen door het toedienen van klysma's. Dit werd een ware rage,
waarbij veelal vrouwen van buiten het gasthuis werden aangetrokken om de taIrijke klysma's te zetten. In 1620 vinden wij in de rekeningen voor het eerst een
post vermeld, waarin Maiken Stevens £ 1.8 werd betaald voor het 'stellen van
eenighe clisterien aan diverse vrouen die int gasthuis sieck gelegen hebben'. De
volgende jaren kwam deze vermelding veelvuldig voor. In 1621 zette Maiken al
46 klysma's, waarvoor zij een schelling per keer kreeg. Het volgende jaar groeide
dat aantal tot 56 klysma's voor vrouwen. Over de mannelijke patienten worden
wij deze jaren niets gewaar, maar zij werden zeker geholpen door de chirurgijns
en hun knechten. Sinds 1640 deed Caterijne Eyens dit werk naast haar bezigheden als vroedvrouw, evenals de 'sieckemeissens'. Tijdens het bewind van Lodewijk XIV in Frankrijk was het gebruikelijk dat de mensen aan het hof dagelijks
een klysma namen, een lot waaraan zelfs de Franse schoothondjes niet ontkwa-

24.

Herls, Examen der chirurgie. 45.

25. Leuftink, De geneeskunde bij 's lands oorlogsvk,ot, 116-117.RAZ OAGM rekening 16721674. inv.nr. 195.
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men26. De hele zeventiende eeuw werden vrouwen voor dit werk apart betaald.
Veelal bestonden de lavementen uit het zacht werkende rhabarber, met daarbij
soms sennepeulen, cremor tartaris (kalium-bitartraat) en vruchtenmoes uit de
peulen van de tamarinde.
Van de Voorde vond dat voordat men tot een aderlating overging, eerst de buik
geleegd moest worden, hetzij langs natuurlijke weg, hetzij via een klysma. Want
'het is altyd noodig dat de excrementen des buix voor dat aderlaten werden uitgedreven, opdat de natuur door het uitgeloopen bloed nu eenige ledigheid vernemende, niet zoude uit die vuile mis-hoop, hetzelfde op nieuws wederom willen
vervullen, daaruit groote ongemakken te verwachten staan'27. Het laten purgeren
was eigenlijk een taak van de medicinae doctores, aangezien dat bij de inwendige
geneeskunde behoorde. Volgens Van de Voorde waren vooral de lente en de
herfst bij uitnemendheid geschikt om te laten purgeren en dan nog het liefst in de
morgenstond. Ook diende men bij de behandeling onderscheid naar sekse te ma-

ken, 'want een vrouw swakker als een man moet geacht werden'. Behalve door
klysma's kon men de kwade stoffen ook laten afvoeren met waterdrijvende middelen en door de patient te laten braken of transpireren. Van de Voorde vond echter dat door dit laatste middel de krachten van een patient wel erg verzwakt werden. Indien transpireren toch nodig was, dekte men de patient warm toe, met het
hoofd onder de dekens en alleen de mond en de neus erbuiten, zonder lakens en
met warme servetten onder de oksels, op de borst, in de liezen en met warme stoven en tinnen waterflessen in bed. Na afloop van de transpiratiekuur trok men de
patient schoon, droog en voorgewarmd linnengoed aan en lette er goed op dat hij
geen kou zou vatten. De zieke werd vervolgens met het befaamde 'vleeschzop'
versterkt28

10. Pest

In de stukken zijn geen aanwijzingen te vinden dat de gasthuischirurgijns ontslagen waren van de verplichting de lijders aan de 'gave Godts' te behandelen, zoals
men de pest eufemistisch omschreef. Dit werd elders waar ook een apart pesthuis
was, wel bepaald. Hoewel men in die dagen geen idee had van de werkelijke oorzaken van deze ziekte29, geloofde men dat de besmetting via de lucht plaatsvond
en dat contact met pestlijders zoveel mogelijk moest worden vermeden. De doctoren droegen daarom vaak beschermende kleding, met in de kappen aromatische
kruiden, die de lucht zouden zuiveren. Waarschijnlijk dienden de kruiden tevens
tegen de stank van de etterende pestbuilen en de rottende lijken. Daarom ook
bracht men later de pestlijders over naar aparte pesthuizen aan de rand van stedelijke woonkernen, zodat de burgers gevrijwaard werden van de kwade miasmen,
de besmette lucht. Met de drukke scheepvaart was Zeeland natuurlijk een plaats
waar veel mensen met elkaar in aanraking kwamen en waar besmetting gemakkelijk kon plaatsvinden. De pest was meerdan welke andere ziekte ook beladen met
26.
27.

Bosman-Jelgersma. Poeders, pillen, patiinten, 108-109.
Van de Voorde, Lichtendefakkel, 255.

28. Ibidem, 271.364.
29. Zelfs nu is er nog geen absolute zekerheid of de besmette rattevlo inderdaad als de overbrenger van de pestbacil moet worden gezien.
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een angstaanjagend stigma van geweldige rampspoed. In de ogen van de bevolking gingen kometen en oorlogen vaak vooraf aan de 'gesel Gods', gevolgd door
hevige slagregens, onweer, bliksem, misgewas en duurte.
Om het besmettingsgevaar in het gasthuis te beteugelen, brandde men teertonnen30. Dat was in die tijd een bekend middel om de lucht te zuiveren en door de
stank van de walmende pek zal men zeker de geur van ontstoken pestbuilen minder hebben geroken. Ook door azijnberokingen en het branden van wierook en jeneverbessen, probeerde men de kwade miasmen te verdrijven. In de tweede helft
van de zestiende eeuw begon een periode waarin diverse pestepidemieen elkaar

snel opvolgden. De stadsregering probeerde door het opstellen van keuren en
maatregelen en het aanstellen van speciale chirurgijns en vroedvrouwen de ellende te beperken en de ziekte te weren. Deze pestmeesters moesten zich afgezonderd houden van de gezonde burgers en droegen ter herkenning bijzondere
kentekenen. De stadsregering nam verder nog maatregelen ter beperking van de
invoer van appelen, peren, krieken, noten, pruimen en dergelijke en verbood het
varkens te laten rondlopen. Alle honden moesten van de straat verdwijnen, uitgezonderd de windhonden en de brakken, die goed vastgelegd moesten worden. De
rest werd op schepen gezet om vervolgens verdronken te worden. Men geloofde
in die tijd dat de smetstof op de behaarde dierenhuid een goed broeinest vond.
Ook duiven moesten het ontgelden, aangezien ze veelal het drinkwater verontreinigden, waardoor, naar men dacht, de besmetting voortwoekerde. De chirurgijns
zullen ongetwijfeld de pestbuilen hebben geopend en speciale kuren hebben gegeven. De Delftse medicinae doctor Van Foreest (1522-1597), lijfarts van Willem van Oranje, had in zijn pestpoeder als hoofdbestanddeel dictamnuswortel
(essenkruid), zodat de patient hevig ging transpireren en zo de kwade vochten
zou kwijt raken. Op de builen die over het hele lichaam konden voorkomen, maar
vooral in de oksels, liesstreek en verder op armen, benen en gezicht, legde hij een
papje van uien en witte mosterd. Daarna werd de pestbubo geopend. Hij hechtte
bijzonder aan reinheid, rust, stilte, getemperd licht en frisse lucht bij een ziekbed31. Of men in Middelburg dit recept en deze leefregel volgde, weten wij niet.
Wel is bekend dat meesterchirurgijn Christoffel Daniel in 1597 voor £3 aan ' Veneetsche driakel' leverde en dat in 1583 'bakelare' ofwel bacca lauri werd gegeven om een goede reuk te bewerkstelligen. In datzelfde jaar gaf men ook 'diaclum' tegen de klierzwellingen.
Het overbekende wondermiddel theriak (Veneetsche driakel of Venetiaanse
driakel) werd dus ook in het Middelburgse gasthuis toegediend, wat overigens
wel te verwachten was. Theriak was door koning Mithridates van Pontus aan de
Zwarte Zee (132-63 v. Chr.) uitgevonden. Hij was zo bang voor vergiftiging dat
hij elke dag een klein beetje vergif innam om op deze wijze immuun te worden.
Keizer Nero (37-68 na Chr.) verbeterde dit middel door er opium en vers adderviees aan toe te voegen. Het addervlees importeerde men uit Venetie, waar deze
dieren speciaal voor de theriak werden gekweekt. Uiteraard was het addervlees
duur en waren de 63 andere benodigde grondstoffen vaak moeilijk te verkrijgen,

30. In 1565,1568.1584 en 1625 kochten de gasthuismeester diverse teertonnen. Zie voor de
jaartallen van de diverse pestepidemieen Fokker, Conmgieuse ziekten. Dit boek gaat vrijwel alleen over de pest in Zeeland van de veertiende tot de zeventiende eeuw.
31. Bosman-Jelgersma. Poeders. pillen, patianten,28-30.
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zodat veel vervalsingen in de handel kwamen. De Middelburgse geneesheer Lobelius stelde daarom voor om in plaats van addervlees, het vlees van egels te nemen. Ook dat zou heilzaam werken op de lichaamsvochten. Wegens het vermeende scherpe karakter van dit vlees zou het goed zijn tegen de scherpe sappen
van de pest 13.
De builenpest was tot aan de achttiende eeuw een voortdurende bedreiging.
waarvoor men eigenlijk nauwelijks een remedie wist. Schlichting, de achttiendeeeuwse bewerker van Verbrugge, erkende dat ook: 'We moeten bekennen dat we
nog geen middelen tegen de pest zo van menschen als beesten weeten'. Hij pleitte
voor simpele middelen 'die men dagelijks met voeten trapt', aangezien alle
'heete middelen en kostelyke specifica en arcana (van) nul en geener waarde' bleken. zelfs met theriak zag men geen heilzame effecten. Tot in de achttiende eeuw
toe probeerde men een aangename reuk in de kamers te brengen door rozenwater.
kruidnagels en oranjeschillen in een pannetje op het vuur te laten sudderen. Ook
maakte men weI bundeltjes van kaneel. nagelen, sinaasappel- en citroenschillen,
rozen. rozemarijn e.a.. doopte deze in rozenwater en liet de zieken hieraan ruiken.

De pest. deze 'felle vernielende vierige en besmettelijke ziekte (die) meest
onze sappen zo bloed als zenuwvogten verdikkende en verdervende door een fenijnige vergiftige en ingehaalde damp' had naar men dacht eveneens als oorzaak
de bedorven lichaamsvochten, die door een verkeerde manier van leven en door
bedorven voedsel zouden ontstaan. Daarom verbood de stadsregering tijdens een
epidemie varkensvlees, pruimen, druiven, komkommers en andere vruchten.
Ook 'verdorven fenynige lugt en opdampinge der aarde, ook groote stanken van
moerassen en anderssints' werkten de pest in de hand, waardoor men verklaarde
dat zoveel soldaten, in het vrije veld overnachtend, ten prooi vielen aan deze
ziekte. Vandaar dat de Middelburgse stadsregering in 1625 op de hoeken van de
straten grote vuren liet aanleggen waarop teertonnen werden gebrand, ter bestrijding van de 'Mansfelder ziekte'. zo genoemd naar hun bevelhebber.
De tekenen van de pest waren volgens Verbrugge een brandende koorts, razernij, slaapzucht. flauwten, braken. droogte en een zwarte tong met een korte gejaagde adeni. De bubonen (builen), ook wei carbunculen of pestkolen genoemd,
vond men in de klieren en de exanthemata of peperkoorn verspreidde zich als
vlooiebeten over het hele lichaam33. Regelmatig viel de diagnose dat iemand aan
de pest leed wat al te snel. Pestmeester Jan van Molenbroek, in 1624 uit Brouwershaven naar het Sint Aagtehuis gekomen en ook zijn opvolger, verklaarden
ieder besmet met de pest. die slechtseen lichte uitslag vertoonde. Daarom stelden
de stadsdoctoren een leidraad op, zodat de pestmeesters alleen de personen met
bubonen en de vlekken van de peperkoorn tot pestlijders zouden verklaren. Deze
tendens om zo veel mogelijk mensen met een vuile huiduitslag in het pesthuis op
te nemen, was ook in andere gasthuizen in de Verenigde Provincien te herkennen, al is het hier uniek dat pestmeesters zelf kennelijk de ziekte niet goed wisten
te herkennen34.

32.

Ibidem, 106.

33.

Verbrugge, Uind- en zeechirurgie. 47 1 -414.

34.

Fokker. Contagieuse ziekten. 68.
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Met de aanstelling van pestmeester Jan Strubbe in 1636 kreeg dit beroep meer
aanzien. Hij had zijn examen bij de gasthuisdoctor Caspar Pelletier met goed gevolg afgelegd en ontleende daaraan zijn status. Zijn inkomen bedroeg zowaar £60
VIaams, hij mocht zijn rijdier in de weide van het Bagijnhof laten grazen en reed
fier te paard naar zijn patienten, zonder dat hij zich 's nachts als een schimmige
figuur van huis naar huis voortbewoog, beladen met minachting en voorzien van
stigma's. Daarnaast kreeg hij net als de regenten vrijdom van de burgerwacht en
vrijstelling van accijns voor twee oxhoofden wijn. Hij bewoonde het huis naast
het pesthuis en mocht normaal de chirurgie uitoefenen. behalve tijdens pestepidemieen. Dan moest hij zijn 'beckens' intrekken (de bekkens waarin het bloed van
de aderlatingen werd opgevangen, hb reclamemiddel van de chirurgijns).
Hoewel de medici eigenlijk weinig konden doen voor de pestlijders, probeerden zij de genezing zoveel mogelijk te bevorderen door de patient te laten transpireren en gaf men applicaties op de pestbuilen. In de zeventiende eeuw verrichtten
de medici geen aderlatingen en purgaties meer op pestzieken, hetgeen daarvoor
nog wei gedaan werd. Dat zou de zieke zijn krachten teveel benemen, want het
bloed dat door het zure fenijn dik was geworden, zou dan nog dikker worden en
trager gaan lopen. Men moest liever proberen het fenijn te laten uitwasemen door
middel van sterke transpiratiemiddelen en gaf dan ook consequent zweetdrijvende tisanes.
De pest, die net als de rode loop, steeds in de schaduw van oorlog en annoede
meekwam, bracht met de Engelse oorlogen de nodige zieken naar het gast- en
pesthuis. Vooral na de vierdaagse zeeslag. tijdens de tweede Engelse oorlog,
toen de pest in Londen hevig woedde (1666). kwamen veel Engelse krijgsgevangenen naar Zeeland, waar 's lands geneesheer de gevangenen in het Gravensteen
bezocht en de zieken naar het gasthuis verwees. Ter voorkoming van infectiegevaar, verving men in de gevangenis de houten schotten voor de ramen door tralies
om zoveel mogelijk te kunnen ventileren. Maar de ziekte verspreidde zich toch
en het gast- en pesthuis kregen een 'grote overval van soldaten mitsgaders van de
contagieuse siecken'.

1 1. Shfilis

Van de 'Spaanse pokken', syfilis, heeft Zeeland al erg vroeg zijn deel gekregen.
Deze ziekte was in de middeleeuwen nog niet bekend in Europa en is waarschijnlijk met de ontdekking van Amerika door Columbus in 1493 met het scheepsvolk
mee naar Europa gebracht. Daarna verspreidde de ziekte zich snel over de Europese landen, mede door de veldtocht van de Franse koning Karel VIII die aanspraken maakte op Napels en daartoe in 1494/95 naar Italie trok met een groot leger huurlingen van diverse nationaliteiten. Columbus, 'thuiskomende, heeft zijn
volk die haar aldaar (in Amerika) met onkuisse vuyle wijven (besmette vrouwen)
vermengt hadden, weder in Spanjen gebragt, welkers volk doen ter tijd naar Napels in Italien geschikt wierde ter zee alzo Napels van de Franschen onderden koning Charles de VIII belegert was, zodat de Spaansche verscheiden mooye besmette hoeren naar het leeger schikten die haar aanstonds lieten misbruiken'35,
35.

Verbrugge, Examen der chirurgie, 412,
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Afb. 34. Diverse behandelingen van syfilistijders, met o.a. de zweetkitur (patient in het
rat waaronder een vuur werd gestookt of waarin heet water werd gegoten), de sineerkuitr met kwikzalven en een syfilislijder in een vergevorderde staat van de ziekte. Kopergravitre.

Op 10 juni 1496 kwam een Spaanse vloot van 135 schepen in Arnemuiden aan
waaruit 24000 Spanjaarden werden ontscheept ter gelegenheid van de aankomst
van Johanna van Arragon, de oudste dochter van de koning van Spanje en bruid
van Philips de Schone, graaf van Holland, Zeeland en Friesland. Deze soldaten
moesten de winter doorbrengen op Walcheren, waar toen onder hen een rampzalige ziekte uitbrak. Volgens de kroniek van Zeeland, van de hand van Johan Reygersbergen, stierven vele soldaten in armoede en ellende, in landhuisjes, schuurtjes en op mesthopen, 'het weick soo deerlycken dingh was om aen te siene, dattet
niet weI te segghen en is'. Vanuit Zeeland verspreidde de syfilis zich alras over
de andere gewesten door toedoen van de 'blaeu kapkens' (de Spanjaarden),
welke 'al te wonderlijcken plaghe ( . . . ) noyt by menschen ghedencken ghehoort
en was ofte datter yemandt af te spreecken wiste ende was eerst ghekomen van
Napels als die stadt van Napels ghewonnen werdt'36,
De gasthuismeesters vermeldden de Spaanse pokken al in de rekening van
1498/99. De afschuwelijke ziekte had vroeger een veel sneller en ernstiger verloop dan tegenwoordig en de gasthuismeesters verontrustten zich dan ook over de
nieuwe en onbekende plaag. Zij gaven veel geld uit om de ziekte te beteugelen.
Zo noteerden zij in de rekeningen van dat jaar twintig schellingen 'om sonderlinge lasten dien wy hospitaelmeesters aenghemart hebben als van die spaeijsse
pocken, so hebben wy mit die meester ghesproken hem seggent dat hy diligentie
ende naersticheyt daer toe doen wilde om alsulcke personen te ghenesen ende om
sie wyllen dat wy wei aenghemarct hebben seker sonderlinge costen dien hy daer
toe doen moeste soude hyse ghenesen, so hebben wy hem daer toe ghegeven in
sine handen om tgene te besorgen dat tot dier syckenisse hoert als van sine salve
aengaende die somme van 20 sc'. Chirurgijn meester Thomas kreeg dus alle faciliteiten om deze ziekte zo goed mogelijk te bestrijden en moest met zalven de uiterlijke verschijnselen proberen te genezen. Syfilis bleef echter de hele verdere
geschiedenis van het gasthuis een grote rol spelen. Later deed men meer moeite
de patienten in een aparte ruimte te verplegen, maar de 'venusziekte' of ook wel
tot ongenoegen van de Fransen het 'morbus gallicum' genoemd, bleef de gasthuismeesters grote zorgen geven. Andere namen waren de vuile pokken of Sint
Jobsplaag, de Franse ziekte en de Napelse zweetziekte, daarmee de naam van de
politieke tegenstander aangevend.
Het is een grote verdienste van de gasthuismeesters geweest dat men deze zieken zonder enige restrictie opnam. In andere steden en landen heeft men de luetische patienten vaak aan hun lot overgelaten en weigerde deze veelal misvormde
menselijke wrakken zelfs maar in de steden toe te laten. Parijs heeft van 1559 tot
1614 de lijders aan de Franse ziekte volstrekt genegeerd. In 1496 werden zelfs
alle syfilitische mannen en vrouwen zonder pardon de stad uitgezet. Ook in het
huidige Belgie werden zij vaak aan hun ellendige lot overgelaten. Het Delftse
gasthuis liet hier juist een tegenovergesteld beeld zien.:want dat werd met een
jaarlijkse opname van ongeveer tweehonderd luetici in het midden van de zestiende eeuw een centrum voor lijders aan de vuile pokken. Dat kan voor het Middelburgse gasthuis slechts in beperkte mate worden gezegd. De zieken uit de directe omgeving en de soldaten nam men op, zonder dat de luetici van heel Zeeland er een plaats kregen.
36.

Chronyck van Zeelandt, II. 346,348. Zie ook Van der Valk. S>filis, 22.
155

Als goede volgelingen van Galenus beschouwde men syfilis als een bederf van
de lichaamsvochten, vooral van het bloed en de gele gal en men zag dan ook de
lever als de plaats waar het venerisch gif zich in het lichaam had gelokaliseerd.
De lever was altijd al een sterk symbolisch geladen orgaan geweest en hiermee
werd de ernst van de situatie eens te meer aangsgeven. Vanuit de lever zou het gi f
zich door het hele lichaam verspreiden, dacht men tot aan de zeventiende eeuw.
In het gasthuis gaf men de syfilitici zalfjes en drankjes, waarbij ongetwijfeld
kwikzalven zijn gebruikt. In de veertiende eeuw gebruikten de Arabieren al dergelijke smeersels tegen huidziekten als lepra, scabies en psoriasis. Vooral de bekende Saracenenzalf (unguentum saracenium met 5 A 8% kwik) was een nuttig
hulpmiddel tegen diverse soorten uitslag. De drankjes bestonden uit een afkooksel van sarsaparilla (pokhout, een exotische houtsoort). hetgeen bij de patienten
de primaire verschijnselen onderdrukte.
In 1596 besliste het college van Wet en Raad dat de poklijders zowel in het
gasthuis als in het leprozenhuis verpleegd moesten worden, ieder tehuis een gelijk aantal. In 1585 waren veel 'pockeniers' in het gasthuis opgenomen, voor wie
vele medicijnen en drankjes werden gehaald en voor wie men veel werk verzette.
Rond 1590 maakte meester Pieter de Vriese vele 'pockdrancken' en gaf kuren aan
personen die 'zeer gequollen (waren) van de Napelsche zieckte'. Meester de
Vriese was een goede 'pockmeester' die veel kuren verzorgde in de laatste twee
decennia van de zestiende eeuw. Hij gebruikte steeds zijn eigen recepten. die 'hy
op zijn waerheyt acht tot genesinge der selver zieckte bequaem te wesen'. Voor
iedere stoop van zijn drankje kreeg hij zes schellingen, mits hij de wijn uit het
gasthuis zou betrekken. De kosten van deze dranken werden gezamenlijk gedragen door de colleges van de armen, de leprozen en de gevangenen. terwijl het
gasthuis de kosten van de verpleging droeg.37.
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw (ongeveer vanaf 1613). werden de

syfilislijders doorgestuurd naar Leiden. naar het Sint Kathelijne of Caterijne gasthuis. Het gasthuis betaalde de kosten, samen met het armencollege Waarom
men de patienten doorstuurde. is niet geheel duidelijk Wellicht vond men de speciale zweetkuur te ingewikkeld om in het kleine gasthuis toe te passen. Vanaf
1657 gingen de zieken naar Arnemuiden. waar de beroemde pokmeesters Hermanus Heuleers en N. Culaert woonden, die speciale kuren en pokdranken hadden
ontwikkeld. Culaert had de kunst in Italie geleerd en wist die goed te gelde te maken. Volgens Gruiwardt, een Middelburgs doctor en goede vriend van Culaert,
had hij meer dan vijftigduizend gulden verdiend met het genezen van syfilislijders, die bij grote menigten in zijn huis verbleven. Hij berekende naar draagkracht honderd tot duizend gulden voor zijn kuur, 'na dat die schapen wol hadden'. Culaert begon en eindigde de kuur altijd met een purgatie en venaesectie 'en
vervolgde dan sijn werck dartig dagen lang tusschen beyde met dartig stoopen
pockdrank, yder dag een stoop, die hij na de konst praepareerde en koockte in een
vast geslooten pot of ketel, sonder dat er de minste tocht in of uyt konde gaen. De
ingredinten heeft hy noyt aen iemand. noch aen my die sijn goeden vriend en ordinairen medicijn was, willen openbaren, maer dit weet ick dat hy hier toe meest
in 't gebruyck had de radices salsaeparillae'* Vanaf 1687 werden de lieden met
de vuile pokken in het pesthuis in Middelburg zelf ondergebracht. aangezien al
enige jaren geen builenpest meer in de stad had geheerst.
37, RAZ OAGM extract notulen diaconie 1590, inv.nr. 1483.
38. Gruiwardt, Medicinale en chirurgicale observatien, 6\5.
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Ajb. 35. De z.weetkuur. Figitur 2 toont een pcit met kokend water. De stoom wordt door
middel van een pi.ip in het bed gebracht. waardc,or de pativnt herig gaat transpireren.
Kopei-,trcirtire.

De remedie die Verbrugge aan toekomende chirurgijns voorhield, week niet af
van de gevestigde behandelingsmethoden met decocten van guajacum en de
zweetkuur, want het doel was de 'uitwerping van vogt dat byzonder scherp is,

niet zuur, maar een eigen hoedanigheid bezit, door de anus, huid, nieren, en
kweilklieren'. Als de algemene tekenen van deze ziekte beschreef hij een 'generaale vermoeitheid en zwaarte des lichaams met een bleek ende doodverwige koleur des aangezigts, item een ronde peerschen kring om de oogen met pyn in armen en beenen en voornamentlijk 's nagts, waardoor de slaap verhindert werd
met een gestaadige droefheid en kleine koortze'. Daarbij kwamen ernstige verwekingen en verzweringen voor. Hoewel Verbrugge zeer gematigd was in het
voorschrijven van kwikpreparaten en allereerst de genezing met guajacum probeerde te bewerkstelligen, was de achttiende-eeuwse bewerker van zijn boek
meer geporteerd voor inwendige toediening van mercurius dulcis, om zo het
kwijlen op te wekken. Op zijn advies kreeg de patient om de twee uur kwik toegediend, zolang de zwelling, pijn, hitte en het bloeden van het tandvlees, de klieren, de tong en de keel duurden. Pas als de zieke drie tot vier pond per etmaal zou
kwijlen, gaf men geen kwik meer. Deze overvloedige speekselvloed werd gezien
als doel om tot genezing te geraken en niet als een dreigend begin van kwikvergiftiging. Daarnaast werd de patient elke morgen en avond aan armen en benen,
buik en ruggegraat ingesmeerd met kwikzalven. Wanneer de toestand van de
zieke verslechterde omdat de kwijling te lang duurde of te hevig was, moest weer
het zweten worden opgewekt, waartoe men opium voorschreeP'. Door de veelvuldige toediening van kwik ontstonden vaak ernstige mondaandoeningen, soms
zelfs met kaaknecrose als gevolg.
Bij dit alles kwam dikwijls ook nog de morele veroordeling van het gedrag van
de patienten, dat deze ziekte tot gevolg had. Hoewel zij daarom niet van hulp waren verstoken, moet het voor de patienten onaangenaam zijn geweest de afkeuring te proeven. In 1670 werd Lijsbet Jans, de vrouw van Jan Hollevoet opgenomen met lues, 'door haer voorgaende onbehoorlyck leven'. En zij was niet de
enige vrouw wier leven zo werd betiteld. Omdat zij 'wegens de ongelegentheyt
vant saysoen tot het doen van de cuere' niet naar Arnemuiden gestuurd kon worden - het was al half november -, liet men Lijsbet maar in het gasthuis 'seker decoctie van pockhout' drinken. En Cornelis van de Voorde vond deze ziekte in zijn
boek zo 'affschouwelijk', dat men er in 'eerlijke gezelschappen nauwlijks vermaan van mach doen'.
In 1654/55 heerste in Middelburg een syfilisepidemie die echter
pas na enige
tijd als zodanig werd onderkend en daarom veel meer ellende aanrichtte dan wanneer die in een vroeger stadium zou zijn herkend. Jarenlang waren de
syfilislijders naar Leiden gestuurd en had men relatief weinig
met de luetici te maken gehad, zodat men in 1654 aanvankelijk dacht met jicht en scheurbuik te maken te
hebben. Dat was niet geheel onbegrijpelijk wegens de hevige pijnen in armen en
benen, die bij alle drie de ziektebeelden voorkwamen en het moeilijk te herkennen verschil tussen stomacacce, een vorm van scheurbuik met afwijkingen aan
het mondslijmvlies en de zogenaamde scheurmond, de syfilitische erosieve papels. Ook de beruchte dolores osteocopi nocturni, de nachtelijke pijn, kwam bij
scheurbuikpatienten voor. Volgens Gruiwardt, die in 1688 zijn Medicinale en
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chirurgicate observatin publiceerde, stierven honderden Middelburgers en zelfs
meer dan duizend baby's aan syfilis. Doordat men de verschijnselen pas laat onderkende, leden vele personen aan de gruwelijkste tertiaire verschijnselen van
deze sluipende ziekte, zoals het uitvallen der ogen, het verteren van de kaken,
wegteren van de neus, convulsionen, apoplexiae en febris hecticae.
De eerste lijdsters waren kraamvrouwen die 'quade ulceratien (zweren) aen de
tepels, van een vuylen aerd en seer wederspannig tegen de genesinge' kregen. 's
Nachts hadden de vrouwen pijn in het hoofd, de armen en benen, zij kregen puis-

ten in het gezicht en op andere lichaamsdelen en soms een verrotting van de neus.
Ook de zuigelingen, die aanvankelijk gezond leken, kregen na korte tijd puisten,
sommigen een verrot en bedorven tandvlees, hetgeen met veel stank gepaard
ging. Anderen kregen ontstekingen in de keel en 'velen vervielen ellendiglyck tot
uitterende sieckten en de meeste moesten de dood in sulcke teere en nieuwgeboren lichamen met duysent tormenten besuuren'. Na de kraamvrouwen werden
ook de minnen en dienstmaagden besmet. 'Dese ellendige vrouwen seer deerlyck
gesteld en beset met sulcke vremde voorvallen, van de minste vuyle en oneerlycke vermenginge met besmettelycke mans onbewust en onnosel, wierden sommige van haer indachtig dat zy de vrouwe die haer gesogen hadde'. Deze zoogster
zoog het eerste zog uit de borsten van de kraamvrouwen, omdat men dat schadelijk achtte voor de kinderen. Ook als de borsten al te gespannen waren van de
melk, verrichtte de zoogster haar werk 'tot voorkominge van klonters, inflammatien en sweringen'. Zij hielp eveneens de jonge moeders wier tepels ingetrokken
waren zodat het kind niet goed kon zuigen. Deze vrouw, die dus geen min was,
hielp zonder onderscheid arme en rijke vrouwen, zieken en gezonden, 'suyvere
en onsuyvere' en zij had daar dagelijks werk aan. De kraamvrouwen hadden deze
vrouw (waarschijnlijk was er maar 66n zoogster in Middelburg) vaak horen klagen over jicht of'lammigheyd' in de ledematen, pijn in het hoofd en andere kwalen.
Dit kwade gerucht verspreidde zich snel in de stad en veroorzaakte erg veel onrust, zodat de magistraat besloot 'na haer vaderlijcke voorsorge en bekommeringe tot den welstand van 't gemeene beste', deze zoogster te laten onderzoeken
door zeven medicinae doctores, chirurgijns en vroedvrouwen. De conclusie van
het onderzoek was echter dat zij werd 'bevonden ende geoordeelt van ons allen
noch te door de onderzoechinge noch te door de autopsie ofte aenschouwinge of
visitatie iets toch ter weerelt sulcke beschuldiginge betreffende bij ons gespeurt
heeft konnen werden'. Het commentaar van de tijdgenoten was dat deze vrouw
zich in stilte door een pokmeester had laten genezen. De kraamvrouwen lieten
zich echter niet meer door haar bedienen.
Maar het kwaad was al geschied. Pas nadat men de ziekte als syfilis had herkend, konden de lijderessen met pokdranken worden geholpen, al was er van een
echte genezing met de toenmaals beschikbare middelen geen sprake. Vele vrouwen hadden echter al hun kinderen en mannen besmet en de secundaire en tertiaire verzweringen van beenderen, ogen en neus veroorzaakte een 'affschouwelijke deformatie van de schoonste aangesichten'. Na dertig jaar doken nog steeds
verschijnselen van deze sluipende ziekte op bij mensen die als pasgeborene de besmetting meegekregen hadden, 'als een duyvels naygaren in de hoven'. Overigens kregen veel minder mannen deze ziekte via hun vrouw dan men zou verwachten. De meeste mannen van de syfilitische kraamvrouwen bleven gespaard
ondanks het feit dat zij hun 'schuldige goedwilligheyd van het houwelyckxbed
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Afb. 36.37. Guajacum (pokhout). sassaphras, bomen in West-Indie. Van het zaagsel
ran quajactim kookle men pokdranken. waarran de reuk tamelijk slecht was. De arnmatische bestandsdelen rcin scissaphrits roken aangenaam. (1/.i \'a,1 een pijnboom. Kopei·gravure.

niet versuymden'. volgens Gruiwardt 'ongetwijffelt om dat de mans als harder
van huyt, vaster van temperament, meerder van krachten en overvloediger van
geesten als de vrouwen. 't selve quaed hebben tegengestaen'.
Gruiwardt. die deze zieken jaren later ook nog behandelde. zei dat men hierbij
overigens niet bang hoefde te zijn voor besmetting via de lucht of de adem, zoals
dat wei het gangbare idee was omtrent besmettingsgevaar. Hij durfde zelf zonder
enige angst bij deze lijderessen een glas bier of wijn op de goede afloop van de
kuur te drinken. Maar hoewel ieder overtuigd was dat deze vrouwen de ziekte niet
door een slechte levenswandel hadden opgelopen en een morele veroordeling niet
op zijn plaats was. bleek het toch moeilijk het slechte imago van de ziekte te omzeilen. Men noemde deze epidemie niet voor niets de zoogster-. tepel- of vrouwenziekte. daarmee de onschuld van de vrouwen al aangevend. Desalniettemin
ervoeren velen de ziekte als een schande. Wanneer de vrouwen na veel pokdranken en zweetkuren genezen werden verklaard, mochten zij van Gruiwardt zich
langzamerhand weer op straat vertonen. waarbij hun eerste gang naar de kerk
moest zijn, 'om God. den oppersten geneesheer hertgrondelyck te dancken voor
!60

dese onverdiende herstellinge tot haer vorige gesontheyd uyt sulcke jammerlyke
en ellendige qualen'. Aanzienlijke dames probeerden soms de schande te ontlopen en lieten zich in 's-Gravenhage genezen door de vermaarde doctor Jacobus
Lansberge. De vrouw van notans Ackermans zocht echter in Middelburg genezing, al mocht dat bij haar niet baten. Haar schedel was zodanig weggeteerd, dat
zij volgens Gruiwardt nog korte tijd heeft rondgelopen met een kunstmatig gefabriceerd bekkeneel 'met gaetjens in plaets van de sweetgaten', waardoor haar

hersenen te zien zouden zijn*i.
De loodjesboeken uit deze jaren ontbreken helaas, zodat niet kan worden nagegaan hoeveel hulpzoekenden in het gasthuis verpleegd werden of doorgestuurd
werden naar het pesthuis. Sommige syfilitici verkozen met de ziekte te blijven
rondlopen boven zich de naargeestige en levensgevaarlijke kuur in het pesthuis te
laten welgevallen41.

12. Dysenterie

Net als de luetici werden ook mensen met de rode loop zeer frequent naar het pesthuis verwezen. Men verstond onder de rode loop een 'bloedige besmettelijke
loop des buiks met pyne en snydinge met koorts en dorst', waarvan de gevaarlijkste soort de bloedloop was. De oorzaak lag volgens Verbrugge in 'ziltige, scherpe, zure, bijtende en scherpe vogtigheden die in de darmen uit de darmkliertjes
komen te lekken', hetgeen door het eten van 'raauwe vogtige verdorvene vrugten'. als pruimen, perziken, druiven, meloenen e.a. kon komen, evenals door de
beruchte bedorven, vochtige en besmette lucht. Ook het onvoorzichtig innemen
van medicijnen als kolokwint (cucumis colocynthis), antimonium of scammonium, kon deze ziekte veroorzaken. Verbrugge vond het een groot gevaar, 'wanneer daar trekking van zenuwen, den hik en brakingen' bij zouden komen, want
dat waren 'voorboden des doods en abzolut doodelijk als de zelfstandigheid der
darmen uitgeworpen werd'42. In de zeventiende eeuw gaf men bij deze ziekte
veelvuldig mild purgerende rabarberklysma's, om het zuur uit het bloed te halen.
Daarna kregen de zieken zacht stoppende middelen, als oculi cancri (kreeftsogen, concrementen uit de maag van kreeften) en cornu cervi (hertshoorn). Verder
moesten de zieken veel warmte krijgen, waartoe warm zand op de buik werd gelegd en ook zou een drankje van fijngestoten overjarige eikels met brood en bier
heilzaam werken.
Medicinae doctor Aarnoud Helvetius, telg uit de bekende familie van medici,
bracht diverse bezoeken in het pesthuis om de lijders aan de rode loop te behandelen. Zijn neef Adrianus Engelhard Helvetius, eveneens medicinae doctor, was in
Frankrijk beroemd geworden wegens zijn toepassingen van het geneesmiddel
ipecacuana, een naar men toen dacht goed middel tegen dysenterie. De Franse
geneesheer Le Gras bracht dit middel in 1672 uit Brazilie naar Frankrijk. maar
Gruiwardt, Medicinale en chirurgicale obse,·vatien. 594-612. Zie ook Verzameling Verheye van Citters, verslag van de visitatie van de zoogster 1655. inv.nr. 54b. en Fokker. Contagieuse ziekien, 88.
41. Zoals in 1665 Jan Caassennies en in 1704 Aeltie Clos. Zij mochten niet in het gasthuis blijven en wilden niet naar het pesthuis.
42.
Verbrugge, land- en zeechirurgie. 319.
40.
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pas in 1686 paste Helvetius het middel toe op dysenteriepatienten. Adrianus
kreeg zelfs van de Franse koning het monopolie op dit geneesmiddel, dat hij voor
1000 Louis d'Or aan Lodewijk XIV verkocht. Misschien dat daarom de medicinae doctor Aarnoud Helvetius het pesthuis bezocht, een plaats waar normaal geen

doctoren kwamen. Alle besmettelijke zieken en dus ook de lijders aan de rode
loop werden in het pesthuis verpleegd en misschien dat zij daar baat vonden bij
het middel ipecacuana 3. Later werd dit medicijn vooral gebruikt als zachtwerkend braakmiddel bij tyfeuze en gastrische koortsen.
Als deze lijders al in het gasthuis kwamen, wat niet behoorde, werden zij zo
snel mogelijk naar het pesthuis overgebracht. In 1712 weigerde men de opname
van een man met de rode loop, waarop de diakenen een hevig protest lieten horen
aangezien de man overleed door gebrek aan verzorging. De regenten wezen erop
dat het gasthuis niet voor dergelijke gevaarlijke ziekten bestemd was. Slechts een
enkele keer mocht zo'n lijder blijven, zoals legerkapitein Van Seppers. die zo
ernstig ziek was, dat de binnenmoeder hem medelijdend in een apart kamertje
legde·44.

13. Besmettingsgevaar

Ook 'crauwagie' (exceem?), hoofdzeer (favus) of schurft (scabies), een vervelende en besmettelijke huidziekte, mocht alleen in het pesthuis verpleegd worden. Ook de lijders aan deze kwalen werden zo snel mogelijk weggestuurd uit het
gasthuis. Want met besmettingsgevaar had het gasthuis vervelende ervaringen
opgedaan en het bleef steeds levensgroot aanwezig. Op 22 en 28 januari 1770
werd dat weer eens goed duidelijk toen op verzoek van de bewindhebbers van de
Oost-lndische Compagnie 37 personen van hun kamerschip Woestduyn werden
opgenomen. Onder deze zieken waren diverse met 'zeer brandige en aansteekende ziekten ( . . . ) waarvan de droevige gevolgen hebben geweest dat door de besmettingen de volgende persoonen in dezen huijsen zijn komen te overlijden',
waarop een lijstje met acht namen van personeelsleden uit het gasthuis volgde,
vijf in februari, twee in maart en een van de doctoren in april. De binnenmoeder,
de ziekenmoeder, drie oppassers, een knecht en een meid waren aan de besmetting overleden. waardoor het grootste deel van het personeel weggevallen was45.
Misschien moeten wij hierbij aan typhus denken.
Het was dan ook geen wonder dat men nog voorzichtiger werd. In september
van datzelfde jaar stond het gasthuis weer voor hetzelfde probleem: zieke manschappen van een zeilree liggend VOC-schip wilden in het gasthuis opgenomen
worden. Oud-burgemeester Jacob van Citters, praeses van het gasthuis, ging het
dilemma uitgebreid bespreken met de stedelijke regering. Uiteindelijk kwam
men tot de oplossing dat de zieken weI zouden worden opgenomen, maar dat zij
tevoren een schone plunje kregen om zo het besmettingsgevaar te verkleinen.

43. Van der Bijl. De Franse politieke agent Helvetius'. in: BMHG 80,152-194.
44. Problematisch was dat de man geen biljet van zijn commandant kon overleggen. Nadat de
regenten zel f de zwaar zieke man hadden bezocht, waren zij zo met 'compassie' bewogen, dat hij
in zijn kamer mocht blijven liggen. RAZ OAGM notulen inv.nr. 1.
45.
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Eerst zou een geneesheer onderzoeken of zij al dan niet besmettelijk waren en
slechts in het laatste geval werden zij in het gasthuis tussen de andere zieken verpleegd. Ook het volgende jaar volgde men deze handelwijze met de zieke matrozen van het oorlogsschip Zierikzee. Twee jaar later, in 1773, besloot men in toekomstige gevallen de besmettelijke zieken aan boord van schepen der VOC niet
meer in het gasthuis op te nemen, maar buiten de stad in het pesthuis te verzorgen,
op kosten van de compagnie46.

14. Voeding

Bij de ziektegevallen bleek al dat het voedsel van groot belang was voor de zieken. De medicinae doctores en de chirurgijns schreven dan ook als onderdeel van
hun behandeling speciale voeding voor. Verbrugge wilde bijvoorbeeld dat de zieken na een operatie de eerste veertien dagen geen sterke voedzame spijzen zouden krijgen omdat daaruit te driftige humores konden ontstaan. Alle gepeperde en
gezouten spijzen zouden de lichaamsvochten verhitten, terwijl wijn en zuur de
vochten te veel zouden verdikken. Het beste was om de patienten licht bier of gerstewater te geven, maar hij erkende dat de patienten niet z6 sober gevoed konden
worden dat het hun tegenstond. Vooral wanneer een zieke veel bloed verloren
had, moesten toch zijn krachten weer hersteld worden, 'want of men al schoon
een gewonden maar met een simpel gerstenwater en vleeschsopken of diergelijke
slappe kost doorgaans wilde spijzigen, zou niet gelukken omdat ze zulks ongewoon zijn; een gezond mensch zouw daar een afkeer van hebben, hoeveel te meer
een zieke'. Daarom mocht een patient toch wat voedzamere spijzen krijgen, mits
die het bloed niet zouden verhitten en 'tegens de wonde persende,47.
Daarbij was het nodig de spijzen dikwijls te varieren om de zieke zijn eetlust te
laten behouden. Van deze laatste raadgeving kwam echter weinig terecht. Per
dag wisselde het menu. maar iedere week werd dezelfde volgorde aangehouden,
jaar in jaar uit, alleen de groenten varieerden met het jaargetijde. Een van de zieken vond het eten in 1704 zo bedroevend slecht, dat hij wegliep uit het gasthuis
omdat 'hy geen lecker eten genoegh creegh'. In 1739 waren de chirurgijns en
doctoren eenparig van oordeel dat 'het seer veel tot bevorderinge en spoediger
herstel voor de sieken patienten soude wesen, als de selve des morgens in het vervolg geen boter met brood, of so men het noemt botrammen wierden gegeven,
vermeijnende aan sulke subjecten seer nadeelig te wesen'.
Hierover beslisten kennelijk niet de geneesheren en heelmeesters aangezien dit
geen incidentele gevallen betrof. Het ging hier om een maatregel van algemeen
huishoudelijk bestuur en daarover beslisten de regenten. Die overwogen dat het
geven van boterhammen al een jarenlange traditie was en dat zij er op aanraden
van de doctoren wel verandering in wilden brengen, 'dog dat de subjecten die in
desen huyse quamen altijd behoeftige en veeltijds hongerige personen waren, of
men dan de sulke des morgens niet gekookt bier en brood soud mogen geven'.
Dat vonden de doctoren inderdaad een goed en lichtverteerbaar voedsel, beter

46.
47.

RAZ OAGM relatieven notulen 1773, inv.nr. 6, nr. 103.
Verbrugge. Land- en zeechirurgie, 329.
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dan brood met boter, zodat deze verandering werd doorgevoerd48. In 1797 was
echter niets meer van deze maatregel te bespeuren. De zieken kregen als van ouds
's morgens brood met boter, met daarbij een kopje thee.
In de achttiende eeuw kregen de zieken in de zgmermaanden op zondagmiddag
gierst met krenten of pruimen te eten en 's winters soep van kalfsvlees met rijst en
groente.'s Avonds werd ongeacht het seizoen karnemelkse pap met boekweit
gort voorgezet. Op maandag kreeg men het hele jaar door gort met rozijnen en 's
avonds bier en brood. Op dinsdag kregen de zieken in de zomer een groente naar
keuze van degene die de inkopen deed en in de winter 'afgeschept vleeschnat'
met rijst of blauwe erwten en de avondmaaltijd bestond weer uit de befaamde karnemelkse pap met boekweit gort. Woensdag werden gestoofde appeltjes, zeekraal. penen, aardappelen of rapen klaargemaakt, of iets anders wat het seizoen
opleverde. terwijl 's avonds weer bier en brood werd rondgedeeld. Op donderdag
kwam er soep van lamsvlees met rijst en groente op tafel en in de winter werd de
soep van rundvlees getrokken. 's Avonds was de karnemelkse pap weer aan de
beurt. Vrijdag werd het hele jaar door rijst met krenten opgediend, met voor het
naar bed gaan weer bier en brood. Op de laatste dag van de week at men in de zomer gestoofde appeltjes, zeekraal of een andere goedkope zomergroente en in de
winter was het afgeschepte vleesnat verkrijgbaar. Op zaterdagavond kon dan
voor de verandering de gekarnde melk met gort afgewisseld worden met brood en
appels. En als de heren doctoren wilden dat de zieken iets anders te eten kregen,
mochten zij dat aan het begin van de morgen voorschrijven49.
In deze weekmenu's zat enige variatie, voornamelijk veroorzaakt door noodzakelijke bezuinigingen. Enkele jaren later, in 1797, werd 's avonds veel meer
zoete melk gegeven met rijst of brood, afgewisseld met bier. brood en siroop en
met karnemelkse pap of gort en stroop. De zoete melk werd overigens steeds aangelengd met water". Aan het einde van de achttiende eeuw. toen veel bezuinigd
moest worden, gaf men de zieken driemaal per week soep van vlees met rijst.
tweemaal gort met stroop, eenmaal rijst met stroop en alleen op woensdag groenten, athankelijk van het seizoen. Indien de graanprijzen te hoog waren, zoals in
1812, werden de graanprodukten vervangen door de veel goedkopere aardappelen. Aanvankelijk kregen de zieken geen vastgestelde porties, maar konden zij
zoveel krijgen als ze wilden, wanneer hun ziekte dat niet verbood. Door de bezuinigingen ging men ertoe over vaste porties in te stellen.
Ook de binnenvader en -moeder en het andere personeel aten het voedsel dat
de zieken voorgezet kregen, alleen mochten zij zich
verheugen in het feit dat zij
vaker en meer vlees kregen, een betere kwaliteit boter aten en wat extraatjes genoten. Zij kregen per week ieder vijf pond vlees (osse- of schapevlees). De zieken
daarentegen kregen per week ieder maar anderhal f pond vlees en als er meer dan
twintig zieken in het gasthuis waren, werd slechts 66n pond vlees per week voor
iedere zieke verstrekt, waarvan bouillon of soep met wat rijst gekookt werd. Ieder
jaar slachtte men bovendien een varken, dat in de loop van het jaar werd genut-

tigd.
48.
49.

50.

RAZ OAGM
RAZ OAGM

notulen 1739, inv.nr. 2.
relatieven notulen 18eeeuw. inv·.nr. 7, nr. 156.

RAZ OAGM relatieven notulen 1797, inv.nr. 7, nr. 197. Op vier pinten melk voegde men
anderhalve pint water toe. Het gasthuis bezat twee koeien, vanaf 1749 66n en in 1772 vier. Die
werden verhuurd voor £ 2 Vlaams per stuk per jaar. Nadat alle koeien in 1775 verkocht waren.
kregen de zieken in 1776 veel meer thee te drinken.
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31 6'
Afb. 38. Klok uit het gasthuis aan de Lange Delft, met opschrift 'Soli Dee Gloria
/686'

Daarnaast kregen de personeelsleden ieder een vastgestelde hoeveelheid boter,
olie, kaas, thee, koffie, suiker, krenten en chocolade. De benodigde sterke drank
(jenever, brandewijn en cognac) werd doorde apotheker geleverd en alleen op recept van de doctoren of chirurgijns kregen de zieken hiervan iets. Overigens
blijkt uit de staten van geconsumeerde eet- en drinkwaren dat veel meer genoten
werd dan de voorgeschreven hoeveelheden. De genuttigde chocolade, krenten en
rozijnen, koffie en andere lekkernijen, overschreden verre de gereglementeerde
hoeveelheden en het limoensap, kandijbrood, de kandijsuiker en broodsuiker
stonden evenmin op de voedingslijsten.
Jaarlijks kocht men een bescheiden hoeveelheid peper, noten, kaneel. foelie.
safraan, nagelen en andere specerijen. Men schreef daar allerlei eigenschappen
aan toe, die heilzaam zouden zijn voor diverse soorten ziekten. De scherpe smaak
van veel specerijen sprak tot de verbeelding, waardoor men die bij uitstek geschikt vond om op de verstoorde lichaamsvochten in te werken. Daarom verwerkte men veelvuldig kruiden, specerijen, rozijnen, vijgen, dadels en andere
exotische lekkernijen, in drankjes en likkepotten.
Zo zouden rozijnen een bevochtigende en in geringe mate een verwarmende
kracht hebben en ze zouden zeer goed zijn tegen de hoest en andere kwalen van
borst en lever. Krenten daarentegen achtte men goed voor buik en maag en gestoofd vond men ze heel nuttig voor zieken, gezien de laxerende en opwekkende
kracht. Kruidnagelen werkten op het hart en de hersenen, voorkwamen het braken en walgen en gaven een zoete adem. Vandaar dat veel voorname mensen in
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die tijd regelmatig kruidnagelen in de mond namen. Kaneel had de kwalificaties
heet en droog en was daarom dienstig bij catarreuse, waterzuchtige en dysenterieke lichamen. Het zuiverde het bloed en verkwikte maag en hart. Kaneel kon
eveneens aangewend worden bij graveel, blaasstenen, braken, hoesten en pijn in
de lendenen. Ook foelie vond men goed voor waterzuchtige mensen aangezien
men ervan moest urineren. Het zou tevens de 'zenuwagtige deelen' versterken.
Kruidnoten en nootmuskaat zouden een stoppende en 'windbrekende' kracht bezitten. Het wederstond eveneens het braken en de hik en was goed tegen de
'koude pis', graveel en rode loop. In een pan met warme wijn en suiker gekookt.
zouden de muskaatnoten naar men dacht zelfs gonorroe kunnen genezen. De olie
van deze noten achtte men goed tegen alle 'koude gebreken der zenuwen en
koude vallingen' en bovendien kreeg men er een zoete adem van.
Suiker werd in veel klysma's toegediend aangezien het. gekwalificeerd als
heet en vochtig, laxerend zou werken en bijzonder goed werd geacht voor koortSige patienten. Vijgen waren eveneens warm en vochtig en daarom goed voor
keel. borst en voor fluimen. Zij zouden een rijpende, trekkende en pijnstillende
kracht bezitten en waren vooral goed wanneer men inwendige kneuzingen had.
Maar men moest ze met mate gebruiken, anders zouden ze 'kwaad voedsel' (misselijkheid en darmstoornissen) veroorzaken. Ook de laxerende werking van pruimen was algemeen bekend. Pruimen, in de zon gedroogd, hadden een verkoelende. bevochtigende en verzachtende kracht, maakten de buik week en gaven een
makkelijke stoelgang. Bij zwakke zieken gaf men pruimenmoes met zennebladeren en anijszaad om 'haar de buik open te houden en zagten afgang te maken'.
Amandelen daarentegen werkten stoppend en werden gebruikt voor'buikloopige
en waterzugtige en die bloed spouwen'. De zieken kregen dan vooral amandelmelk te drinken, als zeer nuttig tot voeding en rust. Peper met wijn zou helpen tegen de vierdedaagse koorts, het wekte de urine op en met boter en sulpher vermengd was het goed tegen diverse huidziekten. Met pek vermengd, zou peper het
venijn uit wonden trekken.
En zo had iedere specerij, kruid. noot of vrucht zijn eigen toegedichte werking
tegen diverse ziekten en kwaaltjes. Ook kocht het gasthuis af en toe sinaasappelen en citroenen in. Volgens de leer hadden die 'China appelen' en limoenen 'een
ververschende en adstringerende kragt. zeer nuttig (voor) alle dorstige koortzige
en scheurbuikige menschen'. Men achtte het sap aangenaam over gebraden vlees
of vis. het wekte de eetlust op en temperde de hitte van de gal. Het sap in een roemer wijn met wat olie van zoete amandelen en suiker zou heilzaam zijn voor pijn
in de nieren en het graveel. Het sap met wat bovist of verbrand doek gemengd,
was goed om het bloeden te stelpen door adstrictie en verkoeling. Men maakte er
ook een siroop van die heilzaam zou zijn tegen de hitte en brand van 'quaadaardige en pestige koortsen. om den dorst te vet'slaen, item tegen alle verrottinge en
wormen'. Met name de pitten achtte men goed tegen 'vergift en fenijn' en tegen
wormen. De schillen verwarmden de maag, 'helpt haar kookinge. verteert de
slijm derselvige en betert der quaden adem'51. De zieken in het gasthuis kregen
op doktersrecept dan ook regelmatig citroensap voorgezet.

51.
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Verbrugge. 1-zind- en zeechirurgie,63\-638.

15. Kleding en dekking

Behalve gevoed en verzorgd en zo mogelijk genezen, moesten de zieken ook gekleed worden. Veel arme lieden hadden net als in de voorgaande eeuwen geen
hemd meer aan het lijf en moesten door het gasthuis in de kleren worden gestoken
wilden zij niet naakt in bed liggen. Het was een grote kunst voor de regenten om
zo goedkoop mogelijk aan hemden, broeken en jakken te komen. Daarbij maakten zij dankbaar gebruik van kiedingstukken die aan het gasthuis vervielen na het
overlijden van patienten. De rest kochten zij voordelig in bij het tuchthuis (1656)
waar de tuchtelingen bezig werden gehouden met het naaien van lijnwaad. Aan
het einde van de achttiende eeuw kocht men het linnengoed bij het stadsfabriekshuis. De stedelijke regering bevorderde sterk dat de liefdadige inrichtingen linnengoed afnamen uit het fabriekshuis en gelastte het zelfs, want de regenten zelf
waren slecht te spreken over de inferieure kwaliteit en de hoge prijs. Maar de
bloei der inlandse fabrieken en de tewerkstelling van armen moest bevorderd
worden en daartoe diende iedere rechtgeaarde Nederlander produkten van eigen
bodem te kopen. Ook kochten de regenten weI oude hemden bij de vendumeester
en in 1618 schafte men negentien 'gebreide mutsen om de sieken in te slaepen'
aan, benevens hemdrokken en tabbers52.
De zieken lagen op veren bedden met twee dekens en twee lakens en in 1810
waren die nog steeds geschikt voor twee personen, hoewel de zieken toen zolang
er plaats was wel alleen in bed werden gelegd. Soms gebruikte men kafzakken in
plaats van de veren bedden. En voor de ontsmetting van de muffe ziekenzalen
brandde men als vanouds wierook en jeneverbessen. In het begin van de negentiende eeuw kwam daarin veel verandering en propageerde de Franse overheid de
uitroking met een mengsel van zwavelwaterstof, zeezout en mangaanoxyde.
Voor deze 'fumigations d'acides minaraux' waren speciale flacons beschikbaar,
die op de ziekenzalen konden worden gezet en af en toe geopend moesten worden.

I 6. Cijfers

Tot slot volgen hier nog enkele cijfers van opname en overlijden. Pas vanaf 1659
zijn de loodjesboeken bewaard gebleven, met een hiaat van 1678 tot 1698. In
deze tijd werd niet meer genoteerd of kinderen meekwamen met de zieke moeders. Misschien heeft het beleid deze misstand te keren, eindelijk succes gehad.
De getallen hebben overigens een beperkte waarde aangezien over dezelfde jaren
verschillend cijfermateriaal voorhanden is. Van 1780 tot 1812 zijn er twee verschillende totaalcijfers van de jaarlijkse opnamen die sterk uiteen lopen. Daardoor wordt de waarde van het verkregen cijfermateriaal wel zeer twijfelachtig. In
1780 bijvoorbeeld zijn de cijfers respectievelijk 104 en 322, een bijzonder groot
verschil. Het eerste cijfer is verkregen door de aantallen mannen en vrouwen die
opgenomen zijn op te tellen, terwijl volgens een ander loodjesboek waar alleen
de totalen vermeld staan, consequent twee tot vier maal hogere totalen genoteerd
staan. Mogelijk zijn daar ook de militairen bijgeteld, die weer in de aparte boeken
52.

RAZ OAGM rekeningen 1617-1618, inv.nrs. 139-140.
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genoteerd stonden, maar met de fragmentarische gegevens die daar nu nog van
beschikbaar zijn, klopt ook dan het tweede hogere totaal niet. In 1800 waren er
bijvoorbeeld in januari en februari en de eerste week van maart al 126 Engelse militairen opgenomen. Als men daarbij de gewone burgers optelt, komt men op 191
opnamen, terwijl het hoogste getal voor dit jaar slechts 140 opnamen aangeeft.In
de tabel zijn bij de betreffende jaren tussen haakjes de hogere gemiddelde aantallen uit het andere loodjesboek vermeld ter aanduiding van het verschil.
Een ander probleem is dat van 1699 tot maart 1735 het aantal genoteerde namen niet overeenstemt met de totalen die aan het eind van ieder jaar in hetzel fde
loodjesboek genoteerd staan. Het verschil is meestal niet zo groot, soms is er
geen verschil, maar aangezien het hier om betrekkelijk geringe totaalaantallen
gaat, is een verschil van drie of vier personen procentueel gezien toch nog aanzienlijk. Een enkele keer heeft men gewoon verkeerd opgeteld, maar het verschil
is te consequent om als telfout te kunnen aanmerken. Daarbij is het vreemd, dat
zowel hogere als lagere aantallen opgegeven worden dan de uitkomst van de optelling der genoteerde namen. De oorzaak van dit verschil ligt niet in een verwarring van de nieuw ingekomen patienten met de niet genezen en nog in het gasthuis
blijvende patienten. aangezien deze laatste groep apart werd genoteerd. In de tabel is gekozen voor de optelling van de genoteerde namen en niet voor de vermelde totaalcijfers, omdat ook voor 1669 en na 1735 deze telling is gevolgd.
Deze problemen relativeren de waarde van het verkregen cijfermateriaal echter
we 53.

Tabe! IV Tienjarentabel van de gemiddelde opname- en overlijdensgegevens
jaar

1660-69
1670-77
1689-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-12

mannen

vrouwen

155,6
94,8
159

120
120

128,1

116,5

104,1

107,5

121,7
150
130

48,4
49,1
53.8
47.4
58,2
46.8
59.4
61.7

76,5

94
63,6
48,6
36,6
27

totaal

overleden

-

275,6

-

171,3
407,1

48,6(17,6%)
35,4(20,7%)
67,2(14,1%)
71,8(21,9%)

soldaten

16
2,9

11
69,8
-

23.3
22,6

24.4

47,5 (20,5%)

39,2(17,3%)
34.9 (18.4%)
27,1 (13,9%)

13,1(17,2%)
15,8(20,5%)
70
11,2(16%)
82,6(284)
11,8(14.3%)
63,3(210,3)
6,5(10,3%)
84,4(225,3)
8,7(10.3%)
76,1
77,1

-

201,4

16,5

147

25

140,9

45

328,1
231,7
226,5
189,6
159

-

106.7(224,5)

9,7 ( 9%)

RAZ OAGM loodjesboeken 1659-1812, inv.nrs. 22-29. Van enkele jaren ontbreekt een
aantal maanden. In 1706 ontbreken de tellingen overoktobertot en met december, in 1744 ontbreken de maanden februari en maart en in 1747 ontbreekt de maand mei.
53.
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Door de vele lacunes geeft deze tabel slechts een globale indruk van de opnamen
en het sterftecijfer in de zeventiende en achttiende eeuw en is het moeilijk deze
gegevens te interpreteren. Want als volgens de tellingen de opnamen afnemen,
blijft de twijfel of de registratie wel goed was en of in een ander loodjesboek niet
nog een vergeten categorie patienten was genoteerd. Uit de loodjesboeken blijkt

overigens iederjaar opnieuw, dat in het najaar het aantal ziektegevallen sterk toenam, in de winter hoog bleef, om dan in het voorjaaren in de zomer weer te dalen.
De maanden met de minste zieken waren mei en juni, terwijl in het algemeen de
periode van april tot en met juli als een 'slappe tijd' gold. In augustus kwamen al
weer veel meer zieken en de najaarskoortsen zorgden voor een toename in de
herfst. Over de jaren 1700 tot en met 1729 levert dat het volgende beeld op, waarbij aangemerkt moet worden dat voor het jaar 1706 de gegevens over de maanden
oktober tot en met december ontbreken.
Tabel V Opnamen, perdeeld naar de seizoenen

jaren
1700-04
1705-09

1710-14
1715-19
1720-24
1725-29

september-februari

maart-augustus

795
562
685

495
306
383
396
284
344

631

673
825

Bij deze cijfers zijn de militairen buiten beschouwing gelaten omdat hun opname

niet alleen van seizoensgebonden koortsen afhankelijk was, maar ook van het
tijdstip van veldslagen en van aankomst en vertrek van de troepen.
Men schreef de steeds terugkerende najaarskoortsen toe aan de kwade dampen
en de bedorven lucht, die vooral bij windstilte Middelburg in een waas van ongezonde lucht hulden. Aangezien bij eb de havens en grachten droogvielen, bleef
de stank van de zilte bagger bij mistig herfstweer lang in de stad hangen 'en in
deze vergiftigende lucht, die den dampkring met de ergste miasmen voor het ontstaan van koortsen en allerlei ziekten en kwalen bezwangert, meenen wij weI niet
de eenige maar wel de voorname oorzaak te vinden van de ongezondheid en den
korten levensduur der inwoners', schreef Caland in de negentiende eeuww

54.

Caland. Gezondheidstoestand Middelburg. 22.
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HOOFDSTUK 11

FINANCIEN
't Geen rust moet roesten''

1.Land

Tot aan de Franse tijd was het landbezit een van de pijlers waar de gasthuiseconomie op rustte. Aangezien de landerijen over heel Walcheren en ook over de Bevelanden verspreid lagen en zelfs nog daarbuiten, was een juiste registratie de eerste
voorwaarde voor een goed beheer. Dat zagen de regenten al snel in en dat was dan
ook het primaire doel van het al eerder aangehaalde grootleggerboek van 1604.
De toenmalige gasthuismeesters begonnen met dat register van landerijen, huizen. renten, cijnsen, giften, testamenten en andere bezittingen en verworvenheden 'omme by henne nacommers met minder moyte alsoo te mogen worden gecontinueert ende des gasthuys incommen daerby in goede ordre gehouden mogen
worden '2.
In 1604 bezat het gasthuis op Walcheren ongeveer 308 gemeten, 165 roeden
land, waar in 1625 ruim £ 623 Vlaams aan landpacht op binnenkwam, toen ruim
14% van de inkomsten. In 1681 was het landbezit al uitgegroeid tot 420 gemeten,
184 roeden. Regelmatig verkocht men landerijen en kocht men andere partijen
aan. De regenten probeerden zoveel mogelijk veraf gelegen landerijen te verkopen en de diverse dichtbij gelegen losse stukjes land meer aaneengesloten te krijgen. Bij erfenissen moest het gasthuis vaak delen met andere erfgenamen, waardoor het op veel verschillende plaatsen kleine snippers land bezat die slechts voor
een laag bedrag verpacht of verkocht konden worden-3.
Het probleem was ook, dat als de pachter langdurig grond van het gasthuis
pachtte die naast zijn eigen grond lag, men op den duur nauwelijks meer wist
waar de grenzen liepen. Bij pachter Ermerins speelde dit een rol: daar moest men
lang zoeken naar de 'waare legging' van de 7 gemeten, 63 roeden. De regenten
verzuchtten toen dat 'ijder die ooit na landen gezogt heeft, zal weten hoe moeilijk
dikwils derzelve ligging in den eilande van Walcheren te vinden zijn,4. Sinds
1684 waren de landen van Ermerins gepacht door de bewoners van de buitenplaats Rusthof, gelegen in het Tonnekenblok, waar het gasthuis 79 gemeten, 63
roeden had liggen. Daarvan was 'de eigendom dezer landen door de pagters nooit
tegengesprooken, maar integendeel door het betaalen der pagt jaarlijks toegestemt'. Toch was alleen de betaling van de pacht niet voldoende bewijs voor het
eigendomsrecht en waar sinds 1684 eigen en gepachte landerijen door bewoners
van dezelfde hofstede gebruikt werden, was het niet te verwonderen dat de afscheiding der landerijen niet meer de juiste grenzen aangaf.

1.
RAZOAGM register verhuur. 1640-1812. inv.nr. 595.
2. RAZ OAGM grootleggerboek 1604, inv.nr. 414. Vanaf

ters toch kleine leggerboekjes.
3. In 1794 metde weduwe van

4.
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1649 gebruikten de gasthuismees-

Willem Wisse en in 1803 met Johan Pieter Ermerins.
RAZ OAGM stukken Ermerins 1732, inv.nr. 1119.

Deze zaak stond niet op zichzelf. Herhaalde malen werden de landmeters erop
uitgestuurd om gasthuislanderijen te zoeken en te meten. lIn 1732 moest men op
soortgelijke wijze de ligging zien te achterhalen van enkele stukken land te Gent.
afkomstig van Jan Matens, waar landmeters veel moeite hadden om drie percelen
van samen slechts 728 roeden te vinden. Met erg veel moeite werd het gasthuisland roede voor roede teruggezocht, waarbij de zaak zo ingewikkeld was en de
versnippering van het land zo groot was, dat procureur De Mey verzuchtte: 'ick
wenst met hert en siel dat die saeck gedaen was ( . . . ) want mijn kennisse en verstantt is daer veel te cleen toe'
Het is duidelijk dat het landbezit veel inspanning en zorgen opleverde voor de
regenten. Dat betrof niet alleen bovengenoemde gevallen, maar ook de jaarlijkse
zorg om de pachten te innea, aangezien die dikwijls niet op tijd werden voldaan.
Dan moest de ontvanger beoordelen of de pachter al dan niet solvabel was. Zo
niet, dan hielp men de pachter met schuldregelingen en als dat niet het gewenst
effect had, bleef niets anders over dan via een gerechtelijke procedure de pachtgelden in te vorderen. In 1789 was Adriens Stevense Moens, pachter van het
gasthuishof te Poppekerke, vier jaar met de pacht ten achter, tot een bedrag van
ruim £ 350. De ontvanger liet toen grondarrest leggen met een beschrijving vati
het bestiaal en de meubilaire goederen, met alle bijbels, kleren, het beddegoed.
de wieg, de voorraden, het kaasmakersgereedschap en vaatwerk. En of Moens al
beloofde voor mei 1790 £ 150 te betalen en daartoe een paard en andere goederen
te verkopen. dit alles hielp niet. want de regenten zagen dat hij het ook daarna niet
zou kunnen redden om de rest van de achterstallige pacht te voldoen. Alle roerende goederen werden verkocht, alle goud en zilver, beesten en gereedschappen, alle vruchten te velde, hooi, stro en graan5.
Pieter Adriaan Leunissen, pachter van 75 gemeten 10 roeden te Westkapelle
had in 1737 al een achterstand van £ 937.13 en hij zag geen mogelijkheid de pacht
te voldoen. De regenten wilden zijn boedel executeren 'waarop den selven met
traanen in d'oogen (zei) niets te hebben dan alleen sijn huys, d'schuure op het
gasthuysland of grond staande en syn stal met beesten'. Ook bezat hij nog wat
eigen grond, die echter al met hypotheken belast was. Hij kwam samen met zijn
schoonvader, de secretaris van Westkapelle die maar al te goed de ernst van de
zaak inzag. De schoonvader stelde voor dat het gasthuis de boerderij en het erf
met de schuur en het land zou overnemen. Maar daar hadden de regenten geen zin
in want dan moesten zij voor het huis ook nog eens de schattingen en de reparaties
betalen en bovendien waren zij 'maar al te seer van landerijen die hun drukten
(...) voorsien'. Uiteindelijk kwam er een zeer gunstige regeling voor Leunissen
uit de bus, waarbij hem £ 337.13 werd kwijtgescholden, zijn schoonvader hem £
400 renteloos leende en hij zijn gebouwen voor £ 200 aan het gasthuis beleende,
eveneens renteloos, mits hij in het vervolg trouw zijn pacht zou betalen.
Wel vaker bleken de regenten mild te zijn tegenover nalatige pachters en scholden zij achterstallige pacht kwijt. Vooral bij natuurrampen maakten zij daar geen
probleem van, waarbij overigens de Staten van Zeeland soms een aflopende
pachtremissie oplegde. In 1685 kreeg bijvoorbeeld Steven Cornelissen Moens £
66.13.4 terug 'van geleden schade aen het lant en synne vrughten daer op gestaen

5.

RAZOAGM notulen 1789. inv.nr. 2. relatieven notulen 1789. inv.nr. 6. nr. 142.
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hebbende anno 1682 wegens het deurbreken van den Westcappelschen dyck,6
De eigenaars van de zaagmolens te Vlissingen die gasthuisland in pacht hadden,
dat wegens het steken van graszoden voor de fortificatiewerken van Vlissingen
grotendeels bedorven werd, kregen eveneens een korting op de pachtprijs. Zo
ook de pachters die schade leden toen bij het beleg van Vlissingen door de Fransen de zeedijk was doorgestoken, waardoor het zilte land nog jarenlang onbruikbaar was. Zij kregen dan ook vier jaar lang een aflopende pachtreductie.
Tegen het einde van de achttiende eeuw waren de grondprijzen zodanig gedaald en was daardoor ook de pachtopbrengst zo verminderd, terwijl de moeiten
om de pacht te innen steeds groter werden en de lasten hoog bleven, dat men maar
liever een andere vorm van belegging koos. In 1792 verkochten de regenten grote
partijen land met hofsteden en al. in totaal 100 gemeten 252 roeden7. Daarvoor
kreeg men £ 5314.9.11, waarvoor de regenten obligaties ten laste van de provincie Zeeland kochten, A 2,5% en 3% tegen een koers van respectievelijk 63% en
78%. Een deel van het geld gebruikten zij om de schuld bij de Wisselbank af te
lossen. Ook de volgende jaren volgde men deze tactiek, steeds na toestemming
van de Raad, die akkoord ging wanneer de verkoopprijs in overeenstemming was
met de pachtprijs en als de vrijgekomen gelden belegd werden in nationale effectenK. Aan het einde van de achttiende eeuw vormden zo de renten uit obligaties de
grootste bron van inkomsten. De verkoop van land en de belegging in nationale
schuldbrieven bleek helaas een verkeerde gok te zijn, want toen na de inlijving
bij Frankrijk in 1810, de ti8rcering van de staatsschuld werd doorgevoerd, verloor het gasthuis meer dan het had geprobeeerd te winnen.

2. Huizen
Meer nog dan de landerijen, waren de huizen een problematisch bezit. Het gasthuis kocht vrijwel nooit uit eigen beweging uit oogpunt van geldbelegging een
huis. Wat het aan woningen bezat, was aanbestorven. De lasten waren vele. Allereerst moesten de huizen verhuurd worden, wilde men er geldelijk voordeel van
hebben, waarbij het onderhoud en de zakelijke lasten voor rekening van het gasthuis kwamen. Bovendien waren de huurders vaak lastig. De een wilde extra ramen of wegens de tocht juist minder ramen, de ander een waterput met pomp, een
nieuw behang of een muur om de tuin. En als zij uit het huis vertrokken, wilden
de huurders dat het gasthuis allerlei verbeteringen vergoedde die door henzelf
waren uitgevoerd. In de eerste helft van de achttiende eeuw wensten de huurders
onder invloed van de mode steeds vaker een behang op de muur, meestal op kosten van het gasthuis, omdat het als een blijvende verbetering van het huis gold.
Zo kreeg in 1786 ook professor Krom in zijn huurhuis in de Heerestraat een kostbaar behang, dat 'een sterker en duurrabeler behangzel (was) als van tegenwoordig gedrukt zoogenaamd plamuurdoekt'.
RAZ OAGM rekening 1684-1685, inv.nr. 206.
7. Het land lag in Noordmonster, Schellag, Koudekerke, Nieuwerkerke. Kleverskerke, St Laurens, Klein Abeele en aan de Noordweg.
8. Men verkocht lando.a. in 1794 voor 900, in 1805 17 gemeten 782 roeden aande Veerse weg,
in 18044 gemeten 144 roeden voor 291.13.4, in 1809 10 gemeten 189 roeden in Oostkapelle in
het Comelis Adriaanse Bollaertsblok.
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Van het huis De Hazewind, afkomstig uit de erfenis van Jan Matens en daardoor onverkoopbaar eigendom van het gasthuis, zijn uitgebreide reparatiewerkzaamheden bekend9. Dit huis was in 1613 aan het gasthuis gekomen en het onderhoud van het steeds ouder en bouwvalliger wordend pand was een ware last. Aanvankelijk verfraaide men het op wens van huurder Brouwer, ontvanger generaal,
met een driekantige galerij langs de muur van de tuin (1644), maar al in 1659
bleek de toren op het huis door ouderdom en bouwvalligheid zover naar een kant
over te hellen, dat men die snel afbrak uit vrees voor instorting. In 1689 was de
voorgevel uiterst bouwvallig en vreesde men dat er bij sterke wind stenen uit zouden vallen. Het huis De Hazewind was echter nog wel zo voornaam dat de huurders de conditie kregen dat zij er geen koffiehuis of'comedie' in mochten houden. Aan het einde van de achttiende eeuw was het huis dusdanig vervallen en
tochtig dat de ene reparatie de andere opvolgde. Oude palen en balken uit het
gasthuis deden dienst om de 'dreunende vloer' te ondersteunen, deuren waren
verrot, ramen waren 'zo doorluchtig en onverdragelijk togtig', dat ze dichtgemetseld werden en de kelder stond voortdurend onder water, zodat die uiteindelijk
ook dichtgemetseld werd. In 1796 kwam er dan toch een koffiehuis. De regenten
verzekerden het huis nu tegen brand bij de Maatschappij van Brandschade te Amsterdam, voor een bedrag van f 6000,-. Twee jaar later kwam ook een 'comoedie' of 'theatraal concert' in de tuin.
In 1604 bezat het gasthuis 42 huizen, pakhuizen, kelders, zolders en kamers,
namelijk vijf huizen in de Lange Delft, twee huizen en een kamer in de Nieuwstraat, veertien kleine huisjes op het Bagijnhof, een huis in de Spanjaardstraat, in
de Segeerstraat, in de Noordpoortstraat en enkele hofsteden, met daarnaast nog
de pakhuizen, kelders en zoiders, voornamelijk rond het gasthuis. Een van die
pakhuizen was voor het symbolische bedrag van twee schellingen aan het chirurgijnsgilde afgestaan. Ook een kelder die onder een ziekenzaal lag (de zogenaamde Engelse kamer) werd aan kooplieden verhuurd, voor zover er geen water
in stond. In 1650 was er nauwelijks verandering in deze bezittingen, al werd het
huis aan de Noordpoortstraat niet meer genoemd. In 1613 kwamen er twee huizen
en een pakhuis uit de boedel van Jan Matens bij, waaronder het huis De Hazewind.
In 1625 kwam aan huishuren£ 331.13.8 binnen, ruim 7,5% van de inkomsten,
in 1675 bedroeg dit nog slechts 6%. Zeven huisjes op het Bagijnhof werden door
Cellebroeders bewoond en daar kreeg het gasthuis geen inkomsten van. Ook gebruikte het gasthuis zelf vaak de kelders onder het gasthuis of de zolders van de
pakhuizen op de gasthuisplaats. Een enkele regenbak werd verhuurd voor ongeveer £1 1 perjaar, maar meestal was die in gebruik bij het gasthuis.
Meestal probeerden de regenten de aanbestorven huizen snel kwijt te raken.
Op 16 december 1722 verkocht het gasthuis een groot deel van het huizenbestand. Voor maar liefst £ 2967 werden vier huizen in de Lange Delft, een in de
Breestraat. vier in de Nieuwstraat en een op de hoek van de Nieuwstraat met de

9. RAZ OAGM notulen 1785-1800, inv.nrs. 2-3: bijlagen rekening 1735, inv.nr. 354: register
verhuur 1787-1798, inv.nr. 596. Zie voor de kamerindeling van De Hazewind relatieven notulen
1804,inv.nr. 7. nr. 191.
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Lange Delft. evenals een speelhof in de Cellebroedersgang verkocht"'. Na 1722
bleven alleen nog enkele pakhuizen. kelders. zolders en regenbakken en zeven
huisjes op het Bagijnhof voor de Cellebroeders in het bezit van het gasthuis, benevens de onverkoopbare huizen van Jan Matens.

3. Erfenissen

Ook de erfenissen bleven een bron van inkomsten, zij het een zeer wisselvallige.
Alle aandacht valt in deze periode op het geruchtmakende legaat van Jan Matens.
Zijn erfenis was inderdaad vrij aanzienlijk, maar het feit dat tot vandaag toe zijn
naam nog zo bekend is, heeft zijn oorzaak in de bepaling dat de goederen nooit
verkocht mochten worden en steeds apart van de andere gasthuisgoederen beheerd moesten worden. Jan Matens was oud-burgemeester van Vlissingen en
woonde in Middelburg in het huis De Hazewind in de Lange Delft. In zijn testament van 1605 had hij bepaald dat na de dood van zijn tweede echtgenote Adriana
van der Goes, zijn enige kind Jan Matens jr. alles zou erven. Maar indien Jan jr.
zonder kinderen zou overlijden, verviel de hele erfenis aan het gasthuis van Middelburg. Zo gebeurde het ook. Jan sr. overleed in 1605, Adriana in 1609 en Jan
jr. in 1612 te Brussel, zonder kinderen na te laten. Maar toen kwam er een complicatie, want zoon Jan had zelf inmiddels ook een testament gemaakt, waarin hij
zich niet stoorde aan zijn vaders laatste wil, maar zijn vrienden en familieleden
met zijn aardse goederen bedacht. De gasthuisregenten lieten het daar natuurlijk
niet bij zitten en waren als altijd er alert op dat de goederen waar het gasthuis recht
op had, ook inderdaad in bezit werden genomen. Zo begonnen zij een gerechtelijke procedure tegen de erven van Jan jr.
Het resultaat was dat het gasthuis tweederde deel van de nalatenschap kreeg en
de erven 66nderde deel. En hoewel het gasthuis nu minder kreeg dan de verwachting was geweest, ging het nog steeds om een zeer respectabele erfenis. Wel gold
de conditie dat geen goederen verkocht mochten worden, op straffe van verbeurte
van de hele erfenis ten gunste van de bloedverwanten van Jan Matens jr. De gouden, zilveren en koperen voorwerpen werden verloot waarbij beide partijen hun
gerechte deel ontvingen. Het gasthuis lootte een vergulde zilveren schaal met in
het midden een afbeelding van Salomo's wijsheid, twee k®eren schalen of kommen, een vergulde zilveren voorwerp om een glas op te zetten en een dito ketting.
Ook enkele 'schoone stucken gelts' waaronder portugaloisen, realen, roosenobels, dukaten, setelaers, lammerckens en guldens en daarnaast nog gouden stukken met het wapen van Matens erop. Ook op de twee zilveren bierbekers en de
zes lepels was het wapen van Jan Matens gegraveerd. Dit alles verkocht het gasthuis, maar voor de opbrengst werd een rentebrief ten laste van de stad Middelburg aangeschaft, die als onvervreemdbaar erfgoed van Jan Matens gold.

10. RAZ OAGM relatieven notulen 1722, inv.nr. 8, nr. 255. Het gasthuis bezat meer van dergelijke speelhofjes, bestaande uit een stuk land dat meestal net buiten de stad lag, waar men zich
aangenaam kon verpozen in een fraai aangelegde tuin, soms met een zomerhuisje of theekoepeltje
of ook wei een gewoon huis en een boomgaard. In de rekening van 1599 werd al overeen speelhof
gesproken. In 1605 bezat men een speelhof buiten de Segeerspoort en in 1756 had het gasthuis
nog een cijns op een speelhof buiten de Dampoort op de Arnemuidse weg.
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Daarnaast kreeg het gasthuis ruim 92 gemeten land in Walcheren, tweederde
deel van De Hazewind, waarbij het gasthuis de erven uitkocht en de al eerder genoemde 728 roeden land bij Gent, bijgenaamd het landeken van Egipten, net buiten de Brusselse poort, langs de voetweg naar het Chartreuse klooster.
Verder kreeg het nog tienden op 12,5 gemeten grond, een kapitaal van 9034,56,
achttien rentebrieven voor samen 4612,40 en drie grondcijnsen die geen verplichting tot betaling van geld inhielden, maar slechts de levering van ieder een
koppel kapoenen. De wezen werden bedacht met de kleren uit de boedel. En de
strooien huisjes die het gasthuis ook gekregen had, werden in de rekening alleen
pro memorie genoteerd want zij brachten geen huur op, aangezien 'in dese voorschreve huyskens wonnen alle schamele ende aerrne luiden die meest alle vanden
aermen van Vlissinghe werden onderhouden ende eenighe dagelickx om aelemossen gaen'" .
Aan de bepaling van onvervreemdbaarheid is goed voldaan. Een enkele keer

f

f

verkocht men land na toestemming van Wet en Raad, al in 1650 een huis in de
Lange Delft en twee partijen land te Gent, in 1803 aan Ermerins, maar voor de
opbrengst kocht men dan wel rentebrieven zodat het geld toch bij de andere goederen van Matens bleef geregistreerd. De ontvangsten van zijn goederen bedroegen jaarlijks ongeveer £ 300, maar daar moesten nog wel alle lasten van verpondingen, waterpennigen, reparatiekosten en grondlasten vanaf. Tussen 1614 en
1624 was de gemiddelde netto opbrengst ruim £ 180, tussen 1701 en 1725 ontving het gasthuis gemiddeld ruim £ 106 netto. De tweede helft van de achttiende
eeuw schommelde de gemiddelde opbrengst rond de £ 14012. Hoewel de inkomsten van dit legaat natuurlijk aardige bedragen waren, is het toch wel wat overdreven om aan dit legaat zo'n grote betekenis toe te kennen door te beweren dat het
gasthuis hierdoor meteen uit de geldzorgen was. Dat bleek absoluut niet het geval. Het legaat was een welkome aanvulling op de geldmiddelen, maar vooral
door de bovengenoemde bepalingen uit het testament van Matens van verbod tot
verkoop, heeft deze erfenis zijn faam en de reuk van het grote geld verbreid.
Dit legaat was overigens niet het enige. Van 1603 tot 1610 ontving het gasthuis
ongeveer 33 legaten per jaar. die gemiddeld ruim £ 135 opbrachten. Al snel nam
deze bron van inkomsten af. Van 1611 tot 1620 ontving men slechts 19 legaten
per jaar, met een jaarlijks gemiddelde van £ 52. En de jaren 1621 tot 1630 leverden gemiddeld slechts 12 legaten op, al brachten die meer geld in het laatje met
ongeveer £ 80 per jaar 13. Ook de formuleringen in de testamenten deden in godsvrucht niet onder voor de fraaie bewoordingen die hun rooms-katholieke voorouders in de voorbije eeuwen bezigden: 'Alsoo de ziele veel costelijker is dan het
lichaem soo beveelde de testateuren de selve soo wanneer die door des Heeres
providentie uijt hunnen lichame sal comen te scheijden in de handen van godt almachtigh hunnen schepper ende in Jesus Christus haren salichmaker ende verlosser. omme met alle geloovige sielen ten joncksten dage te verwachten de eerlycke
opstandinge uyt den dooden' met het verzoek hun dode lichamen in 'den buyck
der aerden' te begraven'4.

RAZ OAGM rekening Matens 1625-1626. inv.nr. 908.
12. RAZ OAGM rekeningen Matens 1701-1800, inv.nrs. 982-1088.
13. RAZOAGM grootleggerboek 1604. inv.nr. 414.
14. RAZ OAGM testamenten Udemans 1656-1690, inv.nr. 1353.
11.

176

Soms kreeg het gasthuis alleen het fideY-commis op een erfenis. De erflater legateerde zijn goederen aan familie of vrienden en pas als die overleden waren.
kreeg het gasthuis de goederen. Dat leverde dan meestal veel strijd op met de erfgenamen om het expectatief af te kopen. Dat gebeurde ook met de erfenis van
Emanuel Russe. Dit betrof een aanzienlijk vermogen en men had met vele erfgenamen te maken. wat de zaak er niet eenvoudiger op maakte. De regenten voorzagen bij de erfenis van Russe wel dat zij nog erg lang konden wachten tot zij hun
geld zouden krijgen en vroegen daarom schriftelijk advies van vier vooraanstaande advocaten in 's-Gravenhage, die allen onafhankelijk van elkaar het gasthuis bevoegd achtten een akkoord aan te gaan. De regenten vroegen daartoe ook
toestemming van de Staten van Zeeland, in 1678 'uyt redenen bijsonderlyck dat
het niet aparent is dat voorschreve gasthuys in 100 of meerjaeren aen de ( . . . ) erffenisse soude connen geraken, ende oock dat de effecten der voornoemde erffenisse syn bestaende in saecken die doorden tydt staen te verergeren'. De Staten
zagen weI dat afkoop het beste zou zijn en brachten daarop beide partijen bijeen
'ende syn eindelinge naer verwisselinge van seer veele redenen' overeengekomen dat de erfgenamen 'tienhonderd' pond aan het gasthuis zouden betalen. Tevens bepaalden de Staten dat de erfgenamen pas iets van de erfenis mochlen verkopen, nadat eerst het gasthuis voldaan was, een wijze beslissing, want pas na zeven maanden en vele protesten betaalden zij het gasthuis 1 5.
In de regel leverde een fideY-commissaire erfenis veel problemen op, omdat de
erfgenamen weinig lust hadden tot medewerking. In 1681 werd bijvoorbeeld pas
de afkoopsom betaald van het expectatief op de erfenis van Dauwelijne Gelijns,
die al in 1596 was overleden. En Jacob Ackerman maakte een dusdanig ingewikkelde constructie voor zijn kapitaal van £ 2000, waarbij de kinderen van neven en
nichten begunstigd werden en pas na hun overlijden het gasthuis zou profiteren,
dat het gasthuis deze regelingen te ingewikkeld vond en de zaak maar liever af-

kocht.

4. Pogingen en processen

Het gasthuis had nog altijd recht op de goederen van zieken die in het gasthuis
overleden waren. Tot 1812 duurde dit voorrecht. Hiervan waren uitgezonderd de
mensen die kinderen hadden die na hun dood door de diaconie zouden moeten
worden verzorgd. Dan vervielen alle goederen aan de diaconie, behalve de kleren
die de zieken aan hadden. Bij de ordonnanties van 1604 en 1681 stond dit
versterfrecht zeer nadrukkelijk op de eerste plaats en was 'tot allen tijden gebruyckelyck ende geobserveert geweest: Het gold voor alle goederen, zowel
gronden, gelden, huizen, renten als andere roerende en onroerende goederen.
Maar naast dit pertinente recht was afkoop door vrienden of familieleden gebruikelijk, vooral wanneer het belangrijke boedels betrof. Bij soldaten lag het natuurlijk wat moeilijker aangezien die geen mogelijkheden hadden om thuis ziek te liggen of te overlijden. Zij stierven in de slag, in de kazerne of het kampement of in
een gasthuis. Daarom waren de regenten ook wat soepeler ten opzichte van hun
nagelaten goederen. Binnen drie maanden na het overlijden van een militair,
15.

RAZ OAGM grootleggerboek 1681, inv,nr. 415,
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mochten zijn naaste familieleden - met een bewijs dat zij werkelijk de gerechte
erfgenamen waren - de nagelaten goederen komen ophalen. Als dat niet gebeurde, bleef de nalatenschap aan het gasthuis. In 1681 waren deze bepalingen in
zoverre gewijzigd dat de kleding die de soldaten en matrozen bij zich hadden als
zij opgenomen werden, altijd aan het gasthuis verviel, hetgeen kennelijk al enige
tijd gebruikelijk was. Maar omdat wij al zagen dat veel soldaten bijna naakt werden opgenomen, zal dit niet zo veel hebben betekend.
Net als in de voorgaande eeuwen deden de regenten nog steeds alle moeite om
de aanbestorven goederen daadwerkelijk te innen. Toen in 1736 Siprianes Delvout, soldaat bij de VOC op het schip Wikkenburg, in het gasthuis werd opgenomen en na vier dagen overleed, had de binnenvader in de tussentijd al de sleutel
in handen kregen van zijn kist, met de brandbrief waarmee hij die kist bij de VOC
kon opeisen. Maar na het overlijden van Siprianes weigerden de bewindhebbers
de kist af te geven, omdat die in hun ogen aan de erfgenamen zou moeten komen.
De kist was niet veel waard en de kleren in de kist evenmin, maar de regenten wilden toch aan hun recht vasthouden 'om geen inbreuk aan hun oud regt te geven of
een eeuwig quaat exempel' te vestigen. Daarom werd 'eenparig goedgevonden
en geresolveert hiervan niet aff te gaan, maar in tegendeel op te volgen hetgeen
bij onse voorsaten met goed regt is gemaintineert en vastgehouden' 16. Het volgende jaar had men de kist echter nog steeds niet en daarom werden twee gasthuisregenten die tevens bewindvoerders van de VOC waren, belast met de opdracht er snel voor te zorgen dat de kist in bezit kon worden genomen.
In 1782 lukte het de regenten een koffer met spullen in handen te krijgen van
de 32-jarige Dillenburgse musketier Leonhard Spies, later knecht van burgemeester Boddaert, die na zes weken in het gasthuis verpleegd te zijn. overleed
aan een 'uitteerende sieckte', of volgens een kennis van Spies aan 'susdit home'
(heimwee). In zijn koffer had Leonhard onder andere een zilveren zakhorloge,
een schildpadkastje met zilver bezet, zilveren schoengespen, mouwknoopjes en
een ketting, geld, kousen, hemden met stroken en lubben, een manchester broek,
wat boeken, papieren met zijn familiewapen en recepten'7.
Ook kreeg het gasthuis wel complete boedels van overleden Middelburgers,
inclusief alle soorten munten (albertijnen, pistoletten, kronen, dukaten, roosenobels, realen, daalders, guldens etc.), oude bijbels, tafels, stoelen, schilderijen,
blaasbalgen, beddepannen, tinnen zoutvaatjes en mosterdpotten, poederdozen,
braadspitten, kleren, doosjes met brieven, vuile en schone lakens, mannen- en
vrouwenhemden, handdoeken, neusdoeken, glazen flessen, potten, kannen, ketels, spiegels en schelpschotels'R. In 1625 bracht de vendu £ 109.10.7 op en in
1675 £ 65.10.4. Van 1690 tot 1700 bedroeg de gemiddelde ontvangst van de
vendu ruim £ 82 per jaar en van 1701 tot 1705 zelfs £ 117.
Hoewel de regenten zoveel mogelijk gerechtelijke procedures schuwden, gingen zij er toch niet voor uit de weg wanneer dat werkelijk niet anders kon. Een
procedure kostte handenvol geld en alleen om het recht van het gasthuis te bevestigen en geen verkeerde precedenten te scheppen, vochten de regenten een zaak
soms tot het bittere einde uit. Toen op 22 mei 1673 Pieter Davids in het gasthuis

16.
17.
18.
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RAZOAGM notulen 1736, inv.nr. 2.
RAZ OAGM notulen 1782 inv.nr. 2.
RAZ OAGM relatieven notulen 17e en 180 eeuw, inv.nr. 4, nrs 35-36.

overleed, stonden de regenten daarmee aan het begin van een lange weg om de
nalatenschap van 66n obligatie van £ 100 te innen. Degene die de schuldbrief had
uitgegeven, een zekere Pieters, wilde de interest niet aan het gasthuis betalen,
want Davids had in een testament Pieters tot enige erfgenaam benoemd. In 1682
gingen twee regenten, Fasseel en Udemans naar Mechelen om Pieters aan te manen. Daarop wonnen zij tevens het advies van drie advocaten te Mechelen in die
allen positief adviseerden, zodat de regenten besloten een procedure voor het hof
van Mechelen te beginnen. Allereerst moest een procureur gezocht worden, die
men vond in Gillis Verhagen, door Fasseel en Udemans beoordeeld als een 'eerlyck en suffissant man'. De advocaat werd Felix Milaenen en de procedure kon
beginnen.
De regenten legden een afschrift uit het loodjesboek over waaruit moest blijken
dat Davidse was overleden in het gasthuis en dat hij was opgenomen 'in dien voegen als alle andere arme menschen die indien voorschreven gasthuyse werden ingecomen, waer van de usantie is, wanneer die personen gesont en werden, als
daer wederom uyt het gasthuys gaen met alle tgeene hy daer innen hebben gebracht sonder voor hunnen costen ofte medecamenten ijets te betaelen, maer daer
inne stervende, blijft aen het gasthuys alles'19. In 1683 bleek tot grote verbazing
van de regenten dat zij de zaak in eerste instantie hadden verloren en 'de saecke
in contraerie faecten is geweesen'. De procureur wilde verder procederen en
daarvoor moest het gasthuis borgen stellen. Dat was niet geheel naar de zin van
de regenten die verzuchtten dat het leek alsof zij weer van voren af aan moesten
beginnen, edoch 'wij aen een goet succes niet en twijffelen ende wy niet geerne
yets soude naerlaten tgene tot expeditie van die requirerende', waarop zij door
gingen met het proces.
Udemans verschafte advocaat Milaenen diverse voorbeelden dat het gasthuis
de enige erfgenaam was na het overlijden van patienten. In april 1684 gingen de
regenten Udemans en Beeckman weer eens zelf naar Mechelen en namen alle
boeken en archiefstukken van na 1559 mee die als bewijs konden dienen'op hope
dat wij door middel van dien expeditie justicie souden becomen'. Alle bescheiden werden in een koffer gepakt en de extracten daarvan aan Milaenen overhandigd, waarop het gasthuis maandenlang niets meer van de zaak vernam. Toen de
regenten in oktober uit arren moede maar weer eens informeerden hoe het er met
het proces voor stond, antwoordde Milaenen dat er niets gebeurd was sedert hun
komst naar Mechelen en ook niets zou gebeuren voordat de toen beloofde papegaai was gearriveerd. Regent Samuel Beeckman had namelijk Milaenen 'een papegaey belooft te vereeren en toe te senden welcke hij tot noch toe niet en heeft
gedaen niet tegenstaende hem sijne belofte middeltijd diversche mael was voorgehouden (...), alsoo de regenten beducht sijn dat door het niet volbrenge van de
verseide gedaene belofte het gasthuys noch verder prejudicie' zowel in tijd als
schade in de zaak zou lijden.
Daarom besloten zij ter voorkoming van verder uitstel en narigheid, 'aenstonts
een groote ofte 2 cleene papegaeyen te coopen, ende vermidts geen groote als tot
swaeren coste was te becomen, soo is gecocht 2 cleene papegaeykens ende de selvige aende heer Milaenen met eenich Hollants beschuijt (het wekke aende voorschreven Milaenen was toegeseght) toegesonden op den 30 november 1684'. In
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de begeleidende brief stelden de regenten nog eens nadrukkelijk dat zij slechts bestuurders van een godshuis waren, zonder al te royale geldelijke middelen en dat

zij hopen dat nu dan toch het proces tot een goed einde zou worden gebracht. Zij
excuseerden zich dat het zo lang geduurd had voordat de 'schoone jonge papegaeyen' kwamen, 'maar vermidts door de grote storm met de ingecomen schepen
van de West Indie maect alle geleycke vogels gestorven syn'.
Hierop hoorden de regenten weer niets, totdat zij via een agent vernamen dat
alle bewijsstukken uit het gasthuisarchief kwijt waren geraakt. Gelukkig vond de
advocaat ze weer in februari 1685 en de regenten schreven dat zij nu toch wel snel
een einde aan het proces willen zien: 'Wij en connen niet penetreren wat de oorsake van soodanigen dilayen causeeren en sullen ten eersten doende een letterken
in antwoord verwachten', schreven ze in april. In oktober van dat jaar kregen zij
dan eindelijk bericht dat de zaak eerstdaags gesloten zou worden en een uitspraak
verwacht kon worden, waarop verder weer geen bericht volgde. In maart 1686
verzuchtten zij: 'Wij willen verhopen dat het poinct der religie hier inne geen obstacule is, te meer wij in ons gasthuys daer over geen onderscheit weten'.
Intussen overleed procureur Verhagen en toen de regenten de opvolger van
Verhagen, Wils, vroegen waarom de advocaat maar niet reageerde en bij hem informeerden of zij zelf weer eens naar Mechelen zouden komen, hoorden zij dat
Milaenen 'onpasselijk' was geweest en de bescheiden ten tweede male kwijt waren geraakt ('mislecht'). Indien zij nu naar Mechelen zouden komen, dan konden
zij toch eindelijk het eindvonnis aanhoren. Toen was echter juist een van de regenten ziek en na zijn herstel was het inmiddels januari 1688 geworden en 'alsoo
wy alle mannen syn omtrent boven de 60 jaeren oud, in dit wintersaysoen niet
raetsaem is omme ons daar soodanige reyse te ondernemen'. Van het ene uitstel
kwam het andere zodat de regenten maar weer eens wat smeergeld in de vorm van
een half oxhoofd 'van dien beproefde wijn' stuurden en met lijdzaamheid afwachtten. Na zeven jaar vruchteloos procederen klaagden de regenten moedeloos
dat geen van hun reisjes naar Mechelen geholpen had. 't welcke ons in bedencken
geeft dat wij in geen eenderley coleurs of anders geseght, verschillen in den godsdienst sijn, soo sulcx is sekere craechte alhier'.
Uiteindelijk, in april 1689 werd de zaak tot de grootste verwondering en buiten
verwachting door het gasthuis verloren en werd het veroordeeld in de kosten van
het proces h f 171.11. Daarnaast had het gasthuis nog eens de kosten van advocaat en procureur te dragen, het rapportgeld e.a. a f 264,15. Ten derde male weten de regenten deze onbevredigende gang van zaken aan het feit dat zij van een
andere 'couleur der religie' waren. Meestal kreeg men de erfenissen wei gemakkelijker in handen, maar deze zaak geeft een aardige indruk van de inspanning die
de regenten voor de instandhouding van het erfrecht over hadden en van alle pogingen die zij aanwendden om hun doel te bereiken.

5. Verpleeggelden en subsidies

Wat vrijwel altijd met problemen gepaard ging, was de inning van de verpleeggelden voor soldaten en matrozen. Altijd moesten de gasthuisregenten lang
wachten voor zij de gelden inderdaad binnen hadden en in tijden van crisis en oorlog drukte de last van het voorgeschoten kapitaal zwaar op de rekening. Dit eindeloze gevecht om het geld was er de oorzaak van dat de regenteit afhoudend wa180

ren bij verzoeken tot opname van militairen. De Staten van Zeeland vergoedden
in 1602 vijf stuivers per persoon, exclusief de kosten van medicamenten en mediCi, maar deze regeling werd steeds weer veranderd en bijgesteld. In 1607 kreeg
het gasthuis zes stuivers, zonder nadere onkostenvergoeding. De rekenkamer
vermaande het gasthuis regelmatig dat de lijsten van soldaten die op Zeeuwse repartitie stonden en degenen die op de repartitie van de andere provincies stonden,
strikt gescheiden moesten worden bijgehouden. Daarna werd de vergoeding verhoogd tot zeven stuivers en in 1684 viel dit bedrag ineens terug tot vier stuivers.
Twee jaar later werd dit weer opgetrokken tot zeven stuivers, drie van de provincie en vier van de compagnie, door dit bedrag in te houden op de gages van de
zieke soldaten. Hiermee zou het gasthuis dan ook alle verdere kosten moeten betalen, zoals de medicamenten, rode en witte wijn, de brandewijn en de mondkost.
Daarvoor betaaiden de Staten op 's lands oorlogsschepen overigens alleen al zeven stuivers per dag, terwijl 'de capiteynen op lange reysen haer volck water te
drincken geven en op de reeden liggende vrij quartier aen lant'.
Het is duidelijk dat de vergoeding voor de zieke soldaten veel te krap bemeten
was. Het gasthuis had meer kosten dan de oorlogsbodems wegens de salariskosten van medici, knechten, meiden, wegens het onderhoud aan het huis, de bedden, dekens, het lijnwaad, de specerijen, het wassen, wringen, de verwarming
'alsoo der voor de sieken in de winter groote vieren gemaeckt werden'. Voor een
deel was het gasthuis hiervoor al wel schadeloos gesteld, door het sinds 1668 anderhalve groten per pond Vlaams van de buitgemaakte goederen te gunnen. Maar
de regenten klaagden dat in vredestijd geen buitgoederen binnen kwamen, maar
wel soldaten ter verpleging werden opgenomen. Ook de gasthuizen van Vlissingen en Veere kregen anderhalve groten per pond, al werden de zieke soldaten
vandaaruit bijna allemaal naar het Middelburgse gasthuis overgebracht, evenals
de soldaten die in Vlaanderen in garnizoen lagen, 'denckelijck omdat de goede
sorge van 't gemack en goet onthael naer waerheyt ruchtbaer is'20. Bovendien
vonden de regenten dat in Walcheren meer soldaten ziek werden dan elders,
waaraan de beruchte najaarskoortsen debet zouden zijn. Walcheren had trouwens
weinig soldaten en matrozen op de repartitie staan, in oorlogstijd verreweg onvoldoende, maar zelfs in vredestijd niet toereikend om de schepen van de VOC te
bemannen, zodat men manschappen ronselde. Zij werden 'door trommelslach als
anders hier na toe gelockt, hier synde werden dickwils sieck eer se in den dienst
sijn, komen dan na het gasthuys waer van het gasthuys een sware last komt te dragen'.

De geconfisceerde goederen van de admiraliteit van Zeeland, waren voor het
gasthuis inderdaad geen bron van regelmatige inkomsten. Van 1683 tot 1686
kwam voor het gasthuis slechts £ 1.14.11 binnen. In 1690 was er veel buit zodat
de regenten twee jaar laten het recordbedrag van £ 1033.4.5 over een enkel jaar
ontvingen21. Deze bijdrage van de admiraliteit, uit de opbrengst van de in Middelburg verkochte buitgoederen gefinancierd, leverde zeer wisselende bedragen
op. Van 1668 tot 1677 kreeg het gasthuis gemiddeld ruim £ 253 per jaar, terwijl
de volgende tien jaar dit slechts £ 4 was. Van 1688 tot 1697 ging het beter met een
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gemiddeld bedrag van £ 371 en van 1698 tot 1707 bedroegen de inkomsten uit de
buitgoederen bijna £ 265. De daaropvolgende tien jaar, gedeeltelijk tijdens de
Spaanse successieoorlog, was een goede tijd voor de kapers en het gasthuis profiteerde daarvan met gemiddeld ruim £ 498 per jaar. Daarna droogde deze bron van
inkomsten al heel snel op. Een enkel jaar ontving men nog een gering bedrag,
maar na 1755 was deze subsidie verdwenen.
Ook de diaconie kreeg een vergoeding voor de zieken die te haren laste vielen
en wel 66n promille van de verkochte koopmansgoederen van de Oost-Indische
Compagnie. De diaconie rekende de VOC voor dat zij dit geld kon beschouwen
als 'tegemoetkominge en aanmoediging van de zeevaart', waardoor de compagnie gemakkelijker aan de nodige manschappen zou kunnen komen. De VOC had
echter ook de kosten voor de zieke en gebrekkige schepelingen die zij in het gasthuis moest laten verzorgen en wilde dat bedrag in 1769 korten op de bijdrage aan
de diaconie. Zo poogden de bewindhebbers de beide charitatieve instellingen tegen elkaar uit te spelen. De diaconie verdedigde uiteraard fel haar belangen en
schimpte dat 66n promille slechts een aalmoes was die zelfs niet eens uit de kas
van de compagnie kwam, maar door de kopers werd opgebracht. Het snode plan
ging dan ook niet door. Hier kwam weer het aloude strijdpunt tussen gasthuis en
diaconie om de hoek kijken. Want de vreemdelingen vielen niet onder de zorgen
van de diaconie, maar als zij ziek waren 'gelijk als we verre de meeste van 's
Compagnies scheepelingen als zodanige moeten aanmerken', kwamen zij in het
gasthuis, waar sommigen leden aan 'onherstelbare ziektens' en langer dan een
jaar in het gasthuis lagen, zodat zij dan wel ten laste van de diaconie kwamen. Bovendien vond de diaconie dat zij toch al genoeg deed door de verzorging van de
'moederloze wezen', van wie de vaders in dienst van de compagnie in het buitenland waren. Het was dus geen wonder dat zowel het gasthuis als de diaconie
waakten over hun financiele belangen en iedere aanslag daarop probeerden af te
wentelen.

6. Onvrede

Het gasthuis vond de inkomsten uit de buitgoederen onvoldoende als tegemoetkoming in de geringe vergoeding voor de soldaten en militairen en klaagde bij de
Staten van Zeeland dat het een volledige vergoeding van alle kosten wilde, opdat
het niet uit eigen middelen hoefde bij te springen. De regenten voerden weer eens
aan dat het gasthuis was opgericht voor 'arme verlaten' mensen die niets hadden
en dat de giften die het gasthuis kreeg alleen voor die personen waren bedoeld.
Het zou dus niet terecht zijn die gelden voor anderen te gebruiken. De regenten
lieten hier wijselijk weg dat het gasthuis ook voor reizende soldaten zou zijn bedoeld, wat zij in een ander verband later wel beweerden. De regenten rekenden
de Staten voor dat tussen 1679 en 1686 ruim 25% van de opgenomen patitnten
soldaten waren geweest, waarop het gasthuis in die tien jaar tijds, ondanks de vergoeding van zeven stuivers per dag, een verlies had geleden van £ 1088.
Dit gevecht van de regenten om meer geld had overigens nog een vervelend gevolg voor het gasthuis, want de chirurgijns en doctoren die steeds in drukke tijden
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pleitten voor verhoging van hun loon-"-, hadden buiten de regenten om de rekenkamer geinformeerd over de aantallen verpleegde militairen en de verpleegduur.
Zij wilden ook nu weer boven hun normale loon per patient een extra bedrag krijgen en aangezien zij bij het gasthuisbestuur geen gehoor kregen, klopten zij bij
de Staten van Zeeland aan. De geneesheren bleken daarbij precies op de hoogte
te zijn van de aantallen opgenomen militairen en de verplegingsduur, terwijl de
regenten hun iedere inzage in de boeken hadden geweigerd. Nader onderzoek
wees uit dat een klerk van de rekenkamer de gegevens had doorgespeeld.
Erger was dat hierdoor een onderzoek op gang kwam, waaruit bleek dat het
aantal verpleegdagen niet conform de waarheid aan de rekenkamer was opgegeven. De regenten hadden als gewoonte aangenomen om voor iedere soldaat die
vertrok, drie verpleegdagen extra te rekenen, namelijk twee dagen voor het reisgeld dat zij meekregen en een dag voor de teerkosten van brood en kaas voor onderweg. Voor iedere overleden soldaat werd maar liefst vijf dagen extra in rekening gebracht om uit de kosten van de begrafenis te komen. De regenten werden
ernstig vermaand de rekeningen voortaan naar waarheid op te maken. In de volgende jaren stond in het vervolg dan ook vermeld'dat dese rekeninge van 't inkomen en uijtgaan der soldaaten is deugdelijk en sonder fraulde'. Maar in 1728,
1729 en 1748 rekende men toch weer vij f dagen extra voor iedere overleden soldaat om de kosten van de doodkist terug te verdienen. Dit gebeurde vooral als de
soldaat kort in het gasthuis had gelegen, zodat de kosten onevenredig veel hoger
waren dan de enkele stuivers die voor de paar dagen van zijn opname betaald werden.

Het was vooral moeilijk de gelden te innen voor soldaten die niet op de
Zeeuwse repartitie stonden. Misschien omdat Zeeland verder weg lag, zagen de
admiraliteiten de noodzaak tot een snelle betaling minder in. En binnen het toch
al krappe budget had men dan andere prioriteiten. De regenten zorgden zoals te
verwachten was, weer goed voor hun belangen en bestookten de admiraliteiten
met brieven vol klachten. In juni 1673, midden in de derde Engelse oorlog, 'desen miserabelen oorloch', waarbij het gasthuis overspoeld werd met soldaten van
de vloot van De Ruyter, schreven de regenten aan de admiraliteiten van het Noorderkwartier en van Amsterdam: 'Het is nu ruym acht maanden geleden dat wij
aen d' heer commissaris Braems hebben ter hant gestelt den rekeninge van de
gasthuyscosten van de gequetste ende verminckte matroosen ende soldaten', die
al meer dan een jaar geleden van 's lands vloot in het Middelburgse gasthuis waren gebracht. De rekening bedroeg in totaal ruim duizend pond en de regenten
hadden de betaling 'dagelicx verwacht ende tegemoet gesien ( . . . ) , alsoo wij een
godtshuys zijnde in dese drouve ende ellendige tijden van de voornoemde penningen niet langer connen te buiten staen'. Intussen was er in het gasthuis opnieuw een groot aantal zieke soldaten van het Noorderkwartier opgenomen
'waerdoor wij met d' een last op de ander worden overvallen'23
de medici de Staten van Zeeland om loonsverhoging. Zij beriepen
zich op het feit dat de heelmeesters in Dordrecht ook een toeslag kregen. Dit verzoek werd gehonoreerd met f 400.-. In 1653 kregen de medici nadeoorlog tegen Cromwell £400 extraen in 1670
verzochten de regenten hetzelfde. In 1681 aanvaardden zij hun instructie waarin hun niets boven
het normale loon werd toegezegd, maar in 1705 kregen zij weer 66n stuiver extra per dag per sol-
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Ook over de tweede lichting militairen volgde weer een hele stroom van jammerklachten
alsoo wij om deselve penningen ten hoogsten benoodigt syn in dese ellendige tijden.
dat wij van miserable menschen dese gasthuyse sien vervult. soo wilien Uw Edel Mogenden ootmoedelijck gebeden hebben dat wij sonder langer uytstel de selve lange
verwachte betalinge mogen erlangen.

Men vond het onrechtvaardig dat het Vlissingse gasthuis voor de zieke en gewonde militairen die op kosten van de admiraliteiten van de Maas en van Amsterdam in 1666 werden verpleegd, maar liefst elf stuivers per persoon kreeg, terwijl
het Middelburgse gasthuis slechts zeven stuivers was toegezegd. Het protest
haalde overigens niets uit.
De financiele problemen waren een steeds terugkerende constante bij de opname van de soldaten. De vergoeding was simpelweg niet toereikend voor de
kosten en tijdens krijgstochten was de drukte en overlast van de militairen. zonder dat er een behoorlijke vergoeding tegenover stond, een doorn in het oog van
de regenten. Dit gold temeer omdat het werkelijk ten koste ging van de mensen
voor wie het gasthuis eigenlijk was opgericht. In 1701, aan het begin van de
Spaanse successieoorlog (1701-1714). met de bezetting van de Zuidelijke Nederlanden door Lodewijk XIV, werden grote aantallen troepen verzameld in
Zeeuws-Vlaanderen, zodat het gasthuis het weer te kwaad had met de vele zieke
soldaten. De regenten klaagden dat het gasthuis al acht b negen maanden 'met ondragelijcke lasten is beswaart door de groote menigte van siecke soldaten die int
voornoemde gasthuys sijn toegesonden uijt welcker oorsaack het eer een generaliteyts off provintiaal dan het gasthuys der stad Middelburg gelyckt'.
Uit Sluis. 1Jzendijke. Philippine, Sas van Gent. Axel, Hulst, Lillo en nog vele
andere steden en forten kwamen wekelijks zes. twaal f en soms zelfs twintig soldaten naar Middelburg. Dat lijkt voor ons niet zo veel. maar gezien de beperkte
ruimte en de lange verpleegduur, was dit voor het gasthuis weI een grote belasting. Kolonel Hamilton, in garnizoen te Steenbergen, zond zelfs een schip met
vijftig 21 zestig zieken naar Middelburg en toen hij met zijn troepen in Veere aankwam, volgden er nog eens dertig. Daarbij kwamen de veertig zieken van het regiment \'an kolonel Belcastel, die van Breda naar Middelburg trok. Zelfs toen hij
in Vlissingen in garnizoen kwam, zond hij nog zijn zieken naar Middelburg, al
weigerden uiteindelijk de regenten deze laatste groep.
De opnamecapaciteit van de andere Walcherse ziekenhuizen was dan ook zeer
beperkt. Vlissingen kon officieel niet meer dan zestien militairen tegelijk herbergen en Veere slechts acht. Dus de grote stroom ging naar Middelburg. dat in 1701
meer dan honderddertig militairen onderdak bood24. Iii 1703 bedroeg het aantal
militairen in het gasthuis zelfs honderdvijftig, maar dat vonden de regenten een
krankzinnig hoog aantal. Als maximum wilden zij het aantal soldaten op honderd
'stucx' vaststellen, naast de gewone burgers die meestal ten getale van vijftig of
zestig, met een uitloop tot honderd personen, het gasthuis bevolkten. aldus de regenten. Eveneens wilden zij verschoond blijven van opname van soldaten uit

24. De laatste dertig militairen liet men slechts toe onderde meest strikte belofte van de gecommitteerde raden om de 'zware kosten' snel te vergoeden.
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Veere en Vlissingen. De gasthuizen in die steden moesten zelf maar voor een oplossing zorgen 'opdat alsoo 't gasthuys hier wat mag werden ontlast en mettertijt
in sijne schulden niet soud versincken en soo buyten staat raken om de burgerij,
die verarmt is, dienst te doen met wercken van barmhertigheyt te bewijsen'25.
Het was bijna onmogelijk daadwerkelijk een kostenvergoeding te ontvangen
voor soldaten die op buitenlandse repartitie stonden. In 1703 had het gasthuis
daar al in bijna tien jaar tijd geen geld van ontvangen, terwijl er toch veel Engelsen verpleegd werden. De Staten van Zeeland hielpen het gasthuis bij de inning
door Philips van der Poest aan te stellen, een der commiezen van de Wisselbank.
Hij moest ruim £ 728 innen en 'omme den selven te animeren en deze 't agterheyt
soo waer doenlijck in te krijgen'. beloofde men hem als provisie eii ontvangstloon tien procent van de geinde gelden.
De soldaten waren ook niet de goedkoopste patienten. Zij hadden kostbare medicijnen en verbanden nodig, er verdwenen lakens, kussens, dekens, potten en
schalen en er werd veel vernield. Het gasthuis bracht dat weliswaar weer in rekening bij de Staten, maar de regenten moesten maar afwachten of zij het geld ook
inderdaad kregen. In 1798 probeerde men slim te zijn door de openstaande rekening voor tarwe bij de stadsregering te betalen met de tegoeden voor verpleegkosten en de kosten van herstel en aankoop van nieuwe fournituren van door de soldaten onbruikbaar gemaakte of vermiste goederen. Dit geschil liep via het stedelijk bestuur, dat zelf ook al met grote tekorten kampte en mede daarom weinig
trek had in een betaling met een moeilijk inbare vordering. Opmerkelijk is dat de
regenten in deze moeilijke tijden een beroep deden op het stadsbestuur, 'dat hoe
zeer Ulieden het belang der stedelijke finantien ter harte gaat, gijlieden evenwel
dezelve niet gaarne zoudet stijven ten koste en in praejudicie van een godshuis,
(welks) belangen Ulieden als opperregenten insgelijks niet onverschillig weezen'
kan26. De zelfstandigheid, in sommige tijden zo fel bevochten en bewaakt, bleek
in penibele omstandigheden toch maar een dun laagje vernis te zijn.
Gezien alle ongemakken, moeite en problemen om de vergoedingen te innen,
is het geen wonder dat in 1795 de regenten, chirurgijns en doctoren eenparig van
oordeel waren dat zij geen zieke en gewonde militairen meer zouden opnemen.
Het gebouw was er niet voor geschikt, het was te klein en lag midden in de stad
met alle gevaren voor besmetting. Nu hadden de Staten van Zeeland in 1771 al
bepaald, dat het gasthuis verplicht was een lokaal ter beschikking te stellen van
zieke en gewonde militairen. Maar in 1795, toen het concrete geval zich aandiende, stond ieder op zijn achterste benen, toen nog met succes. Maar in 1798 en volgende jaren moesten de regenten uiteindelijk buigen voor de wil van de opperregenten en werd het gasthuis overstroomd met Bataafse en Engelse en in mindere
mate met Franse en Russische soldaten.
In deze turbulente jaren van weigering en toch opnemen, van doorsturen van
Engelse en Russische krijgsgevangenen naar Engeland en Bergen op Zoom, van
alleen een lokaal tot 'berging' van militairen ter beschikking stellen, waarna de
soldaten de beste lokalen uit het gasthuis in beslag namen, van oprichting van een
hospitaal voor de Franse zieken in 1799 en van steeds wisselende instanties waar
men de rekeningen moest indienen, bleven de aloude problemen omtrent de in-
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ning van verpleeggelden onverminderd voortbestaan. En of men al dreigde geen
nieuwe krijgsgevangenen op te nemen voordat de gehele achterstallige rekening
betaald was, het hielp niets, want de municipaliteit, nog maar vier jaar geleden
door de regenten hun oppervoogden genoemd, dwong het gasthuis tot opname,
op aandringen van het Bureau van Gezondheid over de Arm6e en Hospitalen.
Het Bureau vond dat het gasthuis zeer 'onvaderlandslievend' handelde. De
Agent (minister) van Oorlog, 'wiens menschenliefde de belangens der krijgsgevangenen ten alleruitersten ter harte neemd', gelastte het gasthuis via de municipaliteit de zieke militairen op te nemen. Deze nieuwlichters negeerden hiermee
de eeuwenlange traditie van humanitaire hulpverschaffing, gecombineerd met de
goede zorg voor een stevige economische basis. De regenten lazen het verwijt
met 'zeer veel leedwezen', getroffen door de suggestie dat zij
minder dan iemand vatbaar (waren) voor medelijden en mededogen met hunne lijdende natuurgenoten en alzoo als het waare de menschelijkheid te hebben uitgeschut,
een aantijging egter die niemand de ondergeteekende kon ten laste leggen als alleen
die geene die met de zelve geheel onbekend zijn27.

Want 'men kan slegts gevergd worden volgens zijn vermogen, maar nimmer boven hetzelve wel te doen'. De regenten waren zeer gegriefd door de brutale en
botte bevelen en zij verzekerden dat zij altijd met het 'hoogstmogelijke mededogen over deeze ongelukkigen' bezield waren geweest en altijd bereid waren het
vaderland 'de doorslaanste blijken' van hun welwillendheid en goede gezindheid
te geven. Nadat zij eerst van 1795 tot 1799 het gasthuis ver boven hun vermogen
met militairen hadden volgestopt, was er in 1799 en 1800 geen geld meer beschikbaar om zelfs de simpelste dingen te kopen. De regenten hielden dus vast
aan hun standpunt, aangezien anders de 'totalen en zekeren ondergang van deze
voor het lijdend menschdom anders zoo heilzaame inrichting' nabij was.
7. Geldzorgen
De financiele positie van het gasthuis was de laatste jaren van de achttiende eeuw
inderdaad nijpend geworden. De etenswaren en de medicijnen werden door de
tijdsomstandigheden veel duurder, terwijl de inkomsten uit landpachten en renten op obligaties drastisch waren gedaald. Bovendien was het problematisch dat
Engelse En Franse militairen opgenomen werden, die onmogelijk op dezelfde
zaal konden worden gelegd, daar dat zeker een 'bron van verwarring en onaangenaamheden' zou opleveren. En daarnaast vonden de regenten het een probleem
dat in het gasthuis zowel mannen als vrouwen werden opgenomen. Normaal leverde dat geen bezwaren op, hoewel de zalen voor beiderlei seksen dicht bij elkaar lagen en er slechts 66n (ongescheiden) plaats was waar de zieken van de buitenlucht konden genieten, een zaak die men toen als minder gewenst ervoer.
Maar wanneer er militairen bij werden geplaatst, 'kan men zich ligtelijk voorstellen welke ongeregeldheden er plaats zouden kunnen hebben, indien men niet besloot het huis voor vrouwen te sluiten', hetgeen de regenten nooit zouden willen

27.
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omdat dit wei geheel tegen de oorspronkelijke bedoeling van het gasthuis indruiste. In de praktijk zijn er overigens geen voorbeelden van te vinden dat de gemengde samenstelling in het gasthuis daadwerkelijk tot onaangenaamheden heeft
geleid.

Bij dit alles is het begrijpelijk dat de regenten huiverig waren om zonder goede
financitle afspraken al te veel militairen op te nemen. Enerzijds was dit beperkende opnamebeleid een bittere noodzaak om het gesticht ten minste nog open te
kunnen houden voorde mensen voor wie het bedoeld was en ergeen semi-militair
hospitaal van te maken, dat opgeheven zou moeten worden wanneer het geld op
was. Anderzijds wisten de regenten op deze uitdaging niet anders te reageren dan
op een voor hen zo gemakkelijk mogelijke wijze. Het ware elan om een voor
beide groepen passende oplossing te zoeken, ontbrak. Het gasthuis probeerde
slechts te bezuinigen op kleine uitgaven, zoals de lonen van chirurgijns en dienstboden, op het huishoudgeld en op de kosten voor medicijnen.
In 1806 wisten de regenten niets anders te doen dan roerende goederen als bedden, beddegoed, tafellinnen, koper, tin en glaswerk te verkopen om tenminste
nog het benodigde voedselte kunnen aanschaffen. Zij verzuchtten ten einde raad
dat nu 'alle menage' was uitgeput en er geen middelen meer waren 'om een geheel ruine van de finantien te ontgaan'. waarop zij overwogen het gasthuis maar
te sluiten. Deze gedachte was een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van het
gasthuis. Maar ook de regenten schrokken nog terug voor deze uiterste daad en
overwogen als alternatief, om zo lang mogelijk aan de oogmerken van de inrichting te voldoen, de zieken 'buytenshuys' te besteden in het armziekenhuis, zodat
een besparing van etenswaren en medicijnen zou worden bereikt. De logica achter deze overweging is niet helemaal helder, maar waarschijnlijk hadden de regenten hiermee voor ogen dat de aanbesteding van de grotere hoeveelheden levensmiddelen en medicamenten voordeliger zou kunnen geschieden. Op de personeelskosten zou dit plan slechts een geringe besparing opleveren aangezien de
binnenvader en -moeder 'niet aan verstooting en gebrek' overgelaten konden
worden. De meiden, knechten, de dominee en de doctoren konden echter zonder
enige wroeging ontslagen worden28. Het plan ging echter niet door.
Mede een oorzaak van de slechte financiele positie in de Franse tijd was dat de
vrijdommen van belastingen voor de godshuizen waren afgeschaft. Het gasthuis
had diverse van dergelijke vrijstellingen, die ieder apart misschien niet zo indrukwekkend waren, maar allemaal samen toch een aanzienlijke besparing opleverden. Sinds 1661 had het gasthuis een vrijdom van tien stuivers op iedere ton bier,
sinds 1704 werd het betaalde biljetgeld aan het einde van ieder jaar gerestitueerd,
sedert 1637 hadden alle godshuizen vrijstelling van de zevende penning op het
vlees en vele andere etenswaren en brandstoffen en had men vrijdom van imposten, het haardstedegeld, meubilaire en personele belastingen en de huizenbelasting. In de publikatie van 1795 waarin de regenten de onheilstijding van de afschaffing lazen. werd dit gemotiveerd met dat 'de rechten van den mensch' eisten
dat
in eene welgeregelde Maatschappij alle lasten en voorrechten gelijkelijk moeten worden gedragen en genoten zonder boven een ander ten dien opzichte te worden begunstigd en dat dus alle personele vrijdommen van impositien. die meerendeels hatelijke
28.

RAZ OAGM relatieven notulen 1806. inv.nr. 7, nr. 22.
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overblijfselen van bevoorrechte rangen en stand, waar van zelfs het aandenken behoorde uitgewischt, als ten hoogsten nadeelig, volstrekt onbestaanbaar met een geIykheid van rechten. welke te lang is miskend, behooren te worden opgeheven19.

Maar aangezien de vele godshuizen in den lande toch een niet al te hatelijke herinnering opriepen en absoluut niet zonder deze financiele tegemoetkoming konden,
werd de maatregel in zoverre teruggedraaid dat de godshuizen, diaconieen en
kerken aan het eind van het jaar de betaalde imposten weer terug konden krijgen.
Lang heeft dit hatelijk voorrecht overigens niet meer geduurd, want in 1806 was
het gedaan met alle vrijdommen.
Daarbij kwam nog dat het Nieuw Financieel Stelsel het gasthuis beroofde van
tienden en andere rechten 'uyt het leenstelsel of leenregt afkomstig en die hunnen
oorsprong niet hebben uyt een wederzydsch vrijwillig en wettig verdrag ( . . . ) , als
strijdig met der burgeren gelijkheid en vrijheid'. Na intensieve en gezamenlijke
protesten van een commissie bestaande uit tiendheffers, werd de maatregel om
het tiendrecht af te schaffen ongedaan gemaakt. Wei verloor het gasthuis het
recht op de anderhalve groten te ponde die het als rantsoenpenningen van de jaarlijkse verpachting der stadsmiddelen kreeg en door de stad bij wijze van subsidie
was toegekend, evenals de anderhalve groten per pond VIaams van de gemenelands middelen die in Middelburg werden verpachtm. Protesten en eisen tot schadevergoeding leverden bitter weinig op en dus poogde men maar weer eens te bezuinigen.
Als belangrijke bron van inkomsten bleven voornamelijk nog de obligaties
over. De regenten belegden het liefst in obligaties ten laste van de stad Middelburg. van het eiland Walcheren. van de grafelijke domeinen Bewestenschelde en
ten taste van het kantoor-generaal van Zeeland. Een enkele keer belegde het gast-

huis in loterijen, zoals in 1751,1785,1793,1797 en 1798 indeloterij van Zeeland, waarbij men uiteraard hoopte in de prijzen te vallen. De gewestelijke of
plaatselijke obligaties waren over het algemeen redelijk veilig en daarom aantrekkelijk. al brachten ze een lagere rente op dan meer risicodragende beleggingen. In 1730 leverden de interesten samen £ 151.1.4 op en nadat het gasthuis aan
het einde van de achttiende eeuw beleidsmatig land verkocht om er tegen een lage
koers obligaties voor terug te kopen, vormden de renten de grootste bron van inkomsten. Deze vermeende slimheid heeft de regenten helaas veel onheil gebracht, want toen de overheid na de Franse tijd bedolven was onder grote schulden en de rente niet meer kon opbrengen, werd in 1810 na de inlijving bij Frankrijk de staatsschuld getierceerd en verloor het gasthuis hiermee een groot deel van

29.
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relatieven notulen 1795. inv.nr. 7, nr.

30.

160.

RAZ OAGM relatieven notulen 1806. inv.nr. 7. nr. 198. Van derants(,enpenningen kreeg
het gasthuis de helft in drie groten per pond van het gemaal. van het zeepgeld en van de impost op
de balans of de waag: eenderde van drie groten per pond van het biljetgeld en van het klein zegel:
verder eenzesde van drie groten te ponde van de tachtigste en veertigste penning van de onroerende goederen en de helft van drie groten te ponde van de tachtigste penning over de roerende
goederen. de helft van drie groten per pond van de bieren en wijnen, de helft in drie groten te
ponde van de gemene middelen. de twaalfde penning van de paarden en de helft van twee groten
te ponde van de korentienden. Dit alles bedroeg aan inkomsten aan het einde van de achttiende
eeuw ongeveer £ 285 per jaar.
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zijn inkomsten, juist in een tijd dat men het geld het hardst nodig had. Ondanks
latere vergoedingsregelingen". is de renteschuld nooit geheel terugbetaald.
Tot slot volgen hier nog enkele cijfers van de gemiddelde inkomsten en uitgaven per tien jaar. De tekorten werden niet jaarlijks aangezuiverd door Wet en
Raad, maar het volgende jaar weer onder de uitgaven in rekening gebracht.
Evenzo boekte men de positieve saldi bij de inkomsten.
Tabel Vl Tienjarentabel van de inkonisten en uitgaren gemiddeld per jaar (in ponden
Viaa,ns, schellingen en groten).
Jaren

1600-09
1610-19
1620-29

1630-39
1640-49

inkomen
4053.12.
2549.12.
3601. 3.
4107.14.
4196.18.

winst

uitgaven

-

123. 5. 2
273. 9. 5
352.19. 6

0

5081.14. 6

-

974. 0. 6

7

4718.12. 5

-

521.13.10

-

209. 8.10

9
2

1650-59
1660-69

3514.18. 8

3724. 7. 6

3820. 7.

3776.13. 3

1670-79
1680-89

3415.15. 2
3096.14. 3
3377. 1.10

3649. 4. 8

1710-19
1720-29
1730-39

3284.10. 4
3440.12. 9
2785.12. 6
2105. 0.

1740-49

2210. 3. 6

2634.10.
2667.10.
2382.10.
2273.18.
2009.13.

5
9

200.

9.

1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99

2887. 6.
2175. 4.
1913.15.
2352. 9.
2532. 9.
1675.18.

2525. 1.

1

362.

5.

1690-99
1700-09

1800-06

tekort

4176.18. 1
2823. 2. 2
3954. 2. 8

It

1

1

9
9

6
1

2349.

5.

0

2818. 7.11
1

43.13.10
747.

9.

3

-

558.13.11
650.

0.

3

773. 2. 3

2

403.

2227.14.10
2054.17. 0
2412. 3. 9

5

2453.16. 9

3

1726. 5.10

-

6

7.

233. 9. 6

4

-

-

168.18. 4
9

8

-

-

-

52.10. 1
141. 1. 6
59.14. 8

78.12. 8

-

-

50. 7. 7

in guldens. stuivers en penningen
1807-11

7948.18. 8

9851.19. 2

-

1903. 0. 6

31.
In 1841 werd de vervroegde conversie van de uitgestelde schuld- en kansbiljetten bepaald.
die als vergoeding waren gegeven. De godshuizen belegden de jaarlijkse rente van aanvankelijk
f 960,24 in een apart fonds om zo te zijner tijd het kapitaal tot de oude grootte van fl13.700.- te
laten uitgroeien. Pas in 1921 herriep het bestuur deze beslissing. Het kapitaal bedroeg toen

f 94.300,-.
189

HOOFDSTUK 12

HET SIMPELHUIS (1611-1845)
1. Cellebroedersklooster
Van de verzorging van de krankzinnigen en zwakzinnigen in Middelburg vaar de
zeventiende eeuw is nauwelijks iets bekend. In de gasthuisarchieven lezen wij dat
simpelen (zoals zij steeds genoemd werden) onderdak en verzorging kregen in
het gasthuis en bij de Cellebroeders. Daar werden zij gekleed in nachttabbaards,
slaapmutsen en pantoffels en kregen dagelijks een portie eten. In het gasthuis had
men een raam waarop onrustige patienten vastgegespt konden worden. Soms
werden zij besteed bij mensen met speciale (vermeende) gaven tot het genezen
van geesteszieken, zoals de chirurgijn van St Maartensdijkl. Voor de gevaarlijker
krankzinnigen was het lot slechter. Zij werden opgesloten in de vertrekken van
de stadspoorten of in putten. De toren en put aan de Noorddampoortz (1475) en
de dollekamer (1492) werden in de stadsrekeningen genoemd. Het traliewerk
waarachter de dolle mensen lagen werd in 1493 door de stad bekostigd. Ook bij
de Dampoort en de Gortstraatpoort zaten dollen opgesloten in vertrekken, waar
langslopende Middelburgers zich konden vergapen aan de gekke gezichten en
vreemde gebaren van deze uitgestotenen.
Van 1559 tot 1610 droeg men de meeste simpelen die in het gasthuis kwamen
op aan de Cellebroers. Voor hen betaalden de vier charitatieve instellingen (het
armencollege, het gasthuis, het tuchthuis en het leprozenhuis). Aan het einde van
de zestiende eeuw werd het Cellebroedersklooster verbouwd en aangepast aan de
verzorging van simpelen. De stadskas financierde in 1593 maar liefst £ 106 voor
een nieuwe kamer ten behoeve van de 'lichtsinnighe persoonen'. Drie jaar later
werd er een 'hutte ofte blockhuijs' gemaakt, kennelijk een soort isoleercel, waar
gevaarlijke razenden in konden worden opgesloten. Misschien dat ook de in 1590
gebouwde acht 'dolhuijskens onder 66n dack' bij het Cellebroedersklooster stondenl. Langzamerhand had het Cellebroedersklooster in de volksmond de naam
gekregen een dolhuis te zijn. Zo werd in 1608 een 'uijtsinnighen soldaet' uit Tholen naar'het dolhuis' te Middelburg gestuurd, waar hij op 's lands kosten voor elf
stuivers per dag verzorging kreeg.
In Middelburg was de behoefte aan een apart dolhuis aanvankelijk niet zo
groot, gezien de uitstekende oplossing die de Cellebroeders boden. Maar de andere taken van de Cellebroeders. het verzorgen van de pestlijders en het begraven
van doden. vergden veel van hun aandacht. Bovendien was het een nadeel dat
voor iedere opgenomen simpele een aparte betalingsregeling moest worden gesloten, waarbij meestal drie instanties betrokken waren4. Pas in 1610 overlegden

1. In september 1595 nam een Engelsman een krankzinnige vrouw opdie in januari 1596 al door
hem genezen zou zijn.
2.
De Waard, inventaris Godshuizen, 269-270.
3. Kesteloo, 'Stadsrekeningen'. in: AZG, 81. Zie ook De Waard, Inventaris Godshuizen. 210.
4. Zoals vanouds waren dat de instellingen die belang hadden bij het onderbrengen van de simpelen.
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Afb. 40. Engelse kerk en simpelhuis. Kopergravure, tweede helft 17e eeuw.

de diakenen met de gasthuismeesters als representanten van de betalende instellingen over de oprichting van een apart simpelhuis. Zij bouwden voort op de bestaande praktijk en ontwierpen op 14 juli 1610 een plan tot verbouwing van het
Cellebroedersconvent5. Het volgende jaar al werd het plan uitgevoerd. De Cellebroeders vertrokken in 1611 naar het Bagijnhof, de stadsregering benoemde een
college van vier regenten uit de 'aensienlycke burgers', bijgestaan door hun echtgenotes, en stelde tevens een binnenvader en -moeder, een knecht en een meid
aan. De belanghebbende instanties werden door de stadsregering verplicht het
simpelhuis de eerste jaren te subsidieren6 en daarmee begon het simpelhuis zijn
ruim twee eeuwen durende bestaan.
Hiermee was Middelburg niet vroeg. Brugge had al in 1396 een dolhuis waar
soms razende Middelburgers naar toe werden gestuurd. Ook van het Antwerpse
dolhuis maakte men hier ter stede gebruik. In de Noordelijke Nederlanden waren
de stichtingen van Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch (1442) en Willem

5. De kapel van dit klooster was al in gebruik voor de vervaardiging van tapijten en als werkhuis. Nadien gebruikte de Engelse gemeente deze kapel, waardoordie tot vandaag nog de Engelse
kerk wordt genoemd.
6. Het gasthuis moest de aanzienlijke som van £ 250 Vlaams per jaar opbrengen.
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Arntsz in Utrecht (1461) de eerste en voorlopig de enige waar 'zinneloze menschen' in aparte en burgerlijke instellingen verzorging genoten. Ruim een eeuw
later volgde Amsterdam en in het begin van de zeventiende eeuw Middelburg en
Leiden. Wel hadden andere steden opvangmogelijkheden voor krankzinnigen,
veelal nog als vanouds in de diverse gasthuizen, maar ook in dolhuisjes, pesthuizen, Cellebroederskloosters en andere instellingen voor zieken en armlastigen.
Tussen 1550 en 1650 zijn de veertien vermeldingen van nieuw opgerichte instellingen voor krankzinnigeni een indicatie voor de afnemende tolerantie en de
toegenomen wens dergelijke storende lieden op te sluiten. Net als bij het tuchthuis, het armweeshuis en het oudemannen- en -vrouwenhuis zien wij de splitsing
van zorg voor verschillende groepen mensen, die omstreeks 1600 zijn beslag
kreeg. Een hulpbehoevende kon nu in een speciaal voor zijn nood opgerichte instelling worden opgenomen. De meer beschaafde Westerse wereld duldde minder afwijkend gedrag en besloot eerder tot opsluiting van krankzinnigen, bedelaars, straatschenders, oude en gebrekkige lieden en weeskinderen. Dit proces
hing samen met de toenemende complexiteit van de Westerse wereld sedert de
middeleeuwen, die zich onder andere uitte in een meer gestructureerde staatsvorm, toenemende organisatie van onderwijs en wetenschap en ingewikkelder
produktiemethoden. Hierdoor werden de mensen onafhankelijker van elkaar, zodat de sociale ordening complexer werd en daarmee de zelfbeheersing van de
mensen groter diende te worden. Daaraan gepaard ontwikkelde men in toenemende mate 'pijnlijkheidsgevoelens' ten opzichte van mensen die niet aan de
norm voldeden8.
Van meet af aan werden behalve krankzinnigen ook epileptici en personen met
delirium tremens in het huis opgenomen. Tevens nam men in het simpelhuis regelmatig mensen op die uit Oost-Indie terugkeerden en 'gek' waren geworden
door hun verblijf daar of door de lange reis vol ontberingen. Nadat hun normale
geestesgesteldheid was teruggekeerd, verlieten zij het tehuis weer. Hoe de geesteszieken het in het simpelhuis hadden, is helaas niet te achterhalen. Er zijn
slechts enkele formele regels uit de tweede helft van de achttiende eeuw bewaard
gebleven. Waarschijnlijk was het net als elders. dat de krankzinnigen simpelweg
opgeborgen werden in het gesticht, de gevaarlijke gekken in 66n van de muiten
(afgesloten hokken) en de zachtmoedige simpelen met meer tegelijk in een kamer. al dan niet ingetoomd door banden, boeien en kettingen. Afscheiding naar
de aard van de ziekte was nog ondenkbaar. Slechts de scheiding van de geslachten achtte men in de achttiende eeuw noodzakelijk om excessen te voorkomen en
zelfs dat was al enigszins vooruitstrevend in een dolhuis. Of die scheiding al voor
de achttiende eeuw toegepast werd, valt niet te achterhalen.
Krankzinnigen konden worden opgedragen door particulieren of instellingen,
zowel binnen als buiten Middelburg. mits voor hen betaald werd. Aan het einde
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was iets meer dan de helft
van de krankzinnigen door de Middelburgse Nederduits-Gereformeerde diaconie
7. Brinkgreve. Kuppers, Voor gek geliouden. 42.
8. Peeters. 'Veranderingsvormen in theorie en behandeling van 'geesteszieken'. in: Eeti ils.rchicitris(·h \'erledeit. 65-67. Peeters baseert zich bij zijn theorie op N. Elias. Ueber den Prozess
der Ziviliscition. Basel. 1939. Overigens ziet Peeters de periode vande groteopsluiting pas goed
beginnen in de negentiende eeuw. toen de geYndustrialiseerde maatschappij alle voor het produktieproces onnutte personen uits tootte.
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opgedragen. Deze betaalde alleen geheel of gedeeltelijk de verpleegkosten wanneer personen opgenomen werden wegens 'te duchten onheilen' en familie of
vrienden de kosten niet meer konden opbrengen. Deze minvermogende nieuw
opgenomenen waren vrijgesteld van het betalen van fooien aan het personeel bij
hun aankomst en hun eventueel vertrek. De anderen betaalden de binnenvader en
-moeder vier rijksdaaldersg. Daarnaast was een uitgebreide uitzet nodig, temeer
daar de geesteszieken vaak morsig en incontinent waren. In 1759 verplichtte een
ordonnantie hurionder andere twee pakken kleren mee te brengen. twee paar kousen en schoenen. twee hoeden en mutsen, maar liefst zes hemden, servetten en
zakdoeken. drie paar slaaplakens, een bed, kussen en twee dekens en dat alles
liefst 'zoo goed als nieuw' 'c'. Ook hierin hadden de regenten weer clementie met
het armbestuur, dat niets of slechts het lijfgoed van een simpele hoe fde te fourne-

ren".
Net als in andere godshuizen vervielen alle bezittingen van de geesteszieken na
hun overlijden aan het tehuis. De meesten hadden nauwelijks geld. Bovendien
verbleven veel simpelen lang in het tehuis, zodat de doorstroming gering was en
het aantal boedels karig. Maria Abigael Bosman woonde 59 jaar in het simpelhuis, Aaron Teljes die zich in 1746 voor zijn leven inkocht, bracht 25 jaren van
zijn leven tussen de muren van het simpelhuis door en zo waren er meer.
Bij opname konden diverse financiele regelingen worden getroffen. Sommige
personen kochten zich voor het leven in met een bedrag ineens, anderen betaalden jaarlijks een afgesproken bedrag, aan het einde van de achttiende eeuw varierend van £ 20 tot £ 38 Viaams. De diaconieen betaaiden een bedrag van zestig
tot honderd gulden (£ 10 tot £ 16) per jaar per persoon, ieder kwartaal uitbetaald.
'Zoo het God beliefde eenige krankzinnige persoonen wederom tot haar verstand
of genezing te brengen'12 konden zij hun hele hebbenen houden weermeenemen,
mits de binnenvader zijn fooi kreeg. Als het noodlot zich voltrok en de ontslagen
geesteszieke weer tot zijn ziekte verviel, 'dat God verhoede', was hij opnieuw
gehouden de verplichte fooien te betalen. Zelfs indien een aspirant-bewoner
overleed v66r zijn opname, dan nog diende betaald te worden, varierend van de
eerste kwartaaltermijn tot het volledige bedrag van inkoop voor het leven.
Behalve de bestedingsgelden, de legaten en de verkoop van aanbestorven goederen, had het simpelhuis nog de inkomsten van obligaties en renten ten laste van
de provincie Zeeland en van de generaliteit. De vaste collecten in de kerken bij
het avondmaal en op hoogtijdagen leverden tevens een geringe bijdrage. Omstreeks 1775 bedroeg de gezamenlijke waarde ongeveer £ 13800.

9. Of de helft, indien een armencollege hun bijstand verschafte.
10. RAZ NAGM Ordonnantie Simpelhuis 1759. inv.nr. 5.
11. Wanneer een simpele zo snel na aankomst overleed dat zijn uitzet nog niet compleet in het
tehuis was gebracht, rustte op de familie de verplichting dat alsnog te doen. of een vergoeding te
betalen.
12. RAZ NAGM Ordonnantie simpelhuis 1759. inv.nr. 5.
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Tabel VII Gemiddelde opname en ontslag in het simpelhuis

jaren
1796-99
1800-04
1805-09
1810-11

totaal
particulier/ diaconie
instelling
Middelburg

73

overleden

ontslagen

17,8

16,5

34,3

2,5

1,5 (0,5)

16,4
11,6

17,6

34

4,2

2,4(0,4)

18,2

29,8

12

14,5

26,5

1,6
3

3,4(0,6)
1,5

2. Verhuizing
Net als voor alle andere godshuizen, was de Franse tijd moeilijk voor het simpelhuis, voornamelijk wegens de ongehoorde wanbetaling van de diverse diaconieen. De regenten zagen in 181 I geen andere oplossing dan het dreigement dat
wanneer zij binnen een paar dagen geen subsidie van de stad zouden krijgen. zij
hun post zouden neerleggen. Zoverkwam het niet, maar een grondige herziening
van de organisatie en de financien van het simpelhuis was wel dringend gewenst.
Al enige jaren telde het gesticht ongeveer dertig bewoners, terwijl het gebouw
ruimte bood aan wei zestig tot zeventig krankzinnigen: Daardoor waren de kosten
per patient relatief hoog. De voedselverschaffing was zeer royaal, varierend van
tien stuivers per dag voor een armlastige tot vijftien stuivers voor een particulier.
De weeskinderen moesten daarentegen genoegen nemen met ongeveer vijf stuivers per dag voor hun voedsel. Maar de regenten wilden de tamelijk rijkelijke
spijziging niet aantasten, want voor betalende patienten was dat een van de weinige aantrekkelijke kanten van het simpelhuis. Slechts wanneer meer zieken opgenomen werden, zouden de kosten per patient lager zijn, 'doch de oppassing van
surveillance en reiniging die krankzinnige personen behoeven, maakt de behoeftens meerder en kostelijker dan van personen die hun gezond verstand hebben'.
De Commission des Hospices, waaronder het gesticht sedert 1811 viel, bepaalde uiteindelijk dat uit oogpunt van kostenbesparing het oude simpelhuis geSloten diende te worden. De samenvoeging van de administratie en verzorging
met de oude lieden in het armziekenhuis aan de Herengracht zou veel voordeliger
zijn. Weliswaar konden de chronisch zieken en de geesteszieken niet in hetzelfde
gebouw gehuisvest worden, maar bij het armziekenhuis stond nog een gebouw
dat voorheen gebruikt was voor de afzondering van besmettelijke zieken. Dat
huis kon men verbouwen en aanpassen aan de wensen voor de bewaring van
krankzinnigen. In de praktijk betekende dit dat men 'cachots ou petites maisons',
vroeger muiten genoemd, bouwde. De plannen werden met een grote vaart gerealiseerd. In de vijf muiten van negentien bij zeven voet kwamen planken vloeren,
een privaat dat vastgespijkerd werd aan een beschot en een slaapbank. Ze werden
met een dubbele deur gesloten, waarvan de binnenste een schaftgat had. Verder
vervaardigde men in het nieuwe simpelhuis nog zes bedsteden met deuren die op

13. De tussen haakjes geplaatste gemiddelden betreffen de niet genezen simpelen die desondanks moesten vet-trekken, hetzij wegens overbrenging naar het armziekenhuis of naar het tuchthuis, hetzij omdat zij nalatige betalers waren.
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Afb. 4 1 . Cartouche van het oude simpelhuis, met krankzinnige.

slot konden, waarin men onrustige patitnten 's nachts kon opsluiten. Die bedsteden en muiten waren dus altijd vrijwel geheel donker en lieten nauwelijks frisse
lucht binnen. Een wandelplaats diende tot gerief van de verpleegden, waaromheen ter beveiliging een hoge schutting werd opgetrokken en waar in 1818 bomen
werden geplant 'tot lommer en vervrolijking (..) en verlustiging dier ongelukkige
gevangenen 14.

Op 12 december 1812 bracht men de simpelen uit het oude voormalige Cellebroederskloosters over naar het nieuwe simpelhuis aan de Herengracht, naast het
armziekenhuis. Het oude simpelhuis, dat nu nog als zodanig bekend staat, werd
in gebruik genomen als militaire provoost. Zonder onderhoud en door de ruwe
bewoning verviel het steeds meer. In maart 1826 bouwde men een aparte gevangenis en vertrokken de militaire gevangenen uit het gebouw, een ravage achterlatend van kippe- en varkensmest in de muiten en bovenkamers, waarbij de deuren
van de bedsteden als afscheiding tussen de varkens waren gebruikt. Daarna
kwam de commissie van spijsuitdeling aan behoeftigen in het voormalig simpelhuis, die in de wintermaanden de armen van soep voorzag. Ook de commissie
voor het vaccineren van minvermogenden vond hier onderdak.
Van meet af aan waren de regenten ongelukkig met deze verhuizing. Het is een
misvatting van de inspecteur van het krankzinnigenwezen Van der Esch 15 dat het
nieuwe gebouw een verbetering ten opzichte van het oude simpelhuis inhield.
Weliswaar was het voormalige simpelhuis in het Cellebroedersklooster eeuwenoud en alleen daarom al kleefden er grote gebreken aan, onder andere de muffe
atmosfeer, maar het was nog altijd beter dan het vochtige en bedompte, veel te
14.
15.

RAZ NAGM relatieven notulen 1818, inv.nr. 93.
Van der Esch, Smatstoezicht op krankzinnigen, 53-54.
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kleine nieuwe onderkomen. De enige reden waarom men de krankzinnigen naar
de Herengracht had overgebracht was de noodzakelijk geachte bezuiniging. Men
bespaarde een aparte binnenvader en -moeder en de warme maaltijden konden in
het armziekenhuis goedkoop bereid worden.
Al snel bleek het nieuwe onderkomen ontoereikend voor huisvesting van de
ongeveer dertig geesteszieken en epileptici. In september 1815 werden krankzinnigen wegens plaatsgebrek constant in de muiten onder de grond opgeborgen.
Dat achtte men nog aanvaardbaar in het zomerseizoen, ondanks de hoge vochtigheid en de duisternis, maar in de winter vond men het niet meer toelaatbaar omdat
de muiten onverwarmd waren. Men hing kennelijk niet meer de theorie aan dat
geestelijk gestoorden ongevoelig zouden zijn voor warmte of koude, een veronderstelling die ertoe geleid heeft dat men eeuwenlang zonder wroeging onrustige
krankzinnigen geheel of grotendeels naakt in koude, onverwarmde en tochtige
hokken opsloot, hoogstens voorzien van wat stro om op te slapenm. Bovendien
kon men door de overbevolking in het nieuwe simpelhuis geen nieuwe patienten
meer opnemen, hetgeen veel ergernis bij de besteders wekte.
Juist toen kwam het huis 'Zoek Rust' naast het simpelhuis te koop, zodat een
uitbreiding met betrekkelijk geringe kosten was te realiseren. Het huis had bovendien het voordeel dat er een welput en twee regenbakken bij hoorden. Het
armziekenhuis en simpelhuis waren verstoken van welputten en hadden te weinig
regenbakken, zodat het drinkwater met veel moeite en kosten uit het voormalig
armweeshuis werd gehaald. Bovendien was het hard nodig dat de 'zinneloose
menschen' meer 'ruimte van lucht' kregen en ruimer gehuisvest werden. Voor
1900,- kochten de regenten in 1815 het huis van Van der Kruysse, waarna zij
het voor f 1100,-17 lieten verbouwen. Al het behang en betengelwerk lieten zij
wegbreken, de muren werden wit gepleisterd, de planken vloer werd weggebroken en door een blauwstenen vloer vervangen. De ramen voorzag men van tralies, er kwamen extra muiten en bedsteden en tegen de achtermuur situeerde men
de privaten. Nu sprak men officieel over het 'simpel- of verbeterhuis'.
Maar nog steeds voldeed het gebouw allerminst. Het grootste bezwaar was dat
de verschillende soorten krankzinnigen niet te scheiden waren, zodat de razende
paranokus samen met een sombere melancholicus in 66n zaal verbleef, waar tevens de lijders aan delirium tremens hun straftijd uitzaten. Bij de vrouwelijke patienten kon men nog enigermate een afscheiding realiseren, maar bij de mannen
was het ruimtegebrek te groot. Op de wandelplaats was het al helemaal erg. Mannen, vrouwen, manisch depressieven, melancholici, waanzinnigen, epileptici,
lijders aan de laatste fase van syfilis en dementerende ouderen liepen door elkaar.
Slechts de lieden die wegens wangedrag in het simpelhuis verbleven, zag men
daar niet. Zij mochten niet buiten komen. Een groot nadeel van het gebouw was
dat aan de straatkant, vlak bij het kamertje van de portier, een apart vertrek gereserveerd was voor de lijken uit het armziekenhuis en simpelhuis. Die verspreidden vooral in de zomer een verpestende stank in het hele simpelhuis.
De twee mannenkamers in het simpelhuis waren verreweg het slechtst. Die
waren lager gelegen, op de onderste verdieping en zes A zeven voet beneden
straatniveau. Met de koude stenen vioeren waren dat geen geriefelijke zalen,

f

16.
17.

In het simpelhuis konden overigens slechts vijf kamers verwarmd worden.
Deze kosten zou het stadsbestuur dragen. Het taimde met de definitieve verstrekking. waar-

door onnodig uitstel werd veroorzaakt.
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vochtig en donker als ze waren. Ook de muiten waren te laag en te vochtig, zodat
de daar aanwezige houten vloeren en schotten schimmelden. De beperkte luchttoevoer maakte dat de atmosfeer in de muiten verstikkend was. Deze lage voch-

tige kamers achtte men 'zeer ongezond voor ieder mensch, maar vooral allernadeeligst voor de genezing der krankzinnigen'.
lets minder slecht waren de vier vrouwenkamers op de eerste verdieping, de
kamer voor mannen die een hoger kostgeld betaalden en de twee kamertjes voor
mensen die men enigszins wilde isoleren. Maar ook daar kleefden nadelen aan.
De kamers waren erg groot, zonder dat een gang langs de vertrekken liep. Men
moest dus altijd door alle kamers lopen, ook indien de patienten naar het privaat
of naar de wandelplaats wilden. Bovendien moesten de vrouwen altijd een trap
af, hetgeen men vooral gevaarlijk achtte voor de melancholici die zich van het leven wilde beroven. Al lang hadden de regenten op hun verlanglijstje een gelegenheid voor ligbaden en 'dropbaden' staan, maar geen van de kamers kon voor deze
noviteit worden gemist. De enige verbetering die uiteindelijk aan het gebouw
plaatshad, was het aanbrengen van extra beveiligingsmiddelen voor de ramen en
een uitbreiding van het aantal bedsteden. Meer veranderingen, eventuele vernieuwingen en uitbreiding vond men geldverspilling voor het totaal ongeschikte
gebouw. Op de bovenste verdieping bevonden zich twee droogzolders.
De beste vertrekken lagen aan de voorzijde van het gebouw, dat hoger, aan de
Herengracht, lag. Deze kamers waren zonnig en droog, maar waren niet voor de
krankzinnigen bestemd, 'daar men zulke sujetten de communicatie met hetgeen
er in de maatschappij omgaat niet alleen moet benemen, maar zij daarvan zelfs
geheel afgezonderd moeten zijn om iets met vrucht ter hunner herstelling te kunnen ondernemen'. De mode van die tijd schree f voor dat de patient geisoleerd
diende te worden van de oorzaak van zijn 'ziekte', de maatschappij en met name
van zijn directe omgeving. In andere Europese landen bouwde men daartoe de
nieuwe krankzinnigengestichten veelal op het platteland. Men was ook daarom
weinig gelukkig met de nabijheid van het armziekenhuis. Wanneer de krankzinnigen op de wandelplaats liepen, konden zij door het hek praten met de oude lieden van het armziekenhuis. Deze communicatie kon onmogelijk voorkomen
worden, hoewel de geneesheren dit uitermate schadelijk achtten voor de geesteszieken. Die moesten zo min mogelijk worden blootgesteld aan onrustige en storende invioeden en zo'n praatje met een gezonde kon 'naar het gevoelen van deskundigen zeer veel influentie op de vertraging of welligt op het onmogelijk maken der genezing ( . . . ) hebben, daar ( . . . ) eene enkelde verkeerde plaisanterie met
hem die reeds aan het herstellen is, gehouden, denzelven tot zijne vorige manie
kan doen terugkeeren'. Maar ook voor de verpleegden in het armziekenhuis was
de nabijheid van het simpelhuis nadelig 'uit hoofde van zulk een akelig uitzicht te
hebben als dat is van op zinneloozen te zien' 18.
Wanneerouders of vrienden trouw genoeg waren om hun simpele familielid of
vriend te bezoeken en hem voor een wandeling meenamen, ging de binnenvader
mee en droeg er zorg voor dat alle publieke plaatsen en herbergen vermeden werden. Daar kon men wellicht iemand ontmoeten die de geesteszieke kende en hem
zou aanspreken, hetgeen uiterst schadelijk voor de genezing werd geacht.

18.

RAZ NAGM relatieven notulen 1818, inv.nr. 93.
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3. Arbeid
In de negentiende eeuw nam men steeds vaker mensen op wegens 'verregaande
verkwisting' of wegens 'buitensporigheden en slegt gedrag'. De rechter veroordeelde personen wegens slecht gedrag tot een verblijf van een jaar of langer in het
simpelhuis. Meestal vloeide dit slecht gedrag voort uit drankmisbruik. Daarnaast
werden ook mensen opgenomen die 'baldadigheden' begingen, hun vrouw mishandelden, in een ander gesticht niet te handhaven waren en daarom uit hoofde
van 'huisselijke policie' in het simpelhuis werden ondergebracht. Hiermee kreeg
het simpelhuis steeds meer het karakter van een tuchthuis en zelfs de regenten namen het woord 'verbeterhuis' in de mond ter aanduiding van het simpelhuis. Het
is vreemd dat deze lieden niet in het tuchthuis werden bewaard. Kennelijk achtte
men de 'krenking van de geestvermogens' doorslaggevend, vooral veroorzaakt
door de drank en resulterend in onacceptabel en onmaatschappelijk gedrag zonder dat speciaal strafbare feiten werden gepleegd.
Met al deze 'krankzinnigen en verkwisters', epileptici, zachtmoedige simpelen en kwaadaardige veroordeelden, kon het niet anders of ook in het simpelhuis
rezen problemen omtrent de gedragingen van de gedetineerden. Het lijkt nu alsof
de regenten een moderne arbeidstherapie voor krankzinnigen doorvoerden, maar
in feite betekende de invoering van het verplichte werk het bezighouden van de
wegens slecht gedrag veroordeelde tuchtelingen. Zij kregen een nuttige bezigheid en moesten gewennen aan arbeidzaamheid. Dit paste meer in de Verlichtingsidealen omtrent opvoeding van delinquenten, dan in een vernieuwingsbeweging die een lotsverbetering van krankzinnigen voor ogen had. Aan de wegens
slecht gedrag geconfineerden en in mindere mate de epileptici werd werk opgedragen teneinde de 'onge!ukkige verdwaalden van hunne verkeerde neiginge,1 af
te brengen'1' en op te voeden tot geschiktheid voor hun terugkeer in de maatschappij. Dat doel kon door opsluiting in het simpelhuis slechts zeer ten dele worden bereikt. De dronkaards hadden weliswaar geen gelegenheid meer zich te buiten te gaan aan drank en de spelers en verkwisters en anderen die een zedeloos,
ergerlijk en buitensporig leven leidden, waren evenmin in staat daarmee door te
gaan, maar dat alles was slechts een bewijs dat zij goed opgesloten waren en 'niet
dat waarlijk hun zedelijk gedrag en hart verbeterd zij'. Dat bleek wel wanneer
deze lieden vrij kwamen. Dan vervielen zij meestal direct in hun oude zonden.
Om deze personen nu toch te verbeteren, trachtte men hun 'gemoedsgesteldheid in een geheel andere stemming' te brengen en hun vanuit principes van godsdienstige en maatschappelijke aard te laten gevoelen dat
des menschen aanleg en bestemming op aarde niet alleen is: God te eerbiedigen. te
loven en vuriglijk te danken voor al het goede dat Hij aan ons bewijst, zedig en eer-

baar leven. zijn naasten lief te hebben. Maar ook om in zijnen stand dien hij in de
maatschappij bekleedt ieder naar zun vermogen nuttig en werkzaam te zijn tot leering
en verbetering voor zich zelven en tot stichting en goed voorbeeld voor anderen en
niet door den Alwijzen op deze wereld is geschapen om niets uit te voeren3.

19. RAZNAGMrelatievennotulen 1820, inv.nr. 95.
20.
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Dit achtte de subdirectie van het simpelhuis in 1817 de enig ware beginselen om
'eene gegronde hoop te koesteren dat zulke beklagenswaardige personen' na hun
opsluiting als 'verbeterde burgers of burgeressen aan de maatschappij en hunne
familien voor hunnen volgende levensloop zullen kunnen worden teruggegeven'21. Het werk was primair bedoeld ter verbetering van het slechte gedrag van
de veroordeelden en diende niet als therapie voor de simpelen. Wei werden rustige geesteszieken en epileptici, als zij ertoe in staat waren, ook met werkzaamheden belast, voornamelijk echter omdat het tehuis daar dan enig financieel voordeel van zou hebben. Anderzijds achtte men het een bijkomend voordeel dat ook
onder deze groep de ledigheid zo veel mogelijk werd tegengegaan.
Daartoe legde de binnenvader de gedetineerden dagelijks een bepaalde taak
op. Vijf dagen in de week, zeven uren per dag werkten de bewoners van het simpelhuis. De grote verscheidenheid in werk zou voor een gevarieerde weektaak
kunnen zorgen. Vrouwen moesten kousen, sokken en andere kledingstukken
breien, hemden, rokken, jakken, borstrokken, mutsen, zakdoeken en broeken
naaien, evenals lakens, tafellakens en handdoeken of ander linnengoed. Dat alles
diende voor gebruik in het simpelhuis. Verder verrichtten zij herstelwerkzaamheden. Men spon wol of vlas, trok pluksel, stikte dekens en las erwten en bonen.
Voor mannen had men eveneens voldoende bezigheden. Ook zij moesten kousen
en sokken breien, netten breien, wol en vlas spinnen, stoelen matten en manden
vlechten, kurk snijden, schoenpinnen22 snijden. Wie een ambacht geleerd had,
zoals kleermaker of schoenmaker, kon er zijn vak uitoefenen en wie nergens anders toe in staat was, kon nog altijd touw pluizen of pluksel trekken. Het is niet
zeker of al deze werkzaamheden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Gesponnen
hebben de bewoners van het simpelhuis in ieder geval wel en ook hebben zij netten gebreid.
De inkomsten gingen grotendeels naar de bestedende instantie. Het verplichte
werk wekte bij de gedetineerden de nodige irritatie en was een voortdurende bron
van onrust. Hun verblij f in het simpelhuis was voor hen een straf die zij uitzaten
en waarin zij zich vooral niet te veel wilden inspannen, ook al hadden zij enig financieel belang bij het werk (een derde deel was voor hen)23. De bewoners van
het simpelhuis kregen hun verdiende geld niet zelf in handen, uit angst dat zij het
direct omzetten in drank. Zij mochten er in zoverre over beschikken, dat zij de
binnenvader konden verzoeken het geld aan te wenden voor hun kleding of iets
ter verkwikking te halen, zoals thee, koffie, suiker, bier, tarwebrood, kaas, tabak, snuif of iets anders wat zij in het simpelhuis niet kregen. Vonden de gedetineerden de vastgestelde dagtaak te zwaar, dan was beroep mogelijk bij de regenten. Wanneer de gedetineerden weigerden hun gestelde dagtaak te volbrengen,

21.

T.a.p.

Houten pinnen die een schoenmaker gebruikte om het leer tijdens het vormen van het
schoenleer op de leest te bevestigen, waarna de diverse onderdelen later aaneengenaaid werden.
23. Van het verdiende werkloon hield men vijf procent in ten behoeve van de binnenvader, als
emolument voor de surveillance over het werk. Mensen die op particuliere rekening waren ondergebracht, mochten zelf hun bezigheid uitkiezen, zelfs al was het kosteloos werk. mits de binnenvader zijn percentage van de geschatte verdiensten zou krijgen. Van de personen die op kosten
van een armbestuur waren ondergebracht, kreeg de besteder tweederde deel van de verdienste.
22.
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had de binnenvader het recht hun de straf op te leggen van ten hoogste drie dagen
'muitarrest' op water en brood. Na afloop diende de weerspannige een knieval
voor het gezag te maken en de vader en moeder vergiffenis voor zijn hardnekkigheid en traagheid te vragen, met belofte van beterschap.

4. Opname, ver=orging en ontslag
De simpelen en krankzinnigen werden bij hun opname beoordeeld op de graad
van hun zinsverwarring, al deed men met die beoordeling in de praktijk verder
niets. Zelfs enige vorm van scheiding tussen de diverse groepen was niet mogelijk. Men omschreef de kwalen die tot opname leidden als: toevallen, in het verstand getroubleerd zijn, zinneloosheid, soms als gevolg van het gebruik van grote
hoeveelheden sterke drank van slechte kwaliteit (delirium tremens), onnozelheid. vreesachtigheid. zinneloosheid door hoogmoed of dweepziekte, onwijs,
stom of lam zijn, waanzinnigheid, ijlhoofdigheid of razernij. Vaak gebruikte
men de algemene termen van zinneloosheid, al dan niet ' in eenen hoogen graad:
krankzinnigheid en epilepsie. Verder waren verregaande verkwisting van geldelijke middelen, buitensporig, zedeloos en slecht gedrag oorzaak van opname.

Tabel VIll Reden \·an opname 1816-1837

krankzinnigheid 24
epilepsie
wangedrag
zinneloosheid
drankmisbruik

:
:

:

:

verkwisting
buitensporig gedrag :
:

101

onnozelheid

:

3

:3

27
25

onwijsheid

17

ijlhoofdigheid

15

razernu

:

2
2

14

waanzinnigheid

:

1

simpelheid

:

:

2

5

Voordat een simpele werd opgenomen. had de familie vaak al een lange lijdensweg achter de rug. Zachtmoedige simpelen die geen gevaar voor de omgeving
vormden. leverden weinig problemen op thuis. Maar bij anderen. zoals Johanna
Dijkwell lag dat anders. In 1813 werd zijopgenomen. 23 jaar oud, 'geheel onwijs' en aan een zijde min of meer verlamd, zodat zij met alles geholpen moest
wordenzi Johanna was sedert geruime tijd 'ten uiterste kwaadaartig' en in die
viagen sloeg. kneep en beet zij haar moeder 'hebbende nog onlangs daarbij verscheidene glazen in 't huis met boosaartigheid ingeslagen, waardoor het allergevaarlijkst is met haar in te wonen'. En aangezien haar moeder buitenshuis werkte
om in het levensonderhoud te voorzien, was Johanna hele dagen 'alleen aan haar
noodiot' overgelaten. Ook de vrouw van Abrahams bezorgde haar echtgenoot jarenlange angst en zorg, totdat haar zelfmoordneigingen opname noodzakelijk
maakten.
24.

Na 1825 differentieerde men de aard van de geestelijke storing nauweli.iks meer en nc,emde

vriiwel iedereen die opgenomen werd krankzinnig.
25. Men kan zich afvragen of zij inderdaad gestoord was in de geestelijke ontwikkeling of dat
haar ( vermeende) onwijsheid het gevolg Wah \·an de onmacht zich te uiten. mis chien wegenh de

halfzijdige verlamming.
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De klasse-patienten kregen een betere voeding met bediening en betaaiden
daarvoor in 1821 f 250,- per jaar 6. Het voedsel bestond in Middelburg voor de
eerste twee klassen uit tarwebrood met boter en water met melk als ontbijt, voor
het middagmaal tweemaal in de week soep met viees, eenmaal aardappelen met
stokvis en de overige dagen aardappelen met groente of meelspijzen en een portie
vlees. 's Avonds kregen de klasse-patienten tweemaal in de week karnemelkse
pap en de resterende dagen het luxueuze tarwebrood met boter. De derde klasse
week daar in zoverre vanaf dat de patienten meer soep kregen, minder vlees en 's
avonds alleen karnemelkse pap. Voor hen betaalde men dan ook slechts f 128.-.
Omstreeks 1840 bestond er zelfs nog een vierde klasse, die men bij wijze van bezuinigingsmaatregel had ingevoerd. Besteding in die klasse was nog goedkoper
(f 120,-), omdat men het slechtere masteluinbrood met inferieure Bossche boter

voorzette.
Opvallend was dat er ook verschil tussen de klassen was in de bewassing van
kledingstukken. Zo mochten de mannen die op kosten van een armbestuur (dus
zo goedkoop mogelijk) waren besteed, iedere week 66n hemd, 66n zakdoek en
66n paar kousen, iedere twee weken 66n slaapmuts en drie dassen, iedere drie weken 66n onderbroek en eenmaal in de vier weken 66n borstrok in de was geven.
Een laken en sloop werd eens in de vier tot zes weken gewassen en een deken eenmaal in de twee jaar. Hoe meer kostgeld betaald werd. hoe vaker het lijfgoed een
wasbeurt kreeg27 Voorde vrouwen was de hoeveelheid wasgoed met alle schorten. strijkbanden, mutsen en doeken nog veel groter. Het is overigens de vraag of
werkelijk iedere week geteld werd of men niet te veel meegaf in de was.
Nadat de geesteszieken in het nieuwe tehuis waren ondergebracht en de Commission des Hospices zijn taak in 1815 had overgedragen aan het nieuwe bestuur
van het college van regenten over de godshuizen, waarvan de subdirectie over het
armziekenhuis annex simpelhuis deel uitmaakte. veranderde er in wezen weinig.
De dwangmiddelen werden nog steeds gebruikt, de bejegening leek niet veranderd en men maakte in ieder geval niet veel kosten ten gerieve van de krankzinnigen. In de lijsten van de inventaris worden weliswaar geen dwangmiddelen genoemd. maar kennelijk rekende men die niet bij het gewone gereedschap of het
meubilair. In de instructie van de knecht uit 1820 sprak men wei van het kastje
'met de zich daarin bevindende beugels, sloten, leerwerk en andere gereedschappen ter beteugeling van hevig krankzinnige personen,28 Behalve de ouderwetse
pijnlijk knellende ijzeren boeien gebruikte men ook al de minderpijnlijke lederen
riemen en banden. Ook was nog een zogenaamde kinderstoel in gebruik, waarin
sommige patienten hele dagen vastgebonden zaten en tevens had men dwangbuizen binnen handbereik.
Veelzeggend is de bepaling dat 'geene der ongelukkige inwoners van dit simpelhuis (...) door den knecht of meid van hetzelfve (mogen) worden mishandeld,
en verstrekken
26. In 1841 gold als prijs voor verzorging. bewassing, verstellen van kleding
van voedsel en drank nog slechts f 170.-, afgezien van de verplichte fooien bij aankomst en ontslag en de nieuwjaars- en kermisfooien van een rijksdaaider aan alle bedienden van het tehuis.
Voor zwaar krankzinnigen leverde de familie extra kledingstukken en extra matrassen, met het

goedkope kaf gevuld.
27. Om paal en perk te stellen aan de enorme hoeveelheid wasgoed. stelden de regenten in 1 8 1 8
een exacte lijst op van hoeveel iedere patient per week in de was mocht doen. RAZ NAGM relatie-

ven notulen 1818. inv.nr. 93.
28.

RAZ NAGM relatieven

notulen 1820, inv.nr. 95.
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bespot, geplaagd, bevloekt of geslagen'29. Het personeel was daarentegen verplicht de arme lijders met de 'meest mogelijke zachtzinnigheid en menschlievendheid' te behandelen. Indien deze bepalingen ook werkelijk nageleefd werden, behoorde het Middelburgse simpelhuis tot de betere en vooruitstrevender instellingen, maar wij moeten deze bepaling met de nodige reserves beschouwen'O.
Weliswaar hadden de binnenvader en -moeder de taak op de naleving ervan toe te
zien: bij het opstaan en naar bed gaan van de krankzinnigen dienden zij aanwezig
te zijn en erover te waken dat de patienten met 'alle geduld en menschlievendheid
worden behandeld'. Zij moesten ook iedere dag alle simpelen langs gaan, informeren naar mogelijke klachten over de bedienden en controleren of de simpelen
behoorlijk gevoed, gekleed en verzorgd werden. Deze bepaling klinkt buitengewoon fraai, maar was in de praktijk een loze formule. Wij weten dat zij zich zeker
niet iedere dag in het simpelhuis lieten zien en dat de meeste simpelen niet in staat
waren een redelijk gesprek aan te gaan, zodat eventuele klachten geen gehoor
konden vinden. Een controle kon zich tevens beperken tot het nagaan of de krankzinnigen voldoende geboeid en geketend waren, hetgeen niet bepaald paste in het
streven naar een humaner behandeling.
Ook in andere krankzinnigengestichten golden vaak verbodsbepalingen op
mishandeling van patienten, het gebruik van ruwe uitdrukkingen, scheldwoorden
en 'smaadredenen'. Desalniettemin werden patienten regelmatig
geslagen en
hardhandig aangepakt, vooral wanneer een krankzinnige bij een aanval van razernij in bedwang moest worden gehouden en naar een van de muiten werd gebracht. In een bekende rede3' van de grote hervormer Schroeder van der Kolk van
18 oktober 1827 waarin hij als jongste regent van de Willem Arntszstichting zijn
grieven en verontrusting uitte over de opsluiting en het gebrek aan verzorging van
de krankzinnigen, wees hij met name op de houding van het personeel. Over het
algemeen sloeg en beschimpte men de krankzinnigen, zonder dat daar in de praktijk enige sanctie op volgde.
In 1821 waren de Middelburgse regenten gelukkig met een uitstekende knecht.
Normaal gaven zij zelden blijk van hun waardering, maar nu maakten zij een uitzondering.12

Hoeveel vertrouwen toch moet men kunnen stellen in een knecht en meid in dit huis
waar de vader of moeder niet altijd en zeker bij nacht nimmerzich kunnen bevinden?!
Hoe braaf oplettend en belangeloos behooren zij ten opzigte van de geenen die wegens slecht gedrag geplaatst zijn niet te wezen om noch tot het inbrengen of doen inbrengen van verbodene persoonen of goederen, noch tot het bevorderen hunner ontkoming op eenigerhande wijs zich te laten bewegen?! Welk een bedaardheid, geduld
en menschlievendheid behooren zij in de behandeling der krankzinnigen niet te betoonen?! En hoe gelukkig zijn wij dan uitgevallen in het huren van onzen tegenwoordigen knecht·n
29.

T.a.p.

30.
31.

Vijselaar, Krank.innigen gesticht. 1\.
Later nog overtroffen door de beroemde afscheidsrede van 16 maart 1837.

32.

In 1821

verbood het stadsbestuur betaalde dienstboden en knechten in het zieken- en Aim-

pelhuis aan te nemen, hetgeen protesten van de subdirectie uitlokte. In het armziekenhuis was het
plan van B en W al niet te realiseren. maar in het simpelhuis was het pas echt gekkenwerk om
weesmeisjes of lieden uit het werkhuis als straf werk te laten verrichten. Het plan werd daarop in-

getrokken.
33.
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Deze knecht De Zeeuw functioneerde lange tijd tot volkomen tevredenheid, hij
genoot ontzag onder de simpelen en handhaafde een voorbeeldige orde, totdat hij
wegens zijn zwakke gezondheid in 1837 zonder pardon zijn betrekking verloor.
De nieuwe knecht, Cornelis Baljeu, werd door de president vermaand zijn werk
met 'naauwgezetheid. zagtzinnigheid en menschlievendheid' te verrichten. Daar
ontbrak het hem echter aan. Al het volgende jaar kreeg hij zijn ontslag wegens notoire dronkenschap en het onderhouden van een relatie met een ex-patiente.
Vooral de sexuele toenadering tot een vrouwelijke patiente rekenden de regenten
hem zwaar aan. De oude knecht De Zeeuw mocht tijdelijk in de vacature voorzien.
Een goede knecht was vooral in Middelburg noodzakelijk, aangezien de binnenvader en -moeder ook het armziekenhuis onder hun hoede hadden, daar de
meeste tijd doorbrachten en in ieder geval daar overnachtten. De knecht van het
simpelhuis had in de praktijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging van de
mannelijke patienten en gedetineerden, terwijl de meid de vrouwen hielp, zoals
dat uit oogpunt van zedelijkheid toenmaals dringend wenselijk werd geacht. Zij
verzorgden de door het armbestuur geplaatste simpelen, bedienden de op particuliere rekening geplaatsten. dekten de tafel voor hen, scrveerden thee en koffie,
maakten de bedden op voor wie daartoe niet in staat was, leegden de waterpotten,
hielden de kamers en muiten schoon en zo veel mogelijk vrij van ongedierte. De
meid sopte het huis, schuurde de tinnen lepels en vorken en de borden. De knecht
en de meid zorgden ervoor dat de krankzinnigen gewassen en aangekleed werden. Eenmaal per maand wasten zij als nederigsten onder de nederigen de voeten
van de simpelen, knipten hun nagels en eenmaal per week ontluisden zij hun zorgenkinderen.
Iedere avond deed de knecht met een lantaarn de ronde over de zalen, sloot ramen, doofde vuur en licht en sloot onrustige pati8nten in de speciale bedsteden
op. Het was hem streng verboden sterke drank, 'likeuren, ponsch, bisschop, wijn
noch bier en dergelijke' voor iemand te halen of fooien aan te nemen, 'ten einde
voor te komen dat door hunzelven of door hunne medewerking of begunstiging
geen verboden drank bekomen noch eenige andere ongeoorloofde diensten bewezen zouden worden'34. En wanneer hij zag dat de zo dringend gewenste afzondering van de bewoners van het simpelhuis werd doorbroken, diende hij daaraan
terstond een einde te makena.
Sinds het Koninklijk Besluit van 12 februari 1814 moest een opsluiting door
het openbaar ministerie worden bekrachtigd voor ten hoogste Edn jaar, met mogelijkheid van verlenging. In Middelburg hield men echter niet de hand aan deze bepaling, die diende tot het weren van kwade praktijken. Het kwam voor dat familieleden het maar al te gemakkelijk vonden een krankzinnige ondergebracht te
hebben en de persoon niet terug wilden zien. ook niet na genezing. Regelmatig
gingen proefverloven vooraf aan het definitieve ontslag. Dat proefverlof was
meestal bedoeld om werk te zoeken zodat men bij het definitieve ontslag niet in
een structuurloos bestaan zonder vaste inkomsten terecht kwam, waarbij een beroep op de armenkas gedaan moest worden. Ook paste men proefverloven toe bij
RAZ NAGM instructie en reglement voor het simpelhuis 1820, inv.nr. 95.
Bezoekers mochten ook nooit het hele simpelhuis doorlopen. Dat recht was voorbehouden
aan de regenten, de leden van de rechtbank en B en W.
34.
35.
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A V O N D-G E B E D.
cre gelijk eene dankzegging na het Ayondeten)
liemelfche Vader ! Met dankbaarlieid rerheflen wij onze harten bij het eindigen van deze
avondmaaltijd tot U: want van U kwam alle zegen, die wij in dit avonduur en gedurende dezen dag genoten liebben. en Uwe genade liebben wij noodig, zullen wij ons welgemoed ter
ruste begeven.
IIoe vele waren Uwen gunstbewijzen over ons, te midden van onze behoefte, krankte en
ellende ! Boven duizend worden wij nog wel gedaan, en ect,ter
klagen wij doorgaans meer
dan wij danken, en wij moeten met rchaamte
belijden, dat wij ook dezen dag aan

veel verzuim, verkeerclheid en zonden, met woorden, gedachten en daden ons hebben
fchuldig gemaal.t!

Gi j kent ons, en onze overtredingen, maar wij kennen U als onzen ontfermenden
Vader,
eli wi j vel·6)nigen ons danrom voor U in ootmoedige ichuldbelijdenis, en gebeden om verge,·ing en beleeren,le genade !
Zie, o Go 1! ons arme zondaai·s en zondaresfen in ontferming aan
! delg onze overtredingen uit, om den wit ,·an Jezus Cliristus, Uiven Zoon, en reinig door Uwen lieiligch Geest
onze harten van de zoride; ven·ul ze niet Uwe liefde en vrecze,
en laat ons zoo ter ruste ons
mogen begeven, met het geloof aan Uwe genade in onze itarten, en met de hope
op U en
op de zaliglieid!
3Iet due bede bevelen wil ons aan Uwe zorge en lioede aan! Mag het zijn, 0 Goede God!
laat een zachte flaap ons verk,vikken! en doe ons met nieuwe

krachten aan den morgen ontwaken ! maar is 't Uw' mi dat wij, een gedeelte van den nacht flapeloos leggen, en zelfs door
krankte en pijn liiden zullen, maak ons dan flil en onderworpen, en leer
ons, onder ons
waken en lijden, aan Jezus onzen
Zaligmaker denken, en in navolging van Hem biddend
zeggen: Hemellche Vader, Uw wil gefcliiede.
Leer alle kianken en lijdenden dit door Uwe
genade; werk en vermeerder in hunne en in
onze liarten de dankbaarheid voor al de
verzacliting onzer ellende, en voor al de bewijzen Uwer
liefde en zorg zooi· ons, naar Jigchaam en ziel ! Werk en vermeerder in hunne en in onze harten de liefde tot U en lot Jezus, onzen Zaligmaker; en met die
liefde ook het verlangen en
liet 1,enaarftigen om de zonde meer en meer af te flaan en in heiliglieid en deugd toe te
nemen.
Weer gunstig alle kwaad van dit Huis, van onze Stad en van alle onze medemenfchen
! Verhoor alle gebe(len voor ons Vaderland,
en voor 't heil der ganfche Wereld, en laat daartoe
de kennis van 't Evangelie alom uitgebreid, en deszelfs pred,king gezegend worden.
Door dit diet·baar Evangelie kennen wij U, en weten wij, dat gij ons ootmoedig
gebed
hoort en vet·hooren wil. In dat vet·trouwen leggen wij ons ter ruste
neder, ons rerlatende
op Uwe lioede en bewaring, ons aanbevelende aan Uwe
Vaderlijke barmhartigheid in leven
- n tierven ! Amen.
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Afb. 42. Aioitdgebecl. De CommiNsie 1·<in Gc,ilsdienstig Onder,vijs stelde iii 1820 1·c,<,1
ieder gesticht een morgengelied, ee,1 gebed \'cicir het eten, ee,i dankiegging na het ete„
in een a\·o,idgebed op. afgeste,nd op de specifieke lic,clen van de in het tehitis rerpleegden.

de wegens wangedrag geconfineerden, om te zien of hun gedrag in de maatschappij al zodanig was dat de detentie niet verlengd hoefde te worden. Dat betekende
in de meeste gevallen dat de persoon in kwestie de verleiding van de drank moest

kunnen weerstaan.
Bij een ontslag werd zowel het belang van de patient als van de familie in overweging genomen. Het gebeurde dikwijls dat vrouwen vreesden door hun ontslagen man mishandeld te worden en zij kregen in veel gevallen gehoor bij de regenten. In het belang van de vrouw en van de maatschappij werd de man dan in het
werkhuis ondergebracht'6. In 1835 bewilligden de regenten in het ontslag van een
zekere De Braaij, omdat zijn vrouw juist zijn ontslag bepleitte. Zij vond dat hij
nu maar eens de kost voor zijn gezin moest verdienen, 'hopende dat hij zich
voortaan vlijtig en matig zal gedragen'. Eerdere proefnemingen wezen uit dat die
hoop weI eens te optimistisch kon zijn. Het was triest voor zijn vrouw. maar de
eerste gang van De Braaij na zijn ontslag gold de kroeg en in plaats van het brood
voor vrouw en kinderen te verdienen, stak hij hen diep in de schulden. Twee dagen na zijn ontslag zat De Braaij weer in het simpelhuis.
Mensen die op rechterlijk vonnis uit hoofde van krankzinnigheid in het simpelhuis waren geplaatst, werden door de binnenvaderen -moeder, de meid en knecht
geobserveerd of zij blijk gaven van beterschap en of hun gesprekken en daden van
dien aard waren, dat zij zonder gevaar terug naar de maatschappij konden. De regenten namen bij hun oordeel de mening van de medicinae doctor in overweging,
maar konden afwijken van zijn advies. Regelmatig confronteerden patienten de
regenten met hun dringende wens en intense verlangen naar de vrijheid, niet alleen door legale verzoeken voor ontslag, maar ook door ontsnappingspogingen
over het hek en door een enkel raam dat niet van tralies was voorzien. Een ontslag
had meestal niet plaats bij een volledige 'genezing' van een krankzinnige, maar
betekende veeleer dat de persoon zonder gevaar voor de maatschappij terug kon
keren naar zijn huis en familie. Bij Catharina Maria Hermans hadden de regenten
in 1838 de indruk, na een gesprek met een bevredigend verloopen informatie van
de binnenvader, dat haar 'gesprekken en gedragingen reeds sinds lang geen gevaarlijke graad van krankzinnigheid maar slechts zwakheid van geestvermogens
aanduiden'37. Daarop werd haar ontslag verleend.

3. Realiteit en droom
In de meeste inrichtingen waren in het begin van de negentiende eeuw de vernieuwingen en humanere ideeen omtrent verzorging en behandeling nog niet doorgedrongen. Onder invloed van de Verlichting waren aan het einde van de achttiende
eeuw in Engeland en Frankrijk stemmen opgegaan de beestachtige opsluiting van
krankzinnigen te beeindigen en het klakkeloos vastbinden van deze patienten
achterwege te laten, tenzij in gevallen van werkelijk gewelddadig optreden. De
Engelse quaker William Tuke (1732-1822) die in York in 1796 in zijn 'Retreat'
de krankzinnigen een menselijker behandeling gaf, de Fransen Philippe Pinel

Dat gebeurde in 1831 met Joseph David Verbooms die wegens wangedrag m het simpelhuts
was beland.
37. RAZ NAGM notulen simpelhuis 1838. inv.nr. 1176.
36.
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(1745-1826) en Jean Etienne Esquirol (1742-1840) die de krankzinnigen als zieken beschouwden in plaats van als een soort misdadigers die slechts opsluiting
verdienden, waren toonaangevend in hun nieuwe bejegening. Zij ontdeden de
krankzinnigen van hun boeien en ketenen, daarin gevolgd door de Belg Josef
Guislain (1797-1860) en de Nederlander J.L.C. Schroeder van der Kolk (17971862).

Men was in Middelburg niet zover dat de muiten buiten gebruik waren, verre
van dat. Niet alleen voor de krankzinnigen, maar ook voor werkweigeraars dienden de cachots. WeI was in 1820 nadrukkelijk bepaald dat slechts 'een ogenblikkelijk dreigend gevaar' zoals een aanval door een in razernij ontstoken krankzinnige, het rechtvaardigde dat de knecht of meid zich verweerde en de razende in
een der muiten in bewaring stelde. Daarvan deed de knecht of meid dan ogenblikkelijk verslag aan de binnenvader. Verzuimden zij dit, dan konden zij hun betrekking als beeindigd beschouwen. Waarschijnlijk was deze bepaling een reactie op
de toestand van 1815 toen permanent mensen in de muiten werden opgesloten
wegens plaatsgebrek. Buiten deze dwingende reden mocht het personeel niemand opsluiten, maar wij weten niet of deze bepaling ook werd nageleefd.
In november 1818 stelde president J.G. Ermerins voor de geneesheer en chirurgijn van het simpelhuis als aanmoediging om alle mogelijke pogingen in het
werk te stellen de simpelen te genezen, een gratificatie van f 30,- voor de geneesheer en 20.-voorde chirurgijn uit te keren, in het geval zij een patient volkomen
hadden genezen38. Weliswaar moest de familie voor deze kosten opdraaien. van-

f

uit het idee dat een eenmalige uitkering na een spoedig herstel voor de familie
goedkoper was dan wellicht nog een jaar of langer het kostgeld te betalen wanneer de geneesheren geen extra stimulans kregen. Toch geeft deze bescheiden poging tot stimulering van het herstel van krankzinnigen aan dat de regenten niet gelukkig waren met het idee van een levenslange opsluiting.
De zo dringend nodig geachte verandering in de privaten van de muiten, die de
atmosfeer met een verstikkende stank vervulden, kon door gebrek aan geld maar
zeer ten dele worden doorgevoerd. En daarmee komen wij van de schaarse positieve aspecten van het simpelhuis en de goede bedoelingen, bij de overwegend
negatieve indruk. Ondanks pogingen de geestdodende opsluiting te vermijden en
mishandeling te voorkomen, waren de krankzinnigen in een miserabel gebouw
gehuisvest en het ontbrak het bestuur aan financiele middelen en interesse om de
gesignaleerde tekortkomingen drastisch aan te pakken. Naar aanleiding van het
Koninklijk Besluit van I I april 1818, ook wei het 'Menschlievend Besluit' genoemd, waarbij voor het eerst van overheidswege nadrukkelijk werd gesteld dat
genezing van de patienten het uiteindelijke doel van de krankzinnigengestichten
moest zijn, kwam een onderzoek op gang naar alle bestaande gestichten. In het
Koninklijk Besluit drong de overheid tevens aan op een scheiding van krankzinnigen en degenen die wegens wangedrag in het tehuis waren opgesloten, een
dringend noodzakelijke verbetering. De epileptici probeerde men in Middelburg
al zo veel mogelijk gescheiden te houden, verzorgd door een aparte oppasser.
De overheid hoopte dat 'allengskens' nieuwe gestichten kwamen op die plaatsen waar een goedkoop lokaal te bouwen was, waar een goede en continue aan38. Dat gold voor de patienten die op een kostgeld van f 200,- per jaar waren besteed. Betaalde
men minder. dan waren de gratificaties lager. RAZ NAGM notulen 1818. inv.nr. 65.

206

voer van gekken en geschikte omstandigheden zoals goedkope levensmiddelen te
vinden waren. Hoewel de rapporten over de krankzinnigengestichten bijna zonder uitzondering negatief waren, werden toch geen stappen ondernomen tot vernieuwing.
De ironie was dat men uit een gebouw kwam dat naar de mening van regenten
en medici, ondanks zijn ouderdom nog steeds aan alle wensen voldeed. Het lag
afgescheiden van andere huizen, er was geen contact met buren mogelijk, het was
veel groter zodat een doeltreffende afscheiding tussen de verschillende soorten
krankzinnigen plaats had kunnen vinden en er zelfs nog ruimte voor een badinrichting was. Bovendien lagen de niet al te grote zaten aan lange gangen, waardoor men niet doorlopend alle kamers hoefde te betreden. De ligging was bovendien veel beter, lichter en minder vochtig en er was een zo ruime. luchtige en
koele galerij voor de vijftien muiten 'als men te vergeefs eene betere in eenige der
noordelijke provincien zal aantreffen'39. In de ogen van de regenten werd het gebouw steeds idealer. Men zei zelfs dat het gebouw bijna geen nadelen had, wat
van een meer dan drie eeuwen oud gebouw toch moeilijk te geloven valt. Het was
'zelfs tot zoodanig eenen top van volmaking te brengen (...), als eenig gesticht in
het rijk bestaat'.
Het initiatief tot de veranderingen ging uit van de regenten, niet van de geneesheer. Het waren de regenten die het ruimtegebrek aankaartten, die zich afvroegen
welke inrichting geschikt was voor krankzinnigen, die lig- en dropbaden zouden
willen hebben en die de geneesheer aanmoedigden met extra premies. De medici
behandelden overigens de geesteszieken niet wegens hun mentale klachten, maar
verzorgden louter de lichamelijke defecten. De regenten zagen het einde van de
slechte omstandigheden in het nieuwe simpelhuis al nabij. Bovendien zou dan
een oplossing in het verschiet liggen voor de dubieuze groep van de epileptici, die
nergens met goed fatsoen kon worden ondergebracht. Het gasthuis wilde deze
lieden liever niet opnemen wegens de schrik die zij bij de andere patienten met
hun insulten konden veroorzaken. Maar het alternatief, verpleging in het simpelhuis, was evenmin gelukkig. Zij joegen de krankzinnigen schrik aan en kregen
zelf ook meer toevallen wegens de 'buitensporige, singuliere of brusque handelwijs' van de geesteszieken#.
Het nieuwe simpelhuis moest dan gebruikt worden voor huisvesting van epileptici en degenen die door de rechter wegens wangedrag waren veroordeeld en
het oude simpelhuis kon het centrum voor heel Zeeland worden. Daar wilden de
regenten een driedeling in de krankzinnige patienten aanbrengen. Allereerst zouden de luidruchtige, onrustige en ongeneeslijke krankzinnigen bij elkaar moeten
worden gevoegd. Dan was een lokaal nodig voor de melancholici en degenen
wier genezing dubieus scheen. Tot slot konden de herstellende simpelen elkaar
gezelschap houden. De geslachten waren natuurlijk strikt gescheiden.
Dit plan tot verbetering is in Middelburg serieus overwogen en herhaaide malen besproken. Hoewel de rapportage van de diverse commissies in den lande in
Den Haag weinig reactie uitlokte en de algemeen bedroevende omstandigheden
van de krankzinnigenverpleging geen krachtige vernieuwingsbeweging uitlokte,
heeft men in Middelburg daadwerkelijk gepoogd een verbetering in het lot van de
39.
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simpelen te brengen door hen naar het oude gebouw terug te willen voeren. Men
was in de veronderstelling dat dit het lot van de simpelen aanmerkelijk zou verbeteren. De stadsarchitect berekende in september 1819 wat de aanpassing van het
oude gebouw aan de nieuwe wensen zou kosten, hetgeen na de varkens- en kippenhoudende militairen niet gering kon zijn. Allerlei praktische veranderingen
berekende hij mee, zoals het aanbrengen van 'vloerverwarming' v66r de muiten
door middel van koperen of ijzeren stoven en het vervaardigen van een vaste zitbank in de muiten. Ook diende iets bedacht te worden voor het hinderlijke geluid
dat de krankzinnigen maakten als zij voortdurend met het deksel van het privaat
klapperden.
Wat betreft de kosten van het ameublement konden de regenten moeilijk een
schatting geven, omdat zij, volgens eigen zeggen, niet op de hoogte waren van
de gewenste voorzieningen ter bewaring, genezing en amusement. Zij vroegen
zich bijvoorbeeld af welke matrassen zii voor de melancholici en herstellenden
dienden te kiezen. Matrassen, gevuld met kaf, pluimen, paardehaar of wol? Deze
keuze was niet onbelangrijk, omdat een droefgeestige en zwaarmoedige melancholicus in een vlaag van grote smart en geplaagd door schuldgevoelens, angsten
en visioenen, de hand aan zichzelf kon slaan en zijn gezicht tot stikkens toe in een
matras kon drukken. Bij een matras met paardehaar gevuld, was het gevaar van
verstikking geringer dan bij kafgevulde matrassen. Die laatste waren echter veel
goedkoper. Ernstig gestoorde krankzinnigen kregen alleen matrassen van kaf, indien zij wegens hun onzindelijkheid al een matras waardig werden gekeurd en
niet op stro, houtwol of zeegras in een muit verbleven.
Voor de kosten van de inrichting van het oude simpelhuis schatten de regenten
5000.- nodig te hebben. uitgaande van een opnamecapaciteit van zeventig personen, van wie twintig voor particuliere rekening-11. Bij een bezetting van vijfundertig simpelen zou men een kostprijs van zestig cent per dag voor iedere patient
kunnen berekenen. Dat was een reele schatting, gezien de cijfers van de laatste
jaren. Men vroeg in 182 I financiele steun aan bij het gouvernement met de woorden dat de directie van mening was dat een krankzinnigengesticht in de hoofdplaats van de provincie Zeeland onmisbaar kon worden geacht. Het volgende jaar
kwam ecliter bericht dat subsidie niet werd verleend en daarmee waren de plannen het oude simpelhuis opnieuw in gebruik te nemen. voorgoed van de baan.
Desalniettemin hielden Provinciale Staten van Zeeland belangstelling voor
mogelijke verbeteringen. Toen in 1826 het vernieuwende boek van Joseph Guislain ( 1797- 1860) verscheen, geneesheer aan de beide Gentse krankzinnigengestichten en later hoogleraar aan de door koning Willem I gestichte universiteit,
verplichtten Gedeputeerde Staten de regenten van het simpelhuis in 1827 dit werk
aan te schaffen en na lezing bij burgemeester en wethouders voordracht te doen
van de noodzakelijke veranderingen in het Middelburgse simpelhuis. Twee weken later hadden de regenten het boek Traitd mr l' alidnation mentale et sur les
Hospices des ali nes reeds in handen. Dit was de bekroonde inzending op een
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Die namen hun eigen bed. deken5 en waterpot mee. Voor de overige patienten zou men dan
25 pluimen, 12 paardeharen en 13 kaffen matrassen aanschaffen. 100 witwollen dekens. 200 lakens. kussenslopen. waterpotten. borden. bekers. stoelen. tafels. kachels. emmers. ketels en ander huishoudelijk gereedschap. Schuurmans Stekhoven. Ontwikkeling ran het krank.innigenwezen.97.
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Afli. 43,44. Moderne lederen dwangmiddelen. zoals die in het simpelhuis in gebruik
waren. ca 1825

prijsvraag van de Commissie voor Medisch Toevoorzicht in Noord Holland.
Guislains visie behelsde dat bepaalde soorten geestesziekten te genezen waren,
onder andere met baden, medicijnen e.a., dat de krankzinnigen uit hun kerkers
gehaald en in een aangenaam gebouw en een rustgevende omgeving verzorgd
dienden te worden.
Bij zijn bezoek aan diverse krankzinnigengestichten in Nederland, bezocht hij
ook Middelburg en zijn indruk van het simpelhuis aldaar was niet best. Uiteraard
bekritiseerde hij het gebrek aan ruimte en betreurde het dat de mannen en vrouwen alleen voor de nacht gescheiden waren. Maar ernstiger was dat nog steeds
enkele ijzeren handboeien in gebruik waren, ook al had men die gemakkelijk zonder al te veel kosten kunnen vervangen door lederen riemen. Ook ergerde Guislain zich aan het gebruik van de dwangstoel, de 'kinderstoel' en de beruchte muiten. Het feit dat de Middelburgse geesteszieken geen medicijnen kregen voor hun
geestelijke kwaal, rekende hij de regenten aan. De administratie bleek zo gebrekkig te zijn dat Guislain niet eens in staat was tot het samenstellen van statistieken
omtrent opname, genezing of overlijden, hetgeen hij in andere inrichtingen wel
kon42

Uit het rapport van Guislain blijkt dat de regenten de gebrekkige verzorging
niet alleen konden wijten aan het ondoelmatige gebouw. Het feit dat de pijnlijk

42.

Guislain. Traiuf sur l' alitnation II, 211-212.
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schurende ijzeren handboeien nog gebruikt werden en dat men geen medicijnen
liet geven die onrustige patienten een verblijf in een der muiten bespaarden, had
met ruimtegebrek niets van doen. Overigens was Guislains opmerking dat de patienten geen medicijnen kregen slechts in zoverre waar, dat zij niet de modernere
kalmerende middelen kregen toegediend. Wel gaf men hun de ouderwetse braaken laxeermiddelen, uitgaande van de gedachte dat hiermee de patient uit zijn ziekelijke gedachtengang werd gehaald, zowel door de afvoer van kwade stoffen,
als door de soms hevige buikpijnen als gevolg van het gebruik van deze laxantia.
Ook kamfer werd in ruime hoeveelheden als algemeen opwekkend middel toegepast in het simpelhuis43. Maar van de duurdere opiaten zijn inderdaad geen sporen
gevonden, evenmin als van andere mogelijk toegepaste medicijnen ter verlichting of verdoving van het geestelijk lijden.

6. Uitgeblust bestuur
Een uitgebreid plan tot verbetering op grond van Guislains theorieen is er niet gekomen. De regenten volstonden met te wijzen op het bekende rapport van 1818,
met alle wensen omtrent een beter gebouw. In 1828 beraamden Gedeputeerde
Staten zelf plannen voor een betere en doelmatiger behandeling en de eventuele
genezing van krankzinnigen. In afwachting van de resultaten kregen de regenten
een verbod op het uitvoeren van verbeteringen aan het gebouw aan de Herengracht. De regenten ontplooiden overigens nauwelijks meer initiatieven om tot
verandering te komen. Men koesterde het oude plan van terugkeer naar het vroegere simpelhuis, maar realistische veranderingen kwamen niet meer ter sprake44.
Gedeputeerde Staten draaiden de beslissing van 1828 drie jaar laterweerterug.
Nadat de regering zich verlustigd had in diverse fraaie plannen met een streng
rijkstoezicht op de krankzinnigenzorg en de bouw van enkele grote rijksgestichten, delegeerde het de uitvoering van de vernieuwingsgedachte meer en meer aan
de provinciale overheden. Die kampten echter veelal met grote tekorten. Na de
Belgische Opstand was de aandacht afgeleid van nieuwbouw van moderne krankzinnigengestichten. In 1831 kreeg het Middelburgse simpelhuis dan ook weer
toestemming tot het uitvoeren van verbeteringen. De regenten, overtuigd van het
fundamentele gebrek van het gebouw, maakten daar geen gebruik van.
In deze periode maakte de subdirectie over het simpelhuis een bijzonder lethargische indruk. De regenten waren gefixeerd op het ruimtegebrek, terwijl de vernieuwingen in medische en psychische begeleiding van de patienten buiten hun
gezichtsveld vielen. Het oude simpelhuis bleef een onbereikbaar ideaal en andere
plannen om een vooruitgang te bewerkstelligen kon men niet meer produceren.
Het aarzelende verzoek van de regenten dan slechts de epileptici af te zonderen,
leed schipbreuk. Daarbij nam het aantal krankzinnigen alleen maar toe, zeker na
de afscheiding van Belgie, toen veel geesteszieken die anders naar Brugge zouden worden gestuurd, nu allemaal op Middelburg waren aangewezen. Slechts de
categorie lieden die wegens wangedrag waren opgenomen, verdween allengs uit
het simpelhuis.
43.
44.
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In 1831. nadat de regenten weer wensen omtrent verbetering mochten indienen, herhaalden zij het verzoek van een andere huisvesting en ook in 1837 bleef
nog steeds het oude simpelhuis lokken. Toen in 1838 een patiente zich van het leven beroofde door zich te verdrinken in de vijver voor het armziekenhuis, aan de
andere kant van het hek, zochten de regenten de oorzaak in de slechte inrichting
van het simpelhuis en deed men het personeel geen enkel verwijt. Zij rangschikten slechts deze zelfmoord onder de
raadselen der zielkunde. hoe namelijk zoo een zwakke vrouw. zo verward en verbijsterd in hare verstandelijke vermogens. vaak geheel woest en dierlijk. met zo een bedaardheid en fijn overleg haar bewakers heeft weten te misleiden en haar heilloos
plan heeft uitgevoerd45.

Het was voor gezonde gespierde mannen zelfs mogelijk zonder ladder over het
hek te klimmen. Menigmaal ontvluchtten simpelhuisbewoners op deze wijze het
tehuis; meestal werden ze weer snel in een kroeg in de kraag gegrepen. Bovendien was de sluiting van de benedenramen zo slecht, dat het voor het veel te geringe aantal personeelsleden onmogelijk was ontsnappingen te voorkomen. Maar
het gebouw paste men niet aan.
Nadat Schroeder van der Kolk in de Willem Arntszstichting in Utrecht had laten zien hoeveel te verbeteren viel in een oud gebouw, kreeg de regering opnieuw
belangstelling voor vernieuwingen op het gebied van de krankzinnigenzorg en
deed in 1838 een oproep aan alle provinciale overheden tot verbetering van de gestichten. Deze oproep had weinig effect, zodat de regering naar krachtiger middelen greep en op 29 mei 1841 de eerste krankzinnigenwet uitvaardigde. Daarin
werd het inzicht vastgelegd dat de genezing van krankzinnigen bevorderd kon
worden door een goede geneeskundige behandeling in een speciaal daartoe ingericht gesticht. Inrichtingen die niet aan het gestelde doel beantwoordden, dienden
te worden gesloten. Daartoe maakte men onderscheid tussen geneeskundige gestichten en bewaarplaatsen, waarbij deze laatste categorie te zijner tijd diende te
verdwijnen. Een belangrijke bepaling was dat voortaan geen krankzinnigen meer
samen met niet-krankzinnigen mochten worden verpleegd. Een door de overheid
ingesteld onderzoek moest uitwijzen welke gestichten zouden worden aangemerkt als bewaarplaatsen, waar de toestand van geesteszieken eerder verergerde
dan verbeterde. Dergelijke gestichten werden gesloten. Twee inspecteurs,
J.L.C. Schroeder van der Kolk en C.J. Feith, bezochten regelmatig de inrichtingen en bewerkstelligden dat de ingezette hervormingen doorgang vonden.
In 1842 bezocht de plaatselijke geneeskundige commissie te Middelburg het
simpelhuis onder leiding van Fzn Ermerins. Zijn oordeel week nauwelijks af van
het ruim twintig jaar geleden opgestelde rapport naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 1818. De regenten wisten nog geen raad met de nieuwe eisen die
de overheid stelde aan de verpleging van de krankzinnigen en slechts een man als
Ermerins had daar duidelijker ideeen over, geYnteresseerd in medisch-hygienische zaken als hij was. Hij was in Middelburg een van de weinigen die de verzorging van krankzinnigen niet louter zagen als een zaak van een behoorlijke opberging. Tot zijn verbazing waren alle lijders in 'onderscheiden soort en graad van
verstandsverbijstering' nog steeds bij elkaar.
45.
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Zij die rustig en stil zijn en somtijds volgens getuigenis van den vader van het gesticht
weken en maanden achtereen het vrij gebruik hunner verstandelijke vermogens heb-

ben, zitten in hetzelfde vertrek met hen die onophoudelijk voortpraten en snappen en
het is inderdaad ergerlijk ( . . . )o m te zien hoe het gesnap des eenen het lagchen des
anderen gaande maakt, zonder dat de minste poging wordt aangewend om al ware het
slechts voor het uiterlijk, het geen voor de wezenlijke verbetering van sommigen althans van geen gering belang is, ten minste eenige orde en tucht onderdeze menschen
in te voeren 46

Ermerins vond de gebreken zo groot, dat het een schande voor Middelburg was
dat een dergelijk gesticht getolereerd werd. Al die jaren dat in het binnen- en buitenland grote veranderingen in de verzorging van krankzinnigen gaande waren,
waaronder vooral de 'no-restraint'-theorie van Conolly.17 steeds meer navolging
kreeg, bleef in Middelburg alles bij het oude. De vernieuwingsgedachte waarin
het gebruik van dwangmiddelen en opsluiting tot de uiterste noodzaak beperkt
bleef. ging samen met een toenemende aandacht voor morele inwerking op de
geestelijke gesteldheid van de ziel. Hoewel de Middelburgse regenten in ieder
geval Lehmanns boekje Wenken betrekketijkden omgang,net krankzinnigenkenden, mede op instigatie van de regering en van Provinciale Staten, hebben zij van
al deze vernieuwingsgedachten niets in de praktijk gebracht. Ermerins toonde
zijn verbazing daaromtrent en hij maakte er zelfs bezwaar tegen het gesticht de
benaming van 'bewaarplaats' te geven, omdat het naar zijn mening slechts die titel zou kunnen krijgen wanneer krankzinnigen daar zonder lichamelijke en zedelijke schade bewaard konden worden. De geneesheer Adriaan van Deinse verweet hij weliswaar geen plichtsverzuim, want de meeste doctoren hielden zich
slechts bezig met het lichamelijk lijden van de geesteszieken en niet met hun
mentale problemen, maar weI signaleerde Ermerins dat Van Deinse geen aandacht had voor mogelijke moderniseringen48.

7. Overheidsingrijpen
Al met al gaf het simpelhuis in 1842 een bedroevende, sombere en hopeloze in-

druk. Initiatief tot verbetering ontbrak. Ermerins oordeelde dat het 'ten eenenmale het aanzien geeft van eene gevangenis, iets dat voor zeker ook dikwerf
eenen wezentlijk nadeeligen invloed op het verplegen van krankzinnige lieden
moet uitoefenen'49. Het was dan ook in de lijn der verwachting dat het simpelhuis
in juli 1843 officieel de status van tijdelijke bewaarplaats van krankzinnigen
kreeg. wat inhield dat het binnen een aantal jaren opgeheven diende te worden.
De inspecteurs bevonden bij hun controles een 'zeer onderscheidene wijze van

46.

RAZ NAGM

relatieven notulen 1842. inv.nr. 108.

47. De theorie dat krankzinnigen niet meer vastgebonden en opgesloten dienden te worden.
48. Bovendien ging deze man zelf ook gebukt onder psychische spanningen en was hij verre van
gelukkig met zijn armen- en gestichtspraktijk. Zijn depressiviteit en monomanie werd steeds erger en hij twijfelde voortdurend aan de juistheid van zijn behandelingsmethoden. Uiteindelijk
werd hij zelf in 1840 in de Willem Arntszstichting opgenomen. Na een schijnbaar succesvolle behandeling door de bekende Schroeder van der Kolk. pleegde Van Deinse in 1845 zelfmoord.
49.
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verplegen en behandelen van krankzinnigen (hetgeen) nog ruimschoots stof heeft
opgeleverd voor de opmerking dat bij vele personen die de bedoelde betrekkingen bekleden (regentschap van een simpelhuis), de overtuiging van het nut dat zij
kunnen verspreiden, ook zelfs daar waar de localen veel te wenschen overlaten,
nog niet in de gewenste mate aanwezig is'50
Het ministerie van Binnenlandse Zaken verspreidde daarom in alle gestichten
het boekje van Lehmann, om regenten, geneesheren en bedienden op te wekken
met krachtige hand verandering teweeg te brengen. Al in 1837 had Brtiunlich zijn
boek Weber die irren uitgegeven en naar zijn overtuiging waren krankzinnigen
niet voor hun daden verantwoordelijk en behoorden daarom geen straf te krijgen.
Dat ging de Berlijnse pedagoog Lehmann te ver. Hij wilde krankzinnigen als on-

mondige kinderen toch nog wel enige correctie geven. Hij brak echter een lans
voor de morele benadering van iedere geesteszieke afzonderlijk. Met name de zo
dringend gewenste morele inwerking op het gemoed was met vrij eenvoudige
middelen uit te voeren, maar moest met veel menslievendheid, beleid en inzicht
door het personeel gerealiseerd worden.
Ondanks de status van tijdelijke bewaarplaats met een opheffing in het verschiet, wilden Gedeputeerden Staten nu ineens de allerergste mi standen in het
simpelhuis tegengaan. Typerend voor de marginale bereidheid voor werkelijk ingrijpende en daardoor kostbare veranderingen was, dat Gedeputeerde Staten op
grond van het rapport van Ermerins en de inspecteurs van 1842 voorstelden, de
muiten wat geriefelijker te maken. Daarnaast achtte men uitbreiding van het personeel dringend nodign. Ook een arbeidstherapie wilden Gedeputeerde Staten
stimuleren: zij vonden spelletjes en andere middelen ter ontspanning nuttig en onontbeerlijk. Nu pas had men kritiek op de ouderwetse en ondoelmatige kinderstoel en wilde die laten vervangen door een moderne dwangstoel. Tenslotte zouden Gedeputeerde Staten graag de scheiding tussen krankzinnigen bewerkstelligen, maar wegens de beperkte mogelijkheden van het gebouw stelden zij voor te
beginnen met een eerste stap in de goede richting door op de wandelplaats de
mannen van de vrouwen te scheiden. Daarnaast waren Gedeputeerde Staten zo
onder de indruk van het gebrek aan daadkracht van de regenten, dat naar hun mening de regenten hun functie behoorden neer te leggen en aan kundiger personen
over te laten.
De regenten waren overtuigd van hun ontoereikende kennis omtrent de psychische behandeling, maar weigerden hun plaats op te geven. Volgens hen konden
zij - nu het gesticht toch gesloten zou worden - beter hun tijd uitdienen en ervoor
zorgen dat geen kostbare verbeteringen meer werden doorgevoerd. De regenten
hadden elk initiatief tot verbetering in de toestand van het simpelhuis opgegeven,
hoewel dat vroeger anders was geweest. Gedeputeerde Staten lieten het bij deze
botte weigering niet zitten. In april 1844 berichtten zij dat ondanks de plannen tot
opheffing, de dringende verbeteringen zo spoedig mogelijk doorgevoerd moesten worden. De regenten mochten dan wel in functie blijven, maar zij moesten
zich tot op de laatste dag inspannen de krankzinnigen een optimale verzorging te
bieden. En daar hadden de regenten het moeilijk mee.
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51. Er waren atn knecht, Edn meid en een oppasser voor de epileptici op 35 krankzinnigen. Pas
in 1845 benoemde men een extra knecht. op een loon van f 5.- per maand.
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Steeds weer verscholen zij zich achter het feit dat wegens de 'bekrompene 10-

caliteit' alle kosten voor verbetering verspild waren. De jarenlange zuinigheid
die in alle godshuizen zo dwingend en knellend was geweest, had hun moraliteit

dusdanig bepaald, dat zij er niet toe konden komen een kegelbaan of een schommel te bekostigen in een gesticht dat niet lang meer zou bestaan. Bovendien waren zij ook niet overtuigd van de noodzaak van dergelijke eenvoudige hervormingen. Jarenlang had men zonder problemen alle krankzinnigen tegelijk op de wandelplaats gelucht en nu zou zonder uitstel ineens een afscheiding moeten komen.
De regenten toonden zich alleen bereid damborden en dominospelletjes aan te
schaffen. Die kon men gemakkelijk meenemen; ze waren de goedkoopste tegemoetkoming aan de hervormingsdrift van het provinciaal bestuur. Onder druk
van het procinciebestuur ging men eind mei 1844 toch over tot enkele primaire
verbeteringen en lieten de regenten een afrastering maken op de binnenplaats,
bankjes in de muiten maken en roosters wegbreken. Pas nu werden de krankzinnigen aan het werk gezet uit overweging dat hun arbeid therapeutische waarde
had en begon men met de toediening van medicijnen ter bevordering van rust en
genezing.
Op 1 augustus 1845 kwam dan het langverwachte bericht van Gedeputeerde
Staten van Zeeland, naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 10 juli 1845
dat de opheffing van het Middelburgse simpelhuis nabij was52. Per 1 november
1845 diende het simpelhuis ontruimd te zijn. De vijftien krankzinnigen die opsluiting nodig hadden, vertrokken op 29 en 30 oktober en 1 november per stoomboot naar het krankzinnigengesticht te Dordrecht, op 20 november en 4 december
gevolgd door nog eens drie patienten. Officieel had deze inrichting overigens nog
niet eens de status van geneeskundig gesticht, waarmee haar bestaan verzekerd
zou zijn. Pas in 1853, nadat het gebouw uitvoerig verbouwd was, verwierf het
deze benaming. De Zeeuwse krankzinnigen bleven slechts tot 1857 in Dordrecht.
Nadien werden zij overgebracht naar het goedkopere krankzinnigengesticht te

Delft.

Bij alle formaliteiten die nodig waren voor een nieuwe besteding in het geneeskundig gesticht te Dordrecht, moest ook een lijst opgesteld worden met de aard
van de ziekte waaraan de Middelburgse krankzinnigen leden. Het was typerend
voor het gebrek aan belangstelling voor de geestesgesteldheid van de krankzinnigen in het Middelburgse simpelhuis, dat niemand precies wist wat het ziektebeeld
van de verpleegden was. Sinds 1840 had niemand het meer de moeite waard gevonden aantekening te maken van de geestelijke afwijkingen en ziektebeelden
van de patibnten.
Het is voor een groot deel aan de negatieve trainerende houding van de regenten te wijten, dat Middelburg zijn krankzinnigengesticht verloor. In 1818 en een
aantal jaren daarna, met een herleving in 1831, waren de regenten zeker bereid
om veranderingen door te voeren en hebben zij daartoe menige poging ondernomen. In die jaren was echter de tijd nog niet rijp voor subsidiering door de provinciale of landelijke overheid. Maar toen de regering tussen 1835 en 1845 initiatieven tot verbetering stimuleerde, hebben de regenten de oude draad niet opgenomen. terwijl de kans op succes dit maal wellicht groter was geweest. Hun houding die iedere verandering en modernisering tegenhield. uitgaande van het fata52.
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Dat gold tevens voor het liefdadig armengesticht voor krankzinnigen te Zierikzee.

listische idee dat in het bestaande gebouw toch niets goeds te bereiken was, heeft
de opheffing van het simpelhuis verhaast. Daardoor was de kans op een Zeeuws
krankzinnigengesticht in die tijd verkeken.
Nadat het simpelhuis nog voor diverse groeperingen werd bestemd, onder andere voor de huisvesting van epileptici, voor choleralijders53 en rooms-katholieke
wezen, werd het in 1856 gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe armweeshuis.

In 1848-49, hoewel er geen choleralijders hebben gelegen omdat de verwachte epidemie in
Middelburg nauwelijks slachtoffers maakte

53.
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C VAN VERPLEEGINRICHTING TOT ZIEKENHUIS (NA 1812)
HOOFDSTUK 13

COMMISSION DES HOSPICES
1. Overdracht
Op 13 februari 1795 kwamen de Fransen in Middelburg en dansten de patriotten
om de vrijheidsboom op de markt. Zij namen het bestuur in handen en vanaf dat
moment moest ieder overblijfsel van de oude standenstaat en de regentenmentaliteit verdwijnen. Op 24 juni van dat jaar vierde men het feest van de verbroedering
van beide volken, waarbij weesmeisjes ingeschakeld werden om in een brallend
vers hun maagdelijk hart in dienst te stellen van de nieuwe twee-eenheid der volkeren. Zij beloofden dichtend slechts jongelingen te huwen bij wie het fiere vrijheidsvuur in de borst brandde. De Provisionele Municipaliteit had het nu voor het
zeggen en benoemde al in 1795 een gelijkgezinde in het college van regenten,
burger Frescarode. Voor de stad en de gestichten braken moeilijke tijden aan,
want wanneer de welvaart van de stad onder druk kwam te staan, hadden de liefdadige instellingen daar meteen onder te lijden. De moeilijke omstandigheden
golden overigens voor het hele land, maar Middelburg verloor definitief zijn handel en daarmee zijn rijkdom.
De nieuwe overheid nam de taak op zich een hervorming te bewerkstelligen in
de armenzorg. Daarbij was centralisatie onontbeerlijk en in 1809 vaardigde Lodewijk Napoleon een decreet uit waarbij alle instellingen van weldadigheid onder
toezicht van de rijksoverheid werden gesteld. Maar na de inlijving van Nederland
bij Frankrijk in 1 8 1 0 werden voorlopig slechts op plaatselijk niveau de verschillende instellingen gebundeld die zich met armen- en ziekenzorg bezighielden. In
iedere stad kwam de armenzorg onder verantwoordelijkheid van de Bureaux de
Bienfaisance en de ziekenzorg van de Commission des Hospices. Deze centralisatie kon niet zonder slag of stoot doorgevoerd worden, want de oude regentencolleges waren niet altijd bereid hun verantwoordelijkheid uit handen te geven' .
De armoede van de stad laat zich aflezen uit het rapport van Hendrik van Royen
uit 1807. waarin hij namens de Zeeuwse Staten de ellende en teruggang schilderde, in de hoop op steun van Lodewijk Napoleon. En waar de stad al met grote financiele problemen kampte, de schuldenlast niet meer kon dragen, geen onderhoud aan gebouwen en openbare werken meer uitvoerde en de godshuizen onvoldoende kon subsidieren, is het geen wonder dat de gestichten nauwelijks het
hoofd boven water konden houden. Lodewijk Napoleon had Middelburg nog willen helpen, maar kreeg geen kans meer zijn plannen tot herstel van de verloren gegane welvaart uit te voeren. Op 1 juli 1810 ruimde hij het veld en werd Nederland
bij Frankrijk ingelijfd. Zeeland heette nu het Ddpartement des Bouches del'Escaut en kwam onder de Franse wetgeving.

1.
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Van den Eerenbeemt, in het spoor t'an de vooruitgang, 54-55.

Van juni 1810 tot september 1811 ontbreken de notulen van het gasthuis. In
deze moeilijke jaren vergde het een grote inventiviteit van de regenten om het
gasthuis open te houden. Op 9 augustus 181 I werd de Commission des Hospices
ingesteld, die het bestuur over de godshuizen overnam. De prefect van het departement van de monden der Schelde benoemde nieuwe leden voor het bestuur, die
een eed van trouw moesten afleggen in de handen van 'meneer', burgemeester
Bijleveld. De meest opmerkelijke verandering was dat nu niet meer ieder godshuis een eigen en zelfstandig bestuur had, slechts onderworpen aan Wet en Raad,
maar dat er nu 66n commissie was die alle godshuizen onder zijn hoede had. Hiermee kwam voor het gasthuis dus een einde aan vijf eeuwen van zelfstandig bestuur. Voorlopig bleven de oude regenten. onder toezicht van de Commission des
Hospices nog wel hun werk doen. Een van de eerste taken van de Commission
was dan ook een nieuwe organisatievorm te ontwikkelen. zowel voor ieder gesticht apart, als overkoepelend en te bezien of gestichten samengevoegd konden
worden, hetgeen ook voor de penibele financiele positie van alle godshuizen aan-

bevelenswaardig zou zijn.
Intussen hadden de oude regenten de zaken nog gaande gehouden. De overdracht van de bestuurstaken van de regenten van het gasthuis aan de Commission
des Hospices verliep moeizaam. De regenten waren er nog niet van overtuigd dat
zij de zeggenschap over het gasthuis hadden verloren en zagen in de Commission
alleen een instantie die zich met de reorganisatie bezighield. De prefect hield de
regenten echter voor dat '1'organisation de votre commission a fait cesser messieurs! toutes les anciennes, et il est dans les principes d'une bonne dconomie de
ne conserver pas memes provisoirement celles, dont vous pouvez vous passer. Je
crois done que vous ferez bien de faire cesser celle de Ste Barbe,2.
De regenten schikten zich in het onvermijdelijke en erkenden noodgedwongen
de 'opperdirectie' van de commissie, maar wilden dan wel zo snel mogelijk uit
hun posten ontheven worden. De Commission des Hospices reageerde daarop
met bijzonder vriendelijk briefjes: 'dat wij overtuigd zijn, dat het bestuur over het
gasthuis in geene betere handen kan worden toevertrouwd dan in die waarin het
zelve thans is', mede wegens de 'betrekking die Uedelen op dat gesticht hebben
door de aanzienlijke bijdragen welke Uedelen voorouderen tot instandhouding en
grootmaking van het zelve zoo edelmoedig hebben gedaan'l . De commissie zag
dan ook met leedwezen het verzoek tot ontslag van de regenten, maar het waren
de 'thans vigerende wetten die ons in deze ten rigtsnoer moeten strekken en die
de voortduring eener afzonderlijke directie over het gasthuis zoo als dezelve
thans is, niet gedoogen', anders, zo schreven ze beminnelijk, zouden zij zeker
niet aarzelen de regenten hun zelfstandigheid te laten. Op 31 mei 1812 werden de
regenten dan eindelijk ontslagen.
Intussen waren de plannen voor een reorganisatie al ver gevorderd. De bedienden werden in januari 1812 gewaarschuwd dat het niet zeker was of zij wel hun
baan konden houden. En nadat alle inventarissen opgenomen waren en de stand
van baten en lasten van de diverse godshuizen was doorgenomen, bleek eens te
meer de noodzaak tot reorganisatie wegens de droevige financiele omstandigheden van ieder gesticht, niet 66n uitgezonderd. De regenten vonden het overigens
2.
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afschuwelijk het.personeel hun ontslag aan te zeggen, vooral de ouderen: 'zulke
onder hun die 68 A 70 jaren bereikt hebben en hun beste kragten ten dienste van
dit gesticht besteed hebben' en die in hun ouderdom nu van bestaansmiddelen
waren verstoken. Zij hadden met recht wel op een klein pensioentje van het gasthuis mogen rekenen, maar dat paste niet in de bezuinigingsplannen.
2. Nood

De leden van de commissie troffen bij hun benoeming in augustus 1811 vooral de
armeninrichtingen zoals het armweeshuis en het armziekenhuis in een zeer behoeftige staat aan. Bovendien stond de winter voor de deur, hetgeen al evenzeer
een kommervol vooruitzicht opleverde. De commissieleden wilden echter graag
hun edele plicht doen en ervoor zorgen dat de 'ongelukkige kinderen beroofd van
hunne ouders en andere behoeftigen met krankheden en ongemakken bezogt, die
hulp, troost, voedzel, onderwijs en genezing genieten in gestichten door de
menschlievendheid opgeright' verzorgd werden. Al deze edelmoedige plannen
kostten echter geld en dat was er niet, zodat men openlijk de vrees uitsprak dat
een aantal ongelukkigen in de komende winter door koude en gebrek zou omkomen. Zij pleitten daarom bij de gemeenteraad ervoor om dergelijke 'verschrikkelijke rampen' te voorkomen# .
In de verslagen leest men 66n grote jammerklacht over de penibele toestand
van de financien. Het armencollege had een grote schuld bij de godshuizen en
kon. nadat er een derde deel van was kwijtgescholden, slechts mondjesmaat de
resterende schuld van .f 38.466.14 aan het gasthuis wegwerken. Als laatste redmiddel werden in het najaar van 1811 collecten gehouden onder de burgerij, want
van de spaarzaam beschikbare gelden konden de gestichten slechts bij de dag leven en er schoot niets over om voor de komende winter iets aan te schaffen. In het
armweeshuis was dringend geld nodig voor voedsel en kleding 'om de wezen
voor het naakt lopen te bewaren'. Men achtte de nood 'ten toppunt' gestegen.
Van de opbrengst van de collecte voor de andere godshuizen kocht men voornamelijk graan. De Commission des Hospices verzocht de kerkeraden van de diverse protestantse kerken nog meer buitengewone collecten te houden. Die deden
dat, zij het onder protest, want de diakenen wilden niet aanhoudend voor de gestichten en de armen collecteren, aangezien de gemeenten zelf ook zware lasten
hadden.

Het totale tekort van alle gestichten was in het najaar van 1811 tot frs
96.680,10 opgelopen, zeven en een half maal de inkomsten van het gasthuis dat
jaars . De subsidieaanvraag van frs 10.000,- bij de prefect werd in de herfst van
1811 steeds maar niet gehonoreerd. In alle gestichten was men er alleen op gericht het financieel uit te zingen tot weer wat meer geld beschikbaar kwam, soms
per dag of per week en men sloeg dan ook alleen de strikt nodige levensmiddelen
in. Vroeger besteedde men de levensmiddelen aan en daar werd dan 66nmaal per
iaar of per halfjaar voor betaald. Nu wilden de leveranciers boter bij de vis en eisten prompte betaling. In januari 1 8 1 2 was het door de prefect toegezegde geld er
4.
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nog niet en de president van de commissie, H. A. Snouck Hurgronje, ging met de
prefect de grote nood bespreken. De regenten vonden het bijzonder vervelend dat
Zij de leveranciers hadden overgehaald toch goederen te leveren onder de stelligste belofte van betaling, terwijl zij die belofte niet konden inlossen.
Af en toen sprongen anonieme milde gevers bij. Zij gaven de gestichten goederen in natura of geld, zoals 'aangeslagen' plees, linnen om halsdoeken en mutsen
van te maken, bier, of soms een kwart 'koebeest' dat geconfisceerd was. Maar
voldoende waren dergelijke giften uiteraard niet. Pas in februari 1812 ontving
men een deel van de subsidie, A frs 2500,-. Zodra dat geld binnen was, werd het
uitgegeven aan brood en medicijnen. 'Uit hoofde van de bekrompenheid der
geldmiddelen' werden salarissen verlaagd en iedere tegenvaller was een regelrechte ramp. Steeds weer klopten de leden van de commissie aan bij de prefect
om geld voor de voldoening van de vele schulden.
In mei 1812 weigerden de leveranciers nog langer krediet te verlenen, 'mitsgaders de daaruit te vreezene kommerlijke gevolgen'6. Toen men in oktober 1812
weer een normale aanbesteding wilde houden, waren de leveranciers nog steeds
argwanend en schreven tegen een veel hogere prijs in, dan waarvoor de goederen
normaal gekocht konden worden. De regenten besloten daarop nog zuiniger te
begroten. Toen het graan te duur was en het niet aanbesteed kon worden, liet men
de zieken in plaats van brood aardappelen eten. Het armziekenhuis en het simpelhuis weigerden tot deze maatregel over te gaan, maar in het gasthuis kon men
niets anders7 .

3.Soep

Het eten voor de zieken werd minimaal bemeten. Vlees was geschrapt, behalve
het kleine beetje dat in de soep werd gekookt. De soepkokerij was een stokpaardje van de Commission des Hospices et de Bienfaisance. In diverse grote steden had men veel aandacht voor deze 'zuinige' soep. Vooral de rumfordsche ketels garandeerden een zuinig gebruik van brandstoffen en een goed resultaat. Ook
de Commission de Bienfaisance in Middelburg wilde de armen van dergelijke
voedzame soepen voorzien en om goed op de hoogte te raken vroegen de regenten
aan diverse steden, waaronder Rotterdam en Zierikzee, welke ketels zij het best
konden gebruiken, wat de beste organisatievorm was voor de distributie van de
soep, hoeveel mensen nodig waren om de soep te bereiden, hoe ze konden voorkomen dat de soep aanbrandde en welke beloning werd uitgereikt aan de vrouwen
die de aardappelen voor de soep het dunst schilden. Ook andere praktische vragen
kwamen ter sprake, als hoeveel water toegevoegd moest worden, waarom er geen
prei, kool en bieten in de soep werden gedaan en hoe groot de bossen selderij
moesten zijn die er wel in gingen. De armen bleken suikerbieten niet lekker te
vinden en kool gaf een wansmaak aan de soep, maar uien en selderij waren weI

6. RAZ NAGM notulen 1812, inv.nr. 2.
7. De ouderen en krankzinnigen kregen het goedkope roggebrood. Tarwebrood at men niet
meer, maar ook het masteluinbrood, half tarwe hal f rogge, bleek te duur. Het nadeel van roggebrood was dat het minder zuinig uitsneed.
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lekker en aardappelen en grutten maakten de soep juist extra smeuig en voedzaam. Zo werden de armen 'op zijn oud-Hollands' gevoed met een krachtige en
voedzame soep. De rumfordsche ketels werden overigens in het gasthuis en bij
de uitdeling aan de armen niet gebruikt omdat het teveel tijd kostte daar iedere
dag bouillon in te trekken.
In Zierikzee had men al een tienjarige ervaring met de soepdistributie en men
prees deze 'soupe dconomique' hard aan. De kosten werden daar gedragen door
een vrijwillige inschrijving waarbij burgers betaalden voor 66n of meer porties,
aan armen uit te delen, 'guidds par le ddsir louable d'Btre utile Alaclasse indigente
de leurs concitoyens'. En ook de prefect animeerde de regenten met 'mais qui
pourrait se refuser ici it imiter un si bel exemple'. Zo startte de Commission des
Hospices et de Bienfaisance in het najaar van 1812 ook in Middelburg een soepkokerij in het oude simpelhuis. Driemaal per week werd een uitdeling van soep
gehouden waar men voor tien duiten of minder een portie kon krijgen en waar tevens de niet-bedeelde armen in aanmerking kwamen. Ook hier koos men voor het
systeem van een vrijwillige inschrijving waarbij gegoede lieden opgeroepen werden voor 66n of meer porties in te tekenen en die ter beschikking te stellen aan armen. waarbij de commissie verzekerde dat die porties werkelijk alleen aan 'zeer
behoeftige en ongelukkige' mensen ten goede zouden komen. Daarna begon men
de zuinige soep of ook wei 'spaarsoep' te koken. In het gasthuis at men dezelfde
soepen. van grutten aardappelen, selderij, zout, peper en vlees. of volgens een
ander recept, van erwten met de bovengenoemde ingredienten en als derde variant met boter in plaats van vleesM .
4. Nieuwe start

Midden in deze turbulente tijden nam het oude college van regenten afscheid. Het
was geen wonder dat de regenten herhaaldelijk te kennen gaven dat zij zo snel
mogelijk van hun post ontheven wilden worden. Met grote moed nam per I juni
de heer Weyerman als president van de voorlopige directie over het gasthuis de
zaken over. Er lagen toen slechts drie zieken in het gasthuis. gedeeltelijk wegens
het beperkende opnamebeleid dat door de bezuinigingen was ingegeven. Het bestuur bevond zich verder in de 'volmaaktste ordre'. Al snel kwamen overigens
weer meer zieken, zodat in de herfst, met de najaarskoortsen, twee oude vrouwen,
uit het arniziekenhuis nodig waren om de zieken te helpen verzorgen.
De Commission des Hospices. die intussen 'met ernst aan het groote werk' van
de reorganisatie had gearbeid, splitste zich in tweeen en beide groepen namen ieder een gedeelte van de plannen ter hand. Men ging daarbij uit van de Franse wetgeving ten aanzien van de publieke gestichten en maakte een onderscheid tussen
kortstondige en chronische zieken. De eerste groep, bestaande uit personen 'wier
momentanele ongesteldheden hun beletten hun gewone kostwinning uit te oefenen'. kon indien thuis geen geschikt verblij f tot verzorging bestond, naar een hospitaal worden gebracht. De tweede groep personen, 'wier jaren of ongeneeslijke
kwalen hen op den duur onbekwaam maken om hun kost te winnen'. werd onderscheiden in ouderen en chronisch zieken, die naar publieke arminrichtingen
8.
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moesten gaan. De ouderen, gebrekkigen en krankzinnigen zouden in 6dn gesticht
kunnen worden geplaatst, omdat zij niets anders nodig hadden dan een gezonde
en luchtige plaats waar zij van al het nodige werden voorzien. De kinderen behoorden echter in aparte weeshuizen te worden opgevoed.
Zo concludeerde de commissie dat slechts drie inrichtingen nodig waren en
wel een hospitaal voor acute ziektegevallen, een tehuis voor ouderen en gebrekkigen en een weeshuis. Voor het eerste kon het gasthuis dienen, waar dan alle
vreemdelingen en burgers die kortstondig ziek waren, verzorging kregen. Voor
het tweede tehuis zou of het armziekenhuis of het simpelhuis kunnen dienen, dat
het 'hospice des infirmes et incurables' zou heten en waar de 'oude afgeleefde
menschen benevens de gebrekkige en diegene die ongelukkiglijk hunne zielsvermogens missen' zonder bezwaar gezamenlijk een plaats konden krijgen. Bij de
wezen was het de grote vraag of de burgerwezen wel samen met de armwezen in
66n weeshuis gehuisvest konden worden. Na lang beraad kwam de commissie tot
de conclusie dat dit ondanks alle idealen van gelijkheid. toch wat teveel gevraagd
was. De armwezen konden beter uitbesteed worden bij burgers, waardoor die
kinderen spoedig zouden wennen aan een werkzaam bestaan waarin zij hun eigen
kost moesten verdienen. Indien niet iedere armwees kon worden uitbesteed, zou
het fabriekshuis hun thuisbasis zijn. Want 'deftige kinderen' die in een 'meer dan
gemeene stand' waren opgevoed, konden toch echt niet samen onder 66n dak verblijven met 'de kinders van het gemeen'. De idealen van de Franse revolutie hielden op bij de burgermoraal. Overigens was het nog wel een punt van overweging
waar de grens getrokken moest worden tussen de deftige burgerkinderen en de
'kinders van het gemeen'. Wat voordien een belangrijke scheidslijn tussen de
armwezen en de burgerwezen was geweest, namelijk de eis dat de laatstoverleden
ouder van burgerwezen tot de gereformeerde religie moest behoren, mocht nu
geen scheidspunt meer zijn.
Het definitieve plan tot reorganisatie liet men in het Frans vertalen. Al in augustus 1812 kwamen de arme zieken uit het armziekenhuis naar het gasthuis en
gingen enige maanden later de chronisch zieken uit het gasthuis naar het armziekenhuis, alias het oudemannen- en -vrouwenhuis. De Commission des Hospices
heeft tot 3 I januari 1815 gewerkt en toen nam het nieuw benoemde College van
Regenten over de Godshuizen de werkzaamheden over.
Toen op 31 januari 1 8 1 5 d e leden van de Commission des Hospices, During,
Fokker, Van de Graft en Weyerman op het stadhuis benoemd werden in het College van Regenten over de Godshuizen, vervulden zij daarmee een taak die de
prefect enkele jaren eerder had gekarakteriseerd met de woorden: 'aider le(s) pauvre(s), les orphelins, les souffrants est non seulement un poste d'honneur, mais
en mdme tenir une charge commune it laquelle on ne peut pas se sous traiser sans
manquer A son devoir de citoyen et mtme d'honnBte homme'9.

9.
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HOOFDSTUK 14

HET OUDE EN HET NIEUWE GASTHUIS
l. Gebreken
Het oude gebouw aan de Lange Delft met de vele zalen, gangen, trappen, de onoverzichtelijke indeling en de vele gebreken, kon niet lang meer dienst doen. De
noodgedwongen bezuinigingen hadden hun sporen nagelaten. Door gebrek aan
voldoende onderhoud waren in 1820 de vloeren verzakt,
regenden de muren
door, tochtten de glas-in-loodramen meer dan normaal, waren deuren aan vervanging toe en was het hoognodig dat de scheuren in de muren gedicht werden en
alles opnieuw gewit werd. In het gasthuis stond de schimmel
op de houten vloeren en slechts door onmiddellijk ingrijpen
kon de voortwoekerende 'champignon' nog worden gestuit. Alles wijst op een bedroevende staat van de
gebouwen
en de verzorging kon in die sombere omgeving natuurlijk ook niet optimaal zijn.
Erger nog was het feit dat de toiletten in het gasthuis een ondraaglijke stank

verspreidden en dat nergens ook maar iets tegen de stank was gedaan. Ondanks
alle bezuinigingen vonden de heelmeesters dit een onhoudbare situatie, zodat
men zich de luxe van acht loden stankbuizen veroorloofde. Al drie
jaar eerder had
doctor Forsten de aandacht gevestigd op de noodzaak hiervan.
Hij schreef de regenten dat de sekreten in het gasthuis de lucht van de ziekenzalen verpestten
'door hare ondringelijke stank bij zekere winden en weersgesteldheden' en stelde
al in 1817 voor stankbuizen te laten aanleggen. Dat men nog tot 1820 moest
wachten voordat het werkelijk gebeurde, pleitte niet voor de snelheid van de besluitvorming onder de regenten, afgezien van het feit dat de krappe kas het nemen
van dergelijke beslissingen niet vergemakkelijkte.
Een groot bezwaar van de ziekenzalen waren de kille stenen vloeren, de kleine
hoge ramen die nauwelijks licht binnen lieten en de zieken geen uitzicht boden en
de verfoeide onhygienische bedsteden met hemels, die de muffe
lichaamsgeuren
van de zieken vasthielden. Op of bij de meeste zalen bevond zich een
privaat, dat
maar al te goed te ruiken was, ook na aanbrenging van de stankbuizen. In de vroegere biechtkamer stond 66n badkuip, die overigens nauwelijks gebruikt werd.

Besmettelijke zieken kon men niet isoleren. Een goed bedoelde poging om althans nog enige scheiding aan te brengen door middel van een laag houten schot
in een zaal. mocht niet baten. De tyfuslijders infecteerden toch de andere patienten.

de sombere en volgens Fokker en De Man' ouderwetse
indruk die het gasthuis maakte, kwam nog de haveloze indruk die veel patienten boden, vooral de
mannen. aangezien zij in hun eigen en vrijwel altijd oude en kapotte kleren rond-

Bij

liepen. De kamers werden verwarmd door potkachels, die of te koud of te heet
werden gestookt. In het laatste geval hing een mistige damp in de zalen. Ook de

verlichting door olielampen zorgde voor een dampende roetwalm. Er was nog
veel meer aan te merken op het oude gebouw en het college van regenten was dan
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ook doordrongen van de gebreken, maar het miste de nodige financitn om structurele vernieuwingen aan te brengen. En door het gebrek aan middelen, ontbrak
de mogelijkheid om een actief hervormingsbeleid te gaan voeren. Men was weI
bereid tot incidentele veranderingen, mits die niet te veel geld kostten.
Toen in 1812 doctor De Vassy alarmerend berichtte dat de 'hand over hand toeneemende en kwaadaardig wordende ziekte op de groote vrouwekamer' zeer zorgelijk was en als oorzaak had de vochtige en ongezonde atmosfeer in die kamer,
vonden de regenten dat zij daar wel een tweede kachel konden laten installeren
om zo het vocht en de koude te verdrijven. De ingreep was betrekkelijk eenvoudig en de kosten waren in de hand te houden. Toen echter de wandluizen rond
1850 toesloegen, vond men een ingrijpende verbetering niet meer lonend en verkoos men lapmiddelen zoals het dichtschilderen van de kieren en naden waar de
luizen zich nestelden. In het algemeen deed het bestuur alleen het hoognodige en
het maakte dan ook een zwakke indruk. Men poogde alleen te overleven en financieel het hoofd boven water te houden, zonder dat initiatieven tot vernieuwing
van het bestuur uitgingen.
Dat veranderde toen in respectievelijk 1843 en 1846 de heren A. A. Fokker en
J.C. de Man tot de subdirectie van het gasthuis toetraden. Deze befaamde geneesheren hadden oog voor de wantoestanden en lieten het er niet bij zitten. Zij waren
doordrongen van de moderne en baanbrekende ideeen over hygiene en gezondheidsleer. Later, in de tweede helft van de negentiende eeuw, verspreidden Buhl,
Van Pettenkofer en Van Voit vanuit Munchen de nieuwe theorieen over het belang van licht, lucht, gezonde voeding en goede woningen. De gezondheidsleer
werd met verve gepresenteerd in het in 1848 opgerichte weekblad Die medizinische Reform, waarin Virchow een lans brak voor moderne sociaal-geneeskundige voorzieningen. Vooral de sociaal laagste klassen leden onder de slechte
woonomstandigheden en het eenzijdig samengestelde menu, waardoor zij extra
vatbaar waren voor de vele ziekten. In Nederland heeft de Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst sinds 1849 aandacht getoond en gestreden voor een
verbetering van de volksgezondheid. Mannen als de Middelburgse armengeneesheer S. Coronel, J.F. van Hengel, J.P. Heije, A. Luyten en S. Sarphati namen het
voortouw en wierpen zich op als fervente propagandisten voor een verbetering in
de gezondheidstoestand van de armen. Door hun geschriften hebben deze sociaal-geneeskundigen een grote invloed uitgeoefendz. Fokker en De Man waren
al snel overtuigde aanhangers van de nieuwe leer en werkten hard om ook in Middelburg deze ideeen ingang te doen vinden.
In 1849 diende De Man samen met de stadsgeneesheren Ripping en Damme
een uitgebreid rapport in over de bedroevende staat van het gebouw en de slechte
stand van de verpleging. Zij motiveerden hun revolutionaire kritiek met de redenering dat zij volgens hun instructie verplicht waren te melden 'indien hun omtrent de dienst, de orde van het huis, de ligging of de behoeften der lijders in een
der gestichten eenige veranderingen, welke tot eene betere verpleging der zieken
zoude kunnen leiden, noodzakelijk mogten toeschijnen' 3.

2. Van den Eerenbeemt. 'De 'blauwe dood''. in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek
\984,94-95 en idem, Arts en sociaal besef in Nederland in historisch perspectief.
3. RAZ NAGM relatieven notulen 1849, inv.nr. 111.
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De geneesheren richtten zich vooral op het gasthuis omdat dat het slechtst was
van alle gestichten, zodat het 'publiek nog alzo met eene soort van afkeer spreekt
over het gasthuis en speciaal de armen dezer stad nooit naar de voorregten die
zulk een huis aanbiedt verlangen, tenzij verregaande ellende of vrees voor den
naderenden dood hen doen besluiten er toe over te gaan'. Ook de stadsdoctoren
waren huiverig de armen naar het gasthuis te sturen omdat de armen verwachtten
dat zij dan zeker zouden sterven.
Waar elders in den lande, met het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis als grote
voorbeeld, al lichte en luchtige ziekenhuizen werden gebouwd, was het oude
gasthuis natuurlijk een doorn in het oog van iedere moderne hygienist. De medici
hadden grote bezwaren tegen de inrichting van de ziekenzalen met de hoogst ongelukkige plaatsing van de ramen. De vensters waren overal zo hoog dat de zieken geen uitzicht hadden, de ventilatie was gebrekkig en veel zieken, bijvoorbeeld op de kleine mannenzaal, lagen in het donker, 'hetgeen weI goed is voor vele, maar op lang na niet voor alle zieken'. En stenen vloerer vonden zij in ons
vochtig en koud klimaat al helemaal niet passen, waarop de doctoren verzuchtten: 'Wij geloven dat het lugubere innerlijk des gebouws onder de oorzaken behoort waarom zo weinigen voor geld daar hulp en troost voor hun lijden zoeken'.
Nog het jaar voordat dit rapport werd uitgebracht, schreven de regenten tamelijk
tevreden dat voor de reinheid en zindelijkheid der ziekenzalen zoveel mogelijk
zorg werd gedragen, maar dat helaas een klein minpuntje was dat de twee mannenzalen door de ouderwetse bouwtrant een 'kelderlucht' hadden die wei in veel
oude gebouwen wordt aangetroffen.
Vroeger, toen de kamers slechts door open vuren werden verwarmd en men
zeer gesteld was op het zogenaamde uitbroeien van de ziekte, waren de ingebouwde bedsteden nuttig en nodig. Maar nu achtten de medici ze niet alleen achterhaald, maar zelfs schadelijk, want 'zij beletten de vrije doorstroming van de
lucht en veroorzaken daardoor eene beperkte en ongezonde atmospheer rond de
zieken'. Bovendien konden ze moeilijk dagelijks verschoond en gereinigd worden en de geneesheer kon zijn patient slecht van alle kanten onderzoeken. Ook
waren de patienten moeilijk te helpen met het verleggen, verbinden, aderlaten en
het zetten van lavementen. Daarom zouden ijzeren kribben met losse kappen tegen de tocht en voor de afscheiding verkieslijker zijn, temeer daar de wandluis
geen vat had op ijzeren kribben. Ook bezat het gasthuis nauwelijks mogelijkheden om de zieken te laten baden, wat toch wel wenselijk werd geacht, vooral voor
de vaak zeer bevuild binnenkomende zieke armen.
Hoewel de krankzinnigen sedert 1845 niet meer in Middelburg werden verpleegd, maar naar Dordrecht vertrokken, had het gasthuis toch een tijdelijke opvangmogelijkheid voor het geval snel een opname moest plaatsvinden. Niet alleen Fokker en De Man, maar ook de andere geneesheren vonden de soort kasten

die op de kleine mannenzaal voor de krankzinnigen werden gebruikt, ontoelaatbaar en meer geschikt 'om razenden of aan zinsbegoochelingen lijdenden nog erger te maken'. Dat was volstrekt in strijd met het principe dat deze lijders niet
meer verzorgd mochten worden in het voor opsluiting gebouwde simpelhuis,
maar juist naar een speciaal gesticht in Dordrecht gestuurd werden waar zij een
liefdevolle verzorging zouden moeten krijgen.
In de nieuwe theorieen omtrent hygiene en verzorging, was het van het grootste belang dat de zieken niet door elkaar lagen, maar gescheiden werden naar de
aard van hun ziekte en dat vooral de besmettelijke zieken apart werden gelegd.
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Dat laatste probeerde men wel, maar het gebouw was veel te klein om dit consequent te kunnen doorvoeren. Al in 1813 klaagden de doctoren 'dat het allernadeligst voor de zieken is dat (...) verouderden ingewortelde ongeneeslijke en
meestal stinkende en bedorven ulcera (zweren) zig in een kort bestek met geneesbaaren zieken zig bevinden'4. In 1817 gebruikte men de kamer waarin voorheen
anatomielessen werden gegeven voor de zieken van 'onzuivere of gevaarlijke
aart'. Men was helaas niet in staat de schurftige en met hoofdzeer besmette personen van de rest te scheiden, zodat de zeer besmettelijke scabiespatienten tussen
de andere zieken lagen. Al snel merkten de medici daar de nadelige gevolgen
van, want de schurft verspreidde zich onder de andere patienten van het gasthuis.
Dit ontlokte doctor Forsten de klacht dat als de regenten nu niet snel zouden ingrijpen, de gehele gasthuisbevolking aan schurft zou lijden, hetgeen niet bepaald
een reclame voor het gasthuis betekende. Forsten wilde dat de scabieslijders bij
de lijders aan venerische ziekten en bij de patienten met beenzweren zouden komen te liggen.
Vooral de lijders aan beenzweren, vroeger een bijzonder veel voorkomende
kwaal die zeer ernstige vormen kon aannemen en vaak vrijwel ongeneeslijk was,
moesten van de gewone zieken gescheiden worden, aangezien 'deze langdurige
beenulceratien door haar rottende stank de zieke zalen geweldig in fecteren,
inzonderheid als zij niet dagelijks met de nodige zorge verbonden en de zindelijkheid omtrend hunne verbanden in linnen pluksel als anderzints betragt worden'.
Daarom legde men deze zieken niet alleen in het 'theatrum anatomicum', maar
ook in de voormalige bakkerij. In januari 1813 was de bakkerij uit het armweeshuis naar het gasthuis overgebracht, maar werd enkele jaren later al weeropgeheven. Want in verband met de grote aantallen patienten die hun heil in het gasthuis
zochten, moest men al wat de geneeskunde te bieden had aanwenden om besmettingsgevaar te voorkomen en was alle beschikbare ruimte hard nodig.
Steeds weer voelden de regenten en doctoren de last van het feit dat het gasthuis midden in de stad lag en wegens ruimtegebrek onvoldoende mogelijkheden
bood tot isolatie van besmettelijke ziekten. Voortdurend vreesden de regenten dat
vanuit het gasthuis de besmetting naar de stad zou overslaan. De enige mogelijkheid die zij zagen ter voorkoming van dit onheil, was simpelweg te weigeren deze
zieken op te nemen,
om te beletten dat niet alleen alle de overige zieken niet in eenen staat van besmetting
wierden gebragt, neen maar zelfs niet dat de genoemde ziekten tot welker wering anders van hoogerhand alle mogelijke voorzorgen zijn aanbevolen, zich niet temidden
en in een der aanzienlijkste en meest gefrekwenteerde kwartieren van de stad vestigde
en vandaar alom haar gif verspreidende, de geheele stadsbevolking in gevaar bragten5.

Zo wilden de regenten alle redenen tot klagen van de omwonenden wegnemen,
die al gezegd hadaen dat het gasthuis wat al te lichtvaardig tot een soort pesthuis
was gemaakt. De regenten konden dit plan echter niet uitvoeren, want veel besmettelijke zieken konden nergens anders naar toe gaan en moesten dus wel hun
toevlucht zoeken in het gasthuis.
4.
5.

RAZ NAGM notulen subdirectie gasthuis 1813, inv.nrs. 1159-1160.
RAZ NAGM brievenboek 1818, inv.nr. 150.
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De ve!e negatieve verhalen over het gasthuis circuleerden in de stad, waardoor
B en W op 19 februari 1849 de eerste stap op weg naar vernieuwing zetten door
bij het bestuur der godshuizen te informeren naar mogelijke bepalingen in oude
fundatiebrieven, die een combinatie van het gasthuis met een ander gesticht in de
weg zouden staan. Enkele maanden later kwamen de stadsdoctoren met hun kritische rapport omtrent het oude gebouw. Deze kritiek werd in Middelburg door iedereen overgenomen. De doctoren hadden voornamelijk bezwaar tegen het feit
dat men geen afscheiding tussen de diverse categorieen patienten kon maken,
waarbij het meest in het oog lopend was dat besmettelijke patienten naast niet-besmettelijke zieken lagen. Zij schreven bovendien weemoedig: 'ware het gasthuis
grooter, dan zouden wij op eene splitsing tusschen chirurgische en medische zalen, of ten minste op een locaal met behoorlijk licht voor operatien aandringen:
doch zulks vervalt'. Men wilde niet het onmogelijke eisen. Zelfs als alle wensen
van de doctoren vervuld werden, dan nog zou het in het oude gebouw behelpen
blijven, want het was nu eenmaal gezien de veranderde eisen van de medische
verzorging. een gebouw met veel gebreken, 'hetwelk tot het doel waartoe het nu
dient, waarschijnlijk niet vele jaren meer zal gebruikt worden'. En toen de geneesheren een voorzichtige blik in de toekomst wierpen, waar zij rond 1850 al
overal om zich heen activiteiten zagen om krankzinnigen beter te verzorgen.
nieuwe ziekenhuizen te bouwen en zij een nieuwe geneeskundige wetgeving verwachtten, durfden zij te voorspellen 'dat de dwang der tijden ook onze burgerij
dwingen zal in een nieuw ziekenhuis te voorzien, beantwoordende aan de eischen
der gezondheidsleer en der geneeskunde'.
Bij alle ellende van het oude gebouw kwam daar op het laatst nog een nieuwe
plaag bij, namelijk de wandluis. In het simpelhuis heerste de luizenplaag al lang
en het was slechts een kwestie van tijd totdat ook het gasthuis door deze kwelling
werd bezocht. In 1854 zaten de luizen tussen het houtwerk, in de bovenkamers
waar de dienstboden sliepen. De enige remedie was al het hout weg te breken en
te verbranden, maar dat vond men te duur voor een gebouw dat toch vervangen
moest worden. Hoewel de regenten deze rigoreuze oplossing verkozen. gaf het
gemeentebestuur daarvoor geen toestemming. Dus werkte men de luizen met
verf weg, schilderde de houten beschotdelen over en stopte de kieren en naden
dicht.
Ook de provinciale geneeskundige commissie had nacontrole van het gasthuis
geen goed woord voor het gebouw meer over. Steeds weer kwamen dezelfde
klachten naar voren: het was een oud, somber, donker gebouw, met weinig licht
en nauwelijks frisse lucht. De koude stenen vloeren waren een doorn in het oog,
de trappen waren vermolmd, de pleinen, bedoeld als wandelruimten, waren
'schier aan alle winden blootgesteld en dus zeer koud', er was slechts 66n houten
badkuip: de achtergevel wekte afkeer door zijn somberheid en bouwvalligheid,
het gebouw was zo chaotisch dat men er zonder tekening geen wegwijs in wist,
de toiletten stonken nog altijd en er waren veel te veel slaapplaatsen in een kleine
ruimte zodat ook daardoor de stank onveranderlijk bij het gasthuis hoorde. De
commissie schreef: 'Er behoort een onbegrijpelijke moed toe om in dit lokaal
menschen en nog weI zieke menschen te huisvesten'. Ventilatie ontbrak. op een
grote ziekenzaal met 22 bedden was slechts 6dn vuurhaard en als er al houten
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Volgens Fokker en De Man zouden er drie badkuipen ziin.
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IIet Bestunr der Godshuizen te Middelburg zal, op Maindag (len 25
Februarii

1867, cles nainid,lags

te 2 uren, in het Burger-weeshuis op het

Molenwater te Middelburg, ten oversi n van den Notaris DANIEL VERHULST, publiek bii inschroving, en daarna bij afslag en miining, tot
afl)rank verkoopen:
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in de Nieiiwstrut, te Bliddelburg.
Dezelve Gel,ouwen ziin te zien van blaandag 11 tot en met Zaturdag 23
Februarii 1867, (de Zon(lag uilgezonderd), des namiddags van 1 toi 5 uren,

op vertoon van eene doorloopende toegangkaart op naam, tegen betaling van
f 1, ten behoeve der Godshnizen, voor gegadigden verkriighaar ten kantore van deii gemeente-bouwmeester ie Middelburg, bij wien ook ver(lere in-

lielitillgeil Zilii te bekomell en alwaar, even als bii genoem(len Solaris, de
Foorwaarden ter lezhig liggeil.
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Afb. 45. Afftche voor de verkc,op tot sloop ran de gebouwen ran het oude gasthuis.
1867.

vloeren waren, werden die slecht schoongehouden zodat zich vuil, ongedierte en
vieze vloeistoffen in de naden en reten verzamelden, hetgeen ook weer de lucht
in de zalen verontreinigde7. Ondanks deze ellende roemde de geneeskundige
commissie de inzet van het personeel en de geneeskundige verzorging. De zindelijkheid van het beddegoed, de voeding en de verzorging verdienden 'regtmati-

gen lof'.
2. Plannen
Hoewel het rapport veel stof heeft doen opwaaien omdat alle grieven zonder omwegen genoemd werden en openlijk over de wens voor een nieuw ziekenhuis
werd gesproken, heeft men de vernieuwing niet krachtdadig ter hand genomen.
Belangrijk was wel dat het college van regenten op I oktober 1849 het principebesluit nam, dat het oude gasthuis niet langer doelmatig was en hetzij door verbouwing, hetzij door nieuwbouw een verandering teweeggebracht diende te worden. Een commissie uit de regenten bracht na zeven maanden verslag uit van de
bevindingen, bevattende een plan tot algehele verbouwing. Door de vele kritiek
op dit plan, werd de zo noodzakelijke verbetering enigszins op de lange baan geschoven. Aanvankelijk behandelde het college van regenten slechts detailpunten
en had het kritiek op elke onjuiste kleinigheid. Toch waren ook de regenten ervan
overtuigd dat verandering noodzakelijk was, al wilden zij er nauwelijk geld aan
spenderen. Zij speelden in gedachten met diverse mogelijkheden.
Het zou het goedkoopst zijn als het gasthuis kon verhuizen naar het armziekenhuis aan de Herengracht. Ook overwoog men een combinatie van deze twee gestichten. Maarbij nader inzien vonden zij dit laatste niet wenselijk, omdat het legaat van Jan Matens de mogelijkheid uitsloot dat de baten van de gasthuisgoederen ook voor andere zieken en voor oude lieden werden gebruikt. En teneinde
zich te vrijwaren van mogelijke gerechtelijke vervolgingen door nakomelingen
van Matens 'van welke er zich nog dagelijks kunnen opdoen' - na twee en een
halve eeuwK kantten de regenten zich tegen een combinatie van beide gestichten. Het is moeilijk te achterhalen of men het testament van Matens serieus als
een bezwaar zag, dan weI het gebruikte om een veel beter resultaat te bereiken.
In het bestuur vond men mensen die werkelijk een proces van nazaten van Matens
vreesden, terwijl anderen, met vooral Fokker als spreekbuis, deze angst slechts
gebruikten om hun ideaal van een geheel nieuw gebouw te bewerkstelligen.
Ook het eerste plan vond men bij nadere bestudering steeds bezwaarlijker. Er
waren in het armziekenhuis te weinig plaatsen voor mannen (de verhouding voor
vrouwen- en mannenplaatsen moest 4:3 zijn, in plaats van de beschikbare 4:2).
Tevens ontbraken daar kamers voor het dienstpersoneel, een kraamkamer, een
opvangmogelijkheid voor krankzinnigen, gebrekkigen, epileptici enz. Als eerste
pleitte de bekende geneesheer en het bestuurslid A.A. Fokker voor een totale
meuwbouw, omdat alle herstel aan het oude gebouw toch maar lapwerk zou zijn.
Hij vond het hard nodig dat de ongunstige dunk over het gasthuis weggenomen
-

7. RAZ NAGM relatieven notulen 1854, inv.nr. 113.
8. Ook bij de gedwongen verkoop van landerijen uit het legaat Matens in 1875 voerden de regenten nog dit argument aan.
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werd, temeer daar vrijwel geen betalende particulieren meer opname wensten. Er
volgden vele berekeningen voor een eventueel nieuw gasthuis, waarbij men in
een voorlopige en voorzichtige raming van een capaciteit van 56 bedden uitging,
namelijk voor twintig interne, elf chirurgische, elf syfilitische en scabieuze en
veertien epileptische patienten. Daarbij dacht hij aan nieuwbouw op de plaats van
het oude gasthuis, en beraamde de kosten op 20.000,-.
In mei 1850 waren de regenten zover dat zij een plan tot een 'verbeterd' gasthuis voor 120 zieken hadden opgesteld, met een oostelijke vleugel voor de vrouwelijke patienten en de westelijke voor de mannen. Een heel nieuw ziekenhuis op
een andere plaats bouwen was verkieselijker, maar zou veel te duur uitvallenv.
Ook een 'volkomen badtoestel' hoorde bij de nieuwe plannen. Het gemeentebestuur had de nieuwe ideeen op een afstand gevolgd. Toen de medici in 1850
steeds verdergaande plannen ventileerden, lag het onverwacht dwars. Het stadsbestuur had net een ingrijpende wijziging achter de rug en wilde nu in de nieuwe
samenstelling niet beslissen over herbouw of nieuwbouw. Pas in 1852 nam het de
draad weer op en er werd een commissie vanuit de gemeenteraad gevormd, die
zich met de nieuwe plannen bezig ging houden. Inmiddels was Fokker afgetreden
als regent; hij zat nu in de gemeenteraad en werd de voorzitter van de nieuwe
commissie. Met hem kon het gasthuis zich geen betere voorzitter en voorstander
van vernieuwing denken. Namens de regenten namen F.H. de Marrle, W.J.Zip
en Van Visvliet zitting en uit de raad de heren J.J. van Uije, W.Ph. Vis en J.F.
Tak Bromoer. Deze commissie kwam tot de conclusie dat 'de openbare geneeskundige behandeling (...) in onze stad op vele punten in een staat van jammerlijke
verwaarloozing (is), daar niet minder dan vier geneeskundige inrigtingen hoogst
gebrekkig, of in het geheel niet aanwezig zijn' (zoals een inrichting voor epileptici, besmettelijke zieken, kraamvrouwen en krankzinnigen). Het beruchte hok
voor de krankzinnigen was een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moest. Ook
deze commissie zag het liefst een totaal nieuw gebouw, maar wegens het bekende
geldgebrek adviseerde zij noodgedwongen tot herbouw.
In 1854 drong het bestuurbij B en W aan opspoed. De wijziging van dearmenwet bracht de verantwoordelijkheid voor het gasthuis dichter bij het gemeentebestuur en de daaraan gekoppelde inspecties deden B en W de ernst van de situatie
weer inzien. In 1857 waren dan eindelijk vierplannen omtrent een nieuw gasthuis
de revue gepasseerd. Het eerste behelsde een verbouwing en verbetering aan de
Lange Delft a 25.000,-. Het tweede plan bevatte een overbrenging naar het
armziekenhuis aan de Herengracht, waarbij men dan h raison van 59.500,- een
afdeling voor oude lieden zou bouwen. Een derde plan kwam daar dicht bij door
achter het armziekenhuis een nieuw gasthuis te bouwen voor f 51.300,-. En tenslotte schatte men het vierde plan, een gasthuis op de plaats van het werkhuis (het
voormalig armweeshuis) met instandhouding van delen van dat gebouw, op

f

f

f

f 45.000,-,

In de stad wist inmiddels al iedereen van de nieuw- of herbouwplannen van het
gasthuis en zo hoorden ook de administrateuren van een familiefonds van de
fraaie plannen. Zij wisten dat het uitstel te wijten was aan gebrek aan de nodige
financien en besloten 'zowel in het belang der lijdende menschheid als tot bevor9. Zie voor de besluitvorming en iedere stap in deze kwestie: RAZ NAGM retroacta verbetering
gasthuis 1849- 1868. inv.nr. 684.
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dering van wetenschappelijke vooruitgang in zoodanige inrigtingen' een bedrag
van f 25.000,- 8 30.000,- tegen een rente van slechts 2% ter beschikking te
stellen. Jaarlijks zou f 1000.- met rente moeten worden afgelost en tot zekerheid
koos men zich de effecten en landerijen van het gasthuis. Het familiefonds
Snouck Hurgronje was omstreeks 1850 opgericht ter ondersteuning van behoeftige familieleden, met als nevenbepaling dat wanneer het fonds een behoorlijk
kapitaal in kas zou hebben, men daarmee 'de armen eenige verkwikking' kon geven. Deze laatste doeistelling kreeg al snel de overhand. Aan tal van liefdadige
instellingen en verenigingen in Middelburg verleende het jaarlijks bijdragen. Een
van de administrateuren, N.J.C. Snouck Hurgronje, was tevens regent van de
godshuizen en dat verklaart de betrokkenheid bij de nieuwbouwplannen. Het
fonds bracht werkelijk redding uit de impasse die was ontstaan wegens het gebrek
aan geldelijke middelen en de regenten grepen dit aanbod met beide handen aan
om snelheid in de procedure te krijgen. Dit lukte nog niet in alle opzichten.
Hoewel iedereen overtuigd was van de noodzaak van een nieuw gebouw. vorderden de plannen nog niet snel. De gemeenteraad had het plan om het bestaande
gasthuis te verbouwen inmiddels laten vallen en onderzocht de mogelijkheid of
het werkhuis verbouwd kon worden tot gasthuis. Intussen hielden de regenten het
aanbod van het familiefonds Snouck Hurgronje warm. Haast was geboden. want
het oude gebouw had in 1855 werkelijk de nekslag gekregen met de publikatie
van een geschriftje van J.C. de Man over de verspreiding van variolae. Het was
al lang als een groot gevaar onderkend dat het gasthuis in een van de dichtstbevolkte wijken van de stad lag. Daarbij kwam nog dat men nauwelijks gelegenheid
had om besmettelijke zieken te isoleren. De Man toonde in zijn geschrift aan dat
de pokkenepidemie van 1855 zijn oorsprong had in het gasthuis en dat vandaaruit
de omliggende stadsdelen besmet waren. Toen in december 1854 een schippersknecht met pokken in het gasthuis kwam, besmette hij de andere patienten op de
zaal, evenals de smid en zijn knechtje, die de kachel kwamen repareren. Daarop
verspreidde de epidemie zich over de stad en het eiland Walcheren. Dit was
werkelijk een dieptepunt in de eeuwenlange gasthuistraditie van hulpverleningen
genezing. Hierdoor werd ineens zonneklaar dat herbouw van het gasthuis op dezelfde plaats aan de Lange Delft vermeden diende te worden.
Twee jaar later publiceerden de geneesheren Fokker en De Man op aansporing
van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, een geneeskundige plaatsbeschrijving van Middelburg, waarin de huizen en instellingen aan de nieuwe ideeen over hygiene werden getoetst. Uiteraard viel dit oordeel over het gasthuis negatief uit en verheugd noteerden de schrijvers in 1857 dat
de plannen tot nieuwbouw dat jaar door de gemeenteraad waren geaccepteerd.
Het werkhuis was de nieuwe locatie. Het familiefonds bleek een flexibele geldschieter te zijn, want toen deze nieuwbouwplannen ongeveer twee maal zo duur
werden als het oude verbouwingsplan. zegden de administrateuren zonder probleem een lening van 40.000,- toe, dit keer tegen het weI bijzonder genereuze
aanbod van een rentepercentage van slechts een half procent.

f
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3. Nieuw gebouw
Nu kon men de gemeentearchitect Gerardus Hendrik Grauss (1807-1862) aan het
werk zetten. In 1860 lag uiteindelijk een plan ter tafel dat uitmuntte door sierlijkheid, doelmatigheid, maar ook door kostbaarheid, namelijkf 110.000,-. In september van dat jaar was het plan teruggebracht tot een bouwwerk van 70.000,-.
Dat vond Grauss het minimumbedrag voor een goed en modern nieuw gebouw,
dat aan alle eisen voldeed, maar het was wel 30.000,- duurder dan gepland. Dat
had vooral zijn oorzaak in het feit dat het werkhuis helemaal gesloopt moest worden en dat niet de voorgevel en de voorste gebouwen behouden konden blijven,
zoals men eerst had gedacht. De muren waren toch bouwvalliger dan men had
vermoed. Het familiefonds aarzelde echter of het de kapitale som van 70.000,kon voorschieten en de regenten wisten ook wei dat zij erg veel vergden van de
souplesse van de administrateuren. Maar zij zagen geen andere oplossing en de
nood drong, want de situatie in het gasthuis werd steeds zorgelijker. Als niet snel
wat gedaan werd, was het gevaar voor instorting te groot en alle kosten die nu gemaakt werden om het zoveel mogelijk water- en winddicht te houden, waren
eigenlijk weggegooid geld.
De regenten drongen op spoed aan bij de stadsarchitect en verzekerden het familiefonds dat nu echt geen groter bedrag zou worden gevraagd. In april 1861 besliste het fonds gunstig op het nieuwe verzoek, onder toevoeging dat de regenten
goed moesten beseffen dat de opoffering zeer groot was en dat de bouwplannen
goed nagerekend moesten worden 'want het zoude voor ons eene treurige ervaring zijn indien bij deeze groote opoffering bij de uitkomst mogt blijken dat omstandigheden die hadden kunnen worden voorzien, oorzaak waren dat het daargestelde gebouw niet voldeedvo
Vanaf dit moment ging alles heel snel. In oktober 1861 begon men met de afbraak van het oude werkhuis en op 29 december 1862 werd het nieuwe gasthuis
aanbesteed aan Petrus Wolterus Schrauwen uit Montfoort, die met 72.669,- de
laagste inschrijver was. In het jaarverslag over 1862 konden de regenten eindelijk
schrijven:

f

f

f

f

Waren wij sedert verscheidene jaren in de treurige noodzakelijkheid aan te vangen
met klagen over den ongunstigen toestand van het gasthuis en over het telkens mislukken van onze pogingen om daarin verandering te brengen. wij hebben thans alle
reden om onze vreugde te betuigen over de blijde toekomst welke wij voor dat gesticht tegemoet gaan.

Graus en later zijn opvolger J.C. Krijger gingen bij de plannen uit van een
hoofdgebouw van twee etages en twee laagbouwvleugels voor besmettelijke zieken en lijders aan epilepsie en syfilis. Veel steden zaten in de negentiende eeuw
met sterk verouderde ziekenhuizen en onder invloed van de vernieuwingsgedachten kwam er een golf van nieuwbouw. Met de bouw van het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam werd in Nederland het corridorstelsel favoriet, waarbij de ziekenzalen aan lange gangen gebouwd werden. Dit stelsel was de reactie op de hofbouw, met 66n centraal gebouw waarin alle activiteiten plaats vonden. Bij de cor-

10.
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Ajb. 46,47. Bouwtekening voor het niettwe gasthuis, 1866. Voorgevel en plattestrond
van de begane grond en de etage van het hoofdgebouw.
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ridorbouw kon men de ziekenzalen beter scheiden en de zijvleugels boden een
ideale gelegenheid tot isolatie van besmettelijke patienten. Wei was hierbij een
ingewikkelde ventilatietechniek noodzakelijk. Na ongeveer 1860 verliet men dit
stelsel en kreeg men meer belangstelling voor het paviljoensysteem, omdat dan
de toevoer van licht en lucht op de ziekenzaten nog beter en gemakkelijker kon
plaatsvinden. Uit het feit dat Grauss voor Middelburg nog een corridorziekenhuis
ontwierp en Krijger dat uitvoerde, blijkt dat zij niet aansloten bij de inmiddels gewijzigde opvattingen.
Desalniettemin voldeed het gebouw aanvankelijk uitstekend. Ruimte was er
meer dan voldoende. Bij de bouw had men de Geneeskundige School een plaats
in het gasthuis toebedeeld, maar in 1866 werd die juist opgeheven door toedoen
van Thorbeckes wetten ten aanzien van de veranderde medische opleiding, zodat
de lokalen in het gasthuis leeg stonden. De binnenvader en -moeder woonden
rechts van de ingang in een royale woonkamer, slaapkamer en kantoor. Daarnaast bevond zich de ruimte voor het laboratorium en geheel rechts was de apotheek gevestigd. De linker vleugel was bestemd voor besmettelijke patienten,
waar ook twee slaapkamertjes voor de oppassers waren gesitueerd. Een minder
gelukkige keuze was dat de gang die van deze 'besmettelijke' zalen naar het
hoofdgebouw voerde, langs de keuken liep. De rechter vleugel diende voor
krankzinnige en epileptische patienten. Op de eerste verdieping vond men de
grote kerkzaal, de kamertjes voor particulieren en de grote ziekenzalen. V ier badkamers completeerden het geheel. In het gebouw was plaats voor ongeveer tachtig zieken in tien ziekenzalen, zes klassepatienten en vijftien syfilitische vrouwen.

Het uiterlijk van het gebouw was schitterend, met de fraaie boogvormige ramen, de naar voren springende torentjes die tevens als luchtkokers fungeerden,
het geprononceerde bepleisterde middengedeelte en de rond het gebouw gaande
bepleisterde cordonbanden. Deze architectonische fraaiigheden doen de invloed
vermoeden van de ziekenhuizen te Berlijn (Bethanien) en Aken". In de vestibule
bracht men ornamenten boven de deuren aan, en de plafonds in de vestibule en in
de kamers op de begane grond aan de voorzijde werden kunstig versierd met stucwerk. De zolders gebruikte men als droogzolders, waar 64 droogstokken aan de
zoldering hingen. Ook sliepen daar de dienstboden in diverse lage zolderkamertjes, door de twintigste-eeuwse verpleegsters veelzeggend de 'sing-sing' genoemd. Het washuis had Grauss naast de keuken gesitueerd, benevens het lijkenhuisje en de 'schrobkeuken'. Tussen de keuken en het waslokaal stonden de drie
fornuizen met ieder een eigen ketel. Uit een van deze stookketels tapte men het
benodigde warme water. De elders al ingevoerde moderne stoommachine had
Krijger nog niet toegepast; die zou het budget teveel hebben belast.
Een moderniteit was het ventilatiesysteem op de ziekenzalen, waar men in het
oude gasthuis zo dringend om verlegen was geweest. In veel nieuwgebouwde
ziekenhuizen voorzag men daar alleen in door bij tijd en wijle de ramen te openen. Maar wegens de angst van veel oppassers voor frisse lucht en tocht, bleven
de ramen doorgaans gesloten. Krijger heeft dit probleem onderkend en bracht het
ventilatiesysteem volgens Watson aan, waarbij de luchttoevoer via de plafonds
liep 12. Daartoe metselde men in de voor-, achter- en zijgevels roosters in. Van11. Van Lieburg, Coolsingel:.iekenhuis, \1-10.

12. RAZ NAGM relatieven notulen 1860-1862, inv. nr. 115. bouw nieuwe gasthuis, 18491868, inv.nr. 684.
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Afb. 48. Voorgeve! gasthuis Noordpoortplein, 1866.

daaruit werden zinken buizen naar de ziekenzalen op de begane grond geleid, ook
die in de zijgebouwen, en via de houten vloeren kwam de frisse lucht in de zalen.
De afgewerkte kamerlucht verliet de ziekenzalen via roosters in de plafonds,
waarna buizen de lucht naar de keukenschoorsteen voerden. Op de eerste verdieping verliep de ventilatie volgens het aloude middel van openslaande ramen.
Aangezien niet het gehele raam geopend kon worden, maakte men een van de
kleine onderruitjes draaibaar.
Ook de toepassing van het moderne watercloset betekende een hygienische
doorbraak, althans op de bouwtekeningen. De afvoer van faecalien leidde naar
een ruimput, die tot 1888 op de Herengracht loosde. Kennelijk is deze moderniteit door de verpleegden met argwaan begroet. De kamerpotten bleven in gebruik
en in de laatste decennia van de negentiende eeuw bleek het tonnenstelsel nog algemeen gebruikelijk te zijn, waarbij de faecalien in tonnen werden verzameld alvorens in de ruimput geleegd te worden.
De watervoorziening gebeurde door middel van de regenbakkn en twee weiputten. In de keuken, de waskeuken, het laboratorium en in de gang kwamen
pompen die in verbinding stonden met de welputten en regenbakken. Op zolder
bevond zich een waterreservoir, dat door een zuig- en perspompinstallatie gevuld
werd. Vanuit dat reservoir konden de toiletten. badkamers en de acht zinken fonteintjes in de gangen van stromend water worden voorzien.
Nog voor de aanbesteding was gedaan, overleed gemeentearchitect Grauss, in
het najaar van 1861. Zijn plaats werd door J.C. Krijger ingenomen, die de bouw
235
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Afb. 49. Achtergevel gasthuis Noordpoortplein, 1866.

verder begeleidde. Zodra met de bouw begonnen werd, kwam de eerste tegenvaller al. De muren en fundamenten van het werkhuis bleken veel minder goed dan
men had verwacht en moesten vervangen worden, i ·f 4000,-. Dit was de eerste
strop voor de aannemer. De bouw verliep verder voorspoedig. Op 14 maart 1864
legde de Middelburgse burgemeester J. F. Bijleveld van Serooskerke de eerste
steen. Toch lukte het niet om de oplevering op tijd te doen plaats vinden. De vertraging liep gedeeltelijk buiten Schrauwens schuld om. Door de buitengewoon
strenge winter van 1864/65 kon het stukadoorswerk geen doorgang vinden en
daardoor konden de ramen ook pas veel later geplaatst worden dan in het bestek
was vastgelegd. Geplaagd door geldgebrek verzocht Schrauwen in het najaar van
1865 om voorschotten op zijn termijnen, maar hij raakte daardoor niet meer uit
de betalingsproblemen. Op 16 december 1865 vertrok Schrauwen definitief uit
Middelburg, een bijna voltooid gebouw achterlatend. Op 22 januari 1866 volgde
zijn faillissement, hetgeen een smet wierp op zijn overigens uitstekende verrichtingen. Omdat de borgen in gebreke bleven, besteedde het bestuur de afbouw aan
op 31 maart daaropvolgend aan J.M. van Ditmars voor de som van f 7435.-. Met
deze Middelburgse aannemer had men al eerder zaken gedaan. Hij was degene
die ook het werkhuis had gesloopt en van wiens solvabiliteit men overtuigd was.
De tijd drong intussen. Vooral de syfilislijders wilde men liefst zo snel mogelijk in het nieuwe gebouw onderbrengen en in het geval een choleraepidemie zou
uitbreken. had men graag de beschikking over de vleugel voor besmettelijke zieken, al voelden de werklui er niets voor te werken met de hete adem van de cho236
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Ajb. 50. Foto van de eerste-steenlegging ran het nieuwe gasthuis op het Noordpoortplein. met opde achtergrondde hoefsmid, 1864.

lera in hun nek. Ook nu weer bracht het familiefonds uitkomst in de nood, door
een extra bedrag van f 3000,- beschikbaar te stellen, voor de kosten die het faillissement had veroorzaakt. Op 16 augustus 1866 was het gebouw eindelijk zover
gereed dat de leden van het familiefonds als eerste gasten het nieuwe gasthuis
konden bezichtigen 13.
Op 24 oktober 1866 werd het lang verbeide nieuwe gebouw aan het Noordpoortplein feestelijk in gebruik genomen, een toonbeeld van moderne ziekenhuisbouw, geheel naar de nieuwe eisen van de leer der hygiene en een pronkstuk
voor Zeeland. De feestcommissie had alles in het werk gesteld om de openingsplechtigheid ordelijk en feestelijk te laten verlopen. De vlag werd uitgestoken,
het portret van Jan Matens werd opgehangen in de zaal waar de inwijding plaatsvond en met groene takken versierd. In de vestibule stond de bus voor vrijwillige
gaven voor de zieken, een eeuwenoud gebruik dat ondanks alle vernieuwingen
nog niet was afgeschaft. De gasten luisterden naar toespraken en er was gelegenheid het gasthuis te bezichtigen, waarna de dag met een diner werd afgesloten.

Voorzitter H. Rekker sprak in zijn rede over het voltooide 'grootsch werk' en me-

13, RAZ NAGM bouw nieuwe gasthuis, 1849-1868, inv.nr. 684.
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moreerde dat het 'tot onze zorg (behoorde) dat het oude lokaal voor ziekenverpleging alhier, door een nieuw, meer naar den geest des tijds ingerigt gesticht, wierd
vervangen, om daardoor eenen toestand te doen ophouden, die met opzigt tot het
oude gasthuis sedert lang onhoudbaar is geacht'14. Ook het publiek had het
nieuwe gebouw mogen bekijken tegen betaling van een dubbeltje, waar ruim
2200 bezoekers gebruik van maakten.
Vooralsnog leefde men in een euforie om het mooie, nieuwe, ruime, luchtige
en lichte gebouw, voorzien van gaslicht (met 80 aansluitingen), een badinrichting met twee gewone baden, twee baden met een 'stookmachine' ter verwarming
van het water en een toestel met twee zuig- en perspompen voor de stortbaden, al
gebruikten de zieken deze baden niet. Er hingen keurige glasgordijntjes voor de
ramen, de moderne ijzeren kribben, ongevoelig voor de luizen, waren voorzien
van heldere bedgordijnen en doelmatige kachels verwarmden de zalen.
Maar de ontwikkelingen van de medische wetenschap waren in een stroomversnelling geraakt en men had geen ziekenhuis kunnen maken dat net als het oude
gebouw eeuwenlang mee zou gaan. Het was volgens de toen gangbare opvattingen als verpleeginrichting voor armlastige, langdurige zieken gebouwd. Met de
voortschrijdende medische kennis en de nieuwe technieken, moesten heel andere
eisen aan een gasthuis worden gesteld, met meer nadruk op behandelingsmogelijkheden, op gelegenheid voor heelkundige ingrepen, op onderzoeksruimten en
op poliklinische verrichtingen. Herhaaldelijk bleken vernieuwingen en veranderingen nodig te zijn, vooral voor de epileptici en krankzinnigen. In 1887 waren
de wensen tot verandering ten aanzien van het gebouw al weer legio, maarte duur
om uit te voeren. De operatiekamer werd bijvoorbeeld gebruikt als gewone ziekenzaal en als bergplaats. Het was een ruim lokaal en bij plaatsgebrek leek het
een makkelijke oplossing daar zieken en goederen te leggen. Als er geopereerd
moest worden, bracht men de zieken tijdelijk ergens anders onder. En nog steeds
bevond het gasthuis zich in de onmiddellijke nabijheid van woonwijken, met alle
problemen van dien. In 1890 klaagde men over het drukke verkeer van rijtuigen
op het Noordpoortplein. mede omdat daar vlakbij een huurkoetsenstalling was.
Bovendien was er op het Noordpoortplein nog een hoefsmederij met alle overlast
daarvan en in 1890 dreigde daar nog een gewone smederij bij te komen, 'waarin
het kloppen op ijzer reeds vroeg in den morgen begint (zodat) de voor zieken zoo
nodige rust in onvoldoende mate zal aanwezig zijn'Is.

4. Enkele verbouwingen
Aan het einde van de negentiende eeuw kwam het gasthuis in aanraking met de
nieuwe mogelijkheden voor de tuberculoselijders. In 1882 had Robert Koch aangetoond dat tuberculose een besmettelijke ziekte was. die via besmet sputum
door de lucht van mens op mens werd overgebracht. Met dit inzicht kon men
maatregelen treffen om de lijders te isoleren. De jonge, moderne en actieve dokter (nieuwe stijl) J.J. Berdenis van Berlekom, hoofd van de geneeskundige afdeling. probeerde hierin de oudere doctoren mee te krijgen. Hij pleitte met verve
voor de isolering van tbc-lijders. Een aparte adviescommissie met o.a. de inmidbij de

inwijding van

het

nieuw gebouwde

14.

Rekker, Rede

15.

RAZ NAGM relatieven notulen 1890. inv.nr. 123.
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dels 81-jarige J.C. de Man, ging na waar die lijders het best verpleegd konden
worden. Een bezoek aan het herstellingsoord te Putten, resulteerde in een prachtig, maar kostbaar plan, waarbij de noordelijke vleugel speciaal met het oog op
de nieuwe hygianische wensen tot een soort mini-sanatorium verbouwd zou worden, met waranda's op het zuiden en oosten, omrankt en beschaduwd door
bloeiende klimplanten. Een ander plan was realistischer, maar ook minder fraai
en minder hygienisch verantwoord. Daarbij zouden de houten vloeren blijven bestaan, hetgeen een gruwel was in de ogen van de nieuwe tbc-deskundigen.
Men wilde de 'openluchtkuur' toepassen, aangezien daar al goede resultaten
mee waren behaald, maar het was moeilijk om een deel van het gasthuis zodanig
af te scheiden dat enkele goed geventileerde en gemakkelijk te ontsmetten ziekenzalen voor de tbc-lijders gebruikt konden worden van waaruit men de zieken
naar buiten kon rijden. Daarbij was een waranda of een draaibare lighal noodzakelijk, waar de zieken op veldbedden of ligstoelen de moderne 'hygienische dietistische behandeling' konden krijgen met openluchtverpleging en verstrekking
van extra melk en eieren. De zalen moesten een prettiger aanblik krijgen en alles
diende gemakkelijk te reinigen te zijn.
Diverse mogelijkheden werden overwogen, maar er zat weinig voortgang in
deze zaak. Het was een voortdurende rondedans rond de wetenschappelijke eisen
van die tijd, waarvan de jonge Berdenis van Berlekom en Meijer pleitbezorgers
waren en de beschikbare financien, voor het bestuur een kernpunt. Bij het opstellen van de plannen veranderden steeds weer de wensen, waarbij de financiele
consequenties uiteraard niet achterwege bleven. Toch wilde het bestuur wel een
betere mogelijkheid tot verpleging van de tuberculoselijders scheppen, alleen de
heren doktoren hadden zeer uiteenlopende ideeen over de noodzakelijke verbouwingen. In juni 1901 vergaderden de drie gasthuismedici Bolle, Berdenis van
Berlekom en Meijer over dit onderwerp, waarbij ieder zijn eigen stokpaardje bereed. Bolle, die als chirurg zeer te lijden had onder de slechte operatiemogelijkheden, legde zijn prioriteiten anders dan zijn jongere collega Berdenis van Berlekom. Gezien het feit dat de medici niet unaniem de plannen ten aanzien van een
nieuw tbc-paviljoen steunden, zag het bestuur weinig heil in de verbouwing en
had geen lust om scheidsrechter te spelen tussen de heren medici en zich te mengen in de persoonlijke tegenstellingen. Bij zo weinig eensgezindheid speelden de
financien een des te grotere rol en van alle schone verbouwingsplannen bleef
niets over. Intussen lagen de lijders aan open tuberculose nog steeds op de ziekenzalen tussen de andere patienten in. Berdenis van Berlekoms verzoek in 1901 alvast een tent ter beschikking te stellen voor de openluchtverpleging, woof het bestuur weg als geldverspilling. Er heerste echter zowel onder de medici als onder
de leden van de commissie nog steeds zoveel onenigheid en nauwelijks verholen
vijandigheid, dat uiteindelijk een veel minder goed plan uit de bus kwam, dan
wanneer men bij een positieve gezamenlijke aanpak de handen ineen had geslagen. De draaibare lighal voor de longpatienten bleek in 1904 het hoogst haalbare
te zijn, met twee aparte tuberculosezalen in het gasthuis. Ook voor deze veranderingen stelde het familiefonds Snouck Hurgronje de nodige gelden ter beschikking. In 1902 vertrok de teleurgestelde Berdenis van Berlekom uit het gasthuis.
Zijn jeugdig, verfrissend, modernistisch, maar ook wat al te voortvarend elan
was te pletter gelopen op de behoudende en berekenende opstelling van het bestuur en de ieder voor zijn eigen afdeling opkomende mentaliteit van zijn collega's.
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In 1923 kocht het bestuur de voormalige buitensocieteit met de theetuin aan het
Noordbolwerk, waar alweer met financiele hulp van het familiefonds een goed
ingericht en van andere patienten afgescheiden tuberculosepaviljoen werd ingericht. Pas nu kwamen grotere aantallen tbc-lijders hun heil en genezing zoeken in
het gasthuis, hetgeen voorheen in de zo hartstochtelijk bepleite tbc-afdeling helaas nooit het geval is geweest. In de nieuwe aanwinst, de theetuin, was ruimte
voor het districtsconsultatiebureau van de vereniging tot bestrijding der tuberculose, onder deskundige leiding van de tuberculosearts dr A.J. Hoorweg. Vanuit
dat gebouw werden de patienten overdag in open houten huisjes op de bolwerken
gelegd, wat jarenlang het beeld van het Noordbolwerk heeft bepaald. De kinderen met tbc werden overdag ook daar verpleegd, maar gingen 's nachts terug naar

huis.
De nieuwe eisen aan een ziekenhuisgebouw volgden elkaar in een steeds sneller tempo op. In 1903 verlangden de doktoren een tweede operatiekamer, ingericht volgens de moderne eisen, er moest extra ruimte komen omdat meer patienten op de zalen lagen dan medisch verantwoord was en de afdeling voorbesmettelijke zieken bleek onvoldoende geisoleerd te liggen van het hoofdgebouw en de
keuken. Deze wensen werden alle gehonoreerd. Ook maakte men in 1903 een
doelmatig sectielokaal en reserveerde men een aparte vleugel voor het vet'plegend personeel. De door de reumatische directrice zo dringend gewenste lift,
moest echter nog wachten.
In 1923 was het gebouw alweer niet naar wens. Er was niet op elke zaal een
wasgelegenheid met warm en koud stromend water, de algemene aanblik van de
zalen was koel en kaal. De muren gaven een steriele aanblik en de meubelen hadden een moeilijk te omschrijven, onaangename kleur. De artsen zouden graag
zien dat de meubels een frisse witte kleur kregen en zouden dat schilderwerk willen opdragen aan de verpleegden in het oudemannen- en -vrouwenhuis, maar
'mocht echter de sociale ethiek verbieden aan verpleegden een zoo nederigen arbeid op te dragen, dan zouden zeker de doktoren, eventueel met hulp der verpleegsters dat werk vlug en netjes willen verrichten'16. Eveneens belangrijk was
het feit dat de klasseafdeling opnieuw dringend uitbreiding nodig had, een verheugende ontwikkeling waaruit blijkt dat de werving van particuliere patienten in
het nieuwe gebouw eindelijk succes had. Al in 1913 was in deze wens gedeeltelijk voorzien, door bovenop de zuidelijke vleugel een verdieping te bouwen,
waar vier klassekamers waren gesitueerd. En tenslotte had de uitmuntende zenuwarts W.U. Schuurman zijn wensen wat betreft uitbreiding en zag hij zijn patienten het liefst in een apart paviljoen ondergebracht.
De besmettelijke zieken werden al enige tijd in een barak in de tuin gehuisvest.
In 1932 was die absoluut ontoereikend en bouwvallig geworden, maar geldgebrek had nog verhinderd dat een nieuwe kon worden aangeschaft. Toen het volgende jaar een deel van het plafond naar beneden kwam, net naast het bed van een
patient, was het gedaan met de barak. Het geldprobleem was echter iedere keer
weer een spelbreker en vooral in de cisisjaren kwamen uitgaven voor de gebouwen buitengewoon slecht uit. Het gasthuis kampte al jaren met grote tekorten en
de gemeente, die de tekorten moest aanvullen, was eveneens noodlijdend. De
verbouwing van 1929 was dermate uit de hand gelopen, dat de toch al wankele

16.
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Ajb. 51. Het verbouwde gasthuis na 1938.

financiele basis definitief in een gedurig tekort doorsloeg. Voordien was door de
grootst mogelijke zuinigheid door het bestuur van de godshuizen, daarin versterkt en bewaakt door de gemeente en die weer door Provinciale Staten, nog juist
een klein positief saldo behaald. Door de gedurige tekorten in de jaren dertig,
werd tevens de relatie met de gemeenteraad ernstig bemoeilijkt.
Alle luxe werd nu uit het gasthuis geweerd: overal waarbezuinigd kon worden,
gebeurde dat en toen in 1935 de inspecteur van de Volksgezondheid het gasthuis
kwam bezoeken, merkte hij op dat door het jarenlange bezuinigingsbeleid zo
weinig was geYnvesteerd, dat nu ingrijpende verbouwingen nodig waren om de
achterstand weg te werken. Nu hadden natuurlijk meer ziekenhuizen in de crisisjaren te lijden onder grote financiele problemen. Een interdepartementale commissie kreeg de opdracht noodlijdende ziekenhuizen financieel te reorganiseren.
Deze stond onder leiding van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, de
van geboorte Middelburger mr dr K. J. Frederiks, Napoleon-kenner en -imitator,
die al eerder had gewerkt aan de financiele sanering van psychiatrische inrichtingen. De voortvarende Frederiks koos als eerste het Middelburgse gasthuis. Zonder enige voorkennis van het bestuur kwam hij eind oktober 1935 met een kleine
groep deskundigen het volslagen ouderwetse gasthuis financieel doorlichten. De
spoed waarmee de reorganisatie nu ter hand werd genomen, is opvallend. Twee
weken na het eerste bezoek kwam een tweede deputatie, waarbij Frederiks zich
liet vergezellen van de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid en de commissaris van de koningin in Zeeland. Het oordeel was vernietigend. Het verouderde
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gebouw dat in corridorstelsel was opgetrokken, met ziekenzaten aan lange gangen, vergde een groot personeelsbestand, zowel voor de verpleging als voor de
huishoudelijke dienst, waardoor de exploitatie onevenredig duur was. Men kon
pas daadwerkelijk bezuinigen wanneer door verbouwing het gasthuis moderner
werd ingedeeld en technische verbeteringen werden aangebracht.
Dank zij de voortvarendheid van Frederiks en de hoofdambtenaar van het departement van Financien Verbaas, werd alles nu snel geregeld. In december 1935
viel de beslissing een vrijwel geheel nieuw gasthuis te bouwen op de oude fundamenten, overigens zonder dat de gemeenteraad in deze belangrijke aangelegenheid werd gemoeid. Wegens de slechte toestand van de oude fundamenten moest
men die overigens ook vervangen, In oktober 1936 werd het achterste deel van
het gasthuis afgebroken, het jaar daarop het voorste deel. De herbouw vorderde
snel, zodat in 1938 het nieuwe gasthuis gereed was. Het geraamde bedrag van
f 205.000,- dat door het Werkfonds beschikbaar werd gesteld tegen zeer gunstige voorwaarden, werd door de monetaire maatregelen van de regering en door
de extra werkzaamheden ruim overschreden.
Met dit nieuwe, efficiente ziekenhuis van 70 8 80 bedden konden de kosten beter in de hand worden gehouden. Een groot deel van het huishoudelijke personeel
was door de efficientere indeling van het gebouw overbodig geworden en kon
vertrekken. Tevens beperkte men de voedingskosten tot 45 cent per dag en accepteerde het bestuur het dictaat van Frederiks de dure runtgenoloog Orbaan aan de
kant te zetten. In november 1938 kon het bestuur weer in de regentenkamer vergaderen en de voorzitter achtte met deze ingrijpende verbouwing, die vrijwel
nieuwbouw was, een 'gewichtig levenswerk' volbracht. Hiermee was het gasthuis op een 'economische basis georganiseerd, dat wellicht winstmogelijkheden
biedt' en nu was ook de sfeer in de regentenkamer veranderd. 'Van de wanden
zien niet meer de ernstige blikken der figuren op de regentenstukken naar ons
neer'17. Slechts een schilderij van Kimpe herinnerde nog aan het oude gebouw,
dat wil zeggen het gasthuis van 1866. Een onbekende gever, waarschijnlijk voorzitter W. Berdenis van Berlekom, had dit geschonken. Overigens was het volgende jaar het portret van Jan Matens weer terug in de regentenkamer.
De verbouwing had inderdaad het beoogde effect. Er kwamen steeds meer patienten hun heil in het gasthuis zoeken, ook particuliere patienten, zodat men het
principebesluit nam geen verpleegpatienten met langdurige en chronische ziekten meer op te nemen. Later zijn nog regelmatig kleine en grotere verbouwingen
uitgevoerd, maar in wezen bleef de verbouwing van 1936-1938 bepalend voor
het aangezicht van het gasthuis vanaf het Noordpoortplein in de volgende decennia van de twintigste eeuw.
Na de tweede wereldoorlog steeg het aantal patienten sterk, zodat al spoedig
nieuwe uitbreidingen nodig waren. De oude, maar onvermoeibare W. Berdenis
van Berlekom beijverde zich ook nu weer voor de totstandkoming. Voortdurend
werd onder zijn bezielende leiding aan de verbouwingsplannen gewerkt. De specialisten mochten dit keer direct met de architect overleggen, nadat het bestuur
zijn aarzelingen omtrent het al dan niet voegzame daarvan had overwonnen. Met
het Ministerie van Financien werd menig gesprek gevoerd en steeds kwam men
een stapje verder, totdat in september 1951 de plannen opgeschort moesten wor17.
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den omdat Den Haag voorlopig geen geld ter beschikking stelde. Als noodmaatregel stond het bestuur de regentenkamer af voor kraamkliniek en ging zel f in een
directiekeet in de tuin vergaderen. De patienten werden eerder naar huis gestuurd
dan medisch wenselijk was en de nacontroles werden thuis verricht. Men was
zeer pessimistisch over de uitbreidingsmogelijkheden. Maar ook op het ministerie was men overtuigd van de noodzaak tot verbouwing, zodat het besloot het
plan in drie fasen uit te voeren. Toen men in januari 1953 dan eindelijk met de
verbouwing kon beginnen, sloeg de tachtigjarige voorzitter met trots en bescheidenheid de eerste paal in de grond. De watersnoodramp van februari 1953 zorgde
voor vertraging, omdat de aanvoer van de materialen stagneerde en de bouwvakkers schaars en duur werden, maar het werk ging door. In 1954 werd de uitbreiding feestelijk in gebruik genomen met een plechtigheid in de fraaie oude Statenzaal in de Abdij.
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BESTUUR EN PERSONEEL IN CRISISTIJD
In de negentiende en twintigste eeuw veranderde er veel in de organisatie van het
gasthuis. Van een behoudend en enigszins ouderwets college van regenten over
de godshuizen, werd het in de twintigste eeuw een modern ziekenhuisbestuur, zij
het dat nog lang de oude gezagspatronen gehandhaafd bleven. De grootste omwenteling vond plaats bij het personeel. In verreweg de gehele negentiende eeuw
was de organisatie zoals die al eeuwenlang had bestaan, met een binnenvader en
-moeder. geholpen door meiden, knechten en lopende patienten, terwijl de medische verzorging door de gemeentelijke geneesheren en heelmeesters werd waargenomen. Ook daar kwam met de twintigste eeuw verandering in, al ging dat met
veel spanning gepaard.

1. Regenten
Toen per 1 februari 1815 de Commission des Hospices ophield te bestaan, kwam
het college van regenten over de godshuizen daarvoor in de plaats. bestaande uit
vijf der 'meest geschiktste en braafste ingezetenen' van verschillende godsdienstige gezindten, bijgestaan door een amanuensis of rentmeester. De praeses was
tevens lid van het plaatselijk bestuur en daarmee had de gemeente een stevige vinger in de gasthuispap. Het nieuwe college van regenten over de godshuizen bestond uit dezelfde leden als de Commission des Hospices, uitgezonderd de rentmeester. Ieder bestuurslid werd belast met de zorg voor een der gestichten en
kreeg daarbij de hulp van een subdirectie, waarin hijzelf het voorzitterschap op
zich nam. Het college van regenten was op deze wijze uitstekend op de hoogte
van alles wat in de gestichten voorviel. De drie subdirecties voor de nog overgebleven inrichtingen (gasthuis. armziekenhuis met simpelhuis en weeshuis)
mochten zich alleen met het intern bestuur van de gestichten bezighouden. Het
overkoepelende bestuur. het college van regenten overde godshuizen, had de uiteindelijke zeggenschap en onderhield de contacten met leveranciers en stelde

personeelsleden aan.
Tussen de subdirecties en het college van regenten bestond aanvankelijk nogal
wat spanning over de afbakening van de bevoegdheden. Gaandeweg voelden de
subdirecties zich de opvolgers van de oude regenten en maten zich dan ook de
oude bevoegdheden aan. Toen in 1822 binnenvader Van Es uit het gasthuis vertrok, ontstond een strijd tussen het college en de subdirectie over wie de nieuwe
man mocht benoemen. Het college van regenten vond dat zijn taak, maar de subdirectie beweerde dat zij in dat geval 'in het oog van 't publiek aan eene zekere
miskenning zullen blootgesteld worden''. Deze betrekkelijk onbenullige zaak
werd door beide partijen hoog opgenomen. De twist was mede het gevolg van onenigheden die het jaar daarvoor tussen het college van regenten en de subdirectie
hadden plaatsgevonden. Het college van regenten had de instructie van de bin-
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Afb. 52. Regentenkamer. Geheel links het schilderij Bethesda van Dirk van Delen. Het
grote regentenportrel is van J. Bizet (1697) en wordt geflankeerd doorde 18e-eettwse
portretten van Anthony van Citters en zijn vrouw, geschilderd door H. Serin.

nenvader en -moeder gewijzigd door consequent, overal waar voorheen stond dat
de subdirectie ingelicht of toestemming gevraagd moest worden, dit te vervangen
door de verplichting alleen de president te informeren of consent te vragen. Dat
schoot de subdirectie in het verkeerde keelgat en zeer verontwaardigd gaven de
leden van de subdirectie te kennen dat zij 'mogen, ja moeten zelfs weten wat in

of aangaande hetzelve geschied'. De achterliggende centralisatiegedachte van
het college van regenten was duidelijk aanwezig en de subdirecties ervoeren het

dan ook als werden ze op een tweede plan gesteld, als werd hun eer 'gecompromitteerd'. De organisatievorm met de subdirecties beviel op den duur niet goed.
In 1844 wilde men een nog grotere eenvormigheid in het bestuur van de verschillende gestichten, met een verdergaande centralisatie. Daarom werd het college
van regenten uitgebreid tot acht personen, een voorzitter, een amanuensis en zes
leden die twee aan twee de drie gestichten onder zich namen. Daardoor waren de
subdirecties overbodig geworden. In 1857 veranderde het college van regenten
over de godshuizen zijn naam in het modernere 'bestuur der godshuizen'. Pas in
1901 was het niet meer nodig dat de voorzitter een lid van de gemeenteraad was
en mocht dit ook een der andere leden zijn, als maar iemand de dubbelfunctie van
gemeenteraadslid en lid van het bestuur der godshuizen had. De oude voorzitter
A.P. Snouck Hurgronje, een fervent liefhebber van de jacht, altijd klagende dat
het weer niet geschikt was om op patrijzenjacht te gaan en vaker op zijn buiten245

plaats dan in Middelburg aanwezig, vertrok in 1901 uit de gemeenteraad, maar
wilde zijn voorzitterschap van het bestuur der godshuizen niet opgeven. Om hem
te plezieren werd de eis afgeschaft dat het gemeenteraadslid de voorzitter moest
zijn. Snouck Hurgronjes voorzitterschap heeft er echter toe bijgedragen dat de
beruchte gasthuisaffaire veel langer heeft geduurd en moeizamer is verlopen, dan
wanneer een minder specifiek prototype van het oude regentendom de voorzittershamer had gehanteerd, die minder star reageerde op de noodzakelijke vernieuwingen en moderne arbeidsverhoudingen.

2. Personeel
Het personeel bestond in 1865 uit de binnenvader en -moeder, een portier, een
keukenmeid, twee werkmeiden, een wasmeid en twee ziekenoppassers. Deze
laatsten zorgden voor twaalf ziekenzalen. De ziekenoppasser was in theorie de
schakel tussen de binnenvader en de patient. Volgens de instructie moest hij dagelijks met de binnenvader, doctor en chirurgijn de zieken bezoeken, het receptenboek, de inktpot, de pennen, het boek met de speciale voorschriften en dieten
dragen en moest hij deze lieden informeren omtrent de toestand van de zieke. In
de praktijk kwam van deze laatste schone bepaling niets terecht. Een belangrijker
de paopdracht was dat hij erop lette dat het bezoek geen eet- en drinkwaren aan
91
tienten gaf 'om het gebruik van schadelijke middelen voor te komen -. Verder
moest hij ervoor zorgen dat de patienten hun bedden opmaakten en zo zij daartoe
niet in staat waren, deed hij het zelf. Hij was aanwezig bij alle operaties en het
verwisselen van verbanden. Hij zorgde dat er genoeg verband en pluksel was, dat
de zieken op tijd naar bed gingen. dat zij zich goed gedroegen, dat zij onderling
geen goederen of etenswaren ruilden of kochten en als de oppasser daaraan zelf
meedeed, betekende dat zijn ontslag. Voor dat alles werd hij beloond met slechts
f 50: per jaar, met vrije inwoning en voeding.
In de praktijk zag het er minder gunstig uit dan men uit de instructie zou geloven. De oppassers hadden weliswaar het meest met de zieken te maken, maar zij
waren nauwelijks in staat hun werk naar behoren uit te voeren. Zij waren te oud.
ziekelijk. gebrekkig. soms werkelijk hulpbehoevend en een enkeling vertoonde
zelfs sporen van krankzinnigheid. De roes van alcohol was voor hen een van de
weinige ontsnappingsmogelijkheden uit de ellende van het bestaan. Veel van
deze oppassers beschouwden hun baantje als een oudedagsvoorziening, waarbij
zij verzekerd waren van voeding en onderdak. zonder dat zij zich bekommerden
om de zieken.
De rechtspositie van het personeel in de negentiende eeuw was zonder meer
slecht. Niet alleen deed men langdurig zwaar werk en maakte men lange dagen,
maar nog steeds werden meiden en knechten slechts voor 66n jaar aangenomen.
Op nieuwjaarsdag. wanneer de traditionele fooien werden uitgereikt. moesten zij
om verlenging van het dienstverband vragen. De binnenvader adviseerde in 1813
regelmatig het dienstverband niet te verlengen. opdat de personeelsleden zich
meer zouden inspannen uit angst vooreen mogelijk ontslag. Als zij het geluk hadden ieder jaar opnieuw te mogen blijven, zodat zij. eenmaal oud geworden, het
2.
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zware werk niet meer aan konden, moesten de personeelsleden bedelen om een
klein pensioentje. Dat vergunden de regenten dan meestal nog alleen aan de binnenvader en -moeder en niet aan meiden of knechten. Daarom bleven die zo lang
als zij maar enigszins konden en mochten aan het werk, hetgeen natuurlijk de verzorging van de zieken bepaald niet ten goede kwam. Veel oppassers waren dan
ook ziek en invalide of raakten aan de drank verslaafd.
In 1865 leed verpleger Frans aan epilepsie. Hij kreeg zijn aanvallen vaak 's
nachts waardoor hij dan de hele zaal wakker maakte, want het personeel sliep in
de regel nog steeds op de ziekenzalen. De verpleegden verzorgden Frans uit medelijden en bleven aan zijn bed zitten. Overdag moest Frans vloeren dweilen en
de bedden opmaken van wie dat zelf niet kon. Maar de verpleegden hielpen elkaar zoveel mogelijk, namen nachtwaakdiensten waar voor een kwartje, een boterham en een kop koffie en beheerden zelf hun medicijnen. Dit op verlangen van
de geneesheren die dat veiliger vonden dan wanneer de oppassers daarmee belast
werden3.

De binnenvader had natuurlijk binnen het gesticht de eindverantwoordelijkheid voor de zieken. Hij moest er zich zorgvuldig voor wachten in het biizijn van
zieken te zeggen 'deze of die is ongeneesbaar of gaat sterven of kan geen dag
meer leven' en dat gold evenzeer voor de andere personeelsleden, op straffe van
inhouding van drie maanden traktement'. Hij en de andere personeelsleden dienden zich eveneens te onthouden van onbehoorlijke of aanstootgevende gezegden
bij het assisteren bij heelkundige operaties en allen moesten een 'stipte geheimhouding nopens de kwalen der zieken' te bewaren. Een belangwekkende bepaling was dat de binnenvader en -moeder van de patienten die voor eigen rekening
in het gasthuis kwamen niets meer mochten vorderen dan het vastgestelde bedrag. Uit de stukken blijkt niet of deze bepaling een reactie was op frauduleuze
praktijken uit het verleden.
Tot 1892 hanteerde men het systeem van een binnenvaderen -moeder. Dat was
een aanzienlijk beletsel voor de doorvoering van een moderne medische verzorging. De binnenvader was slechts op de hoogte van eenvoudige administratieve
taken, zonder dat hij inzicht had in de specifieke medische noden van de patienten. Slechts 66n binnenvader springt uit de grauwe massa van onverschillige administrateurs. Evert Hendrikse, die als laatste vader in het oude gebouw te kampen kreeg met grote moeilijkheden van een op instorten staand gebouw, ruimtegebrek, besmettelijke tyfus-, pokken- en scabiespatienten en felle kritiek op het
gesticht, toonde een zodanige inzet en vriendelijkheid voor de patienten, dat het
bestuur de grootste lof over zijn 'onverflaauwden ijver en trouwe pligtsvervulling' uitriep5. Desalniettemin had ook hij geen kennis van de zich snel ontwikkelende medisch-verpleegkundige inzichten. En hoe hij ook zijn best deed en dweilen versleet op de ruwe stenen vloeren, de wijze van verzorging zonder deskundige verpleegsters was niet meer toereikend. Wrang genoeg werd juist deze man
het slachtoffer van een van de wantoestanden uit het oude gebouw: hij overleed
aan een tyfeuze besmetting.

3. Schoute, 'Ziekenverzorging voorheen en thans', in: Middelburgsche Courant 21-11- 1913
4. Bij herhaling werd zes maanden loon ingehouden en als hij onverbeterlijk zo'n grove misslag
voor de derde maal zou begaan, wachtte hem ontslag.
5. RAZ NAGM relatieven notulen 1865, inv.nr. 116
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Het is navrant dat het bestuur in 1866 met de bouw van een nieuw ziekenhuis
wel de gunstige voorwaarden schiep voor een modern-hygienische verzorging,
maar die verbetering niet waar kon maken wegens het totaal ongeschikte personeel. Wanneer men toen al de oppassers en de binnenvader en -moeder had vervangen door goed opgeleide verpleegsters, had het gebouw beter aan de hooggespannen verwachtingen beantwoord.
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Afb. 53. Dr. J.C. de Man ( 1818- 1909). Hij was een warm voorstander ran de moderne
hygienische verpleging door deskundige verpleegsters en inet toepassing van moderne
medische hulpmiddelen.

3. Verpleging
De grote stimulator om het verpleegpeil te verhogen, was doctor J.C. de Man. Hij
pleitte er al in 1849 voor dat lijstjes met het ziekteverloop bij het bed van een patient opgehangen werden, dat de kamerpotten goed afsluitbaar waren, dat de zieken zindelijker werden gehouden, dat niet gerookt werd op de ziekenzalen en
vooral dat de patienten meer baden zouden nemen. Het belangrijkste vond hij
echter dat er geschikte ziekenoppassers kwamen. In 1849 signaleerde hij al dat
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ondanks de 'gewilligheid' van het personeel, 'bijna alle ziekenoppassers in het
gasthuis zelven gebrekkigen zijn'. Eveneens vond hij het wenselijk dat het personeel zich niet te buiten ging aan sterke drank en meldde eufemistisch: 'Wij willen
hierover liefst zwijgen, maar mogen niet nalaten u te berigten dat men ons gezegd
heeft dat een der bedienden door zijne zucht tot sterke drank dikwijls aanleiding
geeft tot onaangenaamheden'6. Een vorige bediende was zelfs aan onmatig gebruik van jenever overleden.
Een grote misstand was bovendien dat de oppassers zich voor enkele karweitjes apart lieten betalen door de zieken, met name voor het zetten van lavementen. De oppassers hadden geen overwicht over de zieken en hun gezag was
minimaal. Dat was vooral nadelig op de zogenaamde 'policiezaal' waar publieke
vrouwen uit de Middelburgse bordelen voor venerische ziekten werden behandeld. Daar zou volgens De Man een veel strengere tucht moeten heersen. Het gebrek aan discipline met alle gevolgen van dien en niet de aard van de ziekte,
maakte de geneeskundigen er afkerig van deze patienten behoorlijk te verzorgen.
Bijna veertig jaar later en een nieuw gebouw rijker, was er nauwelijks iets verbeterd bij het personeel. Men kampte voortdurend met personeelstekort en indien
patienten extra oppas nodig hadden, kon dat vrijwel niet geregeld worden. De
Man pleitte nog steeds vurig voor meer en beter personeel. Hij had in 1885 een
plan uitgewerkt waarbij er 66n hoofdverpleger voor de mannen en 66n hoofdverpleegster voor de vrouwen moest komen, belast met het toezicht op de andere
verpleegsters of oppassers en ieder met de zorg voor een eigen ziekenzaal. Zij
moesten een 'pak uniforme bovenkleren' krijgen, alleen in het gasthuis te dragen
en de traktementen dienden drastisch verhoogd te worden. De regenten wilden
wel meewerken, maar wisten niet hoe zij voor niet al te veel geld geschikte oppassers konden vinden. In de jaarverslagen klaagden de genees- en heelkundigen
steen en been over de onvoldoende hulp van de oppassers: 'meestal toch doen als
zoo danig dienst zij die zelf wegens ziekte verpleegd worden' of degenen die na
hun herstel te oud of ongeschikt waren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Er was slechts 66n uitzondering, de oppasser op de chirurgische mannenzaal, Koene, 'wiens gewillige en handige hulp met lof en dankbaarheid door den
chirurg wordt geroemd'7.
De kritiek werd zo algemeen, dat langzamerhand de regenten doordrongen
werden van de noodzaak tot verandering. In december 1886 nodigden zij de twee
gasthuisdoctoren J.C. Bolle (hoofd van de heelkundige afdeling) en Y. de Keyzer
(hoofd van de geneeskundige afdeling) uit hun visie 'over den tegenwoordigen
toestand in het gasthuis in 't midden te brengen'8. Deze kans grepen zij met beide
handen aan. Bolle deed in maart van het volgende jaar uitvoerig verslag van zijn
overwegingen en kritiekpunten. Deze pionier in zijn vak - die nog bij mensen
thuis op de keukentafel opereerde en daarbij zoveel vertrouwen uitstraalde, dat
een tijdgenoot van hem zei: 'Het leek wel of Onze Lieve Heer zelf in huis kwam'
- had een open oog voor de gebreken. Hij viel De Man bij, die al zo lang voor beter personeel pleitte.

6.
7.

RAZ NAGM relatieven notulen 1848, inv.nr. 111.
RAZ NAGM relatieven notulen 1886, inv.nr. 122.

8.

T.a.p.
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Bolle en De Keyzer ventileerden ook hun kritiek op het feit dat het huishoudelijk bestuur en de ziekenverzorging onder 66n hoofd stonden. Deze twee taken
konden beter gescheiden worden, waarbij een gediplomeerd verpleegster het toezicht over de verzorging van de zieken moest krijgen. 'Daardoor zal het karakter
van verplegingshuis verdwijnen en zal de inrichting kunnen beantwoorden aan
haar bestemming om zieke menschen te behandelen'9. De medici achtten het verreweg onvoldoende - wat eeuwenlang toereikend was geweest - dat de werkzaamheden van het hoofd zich zouden bepalen tot een oppervlakkig toezicht op
zindelijkheid en ventilatie. In de grote stroomversnelling van de medische wetenschap moest het gasthuis nu mee. Eveneens wilden de medici andere geneesmethoden in huis halen, zoals massage, electrische behandelingen en baden.
Zij hadden daarnaast ook gemakkelijker te verwezenlijken, maar niet minder
belangrijke wensen. Zij wilden dagelijks op de hoogte zijn van de temperatuurschommelingen van de patienten, zij wilden dat hun voorschriften accuraat en
snel werden uitgevoerd, dat zieke ledematen goed werden neergelegd en dat toezicht werd gehouden op de temperatuur in de zalen. Bolle pleitte dan ook al spoedig na zijn komst naar het gasthuis in 1879, voor de aanschaf van koortsthermometers. Aanvankelijk stuitte dit bij het bestuur op grote tegenstand, want men
vond dat een extravagante en kostbare uitgave, maar tenslotte zwichtte het voor
het vuur van de overtuiging en werd voor iedere zaal 66n thermometer A f 5, - aangeschaft.
De binnenvader was ongeschikt voor het toezicht op deze verpleegkundige taken en dus wilden de medici een verpleegster aan het hoofd, geen man, want
'eene vrouw staat voor ziekenhulp van nature veel hooger dan een man en het bezwaar haar ook het hoofdtoezicht over de mannen te geven schijnt en blijkt ook,
voor zover wij het hier kunnen nagaan, niet te bestaan '1: De toekomst leerde wel

anders.
De chirurg Bolle, de eerste arts met een opleiding nieuwe-stijl in Zeeland die
zich ' verlaagde' tot het chirurgijnswerk van de heelkunde, gaf in het vervolg van
het rapport een treffende beschrijving van het gebrek aan netheid, frisheid en orde
op de vrouwenkamer. Deze zaal deed buitengewoon ongezellig aan en had kale
witte muren waar de verf van afbladderde. De kachel deed niet alleen dienst voor
verwarming, maar werd ook gebruikt om eten op te koken. De kasten op die zaal
bevatten en onbeschrijfelijke rommel, bestaande uit de garderobe van de moeder,
beddelakens, handdoeken en voorwerpen van al vertrokken patienten. Ook het
servies was eigendom van de patienten en de kamermoeder en bestond uit een
bonte mengeling van soepborden die ongeacht het menu gebruikt werden, ijzeren
vorken en lepels, een grote theekop met houten pollepel voor de saus, een emmer
met kopjes voor het water in plaats van een karaf met glazen, een metalen schaal
voor de soep en stenen schalen voor het overige eten.
Voor zeven patienten waren vier handdoeken beschikbaar, waarvan slechts
ddn in gebruik was. De moeder had van een versleten tafellaken een paar handdoeken gemaakt voor enkele patienten wier wonden te vuil waren om andere doeken voor te gebruiken. Twee patienten hadden wijselijk hun eigen doeken meegebracht, zodat daadwerkeliik drie patienten zich met 66n handdoek afdroogden.

9.

T.a.p.

10.
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Het beddegoed was verre van uniform. De bedden, bestaande uit een kafzak. peluw, hoofdkussen, twee lakens en twee dekens, vormden een bont plaatje van
groene en gele paardendekens, allemaal verschillend van tinten dikte. Aangezien
op de zaal met zeven, overigens moderne, ijzeren ledikanten slechts zestien lakens waren, kon zij werkelijk niet alle linnengoed tegelijk verschonen. De moeder loste dit probleem op door iedere week de onderlakens te laten wassen en de
gebruikte bovenlakens als onderlaken te gebruiken.
Naast elk bed stond een nachtkastje dat meer weg had van een 'kleine komenijswinkel' dan van de bergplaats voor de pot. Die stond ongedekt onder het ledikant en de houten deksels lagen ongebruikt in de kast. Maar het meest bedenkelijke was dat de moeder totaal geen gezag had en de patienten en hun familieleden
haar steeds de baas waren. De moeder schikte zich naar hun wensen om de lieve
vrede te bewaren en om haar eigen gemak.
Ook dient men meer dan een goed vertrouwen te hebben om te meenen dat zonder invloed van derden de moeder precies opvolgt wat haar is gezegd. Daarvoor is zij te onbeschaafd en wordt zij te veel in beslag genomen met allerlei huiselijke bezigheden
als kachel poetsen, borden poetsen, zilver of liever ijzer schuren etc. etc. zodat op
sommige uren van den dag de zaal op alles gelijkt behalve op een ziekenzaal, hetgeen
niet weinig in de hand wordt gewerkt door de opzittende zieken groenten voor de keuken te laten schoonmaken".

Deze jammerlijke toestanden trof men ook in de andere zalen aan. De situatie
kon volgens Bolle pas veranderen indien het systeem verbeterde en een 'beschaafde welopgevoede kundige vrouw' aan het hoofd zou komen. Dat zou de
'grootste weldaad' voor het gesticht betekenen. Op 30 augustus 1887 vond naar
aanleiding van het bovengenoemde rapport een bijeenkomst plaats van de gasthuisdoctoren met het bestuurder godshuizen, met als voornaamste onderwerp het
benoemen van verpleegsters. Nu hadden de gasthuisdoctoren al enige tijd bijzonder gunstige ervaringen met de in 1883 opnieuw opgerichte Inrichting voor Ziekenverpleging te Middelburg'3. De aanvankelijk twee, al snel drie verpleegsters,
woonden in het gasthuis en verrichtten hun diensten aan patienten die thuis ziek
lagen. Daarnaast namen zij vrijwillig ook nog diensten in het gasthuis waar. Zij
hielpen dokter Bolle bij operaties, bij het verwijderen van gipsverbanden en zij
zorgden voor het opnemen van de temperatuur bij de zieken. Dergelijke bekwame vrouwen hadden de gasthuisartsen voor ogen toen zij om verpleegsters
vroegen. In de jaarverslagen werd de 'handigen kalmen en liefdevollen steun van
de dames ziekenverpleegsters' dan ook hoog geroemd. En doordat zij veel aanwezig waren bij operaties, kregen ze een grote handigheid in het assisteren, het
aanleggen van verbanden en het masseren, irrigeren en electriseren.

RAZ NAGM relatieven notulen 1887, inv.nr. 122.
Van 1859 tot 1877 was de Vereniging Verpleeginrichting in Middelburg actief en bood hulp
bij het aan huis verplegen van zieken. Aangezien de verpleegsters onvoldoende geschoold waren
en hun aantal jaarlijks daalde, werd de vereniging opgeheven. Op initiatief van de Middelburgse
huisartsen werd in 1883 opnieuw de vereniging opgericht, nu met gediplomeerde verpleegsters.
Hiermee volgde men het principe van de diaconessenhuizen te 's-Gravenhage. Utrecht en Amsterdam. Zie PeI, 'Geschiedenis gasthuis', in Zeet,ws Tijdschrift 2 1 5 e n d e Jaarverslagen van de
inrichting tot Ziekenverpleging. RAZ NAGM relatieven notulen 1884-1888, inv.nr. 122.
11.
12.
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4. Zuster Vos en zuster De Wilde
Hiermee begon daadwerkelijk de overgangsperiode van een negentiende-eeuwse
verpleeginrichting naar een twintigste-eeuws ziekenhuis. Op de bijeenkomst van
30 augustus 1887 nam men het principiele besluit met de Inrichting voor Ziekenverpleging een contract te sluiten, zodat een of meer dames-verpleegsters aan het
gasthuis verbonden werden. Men boog zich vooral over de vraag of de taak van
de verpleegster wel voldoende van die van de binnenvader was af te scheiden.
Een van de verpleegsters zou dan permanent in het gasthuis moeten werken.
Vooral dokter Bolle was een groot voorstander van dit idee. Hij zei dat hij dank
Zij de vrijwillige hulp van de dames veil)leegsters nog nooit zoveel had geopereerd als de laatste tijd
Samen met het damescomitt van de vereniging tot ziekenverpleging stelde
Bolle alvast een instructie op voor een verpleegster als hoofd van het personeel
en belast met de behandeling en zorg voor de zieken, de goede ligging, de reinheid en frisheid van de zalen en de zindelijkheid van het beddegoed. Zij moest
erop toezien dat de zieken steeds met zachtheid werden behandeld, zij zorgde
voor de regelmatige toediening van medicijnen en voor de stipte uitvoering van
de voorschriften van de genees- en heelkundigen zodat de medici in dringende
gevallen ook buiten de gewone werktijden op de hoogte waren van de toestand
der zieken. Verder zou het haar taak zi.in te zorgen voor rust, stilte, een constante
temperatuur op de ziekenzaal en diende zij daar het roken van tabak en het gebruik van sterke drank te verbieden. Ook had zij het toezicht op het gebruik van
de baden door de patienten.
Opmerkelijk is dat de verpleegster in de hierarchie niet onder de binnenvader

stond, maar daarentegen volkomen onafhankelijk van hem haar werk had te verrichten. Bij eventuele meningsverschillen diende een medicus tussenbeide te komen en niet het bestuur. Zij had geen contact met het bestuur en mocht dan ook
alleen via de medici het bestuur inlichten. Aanvankelijk beoogde men dat iedere
drie maanden een andere verpleegster de functie van hoofd zou vervullen.
Op 1 juni 1888 nam zuster Bertha Vos haar intrek in het gasthuis, een 'beschaafde welopgevoede kundige vrouw', die zozeer uit roeping haar werk deed
dat zij er geen salaris voor wilde ontvangen. Het volgende jaar al werd de regeling
van de driemaandelijkse wisseling afgeschaft en vervulde zuster Bertha Vos het
hele jaar door de functie van hoofdverpleegster. Zij had niets te zeggen over de
voeding van de patienten, want dat was nog steeds het domein van de binnenvader. Zuster Vos functioneerde uitstekend en toen in 1892 de binnenvader overleed en de regenten grote moeite hadden om een echtpaar te vinden waarvan zoweI de man als de vrouw de gewenste eigenschappen bezaten, besloot het bestuur
de grote stap te wagen en brak men met de traditie van een binnenvader en -moeder aan het hoofd van het gesticht. Bertha Vos werd tot directrice benoemd en
men zocht een administrateur voor de andere taken.
Inmiddels had zuster Vos al veel verbeteringen doorgevoerd, daarbij tegengewerkt door het oude personeel en de binnenvader, die alle hygienische vernieuwingen onnodig en bedreigend vonden. Zuster Vos zorgde ervoor dat de patienten de moderne badkamers mochten gebruiken, die daarvoor nog alleen bestemd
waren om tegen een bepaald tarief aan particuliere Middelburgers een bad te gunnen. Maar wegens de hoge prijs van de baden en de angst om in het gasthuis te
komen, werd er weinig gebruik van gemaakt. J.C. de Man pleitte al jaren ervoor
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Afb 54. Verpleegsters in het gasthuts, 8 december 1890 In 1890 werkten voor de Inrichting voor Ziekenverpleging te Middelburg · meJ B Vos, meJ. A.A Merten, mej

Ruugrok en mel Smits Verburg
dat de verpleegden in plaats van de oude losse badkuipen deze moderne badinrichting zouden kunnen gebruiken. Deze wens werd slechts ten dele vervuld,
want patienten en burgers moesten voortaan de badkamers delen. Behalve baden,
tot groot genoegen van de doktoren consequent doorgevoerd, moesten de pattenten nu ook hun tanden poetsen en mond spoelen, werden hun haren geknipt en
baarden geschoren. Haar ruime budget van f 2000,- om de meest noodzakelijke
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.

verbeteringen door te voeren, toont dat het de regenten ernst was met het aanpakken van de misstanden. In 1890 stelde de jonge J.J. Berdenis van Berlekom met
genoegen vast dat grote verbeteringen in de verpleging hadden plaatsgevonden,
'dank zij de krachtige wil en onvermoeide werkzaamheid van de hoofdverpleegster, mej. Vos'.
Volgens Berdenis van Berlekom heerste overal nu grote zindelijkheid, de zalen maakten een aangename indruk, de bedden waren zuiver, de patienten
schoon, zelfs degenen die incontinent of doorgelegen waren. 'De patienten kunnen eveneens zonder schroom worden betast' en werden als hun toestand het toeliet, bij binnenkomst meteen gebaad in een warm bad13. Soms ging men er zelfs
toe over de maag te zuiveren en te spoelen met warm water of medicamenteuze
soluties. Berdenis van Berlekom zelf had een klein onderzoekskamertje gekregen
waar hij chemische en microscopische waarnemingen kon verrichten.
Hoewel al veel verbeterd was, bleef zuster Vos nog een witte raaf onder het
gasthuispersoneel. Bolle schreef in 1890 heel optimistisch: 'Over het algemeen
is het hulppersoneel der zalen niet altijd op de hoogte van zijn taak. Gaandeweg
zal ook daarin verbetering komen, naarmate de heilzame. beschaafde manieren
van de verpleegster eene onbeschaafde knecht of meid zelf doet gevoelen, dat zij
niet op hun plaats zijn'. Ook Berdenis van Berlekom had het over een 'alles overheerschenden indruk van verbetering' zowel wat betreft de inrichting als de verpleging'14.
Zo was de situatie toen zuster Vos directrice werd en in het jaarverslag over
1892 jubelden de doktoren: er 'heerscht in het gesticht eene beschaafde toon'. In
overleg met de directrice probeerden de medici het personeel nuttige wenken te
geven voor een betere verpleging. Ook werd het nu wat beter betaald, zodat de
zogenaamde 'bijlopers', de herstellende zieken die meehielpen, ontslagen werden. Door sterilisatie van de instrumenten konden geopereerde patienten zonder
complicaties genezen en de directrice zel f hielp mee, onder andere met het masseren van verstijfde ledematen. Ook leidde zij twee meisjes op die Bolle bij zijn
operaties konden assisteren. Ieder jaar weer werd de onvermoeibare ijver van
zuster Vos geroemd. Pas toen zij directrice was, mocht zij rechtstreeks met het
bestuur overleggen, zonder de tussenschakel van de medici. Zij had nu ook het
recht de patienten te straffen met een uitgaansverbod, wat voorheen alleen aan de
binnenvader was voorbehouden. Zelf moest zij vrijwel dag en nacht bereikbaar
zijn en mocht slechts drie uur per dag weggaan, mits de portier wist waar zij was.
Zuster Bertha Vos vertrok helaas al een jaar na haar aanstelling als directrice naar
het academisch ziekenhuis aan de Catharijnesingel te Utrecht.
Met haar opvolgster begonnen de problemen die uiteindelijk tot de beruchte
gasthuisaffaire hebben geleid. Zuster De Wilde, ook een van de verpleegsters van
de 1nrichting voor Ziekenverpleging, had veel minder tact dan haar voorgangster,
hetgeen De Man al had voorzien. Maar er bleek geen andere kandidaat te zijn zodat zij per 1 mei 1894 een vaste aanstelling kreeg. Al meteen kwamen uitgebreide
klachten over haar bij het bestuur. Aanvankelijk alleen van de dames-verpleegsters die via het bestuur van de Inrichting voor Ziekenverpleging klaagden over
de onheuse behandeling, over het feit dat zij ineens voor veel onbenullige zaken

13,
14.
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RAZ NAGM relatieven notulen. jaarverslag 1890, inv.nr. 123.
T.a.p.

toestemming aan de nieuwe directrice moesten vragen en dat zij hun bedden niet
zouden afhalen, hetgeen de directrice zelf kwam controleren door zonder kloppen ineens in de slaapkamers van de zusters te verschijnen. En zo waren er talrijke kleine pesterijen en vijandigheden; over een gaskomfoortje dat niet gerepareerd

mocht worden, over het bier van de

zusters dat niet meer in de koele kelder

bewaard mocht worden, over de schoonmaakster die eerst toestemming moest
vragen enz.
De presidente van de Inrichting voor Ziekenverpleging, mevrouw Van CittersErmerins, echtgenote van de burgemeester, bestempelde dit als 'plaaglust' en
wilde dat het bestuur de nieuwe directrice op haar plaats wees. Mevrouw Van Citters wees er nadrukkelijk op dat haar vereniging gevr:iligd was het werk te doen
en niet zelf het initiatief had genomen. Tot slot gaf zij nog een voorbeeld van de
grove manieren van zuster De Wilde, die bij de verfijnde en beschaafde omgangsvormen van de presidente en het merendeel der zusters schril afstaken.
Toen mevrouw Van Citters de directrice verwittigde van de komst van een
nieuwe zuster, in de loop van de morgen en nog voor het middageten, vroeg zuster De Wilde bits 'of de nieuwe pleegzuster zulk een colossale maag mede brengt
dat er een scheepslading in moet, dat zij dat te voren moet weten'. En mevrouw
Van Citters vroeg het bestuur wrang: 'Moet ik om zulk een onbeschaafd antwoord lagchen of boos worden?' Het bestuur antwoordde simpelweg, zonder
zich in de problematiek te verdiepen: 'lagchen!' en hoewel het de handelwijze
van de directrice nu niet bepaald beminnelijk vond, bleef het bestuur haar trouw.
Tegelijk wilde het bestuur ook de vereniging sparen, 'maar onze ingenomenheid
met die inrigting mag niet zoo ver gaan dat wij haar toelaten in ons gasthuis het
commando te voeren, wat eigenlijk naar het mij toeschijnt, wel wat in den geest
der presidente dier vereeniging ligt'15, schreef president Snouck Hurgronje star
en zonder begrip voor de veranderende gezagsverhoudingen.
De directrice was echter een bron van voortdurende problemen. In september
1895 klaagde zij over 'het vele leven en spektakel' dat de jonge verpleegstertjes
maakten, zodat op straat een oploopje ontstond en in het gebouw zelf iedereen
naar beneden kwam 'in de gedachte dat er iets ontzettends gebeurde'. De last van
de verantwoordelijkheid drukte zwaar op de schouders van zuster De Wilde; tact
was bepaald niet haar sterkste kant en zij kampte met een chronisch personeelstekort. Het personeel werd nog steeds te laag betaald. Ook de artsen klaagden over
het nijpende personeelstekort en de slechte kwaliteit van de verpleging en aangezien zuster De Wilde onvoldoende overwicht had en het bestuur geen financiele
middelen ter beschikking wilde stellen, bleven figuren als oppasser Langejan en
oppasser Hendrikse bij gebrek aan beter hun zwakke krachten aanwenden.
De problemen met directrice De Wilde waren er mede aanleiding toe dat de
zusters van de Inrichting tot Ziekenverpleging in 1898 een eigen pand aan de
Lange Viele kregen, waar tevens particuliere zieken werden verpleegd. Later
werd dit particuliere ziekenhuisje een geduchte concurrent voor het gasthuis. De
vele botsingen verpestten de sfeer in het gasthuis grondig. Zuster De Wilde
voerde nauwelijks verpleegkundige verbeteringen door; de medici werden verdeeld in hun sympathie of antipathie voor haar en onder de verpleegsters leek hetzelfde te gebeuren, waarbij de meesten haar antipathiek vonden. Een schrijnend
voorbeeld van de animositeit tussen de directrice en de verpleegsters kwam naar
voren in het geval van zuster Holst. De directrice had haar gezegd dat zij iets verkeerd had gedaan en haar toegevoegd: 'Jij kunt nergens terecht komen, je eigen
15.
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ouders willen je niet hebben'. Deze opmerking werd door de ouders van het
meisje bijzonder hoog opgenomen. Zij haalden hun dochter meteen thuis om haar
verdere grofheden te besparen en haar goede naam niet te laten 'bezwalken'. Op
aandringen van de jonge arts J.J. Berdenis van Berlekom schreef zuster Holst een
uitvoerige brief aan het bestuur, omdat er volgens de arts 'toestanden (bestonden)
waarvan de regenten zeker niets afwisten'.
Zuster Holst klaagde in haar brief vooral over het feit dat het bestuur geen
kwaad woord over de directrice wilde horen en haar altijd op haar woord geloofde, terwijl zij intussen het leven van de verpleegsters onmogelijk maakte. Met
waar redenaarstalent (haar vader was correspondent bij het Algemeen Handelsblad) en een getergde (socialistische) ziel, schreef zuster Holst:
De mindere man denkt nog zoo dikwijls 'voor mij is er toch geen recht!' Gelukkig is
dit tegenwoordig niet meer zo; gelukkig behoeft het volk tegenwoordig niet meer vertrapt en mishandeld te worden zonder het recht te hebben iets terug te doen. Het Socialisme neemt goddank! meer en meer toe.
Zij riep de regenten op in het gasthuis bij de patienten en verpleegsters te informeren naar de directrice.
Geslagen worden ze niet, verhongeren zullen ze niet, maar wat denkt U, dat iemand
die hulpeloos neerligt, niet eens behoefte heeft aan een vriendelijk woord in plaats
van ruzie en ontevredenheid om zich heen te hebben, want de stemming van het
hoofd werkt natuurlijk ook op de ondergeschikten en wie moeten het ontgelden? De
zieken! (...) U zult mij toch toestemmen dat iemand die soms den geheelen dag loopt
te schelden en te razen als een vischvrouw, niet op den naam van beschaafd aanspraak
kan maken!

Zuster Holst verzocht de regenten:
Ondervraagt U de oppasseressen, hoe een van hen verleden week door de directrice
heel kalmpjes door de gang werd gesleurd. haar japon geheel stukgetrokken. en
daarna opgesloten werd ! ( . . . ) Ondervraagt U d e patient Labritre op zaal 40, een
meisje uit Domburg. een schepseltje dat geheel hulpbehoevend is. toen ze 's nachts
niet had kunnen slapen van de pijn, werd haar heel vriendelijk toegevoegd: "Je moet
hier niet zoo'n drukte maken, want je bent hier maar van de liefdadigheid",
waarop zuster Holst cynisch schreef: '0! zulke woorden doen een zieke zoo veel
goed !' Maar zij ging nog door met haar aanklacht.
Vraagt U aan de oppasseres op zaal 40 wat de directrice tegen haar gezegd heeft, toen
genoemde patient moest komen: 'Er komt een patient waarvoor goed gezorgd moet
worden. want er zullen veel 'hooge dames' bij komen'. Moet dat in aanmerking worden genomen bij de verpleging?

De directrice noemde een dokter uit Domburg tegenover de patienten op zaal
40 een kwakzalver en tegen de verpleegsters zei ze 'dat de patienten stierven vond
ze niets, het speet haar alleen voor de dokter'. En nogmaals druipend van cynisme schreef zuster Holst dat dit dan zeker de ware naastenliefde was. Zij drong
erop aan dit alles te onderzoeken, niet in het bijzijn van de directrice, want iedereen sidderde voor haar en zou dan zeker niets meer durven zeggen. Zij dreigde,
als er geen onderzoek zou worden ingesteld, dat zij een ingezonden stuk in de
Middelburgsche Courant zou plaatsen, want 'Recht moet er zijn ! ! 'e n zij besloot
haar aanklacht met de woorden 'eens moet toch het recht zegevieren! '16.
16.
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Het bestuur, nog geheel in de oude regentenmentaliteit levend, was bijzonder
verbolgen over de 'onvoegzame toon' die dit verpleegstertje had gebezigd en was
al helemaal wars van ieder socialistisch denkbeeld. Het achtte zich absoluut geen
verantwoording verschuldigd aan een verpleegster en ging dan ook niet in op de
beschuldigingen en verzoeken tot inspectie. Dat waren zaken die het lagere personeel niet aangingen en de kwestie werd in de doofpot gestopt.
Pas toen de directrice lichamelijke klachten kreeg en door een reumatische
aandoening nauwelijks meer kon lopen, wilde het bestuur haar kwijt en ontsloeg
zuster De Wilde in 1903, nadat het haar eerst geprest had haar ontslagaanvraag in
te dienen. Zij schreef treffend: 'Ik ben in en door den dienst op het gasthuis versleten'. De regenten, die in deze tijden wei heel weinig sociaal gevoel toonden en
zich zo min mogelijk met de interne problemen bezighielden, scheepten haar af
met een minimaal pensioentje. Als toegift na haar vervroegd vertrek, kreeg zij
nog tyfus uit het gasthuis mee. Het bestuur voegde zuster De Wilde toe dat haar
aanwezigheid in het gasthuis niet meer gewenst was en noch voor haar aangenaam kon zijn, noch wenselijk was voor het gesticht.
In het jaarverslag noteerde het bestuur enigszins huichelachtig dat de laatstejaren 'al meer en meer bij ons de overtuiging (werd) gevestigd dat eene vrouw niet
de geschikte persoon is om aan het hoofd te staan van een gasthuis van den omvang van het onze'. Aangezien vrijwel al het personeel uit vrouwen bestond,
deed zich het gemis voelen van 'een mannelijk persoon van overwegend prestige'17.

5. De gasthuiskwestie

Inmiddels was op aandringen van de oog- en oorspecialist dr Riemer Bijlsma, de
eerste medische specialist in Zeeland, in 1901 een interne opleiding voor verpleegsters gestart. Het bestuur besefte dat dit noodzakelijk was om blijvend over
goede verpleegsters te kunnen beschikken. Weliswaar vond het de kosten b
f 600,- erg hoog, maar desalniettemin gaf het zijn fiat. De cursus startte in het najaar van 1901. De doktoren gaven de medische lessen en de directrice verzorgde
de verpleegkundige opleiding. Hiermee had het gasthuis als een van de eerste
kleinere regionale ziekenhuizen de principiele stap gezet naar een moderne personeelsopleiding in eigen gebouw. Het was hiermee zeer vooruitstrevend, want
vrijwel alleen de grote ziekenhuizen hadden een eigen opleiding. Bij de kleinere
tehuizen gebeurde het onderwijs slechts te hooi en te gras en werden de leerlingen
zeker niet door de directeur zel f onderwezen. In 1905 erkende de Nederlandse
Bond van Ziekenhuisverpleging de verpleegstersopleiding in het gasthuis. Dit
was een groot succes voor Bijlsma.
Tevens verbeterde het bestuur op aandringen van Zuster De Wilde de materiele
positie van de verpleegsters. Hun salaris werd verhoogd tot f 100,- perjaar, overigens nog slechts het minimum dat in andere ziekenhuizen werd gegeven. Ook
kregen zij een betere voeding, bestaande uit een ei en een halve liter melk bij hun
ontbijt en toespijs van melk, meelkost of fruit na het middagmaal. Het was bijzonder hard nodig dat meer verpleegsters in dienst kwamen, want de zeven zus17.
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ters, van wie 66n nachtdienst had en meestal 66n haar vrije dag genoot, moesten
zorgen voor de patienten op zes ziekenzalen, op de klassekamers, op de afdeling
voor besmettelijke ziekten, zij moesten de wacht houden bij pas geopereerden en
krankzinnigen, moesten secties en operaties bijwonen, zorgen voor poliklinische
behandelingen en helpen bij plotselinge ongelukken. Daarbij werkten zij nog van
's morgens half zeven tot 's avonds acht uur.
Na het vertrek van zuster De Wilde vroeg het bestuur dr Bijlsma haar op te volgen als directeur, waar hij grif op in ging. Begin 1903 had Bijlsma al een ontwerp
gemaakt voor een betere organisatie. Daarin vond hij dat een man aan het hoofd
van het gasthuis onontbeerlijk was voor het goede verloop. Onder hem was dan
een adjunct-directrice nodig, terwijl twee verpleegsters de leiding kregen over de
genees- en heelkundige afdelingen. Zij waren ondergeschikt aan de adjunct-directrice. Al in maart 1903 benoemde het bestuur twee vriendinnen uit het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam, zr Raven (heelkundige afdeling) en zr Sinclair
(geneeskundige afdeling). Bijlsma werd uiteraard de directeur. Hij meende dat
het bestuur met hem aan het hoofd een lot uit de loterij had getrokken en prees
zichzelf aan omdat hij het voordeel had een man te zijn, goedkoop was (het bestuur bestreed dit overigens fel) en hij stond volgens eigen zeggen 'in kennen,
ontwikkeling en beschouwing' ver boven het personeel 18
Bijlsma stelde voor zuster Mary Greeve tot adjunct-directrice te benoemen en
prees haar hemelhoog, voornamelijk omdat zij het eens was met zijn inzichten
omtrent de verpleging. Zij zou 'eene der voortreffelijkste verpleegsters uit ons
vaderland, alom bekend en geeerd' zijn. Bijlsma had grootse plannen en wilde
van het gasthuis een modelinrichting maken, waar de leerlingen niet betaald kregen, maar geld toe moesten geven om daar hun opleiding te mogen volgen. Zo
gebeurde het. Voor meisjes van goede afkomst vroeg hij zelfs een lesgeld van
f 30,_per maand.
Een korte tijd leek nu alles ideaal. Het gasthuis werd gemoderniseerd met een
nieuwe operatiekamer en verbandkamer, een draaibare lighal voor tuberculoselijders, warm en koud stromend water, electrische bellen en een doelmatig sectielokaal. lien groot deel van het oude personeel werd per I augustus 1903 ontslagen
(vijf van hen kregen tyfus) en het bestuur benoemde nieuwe verpleegsters, met
aan het hoofd het duo Bijlsma Greeve. Over zr Greeve was hij zeer te spreken:
'Zij is superieur'. De directeur bejubelde het herstel: 'van toen af trad er eene periode van schier ongekende eendracht en kalmte der gemoederen in' aldus Bijlsma. Het bleek echter de stilte voor de storm te zijn. Het bestuur was door dit vermeende herstel geweldig opgelucht. Het sprak over de tact van Bijlsma om met
verschillende soorten mensen om te gaan, waaronder allerlei 'mingunstige' verhoudingen werden voorkomen en het bestuur verhoogde eigenmachtig zijn salaris uit angst hem kwijt te raken.
Maar de geruchten over Bijlsma en zr Greeve gingen al rond en wierpen reeds
hun schaduw over de opgepoetste naam van het gasthuis. De directeur zou indiscreet en opdringerig zijn, hij achtervolgde zuster Greeve. overstelpte haar met
geschenken. rozen en eveneens met verw ijten en boze woorden. Zij trok daar de
consequentie uit en vertrok binnen een jaar na haar aanstelling zonder enige
ruchtbaarheid aan deze zaken te geven. Bijlsma zorgde meteen voor een opvolg-

18. RAZ NAGM relatieven notulen 1903, inv.nr. 128.
258

ster, zr S. Glaser. Maar met het vertrek van zuster Greeve. hadden ook diverse
verpleegsters hun ontslag genomen. En het verloop onder het personeel nam met
zr Glaser als adjunct-directrice alleen nog maar toe. Ergingen geruchten overeen
minder goede verstandhouding tussen de directeur en het verplegend personeel
en tussen de verpleegsters onderling. Dit deed afbreuk aan de met zoveel zorg opgebouwde goede naam van het gasthuis.
Bijlsma en Glaser hadden inmiddels hooglopende ruzie gekregen, waarbij de
directeur zijn adjunct in alles buiten spel zette en haar volstrekt negeerde. De
hoofdverpleegsters Van de Oever en Overeem bespotten haar, noemden haar onbetrouwbaar en wispelturig en zetten de verpleegsters tegen haar op, zodat zuster
Glaser ten einde raad haar ontslag vroeg in 1905, een halfjaarnahaaraanstelling
En toen zij hevig geschrokken voor de consequenties van een ontslag binnen een
half jaar na aanvaarding van haar dienstbetrekking, het ontslag ongedaan probeerde te maken en daartoe een beroep deed op Bijlsma en het bestuur, liet men
haar genadeloos vallen, uitgezonderd het bestuurslid dr A.W. Verheyden. Zij
kreeg haar ontslag. Dr Meyer, die haar nog sprak op de avond dat zij haar ontslag
vernam, 7 juli 1905, hoorde haar klagen 'dat zij erger dan een misdadigster niet
eens gehoord mocht worden'. Noch de directeur, noch de voorzitter H.A.
Snouck Hurgronje, wilden tijd uittrekken voor een gesprek met zr Glaser. Haar
laatste woorden tegenover Meyer op 7 juli waren: 'Ik ben toch verloren', waarop
zij in haar kamer een eind aan haar leven maakte'v.

6. Beoordeling
Nu moest de gemeenteraad zich met de problemen in het gasthuis gaan bemoeien.
Het legde het bestuur de verplichting op een onderzoek in te stellen naarde snelle
wisselingen in het personeel en de vele geruchten omtrent de dubieuze rol van
Bijlsma. Het bestuur, dat met uitzondering van Verheyden, geheel op het kompas
van Bijlsma voer en al zijn wensen honoreerde, voelde zich aangetast in zijn zelfstandigheid en voerde tegenstribbelend en oppervlakkig de eis uit.
Het eerste rapport van de regenten over de gasthuisaffaire legde geen enkel
verband tussen de voorgaande moeilijkheden en de zelfmoord. Uiteraard nam de
gemeenteraad daar geen genoegen mee. Inmiddels waren niet alleen in het gasthuis tussen het personeel alle verhoudingen bedorven, maar ook het bestuur was
nu verdeeld.
De cruciale figuur was directeur Bijlsma. In het tweede, uitgebreidere rapport,
op last van de gemeenteraad opgesteld, mochten ook de medici en de verpleegsters hun oordeel geven over het voorgevallene. Daarin kwam de bedenkelijke
handelwijze van Bijlsma duidelijker naar voren. Een complicatie in deze affaire
was dat zuster Glaser zelf niet erg tactvol was geweest, regelmatig zowel patienten als personeel uitschold, morfine gebruikte en teveel wijn en cognac dronk.
Zuster Glaser kon haar werk gewoon niet aan en het huishoudelijk personeel zag
haar dan ook als de grote boosdoener. De medici Meyer en Schoute keken echter
verder en legden de vinger bij Bijlsma.
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Meyer beschuldigde Bijlsma ervan dat hij in stilte meegewerkt had om de zaak
Wilde nog onhoudbaarder te maken dan deze al was. om dan
zelf als de grote reorganisator tevoorschijn te komen. Ieder die op de hand van
zuster De Wilde was geweest, zou door Bijlsma zijn weggewerkt. Bijlsma's optreden was Meyer zo in het verkeerde keelgat gegchoten, dat hij de nieuw benoemde zuster Greeve vooraf per brief had gewaarschuwd voor dit wespennest.
Schoute gaf echter pas goed een vernietigend oordeel over Bijlsma, niet alleen
over zijn persoon, maar ook over hem als medicus en als directeur. Hij nam het
Bijlsma vooral erg kwalijk dat hij als dat hem beter uitkwam, de adjunct-directrice volkomen liet vallen, haar tegenover anderen belachelijk maakte en haar beledigend behandelde. Schoute, zelf een bijzonder integer persoon, had evenals
Verheyden geen goed woord over voor de directeur, die wispelturig en eigengereid steeds zijn eigen belangen voorop stelde. Schoute gaf diverse voorbeelden
van het onbetrouwbaar en onoprecht handelen van de directeur. waaronder de
schaamteloze poging enkele persoonlijke brieven van zuster Glaser onder het
personeel te laten circuleren. Bijlsma bood aan deze voor Schoute pijnlijke brieven achter te houden, als die voortaan zijn mond zou houden. Schoute maakte
deze bedenkelijke praktijken van Bijlsma openbaar in de hoop dat ook het bestuur
zou inzien welke rol de directeur in werkelijkheid speelde.
De onthullingen waren het bestuur bepaald niet welkom. Het had steeds een
soort isolatiepolitiek gevolgd, had alleen met de directeur willen praten en met
geen andere personeelsleden en had kortzichtig en eenzijdig steeds alleen geloof
gehecht aan de woorden van de directeur. Voorzitter H.A. Snouck Hurgronje
laakte dan ook de 'partijdige' toon van Schoute en verwierp diens mening al bij
voorbaat. Het bestuur kon geen kritiek op Bijlsma velen en het schoof Schoutes
mening simpelweg aan de kant door te zeggen dat hij dan eerder over Bijlsma had
moeten klagen. Het rapport aan de gemeenteraad werd niet gewijzigd, zodat het
bestuurslid Verheyden erbij aangetekend wilde hebben dat hij het er niet mee
eens was, hetgeen hij veiligheishalve ook in een aparte brief aan de gemeenteraad
nog eens meedeelde. Intussen wilde Bijlsma salarisverhoging en hoewel het bestuur er veel moeite voor deed, kreeg het daarvoor geen toestemming van de gemeenteraad. Bijlsma echter beschouwde afzien van een salarisverhoging als erkenning van schuld.
De affaire sleepte zich voort: er werden steeds meer mensen gehoord. in de gemeenteraad werd de zaak behandeld en het publiek kreeg de indruk dat er in het
gasthuis een grote mate van immoraliteit heerste. Toen besloot Schoute open
kaart te spelen en schreef de gemeenteraad in maart 1906 een vlammende brief,
waarin hij duidelijk maakte dat het bestuur de ernst van de zaak ver had onderschat. Het dacht alleen te maken te hebben met een ruzie onder doktoren, maar de
'huidige beweging' had een diepere morele achtergrond met als belangrijke factor het bedenkelijke amoureuze gedrag van de directeur. 'Dat de directeur en een
der verpleegsters zooveel te samen zijn en zich steeds samen afzonderen. Dat de
directeur avond aan avond op haar kamer verblijft en deze kamer als regel zorgvuldig in donker wordt gehouden'm. De verpleegsters zagen de directeur vaak 's
nachts behoedzaam sluipend de kamer van deze zuster verlaten. Na het vertrek
van het verpleegstertje ging de sympathie van de directeur over op een andere
al onder zuster De

zuster.
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En zo werden de jonge meisjes bedorven omdat ze al te veel onder ogen kregen, 'het gif, de besmetting om niet meer erg te vinden wat ze vroeger wel heel
erg vond(en) en wat dit inderdaad is'. Schoute vond dit een uiterst zorgwekkende
ontwikkeling. Het verpleegstertje 'heeft geleerd mee te praten over verhoudingen, ze heeft gemerkt dat men daarover fluistert en lacht, dat hoewel liegen niet
mag, het toch soms met voordeel kan worden aangewend'. Het bestuur zweeg alles dood; de ouders van de jonge meisjes mochten niet worden ingelicht over deze
demoraliserende gebeurtenissen.
En onderwijl zien die zeer jonge meisjes die thuis in den huiselijken kring met liefde

en zorg werden omringd en opgevoed, al het vreeselijke gebeuren dat het onafwend-

baar gevolg is van het hier boven beschrevene: intriges, leugens. laster, heftigen ruzies, scheldpartijen, gruwelijke briefjes, sdnes van allerlei aard en zelfmoord. ( . . . )
Boven dit alles troont het bestuur in rustigen rust, verzekert dat alles in de beste orde
is en noemt hen die eindelijk openlijk en gedocumenteerd verklaren dat dit niet zoo
is. eenvoudigweg onbetrouwbaar als gedreven door animositeit 2I

Schoute vervolgde aan de gemeenteraad: 'Neen, mijne heeren, Heeren Regenten
hebben de ware diepte van de gasthuiskwestie nog niet gepeild. De zaak is zoo
eenvoudig niet als zij meenen'. Tot slot deed hij een beroep op het gevoel van de
gemeenteraadsleden. Zouden de leden der gemeenteraad zel f hun dochter of zuster aan zo'n directie durven toevertrouwen?
De relatie tussen Schoute en het bestuur was nu openlijk vijandig. Het bestuur
legde op alle slakken zout en laakte zijn houding ten opzichte van de hoofdverpleegster en adjunct-directrice. Het stoorde zich aan de onwelvoegelijke gewoonte van Schoute om de zieken regelmatig en indringend te vragen of zij
klachten hadden over de wijze waarop zij verpleegd werden. Het bestuur vond
dat ongepast, 'als ingericht op het ondermijnen van het praestige van het verplegingsbestuur' en kwalificeerde het als een 'aanstootgevende wijze waarop u dienaangaande klachten tracht uit te lokken bij de zieke'22. Ook nam de op advies van
Bijlsma nieuw benoemde adjunct-directrice F. Blaauw aanstoot aan het feit dat
Schoute fluitend zijn visites deed, een wedren door de gangen hield met de hem
begeleidende verpleegster die de ren verloor en daardoor volkomen ongepast later op de zaal was dan de arts. Ook het feit dat Schoute wel eens verzuimde de adjunct-directrice te groeten, zette kwaad bloed bij zr Blaauw.
Dit alles tekende de verziekte sfeer. Het bestuur bestond voor een deel uit representanten van de oude regentenmentaliteit, met als gecommitteerde voor het
gasthuis de uiterst reactionaire gepensioneerde ritmeester H. A. Snouck Hurgronje, die het absoluut oneens was met zijn mede-gecommitteerde, de vooruitstrevende arts A.W. Verheyden. Het bestuur kon niet meekomen met de modernere
opvattingen en omgangsvormen en een groot beletsel voor een soepele afhandeling van geschillen was dat het alleen via de directeur met het lagere personeel te
maken wilde hebben. Het feit dat kritiek werd geleverd op hun beleid, hun functioneren en falen, was buiten iedere proportie, absoluut ongepast en ontoelaatbaar en werd alleen al daarom niet serieus genomen.
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Uiteindelijk leidde een betrekkelijk gering incident dat uitgroeide tot een grote
rel ertoe, dat er een oplossing voor deze slepende affaire kwarn23. Een zuster
kreeg ontslag omdat zij zich van de kinderzaal absenteerde om kolen te halen
voor een kachel die uit dreigde te gaan. Zij vroeg haar ontslag ongedaan te maken, maar het bestuur volgde weer het advies van Bijlsma en willigde het verzoek
van de verpleegster niet in. Op advies van het bestuurslid Verheyden, vroegen
alle leerlingverpleegsters het bestuur dit geschil tussen de zuster en de adjunct-directrice te onderzoeken. want 'niet alleen onze toekomst, maar ook de bloei van
het gasthuis staat hier op 't spel'. De gemeenteraad kreeg wijselijk een afschrift
van deze brief, zodat het bestuur hem niet zonder meer terzijde kon leggen.
Bijlsma deed een tegenzet en schreef in december 1906 alle ziekenhuizen in Nederland aan dat ze de inmiddels buiten werk gestelde leerlingen niet moesten aannemen. Tevens maakte hij een motie van afkeuring van het bestuur jegens het medebestuurslid Verheyden openbaar24.

7. Afirikke/ing
Nu was de maat vol voor de gemeenteraad. Twee bestuursleden die aan de beurt
waren om af te treden. werden niet herbenoemd en het bestuur der godshuizen
mocht geen voordracht meer doen, maar alleen een veel vrijblijvender aanbeveling opstellen. Het bestuur was het uiteraard niet eens met de aantasting van zijn
bevoegdheden en voorzitter Snouck Hurgronje stelde voor collectief af te treden.
Twee leden, Verheyden en Peek. weigerden, zodat vijf van de zeven leden aftraden.

Hiermee was de weg geopend voor de zo hoognodige vernieuwing van de oude
'regentenkliek'. Op 1 maart 1907 vergaderde het nieuwe bestuur onder voorzitterschap van J.P. Fokker en de eerste daad van het nieuwe bestuur was directeur
Bijlsma met verlof te sturen, om hem vervolgens per 1 juli te ontslaan. Bijlsma
vroeg echter, nadat het duidelijk was dat het nieuwe bestuur hem zou ontslaan,
zelf al zijn ontslag aan, wegens 'de lastercampagne tegen mijne moraliteit als directeur'. zodat hij onmogelijk nog langer met 'ijver en zelfopoffering' kon
werken. Een buitenstaander, de Middelburgse huisarts J.C. Gieben, werd aangesteld als waarnemend directeur. met speciale opdracht de verpleegsters les te geven, aangezien daarvan door de vele troebelen van de laatste jaren weinig was gekomen.
De medici moesten hun mening geven over eventuele veranderingen in de organisatie, zodat naast orde en regelmaat ook de 'zoo noodige vreedzame samenwerking' kon worden verkregen25. Het liefst zagen zij, het nieuwe bestuur en de
gemeenteraad, een geneesheer-directeur aan het hoofd van het gasthuis. Maar
wegens de benarde financiele omstandigheden, moest men genoegen nemen met
een (goedkopere) directrice. Pas in 1936 kwam de zo lang verwachte geneesheerdirecteur. Langzamerhand kwam het gasthuis weer in wat rustiger vaarwater.

23. Zie voordit incident ook Pei. 'Geschiedenis gasthuis', in: Zeeuit·.s Tijdschrift, 115.
24. De afdeling Walcheren van de Maatschappij der Geneeskunst rehabiliteerde Verheyden
door in het Tijdschrift voor Geneeskunde de verantwoordelijkheid bij Bijlsma te leggen.
25.
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relatieven notulen 1907. inv.nrs. 129-130.

WeI bleef de gasthuiskwestie nog lang een pijnlijke geschiedenis. zodanig dat het
bestuur in 1925 nog liever geen inzage in de notulen over de desbetreffende jaren
wilde geven. Na het vertrek van adjunct-directrice Blaauw, die niet voldeed en
het helaas spoedige overlijden van haar opvolgster, begon met de komst van directrice J.J.E. Kits van Heyningen in 1909 een nieuwe bloeiperiode waarin de
verpleging met rasse schreden vooruit ging.
8. Dirk Schoute

Het vergde een lange tijd voordat de mentaliteit van het bestuur. de arthen. en
vooral van de patienten zo was veranderd, dat men het gasthuis niet meer als een
verpleeginrichting beschouwde, waar zieken alleen opgenomen werden omdat
thuis geen geschikte gelegenheid tot verzorging was. Nog in 1908 schreef het bestuur dat het van oordeel was dat het gasthuis alleen diende 'om zieken op te nemen en te verzorgen die thuis niet kunnen worden behandeld of gevaar van besmetting of andersinds voor huisgenoten of anderen opleveren'26 en dat opnanie
zoveel mogelijk beperkt moest worden in verband met de beperkte middelen van
het gasthuis. De man die heftig en vasthoudend tegen deze negentiende-eeuwse
mening heeft gestreden, was de chirurg dr D. Schoute. Hij wilde juist de behandeling van chirurgische patienten in het gasthuis bevorderen en de langdurig en
chronisch zieken naar het verpleeghuis aan de Herengracht overbrengen. Toen
hij in 1909 benoemd werd tot gemeenteheelmeester en de hopeloos verouderde
chirurgische afdeling van Bolle overnam, kreeg hij daartoe dan ook alle gelegenheid.

Het was Schoute die in belangrijke mate ertoe heeft bijgedragen dat het gasthuis in versneld tempo uitgroeide boven zijn negentiende-eeuws imago van verpleeginrichting. Zijn reputatie was in 1909 al gevestigd doordat hij sinds zijn
komst naar Zeeland in 1902, in het particuliere en goed geoutilleerde ziekenhuis
aan de Lange Viele de gegoede particulieren opereerde. Schoutes benoeming tot
hoofd van de heelkundige afdeling in het gasthuis betekende het begin van een
enorme groei van het aantal opnamen, waaronder veel betalende klassepatienten.
Een handicap was de krappe financiele positie van het gasthuis, waarbij ook de
gemeenteraad nauwlettend ervoor waakte dat de toch al krappe begroting niet
werd overschreden. Iedere nieuwe voorziening moest door Schoute dan ook
waarlijk worden bevochten. Op zijn aandringen werden de operatiekamers gemoderniseerd, werd het instrumentarium aanzienlijk uitgebreid en pleitte hij voor
een apart budget voor de operatiekamer. Vooral de aanschaf van nieuwe sterilisatoren en het vervangen van de ouderwetse chloroformnarcose door de veel veiliger ethernarcose, stonden op het conto van Schoute. Om het bestuur te animeren
steeds weer geld voor moderniseringen ter beschikking te stellen, deelde Schoute
mee dat hij in de zomer van 1910 een zeer bekende Berlijnse chirurg in het gasthuis moest opereren, waarbij de allerbekendste buitenlandse chirurgen en professoren het gasthuis bezochten en daarbij de operatiekamer bekeken. Dank zij de
inspanningen van Schoute viel hun oordeel gunstig uit. Zij gaven bij die gelegenheid blijk van hun 'groote ingenomenheid, om niet te zeggen beleefde verbazing'
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Afb. 55. De eerste ziekenauto, een Dodge, bij het 'Smytegelt-bruggetje' op de Herengracht. ca 1930. Op de achtergrond is het pand te zien waarin van 1857- 1909 de arm#'C:en waren gehuisvest e,i dat in 1910 een kweekschool werd.

over de moderne inrichting. Dat was ook steeds het doel van Schoute, om een
weliswaar klein, maar optimaal functionerend en geoutilleerd ziekenhuis te
creeren.
J.P. Fokker, voorzitter van het bestuur der godshuizen. erkende het dilemma
van enerzijds de noodzaak van een zuinig beheer van de geldelijke middelen en
anderzijds de behoefte aan nieuwe medische voorzieningen en apparatuur. Hij
schonk daarom uit eigen middelen een narcosetoestel, een elektrische boor en
zaag, een instrumentenkast en een rijwielbrancard. Bovendien bekostigde hij een
centrale verwarmingsinstallatie en een apotheekuitrusting en liet Fokker op eigen
kosten enkele regentenportretten restaureren. Een jaar lateroverleed hij, zelfals
patient in het gasthuis.
Schoute, wiens vrouw zeer gefortuneerd was, schonk het gasthuis overigens
ook de nodige uitrusting, met als belangrijkste gift in 1915 een volledig uitgeruste
ziekenauto. Hij nam zelf de exploitatie van de auto voor zijn rekening, die gezien
het geringe aantal ritten zeker nadelig zal zijn uitgevallen. Ook voor de verpleegsters zette hij zich in. Hij bepleitte hun salarisverhogingen en schonk gemakkelijke stoelen voor hun eet- en conversatiezaal.
Een grote verdienste van Schoute was dat hij in het gasthuis een moderne en
goed functionerende staf naar Amerikaans voorbeeld had opgericht, waarmee hij
het Middelburgse gasthuis een voorbeeldfunctie gaf onder de Nederlandse zie264
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Afb. 56. Verpleegsters in hun kamer, gezeten in de gemakkelijke rieten stoelen, die dr
D. Schoute hun had geschonken.

kenhuizen. Schoute had in 1921 en 1924 in Amerika gezien hoe een dergelijke
staf in ziekenhuizen functioneerde. In 1913 was het 'American College of Surgeons' opgericht en tijdens de eerste wereldoorlog organiseerde dat in diverse
ziekenhuizen een stafoverleg. Het idee van een georganiseerd overleg sprak
Schoute erg aan. Op 23 mei 1922 besloten alle Middelburgse specialisten, op initiatief van Schoute, een dergelijk medisch overlegorgaan op te richten onder de
naam 'Medische staf gasthuis Middelburg', met als doel: 'verheffing van het wetenschappelijk peil' en tevens van het maatschappelijk nut van het gasthuis.
Daarom besprak men alleen patienten uit het ziekenhuis. Dat doel moest bereikt
worden door bevordering van de wetenschappelijke en praktische samenwerking, onder andere door geregeld bijeenkomsten te houden waarbij een casus
werd besproken, door eenheid te brengen in de wetenschappelijke administratie
van de ziektegevallen en, typerend voor die tijd. door het overleg tussen de leden
van de staf en het bestuur der godshuizen te vereenvoudigen.
Ieder lid moest op zijn beurt een kort wetenschappelijk verslag doen van de
door hem in het gasthuis behandelde ziektegevallen of van een onderzoek dat
daarop betrekking had. Verder besprak men doodsoorzaken en tevens niet genezen ontslagen patienten, wat heel belangrijk werd geacht. Veel verslagen waren
van hoog niveau en werden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hiermee was het Middelburgse gasthuis een invloedrijk en vooraanstaand ziekenhuis binnen de Nederlandse medische wereld. De allereerste voordracht werd -uiteraard- gehouden door Schoute zelf en wel over de behandeling
van sepsis met collargol.
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Afb. 57. De eerste medische staf van het gasthuis, 1921, in de zusterkamer van het
gasthuis. Staand v.1.n.r. A.J. Hoonveg (tbc-arts), J.W.A.F. van Maren Bent:. van den
Berg (kinderarts), A.M.A. Martens (internist). W.U. Schiturinan (neurol<,og, psy-

chiater), P. de Jong (KNO-arts) A. Snethlage (huidarts). K.C. Kindermann (selfInade <,c,garts. geineente-geneeskundiKe ). Zittend \·.1.n.r. J.J. Wap (bestiturslid godshuizen. hitisarts). C. Orbaan (strale narts), D. Schoitte (chiritrg en initiatiefnemer ran
de oprichiing van een medische staf), H. Re iiingh (oogarts), mej. C.H. Koers (apothe-

keres). Op de achtergrond ziet inen een schilderij (sc·hilder en jaartal zijn 0,1beke,id)
waar\'an ge:egd wei·d dat het een geschenk t'as uit dank voor een gelukkig herstel. De
roorgestelde man (de schenker) :,ou de rader :ijnran het aan :,ijn rechterhand staande
meijjc' (de Kelle:.en I,atiente).

Voor het bijhouden van de ziektegeschiedenissen was een zekere mate van uniformiteit aanbevelenswaardig. Tot dan toe werd het noteren van ziekteverslagen
geheel aan de schrijflust van de artsen overgelaten, die daar vaak geen tijd voor
vrijmaakten. Op verzoek van de staf mocht nu een van de verpleegsters een cursus machineschrijven en snelschrift volgen en kreeg zij een typemachine ter beschikking, zodat zij op Amerikaanse wijze operatieverslagen opnam en uitwerkte. Weliswaar kwam dit pas in 1926 na langdurige tegenwerking van het bestuur
tot stand. want het vond de kosten te hoog en beschouwde het als een priva aangelegenheid van de artsen.
Over het algemeen werkte het bestuur mondjesmaat mee om de inrichting optimaal te maken en alle wensen te vervullen. voor zover de krappe financien dat
toelieten. Omdat het bestuur lang niet aan alle verlangens tegemoet kon komen.
werd het Doctor de Man Gasthuisfonds opgericht. een hommage aan wijlen doc266

tor Johannes Cornelis de Man, de grote stimulator van het nieuwe gasthuis en een
voorvechter van de moderne hygienische gezondheidstheorieen. Het doel van het
fonds was 'de bevordering van den nuttigen arbeid van het Gasthuis'. Uit dit
fonds konden apparaten, faciliteiten of middelen worden aangeschaft, die buiten
het normale bestek van de gasthuisbegroting vielen. Ook hiermee probeerde men
het gasthuis tot een van de vooraanstaande ziekenhuizen van Nederland en vooral
tot het eerste ziekenhuis en medisch centrum van Zeeland te maken. Want dat
was het grote doel van Schoute. Hij probeerde voor zover dat binnen zijn bereik
lag, de beste specialisten naar Middelburg te halen, hij stimuleerde nieuwe onderzoeksmethoden en zorgde ervoor dat in 1920 een nieuwe radiotherapeutische
inrichting aan het gasthuis werd verbonden.
Hij moest steeds het bestuur van de godshuizen overhalen met de moderne ontwikkelingen mee te gaan, want het bestuur stond op het standpunt dat het zich niet
behoorde te begeven op het wetenschappelijk terrein van de heren medici. Het
probleem voor het bestuur was steeds of'we het gasthuis opvoeren (moeten) tot
een volmaakt ziekenhuis, of moeten we gezien de financiele draagkracht, tevreden zijn te verschaffen wat noodzakelijk was en achterwege te laten wat nuttig
doch niet strikt nodig mag worden genoemd'27. Met de steeds ruimere medische
mogelijkheden was dit htt grote dilemma voor het bestuur. Mede door de stimulerende kracht van Schoute, was het bestuur in de periode dat Schoute de leiding
had over de heelkundige afdeling, meegegaan met zijn wensen. Maar met het inmiddels al weer hopeloos verouderde gebouw en het nieuwe ziekenhuis St Joseph
in Vlissingen als grote concurrent, bleek het niet haalbaar om het Middelburgse
gasthuis te laten stijgen tot de grote hoogte die Schoute in gedachten had. Het is
mede deze teleurstelling geweest, die aanleiding gaf tot zijn vertrek in 192728.
Gedesillusioneerd zei Schoute in zijn afscheidsrede: 'Men vroeg zich af welke
richting men hier wei uit wilde nu de positie van het gasthuis zo snel en krachtig
werd vooropgeschoven. Daar is nu verandering in gekomen. Men weet nu dat de
positie als belangrijkste ziekenhuis in Zeeland niet is weggelegd voor het gasthuis, maar dat samenwerking moet worden gezocht met de andere ziekenhuizen

in de provincie'29
Met D. Schoute (1909)30 als chirurg, C.F. Koch (1918) als zijn assistent, internist A.M.A. Martens (1920 vestiging, 1922 toelating aan het gasthuis), stralenarts C. Orbaan (1920), oog- en oorarts R. Bijlsma (1891), self-made oogarts J.C.
Kindermann (1906) als gemeentegeneeskundige, oogarts H. Reilingh (19091912, 1920), tbc-arts A.J. Hoorweg ( 1895-1904,1923 toelating gasthuis), kinderarts J.W.A.F. van Maren Bentz van den Berg (1921), de zenuwartsen J. Kappert (1921) en W.U. Schuurman (1923), KNO- arts J.C. Henkes (1907) en huidarts A. Snethlage (1915 vestiging, 1924 toelating tot het gasthuis), begon een
enorme innovatie in medische verrichtingen31. De vestiging van deze eerste medische specialisten betekende een indrukwekkende groeiperiode voor het kleine
26.
27.

RAZ NAGM relatieven notulen 1908. inv.nr.
RAZ NAGM notulen 1931, inv.nr. 76.

130.

28.

Pei. 'De eerste medische specialisten II', in: Zeeuws TO'dschro't 1981,155.

29.
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notulen 1927, inv.nr. 74.

30.
31.

1903-1907 als geneesheer.
Pel, 'De vestiging van de eerste medische specialisten in Zeeland I-V', in: Zeeuws Tijdschrift. 3 1 ( 1981).118-123.153-159,178-185.32 ( 1982). 62-68. 95-100.
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perifere ziekenhuis, dat mede door de stimulans en de bezielende uitstraling van
Schoute, korte tijd (1920-1925) een toonaangevend ziekenhuis in Nederland is
geweest. Maar het gasthuis en zijn achterland waren te klein en de financien waren te krap om deze vooraanstaande positie lang te kunnen innemen.

9. Gemeentelijke inmenging
Van ouds had de stadsregering de medische verzorging van de armlastige Middelburgers opgedragen aan enkele medicinae doctores en chirurgijns. De stad
was in vier wijken verdeeld en iedere wijk kreeg een doctor en een chirurgijn toegewezen. De zorg voor de zieken in de gestichten en de venerische patienten was
ook aan deze wijkmedici opgedragen. Tot in de twintigste eeuw had het gasthuis
slechts twee afdelingen, een heelkundige en een geneeskundige, waarbij de door
de gemeente benoemde heel- en geneeskundigen automatisch
toegang en zelfs de
leiding hadden in het gasthuis. Zo was ook Schoute van 1903 tot 1907 als gemeentegeneeskundige het hoofd van de afdeling interne geneeskunde in het gasthuis en maakte hij in 1909 zijn rentree op de heelkundige afdeling, als opvolger
van Bolle. Bij Schoute was de benoeming een gelukkige greep gebleken, maar
het instituut van gemeentedoctor was duidelijk verouderd. Dat bleek eens te meer
op de stagnerende interne afdeling, waar de jonge en moderne gemeentegeneeskundige J. J. Berdenis van Berlekom aan het eind van de negentiende eeuw gedesillusioneerd vertrok en zijn opvolgers J. Meyer en J.Chr. Kindermann onvoldoende vernieuwingen doorvoerden. Het bestuur van het gasthuis had te weinig
greep op deze functie om zelf initiatieven te ontplooien, te meer omdat de gemeenteraad de door hem aangestelde medici ook bezoldigde.
Met het vertrek van Schoute en Kindermann in 1926, van wie het bestuur de
laatste medicus liefst zo snel mogelijk zag vertrekken in verband met diens onhebbelijke gewoonte de meeste patienten door te sturen naar de grote concurrent
Vlissingen, stond de instelling van gemeentegeneesheer weer ter discussie. Men
wilde de ouderwetse en ongewenste band met de gemeente verbreken. Door de
aanstelling van een chirurg en internist in eigen hand te nemen, kon het bestuur
meer greep en controle krijgen op de kwaliteit van deze specialisten. Per 1 januari
1928 schafte het daarom de instelling van gemeentegeneeskundigen definitief af.
Vanaf dat moment moest het zel f voorzien in de aanwezigheid van een chirurg en
internist in het gasthuis. Vooralsnog koos het bestuur voor een tussenoplossing:
de beide specialisten werden door het bestuur bezoldigd. Deze vreemde construetie wekte uiteraard onvrede bij de andere specialisten, die het zonder een vast
traktement moesten doen.
Hoewel de gemeente nu niet meer direct de chirurg en internist betaalde, was
de financiele band met de godshuizen allerminst verbroken. De zorg voor de
zieke armlastigen viel nog steeds aan de gemeente toe. Daartoe sloot de gemeente
Middelburg een overeenkomst met het bestuur der godshuizen, waarbij de eerste
een bedrag gelijk aan de salarissen van chirurg en internist
(respectievelijk
f 3250,- en f 1250,- per jaar) aan de godshuizen betaalde, benevens een verpleegprijs voor armlastige patienten met de garantie van betaling van een minimum-aantal verpleegdagen. Een complicatie in de overeenkomst vormde de zeer
omstreden persoon van internist Martens. Deze man nam regelmatig patienten
ten onrechte op zijn afdeling op, tot grote ergernis van zijn collega's en men wilde
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in het contract al deze misstanden rechtbreien. Dat belette een zuivere afweging
van belangen.
De getroffen overeenkomst was niet van mankementen ontbloot. Al snel
kwam onder aanvoering van zenuwarts Schuurman kritiek op de bevoorrechte
positie van chirurg en internist, waarbij de persoon van Martens als katalysator
werkte. De overige specialisten achtten het onjuist dat Middelburgse derdeklasse-patienten kosteloze interne en chirurgische behandeling kregen in het
gasthuis, maar voor andere behandelingen moesten betalen. Deze regeling hield
de achterdeur open voor onjuiste plaatsing. Het bestuur vroeg zich dan ook af of
men met deze constructie van een vast aangestelde internist en chirurg wel op de
goede weg was. Zou men niet beter alle specialisten simpelweg toelating kunnen
verschaffen, met onder hen dus ook een internist en chirurg? Men zag dat de ontwikkelingen elders deze kant opgingen, maar het bestuur schrok nog terug voor
de mogelijkheid dat dan een van beide specialismen vacant zou zijn, zonder dat
het bestuur daar iets aan kon doen.
In 1930 ondernam het Middelburgsch Ziekenfonds, gesteund door het bestuur
der godshuizen en het burgerlijk armbestuur, een poging een zodanige regeling
met de artsen te bewerkstelligen dat alle derde-klasse-patienten, inwoners van
Middelburg, kosteloze behandeling van alle toegelaten specialisten in het gasthuis zouden krijgen. Dat ging toen niet door, maar met de invoering van de ziekenfondsbesluiten in 1942 werd deze zaak opnieuw actueel. Pas toen verdween
de bevoorrechte positie van de internist en chirurg, als nog lang voortbestaan hebbend restant van de oude gasthuisorganisatie.
Met de aanstelling van een vaste gemeentegeneesheer en -heelmeester hing
ook het veelbesproken probleem samen van de zo zeer gewenste vrije artsenkeuze. Tot het begin van de twintigste eeuw was het usance dat armlastige Middelburgers door hun eigen wijkmedici werden behandeld. Wanneer men thuis de gewenste verzorging niet kon krijgen, gingen de zieken naar het gasthuis. Daar waren andere gemeentemedici, die geen meerdere bevoegdheden of kundigheden
hadden dan de eigen behandelende wijkdoctor. Men vond die wisseling van medici een groot bezwaar. De wijkdoctoren moesten de patienten uit handen geven,
hetgeen zij niet graag deden en de gasthuismedici werden met onbekende gevallen opgezadeld. Onder doctoren vernam men regelmatig de wens dat alle medici
vrije toegang tot het gasthuis zouden moeten krijgen.
Het bestuur der godshuizen zag daarin grote bezwaren. Het probleem lag bij de
armlastige Middelburgers. Hun vrije artsenkeuze was niet te combineren met de
twee door de gemeente aangestelde gasthuismedici, die juist door de stedelijke
overheid werden betaald om de armen een kosteloze medische verzorging te verschaffen. Een moeilijkheid was tevens dat men vreesde, dat de medici zouden beslissen naar welk ziekenhuis hun patienten werden doorgestuurd en dat zij dan
alle armen naar het ouderwetse gasthuis zouden sturen, terwijl de meer gegoede
patienten naar het moderne en goed geoutilleerde ziekenhuis aan de Lange Viele
zouden gaan. Dit kleine ziekenhuis was opgericht door de Vereniging voor Ziekenverzorging en was met de goede uitrusting, de beschaafde verpleegsters en de
uitmuntende artsen toch al een grote concurrent voor het gasthuis en wel juist
voor de klassepatienten die ook het gasthuis zo graag binnen zijn muren wilde halen. In het gasthuis kwamen de meeste patienten vanwege het burgerlijk armbestuur en die sociale groep van aan de onderkant van de maatschappij verkerende
mensen, bepaalde de sfeer op de ziekenzalen.
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Mede wegens deze angst werd de vrije artsenkeuze in 1903 nog niet ingevoerd,
hoewel men die wel als een eis van de moderne tijd erkende. In 1907 bepleitten
de medici opnieuw vurig de vrije artsenkeuze en plaatsten zij ingezonden stukken
in de Middelburgsche Courant. Na de gasthuisaffaire werd de organisatie veranderd en kwam dus ook weer dit punt aan de orde. De medici vonden het te dwaas
dat een patient, als hij naar het gasthuis ging, daar een andere geneesheer kreeg

die hem en zijn ziektegeschiedenis niet kende, want ' wat eigen oogen zagen, wat
eigen handen voelden, kan door geen rapport van een ander voldoende worden
geremplaceerd'32. Het bestuur was echter nog steeds negatief en vond dat de onvermogenden die niet naar het gasthuis doorgestuurd werden omdat de eigen medicus zijn patienten niet aan de gasthuisartsen wilde verliezen, daar echt niet onder hoefden te lijden met de goede wijkverpleging en de verschaffing van melk,
eieren en versterkend voedsel.
En zo bleef Kindermann de enige gemeentegeneesheer op de interne afdeling
van 1906 tot 1927, zonder enige concurrentie omdat slechts 66n gemeentegeneesheer toelating kon verkrijgen. Hij had echter alleen voor de oogheelkunde veel
belangstelling en liet de rest van de geneeskundige aspecten op zijn beloop. Volgens Schoute, die als hoofd van de chirurgische afdeling zeer te lijden had onder
het gebrek van een goede interne afdeling, werden door de Middelburgse huisartsen nog steeds alleen patitnten ter opname op de interne afdeling aangeboden,
wanneer de verpleging thuis volstrekt ontoereikend was. De zieken gingen niet
naar het gasthuis in de verwachting dat zij daar genezing zouden vinden, maar uit
bittere noodzaak wegens de onmogelijkheid thuis ziek te liggen. In deze ouderwetse opvatting had Schoute zo graag verandering willen brengen. Pas met de
komst van de Vlaming Martens, op aandringen van de afdeling Noord- en ZuidBeveland van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, die een goede
interne afdeling in het gasthuis absoluut noodzakelijk achtte, begon op de geneeskundige afdeling een 'meteoorachtige groei'.
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RAZ NAGM relatieven notulen 1907, inv.nr. 130.

HOOFDSTUK 16

OPNAME EN VERZORGING
1. Langdung zieken
In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was het bestuur zich goed
bewust van het slechte imago van het gasthuis onder de Middelburgse bevolking.
Regelmatig schreef men echter in het jaarverslag dat de tegenzin tegen het gasthuis onder de bevolking nu toch wel was verdwenen, maar uit het geregeld terugkeren van deze frase blijkt dat de hoop nog steeds niet bewaarheid was.
In het oude gebouw kwamen alleen zieken die thuis geen gelegenheid hadden
om verzorgd te worden en hoewel men dit na 1866 in het nieuwe gebouw probeerde te veranderen, duurde het tot ongeveer 1910 voordat ook de beter gesitueerden zich in het gasthuis lieten behandelen. Tekenend daarvoor is dat in 1916
de klasseafdeling werd uitgebreid, hetgeen grotendeels op het conto stond van dr
Schoute. Het was ook geen wonder dat niemand zich in het oude gebouw waagde
die niet door de nood was gedwongen. De donkere, sombere en vochtige zalen,
de alomtegenwoordige stank van de privaten, de dronken en epileptische oppassers en de stinkende wonden van ongeneeslijk zieken, animeerden niemand zich
te laten opnemen. Onder de Middelburgers heette het dan ook dat men alleen naar
het gasthuis ging om er te sterven. De meeste patienten waren langdurig zieken,
die eigenlijk niet in het gasthuis maar in het armziekenhuis thuishoorden, de
plaats voor de chronisch zieken en ouderen. Desalniettemin hadden de 'acute'
ziektegevallen die men in het gasthuis wilde opnemen ook nog altijd een verpleegtermijn van vele maanden tot wel een jaar toe.
In november 1817 maakten de doctoren op verzoek van het bestuur een kritische selectie' om de langdurig zieken van de geneesbaren te scheiden. De grens
werd getrokken bij een te verwachten genezingsperiode van twee tot vier maanden. Kon de patient binnen die tijd naar alle waarschijnlijkheid genezen worden,
dan mocht hij zonder meer blijven, maar duurde de genezing langer dan vier
maanden, dan wilden de regenten die patienten tot de chronisch zieken rekenen
en het liefst naar het armziekenhuis afvoeren. In de praktijk werd deze termijn
nooit gehandhaafd. Het was eerder regel dan uitzondering dat patienten langer
bleven en verpleegperiodes van een jaar of meer waren geen bijzonderheid.
Vooral de lijders aan beenzweren verbleven lang in het gasthuis en deze ulcera
bleken uiteindelijk vaak niet te genezen. Over het algemeen weet men de vele
beenzweren aan 'quaadzappigheid', waarvoor in het gasthuis een 'verbetering
der vogten' werd gepoogd te bewerkstelligen. De Galenische leer der lichaamsvochten leidde nog steeds tot het idee dat zweren met diaten, veel lavementenz,

l.

RAZ NAGM notulen subdirectie gasthuis 1813,1817, inv.nrs. 1159-1160. In 1813 was dat

ook al gebeurd.

2. In de eerste helft van

de negentiende eeuw werden bijzonder veel lavementen gegeven. ln
1813 zetten drie personen samen 278 klysma's. Opvallend is dat de meeste klysma's in de wintermaanden werden gegeven, misschien omdat men door het wintervoedsel toch meer aan obstipatie
leed.
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bloedzuigers of andere middelen te genezen waren. Volgens de huidige inzichten
ontstonden deze ulcera door een onvoldoende bloedcirculatie in het getroffen
been.

Bij een enkele patient vermoedden de doctoren dat 'verzuim, onwil of moedWil der lijders' hun genezing belemmerde. Lahr en Daman, twee chirurgijns,
schreven in 1817 dat zij al de 'chirurgicale sieken ( . . . ) met meer of minder geluk
en voorspoed in het weeren hunner kwalen' behandelden en dat zij zich niet aan
de indruk konden onttrekken

dat er zommige onder hun onzen beste wil en pogingen, de kragt der uitgelesenste
middelen, de doelmatigste aanwending der selver gepaard met die herinneringen en
aanmaningen ten einde onze pogingen te helpen ondersteunen het gesticht door haare
opofferingen tot hun welzijn met dankzegging te kunnen verlaten met die hoop om
zich dan als nuttige leden in de vrije werkkring der menschelijke zamenleving geplaatste te vinden. Het resultaat van dien is voor ons teleurstelling en ijdel geweesti

Zij deelden de patienten in drie groepen in, namelijk degenen die 'na hunne aart
en met behulp der kunst' te genezen waren, degenen die net als de eerste groep
geneeslijk waren 'zo wanneer goede wil en gezindheid der patienten mede werkten' en als derde groep de ongeneeslijken. De heelmeesters schreven over de laatste groep moedeloos:
Wanneer wij dit alles bedaart in overweging nemen. Mijne heren, namentlijk het
lange verblijf van zommige patienten in dit gesticht. de kosten en moeiten aan hun besteed, dan mogten zij immers twee, drij ja meermalen geneesen geweest zijn ! Dan zagen wij het anders, hebben wij niet de ondervinding bij zommige gehad dat wanneer
hunne zweeren zo goed als toe waren dezelve op nieuw open krapten ! en waarom?
omdat zij verkiezen liever met hunne zeere beenen cum annexis in het gesticht te blijven. dan geneesen te verlaten en voor hun eigen onderhoud te zorgen, ja Mijne Heren, het is immers meer dan eens gebleken dat wanneer zij geneesen het gesticht verlaten hadden. al spoedig uit vrees om voor hun onderhoud te moeten werken, met
nieuwe provisie, noch erger dan tevooren onse hulp kwamen opzoeken4.

Dit wantrouwen hoefde overigens niet gegrond te zijn. Doordat de onderliggende
kwaal, de slechte bloedcirculatie, niet onderkend werd en onbehandeld bleef, recidiveerden de beenzweren zonderdat daarbij van een kwade wil van de patienten
sprake hoefde te zijn. Voor het paar Adriaan Malipaard en Francina de Kool, allebei in 1814 met beenzweren ('kwade benen') in het gasthuis opgenomen, ging het
verhaal wel op. Zij hadden het goed in het gesticht. Van Francina schreven de regenten dat zij 'zich in het gasthuis wel bevindende en verlangende aldaar met haar
kind een onbezorgd leven te leiden, de genezing van het been zelve verhinderd
(had) door des nachts de wonde te krabben of iets diergelijks in het werk te stellen'5. In december 1817 waren er 63 patienten in het gasthuis, met onder andere
ulcera inveterata, ulcera venerae (lues), ulcera simplicia, tyfus, epilepsie, koorts,
reuma, huidziekten, verval van krachten. ouderdomsgebreken en zwakheid.

3.

RAZ NAGM notulen subdirectie gasthuis 1817, inv.nrs. 1159-1160.

4.

T.a.p.

5.

RAZ NAM notulen commission des hospices 1814, inv.nr. 2.

272

Daaronder waren twee 'verhinderaars der genezing'. beiden nog jonge mannen
met beenzweren6, terwijl een derde een 'lui en liederlijk subject, best geschikt
'
voor de bedelaarsdoele' was en een vierde een volmaakte liplap'.
Overigens dachten de medici dat de slechte behuizing van de zieken ook gevolgen had voor hun zweren. In de herfst, wanneer diverse zalen weer vochtig en kil
werden, verergerden de ukeraties, die in de zomer juist allemaal verbeterd waren, al klopt dit beeld niet met de huidige inzichten. In 1825 pleitte de stadsdoctor
A. van Deinse er dan ook voor dat er veel eerder gestookt zou worden, om zo 'de
dampkring droog en warm' te maken 'daar het niet zelden gebleken is dat het
geen in de zomer in de genezing gewonnen was, door haste (haastige) koude des
winters al spoedig verloren ging'7.
Dit bedroevende beeld van de patienten met ulceraties, die door de doctoren
gewantrouwd werden maar zich desalniettemin graag in het gasthuis lieten verzorgen, tekende de sfeer op de ziekenzalen en zo bleef het nog lang. In 1842, toen
de juist opgerichte 'Vereeniging tot het bezoeken der armen te Middelburg' alle
armeninstellingen en hun gebreken de revue liet passeren, vond men dat het gasthuis geen toevluchtsoord voor de 'eerlijke armoede' was, maar dat daar juist
mensen waren die door eigen schuld en slechte levenswandel tot die staat van geneeskundige behoefte waren vervallen. Zij waren door luiheid of verkwisting tot
armoede en lichamelijk gebrek geraakt. Hoewel dat zeker een te eenzijdig beeld
is, was het wei overeenkomstig het idee dat de burgerij zich van het gasthuis had
gevormd. Daar kwam nog bij dat door de gebrekkige afscheiding van de zalen en
het ruimtegebrek, de lijders aan besmettelijke ziekten niet geYsoleerd konden
worden, zodat men op zijn minst kans liep schurftig uit het gasthuis te komen, om
over variolae en tyfus nog maar niet te sprekens. En dan waren er nog de luizen.

2. Opnamebeperking en lastige zieken

Het bestuur probeerde het gasthuis een plaats voor genezing te laten zijn, ruimte
te houden voor min of meer 'acute' ziektegevallen, mits niet besmettelijk, en alle
nietsnutten en simulanten te weren. Daartoe nam het in januari 1818 het rigoureuze besluit geen personen meer op te nemen met 'aanstekende ziektens of kwalen behebd'. De regenten hebben werkelijk gepoogd dit besluit uit te voeren. Zij
weigerden patienten met pokken, mazelen of roodvonk en wilden slechts lijders
aan najaarskoortsen opnemen, hoewel ook die koortsen van een 'kwade natuur'
waren. Men was terecht zeer beducht voor een epidemie in het gasthuis zelf. De
burgemeester stak in december van dat jaar een stokje voor dit idee-fixe van een
beperkte verantwoordelijkheid en bepaalde dat het gasthuis moest openstaan
voor patienten van alle soorten van tijdelijke ziekten.
De aanleiding tot het isolationistische besluit was gelegen in de opname van
een grote stroom zeer besmettelijke scabieuze weesjongens in het gasthuis. Een
groot aantal weeskinderen was in 1815 naar het Instituut Feyenoord te Rotterdam
gezonden en met de opheffing daarvan kwamen de kinderen in januari 1 8 1 8 te-

6.

7.
8.

Jacobus Damme was 28 jaar en kwam uit de bedelaarsdoelen. evenals de 22-jarige Jan Kas.
RAZ NAGM relatieven notulen 1825. inv.nr. 100.
In 1817 werd inderdaad bijna de hele gasthuisbevolking met schurft besmet.
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rug, vrijwel allemaal met scabies en favus besmet. Het weeshuis kon de kinderen
niet onderbrengen en zeker niet isoleren van de andere wezen. Een poging de kinderen bij particulieren uit te besteden mislukte wegens de hoofd- en huidziekte
van de wezen. Daarom werd het gasthuis opgescheept met zestig uiterst besmettelijke jongens. Deze weesjongens in een toch al vrijwel volledig bezet gasthuis.
waren natuurlijk een zware belasting en een bron van onrust. Zij mankeerden
niets, behalve hun schurft en hoofdzeer en waren levenslustig en rumoerig. Na
enige maanden liep dat uiteraard mis. De directie van het gasthuis klaagde erover
dat de jongens in juli 1818 nog steeds niet weg waren en dat sinds hun komst de
stilte ver te zoeken was in het gasthuis. En stilte was het eerste vereiste voor
zulke lijders of lijderessen welke veelal of dodelijk krank Rorden ingebragt. of na de
inbrenging worden: en wat kan men voor de zoodanige zieken nadeliger, dikwijls
doodelijker bedenken, dan de gevolgen van schrikken uit onverhoedsch gestommel,
geschreeuw of iets dergelijks als het slaan van deuren en vengsters geboren. Intusschen, wie kent niet de onbedagtzaamheid derjeugd in die jaren in weike deeze weezen zich meestal bevinden? zich niet voorstellende in een gast- of ziekenhuis te wezen, komt men naauwlijks van of bij een deur of zie daar reeds eene slag, een gerammel met het slot, men is pas buiten of men zingt, praat. schreeuwt. Er komt verbod,
maar onder het verbod herhaalt een tweede, een derde en vervolgens dat geene wat
men verbied. De verbieder ziet zich te leur gesteld en vervalt uit moedeloosheid van
niet te vorderen tot eene hoogtoonige stemsverheffing en kie daar! hem ook door een
soort van onbedagtzaamheid oorzaak van hetzelfde kwaadg

De jongens misten een goede leiding en werden steeds brutaler. Ook het gasthuispersoneel vond dat 'de moraliteit van de kinderen geduurende hunne huisvesting
in het gasthuis reeds veel heeft verlooren en nog dagelijks met reuzenstappen agteruit gaat'. In december 1818, bijna een jaar na hun komst. verbleven de jongens
nog altijd in het gasthuis.
Behalve de wezen zorgden ook de militairen vaak voor verstoring van de rust.
Zij maakten lawaai, vernielden de inventaris en het beddegoed, bevuilden het linnengoed en waren vaak grof tegen het personeel. Bovendien wilden de pijpers en
tamboers ook in het gasthuis nog graag op hun instrumenten spelen. De binnenvader stond dat soms wei toe, niaar slechts op enkele plaatsen.
Dit alles bevorderde niet dat burgers naar het gasthuis gingen om er zich te laten verzorgen. Slechts zeer armoedige personen die geen alternatief hadden, werden aangemeld voor het gasthuis. Bij de verzoeken tot opname. meestal door een
van de armbesturen gedaan, omschreef men de op te nemen personen dan ook
vaak als 'een allerellendigst voorwerp' dat in 'hoogstdringende nood' was. Zo
was dat het geval met Jan Buchy die al vier weken leed aan de 'hevigste colieke

pijnen waardoor al sijn krachten sijn uitgeput en (die) bijna geheel uitgeteerd is.
bovendien geen behoorlijke legging hebbende als sijnde in de diepste armoede en
dierhalve buyten staat oni behoorlijk (te) genesen'. Ook Maria den Hoorn, achttien jaar oud en met een 'zwaar toeval' aan haar been behept. was zo arm dat zij
bijna geheel naakt liep, 'een alleraakeligst schepsel 't welk medelijden verdiend'
en bovendien had zij geen huisvesting, zodat zij bij lieden sliep die haar 'nauw-

9. RAZ NAGM relatieven notulen 1818.inv.nr. 93.
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lijks een nagt' wilden herbergen. De eveneens achttienjarige Abraham van
Schuilwerde wiens vader in het tuchthuis zat, was eveneens een 'aller deernis
waardig schepsel' want hij was aan 66n zijde geheel verlamd 'en door smarte
bijna geheel uitgeteerd, zonder voedsel en behoorlijk deksel' 10.
3. Afkeer

Toen eenmaal de medici in 1849 hun rapport over het gebouw en de verzorging
in het gasthuis hadden uitgebracht, leek het wei alsof iedereen zijn kritiek moest
spuien. Ook patienten brachten steeds vaker hun klachten ter kennis van het bestuur, dat zich stoorde aan de stroom van negatieve publiciteit. Overigens waren
de klachten lang niet allemaal terecht. Zo verbleef de 'hoogstgevoelige lijderes',
juffrouw M. anderhalve dag tegen haar zin in het gasthuis en ontvluchtte het toen
wegens de drukte van het bezoek van andere patienten, de slechte verzorging en
de stank van de kamerpotten. Zij verspreidde veel kwade geruchten over de verzorging en toen zij een paar dagen later thuis overleed, gaven alle omwonenden
het gasthuis de schuld van haar dood. De viouw was echter overgehaald naar het
gasthuis te gaan onder voorspiegeling dat zij een apart kamert.ie zou krijgen en
toen zij op de zaal kwam waar nog drie andere patienten lagen, zeeg zij neer in
een stoel en riep uit dat zij niet kon en wilde blijven in 6dn zaal met arme lieden.
Een lector aan de geneeskundige school en gasthuischirurgijn, Cornielje, achtte
desgevraagd het gesticht nog wel te gebruiken voor arme zieken, maar niet als
burgergasthuis, aangezien de enkele burgerzieken met 'weerzin en afkeer' noodgedwongen hun opname ondergingen, hetgeen overigens ook gold voor vele armen.
Niet alleen onder burgerlieden kwam het voor dat men opname weigerde, maar
ook armen wilden zich vaak niet laten opnemen en verkozen een pijnlijk tobben
met hun gezondheid boven een verblijf in het gasthuis. Pas in het nieuwe gebouw, met de komst van de beschaafde en kundige verpleegsters, de komst van
oogarts R. Bijlsma en vooral na de komst van chirurg Schoute, kwamen steeds
meer Middelburgse burgerlieden hun heil in het gasthuis zoeken. Toen in 1868
een verpleegde na zijn herstel openlijk in de krant zijn dank betuigde, was het bestuur daar buitengewoon mee ingenomen. In het jaarverslag van 1870 vermeldde
men hoopvol:
altijd bestaande vooroordeelen tegen verpleging in een gasthuis verdwijnen
spoedig bij ieder die erin opgenomen wordt en wij vertrouwen dan ook dat langzamerhand de tijd zal aanbreken waarin velen boven een gebrekkige verzorging in
hunne woningen, de verpleging zullen verkiezen in ons gasthuis dat thans voor iederen stand is ingerigt"

de nog

En zo werd de hoop ieder jaar levend gehouden. In 1904 gaf men de verbouwing
en de liefdevolle zorg van het personeel aan als oorzaken van de op dat moment
verminderende tegenzin in opname in het gasthuis. Maar steeds weer moesten de

10. RAZ NAGM relatieven notulen 1815,1826, inv.nrs. 91,101.
11. RAZ NAGM relatieven notulen 1870, inv.nr. 118.
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medici constateren dat de Middelburgse bevolking tot het uiterste wachtte, voordat men de gang naar het gasthuis maakte. Schoute probeerde de slechte naam
van het gasthuis niet alleen door zijn goede medische behandelingen te verbeteren, maar hij vroeg ook regelmatig en indringend aan zijn patienten of zij klachten hadden om zo te voorkomen dat de klachten buiten het gasthuis werden rondgebazuind en niet bij de desbetreffende doktoren en verpleegsters terechtkwamen. Door zijn toedoen stroomden de patienten naar het gasthuis en was het
imago in de jaren twintig definitief ten voordele veranderd.

4. Kleding en voeding
Nog steeds was het nodig dat zieken kledingstukken kregen wanneer zij 'als het
ware geheel klederloos' werden opgenomen. Wat dat betreft was er al die eeuwen
nauwelijks wat veranderd. Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de uniforme ziekenhuiskledij voor de patienten ingevoerd, nadat in 1887 de doctoren
hadden geklaagd over de 'potpourri' van kledingstukken die vaak afkomstig waren uit besmette huizen, of regelrechte vodden waren. Die vuile kleren maakten
het toezicht op de zindelijkheid erg moeilijk. Bovendien kreeg het reinigingsbad
bij binnenkomst pas zin wanneer de patienten daarna in een 'zuiver, frisch gasthuispakje' werden gestoken. Aanvankelijk werd deze gestichtskledij bejubeld als
toppunt van zindelijkheid, maar na enige tijd verguisd door de zieken als het
merkteken van het gesticht. Toen in 1927 enkele patienten in gasthuiskledij uit
het gebouw liepen en een naburige kroeg bezochten, vond het bestuur dat de
naam van het gasthuis daarmee zeer werd geschaad en werd alle patienten verboden zich buiten het gesticht te begeven. In 1932 nam men een proef om de derdeklas-patienten hun eigen kleren te laten dragen, wat de zieken erg graag wilden.
Maar de medici waren er fel tegen wegens het mogelijke besmettingsgevaar en
een maand later, in januari 1933 werd de proef al stopgezet.
De maaltijden in het gasthuis waren in de negentiende eeuw nog niet zo goed.
De zieken kregen alleen de meest elementaire voedingsmiddelen. 's Morgens
aten zij brood en dronken water met melk en 's avonds aten zij karnemelkse pap,
waarin havergort, boekweitgort of boekweitmeel was verwerkt. 's Middags kregen de zieken vier maal in de week de befaamde 'soupe economique', eenmaal
aardappelen met bieten, rapen of kool, eenmaal met zeekraal of zuurkool, afhankelijk van het seizoen, en eenmaal in de week kreeg men gort of groente. In de
soepen was een minimale hoeveelheid vlees verwerkt'2. Tot 1926 hield de soep
stand. Per dag kostte een zieke in 1818 alleen aan voeding 21 en een kwart cent.
Het brood was altijd een heikel punt in de gestichten. Met de regelmaat van de
klok kwamen er klachten over de kwaliteit, tot ver in de twintigste eeuw. Vaak
12. RAZ NAGM notulen 1812.1820, inv.nrs. 2.66.95. Men had vier recepten voor soepen.
De eerste soep bestond uit gepelde gerst, blauwe erwten, meel van witte bonen. groenten zoals
kool. zuring.

prei. wortelen, uien

of selderij. verder peterselie, peper, zout en vet of viees, met

gesneden en in de zon gedroogd brood. Dit alles met veel water. De tweede soep bestond uit grutten. aardappelen, selderij. zout. peper. vlees of ossepoten. Het derde recept leek veel op het tweede. alleen werden er nog erwten aan toegevoegd en waren de verhoudingen iets gewijzigd. Ook
de vierde soep bereidde men van grutten. aardappelen, selderij. zout, peper, boter en vlees of ossepoten.
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Afb. 58. Rekening van wijnhandelaar A.A. Mes te Middelburg, 1894.

waren die klachten terecht en bleek het brood te klef, te zuur, niet goed gerezen
en dergelijke. Tot 1818 werd het brood in de eigen bakkerij van de godshuizen
gebakken, daarna in het werkhuis en na 1849 bij particuliere bakkers. Soms was
de kwaliteit zo bedroevend dat zelfs de regenten erkenden dat men de zieken het
brood niet kon voorzetten. Uit bezuinigingsoverwegingen bakte men masteluin277

brood, dat voor driekwart uit rogge en voor een kwart uit tarwe bestond. Later
ging men helemaal over op het goedkopere roggebrood en alleen voor de ernstig
zieken was er tarwebrood. Vanaf ongeveer 1880 liet het bestuur het brood regelmatig scheikundig analyseren in een poging de klachten weg te nemen en de bakkers ervan af te schrikken het meel met aluin te vermengen. Maar tot in de twintigste eeuw beroemden sommige patienten zich erop dat zij gedurende hun opname het gasthuisbrood niet hadden geproefd, omdat zij prefereerden hun familieleden voor het nodige (betere) brood te laten zorgen.
Een enkele keer werd het karige gasthuismaal aangevuid tot een waar feestmaal. Bij bijzondere gebeurtenissen liet het bestuur de gealimenteerden in alle
gestichten meegenieten door een zogenaamde 'verbeterde' maaltijd te geven. In
1816 herdacht men de overwinning behaald op het Franse leger door heel ironisch
een Frans broodje met koffie te nuttigen. Ook een 'ordentelijke' maaltijd stond
op het programma en als slot van de avond een kopje chocolademelk. In 1817
werd de opening van de nieuw gegraven haven in Middelburg gevierd door tarwebrood, vlees en bier te gebruiken. En op 23 februari 1824 besloten de burgemeesters 'aan de gealimenteerden in de gestichten de gelegenheid te geven om op
heden aan de verlossing van deze stad uit de magt der Spanjaarden met dankbaarheid gedachtig te zijn'13 en stond men het gasthuis toe een feestmaal te bereiden.
Ook werd sinds 1825 de verjaardag van de koning trouw gevierd met bier of wijn,
krentebrood, gebraden vlees, tarwebrood of Franse broodjes met boter en koffie
of thee. Bovendien kregen de mannen nog tabak en snuif. Maar men vierde kennelijk al te lustig feest, want in 1833 werd bepaald dat bij deze vrolijke maaltijden
per zieke niet meer dan 25 cent extra mocht worden uitgegeven aan etenswaren.
Overeenkomstig de aanbevelingen van koning Willem I werden ook proeven
genomen met minder gebruikelijke etenswaren. In 1816 verscheen er een circulaire waarin hospitalen en armgestichten werd aanbevolen gelei van beenderen te
gebruiken, aangezien dit een 'nuttigheid' zou hebben. En in 1824 stimuleerde de
koning de consumptie van een bepaalde haringsoort die niet lang vers gehouden
kon worden en dus niet naar het buitenland kon worden geexporteerd. In het gasthuis vond men de haring 'eene aangename verkwikking' maar alleen als toespijs
en niet als geregelde voeding voor de zieken. Bovendien was die haring zo duur
dat het niet als een bezuiniging ter vervanging van vlees kon gelden.
Voor de ernstig zieken was er een speciaal verversingsboek, waarin de doctoren noteerden welke bijzondere voeding elke zieke moest krijgen. Van 1850 tot
1865 zijn deze 'schaftingsboeken' bewaard. Over het algemeen werden versterkende middelen zoals eieren, vlees, gierstepap en wijn voorgeschreven. Daarnaast achtten de medici licht verteerbare spijzen dienstig voor zwakke zieken, zo'
als bouillon, fermezeljezoep' (vermicellisoep), rijst en beschuit of beschuitpap.
Maar combinaties van beide kwamen veelvuldig voor. Vooral eieren, tot zelfs
drie per dag, werden erg vaak voorgeschreven. De patienten op zaal 21, een
vochtige en bedompte vrouwenzaal, kregen regelmatig bessesap of citroensap
met suiker.
Er blijkt echter geen duidelijk verband tussen de ziekte en het voedselvoorschrift. Het lijkt erop dat alleen mensen die erg verzwakt waren, apart voedsel
kregen. Grietje Prins, een prostitude met waterzucht, kreeg veel extra vlees voor13.
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geschreven, maar de boerenarbeider Adriaan Louwerse, met dezelfde kwaal behept. kreeg zeer zelden een extra portie vlees. En Catharina Trachsler die met
maagzweren was opgenomen, kreeg helemaal geen speciale voeding, maar
moest het gewone gasthuismenu nuttigen.
Iedere medicus hield zijn eigen schaftingsboek bij en schreef nagenoeg dezelfde etenswaren voor. Maar daarnaast had ieder zijn speciale wensen. Dr de
Man schreef een enkele keer aan variolaepatienten een sinaasappel en veelvuldig
een glas wijn voor. Dr Y. de Keyzer zag meer in bier en een enkele keer vond hij
vijgen en sagopap nuttig, terwijl dr A.A. Fokker veel melk liet drinken en bij enkele personen sagosoep voorschreef'4. En alle drie de heren medici achtten een
pekelharing zo af en toe nuttig.
De onder de bevolking veelvuldig gehoorde kritiek op de slecht gekozen voedingslijsten, vond weerklank bij alle medici. Bij de samenstelling was slechts gelet op de grootst mogelijke zuinigheid, op de goedkoopste spijzen en niet op de
kostbaardere maar noodzakelijke lichtverteerbare ziekenkost. Een vrouw met
maagpijn, 'zeer verzwakt van maag en ingewanden', mocht na enige tijd van nagenoeg vasten weer het gasthuisdieet nuttigen om daarna aan gewoon voedsel te
wennen. En wat hield dit dieet nu in: 'Men zou het behalve te Middelburg niet
kunnen gissen, veel minder gelooven; aan mijne zieken werden tot middagmaal
voorgezet, den eenen dag witte boonen, de anderen aardappelen met zure saus,
den derden of vierden dag stokvisch met aardappelen'. Deze gerechten gaf men
niet eens aan herstellende matrozen, zodat 'men in ernst (moet) vragen hoe men
in dezen stad op de dwaze gedachte is gekomen om zoodanig gasthuisdieet te verordenen'15 Hoewel ook deze klacht niet geheel correct was, erkende men wel dat
het voedsel voor zieken niet bijzonder geschikt was.
In het rapport van de medici De Man, Daman en Ripping van 1849 stond als
een van de belangrijkste punten van kritiek, dat het uitermate vreemd was dat zij
alleen voor ernstig zieken een speciale ziekenkost moesten voorschrijven. Het
zou normaal moeten zijn dat alle patienten ziekenkost kregen en geen stokvis,
witte of bruine bonen of ander zwaar voedsel. Evenmin zouden zij het grove
masteluinbrood moeten krijgen, temeer daar de meeste Middelburgers al het fijnere tarwebrood aten. Bovendien vonden zij het vreemd dat voor het smakelijk
maken van de spijzen voor de zieken goedkope en inferieure boter werd gebruikt,
terwijl de spijzen voor de gezonde bedienden met duurdere en betere boter bereid
werden.
Men loopt gevaar reeds uit de spijslijst te doen zien dat het administrative element
praevaleert boven het medische en philantropische. Men vreeze niet door smakelijke
spijzen en goede verzorging het aantal ledigloopers in het gasthuis te veel te doen toenemen. Wanneer er ziekenoppassers zijn die streng gehouden worden aan de reglementen des huizes, die den geneesheer den waarheid berigten, die geen belang hebben bij het verblijf der zieken, zal zulks niet meer gel,euren dan nu: en zoo het dan al
gebeurt, dan zullen die gasthuisklanten toch wel of doodarm of met eenig gebrek behebt zijn'6.

RAZ NAGM spijsboeken 1850-1865, inv.nrs. 571-576.
RAZ NAGM relatieven notulen 1850, inv.nr. 111. De stokvis werd eenmaal in de veertien
dagen gegeven om de rooms-katholieke patienten op hun vrijdagse vastendag tegemoet te komen.
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Wij zagen al dat bij de patienten met ulceraties deze vrees niet helemaal uit de
lucht gegrepen was.
Daarnaast was het van groot belang dat paal en perk werd gesteld aan het meebrengen van etenswaren door bezoek en familie. Dit wijdverbreide euvel was
evenwel moeilijk uit te roeien. In de reglementen van de ziekenoppassers stond
in 1822 dat zij erop moesten toezien dat geen eet- en drinkwaren van buiten aan
de zieken werden bezorgd 'om het gebruik van schadelijke middelen voor te komen'. Maar steeds bleek de lust naar lekkers te groot en wisten de patienten via
slinkse wegen hun kastjes te vullen. In 1887 had deze gewoonte zo'n vaste vorm
gekregen, dat de huisknecht officieel boodschappen deed voor de zieken, tegen
beloning van 66n cent per boodschap. In de nachtkastjes werden de versnaperin'
gen zorgvuldig aan het oog der doctoren onttrokken. De medici schreven: Steeds
ergeren wij ons aan die korstjes kaas, gebakken vischjes, Fransche broodjes, gebraden vleesch, harde eieren, papiertjes met boter etc. etc.'17. Hoe gaarne zij de
zieken die heerlijkheden ook gunden, de medici achtten dat snoepen in een ziekenhuis ongepast en een bron voor jaloezie. Tevens vatten zij het op als kritiek op
de gasthuisvoeding, hetgeen het waarschijnlijk ook was.
Ook wilden zij dat alle patienten dagelijks koffie en thee kregen en dat zij daar
niet meer elke week een kwartje voor moesten betalen. Weliswaar was de humaniteit in de regel groot genoeg om ook de arme zieken die dat niet konden betalen,
toch koffie en thee te geven, maar het kwaad lag in het feit dat deze drankverstrekking geen recht voor de armen was, doch slechts een gunst die soms wel en
soms niet werd verleend.

5. Geestelijke zorg

Niet alleen materiele voeding, maar ook geestelijk voedsel werd de zieken voorgezet. Hoewel het gasthuis sinds de Franse tijd geen duidelijke signatuur meer
had, was het nog steeds zo dat de officiele godsdienstoefeningen alleen door hervormde ziekentroosters werden verzorgd. Sinds 1818 regelde de Commissie van
Godsdienstig Onderwijs der Nederduitse Hervormde Gemeente het godsdienstonderwijs in de gestichten. De voorzitter van die commissie, A.J. Snouck Hurgronje, stelde zeer voortvarend regels op en zond enkele formuliergebeden, een
morgengebed, gebeden om voor en na het eten uit te spreken en een avondgebed.
Iedere week op zondag om 14.00 uur was er een godsdienstoefening in de kerkzaal van het gasthuis, op de eerste verdieping, waarbij een gedeelte uit de bijbel
kort en eenvoudig 'opgehelderd en voorts praktikaal' behandeld werd. Slechts
patienten en personeel mochten aanwezig zijn. De twee ziekenbezoekers leidden
om beurten de dienst en in hun taakomschrijving stond dat zij werkzaam moesten
zijn 'overeenkomstig Gods woord, zich onthoudende van alles wat daarmee
strijdt en de gemeente voortgaande in eenen godzaligen wandel'. Zij behoorden
zich te wachten voor alles wat aan wantrouwen omtrent de leer en prediking van
de predikanten voedsel zou kunnen geven.
Sinds de Franse tijd mochten rooms-katholieken ook bezocht worden door een
pastoor, mits hij niet teveel misbaar maakte. De gemeenteraad vond echter dat
17.

280

RAZ NAGM relatieven notulen 1887, inv.nr. 122.

geen pastoor of kapelaan uit de gasthuismiddelen bezoldigd mocht worden.
Daarnaast was het Nederlandsch Godsdienstig Tractaatgenootschap werkzaam en beval het bestuur een lidmaatschap van zijn genootschap aan. Het animeerde de regenten door hun voor te houden
dat de ware menschenliefde zich niet slechts tot het kleden en voeden bepaald van
menschelijke ligchamen, maar dat zij vooral ook de beschouwing bedoelt van den redelijken geest zonder welke de zorg voor de ons aanbetrouwde armen, wezen of ongelukkigen geene grote waarde kan hebben in de oogen van God en ook aan ons eigen
hart niet zal kunnen voldoen'k

De regenten voelden hier wel wat voor en traden inderdaad toe tot het genootschap. Zij bestelden een aantal traktaatjes, teneinde kennis, deugd en godsvrucht
onder de patienten te bevorderen.
Ook de Vereeniging tot Weering van het misbruik van sterken drank was in het
gasthuis werkzaam om het zedelijk peil van de zieken te verheffen en verspreidde
'waarschuwende stemmen en uit het leven gegrepene voorbeelden' onder de zieken, waarin men het drankmisbruik als oorzaak van misdaad, ziekte, krankzinnigheid, ellende en armoede afschilderde. De regenten werkten graag mee aan de
verspreiding van de geschriftjes.
Overigens waren de liberale regenten in 1886 niet zo blij meer met de traktaatjes. Toen een predikant. geassisteerd door enkele goedwillende dames, naar
Engels voorbeeld wekelijks bloemen in de ziekenzalen wilde brengen, ging het
bestuur daarmee accoord, maar toen deze dames daar nog traktaatjes bij bleken te
geven en de kortstondige stoffelijkheid van een bloem aangrepen om over de onstoffelijke eeuwigheid van het Goddelijke woord te spreken, waren de regenten
daar toch niet gelukkig mee. Zij verboden niet het geven van bloemen, maar wel
van traktaatjes. De dames konden het evangeliseren echter niet laten, zodat hun
de toegang tot het gasthuis werd ontzegd. Toen een jaar later de predikant, ds Frater, weer verzocht bloemen en vruchten aan de patienten te mogen uitreiken, hadden de regenten daar heftige discussies over. Enerzijds wilden zij de arme zieken
een dergelijke attentie niet onthouden, anderzijds wisten zij maar al te goed, dat
het Frater niet ging om de bloemen, maar om toegang te hebben tot de gestichten
en daar in een bepaalde geest werkzaam te zijn, wat zo snel aanstoot kon geven
aan andersdenkenden en waar de vrijdenkende liberalen wars van waren. Vooral
De Man verkeerde in het dilemma dat hij wel de bloemenpracht, maar vooral niet
de geestelijke boodschap wilde.
In 1917 hield men al geen dienst meer in het gasthuis. WeI was nog altijd een

ziekentrooster aan het werk, die zowel het gasthuis als het oudemannen- en
-vrouwenhuis bezocht. In 1932 vond het bestuur dat de instelling van een vaste
ziekenbezoeker uit de tijd was, zeker omdat men het gasthuis als een neutraal ziekenhuis aanmerkte. Dit was voor het eerst in de geschiedenis van het gasthuis dat
de band met de religie openlijk werd geloochend. Maar dat ging sommige regenten vooralsnog te ver. Zij vonden dat een neutraal ziekenhuis niet hetzelfde was
als een anti-godsdienstig gasthuis. Toen vijfjaar later de ziekentroosteroverleed,
besloot men echter na ampele discussie geen nieuwe functionaris aan te stellen,
mede omdat men zich als een strikt neutraal ziekenhuis opstelde.
18.
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6. Chotera
Wat betreft de ziekten waarvan de mensen genezing zochten, waren er natuurlijk
de al eeuwenlang bekende ziekten als syfilis, waartegen pas in de twintigste eeuw
een probaat middel werd gevonden, en pokken, waarvoor men de bevolking door
middel van koepokinentingen zoveel mogelijk probeerde te behoeden. De builenpest kwam na de zeventiende eeuw nauwelijks meer voor, maar de nieuwe
dreiging van de cholera asiatica, ook wel de Aziatische braakloop of de 'blauwe
dood' genoemd, verspreidde minstens zoveel angst onder de bevolking. Men zag
de choleraepidemie steeds dichter bij Nederland komen. De ziekte had zich in
1817 in de Gangesdelta in India als pandemie geopenbaard en rukte daarna via
Azie en Afrika op naar Europa, waar de cholera via Rusland (1830) en middenEuropa het westen in 1832 bereikte. De dreiging was de epidemie al vooruitgegaan. Het snelle verloop van de ziekte, het grote aantal dodelijke slachtoffersmen
het grillige verloop van de epidemie riepen een massale angstpsychose op.
Cholera, evenals tyfus een bacteriele darminfectie, werd verspreid door de
cholerabacil die met de faeces het lichaam verliet en in het drinkwater terechtkwam. Daardoor verspreidde een epidemie zich snel in de dichtbevolkte steden
zonder (voldoende) riolering, waar de afvalstoffen in de grachten werden geloosd
waaruit men tevens het drinkwater betrok. De bacil kwam via het drinken van besmet water het lichaam binnen, waardoor de patient hevig ging braken en diarree
kreeg, gepaard met krampen. De zieke droogde uit, geraakte in een shocktoestand en kreeg een blauwachtig-doorschijnende gelaatskleur, waarna hij binnen

enkele uren kon overlijden. Pas in 1880 kon men decholerabacil isoleren en wist
men er effectieve maatregelen tegen te treffen.
Bij het eerste optreden van cholera in Nederland. kondigden de overheden
maatregelen af, namen godshuizen en armeninrichtingen voorzorgen en overlegden met geneeskundigen. De maatregelen die men in het buitenland had genomen, werden hier te lande gewogen en soms uit angst en nood overgenomen.
Men begreep dat Middelburg als havenstad met de vele vreemdelingen kwetsbaar
was, al was na de Franse tijd het belang van de stad als economisch trefpunt drastisch verminderd. In 1832 werd een zeven tot vijftien dagen durende quarantaine
voor schepen uit bepaalde streken van Engeland en Frankrijk afgekondigd.
Steeds werden de bepalingen aan de loop van de ziekte aangepast en volgden
maatregelen voor schepen uit Duitsland, Noord-Amerika en Rusland.
In Nederland kreeg Rotterdam als eerste met de ziekte te maken. Koortsachtig
nam men allerlei maatregelen. De Middelburgse gemeenteraad gaf de aanbeveling dat 'bij het zoo mogelijk ontstaan der cholera, ook binnen deze gemeente
dubbeld in acht nemen van de zindelijkheid' in de gestichten nodig was, maar
'zonder dat door het gebruik van eene te groote hoeveelheid water de vochtigheid
der woningen bevorderd worde'. Het provinciebestuur had al medici naar Hamburg en Berlijn gestuurd om te zien welke maatregelen men daar getroffen had en
tevens om de ziekte op zijn besmettelijkheid te beoordelen. Allereerst wilde de
'
gemeenteraad 'alle overdreven vrees' bedwingen welke zoo zeer tot bevordering
dezer ziekte medewerkt'.

19.
Het totaal wordt op circa 3 miljoen geschat, in Nederland op tienduizenden. Van den Eerenbeemt, 'De "blauwe dood": in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 1984, 9 1.
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Meer praktische maatregelen waren de zorg voor de reiniging van straten, publieke plaatsen en grachten, het onderhouden van de zuiverheid van de lucht en
publieke gebouwen, toezicht op de deugdelijkheid van het drinkwater en de levensmiddelen, en eveneens het verschaffen van werk aan behoeftige lediggangers, het uitdelen van spijs en kleding en het toezicht houden op 'het opgehoopt
bijeen wonen van menschen van de geringste klassen in bekrompene en morsige
verblijven'. Verder kregen de mest- en vuilnisputten met hun 'nadeelige uitwasemingen' aandacht en wilde men vooral in de gestichten de lucht zuiver maken
door periodieke berokingen. Tenslotte werd dringend gewaarschuwd voor misbruik van sterke drank bij de jaarmarkten en kermissen en het eten van onrijpe of
groen geplukte kruisbessen, aangezien deze ook diarree konden veroorzakenm.
In juli 1832 naderde de ziekte Zeeland meer en meer en werd met de komende
jaarmarkt in augustus nog eens op de gevaren van overmatig alcoholgebruik gewezen. De ondervinding zou leren dat vooral mensen 'zonder een goeden leefregel'. die zich onmatig aan spijs en drank te buiten gingen, getroffen werden door
de ziekte. aldus de Provinciale Bladen. De gouverneur stelde een commissie in,
die zodra 'dit gevreesd wordend onheil' Middelburg zou bereiken aan het werk
moest gaan in het lokaal waar de soepuitdeling aan de minvermogenden plaatshad (het voormalig simpelhuis). Ook het gasthuis bezon zich op maatregelen tegen de Aziatische braakloop en men schafte de nodige hulpmiddelen aan, zoals
een verwarmingstoestel, vier wastobben voor het wassen van de voeten, twaalf
stenen komforen met schoteltjes voor de azijnberoking ter ontsmetting, twaalf
flanelien hemden met kappen, twee tinnen ondersteken met houten deksels, zes
stenen verglaasde braakpotten met houten deksels, vier wollen lappen met sponzen om daarmee de arme lijders te kunnen wrijven, achttien warmwaterkruiken
en een mand vol met medicijnen. Ook in de andere gestichten schafte men braakbakjes aan.
De voeding moest eveneens veranderd worden en ook daarbij reageerde men
op de symptomen. Het braken en de diarree van de choleralijders hadden naar
men dacht hun oorsprong in de verstoring van de lichaamsvochten. Vooral het
eten van zure levensmiddelen en onrijp fruit moest vermeden worden. De karnemelkse pap die in alle gestichten veelvuldig op de voedingslijsten prijkte, was
dan ook uit den boze. Zolang de cholera nog niet in Middelburg heerste, kon men
in de gestichten volstaan met bij de karnemelkse pap stroop te geven, maar als de
ziekte eenmaal in de stad was gesignaleerd, moesten boterhammen deze goedkope pap vervangen. Meteen al verving men de witte bonen door minder zwaar
verteerbaar voedsel en het veelvuldig gebruik van alleen salade zonder warme
aardappelen daarbij, achtte men eveneens nadelig. Het allergevaarlijkst vond
men echter het eten van onrijp fruit, hetgeen ten strengste werd verboden. Dit
iaatste was begrijpelijk, aangezien het eten van onrijpe vruchten eveneens
darmklachten kon geven. De Middelburgse bevolking consumeerde als voorzorg
tegen de ziekte veelvuldig het zogenaamde chocoladebitter en kerrie, dat door de
medici ter preventie was voorgeschreven.
Overigens waren de regenten van het gasthuis zeer verbolgen over het feit dat
Zij de choleralijders in het gasthuis zouden moeten verplegen en vonden dat een
onvoorzichtige en onverantwoorde beslissing van het stadsbestuur. Zij berustten

20.

Provinciale Bladen, 19 mei 1832. nr. 67.

283

echter in de resolutie van Burgemeester en Wethouders, waarbij de 'verantwoording over de nootlottige gevolgen (...) op Hun Edel Achtbare zal nederkomen'.
Gelukkig werd dit niet bewaarheid en bleef Middelburg grotendeels gespaard
voor de epidemie. Slechts enkele gevallen van cholera deden zich voor en dan
vooral nog bij mensen die in Rotterdam waren ifeweest of die veel contacten met
schepelingen hadden.
In 1848 dreigde een tweede choleragolf over Nederland te komen en ook toen,
net als de eerste keer, ordonneerde de minister van Binnenlandse Zaken dat alle
wegen, straten, grachten, riolen en goten zuiver moesten worden gehouden en
alle mest- en vuilnishopen buiten de stad moesten worden gebracht, aangezien de
kwade uitwasemingen de ziekte zouden kunnen bevorderen. In dat jaar was het
gasthuis overigens vrijgesteld van de opvang van de choleralijders en werd een
apart lokaal voor hen gezocht. Alleen de eerste patienten konden indien nodig in
het gasthuis onderdak vinden in een uitermate vochtig kamertje, maar indien een
ware epidemie zou komen, was die ruimte natuurlijk verreweg onvoldoende. De
commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt wees het gebouw van het nog kortgeleden verlaten nieuwe simpelhuis op de Herengracht aan, waar toen de rooms-katholieke weeskinderen en een deel van de epileptici werden verpleegd.
De regenten waren bepaald niet gecharmeerd van deze oplossing. De choleralijders zouden zo veel te dicht bij de oude mannen en vrouwen in het armziekenhuis verblijven. Die oude lieden zaten met ongeveer vijftig mensen in een huis en
daardoor was de lucht er niet zuiver, want 'bij oude lieden is die lucht nog onverdragelijker en meer stikstof in zich bevattende' dan elders, waardoor zij vatbaarder waren voor besmettelijke ziekten. Ook nu weer schikten de regenten zich al
te snel en hadden niet eens de illusie dat zij het besluit konden terugdraaien. Zij
hadden helemaal geen strijdlust meer over na de mislukkingen van het vorige jaar
om hun onafhankelijkheid te bewijzen tegenover de gemeenteraad bij de benoeming van een nieuwe binnenvader in het gasthuis en de strijd omtrent de plaats
waar het nieuwe weeshuis gebouwd moest worden. Het protest van de regenten
klonk mat en zonder overtuigingskracht en evenals in 1832 wierpen zij de verantwoordelijkheid voor het besluit op de schouders van de Raad, alsof zij daarmee
ook werkelijk van alle verantwoordelijkheid verlost waren.
Bij volgende golven van de cholera kreeg men steeds betere ontsmettingsmethoden. Naarmate de negentiende eeuw vorderde berookte men niet meer met
azijn of jeneverbessen, maar ontsmette men met chloorkalk en sulphas ferrosus
(ijzervitriool), of met Guyton-Morveau, bestaande uit vitrioololie, zwart magnesium en soda. Ook verbrandde men pijpzwavel en strooide en waste men met metaaloplossingen. De overheid liet diverse circulaires uitgaan om de gestichten te
informeren omtrent 'les fumigations d'acide mindraux comme seul vrai prdservatif aprouva contre la contagion'. In 1888 werd de ontsmettingsoven van de heer
Pennock overgeplaatst van het kerspel naar het Seisbolwerk, waar het gasthuis
bedden en beddegoed door middel van stoom liet ontsmetten.
Het drinkwater kreeg ook steeds meer aandacht, al was men de cholerabacil
nog niet op het spoor. In 1866 werd er in de Provinciale Bladen nadrukkelijk op
gewezen dat menselijke uitwerpselen ver gehouden moesten worden van het
drinkwaterl' en dat de mesthopen en excrementen in ieder geval buiten de be-
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bouwde kom moesten worden gebracht. Steeds meer steden kregen rioleringen
en aparte drinkwaterleidingen. Sinds 1883 wist men dat alle drinkwater eerst gekookt moest worden en daarmee waren hier te lande de grote choleraepidemieen

bedwongen.
De choleraepidemieen hebben een grote stimulans gegeven voor de sociaalmedische vernieuwingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. De cholera
maakte de meeste slachtoffers onder de arme bevolkingsgroepen wegens het gebrek aan hygiene in de armenwijken, de slechte huisvesting, het geringe lichamelijke weerstandsvermogen door onvoldoende of te eenzijdige voeding, het drankmisbruik, de minimale sanitaire voorzieningen en de slechte drinkwatervoorziening. Dit leidde ertoe dat de aandacht van sociaal-bewogen medici op deze misstanden werd gevestigd22. Coronel, die in zijn Middelburgse praktijk de volksarmoede van zeer nabij meemaakte, en anderen als Van Hengel, Heije, Sarphati en
Luyten, pleitten dan ook primair voor een verbetering van de sociaal-economische factoren om de openbare volksgezondheid te verheffen.

7. Scabies enfavus

Andere, minder gevaarlijke maar zeer lastige ziekten die niet weg te denken waren onder de Middelburgse armen, waren schurft (scabies) en hoofdzeer (tinea
capitis) of favus, een schimmelinfectie van de hoofdhuid. Mensen met een
slechte voedingstoestand en onvoldoende lichamelijke hygiene waren er zeer gevoelig voor. Deze ziekten kwamen vooral voor bij kinderen uit de laagste sociale
milieus. Het gasthuis voerde dan ook een hardnekkige strijd tegen schurft en
'zere hoofden'. De kwaal was duidelijk, maar de remedie was een probleem.
Men heeft een tijd geprobeerd om de zere hoofden met zeewaterbaden te genezen, met unguentum emolliens en wassingen met urine en af en toe een laxans. In
1812 trok men daar speciaal twee niet al te oude en ziekelijke vrouwen uit het
armziekenhuis voor aan, die het zeewater moesten aandragen. Maar een echt succes was dit niet.
Datzelfde jaar deed de prefect van het Departement van de Monden der
Schelde een poging het probleem grootscheeps aan te pakken. Alle lijders aan de
zeerhoofdige ziekte, de 'maladie de la tiagne', moesten opgespoord en geregistreerd worden, de behandeling en de behandelende doctoren dienden genoteerd
te worden. Een apart lokaal zou in gebruik worden gesteld voor de verpleging van
deze besmettelijke huidaandoening en de 'zeerhoofdigen' waren verplicht naar
de godshuizen te gaan om zich te laten behandelen. Om de geneesheren te stimuleren werden medailles in het vooruitzicht gesteld voor degenen die 'zich door
hunne iever in de practijk der geneesmiddelen zullen onderscheiden en die een
grooter aantal genezingen zonder eenig kwaad gevolg zullen erlangen'23. Ook de
weesjongens die uit het Instituut Feyenoord kwamen, leden aan deze kwaal. Zij
kregen allemaal een derde hemd, zodat dit kledingstuk om de vier h vijf dagen
verschoond kon worden.
In 1824 zouden de arme lijders baat vinden bij een zalfje, bereid van een half
Van den Eerenbeemt. 'De "blauwe dood"', in Economisch- en Sociaa/-Historisch Jaarboek
1984,92-93.
23. RAZ NAGM relatieven notulen, extract uit het register besluiten van de prefecture 1 8 1 2,
inv.nr. 6.
22.
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pond Friese boter, een handvol wijnruit, een zoopje beste azijn en een zoopje
beste brandewijn24. Het gasthuis stuurde dit recept na aanvraag naar de administrateur van het armwezen en de gevangenissen te's-Gravenhage en ook daar was
men enthousiast over de zalf. Maar de zere hoofden bleven een steeds terugkomend probleem. De moeilijkheid was dat deze patienten verder eigenlijk niet ziek
waren en dus niet in het gasthuis thuishoorden. Voor de schoolgaande kinderen
was opname dan ook funest. Al in 1894 hadden de geneesheren deze kinderen
willen helpen door hen poliklinisch in het gasthuis te laten behandelen, maar zuinig als het bestuur was, wilde het geen geld toeleggen op de kosten van een verpleegster en rekende het gasthuis voor de behandeling de veel te hoge prijs van
een kwartje per dag voor ieder kind (men moest dagelijks behandeld worden).
Dat bedrag was uiteraard onmogelijk op te brengen voor armlastige ouders, ook
al was het slechts de helft van het normale polikliniektarief.
Vanaf 1910 pakte men het probleem beter aan en ging de huisarts en tijdelijke
gasthuisdirecteur Gieben de scholen langs om de kinderen met favus op te sporen
en naar het gasthuis te sturen. De gemeente wilde nu wei de behandeling betalen
8 f 275,-per jaar, mits het de garantie kreeg dat de kinderen ook werkelijk kwamen. Die controle was voor het gasthuis moeilijk, maar met behulp van stempelkaarten hoopte men voldoende waarborg te kunnen geven. De kinderen werden
poliklinisch behandeld. Van de 26 kinderen die in 1915 met de behandeling begonnen, waren er na een jaar pas vier genezen.

8. Variolae

Gevaarlijker dan de schurft en het hoofdzeer was wat men in Nederland eufemistisch omschreef als de 'kinderziekte', ofwel pokken (variolae). In de achttiende
eeuw begon men met de inenting van mensen, in navolging van wat in het Midden-Oosten al lang werd gedaan. Dat gebeurde echter nog met menselijke pokstof. Een groot risico was dat de ingeente persoon de ziekte dan ook werkelijk
kreeg en soms ontstond daardoor zeifs een ware epidemie. Bij deze manier van
inenting werden dan gezonde mensen besmet met etter uit de puisten van een
poklijder zodat zij een lichte vorm van de ziekte doormaakten (inoculatie). Maar
het gevaar van een werkelijk ernstige infectie maakte dat veel stadsbesturen deze
inoculatie verboden. Middelburg echter niet. In het begin van de achttiende eeuw
toonde de Middelburgse medicinae doctor A. Helvetius zich overigens bepaald
geen voorstander van deze gevaarlijke nieuwigheid.
Een halve eeuw later pas deed Samuel de Wind, de beroemde zoon van de al
even beroemde vader Paulus de Wind, op bescheiden schaal een reeks inoculaties. Hij entte sinds 1774 diverse mensen in, onder wie veel familieleden, kinderen van vrienden en zijn eigen kinderen en kleinkinderen. Hij hield nauwkeurig
bij hoe het ziekteverloop was, hoeveel pokjes er opkwamen, op welke plaatsen
en noteerde in enkele gevallen waar hij zijn entstof vandaan haalde. Zijn dochtertje Elisabeth kreeg slechts vier & vijf pokjes, maar helaas weI allemaal in haar geRAZ NAGM stukken apotheek 1824, inv.nr. 495. De bestanddelen werden in een nieuw
pannetje gekookt tot een zal f. waarmee de hoofden werden ingesmeerd. Vervolgens bedekte men
het gezalfde hoofd met klittebladeren en slechts als de korsten al te dik werden. waste men het met
24.

Spaanse zeep.
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zicht. Zijn zoontje Boudouin kreeg maar liefst 80 pokjes, waarvan 20 in zijn gezicht. Op 16 juni 1800 werden de vier kinderen Versluys ingeent 'met goede natuurlijke pokstof van de beenen van mevrouw Versluys' Tussen 1774 en 1800 1
heeft De Wind 64 kinderen ingeint. Op sterk aandringen van zijn zwager beproefde Samuel of de inoculatie misschien een nuttig effect zou hebben op de epileptische aanvallen van zijn neefje. Hij vermeldde echter: 'ik deed zulks met
weerzin en enkeld op sterk aanhouden van mijn schoonbroeder J. Tak, dan het
liep vrugtloos af'.
Het risico was groot en het verloop van de variolatie was onbeheersbaar.
Vooral pokken in het gezicht waren een vervelende bijkomstigheid en er werd
dan ook niet op grote schaal overgegaan tot inenting met menselijke pokstof.
Soms probeerde Samuel de Wind het effect van de inenting te verbeteren door de
betreffende persoon enkele dagen tevoren een dieet te laten houden, waarbij geen,
boter en vlees mocht worden gegeten. Bij de zestienjarige dochter van raadsheer
Schorer had dit het buitengewoon gelukkige gevolg dat er slechts 'eenige weynige poktjes in 't aangezigt' waren, vooral voor een meisje een heel gunstig resultaat25. Pas in 1796 vond Edward Jenner de vaccinatie met de veel veiliger koepokstof uit. Drie jaar later werd in Rotterdam de eerste inenting met koepokstof gegeven en alras verspreidde deze methode zich over onze landen. De vaccinatie verdreef de inoculatie.
Maar daarmee was de ziekte nog niet verdwenen. De overheid bevorderde de
vaccinatie en regelmatig kwamen verordeningen uit die mannen, vrouwen en
kinderen in gestichten, verplichtten zich te laten vaccineren. In 1814 vaardigde
koning Willem I een besluit uit ter bevordering van de koepokinenting, waarbij
alle gestichtsbewoners die voor die 'kunstbewerking geschikt zijn' binnen zes
maanden ingeent moesten worden. Bijna jaarlijks werd het bestuur van de godshuizen hieraan herinnerd.
Wanneer het aantal der nieuw gevaccineerden in geen verhouding stond tot het
aantal geboorten, kreeg het gemeentebestuur een schrobbering van het provinciaal bestuur, dat de hun toevertrouwde pupillen dit 'gezegend voorbehoedingsmiddel tegen deze verschrikkelijke kwaal' niet onthouden mocht worden. Er
werd met nadruk gewezen op 'de stellige begeerte van het hoog gezag, dat het
meer algemeen gebruik der koepok-inenting met alle magt bevorderd worde'26,
De armen moesten uiteraard gratis gevaccineerd worden en als ouders bleven
weigeren hun kinderen te laten inenten, had het gemeentebestuur een prachtig
dwangmiddel achter de hand, namelijk de inhouding van de onderstand.
Bij de zieken thuis werd de lucht gezuiverd door berokingen. Degenen die zich
nog niet hadden laten vaccineren, werden aangemoedigd en overgehaald dat alsnog te laten doen. Kinderen uit besmette huizen mochten niet naar school of naar
catechisatie gaan en op de deuren van de huizen der poklijders moest het woord
'kinderziekte' in letters van minstens drie Nederlandse duimen groot worden geschilderd. Na beterschap of overlijden van de poklijders werd niet alleen het huis,
maar werden ook het beddegoed en de kleren door beroking gezuiverd. En op de
kist van de overledene stond als merkteken van de dood het woord 'kinderziekte',
zodat bij een eventueel openen van het graf later, de mensen gewaarschuwd waren27.
25.
26.

27.

Hss. verz. Zeeuwsch Genootschap. ZB, nr. 6108, Samuel de Wind.
Provinciale Bladen 1828, nr. 120.
RAZ NAGM relatieven notulen. extract Gedeputeerde Staten 1826, inv.nr. 101.
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Edn enkele vaccinatie bleek onvoldoende en zelfs een doorgemaakte besmetting beschermde niet levenslang tegen het pokkengif. Het was dan ook een grote
opdracht van de in 1848 opgerichte Vereeniging van Zeeuwsche Genees- en
Heelkundigen, de voorloper van de Afdeling Zeeland van de Maatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst, dat de vaccinatie en vooral de revaccinatie met
kracht ter hand werd genomen. Juist de revaccinatie was in Middelburg verwaarloosd en tot 1870 heeft een commissie van de Afdeling onder leiding van de onvermoeibare dr L. J. de Marree zich hiervoor sterk gemaakt. Nadien nam de staat
deze zorg over. In 1872 trad de wet op besmettelijke ziekten in werking, waarin
bepaald werd dat kinderen alleen op vertoon van een zogenaamd 'pokkenbriefje'
in een school het onderwijs mochten volgen.
Het gasthuis ontving de poklijders liever niet, alweer wegens de geringe mogelijkheden tot isolatie. De constante vrees dat een ziekte zijn weg vanuit het gasthuis naar de stedelijke bevolking zou vinden, werd in 1855 bewaarheid toen de
kinderziekte zich vanuit het gasthuis over de stad verspreidde.
9. Txfus

In voorgaande eeuwen beschreef men ty fus met vele namen, maar zelden met de
naam tyfus. Waarschijnlijk moeten wij bij termen als aanhoudende koorts. brandende koorts, kwaadaardige koorts, brandige ziekten of rotkoorts ook aan een
vorm van tyfus denken. In de achttiende eeuw, toen men zag dat stuipen, ijlen en
beven tekenen van een aangetast zenuwstelsel waren, noemde men van de weer-

omstuit alle tyfeuze koortsen zenuwkoortsen. Later kwam de aanduiding slijmziekte of slijmkoorts daarbij, gevolgd door de term catarrale of zinkingskoorts.
Zenuw-zinkingskoorts, febris catarrhalis nervosa, zal waarschijnlijk de naam
zijn geweest voor 'onze' tyfus28. De Man heeft uit de Middelburgse Maandboekjes over zeventig jaar het aantal vermoedelijk aan tyfus overledenen gedestilleerd. Daaruit blijkt dat tot ongeveer 1830 het sterftecijfer hoog was, waarna het
snel afnam. Om een indruk te krijgen om welke aantallen het gaat, volgen hier
zijn cijfers.
Tabel IX Aantallen waarschijnlijk aan tyfus overledenen in Middelburg

jaren
1792-1801
1802-1811
1812-1821
1822-1831

1832-1841
1842-1851
1852-1861
1862-1871
1872-1881

totale bevolking

overleden

per 10.000

19.893
15.685
13.132
13.536

192
653

97
416
260

14.579

148

15.629
15.810
16.166

16.020

342
302
84

223
102
54

103

65

208
42

129

26

28. De Man, 'Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg', in: AZG 1883, 485-486. De
aantallen per 10.000 inwoners die De Man in zijn tabel gaf, waren niet in alle gevallen correct en
zijn hier aangepast.
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De Fransen brachten de rotkoortsen in het begin van de negentiende eeuw in de
stad. 'In die eerste jaren ontving Middelburg de typhen als sombere geschenken
van de Fransche soldaten, en zij tierden als vergiftige woekerplanten weelig ondereene kwijnende, sterk afgenomen bevolking'29. In hetjaar 1845, toen de aardappeloogst mislukte zodat in de gestichten en gevangenissen geen (schreeuwend
dure) aardappelen meer werden gegeven, brak wegens vitaminegebrek scorbuut
uit in de Middelburgse gevangenis, waarop een tyfusepidemie volgde. De Man
noemde deze in zijn tijd al sterk afgenomen ziekte 'den ontvolker dergevangenissen, den bevolker der weeshuizen'.
Ook het gasthuis kreeg vaak tyfuslijders ter verpleging, met alle gevaren voor
besmetting van de andere patienten, het personeel en van de omwonenden. In
1864 werden de ziekenmoeder, een oppasser en vier patienten in het gasthuis
door een tyfuslijder besmet met deze ziekte, waaraan zij allen overleden. Twee
jaar later stierf behalve de binnenvadereen vrouw en werden twee patienten in het
gasthuis besmet door een andere patient. Schielijke toediening van sulpha kinine
bood nog enige redding. Lijders aan tyfeuze koortsen bleven het gasthuis bevolken, maar konden in het nieuwe gebouw beter geYsoleerd worden. Desalniettemin bleef het grote besmettingsgevaar een riskante aangelegenheid in het gasthuis.
In 1890 heerste weer een tyfusepidemie, waarbij diverse patienten en een oppasser besmet werden. Men zocht de oorzaak nu in het onzorgvuldig omspringen
met faecalien of vermenging daarvan met drinkwater. Voor 1888 loosden achttien van de tweeentwintig privaten op de Herengracht, waaruit men ook het
drinkwater betrok, maar daarna werd het tonnenstelsel ingevoerd. De in de tonnen verzamelde faecalien werden enkele malen per week in een beerput geleegd.
Dit systeem vond men redelijk bevredigend. Het enige wat men zowel hygienisch
als esthetisch afkeurenswaardig vond, was dat de tonnen alleen via de zalen en de
gangen verwijderd konden worden, waarbij gemakkelijk iets van de inhoud gemorst werd, zodat de 'bacillen zich na verdrooging hebben verspreid' en op deze
manier toch een ziekte als tyfus zich door het gebouw kon verspreiden. Een volgend geval leek de bovenstaande stelling van verdroogde maar nog actieve bacillen te bewijzen. In augustus van datzelfde jaar kwamen weer twee gevallen van
tyfus in het gasthuis, waardoor de wasmeid werd besmet. Men reconstrueerde de
infectieweg en nam aan dat het wasgoed dat ter droging in de kamer hing waar de
wasmeid Sanne verblijf hield, toch niet geheel vrij was van ziektekiemen en dat
deze bij het drogen in de atmosfeer terecht waren gekomen. Pas in 1891 kwam er
een eind aan het vervoeren van de tonnen over de zalen. Dat jaar bleef ook voor
het eerst een tyfusepidemie achterwege, behoudens een incidenteel geval.

10. Koorts
Het wondermiddel kinine werd niet alleen voor tyfus gebruikt, maar vooral voor
de in Zeeland zo veel voorkomende najaarskoortsen en wisselkoortsen. Al eeuwenlang stond men zeer ambivalent tegenover de Zeeuwse lucht. Sommige
schrijvers, zoals Jaso Pratensis (Veere), aangehaald in Reygersbergens Chronyk

29.

Ibidem. 487.
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van Zeeland, prezen de frisse zeewind en de zachte en onschadelijke lucht, terwijl anderen, zoals de beroemde Levinus Lemnius de dampige, moerassige, zilte
stank van bij eb drooggevallen poelen en moerassen laakten en weer anderen dit
als de oorzaak zagen van de hoge sterftecijfers in dit
gewest. Men zei het nog
steeds Boxhorn na: 'De Zeeuwsche coortsen zijn (nu bij naer) een spreekwoordt
ende schrick by den aengrensenden volckeren gheworden'30.
De gemiddelde levensduur van de Zeeuwse mannen bedroeg half negentiende
eeuw 26 jaar en 274 dagen en voor vrouwen 29 jaar en 193 dagen, waarmee de
Zeeuwse vrouwen de kortste levensverwachting van de Nederlandse vrouwen
haddenp. De gemiddelde kindersterfte van Zeeuwse kinderen onder de 66njarige
leeftijd berekende de al eerder genoemde Caland in 1856-57 op 33,3%. Deze geneesheer, die in zijn beschouwingen over de gezondheidstoestand van Middelburg alarmerende berichten over het sterftecijfer in deze stad liet horen. ging systematisch de mogelijke oorzaken na. Ook hij zag de oorzaak in de bedorven lucht
als gevolg van de bij eb droogvallende grachten en havens, de slijkgoten langs de
huizen en de rottingslucht van vergaan visafval. Polderwerkers die in 1868-1870
aan het kanaal door Walcheren werkten, vielen in groten getale ten prooi aan de
wisselkoortsen. De Zeeuws-VIaamse medicus Callenfels wees eveneens onder
andere de stinkende grachten aan als de grote boosdoeners en A.A. Fokker dacht
dat giftige dampen uit de grond de koorts veroorzaakten en dat onzuiver drinkwater daarin een rol meespeelde.
Vooral militairen waren steeds ziek van wat ze noemden de 'Zeeuwse koorts'.
De jaren 1747, 1809 en 1826 waren beruchte koortsjaren. In 1809 werden grote
slachtingen aangericht onder de Engelse militairen, door wat zij de 'Walchren
disease' noemden. In 1747 waren er bataillons van 700 man geslonken tot 100 gezonde soldaten en in 1809 verloren de Engelsen, die Vlissingen op de Fransen
kwamen veroveren, 4175 man van het 39.219 man sterke leger aan de wisselkoortsen en werd van hen bijna 70% in de hospitalen opgenomen-33. De twee publikaties die na 1809 over deze 'Walchren disease' verschenen. 66n van een Engels behandelend medicus en edn van een Franse medicinae doctor, op last van
Napoleon geschreven", weten de koortsen aan de landstreek en beschouwden de
Walcherse koorts als een op zichzelf staande ziekte. Davis ging daarin zover te
beweren dat: 'The existence of the inhabitants of Walcheren may be regarded as
a constant disease'34.
Het waren vooral de garnizoensplaatsen in Zeeuws-VIaanderen (Sluis, lizendijke, Philippine, Sas van Gent, Axel, Hulst, Liefkenshoek en Lillo) die de naam
hadden een 'slachtbank' voor de troepen te zijn en dat niet wegens krijgshandelingen, maar zuiver door de wisselkoortsen. Opvallend was dat de koortsen niet

30. Geciteerd bij Fokker. 'De ongezondheid van Zeeland'. in: AZG !869. V, 129- 130.
31. Ca\and, Gerc,ndheidstoestand Middelburg,2.
32. Berdenis van Berlekom, 'Malaria in Zeeland', in: NTG. 2nd series, 1900, vol.1, 378-382.
Waarschijnlijk heeft het merendeel van het Engelse invasielegeruit 1809 aan dysenterie geleden.
33. 1.8. Davis. Fever of Walcheren and its consequences as they appeared in the British troops
returned from te late expedition,London. 1810. ]. Granier, Topographie mfdicinale de l'ile de
Walcheren. Breda, 1812.
34. Davis, Fever of 'Valcheren. VII. Zie ook Fokker, 'De ongezondheid van Zeeland', in: AZG
1869,134.
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bij ieder in Zeeland gelegerd detachement optraden. De troepen in het Sloegebied
bleven steeds in een voorbeeldige gezondheid, maar zodra zij naar elders in Zeeland verplaatst werden, trof de koorts ook hen. In een reisboek van 1821 werd
voor een bezoek aan Zeeland aangeraden flanellen hemden te dragen, zich te onthouden van overmatig alcoholgebruik en zo veel mogelijk te roken. Tijdens de
Belgische opstand in 1830 raakte het gasthuis opnieuw overvol met schutters uit
Overijssel, die in Cadzand door de wisselkoortsen waren overvallen, al noemde
een van de medici heimwee als oorzaak van hun ziekte.
De koortsen kwamen altijd in het najaar en het is opmerkelijk dat veel mensen
toch bij de oorzaken van de ziekte aan het water dachten, al ging hun aandacht
daarbij uit naar de stinkende uitwaseming, naar de stank van de bij eb rottende en
drogende planten en dieren. De besmettelijkheid zocht men nog steeds in de
stank; het contagium zat in de lucht. Davis omschreef deze mening fraai met de
woorden dat Walcherens 'very atmosphere seems to have been loaded with the
seeds of death and desolation'35. De vraag of de Zeeuwse koorts ontstond door de
lucht, de bodem of een wisselwerking van beide, heeft de medici in vorige eeuwen steeds verdeeld. Toen men in 1868 als oorzaak van de wisselkoortsen de malaria kon aanwijzen en de Fransman Laveran de malariamuskiet voor het voetlicht haalde, wist men beter welke gebieden vermeden dienden te worden. In het
stilstaande water vond men de malariamuskiet en rondom die poelen met stilstaand zout water werden dan ook de meeste ziektegevallen aangetroffen.
Enkele medici in de vorige eeuw, onder wie de lector aan de Geneeskundige
School De Jonge, waren voorstanders van de antiphlogistische methode. Zij lieten bij de koortsen veel bloedzuigers en koppen zetten en schreven aderlatingen
en dieten voor. Meestal gaf men kinine tegen de wisselkoortsen die de temperatuur van de lijders omlaag bracht. In oktober 1822 werd in het gasthuis het eerste
recept voor 'sulpha's quinine' uitgeschreven en het gebruik van dit middel steeg
geweldig met de vele lijders aan najaarskoortsen.
Toen tegen het einde van de negentiende eeuw de apotheek een primitief eigen
laboratorium kreeg en er scheikundige en sedert 1903 ook bacteriologische onderzoekingen werden verricht, vroegen de doktoren regelmatig onderzoek op
malariaparasieten, hetgeen een enkele keer een positieve uitslag opleverde. Na
1870 en later, bij de invoering van een vaste waterstand en een betere afvoer van
het polderwater, kwam malaria niet veel meer voor in Zeeland, hoewel de epidemieen nog niet geheel voorbij waren. In Middelburg heeft de malaria tertiana het
langst stand gehouden. Zo deden zich in 1900 200 gevallen van malaria voor in
het lage en vochtige gebied tussen de Herengracht en het Bolwerk. In 1905 bepleitte dr Schoute in het armweeshuis en in het oudemannen- en -vrouwenhuis de
ramen en deuren van muggengaas te voorzien omdat daar veelvuldig malaria
voorkwam. De achter die gebouwen gelegen sloot was een prachtige broedplaats
voor muskieten en ander ongedierte. Pas in 1942 werd de vijver voor dat gesticht
gedempt wegens het gevaar voor malaria. Pas na de Tweede Wereldoorlog (met
de inundatie) is de malariamuskiet uit Zeeland verdwenen.
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Afb. 59. Tbc-paviljoen op het Noordbolwerk.

11. Tuberculose

Het laboratoriumonderzoek van sputum was dd grote noviteit die door de apotheker werd uitgevoerd, al vddr de tuberculosearts J. Hoorweg zijn intrede in Middelburg deed.In 1891 kreeg apotheker Wijnne een nieuwe microscoop voor het
onderzoek van sputum op de tuberkelbacil, hetgeen volgens hem 'en vogue
kwam. In 1903 werden de eerste bacteriologische onderzoeken gedaan van ruggemergvocht op de aanwezigheid van tuberkelbacillen en bloedonderzoek op tyfus en stafylococcen. Wij zagen al welke accommodatie het bestuur creeerde
voor de longlijders. De jonge arts J.J. Berdenis van Berlekom pleitte met vuur
voor een 'openluchtkuur' voor de tuberculoselijders. waarvoor aparte zalen en
een waranda moesten komen. Hij hamerde er steeds op dat tuberculose een besmettelijke ziekte was en dat men de lijders dus moest isoleren. Maar hij ervoer
zelf dat 'le mieux est l'ennemi du bien'. Hij kon van het gasthuis geen sanatorium
maken, en al zijn fraaie plannen maakten de bestuursleden wars van grotere uitgaven.

De voorzitter van het bestuur. Snouck Hurgronje, voelde trouwens goed aan
dat men toch niet meer de gegoede tbc-lijders binnen het gasthuis zou krijgen,
omdat die liever naar de Zwitserse sanatoria gingen, terwijl de behoeftigen nog
steeds een grote tegenzin hadden in een opname. Als secretaris van de Geneeskundige Raad voor Zeeland informeerde Berdenis van Berlekom de Zeeuwse me292

dici in 1889, twee jaar na de ontdekking van de tuberkelbacil, over de maatregelen tegen deze ziekte. Vooral het desinfecteren van het sputum, het uitkoken van
het linnengoed, de isolatie van de lijders, een doelmatige voeding en een goede
ventilatie van het ziekenvertrek waren noodzakelijke maatregelen.
Het behoorlijk ventileren van de zalen liet in het gasthuis echter nog veel te
wensen over, aangezien door de eenvoudige oppassers net zoals 'door zoo velen
het toetreden van versche buitenlucht maar al te zeer gevreesd' werd. Meyer en
Berdenis van Berlekom jr. schreven wei veel extra melk en eieren voor, maar
moesten deze behandeling met een berisping van het bestuur bekopen wegens nodeloze verkwisting. Het zou in het gasthuis nog veertien jaar duren voor de lijders
aan tbe in 1903 in aparte zalen verpleegd konden worden en in een draaibare lighal van de buitenlucht konden genieten. Tot slot van het schrijven van de Geneeskundige Raad werd opgemerkt:
Het is eene schoone taak van de hygiene om de tuberkelbacillen zooveel mogelijk onschadelijk te maken en tevens om door goede voeding en door gymnastiek van de
borstspieren een praedispositie voor tering bij zwakke individuen te verminderen,
langs dezen weg zal het naar wij hopen gelukken om de meest vreesselijke ziekte, die
het menschdom teistert, te bestrijden 36

12. Het uitschot

Tenslotte moeten wij nog aandacht besteden aan enkele groepen zieken die constant deel uitmaakten van de gasthuisbevolking en wel de van ouds bekende syfilislijders, de epileptici en de krankzinnigen, die men liever niet op de zalen zag.
Pas in 1909 werd voor de syfilislijders het probate geneesmiddel salvarsan, een
veilige arsenicumverbinding, uitgevonden door Paul Ehrlich. Voordien werden
de lijders nog steeds met de kwikzalven bestreken en apart van de andere zieken
verpleegd, in de voormalige anatomiekamer van het oude gasthuis. Daar lieten
veel syfilitische dames van lichte zeden zich op last van de politie behandelen. In
1857 kwam er een verordening op de bordelen in Middelburg. De daar werkzame
dames kregen zodra zij ingeschreven waren een boekje met hun gegevens en de
toestemming hun beroep uit te uitoefenen. Dat boekje moesten zij steeds bij zich
hebben en op verzoek aan de politie tonen. Iedere week werden zij A raison van
twintig cent medisch gekeurd en indien een vrouw syfilis of een andere besmettelijke ziekte bleek te hebben, werd zij op last van de politie dadelijk in het gasthuis
geplaatst en kreeg zij pas na genezing haar boekje terug. Later verhuisden deze
vrouwen naar de zolder van het gasthuis.
In 1818 had koning Willem I al bepaald dat er aparte vertrekken voor venerische zieken moesten komen, waar ook de geslachtszieken van het platteland hulp
konden krijgen. Voor het gasthuis was dat in het oude gebouw ondoenlijk. Bovendien wilden de regenten, nog afgezien van het ruimtegebrek, helemaal niet
zoveel venerische zieken opnemen, aangezien zij dat kwalijk vonden voor de reputatie van het gasthuis. Maar als het dan toch noodzakelijk was, wilden zij deze
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vrouwen goed kunnen onderbrengen. Dan zou tenminste een einde komen aan de
misstand dat in het oude gebouw bij de dames van lichte zeden en andere luetici,
arme vrouwen werden verpleegd die zo onzindelijk en vuil waren, dat zij niet op
de gewone ziekenzalen konden worden gelegd. De medici vonden dat de veneri'
sche vrouwen vernederend en voor de gezondheid nadeelig gezelschap' warenii.
Zij zagen het liefst dat alle publieke vrouwen, wat hun ziekte ook was, gezamenlijk verpleegd werden en wel zo dat zij geen andere patienten zelfs maar zouden
kunnen ontmoeten. Overigens beseften zij wel dat dit standpunt uit medisch oogpunt niet goed te keuren was en ingegeven door Victoriaanse pijnlijkheidsgevoelens ten opzichte van afwijkend maatschappelijk gedrag.
In 1863 was al het achtergebouw van het nieuwe gasthuis gereed en werden de
syfilitische vrouwen daar ondergebracht. Maar er waren zoveel zieken dat nog
steeds in het oude gebouw zowel epileptische als syfilitische en scabieuze patienten bij elkaar lagen en de publieke vrouwen bij jonge weesmeisjes op dezelfde
zaal verbleven, zodat die meisjes 'ten volle ingewijd worden in hetgeen de wereld
(voor) siechts aanbiedt'. Maar behalve de kwikkuur en de sublimaatbaden, kon
men toen nog weinig doen voor deze zieke vrouwen.
Wat de epileptici betreft wist men eigenlijk niet goed waar die lijders ondergebracht moesten worden: men aarzelde al eeuwen tussen het simpelhuis en het
gasthuis. De ernstige gevallen kwamen bijna allemaal in het simpelhuis terecht,
maar de lichtere gevallen konden nog wel eens in het gasthuis blijven, waar zij
veel meer vrijheid genoten dan in het simpelhuis. De moeilijkheid was dat patienten die regelmatig aanvallen hadden, teveel bewaking en verzorging nodig hadden en in het simpelhuis had men nu eenmaal meer middelen om die lijders op te
sluiten of in bedwang te houden. Ook was men bang voor de indruk die zo'n epileptische aanval op de andere patienten zou maken. De aanvallen werden als
'hoogst nadeelig en gevaarlijk inzonderheid voor de vrouwelijke sexe' gezien,8.
Ondanks het protest van het burgerlijk armbestuur (de betalende instantie) weigerde men in 1818 opname van een epilepticus en haaide ter staving van het gelijk
een voorbeeld aan van drie jaar daarvoor. In 1815 was een zieke opgenomen die
verzwegen had dat hij aan epilepsie leed en toen hij een plotselinge aanval kreeg,
verspreidde dat 'zoodanig eenen schrik onder de andere zieken (...)dat vier bvijf
dezer. de eene in meerderen de ander in minderen graad, dadelijk ook wierden
aangetast"9 Bovendien achtte men die toevallen 'hoogst nadelig voor de moraliteit'.

Deze schrik voor epileptici is merkwaardig, aangezien vroeger epilepsie zoveel voorkwam dat iedere volwassene toch vaker in het openbaar patienten met
insulten moet hebben gezien. Er waren nog geen medicijnen die de aanvallen
konden voorkomen of temperen, zodat diverse lijders meerdere malen per dag
hevige aanvallen moeten hebben gekregen. Waarschijnlijk kwam epilepsie toen
meer voor wegens de veelvuldige moeilijke bevallingen. Veel vrouwen die wegens de slechte woonomstandigheden in hun jeugd aan Engelse ziekte (rachitis)
hadden geleden. kregen een misvormd of vernauwd bekken. Mogelijk kan de
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moeilijke bevalling, de zware tangverlossing en het zuurstofgebrek van het kind
tijdens de geboorte, hersenletsel hebben veroorzaakt''O.
Men erkende dat het nodig was de epileptici te scheiden van de simpelen en
krankzinnigen en aangezien in het simpelhuis een scheiding onmogelijk was aan
te brengen, vatte men het plan op bij het gasthuis een apart lokaal te maken voor
syfilitische patienten. De aanleiding tot deze beoogde verandering was de afscheiding van Belgie in 1830. Voordien werden de geesteszieken uit ZeeuwsVlaanderen naar Brugge gestuurd, maar nu kon dat niet meer en kwamen al deze
lieden naar het simpelhuis te Middelburg. Het toch al dichtbevolkte tehuis kon al
deze patienten niet herbergen, zodat dit het gunstige gevolg had dat de epileptici
elders verzorgd moesten worden. In 1833 kreeg het bestuur hiervoor f 2500,subsidie van de gemeente, al was dat veel te weinig voor de diverse fraaie plannen
die er al gemaakt waren. Op papier schoof men steeds met epileptici, syfilitische
zieken en lijders met stinkende zweren die van de ziekenzalen geweerd werden.
Tenslotte presenteerde men het plan om op de fundering van een oud pakhuis, op
de plaats achter het gasthuis, een nieuw onderkomen voor deze verguisde 'subjecten' te bouwen, waarbij de epileptici op de eerste verdieping zouden komen en
de venerici op de tweede verdieping. Op de wandelplaats zou zand gestrooid worden, zodat de plotseling neervallende epileptici zich niet zouden bezeren. De venerische zieken moesten een aparte wandelgelegenheid op de plaats van het voormalige dodenhuisje krijgen.
Een jaar later bleek dit mooie plan toch niet door te gaan en kocht het bestuur
een huis naast het simpelhuis, zodat de band tussen de epileptici en de geesteszieken gehandhaafd bleef. Het was goedkoper en dat gaf als zo vaak de doorslag.
Pas in 1856 vertrokken de epileptici vandaar naar het werkhuis, waar zij nauwelijks beter af waren. Met de bouw van het nieuwe gasthuis en de afbraak van het
werkhuis, kwamen de epileptici vier jaar later toch weer binnen de muren van het
gasthuis, samen met de venerisch zieken.
De afscheiding tussen mannelijke en vrouwelijke toevallijders was een groot
probleem. Wanneer deze zieken geen aanval hadden, waren zij in staat overal
rond te lopen en zochten zij ook contact met leden van het andere geslacht zodat
de vrijlustige dames en heren epileptici elkaar vrijelijk konden ontmoeten. En indien de te verwachten gevolgen zichtbaar werden, blies de familie van de zwangere vrouw hoog van de toren over de schande die de patiente was aangedaan.
Alida de Jager wist zelfs tweemaal zwanger te worden op de epileptische afdeling
van het gasthuis·11. Hoewel de regenten dat uiteraard bijzonder vervelend vonden,
was het niet te voorkomen. Patienten die niet vaak een insult hadden, konden
moeilijk steeds opgesloten worden en meestal deden zij ook wat licht huishoudelijk werk. Bovendien kwamen de mannelijke bedienden regelmatig op de vrouwenzalen om zwaar lichamelijk werk te doen of driftige, krankzinnige of epileptische vrouwen in bedwang te houden en af te zonderen.
Een therapie was er niet voor de epileptici. Wel was er voor hen, net als voor
alle andere gasthuispatienten, de arbeidstherapie. Ieder die niet al te erg ziek was,
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moest lichte werkzaamheden verrichten. Niet alleen hielpen zij mee met huishoudelijke werkjes, maar ook moesten zij wol pluizen voor de verbanden42.
Behalve de epileptici werden in het gasthuis nog krankzinnigen gehuisvest
voordat zij naar het simpelhuis gingen. Na de opheffing van het simpelhuis in
1845, verbleven de geesteszieken in het gasthuis in afwachting van hun opname
in de krankzinnigeninrichting te Dordrecht. Zoals wij al eerder zagen, was het
hok voor de krankzinnigen in het oude gebouw geen geschikte plaats voor de onderbrenging van deze lieden, zo somber en troosteloos als het was, zodat men er
eerder razend zou worden dan kalm. De geneesheren gebruikten dan ook liever
de bedsteden die van ijzeren tralies waren voorzien. Daarnaast hadden zij de beschikking over linnen en lederen banden, riemen, singels en dwangbuizen. Ook
een bed met lederen banden behoorde tot de inventaris. Het gasthuis was niet de
plaats om de moderne inzichten in psychiatrische verpleging te realiseren. De
dwangmiddelen had men hard nodig en de onbeschaafde oppassers konden onmogelijk voor een goede geestelijke begeleiding van deze zieken zorgdragen. In

1882 werden op aandringen van De Man de muren van de zaal voor de geesteszieken bekleed, zodat men minder frequent de dwangmiddelen hoefde te hanteren.
In 1893 had echter de inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen zijn
oog geslagen op de onwettige toestand dat krankzinnigen verpleegd werden in
een gesticht dat niet tot hun genezing was ingericht, maar slechts diende ter bewaring. Toen werd opnieuw duidelijk dat in het gasthuis krankzinnigen en epileptici
toch weer bij elkaar verpleegd werden en dat men bij veel patienten geen onderscheid zag tussen beide ziekten. Aanvankelijk vroeg het bestuur na lang aandringen van J.C de Man een vergunning aan om ook krankzinnigen te mogen verplegen, in de veronderstelling dat men op dezelfde voet kon doorgaan als voorheen.
Maar toen bleek, dat vele veranderingen noodzakelijk waren en dat daar hoge
kosten mee gemoeid waren, wilde het bestuur deze stap ongedaan maken. Men
kon dan namelijk niet meer de krankzinnigen samen met alle andere moeilijk
plaatsbare patienten verplegen, zoals gebeurde met degenen die om redenen van

infectiegevaar, stinkende wonden, ongeneeslijke kwalen of carcinomen, niet op
worden gelegd. Uiteraard lag deze groep ongeneeslijken
volkomen ten onrechte en onwettig bijeen, maar zo'n verzamelzaal van afgeschreven patienten was wel goedkoop.
Het bestuur was bovenal bang dat door een nieuwe afdeling voor krankzinnigen en de daarmee gepaarde personeelsuitbreiding de kosten zouden stijgen,
waardoor het burgerlijk armbestuur de krankzinnigen en epileptici elders goedkoper zou besteden. En hoewel De Man herhaaldelijk en intensief pleitte voor een
aparte krankzinnigenafdeling omdat de epileptici niet steeds als sluitpost beschouwd mochten worden en het toch al onverantwoord was de besmettelijke zieken bij hen te plaatsen, zwichtte het bestuur voor het financiele argument en trok
het de aanvraag weer in. De epileptici en krankzinnigen vertrokken in 1894 uit
het gasthuis.
de gewone zalen konden
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13. Enkele 'kunstbewerkingen'
In het gasthuis werden natuurlijk ook operaties uitgevoerd. In voorgaande eeuwen werden al amputaties, trepanaties en andere grote 'kunstbewerkingen' uitgevoerd. In de negentiende eeuw was er wat dat betreft nog niet veel veranderd. Pas
in het begin van de twintigste eeuw nam de chirurgie een grote vlucht, waaraan
vooral de aseptica en de narcose een grote bijdrage hebben geleverd. Nog steeds
moesten in de negentiende eeuw de heelmeesters v66r zij aan een operatie begonnen, toestemming vragen aan de president van de subcommissie voor het gasthuis. Voor hij die verleende, hield men vooraf een consult in aanwezigheid van
de stadsmedicus, zijn assistent en de heelmeesters van de gestichten. Dit was
voornamelijk om de patienten te beschermen tegen al te lichtvaardig opererende
heelmeesters43. Operaties werden niet meer op de zalen verricht, maar in de voormalige vergaderzaal van het chirurgijnsgilde, naast de anatomiekamer44,
Wanneer de formele regels niet werden nageleefd, gaf dat moeilijkheden, zeker als de operatie mislukte. Toen in 1827 Antje Doesselaar geopereerd wilde
worden, moest heelmeester J.G. Lahr, voordat hij tot deze ingreep overging, een
uitgebreid rapport indienen met de overwegingen omtrent het al dan niet opereren. Deze uit Duitsland afkomstige operateur had de naam bijzonder op de penning te zijn. In zijn privt-praktijk opereerde hij vooral wanneer daar geld mee te
verdienen was. De uiterlijke sier hield hij op door te rijden in een tweespan, hetgeen niet bij zijn sociale status paste en daarom veel ergernis opwekte. Ook de
aankoop van de buitenplaats Welgelegen toonde zijn hang naar aanzien. Het was
daarom geen wonder dat men zijn gangen nauwgezet volgde.
Antje was al vier maanden in Terneuzen onder behandeling wegens een zogenaamd 'herzenvliesswam'. Het zeventienjarige Axelse meisje moest volgens
Lahr dringend geopereerd worden 'om der menschlievendheid wille alsmede om
haar te redden', al had hij zelf grote twijfels omtrent de afloop. In dit problematische geval was de toestemming van de president allerminst een formaliteit. De
geneeskundige commissie van Zeeland ging zich met dit bijzondere ziektegeval
bemoeien en wees een commissie aan om het vooronderzoek te verrichten. Die
bracht een rapport uit met als conclusie dat geen operatie bij het meisje 'noch kan
of mag ondernomen worden; als strekkende tot eene onbetwistbare verhaasting
tot haar levenseinde'45. Men wilde Antje echter wei graag in het gasthuis opnemen. In september 1827 kwam zij en Lahr bestudeerde de patiente grondig.
Zij was een van de weinige patienten van wie zo'n uitgebreide observatie en
anamnese is gemaakt en bewaard gebleven. Lahr beschreef uitgebreid het gezwel, hoe groot het was, waar het zich precies bevond: 'de bekleedzelen over het
gezwel zijn genoegzaam geheel verzworen of ontaart. De Herzenpan is in het
midden onder dat gezwel ( . . . ) ruim 6 duim in den omtrek gecarieerd en alwaar op
de meeste plaatsen de sonde tot eene duim diep onder de herzenpan doordringt en
alwaar men eene zigtbare pulsatie ontwaar word'. Men dacht aan een 'ontaarting
der herzenvliezen en der herzenen'. Antje verloor veel bloed uit het gezwel: in de
twee weken dat zij in het gasthuis was ongeveer een liter. De medici dachten dat

In de praktijk werd toestemming vrijwel altijd verleend.
Tot ongeveer 1824 werden daar krankzinnigen verpleegd
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zij ruim een jaar geleden een ziekte had opgelopen die niet genezen was'en waarbij noch komt het agterblijven der stonden (menstruatie) als de enige ons bekende
oorzaak aan dat onzaggelijke siekte produit moge toe schrijven'46
Intussen was Antje een medische bezienswaardigheid geworden en kwam iedereen 'dat ongelukkig meijsje' bekijken: allereerst de provinciale geneeskundige commissie, toen alle genees- en heelkundigen van de godshuizen, de lectoren van de Geneeskundige School en tot slot achtte Lahr het ook nog nodig om
alle 'kunstbeoeffenaren' van de medische wetenschap uit Middelburg uit te nodigen om Antje te bekijken, 'hetwelk iders medelijden in den hoogsten graad verdient'. ledereen kon zijn oordeel geven over de behandeling en een eventuele
operatie. In dit moeilijke geval besloten de medici na lang debatteren niet te opereren. Zij voorzagen te veel problemen met de 'ontaarte vochten' van Antje. Bovendien was al een groot stuk van de schedel weggeteerd en het gezwel zat waarschijnlijk vast op de hersenen, 'de werkstede der inwendige sintuigen'. Antje
werd dan ook met de gewone medicijnen behandeld tot de dood erop volgde.
Zonder aseptica en narcose kon men geen grote risico's nemen en waren dergelijke ingrijpende operaties kansloos.
Ernstiger was het wanneer een 'kunstbewerking' mislukte. Dat lot trof Lahr in
1832 en omdat zijn verantwoording een aardig beeld geeft van de heelkundige
werkzaamheden van die dagen in het gasthuis, volgt hier een deel van zijn verslag. Lahr werd overigens duchtig aan de tand gevoeld. niet alleen omdat de ingreep mislukt was, maar vooral omdat

hij

nalatig

was geweest toestemming te

vragen. Dat was ook niet zo verwonderlijk, want de 'operatie' bestond dit keer
uit het simpelweg afbinden van poliepen. Wat de zaak dan wel zo ernstig maakte,
was dat de 'kunstbewerking' een miskraam tot gevolg had en dat werd in vroeger
tijden bijzonder hoog opgenomen. Lahr moest zich uitgebreid verantwoorden tegenover het bestuur, mede omdat hij toch al de naam had lichtvaardig te opereren
voor geldelijk gewin.
Zijn patiente, Tannetje Bouwense, was 31 jaaren had al tien kinderen, van wie
acht tweelingen waren. Bij de laatste bevalling was de placenta niet goed losgekomen en sindsdien had zij 'geen gezond uur meer genoten'. Zij had regelmatig
zware bloedstortingen, soms wel vier U vijf maal per etmaal, 'zodanig dat het
bloed met een tafelbord uit het bed mogt geschept en van den vloer opgedweijlt
worden', waarna Tannetje flauwviel en slechts met reukmiddeltjes weer kon
worden bijgebracht. Bij deze bijzonderheden geloofde niemand aan een zwangerschap, maar toch onderzochten zowel Lahr als vroedmeester sGraauwen deze
mogelijkheid. Beide heren hadden dadelijk de poliep in de baarmoeder ontdekt.
Volgens de literatuur waren poliepen in de uterus 'veeltijds gevolgen van agtergebleve hele of gedeeltens van een mislukt menslijk eij' of van een achtergebleven stuk der placenta. 'Daar nu deze agtergebleve nageboorte en eyresten organis
zijn, met de baarmoedervaten in verbinding blijven. zo word dat product gevoed,
verkrijgt een nieuw leven, vormt eigen bloedvaten en watervaten, wordt vleeschagtig. vergroot zich, word door zijn aanwezen een prikkel voor de baarmoeder,
deze door haar eigendomlijke vitaliteit opwekt, perst op den polijp, doet de met
bloed opgevulde vaten openbarsten. veroorzaakt daar door de periodique bloedvloeijen eindigende met een sereuse vioed tot een daarop nieuw volgende haemorrh'47.
46.

T.a.p.

47.

RAZ NAGM relatieven
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notulen 1832. inv.nr. 104.

De medische wetenschap had hiertegen een zeer simpel en pijnloos middel, dat
zonder gevaar was, namelijk het all:,inden van de poliepen. Zwangerschap leek
uitgesloten en volgens de literatuur zou de poliep dan wel voor een natuurlijke
abortus hebben gezorgd. Dus bond Lahr de poliep af met behulp van twee pijpsteel-dikke zilveren buizen waarmee een zijden koord om de hals van de poliep
werd geknoopt. En hij rechtvaardigde zich terecht met te zeggen dat ook al had
hij geweten dat Tannetje zwanger was, hij nochtans de 'kunstbewerking' zou
hebben uitgevoerd, aangezien een vrouw met zo menigvuldige en levensgevaarlijke bloedstortingen niet zonder hulp aan een gewisse dood mocht worden overgelaten.
ledere volgende dag werd het zijden koord om de poliep wat verder aangetrokken en Tannetje bloeide op. Zij at en dronk weer, had geen pijn, sliep heerlijk en
gebruikte geen medicijnen. Totdat Lahr op 30 juli aan haar bed werd geroepen
waar zij beviel van een premature tweeling van vijf maanden. Daarna kreeg Tannetje zware koorts. een opgezette en pijnlijke buik, zog in de borsten hetgeen
door een zoogster werd weggezogen en met de kraamzuivering viel de poliep af.
De vrouw was nu 'rondom gered, verviel in eene razende blijdschap waarbij zij
door mijn toespraak wegens het gevaar daarin opgesloten gewaarschouwd wierd.
dan tot mijn smart had deze schok op een 12 maanden lijdende verzwakte vrouw
diep ingedrongen: de koortsen hervattende met een typheus caracter'. Enkele dagen later stierf deze moeder van tien kleine kinderen48.
De fuut van Lahr was dat hij niet vooraf consult met een andere medicus had
gehouden. Wel waren bij de 'kunstbewerking' zelfdrie andere heelmeesters aanwezig geweest. Lahr werd niet verder vervolgd aangezien 'dwalen menschlijk is'
en kreeg alleen een uitbrander omdat hij zich niet aan de regels had gehouden.
Pas toen door betere technieken en mogelijkheden operaties meer voorkwamen, verviel de noodzaak om toestemming te vragen aan de president. In 1881
kreeg het gasthuis een operatietafel, die in 1889 vervangen werd door een betere.
In 1881 werden daarop in 66n jaar tijd slechts vijftien operaties uitgevoerd, het
jaar daarop zeventien en in 1884 al drieentwintig. Dit aantal bleef groeien, met
name door de beklemde breuken en kankergezwellen. Wondkoorts was nog niet
te vermijden zonder asepsis. Volgens Bolle was die complicatie van 1879 tot
1889 niet voorgekomen, maar daarmee vleide hij zich ten onrechte 49. In 1888 was
het aantal operaties al weer bijna verdubbeld tot eenenveertig. In 1890 werd voor
het eerst in de geschiedenis van het gasthuis met goed gevolg een kropgezwel
weggehaald. Bijna was de patient nog bezweken aan een besmetting door een
nieuw ingekomen patient met een ernstig geinfecteerde arm.
Het aantal operaties onder Schoute steeg enorm. In 1915 verrichtte hij al 303
operaties, waarvan 212 met volledige narcose. De breukoperaties kwamen nog
steeds het meest voor (58 stuks), maar ook gynaecologische ingrepen en operaties aan de blindedarm werden veelvuldig verricht. In dat jaar vonden drie beenamputaties plaats. Ook massage werd nu veelvuldig toegepast om stijve ledematen weer te activeren. De directrice was daar zeer kundig in, alleen waren niet alle

48. T.a.p.
In 1884 vonden toch twee sterfgevallen plaats als gevolg van wondkoorts. In 1889 kreeg een
patient na een operatie koudvuur. Hij kon wegens ruimtegebrek niet getsoleerd worden. De man
overleed. maar gelukkig werd niemand door hem besmet.

49.
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Ajb. 60. Operatiekamer ca 1938.

patienten gediend van deze nieuwe behandelmethode en een enkeling hield liever
een stijve arm dan 'zoo veel kwelling' van massage en gymnastiek te ondergaan.
Aanvankelijk opereerde men alleen op dinsdagmorgen. tenzij noodgevallen
binnenkwamen. Dr J.C. Bolle was echter verre van tevreden over de operatiemogelijkheden en vooral over de nazorg van zijn patienten. Hij was een algemeen
arts die een specialistische applicatie had gehaald. Hij werkte nog volgens de antiseptische methode, waarbij de onvermijdelijke bacteriele infectie niet te voorkomen was, maar tegengegaan werd door toepassing van carbolsprays. Het niet
isoleren van operatiepatienten van lijders aan geYnfecteerde wonden bracht de infectie van de ene op de andere patient over, ondanks de carbolsprays. Een sterilisator. in 1896 voor de operatiekamer aangeschaft, was de eerste stap op weg naar
de asepsis. Bolle pleitte ervoor dat voortaan infectueuze patienten geisoleerd
zouden worden, ook al had dit dan grote bezwaren wegens de hogere kosten.
Met het gebruik van het zogenaamde Listersverband in 1881 was de wondgenezing veel gunstiger geworden. zodat ledematen gered konden worden die anders zeker geamputeerd hadden moeten worden. De antiseptiek volgens Lister
bestond uit het werken met grote hoeveelheden ontsmettend carbolzuur (5%) of
salicylzuur. Operaties werden verricht onder een nevel van carbolsprays, die de
lucht van kwade microben moest zuiveren en de wond werd bedekt met een verband van watten. dat met carbolzuur was bewerkt. Bolle voerde deze nieuwigheid in bij een schipbreukeling met bevroren voeten. Hij werd geopereerd en met
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het Listersverband verbonden, zodat na vijf maanden deze stuurman weer kon
gaan varen, met 'twee, ofschoon zeer gekortwiekte, bruikbare voeten'. Bij het
niet toepassen van de toen moderne antisepsis, zou de patient zeker beide voeten
hebben verloren, zodat het kostbare verband toch zijn geld opbracht. De Engelse
regering was zo ingenomen met de genezing van de Britse stuurman, dat zij Bolle
een prachtig aandenken zond. Het Listersverband werd later nog veelvuldig en
met veel succes gebruikt bij fracturen en ernstige verwondingen. Het gasthuis
paste overigens erg snel deze noviteit toe. Temeer daar nog maar kort geleden de
academische ziekenhuizen de antiseptiek volgens Listers methode hadden binnengehaald, geldt het zeker als een verdienste voor een klein regionaal ziekenhuis dat men zo snel de nieuwe medische vindingen in de praktijk bracht.
Pas in 1909, met de komst van Schoute op de chirurgische afdeling, kwam een
principiele doorbraak. Schoute was de eerste chirurg in Middelburg met een
aparte driejarige specialistische opleiding aan het Academisch Ziekenhuis te
Groningen. Hij werkte niet volgens de antisepsis, waarbij het optreden van infectie nog onvermijdelijk was, maar volgens de asepsis. Door ontsmetting van handen, instrumenten en verbandmiddelen werd besmetting tegengegaan en pas toen
begon de grote vlucht van chirurgische mogelijkheden.

14. Hulpmiddelen

Voor de therapieen had men de beschikking over een beperkt aantal apparaten. In
1826 overwoog het bestuur om een 'drenkelings stik en levenslucht pomp' aan te
schaffen, ontworpen door de heer Van Houten te Rotterdam. De medici mochten
het apparaat eerst op proef gebruiken; zij verwachtten er veel heil van voor geasfyxeerden. Het apparaat diende om 'na alles aangewend te hebben, de stiklucht
uit de long uit te halen en levenslucht in te brengen'50. Drenkelingen kwamen in
het waterrijke Zeeland veel voor en werden vroeger altijd de levensgeest ingeblazen met een tabaksklisteer. De levensluchtpomp bleek helaas onbruikbaar en
hoewel de medici het idee goed vonden, werd de pomp teruggestuurd naar de uitvinder. Het gasthuis kreeg geen nieuw exemplaar. Men werkte voortaan weer gewoon met het apparaat voor een tabaksklisteer.
De Geneeskundige School tot aankweking van heelmeesters en vroedvrouwen. in 1824 in Middelburg opgericht, droeg bij aan de toepassing van moderne
genezingsmethoden en het gebruik van nieuwe hulpmiddelen. In 1829 wilde lector Van Daalen dat het gaithuis een 'machine voor het regt stellen van een krommen hals'51 liet vervaardigen en dat 'werktuigen' werden aangeschaft voor patienten met beenbreuken. Later, in 1874, kreeg het gasthuis een ijzeren loopwagen voor herstellende beenbreuklijders52. Na amputaties verstrekte men nog
steeds de nodige kunstledematen. In 1839 kreeg Cornelia Hagethorn zelfs een
kunstbeen gratis van de 'kunstleedematenvervaardiger' Freit. Hij vond het een
voldoende beloning te zien 'dat mijne arbeid de beklagenste toestand van een mijner natuurgenooten mag verminderen'53 en de reclame die hiervan uitging was
natuurlijk ook niet te versmaden.
50.
51.
52,
53.

RAZ NAGM notulen subdirectie gasthuis 1826, inv.nr. 1159.
RAZ NAGM notulen 1829, inv.nr. 68.
RAZ NAGM relatieven notulen 1874, inv.nr. 119.
RAZ NAGM notulen 1839, inv.nr. 68.
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De Vereniging van Genees- en Heelkundigen, later de afdeling Zeeland van de
Maatschappij ter bevordering der geneeskunst, heeft met zijn voortdurende aandacht voor en alerte reactie op nieuwe medische vindingen een grote rol gespeeld
in het up-to-date blijven van veel medici. Het was binnen deze vereniging dat de
initiatieven ontstonden tot oprichting van een armamentarium ( 1860), van een
badinrichting (zonder succes overigens), van een ziekenfonds (1849) en van diverse specifieke commissies, dat men de vaccinatie en vooral de revaccinatie met
kracht propageerde en dat verslagen werden gemaakt over onder andere de
Zeeuwse koorts, een roodvonk- en scorbutepidemie (1845), over garnalen- of
mosselengif, loodintoxicatie en leverworstvergiftiging54.
Ook probeerde het gasthuis al vroeg een elektriseertherapie uit, waarbij gebruik werd gemaakt van statische elektriciteit. Men voerde zwakstroom door verlamde ledematen, waardoor de spieren impulsen kregen en geoefend werden. Er
zijn twee gevallen bekend waarin men probeerde verlamde ledematen te activeren door kleine elektriciteitsschokjes. Het eerste geval betrof de verlamde Hoeflaken in 1822, die leed aan 'lootkoliek', loodvergiftiging, waardoor zijn beide
handen verlamd waren. Hoeflaken was schilder geweest en zijn kwaal was waarschijnlijk het gevolg van het voortdurend werken met de loodhoudende verven.
Men sprak toen zelfs wei over het 'schilderskoliek'. Allereerst behandelde Lahr
hem conservatief, maar nadat 'het inwendig vernielend levensgevaar verwijderd
was'. kwam de kracht niet terug in zijn handen. Daarna vroeg Lahr toestemming
of de 'electriciteit geappliceert' mocht worden, 'om was het mogelijk gezegt toeval weg genomen worde en tot zijn herstel strekken moge, het zal mij hoogst aangenaam zijn iets voor kunst en menschlijkheid toegebracht te hebbe'. De regenten gingen akkoord en men liet Hoeflaken elektriseren door de gebroeders De
Warem A dertig cent per behandeling. In Middelburg waren overigens al eeuwenlang regelmatig gevallen van loodintoxicatie opgetreden. Pas sinds de duinwaterleiding in 1892 de stad van goed water voorzag, waardoor het drinkwater niet
meer in de loodhoudende goten en regenbakken verzameld werd, nam het aantal
gevallen van loodvergiftiging sterk af.
Het tweede geval van de elektriseertherapie betrof Willem van der Hage in
1836. Hij was verlamd en had in Domburg al een heel scala aan behandelingen
achter de rug. Nu werd hij dan in het gasthuis opgenomen 'om door toepassing
der electriciteit te beproeven deszelfs herstel te bewerken'55. Pas in 1879 had het
gasthuis zelf de gelegenheid om een elektrotherapie te geven, maar daarvan werd
in beperkte mate gebruik gemaakt.
Om alle ingrepen goed te kunnen uitvoeren, moesten de heelmeesters over een
groot instrumentarium beschikken, hetgeen zij traditiegetrouw zelf aanschaften.
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw begonnen heelmeester V.M. van
Lissa en dr J.C. de Man regelmatig enkele instrumenten op kosten van het gasthuis aan te schaffen. Ook A.A. Fokker als lector aan de Geneeskundige School
bevorderde deze nieuwe ontwikkeling. Het was uiteindelijk de Afdeling Zeeland

54. Ter herinnering aanhet viiftigjarig bestaan rande vereniging van genees-enheelkundigen
in Zeeland, 22-25.
55. RAZ NAGM relatieven notulen 1836, inv.nr. 106. Lector Cornielje zag daar uiteindelijk
toch van af, aangezien Van der Hages ziekte een gevolg was van een gebrek aan de ruggegraat en
meer een genees- en heelkundige behandeling vereiste.
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van de Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst die in 1860 het initiatief
nam tot het systematisch bijeenbrengen van heel- en verloskundige werktuigen.
het armamentarium genaamd. Men wilde vooral de zelden nodige en dure instrumenten aanschaffen, aangezien juist die buiten het bereik van de gewone medici
lagen. Alleen Middelburgse instellingen en medici konden lid worden van de vereniging en betaalden een jaarlijkse contributie, waarvoor zij voor een bepaalde
periode de instrumenten in bruikleen konden krijgen. De binnenvader van het
gasthuis was de bewaarder en deze zorgde ervoor dat een werktuigkundige iedere
twee maanden de verzameling controleerde en herstelde.
Er werd een catalogus opgesteld en bij de oprichting van het armamentarium
chirurgicum beschikte men zowel over zeer simpele en eenvoudige instrumenten, zoals diverse bistourien, een schaar voor gipsverbanden, een zaag, lancetten, hechtnaalden, spatels, spuiten en spalken, als over de duurdere instrumenten, zoals een wondspuit, tandsleutel, stethoscoop, zes gehoorhoornen, een badthermometer, een levenswekker, een oogspiegel en oogdouche, een ontleeddoos, een amputatietoestel, een maagpomp, voedingsbuizen en nog meer specialistische instrumenten56. Ieder jaar kocht men er nuttige en nodige instrumenten
bij. Bij de oprichting was al bepaald dat als de vereniging ooit ontbonden zou
worden, de instrumenten aan het gasthuis zouden komen, hetgeen in 1889 ge-

schiedde.
Behalve de instrumenten bezat het gasthuis ook nog een verzameling preparaten, ook weer gedeeltelijk door de veelzijdig geYnteresseerde dr J.C. de Man aangelegd en gedeeltelijk afkomstig van de voormalige Geneeskundige School.
Deze school had de verzameling aan de gemeente Middelburg overgedragen, die
haar weer in bruikleen afstond aan de geneeskundige commissie voor Zeeland.
Deze kende een hoge waarde toe aan de verzameling en droeg ook de kosten voor
het onderhoud. De verzameling op sterk water gezette anatomische en pathologische preparaten, monstra, embryo's en nog vele andere curiosa, boeken en platen, bevond zich in het gasthuis. Jarenlang had De Man van boeren uit de omgeving de misgeboorten van hun vee gekregen en die geprepareerd, zoals tweekoppige beesten, vogels met meer dan twee poten of vleugels en misvormde koppen57. Het gasthuis kreeg in 1879 de verzameling in bezit en daar was het bijzonder trots op. De verzameling werd gekoesterd en als een ornament van het gasthuis beschouwd, tot de komst van de voortvarende zuster Bertha Vos. Zij zag
deze stoffige verzameling het liefst naar de zolder verdwijnen.
In 1928 was er eigenlijk geen plaats meer voor de collectie medische curiosa
en regelmatig gingen stemmen op om zich te ontdoen van de naturalien. In 1967
werd nog een tentoonstelling georganiseerd van deze preparaten, waarbij de collectie voor een hoog bedrag was verzekerd en toen men deze tentoonstelling in
1968 wilde herhalen, bleek tot grote verbazing van de organisatoren de gehele

collectie vernietigd te zijn58

56. Zie voor een volledige lijst van instrumenten RAZ NAGM relatieven notulen 1870,1894,
inv.nrs. 118, 125.
57.
58.

Catalogus van boek- en plaatwerken en van de verzameling praeparaten.

Bij mondelinge navraag bleek niemand in het gasthuis hier nog iets van

te weten. De destijds door de Domburgse bioloog Van der Feen omtrent deze zaak geYnformeerde Culturele Raad
heeft geen stappen tot opheldering ondernomen.
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Afb. 61. Het eerste rontgentoestel

In de twintigste eeuw kreeg het gasthuis een grote verscheidenheid aan instrumenten en hulpmiddelen voor therapieen. Het zou te ver voeren deze allemaal te
noemen. De radiotherapeutische inrichting die het gasthuis in 1920 binnen de
muren kreeg, vormt echter een uitzondering aangezien die een grote doorbraak in
de diagnostiek en behandeling betekende. Al in oktober 1898, twee en een half
jaar na de ontdekking van de rontgenstralen, had het gasthuis een eigen rontgenapparaat. De medici Bolle, Berdenis van Berlekom en Meyer waren zo enthousiast over de mogelijkheden van de rdntgenstralen, dat zij voor eigen rekening
een toestel aanschaften en verzochten het in het gasthuis te mogen plaatsen. Het
bestuur wenste geen kosten aan deze noviteit te besteden en betaalde zelfs niet
eens de aansluitingskosten. De apotheker werd aangewezen om de rdntgenfoto's
te maken en het apparaat vond een plaats in de vrouwenzaal van de leegstaande
voormalige epilepsievleugel. Dat bleek al snel geen gelukkige plaats te zijn omdat het een erg vochtig en koud lokaaltje was, waar ratten en ander ongedierte
vrije toegang hadden.
Het rontgenapparaat werd in 1901 in het laboratorium bij de apotheek geplaatst. Als patienten uit de godshuizen een rOntgenfoto moesten laten maken,
werd de rekening voor een 'radiographie' aan het bestuur gepresenteerd. Voor
patienten van de armbesturen kostte dat f 5,-. De elektriciteit betrok het apparaat
via een kabel van de elektriciteitscentrale van de voormalige houthandel Alberts,
want het gasthuis had zelf nog geen aansluiting. Voordat een foto gemaakt werd,
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moest men eerst de centrale verwittigen om de benodigde stroomstoot zonder
problemen te kunnen ontvangen. Toen in 1907 het apparaat zodanig gerepareerd
moest worden dat de kosten ongeveer f 500.- zouden belopen. vond Bolle de tijd
aangebroken dat het gasthuis zelf een rontgenapparaat kocht. Dat gebeurde en
men nam de aansluiting van Bolle over. Het apparaat kwam nu bij de chirurgische
afdeling te staan. hetgeen een grote verbetering betekende. En toen het jaar
daarop de arts A.P. Smitt in plaats van de apotheker de foto's maakte. draaide de
afdeling enige tijd beter. Smitt vertrok helaas een klein jaar later weer. Inmiddels
had het gasthuis een eigen elektriciteitsaansluiting, maar het gebeurde nog wel
dat de accumulatoren niet voldoende capaciteit hadden waardoor onder een operatie ineens het licht uitviel.
Schoute. die in Groningen ook al van het begin af aan met rdntgenstralen had
gewerkt, werd na het vertrek van Smitt in 1909 belast met de bediening van het
apparaat. Hij was een buitengewoon enthousiast pleitbezorger voor de vele mogelijkheden van de rOntgenstralen. Hij was ook de eerste Middelburgse arts die
(in 1917) een patiente doorstuurde naar het Anthonie van Leeuwenhoekhuis te
Amsterdam, een centrum voor radiotherapie. Haar genezing door de bestralingen, nadat zij in het gasthuis tevergeefs was behandeld, stimuleerde Schoute tot
de oprichting van de Middelburgse radiotherapeutische inrichting, waar bestralingen met rantgenstralen en radium werden uitgevoerd en waar een hoogtezon
aanwezig was. Bolle had eerder op eigen initiatief al tien gram van het zeer kostbare en riskante radium aangeschaft. Na zijn dood verkocht zijn weduwe dit voor
10.000,-aanhet gasthuis.
Bolle steunde Schoute krachtig bij de oprichting van het radiografisch instituut. Het familiefonds Snouck Hurgronje leverde weer de benodigde gelden, ten
bedrage van 27000,-, nog steeds tegen slechts 0,5% rente. Schoute wist de
jonge arts C. Orbaan uit het Anthonie van Leeuwenhoekhuis aan te trekken als
stralenarts en tevens als zijn assistent. Deze nauwe samenwerking bleek bijzonder vruchtbaar bij het zoeken naar een juist behandelingsplan, bestaande uit een
combinatie van opereren en bestralen van lijders aan kwaadaardige tumoren. De
tarieven liepen uiteen van f 10,- voor een eerste-klas-patitnt tot f 2,50 voor een
derde-klas-patient voor een rOntgenbestraling. respectievelijk van f 5,- tot f 1,per uur voor een radiumbestraling. De inrichting draaide buitengewoon winstgevend. Hetzelfde jaar van de oprichting werden 2880 bestralingen uitgevoerd op
127 patienten met kwaadaardige gezwellen, tbc, huidaandoeningen, de ziekte
van Basedow en andere kwalen. Het radiumbromide werd echter niet veel toegepast. In 1923 kreeg Orbaan er nog een diathermieapparaat en een toestel voor
haute frdquence van Orsonval bij. Nog steeds was de stroomvoorziening niet optimaal. Op dagen dat op de kermis de carrousel draaide. kon men niet bestralen
en ook de lift van het gasthuis stoorde de stroomleverantie.
De financien van deze goed lopende afdeling waren gescheiden van die van het
gasthuis omdat men uit de baten de inrichting verder wilde uitbreiden en tot een
belangrijk centrum voor Zeeland maken. Dat plan mislukte van meet af aan. De
basisvoorwaarden voor een permanente groei van de radiotherapeutische inrichting waren onvoldoende omdat ook Vlissingen, zelfs eerder dan Middelburg, een
eigen stralenarts kreeg. De crisisjaren hebben er helaas voor gezorgd dat de Middelburgse radiotherapeutische afdeling gesloten werd. Het bleek te duur een
aparte stralenarts te bekostigen.

f
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15. Verpleegkundige hulpmiddelen
Naast de ontwikkeling in medische apparatuur, schreed ook die in verpleegkundige hulp- en vervoermiddelen voort. Daaronder viel de draagkoets die in 1833
door een zwager van de overleden freule van Zuylen van Nijevelt aan het gasthuis
was geschonken voor een comfortabeler transport van zieken. In de koets met
neerslaande kap, kon een stoel worden gerold. Het Rode Kruis schonk in 1870
een raderbaar waarmee de Cellebroeders mensen gingen ophalen die een ongeluk
op straat hadden gekregen.

Het 'nieuwsoortig ijzeren 66nmans-nachtleger' oftewel een bedkoets 'welke de
zachtheid der hangmat' verenigde met de hygiene van een ijzeren bed, te prefereren
boven de door wandluizen geteisterde houten bedsteden, vond ingang en sinds
1843 kocht men ieder jaar enkele bedder aan. Bovendien nam men verscheidene
proeven met nieuwe middelen. In 1823 maakte men veel ophef van matrassen. gevuld met gedroogd zeewier want dat zou beter zijn voor patienten die lang moesten
liggen, zoals bij fracturen. Dergelijke matrassen zouden veel elastischer zijn en
zachter slapen, en de zo gevreesde 'miasmes contagieux' zouden geen kans krijgen
in het zeewier. 1n 1826 nam men de proef, maar het beviel niet.
Wat voor de verpleegkunde van groot belang was en waarvoor jarenlang geijverd werd, was de badinrichting. De moderne hygienisten, met natuurlijk weer
dr De Man, pleitten er al lang voor om zelfs nog in het oude gebouw een proef te
nemen met stortbaden in een badkuip. waarvan ook inwoners van Middelburg tegen betaling gebruik zouden kunnen maken. In 1856 begon men met deze proef
op een zeer bescheiden schaal. De badkuip kon door middel van een vuur verwarmd worden en werd in een afzonderlijk lokaal gezet. Dit was nog niet een
aparte badinrichting, maar het was de enige mogelijkheid voor Middelburgers
om een verwarmd bad te gebruiken. Pas in het nieuwe gebouw kwam er een
prachtige badinrichting. die aanvankelijk voornamelijk door Middelburgers
werd gebruikt, terwijl de patienten nog in de verplaatsbare badkuip werden gebaad. In de badkamer bevonden zich twee gewone baden, twee baden met een
'stookmachine' voor warm water en een toestel met twee zuig- en perspompen
met de daarbij behorende buizen voor stortbaden.
Men kon zeven verschillende soorten baden nemen: een koud of warm reinigingsbad, een geneeskrachtig bad, een stort- of regenbad. een koude douche. een
koude douche met daaropvolgend een warm bad, een bad voor (niet besmettelijke) huidziekten en, heel luxueus. een snelkuurbad met daarna inwrijvingen.
Voor ieder bad of iedere douche kreeg men zeep en twee handdoeken en bediening door het gasthuispersoneel. De kosten varieerden tussen de vijftig cent voor
een stortbad, vijfenzeventig cent voor de andere baden en drie gulden voor het
laatste snelkuurbad met inwrijvingenw, hetgeen bepaald niet goedkoop was. De
geneeskundige baden bestonden uit zoutwater-. zwavel-, stijfsel- of kruidenbaden. Pas rond 1880. toen steeds meer mensen van deze mogelijkheid gebruik gingen maken. werd de badinrichting winstgevend. Rond 1900 liephet aantal baden
drastisch terug. Waar in 1894 nog 189 baden genomen waren, nam in 1904 nog
slechts 66n persoon twintig baden, maar toen was inmiddels het volksbadhuis opgericht met beduidend lagere tarieven.
Dit waren al verlaagde tarieven. De aanvankelijke prijs van minimaal 6dn gulden was zo
hoog dat de animo zeer geringwas. RAZNAGM relatievennotulen 1881, inv.nr. 1 2 1.
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Afb. 62. Afbeelding van het 'nieuw #jnmans nachtleger', het ij:eren bed dat in de
strijd tegen de wandlitizen zoor meer hygiene :c,rgde, 1843.

16. Onderricht
Ook moet nog een enkel woord worden gewijd aan de Geneeskundige School te
Middelburg, die van 1825 tot 1866 nauwe contacten onderhield met het gasthuis.
De noodzaak om goedgeschoolde heelmeesters, apothekers en vroedvrouwen op
te leiden. noopte de regering ertoe in Middelburg,·Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Maastricht geneeskundige scholen op te richten. In
Middelburg kwam de school in het werkhuis (het voormalig armweeshuis), waarvan de noordelijke vieugel werd gebruikt voor het onderwijs in de ontleedkunde
en de kruidkunde, omdat zich daar tevens de hortus bevond. Het overige onderwijs vond in het gasthuis en in de voormalige chirurgijnskamer plaats. Jonkheer
Bonifacius de Jonge stelde voor Middelburg het reglement op dat door de andere
scholen werd overgenomen. Later heette het dat de school eigenlijk door hem en
voor hem was opgericht, wegens zijn grote voorliefde voor het doceren. Als dank
kreeg hij per koninklijk besluit de titel van professor.
Voor de praktische heelkunde mocht lector Van Daalen met zijn leerlingen de
patienten in het (oude) gasthuis bezoeken. maar hij moest zich nadrukkelijk onthouden van een beoordeling van de kwalen of van de behandeling door de gasthuisdoctoren in aanwezigheid van de patienten. Tevens kon de lector enkele
mannelijke en vrouwelijke patienten uitkiezen om zelf te behandelen. In de beperkte ruimte van het oude gasthuis creeerde men een afscheiding door de mannenzaal met een houten schot in tweeen te delen. Voor de vrouwelijke patienten
werd de donkere en vochtige baajerd gereserveerd. Bij het bezoeken van de patienten moest de lector echter de gewone dienst van het gasthuis zo min mogelijk
verstoren. De uitgekozen patienten bleven uitsluitend onder behandeling van de
lectoren totdat zij hersteld of overleden waren. of totdat gebleken was dat de patient ongeneeslijk was. De verzorging en voeding van de uitverkoren patienten
was dezelfde als die van de andere zieken, maar wel konden zij andere medicijnen krijgen. die niet voorkwamen op de pharmacopae pauperum, mits de kosten
voor deze extra geneesmiddelen niet ten laste van het gasthuis kwamen.
Een groot voordeel voor het gasthuis was tevens dat de gasthuisdoctoren de
lectoren in consult konden roepen wanneer een moeilijk geval dat wenselijk
maakte. De Geneeskundige School was een grote stimulans voor de medische behandeling in het gasthuis. Het waren de lectoren die apparaten voor het rechtstellen van een kromme hals wilden. voor beenbreuken, die de elektrotherapie uittestten en die moeilijke operaties uitvoerden, al waren die ingrepen dan niet buitengewoon talrijk. De constant alerte belangstelling van leerlingen werkte in de
hand dat de gewone geneeskundige zorg in het gasthuis wellicht zorgvuldiger
werd uitgevoerd dan anders het geval zou zijn. In hoeverre de behandeling door
de lectoren afweek van de gangbare methoden in het gasthuis. viel echter niet te
achterhalen.
Aanvankelijk werden de anatomische lessen gehouden in het werkhuis: in verband met de conservering van de lijken alleen 's winters. In het werkhuis was tevens de kraamkanier waar de leerlingen van de school zich konden oefenen in accouchementen. Het gasthuis zond het liefst de syfilitische kraamvrouwen daarheen. omdat deze vrouwen moeilijk op de syfilitische zaal in het gasthuis konden
bevallen wegens de 'minzuivere atmospheer'. De lector in de obstetrie was evenmin gelukkig met deze groep luidruchtige en moeilijk hanteerbare vrouwen.
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Afb. 63. Herinnering aan het viiftig-jarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en
Heelkundigen in Zeeland, 22 apriI 1898. Blad met situatieschetsen van het geneeskundig ambacht gedurende 1848-1898, metfoto's van A.A. Fokker en J .C . de Man. Steen-

druk C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg 1898.

Het onderwijs in de ontleedkunde nam een grote vlucht onder de leiding van dr
J. de Man. Het gasthuis moest de school van lijken voorzien uit de aldaar overleden vreemdelingen en overledenen zonder enige familie. Dat was een voortdurend probleem. Lang niet altijd waren geschikte 'cadavers' voorhanden. Daarenboven had De Man sr nog wensen betreffende het geslacht en de doodsoorzaak
van de overledene. Bovendien was het bestuur huiverig veel lijken af te geven.
Vroeger kon men alleen lijken van vreemdelingen geven, maar na de Franse tijd
werden in het gasthuis gealimenteerden van diverse armbesturen opgenomen en
die mensen vonden het een afschuwelijk denkbeeld dat hun lichaam voor anatomische lessen zou dienen. Dat viel overigens weI mee, want alleen met voorkennis en toestemming van de familie zouden lijken van overledenen uit het gasthuis,
zieken- en simpelhuis aan De Man worden overgegeven.
De lector in de anatomie kampte echter voortdurend met een gebrek aan lijken.
Veel minvermogenden wilden niet in het gasthuis opgenomen worden 'uit vrees
voor na hunnen dood, zooals zij zeggen, naar de snijkamer te worden bezorgd'.
De vrees was levensgroot en om de angst in te perken, bepaalde het bestuur nadrukkelijk dat het vervoer van lijken steeds met de grootst mogelijke behoedzaamheid en met voorkennis van de politie moest plaatsvinden. Desondanks le309

verde dit altijd problemen op. Hoewel het transport 's avonds plaatsvond, waren
er toch vaak toeschouwers die opmerkingen maakten zoals dat men in het gasthuis per definitie eindigde op de snijtafel. Pas in 1846 liet men daar een theatrum
anatomicum vervaardigen, waardoor het lugubere vervoer onnodig werd. In datzelfde jaar besliste het bestuur dat op overledenen met interessante ziekten of
wonden, sectio cadaveris toegepast mocht worden zonder medeweten van de nabestaanden. Het publiek verwarde deze autopsie in het belang van de wetenschap
met de anatomische lessen voor de aankomende chirurgijns en zag daar eens te
meer een bevestiging in van hun bange vermoedens. Een kunstkadaver dat in de
nood had kunnen voorzien, bezat men niet. Wei had men de beschikking over een
spierkadaver, een geraamte met opgespoten slagaders en diverse anatomische
platen.
In 1856 klaagden de lectoren opnieuw over het feit dat de lijkschouwingen zeer
bemoeilijkt werden en zo sluiks gedaan moesten worden 'omtrent welke wreede
verrigting men naauwelijks eene tweede stad in ons rijk zal aantreffen waar nog
als in Middelburg denkbeelden bestaan van vddr twee eeuwen'. Maar het bestuur
was zo bang voor een slechte naam voor het gasthuis dat zij liever de anatomie
liet kwijnen, dan dat te veel schrik onderde bevolking zou ontstaan. Toen in 1860
lantaarnopsteker Johannes Swaaf bij het gerecht een aanklacht indiende dat het
gasthuis het lijk van zijn vrouw had gebruikt voor onderwijs in de anatomie, vond
het bestuur dit dan ook een zeer ernstige zaak omdat er op deze wijze 'afschrik
worde daargesteld voor lijders om zich in de gestichten te doen verplegen'. Het
openbaar ministerie stelde geen strafvervolging in omdat het hier slechts een autopsie betrof, maar de schrik zat er wel in bij de regenten.
De opheffing van de Geneeskundige School in 1866, juist toen in het nieuwe
gasthuis prachtige lokalen voor de opleiding gereed waren gekomen, betekende
het einde van de anatomische lessen. Alleen op verzoek van de politie werden
nog lijkschouwingen verricht. Dit was tot groot verdriet van de jonge dynamische
arts J.J. Berdenis van Berlekom, die in 1889 hoofd van de geneeskundige afdeling van het gasthuis werd. De diagnostiek achtte hij de moeilijkste kant van het
artsenberoep: 'zoo blijft aan elken patient iets raadselachtigs, blijft nu een probleem. dat een ruim veld aanbiedt aan de kennis, maar vooral ook aan de phantasie van den arts. Slechts 66n ding kan het raadsel oplossen: de sectie. Van 't 00genblik dat zij algemeen werd ingevoerd, dagteekent de vooruitgang der genees
kundige wetenschap'60. Hij pleitte er vurig voor dat in het gasthuis meer secties
werden verricht en wilde dat in plaats van de benodigde toestemming, alleen een
uitdrukkelijk verbod van de familie een lijkschouwing zou kunnen tegengaan.
Zover is het nooit gekomen, al is veel later dan Berdenis van Berlekom het wilde
zijn wens gedeeltelijk in vervulling gegaan.

6().
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RAZ NAGM relatieven notulen, jaarverslag over 1890. inv.nr. 123.

HOOFDSTUK 17

OVER ZUINIGHEID EN ZAKELIJKHEID
1. Tekorten

Na de opheffing van de Commission des Hospices in 1815, kwam het gasthuis
verarmd en berooid in de nieuwe organisatie van het College van Regenten over
de Godshuizen. De start was uitermate moeilijk. Niet alleen de grote maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen, de financiele moeilijkheden en de veranderde mentaliteit in het bestuur, maar ook de nieuwe opnamecriteria en betalings-

regelingen leverden veel werk en problemen. Waar het in het verleden nog gewoon was de arme zieke vreemdelingen kosteloos te verplegen, uitgezonderd de
militairen en matrozen, was het inmiddels usance dat de armbesturen die de zieken opdroegen aan het gasthuis voor hun opdrachten betaalden. De armbesturen
kregen het geld weer van de gemeente en die zat ook slecht bij kas, zodat de armbesturen vaak de rekening niet tijdig konden voldoen. De jaren 1815 en 1816 waren het moeilijkst voor het gasthuis. In april 1815 had het gasthuis 'volstrekt geen
crediet, hoe gering ook' meer bij de leveranciers. In de maand mei was de door B
en W toegezegde subsidie nog steeds niet betaald, ondanks de dreigementen van
de regenten dat zij hun post vacant zouden stellen. Een effectiever en beangstigender dreigement was dat zij niemand meer in de gestichten zouden opnemen.
Dat hielp voor een korte tijd.
Half juni 1816 was het opnieuw droevig gesteld met de kas, zodat de leveranciers 'volstrekt' weigerden te leveren aan de gestichten. De regenten schreven de
burgermeester dat zij de gealimenteerden in de gestichten helaas niet meer de nodige kleding en voeding konden verschaffen en dat zieken die op last van de armbesturen waren besteed, aan het einde van de volgende week naar huis zouden
worden gestuurd. Hierop moest de stedelijke regering wel reageren en verzocht
de opschorting van het besluit omdat de armbesturen geen geld hadden. De regenten deden dat, maar stelden een ultimatum. Als zij op dinsdag 16 juli niet
f 2000,- van de armbesturen hadden ontvangen, zouden op 17 juli alle desbetreffende personen uit het gasthuis worden gezet. In afwachting daarvan namen zij
weI gewoon nieuwe patienten op. In de notulen is vervolgens niets meer over
deze kwestie te lezen, zodat het geld waarschijnlijk inderdaad betaald is'. In oktober van datzelfde jaar werd weer precies hetzelfde spel gespeeld en iedereen
kende zijn rol inmiddels uitstekend. En ook dit keer liet het stadsbestuur het niet
op een sluiting van het gasthuis aankomen en stelde de armbesturen in staat alsnog de rekening te voldoen.
De tarieven waren niet te hoog. In 1818 moesten de armbesturen voor hun patienten in het gasthuis 37,5 cent per persoon per dag betalen, waarvan ongeveer
twee derde

alleen al aan

voeding werd uitgegeven. In de eerste helft van de ne-

gentiende eeuw kwam het tarief niet boven de 42,5 cent. Het bestuur kwam echter niet met het geld uit. In 1819 werd een aparte commissie ingesteld die naging
wat en waar er in de gestichten bezuinigd kon worden. Bij de toch al krappe be-

1.

RAZNAGM notulen

1816, inv.nr. 65.
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grotingen kwam men tot een serie maatregelen, die het leven in de gestichten tot
het bestaansminimum terugbracht. Het masteluinbrood maakte plaats voor puur
roggebrood en aardappelen werden vervangen door gort. Alles wat de gestichten
aan linnengoed nodig hadden, werd in het fabriekshuis besteld, dat vrijwel altijd
een goedkoop doch slecht produkt leverde. Ook het brood, de sokken, kousen,
slaapmutsen, hemden, dekens, matrassen en zelfs de doodkisten betrok men uit
het fabriekshuis. Als belangrijkste en meest omstreden maatregel achtte de commissie het niet nodig dat de gestichten voortaan nog bedienden zouden aannemen. De verpleegden moesten zelf maar hun handen uit de mouwen steken en het
huishouden draaiend houden. Dit was een punt waar de regenten altijd al felle tegenstanders van waren geweest. In de praktijk hielpen al veel reconvalescenten
met huishoudelijke en verplegende werkzaamheden en werden weesmeisjes die
zich slecht gedroegen voor straf een tijd als dienstbode in het gasthuis te werk gesteld, zonder loon uiteraard, maar de betaalde vaste krachten vormden de ruggegraat van de redelijk soepel lopende organisatie.
De commissie vond echter dat 'men moet zorgen dat men toekomt, tga hoe
tga,2. Deze mentaliteit heerste tot ver in de twintigste eeuw. Ieder iaar was het een
kunst om binnen de begroting te blijven en vooral voor de post genees- en verbandmiddelen, waar gemakshalve ook de breukbanden, jeneverbessen voor de
beroking, brandewijn, honing, zuurdeeg, lavementen, kraambedden en het ziekentransport onder werden gerekend, moest men regelmatig toestemming vragen
om de vastgestelde som te overschrijden. Deze noodzakelijke kosten kon men
moeilijk in de hand houden en bij iedere overschrijding volgde een strijd met de
gemeenteraad. Veel zieken werden in een 'beklagenswaardigen, ja zodanigen
slechten staat' ingebracht, dat 'menschelijker wijze geene geringe hoop op herstelling meer over is, maar weinige uuren of enkele dagen daar na reeds een lijk
is'. Of anders gezegd:
dus wordt een zieken na al te lang zonder geneesmiddelen verkwenen en ten naasten
bij aan de poorten des doods vervallen te zijn, in het gesticht gebracht: wat staat dan
den geneesheer te doen? immers om alle pogingen aan te wenden ter behouding en
hoe kan, hoe zal hij dit doel bereiken dan door het voorschrijven (van medicijnen)
(...) die dan ook altoos de pretieusste zijn. Dan, hoe dikwijls ontvallen hem alle aangewende, ook de allerkragtigste pogingen? Veeltijts, ja meestal wanneer de lijders in
zulke half zieltogende toestand onder des geneesheers zorgen geraken. is het gevolg
der zolang verschovene hulp de dood na pas 66n. uiterlijk twee maal vierentwintig
uuren in het gesticht te zijn geweest'

Het gasthuis draaide dan op voor de begrafeniskosten. Een zieke moest eigenlijk
vijftien dagen in het gasthuis zijn verpleegd, voor men hem zonder verlies kon laten begraven.
In 1819 leek het even iets beter te gaan met de financien. De schromelijk onderbetaaide personeelsieden kregen een salarisverhoging.1. Maar de lichte ten2. RAZ NAGM uittrekxls notulen 1818. inv.nr. 206.
3. RAZ NAGM relatieven nc,tulen 1822. inv.nr. 97.
4. De binnenvaders uit de drie gestichten wilden maar liefst een loonsverhoging van 339, al
kregen ze dat percentage niet. De al jaren klagende chirurgijns die voor een hongerloon van drie
centimes per dag werkten, 'hetgeen nog niet eens gelijk (staat) met den geringsten daglooner'.
kregen een opslag van f 25,-opjaarbasis.
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dens tot verbetering sloeg na 1821 om in een alarmerend tekort, wegens de veel
te geringe bezettingsgraad. Het kernprobleem bij de financiele moeilijkheden
van het gasthuis in de eerste decennia van de negentiende eeuw, was dat een
eventueel batig saldo naar de armenkas moest worden overgebracht. Zo kon het
gasthuis nooit een financiele reserve opbouwen. De uitgaven behoorden steeds
gericht te worden naar de inkomsten en als slechts in 66n jaar een overschrijding
plaats vond, moest men daardoor jarenlang extra zuinig zijn. Desalniettemin
vonden nieuwe overschrijdingen plaats, zodat het tekort struktureel werd. Pas
toen de godshuizen in 1831 de beschikking kregen over de batige saldo's, ging
het op de lange duur iets beter.
Intussen moesten de godshuizen ervoor zorgen dat zij de schulden wegwerkten
die de diverse gestichten in de Franse tijd waren aangegaan, voornamelijk bestaande uit de pretenties van leveranciers en niet uitbetaalde lonen van personeelsleden, zowel huishoudelijk als medisch personeel. De speciale commissie
tot liquidatie van de armenschuld, die hiervoor in 1825 in het leven was geroepen, werd drie jaar later opgeheven. De disponibele baten werden in een fonds
ondergebrachts. Voor de weeskinderen was deze liquidatie van groter belang dan
voor het gasthuis, omdat het vermogen van veel kinderen gebruikt was ter betaling van de etenswaren en kleding. Pas in 1863 werd het fonds opgeheven, bijna
veertig jaar na de indiening van de laatste vordering en het kapitaal werd over de
(toen weer) beide weeshuizen verdeeld.

2. Oude basis

Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw bepaalden de inkomsten van de
aloude eigendommen het financieel beheer. Dat werd gekenmerkt door krampachtige pogingen om door een zuinig beheer de exploitatie sluitend te krijgen. De
sporadische erfenissen en giften die het gasthuis nog kreeg, leverden vrijwel geen
bijdrage meer aan de vermogenspositie6. De testateurs bepaalden steeds dat hun
legaat voor een speciaal doel moest worden gebruikt, zoals het legaat in 1926 van
wijlen de douairitre W.A. Graaf van Lynden-de Bruijn, die geld schonk voor een
radioinstallatie in het gasthuis. Het jaar daarop schonk Mr G.J. Sprenger
f 2000.- als dank voor de goede verpleging van zijn zoon. Hij bepaalde dat het
gasthuis alleen de rente mocht gebruiken om het lot van on- en minvermogende
patienten te verzachteni. Het bestuur was vooral ingenomen met de dank, als
compensatie van de toen veelvuldig geuite kritiek op het gasthuis. De bestuursleden publiceerden deze gift dan ook in de krant en deden hiermee aan 'hospitalpro-

motion'.

Andere inkomsten werden gevormd door de huishuren, renten op effecten, de
rente op de geldleningen aan de gemeente Middelburg (in 1844,1893,1899) en
de winst van de apotheek. Het landbezit slonk in de loop der tijden. De nieuwe
haven in 1815, de fortificaties te Vlissingen en Rammekens in 1811 en 1818, het
nieuwe kanaal bij Middelburg in 1826 en de aanleg van de spoorbaan in 1865
5. De schuld van het gasthuis bedroeg toen nog maar 367.26 van de oorspronkelijke
f 6646,70.

f

De mensen zonder affiniteit met het gasthuis legateerden liever hun vermogen aan het burgerweeshuis, want het verzorgen van arme wezen sprak meer tot de verbeelding.
7. Deze gift werd in een afzonderlijk 'Jan Sprengerfonds ondergebracht.

6.
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kostten het gasthuis allemaal land, al kreeg het er wel een behoorlijke schadevergoeding voor. Nog in 1865 en 1874 deden de regenten een beroep op de bepaling
uit het testament van Jan Matens dat de landerijen nooit verkocht mochten worden en lieten zij zich door de rechter dwingen8. Angst voor de erven van Matens
junior lijkt na twee en een halve eeuw wat overdreven, maar misschien wilde men
zo een hogere prijs bedingen.
In het land van Matens bij Gent, het 'landeken van Egypte', heeft het gasthuis
een voordelige belegging gehad. Het lag buiten de stadspoorten en werd gewoon
als bouwland verpacht, maar met de groei van Gent en de aanleg van een weg
langs het land in het midden van de negentiende eeuw, kwam het onder de rook
van de stad te liggen en steeg de waarde van de grond enorm. In 1878 werd met
de pachter overeengekomen dat er op de grond gebouwen mochten worden gezet
en dat na afloop van de pachttermijn de eigendom van de huizen zou overgaan aan
het gasthuis zonder vergoeding van de waarde van de huizen. De pachtsom was
dan ook bijzonder laag. Toen in 1959 de erfpacht afliep, wilde het gasthuis de
grond verkopen, want de eigenaren van de opstallen hadden de gebouwen niet
meer onderhouden met het einde van de pachttermijn in zicht. Hoewel de gebouwen een vervallen indruk maakten, lagen ze wel aan een belangrijke straat, zodat
in ieder geval de grond veel waard was. Na diverse taxaties en het verkrijgen van
de vereiste toestemming, werd op 6 mei 1959 de laatste akte van verkoop gepasseerd. Met het hierdoor verkregen geld werd bij het Middelburgse gasthuis een
zusterhuis gebouwd, waarvan de naam, het Jan Matenshuis, nog herinnert aan de
oorsprong van de gelden9
De tienden vormden een probleem apart. De inning van de tienden was zulk
specialistisch werk. dat de ontvanger dat niet zelf deed. Twee aparte rentmeesters
zorgden voor de inning op Walcheren en op Schouwen" en zij werden geassisteerd door een commissie van belanghebbenden. Onder het Franse bewind had
die ervoor gezorgd dat de tienden niet onteigend werden ondanks het 'kwaad begrip dat men van de origine der tienden hadt opgevat'. En toen in 1811 een vijfde
van de tienden aan de eigenaar van de grond werd toegekend als tegemoetkoming
voor de grondlasten (de contribution foncitre), ondernam de commissie de nodige stappen om daartegenover de grondlasten van de tienden zelf (de verponding), die de overheid gewoon bleef vergen, verminderd te krijgen. Dat gelukte
eindelijk in 1813 na langdui ige pogingen, in samenwerking met andere eigenaren
van tienden in Zeeland. Ook probeerde de commissie bij de domeinen, waar
vroeger de eigendomsregisters van de tienden berustten, voor iedere tiendbezitter
een legaal bewijs van aanspraak te krijgen, maardat mislukte 'uit hoofde (dat) het
een reukje van het leenachtige hadt'. Na langdurige en aanhoudende pogingen
werd het afgeven van een dergelijk bewijs uiteindelijk wel toegestaan, maar het
is nooit daadwerkelijk uitgevoerd. De commissie van geYnteresseerden had tevens werk verzet om de ligging van de tiendblokken na te gaan.

De advocaat H. Rekker. tevens voorzitter van het bestuur der godshuizen. stelde zijn salaris
de spoorlijn gereed zou zijn. de wezen voor dat geld een
tochtje per trein te laten maken.
9. RAZ NAGM notulen 1959, inv.nr. 76 en de jaarverslagen.
10. Op Walcheren was dat van 1759-1807 Nebbens en van 1807-1819 zijn vroegere klerk J.
Guignard.
8.

van f 34.05 beschikbaar om zodra
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Uiteindelijk vervielen per 1 januari 1909 alle tiendrechten en degenen die nog
tot de tiendheffing gerechtigd waren, werden van rijkswege schadeloos gesteld
en kregen het twintigvoudige van de gemiddelde jaarlijkse zuivere tiendopbrengst in geld, met drie procent rente van dat bedrag over de periode dat de schadeloosstelling nog niet werd uitgekeerd".
3. Kost en baat
De financiele problemen hingen nauw samen met de aantallen opnamen. Wanneer minder zieken werden opgenomen dan was verwacht, kwam natuurlijk minder geld binnen, terwijl de uitgaven nauwelijks verminderden. De verpleeggelden vormden sinds de Franse tijd verreweg de grootste bron van inkomsten, een
ontwikkeling die in de twintigste eeuw alleen nog maar versterkt werd. Men
wilde dus graag veel patidnten, mits de armbesturen prompt betaalden.
Het eeuwenoude strijdpunt in welke plaats een zieke of een arme ondersteund
moest worden, bestond nog steeds, al waren wei duidelijke regels gesteld bij wet
van 15 oktober 1793. Toen werd bepaaid dat de plaats waar iemand recht op onderstand had en dus ook op opname in een gasthuis, zijn geboorteplaats was of de
plaats waar een moeder bij de geboorte van haar kind haar vaste woonplaats had.
Maar om onderstand te krijgen, moest men wel minstens 6en jaar in die plaats
hebben gewoond en ingeschreven staan, of na een huwelijk in een andere plaats,
zes maanden. Daarbij kwamen nog nadere bepalingen voor zieke seizoenarbeiders, militairen en ouderen 12. In de praktijk waren er toch nog veel moeilijke gevallen waarin de wet niet voorzag. De geldkwestie was er dan de oorzaak van dat
patienten of weeskinderen van de ene stad naar de andere stad werden doorgestuurd en niemand hun verzorging op zich wilde nemen.
Zo gebeurde dat in 1813 met Adriana Langenburg, die in Rotterdam was geboren, maar in Middelburg zwaar ziek lag. Het armbestuur wilde haar per binnenschip naar Rotterdam laten vervoeren, maar door de plotseling invallende vorst
kon dat geen doorgang vinden en werd zij in afwachting van de dooi in het gasthuis gebracht. Zodra het ijs was gesmolten, ging Adriana naar Rotterdam en daar
stuurde het armbestuur haar weer terug naar Middelburg, waarop een langdurige
correspondentie tussen beide steden volgde en Adriana maar weer in het gasthuis
werd opgenomen. Dit geval stond niet op zichzel f.
In 1832 en 1833 volgden nadere beschikkingen van de minister van Binnenlandse Zaken over de kwestie in welke plaats iemand nu bedeeld moest worden.
Weer was het uitgangspunt de geboorteplaats, maar als iemand vier achtereenvolgende jaren in een andere plaats had gewoond, kreeg hij daar recht op onderstand en kon hij voor rekening van een armbestuur ter plaatse in een der gestichten worden opgenomen.

11. RAZ NAGM rekeningen tienden 1810-1912, inv.nr. 609; relatieven notulen 1909, inv.nr.
130. Het gasthuisaandeel in deze onderlinge regeling betrof 37/288e deel in de portie van Verheyes erven en De Knuyts erven te Middelburg en Arnemuiden, in geld uitgedrukt slechts
f 533,58. Met de andere blokken erbij bedroeg het totaai 1292,39.
12. RAZ NAGM brievenboek 1812, inv.nr. 8.
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Afb. 64. Klassekamer. Het gasthuis wenste zoveel mogelijk klasse-patianten op te nemen enmen besteedde daaromvee! zorg aan deze patiinten en men gaf extra aandacht
aan de inrichting van de klassekamers.

Al in 1849 werd het Middelburgse ziekenfonds opgericht, op instigatie van de
Vereniging van genees- en heelkundigen in Zeeland en voornamelijk bedoeld
voor ambachtslieden die op of binnen de singels woonden. De leden betaalden
tien cent per week per persoon met een maximum van dertig cent per gezin. De
opname in het fonds was echter beperkt tot bepaalde werklieden; het was duur en
veel behandelingen werden niet vergoed, zodat slechts een kleine groep lid was.
WeI verbonden er zich vele 'kunstoefenaren' aan die genees- en heelkundige hulp
aan de leden verleenden. Vanaf 1903 gingen zich steeds meer mensen verzekeren
tegen ziektekosten en kreeg het gasthuis minder met het burgerlijk armbestuur te

maken.
Voor mensen die hun opname zelf betaalden, waren uiteraard minder problemen. De fel begeerde particuliere patienten brachten niet alleen meer geld in het
laatje, maar ook gaven zij het gasthuis meer aanzien, want de regenten wilden
van het gasthuis zo graag een 'burgerziekenhuis' maken. Vooral in het nieuwe
gebouw was het aantal particuliere patienten een graadmeter voor het succes. De
eerste oog- en oorarts dr R. Bijisma, de latere directeur, zorgde aanvankelijk met
zijn goed lopende praktijk voor een grote toeloop van particuliere patienten,
waarom het bestuur hem dan ook in de eerste jaren bijzonder gunstig gezind was.
Rond 1880 schommelde het percentage particuliere patienten op het totale aantal
zieken rond de 20 A 25%, waarna het in de tweede helft van de jaren negentig opklom tot rond de 30 h 35%. mede doorde activiteiten van Bijlsma. Na 1910 steeg
het percentage nog meer, als gevolg van de komst van Schoute op de chirurgische
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afdeling, zodat in 1912 zelfs 54% van de zieken op eigen kosten was opgenomen.
Het toppunt vormde het jaar 1920 met 61% particuliere patienten. Daarna zakte
het percentage geleidelijk aan weer.
Ook het aantal heelkundige patienten liep terug en dat was voor dr Schoute zo
teleurstellend, dat hij in 1924 voorstelde voortaan geen opnamecijfers meer te
vermelden in de jaarverslagen, om zo buitenstaanders geen blik in de neergaande
lijn van het gasthuis te gunnen en met name de concurrenten niet. Toch was een
uitbreiding van de klasseafdeling nodig, mede om de achteruitgang te keren. Het
bestuur was er beducht voor dat de patienten naar Vlissingen of Goes zouden verdwijnen. Deze vrees werd nog eens versterkt door de houding van dr Kindermann, die na onenigheden in het gasthuis veel van zijn patienten beYnvloedde om
naar het St Josephziekenhuis in Vlissingen te gaan en zelfs verpleegsters aanried
hun opleiding niet in het gasthuis te volgen. Toen in januari 1933 het Bethesda
ziekenhuis drastisch de tarieven verlaagde en aan de Middelburgse huisartsen
verzocht de tarieflijst op te hangen in hun wachtkamers, was de strijd in alle hevigheid losgebrand en verlaagde het gasthuis eveneens de tarieven om toch maar
geen patienten te verliezen.
De salarissen van het verplegend personeel werden herhaaldelijk bijgesteld.
Het bestuur ging daar vaak pas toe over als bleek dat er voor het geboden salaris
geen nieuwe krachten meer te krijgen waren. Terwijl men in 1913 nog voorstelde
de dringend nodige uitbreiding van de klasseafdeling gedeeltelijk te financieren
door voortaan de leerling-verpleegsters geen salaris meer uit te betalen, pleitten
juist de artsen Bolle en Schoute ervoor dat de verpleegsters beter betaald zouden
worden. In 1917 vertrok een zuster verongelijkt omdat zij de lonen veel te laag en
de werktijden te lang vond, met nauwelijks mogelijkheid om de spaarzame vrije
dagen op te nemen. Zij voegde het bestuur toe 'dat de werktijd der zusters te lang
is en het werk als slavenwerk is te achten' 13. Meer zusters waren van plan haar
voorbeeld te volgen. Toen het bestuur voor de keus stond van salarisverhoging of
werktijdverkorting, koos het voor de eerste mogelijkheid. Hoewel alle kosten
van levensonderhoud, verzorging en verbandmiddelen tussen 1911 en 1917 vrijwel verdubbelden, steeg de post salarissen in die tijd slechts met ongeveer 27%.
Toen het volgende jaar bleek dat voor het verhoogd salaris nog steeds geen
nieuwe verpleegsters waren te krijgen, ging het bestuur noodgedwongen weer tot
een salarisverhoging over, waardoor tevens de tarieven moesten stijgen. Dat kon
wat betreft de tweede en derde klas gemakkelijk. Het was zelfs zo dat patienten
soms aan het verplegend personeel vroegen hoe het toch mogelijk was dat de verpleegprijs voor de tweede klas zo laag was (slechts f 2,50 in 1918). In 1919
volgde weer een loonronde en werd zelfs een vakantiegeld van f 25,- per persoon

uitbetaald.
In 1918, door de duurte wegens de oorlog, kampte het gasthuis met grote moeilijkheden. Subsidie aanvragen zou volgens het bestuur de enige weg zijn om uit
de problemen te komen, maar leverde het grote bezwaar op dat men in een nog
afhankelijker relatie tot de gemeente kwam te staan dan al het geval was. Op den
duur moest het bestuur wel bezwijken voor de noodzaak en de verleiding van de
stroom subsidie. Overigens deed het gasthuis er zelf veel aan de geldelijke middelen beter onder controle te krijgen. Het bestuurslid Boudewijnse voerde de
13.

RAZ NAGM relatieven notulen 1917. inv.nrs. 133,74.
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Ajb. 65. Kraamafdeling in het gasthuis, ca 1960.

kostprijsberekening in, introduceerde statistieken en de commerciele boekhouding, zodat nauwkeurig achterhaald kon worden waar de tekorten precies ontstonden. Bovendien heeft hij als lid van de financiele commissie van de gemeenteraad in de jaren twintig van deze eeuw, de autonomie van de godshuizen fel
voorgestaan.
De tarieven bedroegen in 1933 f 12,50 voor een eerste-klas-patient per dag,
f 9,- en f 6,25 voor de klassen 2a en 2b en f 4,25 voor een derde-klas-patient.
Tien jaar daarvoor was de klasse 2b ingevoerd, waarbij de patienten wel in een
zaal werden verpleegd en niet als de klasse 1 en 22 patienten op een 66n- of tweepersoons kamer. Wat voeding en andere faciliteiten betreft, werden zij als
tweede-klas-patianten behandeld. Nadat in het begin van de twintigste eeuw de
tarieven steeds verhoogd waren, verlaagde het gasthuis ze noodgedwongen in de
crisisjaren om maar de nodige patienten te trekken. Vooral de klassepatienten lieten het in de crisisjaren afweten. Bij het vaststellen van de tarieven werd rekening
gehouden met de rente die het gasthuis trokvan de kapitalen en de pacht van de
landerijen. Daarom betaalden de derde-klas-patienten minder dan de kostprijs
(de beide andere klassen iets meer). In 1925 viel ook de historische beslissing om
geen verschillende tarieven meer te berekenen voor inwoners van Middelburg en
mensen die buiten de stad woonden.
Met de snelle ontwikkelingen in de medische wetenschap kwamen steeds
nieuwe financiele vraagpunten. Vooral de vraag hoeveel en door wie de artsen
betaald behoorden te worden, maar ook of operaties al dan niet apart betaald
moesten worden, of de medicijnen bij de verpleegprijs inbegrepen waren, of voor
de zuigeling van een kraamvrouw een apart bedrag in rekening kon worden gebracht, de vraag of de artsen dienden te betalen voor de mogelijkheid een spreekuur in de polikliniek te houden en de kwestie op wiens kosten het instrumenta318

rium moest worden aangeschaft. Na de Tweede Wereldoorlog was het exploitatietekort hoog. De stijging van prijzen, de ruimere mogelijkheden voor nieuwe
aankopen, het onderhoud en het inhalen van de achterstand op het gebied van het
instrumentarium en de medisch-technische inventaris waren daar debet aan. Tot
in de jaren vijftig waren de tekorten vaak schrikbarend hoog. De moderne ontwikkeling dat het aantal verpleegdagen per patient steeds lager werd, zodat aan
de verpleging meer eisen werden gesteld dan bij een langduriger verpleging,
werkte dit mede in de hand.

4. Relatie met de gemeenteraad

De relatie met de gemeenteraad was sterk afhankelijk van het optreden van tekorten op de exploitatie. Tot het begin van de twintigste eeuw wist het bestuur der
godshuizen de jaarrekening met moeite sluitend te maken. De inkomsten uit het
eigen kapitaal (pacht, rente), de verpleegprijs van de betalende patienten, van de
diaconieen en van het gemeentelijk armbestuur dat voor de kosten van armlastige
Middelburgers opkwam, zorgden voor een sluitende begroting. Daarbij betrachtten zowel het bestuurder godshuizen, het armbestuur en de gemeente die het armbestuur van financien voorzag, de grootst mogelijke zuinigheid. Met deze formule lukte het tot ongeveer 1910 jaarlijks een kleiii positief saldo te bereiken.
Deze structuur was echter gebaseerd op het verouderde principe dat het gasthuis
als verpleeginrichting voor langdurig zieken functioneerde. Toen dit met de
komst van Schoute en als gevolg daarvan de grote toeloop van betalende patienten veranderde, stegen aanvankelijk de inkomsten enorm. Maar de nieuwe eisen
aan de inrichting en het instrumentarium konden onmogelijk door het bestuur
worden gehonoreerd.
Na 1925 veranderde de situatie drastisch en zette de recessie in. De concurrentie met de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen deed zich gevoelen en de verhouding met de gemeenteraad verslechterde dramatisch, hetgeen zijn weerslag had
op de opgepoetste naam van het gasthuis. De steeds oplopende tekorten, in de crisisjaren nog eens versterkt, bepaalden de relatie met de gemeenteraad in negatieve zin, aangezien de raad opdraaide voor de aanzuivering. Het bestuur der
godshuizen was altijd al beducht geweest voor tekorten op de exploitatie, omdat
daarmee een al te grote inmenging van de gemeenteraad in de godshuiszaken
dreigde. Daarnaast had de raad een stevige vinger in de pap met het recht nieuwe
bestuursleden te benoemen en met het afgevaardigde gemeenteraadslid in het bestuur der godshuizen, speciaal belast met de zorg de uitgaven binnen de perken te
houden. In 1928, toen zich een fors tekort op de begroting van het gasthuis voordeed, sprak de gemeenteraad zelfs de wens uit de volledige zeggenschap over de
uitgaven van de godshuizen te krijgen. Daartegen protesteerde het bestuur krachtig, maar het erkende wel dat het niet het gemeentebestuur kon laten opdraaien
voor de grote tekorten, zonder dat het kon meebeslissen over de uitgaven.
In de crisisjaren werd het constante tekort van het gasthuis, veroorzaakt door
een slechte bezetting als gevolg van de concurrentie van de modernere ziekenhuizen in Goes en Vlissingen, een zware belasting voor de gemeentelijke financien,
zodat veel kritiek kwam op het beleid en het management van het bestuur der
godshuizen. In 1930 deed de gemeenteraad het voorstel om voortaan drie af319

gevaardigden te mogen benoemen, twee meer dan voorheen. In de gespannen situatie vatte het gasthuisbestuur dat meteen op als een belediging en een blijk van
wantrouwen. Gezien de voorgeschiedenis, de strijd over de vraag of het gasthuis
een gemeentelijke instelling was en de financiele botsingen, viel dit voorstel als
een brandende lont in het kruitvat. Gemeenteraadslid en secretaris-penningmeester van het bestuur, A. J. van der Weel, had al zijn tact en overtuigingskracht nodig om de regenten ervan te overtuigen dat het voorstel geen poging was de godshuizen tot een gemeentelijke instelling te maken, maar dat het slechts diende om
onaangename discussies over de godshuizen in de Raad te voorkomen. Van der
Weel, een bijzonder wijs en kundig jurist, begiftigd met veel tact en met een
ruime aandacht voor de gezondheidsproblematiek, was voor de godshuizen een
ideale representant van de gemeenteraad. Onder zijn opvolger kwamen echter
pas goed de problemen.
De stemming jegens het gasthuis bleef onvriendelijk. Men stond nog pas aan
het begin van de grote financiele problemen. De kritiek richtte zich vooral op de
rOntgenoloog Orbaan, die met een salaris van 10.000,- uit de kas van de godshuizen in het oog van de gemeenteraadsleden te veel verdiende. Ook vond de gemeenteraad dat te veel verpleegsters in dienst waren, hetgeen door de inspectie
werd tegengesproken omdat het aantal gediplomeerden juist schrikbarend laag

f

was.

In 1931 vonden enkele belangrijke wisselingen in het bestuur der godshuizen
plaats. Voorzitter G.J. Sprenger vertrok en werd vervangen door W. Berdenis
van Berlekom, directeur van de toenmalige houthandel All)crts en lid van een bekende Middelburgse familie van juristen en medici. Hij moest het zien te redden
in deze moeilijke tijden. Onder Sprenger was het bestuur erin geslaagd het gasthuis te reorganiseren. Het besturen van een ziekenhuis was er niet eenvoudiger
op geworden. temeer daar de medische eisen steeds talrijker waren dan de beschikbare geldmiddelen en de nieuwe voorzitter zag het dan ook als zijn taak 'de
stroom van wensen binnen de bedding der redelijkheid te houden'. Niet alleen de
vervulling van de medische eisen was kostbaar, ook de sociale wetgeving legde
een zware druk op het gasthuis, waardoor meer personeelsleden nodig waren. De
tweede mutatie betrof de komst van mr. W.F.E. baron Van der Feltz, officier van
justitie en nu het nieuwe gemeenteraadslid in het bestuur der godshuizen. Hij
wilde bij alle goede wensen, tijdens de installatie van Berdenis van Berlekom uitgesproken, ook een duit in het zakje doen en sprak de overtuiging uit dat de animositeit die herhaaldelijk in de raadszittingen ten opzichte van de godshuizen tot
uiting was gekomen, ongegrond moest zijn. De volgende jaren bleek de werkelijkheid anders te zijn.
De bestuursperiode van Van der Feltz werd gekenmerkt doorgrote problemen.
Deze uiterst behoudende CHU'er voelde zich primair raadslid en zag zich geroepen in het bestuur der godshuizen de meest extreme bezuinigingen door te voeren. Hij zou het liefst de invloed van de gemeente in het gasthuis drastisch willen
vergroten. Zijn tegenhanger in het bestuur was de SDAP'er W. Onderdijk, directeur van het Middelburgs ziekenfonds, een zeer sociaal bewogen man met grote
kennis van de financiele ziekenhuisperikelen.
Van der Feltz zat in zijn dubbelfunctie voor zijn gevoel tussen twee vuren. Hij
vond zich primair raadslid en gevoelde geen betrokkenheid bij de gasthuisproblematiek. Desalniettemin moest hij in de raadsvergadering de begroting van het
gasthuis verdedigen. Van der Feltz' ambivalente houding maakte de toch al
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moeilijke relatie tussen de twee besturen alleen maar slechter. Toen hij in 1932
weigerde de gasthuisbegroting met een deficit van 60.000,- te verdedigen.
stonden de twee instellingen helemaal tegenover elkaar. Daar kwam nog bij dat

f

er in het gereformeerde dagblad De Zeeuw regelmatig negatieve stukjes verschenen over het gasthuis, van de hand van de ARP'er L.van Andel. Een apart belegde vergadering in november 1932 met als enige onderwerp de felle anti-godshuizenstemming, zowel in de gemeenteraad als daarbuiten, leidde tot een escalatie. Het enorme tekort van 60.000,- was de lont in het kruitvat. De raad eiste
dat het ziekenhuisbestuur
10.000,- bezuinigde, zodat slechts 50.000,-van
het tekort aangezuiverd hoefde te worden. Voor de voorzitter van het bestuur der
godshuizen was de maat nu vol en hij dreigde op te stappen.
De grote angst van het gasthuisbestuur was dat men zo zuinig en krap moest begroten, dat geen enkele modernisering meer mogelijk was en dat daarom patienten naar de modernere ziekenhuizen in Goes en Vlissingen zouden gaan. Daaraan
droeg de krant met de negatieve publikaties een grote schuld, meer dan in geld uit
te drukken was. Het bestuur verzuchtte dan ook: 'Wij moeten met alle macht er
aan werken deze voorhet gasthuis hoogst schadelijke stemming tegen te gaan'14.
Hoewel Van der Feltz de begroting van 1932 op het laatste moment toch nog
verdedigde, bleef hij uiterst kritisch ten aanzien van nieuwe en in zijn ogen niet
altijd noodzakelijke aankopen. Jaren achtereen was het salaris van de rdntgenoloog Orbaan het mikpunt van kritiek. De Middelburgse raadsleden vonden het
exhorbitant hoog, maar volgens het bestuur was het in vergelijking met andere
rOntgenologen niet te veel. Ook hierin stonden Van der Feltz en de rest van het
bestuur der godshuizen tegenover elkaar. Als er dan toch bezuinigd moest worden, wilde het bestuur niet alleen Orbaan daarvan de dupe laten worden, maar
alle specialisten aanpakken.
Toen de gemeente Middelburg in 1933 door de crisis gedwongen een algehele
salariskorting van 5% voor al het gemeentepersoneel wilde doorvoeren en ook
het gasthuispersoneel daaraan moest geloven, rezen onmiddellijk weer onenigheden met de waakhond van de gemeentegelden Van der Feltz. Er volgden felle discussies, vooral met Onderdijk die een gewogen korting voorstelde, waarbij de
minimaal betaalde werkvrouwen en dienstboden buiten schot zouden blijven en
de hoger gesalarieerden meer zouden inleveren. De grote dwarsligger Van der
Feltz, representant van de steeds toenemende invloed van de gemeenteraad, was
tegen dit sociale plan, omdat zo een laag gesalarieerde relatief in salaris vooruit
zou gaan en dat was ongehoord in deze tijden van crisis. 'Degeen die in deze omstandigheden geen neen durft te zeggen, handelt insociaal', voegde Van der Feltz
het bestuur toe 1 5. Hoewel het bestuur in principe koos voor een gewogen korting.
bleek het in de praktijk zo moeilijk uitvoerbaar te zijn, dat de gemeenteraad toch
zijn zin kreeg en ieder personeelslid een korting van 5% kreeg opgelegd, in 1935
gevolgd door een tweede crisiskorting van 5%. Men zwichtte om de gemeenteraad niet al te zeer te ontstemmen, want 'het is werkelijk de tijd niet ten deze ontstemming op te wekken'.
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De relatie tussen gemeenteraad en godshuizen was in 1933 abominabel, mede
door de constante stroom van negatieve publikaties in de krant en de uitzonderlijk
slechte bezettingsgraad van de afgelopen jaren, met alle desastreuze financiele
gevolgen van dien. De voorzitter wist uiteindelijk de patstelling te doorbreken:
hij toog naar de burgemeester in een poging een einde aan de onverkwikkelijke
twist te maken en een beter begrip te kweken tussen beide besturen. Na dit gesprek werd een commissie ingesteld die de steeds herhaalde grieven van Van Andel in De Zeeuw ging onderzoeken. Een positieve ontwikkeling was dat nadien
de tekorten van het gasthuis iets verminderden en dat had meteen tot gevolg dat
de stemming in de raad verbeterde. Wel bleef Van der Feltz nog steeds een tegenstander van iedere vernieuwing of maatregel die geld kostte. Toen in september
935 Van der Feltz als lid van het bestuur werd herbenoemd, beval de voorzitter
heel subtiel de belangen van de godshuizen in zijn voortdurende belangstelling
1

aan.

Het gasthuis bezuinigde in de crisisjaren intussen steeds meer. zij het met leedwezen met het oog op de concurrentieslag met Vlissingen. Als beide ziekenhuizen in Vlissingen de tarieven verlaagden, volgde het gasthuis meteen. ondanks de
tekorten. De reserve ziekenauto werd verkocht. de tuinman verdween, er werd
bezuinigd op salarissen, op waskosten en vele personeelsleden vloeiden af. Er
was geen enkele luxe meer in het gasthuis. zodat het tekenen van verwaarlozing
begon te vertonen. Toen als gevolg daarvan de commissie-Frederiks met de saneringsplannen kwam, dacht de voorzitter Berdenis van Berlekom aanvankelijk dat
de laatste uren van het gasthuisbestaan waren gekomen. Dankzij de ingrijpende
veranderingen werd echter een goede financiele basis gelegd voor een sluitende
begroting, hetgeen op den duur zijn weerslag had op de contacten met de gemeente. Het is typerend dat tijdens het overleg omtrent de verbouwing, het bestuur
geen enkele informatie doorspeelde aan de gemeenteraad, die daar dan ook terecht hevig over verbolgen was.
Als reactie op deze negatie informeerde het gemeentebestuur in juli 1936 bij
het Centraal Adviesbureau voor Publiekrecht en Administratie of de banden van
de gemeente met de godshuizen nauwer waren aan te halen. Tot grote opluchting
van de godshuizen zag het bureau geen voordeel voor de gemeente in een meer
rechtstreekse gemeentelijke invloed op het beheer 1 6
Hiermee leverde de fel verguisde en lang bestreden Armenwet het gasthuis ook
nog eens een voordeel op. Met de invoering van de Armenwet van 28 juni 1854
en gewijzigd bij wet van 1 juni 1870, waren ook de godshuizen geplaatst op de
lijst van armeninrichtingen. Net als zo veel gasthuisbesturen elders, vond ook het
Middelburgse bestuur dat het gasthuis geen instelling van weldadigheid was volgens de bepalingen uit de wet, maar een financieel zelfstandige instelling die niet
thuishoorde op de lijst van armeninrichtingen. Het voordeel was dat het zonder
bezwaar bij financiele tekorten een beroep op de gemeentekas kon doen. De
drang tot zelfstandigheid was echter groter en het bestuur der godshuizen zocht
tot voor de Hoge Raad zijn gelijk, maar tevergeefs. Dat had tevens belangrijke
consequenties voor de regeling van de pensioenen in 1929 en de bezuinigingen
op ambtenarensalarissen in de crisisjaren, aangezien het gasthuispersoneel nu
ook tot de ambtenaren werd gerekend en dus ook tot het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds toegelaten moest worden.
16.
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IN VOGELVLUCHT OVER 00RLOGSTIJD EN WEDEROP-

BOUW
1. Eerste wereldoorlog

Hoewel Nederland niet rechtstreeks betrokken was bij de eerste wereldoorlog.
ontving het gasthuis wei de gewonde militairen uit het nabij gelegen Belgie. Het
Nederlandse Rode Kruis mocht in geval van gevechten bij onze grenzen tot den
uur gaans (vijf kilometer) Duitsland en Belgie binnentrekken en daar uitsluitend
zwaar gewonde militairen ter verpleging ophalen en binnen onze grenzen in ziekenhuizen laten verzorgen. Na genezing moesten zij naar een interneringskamp
vertrekken. Het Middelburgse gasthuis had geen bezwaar tegen opname van gewonden, mits het een vergoeding kreeg, de aloude voorwaarde in de geschiedenis
van het gasthuis. De betaling werd van rijkswege verstrekt en bedroeg f 2,- voor
een militair van lage rang, tot f 4,- voor officieren.
In oktober 1914 kwamen meteen al 33 Belgische militairen in het gasthuis, later gevolgd door nog zeer velen. Deze lieden vormden alleen al door hun aantal
een zware belasting voor het ziekenhuis en het bestuur stuurde dan ook als het
even mogelijk was nieuwe gewonden door naar Rotterdam. Het gebeurde regelmatig dat 's avonds werd aangezegd dat diezelfde nacht nog een transport gewonden kwam, waarbij dan ook nog vaak veel meer militairen meekwamen dan was
aangekondigd. Vier extra verpleegsters werden uit Holland aangetrokken, die
enkele ernstige tetanuspatienten met heftige krampaanvallen verpleegden en bij
hen waakten. Zoals zo vaak, moest ook nu weer het gasthuis de militairen voorzien van kleding. Toen alle bedden bezet waren, richtte men de zolder in voor de
verpleging, waar de zieken op stro werden gelegd. De herstellenden mochten
wandelen in de met prikkeldraad afgezette tuin.
Een probleem bij de opname van de militairen was het verschil in rang. Officieren mochten niet bij de militairen van lagere rangen op een zaal liggen. In 1918
verzocht de inspecteur van de geneeskundige dienst van de landmacht of niet ook
de onderofficieren van de lagere militairen konden worden gescheiden. Nu werden in het gasthuis niet vaak officieren verpleegd omdat die meestal naar het particuliere verpleeghuis aan de Lange Viele werden gebracht. Het gasthuis wilde
wel meewerken aan de scheiding tussen onderofficieren en de lagere rangen, als
de vergoeding maar navenant zou zijn. De subalterne officier luitenant ter zee
P. J. Jager versnelde deze zaak, toen hij in 1918 met een kaakontsteking maanden
lang eersteklas werd verpleegd, met alle faciliteiten van dien, terwijl het rijk
slechts een tweede-klas-tarief vergoedde. Mede op aandringen van het gasthuis
deed hij zijn beklag bij de minister van marine: 'Als officier van Hare Majesteits
Zeemacht stuit het mij tegen de borst in dezen afhankelijk te zijn van de goedgunstigheid der inrichting'. Het resultaat hiervan was dat voor (subalterne) officieren
nu ook inderdaad het eerste-klas-tarief werd betaald, terwijl de onderofficieren al
tweede klas waren ondergebracht'.
1.
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In 1917 kreeg het gasthuis het verzoek een deel op te nemen van de ongeveer
16000 Engelse en Duitse krijgsgevangenen die in Nederland waren geYnterneerd.
Niemand was daar erg enthousiast over gezien de ervaringen van de vorige keer.
Schoute was bevreesd dat het gasthuis overspoeld zou worden door familieleden,
zodat de artsen en het verplegend personeel voortdurend in het dilemma zouden
verkeren van enerzijds de orde en rust te moeten handhaven. maar dat men aan de
andere kant de arme kerels het voorrecht van het familiebezoek niet wilde ontzeggen. Daarom antwoordde het bestuur dit keer dat het gasthuis geen ruimte had.
De werkelijke reden achter deze afwijzende houding was echter de geringe vergoeding. Het gasthuis zou een gulden meer per dag voor iedere gewonde willen
ontvangen. Bovendien waren de bestuursleden het eindeloze getouwtrek om de
vergoeding van de vorige keer (1914) nog niet vergeten. Het rijk wenste toen niet
de medicamenten te betalen en evenmin het gebruik van de operatiekamer. de
kosten van massage en van de rantgenfoto's
In totaal had het gasthuis in 1914228 gewonde en zieke militairen van vreemde
nationaliteit (224 Belgen en 4 Engelsen) opgenomen. Zij kwamen bij tien- en
twintigtallen tegelijk 'in haveloozen en vervuilden toestand' en moesten allen gekleed, verzorgd, gebaad en verpleegd worden. Bovendien was het gasthuis volgens de mening van de bestuursleden eigenlijk niet verplicht meer patienten op te
nemen dan er plaats was. terwijl het juist veel ruimte extra had gecreeerd met de
nodige kosten van dien, al was die ruimte nog niet voldoende voor de vele gewonden. En de vele militairen met tetanus hadden wegens de herhaalde krampaanvallen dringend meer verpleeghulp nodig. Het betekende eveneens een grote kostenpost dat als vanouds de militairen meer vernielden en meenamen van de inventaris dan andere patienten. Vooral handdoeken verdwenen in grote aantallen.
Behalve de militairen vluchtten ook veel Belgische burgers naar Middelburg,
van wie velen tyfus hadden. Ook onder de Middelburgse bevolking was de invloed van de oorlog goed te merken aan de slechtere gezondheidstoestand van de
inwoners. Er kwamen veel meer ontstekingen voor en zes mensen overleden zelfs
aan een acute bloedvergiftiging. een zaak die Schoute in verband bracht met de
slechte lichamelijke gesteldheid door de schaarse levensmiddelen en de gebrekkige hygiene. De slechte huidverzorging door gebrek aan zeep en warm water en
het gebruik van een prikkelende namaakzeep was daar debet aan. Het gasthuis
kon nog wel aan goede zeep komen, al kostte dat kapitalen. maar wondinfecties
bij pas geopereerden konden zo tenminste binnen de normale proporties blijven.
WeI was er een ongekend hoog aantal breuklijders waarvan 30% met beklemde
breuken. Men weet dat aan de slechte voeding en de daarmee gepaard gaande digestieve problemen. Tyfeuze besmettingen zag men eveneens weer meer onder
de Middelburgse bevolking.
Het gasthuis had grote problemen om voldoende voedingsmiddelen voor de
patienten toegewezen te krijgen. Vooral van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij had het veel last. Alleen voor margarine kon het gasthuis bij de
N.O.T. een groter quantum krijgen en bij het Rijksdistributiebureau een grotere
hoeveelheid koffie en thee, overigens alleen voor ernstig zieken op medisch advies. De kosten van levensonderhoud stegen fors. De prijs van groente steeg in
1917 met 25%. In 1911 gaf het gasthuis aan voeding nog slechts ruim f 9800.uit. Dat was in 1917 alruim 18.000.- enhet eerste halfjaar van 1918 alruim
f 11.000.-. Dezelfde grote stijging gold voor de post genees- en verbandmiddelen. Daarom ook werden de gasthuistarieven bijgesteld. De directie zou het liefst
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levensmiddelen hebben gehamsterd met het oog op de dure tijden. Het verkrijgen
van vers vlees was een groot probleem, zodat het bestuur tenslotte maar zelf een
kalf bemachtigde, dat op het gasthuisterrein werd geslacht. Van het kalf mocht
men slechts 35 kilogram per week gebruiken en daarvan moest dan ook nog eens
vijf kilogram aan het ziekenhuis in de Lange Viele worden afgestaan. Gedurende
de oorlog stegen de kosten van levensonderhoud gemiddeld met 85%.
De Middelburgse bevolking bereidde zich zo goed mogelijk voor op de stroom
van gewonden en het dreigend oorlogsgevaar. Op initiatief van het Rode Kruis
startte in 1916 in het gasthuis een cursus voor hulpverpleegster en 'hulphuishoudelijke hulp' voor als onverhoopt ook ons land in de oorlog betrokken zou worden. De animo onder de dames voor deze opleiding was groot. Er meldden zich
meteen al 67 dames aan. De theoretische lessen werden gegeven door de arts Rachel Weijl, de vrouw van de Middelburgse huisarts Louis Weijl en van 1923 tot
194! lid van de gemeenteraad namens de Vrijzinnig Democraten. De praktische
lessen in de verpleegkunde werden door zuster Hoogenstraaten verzorgd. In 1938
begon het gasthuis opnieuw met het opleiden van Rode-Kruis-zusters. De officier
van gezondheid, Gnirrep, was een onvermoeibaar voorspreker bij alle ziekenhuizen om in dat jaar al vast te starten met de cursussen, zodat wanneer de weer dreigende oorlog werkelijk uit zou breken. er geschoolde hulpverpleegsters zouden
zijn. Het gasthuis voldeed enigszins tegenstribbelend aan deze dringende wens.
Het weigerde reclame te maken voor de cursus en voor de gevraagde reservebedden gaf men nul op het rekest.
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2. Tweede wereldoorlog

Veel grimmiger was de situatie voor het gasthuis in de tweede wereldoorlog.
Hoewel in de oorlogsjaren natuurlijk erg veel gebeurd is in het gasthuis, zowel op
bestuurlijk, verpleegkundig, medisch als organisatorisch terrein, zullen wij
slechts enkele hoofdlijnen uit deze episode schetsen.
Carel Frederik Koch, destijds de rechterhand van dr Schoute en na diens vertrek de chirurg in het gasthuis, nam in de eerste oorlogsdagen de praktische leiding in het gasthuis over. Hij stond aan het hoofd van de militaire chirurgische
ploeg en had als zodanig de leiding over het gehele ziekenhuis. Deze veelzijdige
en uiterst begaafde man stond bekend om zijn sterke verantwoordelijkheidsgevoel, al nam hij besluiten die menigeen achteraf als onjuist beoordeelde. Zijn be-

slissingen hebben de gebeurtenissen rond het gasthuis in de eerste oorlogsdagen
sterk bepaald. Al meteen de eerste dagen nadat de oorlog was uitgebroken, vertrokken de meeste burgerpatienten uit het gasthuis.
In april 1939 had het bestuur in verband met de dreigende internationale toestand een bescheiden voorraad genees- en verbandmiddelen ingeslagen, evenals
houdbare voedingsartikelen. Bij de slechts 66n jaar geleden gereed gekomen verbouwing van het gasthuis had het bestuur nog overwogen een vluchtkelder te laten maken voor patienten en personeel in het geval van mogelijke gasaanvallen.
Maar de wet Bescherming Bevolking stelde de schuilkelder niet verplicht en de
kosten bleken zo hoog te zijn dat men het plan niet heeft uitgevoerd. Wel schafte
het gasthuis in september 1939 zand, zakken en hout aan voor de bescherming
van de operatiekamer. Voor een deel van het personeel werden gasmaskers aangekocht. Een derde deel van de bedden zou in oorlogstijd voor burgerpatienten
gereserveerd blijven en de rest van de capaciteit zou voor militairen ter beschikking staan, waarbij het beddenbestand met 25% werd uitgebreid voor noodgevallen. Die bedden werden tijdeiijk in het tbc-paviljoen geplaatst. In het gasthuis
stonden zo 200 bedden gereed en in de Kloveniersdoelen. sinds de Franse tijd als
militair hospitaal in gebruik, ook nog eens 45, die vooral voor lichtgewonden en
zieken waren bestemd.
In april 1940 stelde het bestuureen lijst op van plaatsen waarnaar de veil)leegden uit het oudemannen- en -vrouwenhuis zouden moeten worden overgebracht
indien bij oorlog dat tehuis tot hulpziekenhuis zou worden ingericht. Een deel van
de mensen kon in het rusthuis aan het Noordbolwerk terecht. Op 5 mei 1940 vertrokken ook inderdaad veel oude lieden alvast naar het rusthuis, waardoor vier zalen in het oudemannen- en -vrouwenhuis aan de Herengracht vrij kwamen voor
het Rode Kruis. dat daar zieken en gewonden wilde onderbrengen.
Het gasthuis had zich, zover dat mogelijk was, toch redelijk goed voorbereid
op een mogelijke oorlog. Maar de werkelijkheid was veel gruwelijker, moeilijker
en chaotischer dan ieder zich had verbeeld. Meteen in de eerste oorlogsdagen versterkte men de operatiekamers en legde men in de gangen zandzakken ter bescherming van patienten en personeel. Velen hielpen mee, ook mensen van buiten het gasthuis. wat overigens wel het nadeel had dat er totaal geen controle meer
was op de gang van zaken en op de aanwezigen. Een groep medische studenten
uit Leiden verleende assistentie bij het gereedmaken van het gebouw en het verzorgen van de patienten. Maar de krijgsverrichtingen namen een andere loop dan
men had verwacht. Na enkele dagen was de toestand voor Walcheren zo kritiek
geworden, dat dr Koch als hoofd van de militaire dienst in het gasthuis op woens326

dag 15 mei de directie in kennis stelde van het feit dat de militairen het gebouw
zouden verlaten. Na het bombardement van Rotterdam op 14 mei met het dreigement dat de andere grote steden eenzelfde lot te wachten stond. capituleerde Nederland met uitzondering van Zeeland.
De strijd werd nu op deze provincie toegespitst, zodat de burgemeester van
Middelburg, Van Waird de Bordes, op 14 mei aan zijn medeburgers het advies
gaf de stad te ontvluchten. Die raad werd door duizenden opgevolgd. Ook Koch
besloot mede op grond van dit advies, dat het gasthuis geevacueerd moest worden. Er was een compleet evacuatieplan gereed voor het geval dat Middelburg
aan zware beschietingen of een bombardement zou worden blootgesteld. De patienten zouden volgens dit plan naar kasteel Westhove, sanatorium Sonnevek en
het Badhotel te Domburg worden gebracht, waar al operatie- en verpleegfaciliteiten waren gemaakt. In afwijking van dit plan gaf Koch bevel dat het verplegend
personeel naar Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen moest vertrekken, waar ook al
een hulpziekenhuis was ingericht. Met de verpleegsters ging tevens het administratief en laboratoriumpersoneel mee. Daarna stond het gasthuis enkele dagen
leeg. Bij het bombardement van Middelburg op 17 mei leed het gasthuis weinig
schade, afgezien van het feit dat vrijwel alle ruiten sneuvelden. De gewonden
werden verzorgd in het noodziekenhuis op de Herengracht. Dank zij het advies
van Van Walr6 de Bordes hadden veel mensen de stad ontvlucht. zodat slechts
weinig gewonden en 22 doden waren te betreuren. Het is door dit gelukkige toeval dat de ramp niet tot een nog grotere catastrofe heeft geleid omdat het ziekenhuis niet functioneerde.
Op 22 mei werd het gebouw in allerijl weer in gereedheid gebracht met enkele
verpleegsters die te bereiken waren en enig huishoudelijk personeel. Langzamerhand konden meer verpleegsters worden aangetrokken. Eind mei had het gasthuis
weer een hoofdverpleegster, negen verpleegkundigen, zes leerlingen, een analiste en een keukenjuffrouw, tien dienstboden en zes mannelijke personeelsleden, zoa!s een portier en huisknechten. Het eigen personeel verbleef nog steeds
in Oostburg. Inmiddels waren weer achttien burgerpatienten opgenomen.
Op 28 mei, de eerste bestuursvergadering in deze turbulente tijden, laakte het
bestuur de beslissing van dr Koch om tot evacuatie over te gaan. Koch had weliswaar een open oog gehad voor de mogelijke verschrikkingen van het Duitse regime en voorzag de moeilijke tijden van de bezetting, maar hij had daarbij zijn
privdbelang verward met het algemeen welzijn. Vanuit Zeeuws-Viaanderen
reisde hij, in gezelschap van 700 Nederlandse militairen van wie hij een gedisciplineerd detachement maakte, over Belgia en Frankrijk naar Engeland. Daar verzocht de Nederlandse regering in ballingschap in 1942 deze bijzonder begaafde
chirurg zich in Amerika te specialiseren in de plastische chirurgie, een specialisme dat in Nederland pas in 1949 werd erkend. Het bestuur over de godshuizen
had uiteraard meer oog voor de eigen problemen: Middelburg had bijna een week
het gasthuis moeten missen. Weliswaar had het Rode Kruis de taak van het gasthuis overgenomen in de vier zalen van het armziekenhuis op de Herengracht,
maar het bestuur vond terecht dat de evacuatie voor het imago van het gasthuis
slecht was geweest.
De opvolger van Koch werd dr E.L. Nauta, die gedurende de oorlog in tijdelijk
dienstverband werd aangesteld, waardoor Koch de gelegenheid kreeg weer terug
te keren. Het bestuur kon echter maar weinig waardering en begrip opbrengen
voor het vertrek van Koch, die jood was. Pas na afloop van de oorlog zag men in
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dat zijn beslissing voor hem persoonlijk de enig juiste was geweest.
Op 30 mei kwam het personeel terug uit Oostburg en kon de oude gang van zaken in het gasthuis worden hersteld. Toen in oktober van datzelfde jaar een verzoek van burgemeester en wethouders kwam om opgave van personeel van joodsen bloede, bleek dat niemand van het lagere personeel tot die categorie behoorde
en ondertekende iedereen de niet-jood-verklaring. Wel vertrok dr Louis Weijl in
oktober 1940 uit het bestuur, nadat hij daarin negen jaarlang namens de gemeenteraad zitting had gehad. In 1942 werd het joodse artsenechtpaar Weijl, dat ook
regelmatig diensten had verleend in het gasthuis, weggevoerd. Het overleefde het
concentratiekamp Theresienstadt, maar keerde na de oorlog niet meer terug naar

Middelburg.
Het zittende bestuur werd niet vervangen en bij vacatures probeerde het bestuur der godshuizen goede vaderlanders binnen zijn gelederen te krijgen. Toen
baron Van der Feltz in 1944 wegens zijn orangistische sympathieen moest onderduiken en de gemeenteraad verliet, werd zijn plaats ingenomen door de wethouder C.Th. Wolders, die de nieuwe orde was toegedaan. Nu werden uitlatingen in
de notulen dat de bestuursleden de zo lang verwachte vrede en de terugkeer van
de onafhankelijkheid vurig wensten, gevaarlijker. En toen in 1944 weer een vacature in het bestuur ontstond, wilde de burgemeester de gemeentearts benoemen
en vroeg hij bij wijze van formaliteit of het bestuur er nog prijs op stelde gebruik
te maken van de bevoegdheid een aanbeveling van twee personen in te dienen.
Dit maakte op het bestuur een uitermate pijnlijke indruk, aangezien het altijd de
gewoonte was geweest een vacature in de geest van de vertrekkende te vervullen.
Deze frase kreeg tijdens de bezetting een dubbele bodem. Het bestuur achtte zichzelf de eerstaangewezene om na te gaan welke zakelijke eisen bij het vervullen
van de open plaats op de voorgrond traden. Het was al enige tijd de gewoonte om
in het bestuur der godshuizen, waarvan twee leden speciaal met het gasthuis waren belast, een medicus en iemand uit handelskringen te kiezen. En natuurlijk
was het verschil in politiek inzicht bij de aanbeveling in deze tijd evident.
De gebouwen en de goederen van het gasthuis waren tegen brand verzekerd bij
Engelse assuradeurs, hetgeen verboden werd. De polis moest worden overgesloten, met 50% Duitse dekking. Steeds meer kreeg men met de bezetter te maken.
In november 1940 werd het paviljoen gevorderd en in augustus 1942 werd de bovenverdieping door de Wehrmacht opgeeist. In 1943 werd de ziekenauto 'sichergestellt' hetgeen betekende dat de Duitsers de auto konden gebruiken wanneer
zij meenden die nodig te hebben. De pogingen van het bestuur de Sicherstellung
op te heffen mislukten. Op 30 oktober werd de auto daadwerkelijk gevorderd en
de rijvergunning voor het gasthuis ingetrokken, maar hierbij hadden de protesten
van het bestuur meer effect, want deze maatregel werd weer ingetrokken.
En tenslotte waren er natuurlijk nog de vele zieke en gewonde Duitse militairen
en de burgerbevolking, zowel uit Middelburg, Vlissingen als uit de rest van Walcheren. In 1942 werden twee extra barakken op de binnenplaats geplaatst om daar
de Vlissingse patienten onder te brengen. Viissingen lag constant in de gevarenzone, met aanhoudende bombardementen en daarom werden de Vlissingse ziekenhuizen geevacueerd. De chirurg Staverman kwam ddn- tweemaal per week
in Middelburg opereren. De Duitse militairen werden echter zoveel mogelijk
door Duitse artsen en verpleegsters verzorgd, hoewel ook een aantal Nederlandse
verpleegsters assistentie moest verlenen. De maaltijden werden voor beide groepen patienten apart bereid waarbij een Duitse kok met eigen ingredienten in de
,
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keuken voor zijn landgenoten 's middags kookte, terwijl de overige patienten 's
avonds van een warme maaltijd werden voorzien. Beneden bij de ingang stond
een Duitse schildwacht. Voor Duitse militairen werd f 2,10 per persoon per dag
in rekening gebracht, exclusief de kost en medische verzorging.
In 1944 was het gasthuis ook weer overladen met patienten. Hoewel de capaciteit slechts 70 bedden bedroeg, had men 165 personen opgenomen (100 burgers
en 65 militairen). Overal lagen de zieken en gewonden, in de barakken op de binnenplaats en in de tuin, in de regentenkamer en er waren extra bedden in de klassekamers geplaatst. Alleen de ernstigste gevallen werden opgenomen en ondanks
alle botsingen als gevolg van de beperkte mogelijkheden, ruimte en het verschil
in opvatting, heerste er toch het 'hoog beginsel, het Rode Kruis principe, dat geen
nationaliteiten, vrienden of vijanden, doch alleen patienten kent'.
Slechts een klein incident heeft de notulen van het bestuur gehaald. Op 5 september 1943 liet het radiotoestelin de kamer van de directrice de verboden zender
Radio Oranje horen, hetgeen door de Duitsers werd opgemerkt. Directrice Ter
Wal was op vakantie en de plaatsvervangend directrice, zuster Verschure wierp
alle schuld op haar onbekendheid met het toestel. Zij vrijwaarde anderen door te
verklaren dat niemand in de kamer aanwezig was. Volgens zuster Verschure zou
de golflengte 'vanzelf' naar de naastliggende zender zijn overgegaan. Dat zou
wel vaker gebeuren en lag aan de constructie van het toestel. Zij redde zich met
deze smoes, maar de radio verhuisde naar het wachtvertrek van de Duitse militairen naast het portiersverblijf.
Met de inundatie van Walcheren in september 1944 werd Middelburg overstroomd met mensen. Het noodziekenhuis dat door het Vlissingse gasthuis Bethesda aan de Veersesingel te Middelburg was ingericht, werd ontruimd en een
groot deel van de patienten kwam in het gasthuis. Ook het laboratorium van het
onder water staande slachthuis kwam naar het gasthuis. Hoewel het gasthuis
droog bleef omdat het binnen de singels lag, had men wel last van het zoute water. De kelders stonden blank en het r8ntgenarchief dat in de kelder van het gasthuis opgeslagen lag, leed aanzienlijke waterschade. De telefoonverbindingen
vielen uit en de verlichting werkte niet meer. Van de Kriegsmarine kreeg het gasthuis op 31 oktober een kleine elektrische generator waarmee men weer licht
kreeg en waardoor vooral ook weer de wasmachine gebruikt kon worden. Tevens
kon de kelder nu elektrisch worden bemalen, een kwestie van groot belang, omdat de verwarmingsinstallatie in de kelder stond. Maar de capaciteit was niet
groot genoeg voor de andere elektrische apparaten. Meisjespadvinders maakten
zich verdienstelijk door af te wassen en aardappels te schillen.
In november 1944 werd de toestand nijpend. De medici verlieten het gasthuis
nauwelijks meer, het personeel werkte onder hoogspanning, maar hield daarbij
'de rustige stemming, de geest van voortreffelijke kameraadschap (die) ook in de
meest bedreigde ogenblikken nimmer verstoord' werd. In de nacht van 2 op 3 november toen vele gewonden werden binnengebracht, werd het gasthuis door vier
granaten getroffen. Edn granaat doorboorde het expansievat van de centrale verwarming met een overstroming als gevolg en een andere granaat maakte een zaal
onbruikbaar voor verpleging. De gasvoorziening viel uit, zodat niet meer gekookt kon worden. Na de bevrijding van Walcheren heersten chaotische toestanden, vooral wat betreft de watervoorziening, omdat de waterleiding niet meer
werkte. De was van het gasthuis besteedde men uit in Goes en voor het drinkwater was men aangewezen op de aloude regenbakken die weer in ere hersteld wer329

den. Daarnaast werd water met tanks aangevoerd als de regenval te schaars was.
In de tuin stelde men stookpotten op om de maaltijden te kunnen bereidenz.
Op 8 november 1844 vertrokken de eerste Duitse patienten en op 20 november
de laatste. Veel oorlogsgewonden uit andere plaatsen werden naar Middelburg
overgebracht, waar men voortdurend met personeelstekort kampte en waar met
de vele zieken en gewonden in een beperkte ruimte een groot gevaar voor besmetting heerste. Diverse verpleegsters kregen difterie. Het bestuur dat de laatste oorlogsmaanden nauwelijks meer had vergaderd, probeerde weer zijn gelederen te
sluiten. Pro-duitse leden keerden niet terug. De 73-jarige voorzitter W. Berdenis
van Berlekom kwam weer naar Zeeland, evenals Van der Feltz, die binnengehaald werd als 'een symbool onzer bevrijding, hij die als eerste slachtoffer der
overheersching het bestuurslidmaatschap moest prijsgeven'. Bij zijn vertrek in
1946 en de benoeming van zijn opvolger Mr P. van Empel. werd nog gerefereerd
aan de moeilijke tijden en de spanningsvolle verhouding tot de gemeenteraad bij
de aanvang van Van der Feltz' bestuurslidmaatschap. Zijn inzet en goede vaderlandse houding later hebben de aanvankelijk negatieve houding tegenover hem
doen veranderen in een grote waardering, zodat het bestuur hem node miste. Ook
de heer Van der Weel moest men missen in het bestuur. Wegens zijn aanstelling
tot plaatsvervangend burgemeester in 1945 had het bestuur der godshuizen hem
op eigen verzoek op non-actief gesteld, in de hoop dat hij nadat zijn drukke werkzaamheden waren afgerond, terug zou konien. Maar al in 1946 bleek dat dit een

ijdele hoop was.
Van het verplegend personeel kon slechts 66n verpleegster wegens haar Duitse
sympathieen niet in functie blijven. Zij voelde zelf aan dat haar vertrek nabij was
en vroeg in april 1945 eervol ontslag aan. Haar ontslag kreeg ze, zij het niet eervol. omdat ze zich jegens de bezetter 'uiterst tegemoetkomend' had gedragen en
daarenboven had getracht het gezag van directrice Ter Wai te ondermijnen.

3. Naoorlogse jaren
Na de oorlog begon de periode van de wederopbouw. Inmiddels was de verhouding met de gemeenteraad uitstekend. De lage salariering en de lange werktijden
van het personeel waren echter een zware belasting voor de verpleegsters en de
huishoudelijke dienst, maar waren onvermijdelijk omdat meer geld ontbrak.
Toen in 1948 de achturige werkdag, voor zes dagen in de week, tijdelijk werd opgeschort (tot 1954), slaakte het bestuur dan ook een zucht van verlichting. Want
er waren genoeg wensen van medische zijde die handenvol geld kostten, zoals
een nieuw narcoseapparaat, mogelijkheden voor huidplastiek, voor heupoperaties en een uitbreiding van de operatiekamers. Daarnaast was een uitbreiding van
het ziekenhuis met een betere wachtgelegenheid voor de polikliniek dringend gewenst. De verpleegsters waren de sluitpost op de begroting. Zij hadden nog
steeds maar 66n vrije dag in de week, in 1927 zo duur bevochten. En hun huisvesting was abominabel. Zij waren in de barakken op de binnenplaats ondergebracht, wat de verpleegsters cynisch-optimistisch betitelden als 'de wijde blik'.
In 1949 was het ruimtetekort van het gasthuis al zo groot dat de barakken gebruikt
2. RAZ NAGM notulen 1944, inv.nr. 76,
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moesten worden voor de verpleging van zieken. De zusters werden toen maar in
kamers in de stad gehuisvest, een situatie die vooral het bestuur verre van ideaal
vond omdat in verband met late diensten en nachtdiensten, de verpleegster zo
dicht mogelijk bij of liefst in het gasthuis moesten verblijven. Pas met de bouw
van het Jan Matenshuis in 1967, gedeeltelijk gefinancierd met het geld dat de verkoop van de landerijen van Matens bij Gent opleverde3. kregen de zusters een
prachtig onderkomen op het terrein van het gasthuis, maar buiten de sfeer van het
ziekenhuis.
Ook nu weer zorgde het gebrek aan voldoende verpleegsters voor een betere
bezoldiging. Toen het gasthuis in 1953 kampte met een 'hopeloos slechte bezetting' aan personeel, zowel kwantitatief als kwalitatief, waarbij de klachten over
de verpleging niet van de lucht waren, erkende het bestuur dat de geest van het
verpleegsterscorps 'niet meer is als vroeger', maar dat het tevens moeilijk was
een strakke discipline in te voeren. Er was te weinig aanbod van verpleegkundigen om hen van te voren te testen of om een langduriger vooropleiding in te voeren. De veranderde maatschappelijke verhoudingen speelden hierbij een grote
rol. De tijden waren voorbij dat de directrice bezwaar kon maken tegen het dragen van 'pagehaar' door de zusters en die de in haar ogen lelijke haardracht beval
te bedekken door een grote witlinnen muts,1.
De nieuwe voorzitter van het bestuur probeerde de meisjes steeds voor te houden dat de relatie tussen verpleegster en patient minstens even belangrijk was als
die tussen arts en patient en dat het de zusters waren die de sfeer bepaalden en de
patienten op hun gemak moesten stellen. Maar ook bij de medici ontbrak vaak de
goede geest van het teamwork. 'De specialisten zien hun afdeling te veel als een
'eigen standje,5 en trachten sans egards wat anderen verlangen, de meeste bedden, de beste verpleegsters etc. tot zich te trekken'. Pas na de grote verbouwing
van 1953 kon het bestuur de interne reorganisatie krachtig ter hand nemen.
De naoorlogse jaren werden gekenmerkt door een enorme groei van het aantal
patienten. Een plan uit 1948 om aan de Herengracht een dependance van het gasthuis te bouwen voor langdurige verpleegpatienten en voor zusterverblijven kon
wegens de hoge kosten (f 60.000,-) niet doorgaan. Datzelfde jaar had men weer
een recordaantal verpleegdagen van ruim 47.000 met gemiddeld 129 patienten
per dag, welk record de volgende jaren steeds gebroken werd. Inmiddels was
men nog steeds in een voortdurende concurrentieslag met de andere Zeeuwse ziekenhuizen gewikkeld. In 1949 vreesde men vooral het nieuwe streekziekenhuis
te Goes. Dat trok een corps specialisten aan, dat een geduchte concurrentie voor
de Middelburgse specialisten vormde. Daarom probeerde het bestuur om het
gasthuis kwalitatief te verbeteren en voorzag het zich van nieuw instrumentarium, vooral bestralingsapparatuur voor carcinomen. Vol trots vermeldde het bestuur dat specialisten van elders die het gasthuis bezochten, zeer geYnteresseerd
waren in en vol lof over het instrumentarium en de outillage.
Maar het ruimtegebrek bleef nijpend en het bestuur kocht alvast terreinen op
het Noordbolwerk aan. Ook 1949 werd een recordjaar met gemiddeld ruim 130
patienten per dag. Inmiddels waren er at onderhandelingen begonnen om uitbrei-

3.

De verkoop van het 'landeken van Egypten' leverde ruim

4. In 1927.
5. RAZ NAGM notulen 1953. inv.nr. 76.

f 400.000.- op.
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ding te realiseren. Vooral de wachtkamers, de polikliniek en de kinderafdeling
hadden dringend verbetering nodig, maar ook de beddencapaciteit moest met
maar liefst 60% worden uitgebreid tot 188 bedden. Uiteindelijk kreeg het toestemming voor een maximum van 185 bedden A raison van ruim 1,8 miljoen gulden. dat door de prijsstijgingen opliep tot 2,5 rililjoen. Steeds hield het bestuur
zich het aantrekkelijke beeld voor ogen dat 'het gasthuis het centrale ziekenhuis
voor Zeeland worden zal,6, de grote wens uit de jaren twintig. In 1955 had Middelburg echter niet de ruimte het nieuwe streeklaboratorium van de drie ziekenhuizen te Sluiskil, Goes en Middelburg te huisvesten en was Sluiskil de uitverkoren locatie voor de bacteriologische onderzoekingen. Een jaar later kreeg Goes de
bacteriologische en serologische afdeling van het streeklaboratorium en pas in
1960 kreeg het Middelburgse gasthuis de pathologisch anatomische afdeling binnen zijn muren. Tevens ontving Middelburg de status van sub-centrum van de
landelijke organisatie voor de kankerbestrijding, in een contract met het Rotterdamsch Radiotherapeutisch Instituut.
De verbouwing van 1952/53 & 2,5 miljoen heeft het gasthuis slechts kort uit de
problemen geholpen. Door de grote financiele druk op de middelen, begrootte
het bestuur zo zuinig mogelijk en voerde slechts geringe veranderingen door aan
het gebouw in de jaren vijftig en zestig. Weliswaar kwam er een nieuwe operatiekamer en verscheen het Jan Matenshuis, maar desalniettemin verouderde het
gasthuis snel. Wanneer het bestuur toen met voortvarendheid een terrein had aangekocht waar grote uitbreidingsmogelijkheden te realiseren waren en waarop
nieuwbouw mogelijk zou zijn geweest, had het gasthuis slagvaardiger de concurrentie met de andere Zeeuwse ziekenhuizen aangekund. De mentaliteit in het bestuur was echter nog lang behoudend, paternalistisch en bijzonder traditioneel. In
de jaren vijftig en zestig heerste nog een strikte hierarchie in het bestuur en moesten de leden naar ancitnniteit aanschuiven aan de bestuurstafel.
Het is deze traditionele mentaliteit geweest waardoor de aansluiting is gemist
bij de vele nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen in de jaren zeventig. De twee
Vlissingse ziekenhuizen Bethesda en St Joseph hadden wel op tijd hun verbouwings- en nieuwbouwplannen klaar liggen. Uiteindelijk zijn deze beide ziekenhuizen als eerste fase van nadere samenwerking tussen de drie Walcherse ziekenhuizen in 1972 gefuseerd. Door uitbreiding en aanpassing van het bouwprojekt
van Bethesda kon op die locatie het Bethesda-St Joseph ziekenhuis worden geconcentreerd. Het Middelburgse gasthuis dat ook toen al in een snel ouder wordend gebouw zich op een beperkte locatie moest zien te redden, had geen nieuwbouwplannen en probeerde zich te behelpen met verbouwingen en kleine moderniseringen.
Op 27 december 1969 hebben de drie Walcherse ziekenhuisbesturen, van Bethesda. St Joseph en van het gasthuis te Middelburg, de eerste grote stap tot samenwerking gezet en is het protocol getekend waarin de intentie werd vastgelegd
om tot een fusie te geraken. Het samenwerkingsverband zou onder de naam
Streekziekenhuis Walcheren verdergaan. Nu brak een moeilijke periode aan van
zoeken naar nieuwe wegen, niet het minst omdat de achterban van de drie ziekenhuizen geheel verschillend was. Het min of meer neutrale gasthuis. de protestants-christelijke vereniging van Bethesda en de rooms-katholieke stichting St
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Ajb. 67. Computerfoto van het niettwe Streekziekenhuis Walcheren, Vlissingen. Afgebeeld staan de hoofdentree, de poliklinieken op de begane grond en de eerste verdieping. De verpleegafdelingen zijn gesitueerd op de tweede. derde en vierde verdiepingen. Op de vijfde verdieping zijn de technische ruimten ondergebracht.

Joseph moesten zien samen te werken in een voorlopig college, waar ieder bestuur drie leden naar mocht afvaardigen. Voor het Middelburgse gasthuis woog
het echter zwaar, dat het qua aantal de mindere was van de beide Vlissingse ziekenhuizen. Op aandringen van Middelburg kreeg het bestuur der godshuizen
daarom het recht op drie adviseurs, naast de gewone afvaardiging.
Het voorlopig samenwerkingsbestuur, met de vele commissies die gedelegeerde taken hadden zonder overigens de bevoegdheid besluiten te nemen, was
een groot, log en onwerkbaar apparaat. Het werd vervangen door een efficient,
zakelijk te leiden pre-bestuur van vier leden uit het bestuur der godshuizen te
Middelburg en vier leden uit Vlissingen, twee aan twee verdeeld over Bethesda
en St Joseph, onder voorzitterschap van J.A. Prins, na diens overlijden in 1982
onder voorzitterschap van mevrouw J. J. van der Wel-Bije. Deze evenredige vertegenwoordiging, waarbij Middelburg en Vlissingen ieder een gelijk aantal stemmen liregen, bleek een belangrijke verbetering. Toen de fusie op 1 juli 1984 gerealiseerd werd, is dit voorlopig pre-bestuur het nieuwe bestuur van de Stichting
Streekziekenhuis Walcheren geworden, waarbij de oude stichtingen van de godshuizen en St Joseph en de vereniging Bethesda als kiescollege bleven bestaan.
De locatie van het nieuwe gefuseerde ziekenhuis leverde minstens zoveel problemen op. De oude rivaliteit tussen Vlissingen en Middelburg speelde (onbewust) een grote rol en de beide steden wilden ieder de blikvanger van een nieuw
ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen krijgen. Uiteindelijk vond een commissie
van deskundigen een compromis in een terrein op de grens van Vlissingen, bij
Koudekerke. Lopende de aanvraag voor de bouw van een nieuw ziekenhuis h raison van meer dan honderd miljoen, deed de gemeente Middelburg nog een laatste
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poging het ziekenhuis voor de stad te behouden door een ruim terrein aan de rand
van Middelburg aan te kopen, de boer te onteigenen en naar Kruiningen te laten
verhuizen. Ook het bestuur der godshuizen was wel gecharmeerd van deze
nieuwe ontwikkeling Desalniettemin was het vergeefs. De grond bij Koudekerke werd in 1981 aangekocht, maar de tijd dat onbelemmerd door financiele
zorgen nieuwe ziekenhuizen gebouwd konden worden, was al voorbij. Er was
geen geld beschikbaar voor een dergelijk groot Walchers project.
Intussen was het duidelijk dat het oude gasthuis en het Vlissingse Bethesda-St
Joseph dringend verbetering nodig hadden. Een aanvraag van 40 miljoen voor de
broodnodige renovatie in Middelburg werd gehonoreerd. Een adviesbureau berekende echter, nadat de toezegging van 40 miljoen was gedaan, dat de kosten van
renovatie zeker 52 miljoen zouden belopen. Deze renovatie zou bovendien
slechts een interim-oplossing betekenen, in afwachting van een structurele oplossing. Hierdoor werd definitief duidelijk dat de beide ziekenhuizen samen op 66n
locatie verder moesten. Voor een dergelijke exploitatie-verminderende investering kon men wel geld van het rijk verwachten. Zo verliest Middelburg in 1992
zijn gasthuis. Voor 82 miljoen wordt het Vlissingse Bethesda-St Joseph verbouwd en uitgebreid en behoudt Middelburg een polikliniek. Hiermee wordt een
zevenhonderdjarige geschiedenis afgesloten.
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HET OUDEMANNEN- EN -VROUWENHUIS ALIAS HET
ARMZIEKENHUIS (1621-1970)
1. Plaats
Net als de wezen, de simpelen en de tuchthuisboeven kregen ook de oude lieden
in het begin van de zeventiende eeuw een eigen onderkomen. Voordien zorgde
men voornamelijk binnen de familiekring voor de ouderen. Indien familie en
vrienden ontbraken vond verzorging plaats op kosten van een armbestuur dat de
armoedige, oude mensen bij particulieren in de kost deed. Het nadeel was dat iedere bestedeling op een apart contract moest worden ondergebracht,

men zocht
voortdurend pleegadressen en tijdens ziekte kwam een relatie onder grote druk te
staan, ook al kregen ouderen medische hulp van de armenmedici.
Al op 7 april 1595 hadden de Staten van Zeeland de diaconie toestemming gegeven tot het houden van een loterij om de nodige gelden te verkrijgen voor de
oprichting van een 'gasthuijs voor oude en gebreckelicke arme luijden, 't zij
mans off vrouwen''. De opbrengst van de loterij stelde teleur2 en de stadsregering
nam een ander beproefd middel ter hand en wel de verplichting andere godshuizen te laten meebetalen in de kosten van oprichting van een oudemannen- en
-vrouwenhuis. Het armencollege, het gasthuis en het leprozenhuis werden elk gedwongen op korte termijn £ 200 bij te dragen. Ook hier volgde men weer de bekende filosofie dat de bovengenoemde colleges profijt hadden van het gesticht,
omdat zij geen ouderen meer hoefden op te nemen.
In 1600 waren al diakenen bezig met de bouw op het Noordpoortplein, al werden pas in 1614 definitief drie regenten en een ontvanger benoemd door de stadsregering. De komende jaren wisselde het stadsbestuur echter steeds van mening
omtrent de bestemming van het gesticht. In 1602 leek het de magistraat goed om
ook de wezen in het nieuwe gebouw onder te brengen, daarna wilde men het gebouw uitsluitend voor wezen bestemmen. In 1604 draaide men deze plannen terug 'tot meerder comoditeit van de stadt en beter gerief van de siecke en miserabele persoonen,3, maarin 1608 besloot men toch weer tot een omzetting, waarbij
dus de wezen in het nieuwe gebouw aan het Noordpoortplein en de oude lieden in
het voormalige weeshuis aan de korte Noordstraat zouden komen, waar nu de kazerne ligt. Het duurde van 1613 tot 1621 voor de laatste fase was afgerond en het
gebouw geheel was aangepast aan de nieuwe bestemming. Daartoe was een van
de regenten naar Amsterdam en Haarlem gereisd om soortgelijke gestichten te
bekijken en 'wat te vernemen naer de ordere die aldaer onder de oude lieden onderhouden werdt, soo ten aensien van de lijffcost als ten aensien van henlieder
wooninge ofte gerieff van dien'4. In 1648 vergrootte men het gebouw en in 1715
voegde men daar een aantal woningen bij.
1.

Zip, Armweeshuis, 7-8.
inmiddels aangestelde regenten het geld van de loterij in handen. Het
stadsbestuur had de £ 800 zolang voor eigen gebruik aangewend, overigens weI tegen betaling
van 6,25% rente.
2.

Pas in 1603 kregen de

3.

Zip, Armweeshuis. 7-8.

4. Ibidem, 12.
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Architectonisch was het oudemannen- en -vrouwenhuis niet van bijzondere
betekenis. In het midden was gebruik gemaakt van een bestaand zestiende-eeuws
woonhuis en aan de rechterzijde lijkt te zijn gebouwd met gebruikmaking van bestaande panden, die met een nieuwe voorgeveltot 66n geheel zijn samengevoegd.
Het linker gedeelte was waarschijnlijk nieuw ontworpen en had een fraaie voorgevel met kruiskozijnen en sierankers. In de Chronyck van Zeelandt van 1644
staat: 'Men treedt er in door eene aanzienlijke hardsteenen poort, boven welke ter
beider zijde de beelden van een oud man en eene oude vrouw staan en daaronder
met vergulden letteren 'senectutem honora'5. De provenierskamers lagen
rondom een grote binnenplaats aan doorgaande galerijen. De kamers en galerijen
op de etage waren in de bekapping ingebouwd: de galerij onder het schuine dak,
de kamers met dakkapellen aan de andere zijde van het dak. Smallegange beschreef in 1696 het oudemannen- en -vrouwenhuis in de Nieuwe Cronyk van Zeeland als een
schoon gebouw neffens een hof in het midden gelegen. aan beide ziiden en achterom
voorzien met galderien. bequam om rondom te wandelen. En onder deze galderien
zijn de kamerkens der oude mannen en vrouwen verscheiden. Binnen in den huize
zijn twee eetzalen. een voor de mannen, d' ander voor de vrouwen, zijnde alles alsoo
gepast en geschikt. dat men seggen soude dat het een huis van treffelijke burgers

was.

Het tehuis diende dan ook voor oude lieden met geld, want het nam alleen proveniers op, mensen die zich voor een bepaalde som geld inkochten voor de rest van
hun leven. Armlastige ouderen konden een dergelijk bedrag niet opbrengen en
bleven bij particulieren besteed, op kosten van een armbestuur. Aanvankelijk bevolkten ongeveer honderd mensen het tehuis.
Tegenwoordige staar der Verecnigde Nederianden, d\ \X, 201. Die beelden waren de gebruikelijke aanduiding van de functie van het gesticht. Nadat het gebouw tot kazerne was bestemd
heeft nieuwbouw langzamerhand de oude delen vervangen en thans is niets meer van de oorspronkeli.ike bebouwing over,

5.

6.
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Afl,. 69. Plattegrond van het oudemannen- en -vrouwenhuis, Tekening in kleur door
J. Holster ( 1922) naar een oude tekening ca 1780.

2. Levenswijze
De inkoopsommen waren uiteraard afhankelijk van de leeftijd waarop men in het
huis werd opgenomen. Uit de achttiende eeuw kennen wij enkele bedragen. In
1729 varieerde de inkoopsom van £ 283.6.8 voor een 40-jarige provenier (de minimum leeftijd vooropname in het tehuis)7, tot de helft voor een 67-jarige. Hierin
was begrepen de honderd gulden die de mensen konden betalen om na hun dood
hun goederen niet aan het gesticht te laten vervallen, maar aan zelfgekozen erfgenamen. Die draaiden dan tevens op voor de kosten van de begrafenis. Deed men
deze uitkoop niet, dan verviel de gehele boedel aan het tehuis. In deze bedragen
was tevens het voorrecht verrekend om het eten uit de keuken te halen en op de
eigen kamer te nuttigen. Degenen die aan de gemeenschappelijke tafel aten, waren £ 10 minder kwijt. In 1737 verhoogden de regenten de inkoopsommen en in
de buitengewoon dure tijden omstreeks 1740, toen veepest en paalworm het land
teisterden waardoor onder andere de zuivelprijzen meer dan verdubbelden, verhoogde men de bedragen opnieuwx
In 1754 werd de leeftijdsgrens trouwens iets verhoogd. Vanaf dat moment
mochten alleen mannen vanaf 55 jaar en vrouwen vanaf 45 jaar zich inkopen,
mits zij in Middelburg of de directe omgeving (de stadsambachten) geboren waren en er twaalfjaar achtereen hadden gewoond. Het is.overigens zeer de vraag
in hoeverre aan deze bepalingen van de leeftijdsgrens de hand werd gehouden.
De inkoopbedragen waren hoog en konden alleen door redelijk gegoeden worden opgebracht. Misschien dat hierin de verklaring gezocht moet worden,
waarom veel proveniers meenden zich veel te kunnen veroorloven en zich als een
soort hotelgasten gedroegen, die kwamen en gingen wanneer zij wilden, eten uit
het tehuis mee naar buiten namen en voedsel, drank en brandstof uit het tehuis

doorverkochten. Hierover werd geklaagd bij Wet en Raad, als
stridende tegens alle gebruik van een ordentlick proveniershuis in het welke een ijder
verplicht is te woonen en zijne portien daarinne moet consumeeren. maardaar niet uit
komen 't haalen ofte laten haalen als uit een gaarkeukeng

Daarop nam de stadregering samen met de regenten van het tehuis strenge maatregelen. Vanaf dat moment werd iedere provenier verplicht ook werkelijk in het
tehuis te wonen en indien hij dat niet wilde, zou men hem ook geen voedsel verstrekken. Bovenal bepaalden de regenten dat ieder zijn eten in het tehuis behoorde te consumeren en niets daaruit mocht brengen, op straffe van een boete

van f 25,-.

Het personeel mocht de proveniers dan ook niet mddr geven dan de vastgestelde portie. Het weggooien van voedsel bestrafte men nog strenger met een
boete van maar liefst f 100.-. waarvan het huis de helft genoot en degene die deze
misdaad wereldkundig maakte de andere helft. De proveniers mochten niet meer
hun portie opsparen of tegoed houden. Wie geen zin in zijn eten had. diende het
in de keuken terug te brengen,
7. In het begin van de zeventiende eeuw kwamen slechts proveniers vanaf 60 Jaar vo<)r opname
Iiiaanmerking.
8.
Iii 1740 betaalde een 4()-jarige £ 35() en een 75-jarige £ 158.6.8.
9. RAZ Archief Verzameling Verheye van Citters. stukken godshuizen. inv.nr. 54A.
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want dat ymand soude zeggen uijt vrekagtigheijd, ik hebbe maar mijne portie en het
alsoo laten bederven en weg gooijen of aan de varkens geven, is een natuurlijk verbod.

De daarop gestelde boete verantwoordde men met naam en toenaam van de schuldige in de jaarlijkse rekeningen,
want alle de contracten met de proveniers aangegaen, houden wei in dat zij in huijs
moeten worden onderhouden, ziek en gesond, haar leven lanck, maar geenzints dat
zij haare portien mogen verkoopen, weggeven, door vreemden laten opeten en veel
min te laten bederven of wegwerpen'(1.

Zelfs een gast van hun portie te laten meeeten was niet geoorloofd, evenmin als
het laten logeren van een vriend. Slechts bij ziekte was de hulp van vrienden en
familieleden gewenst, maar dan nog dienden zij hun eigen boterhammen mee te
nernen.

Nu was het bovengenoemde misbruik ook niet zo vreemd gezien de royale porties voor de oude lieden. Slechts uit 1796 is een notitie van de rantsoenen bewaard, maar alles wijst erop dat die vroeger in de achttiende eeuw eerder groter
dan kleiner waren. Aan het einde van de achttiende eeuw bezuinigde men in alle
gestichten en het oudemannen- en -vrouwenhuis zal zeker niet onder de druk van
de dure tijden zijn uitgekomen". Voor het bier gold geen beperking. Men lette er
slechts op dat de mensen niet met een half leeg gedronken kan naar de kelder gingen en het restant in het vat goten om vervolgens een nieuwe volle kan te tappen.
Wekelijks zag het menu van de proveniers er als volgt uit. Op zondag at men
hutspot met pruimen, driemaal in de vier weken met vlees erbij. De volgende dag
stonden grauwe erwten, witte of platte bonen en gort of rijst op het menu, op dinsdag soep met rijst of groenten en eenmaal per maand gebraden vlees. Op de winterwoensdagen at men zoutevis of stokvis, 's zomers zoutevis met worteltjes,
aardbeien of bloemkool en in de herfst de onvermijdelijke hutspot. Donderdag
was er weer vlees, ditmaal met erwten en 's zomers rijstsoep, vrijdag was een
groentedag met spinazie, rapen, kolen, groene erwten en rijst of gort en op zaterdag at men eenvoudig karnemelkse pap met rijst of gort. De avondmaaltijd was
eveneens gevarieerd. Men dronk chocolade, at eieren, rijstpap, broodpap, salade
of bittere peen, bloempap en gewoon brood met boter, een grote luxe omdat pap
verreweg het goedkoopst was12
Na de vernieuwde ordonnantie van 1754 moesten toekomstige proveniers zich
schriftelijk verbinden niet ieder afzonderlijk de maaltijd te gebruiken, zoals tot
dan toe gebruikelijk was geweest, maar allemaal samen aan tafel te eten. Zo was
controle op het nuttigen van het voedsel beter mogelijk. Zij zaten daarbij aan een
aparte mannen- en een aparte vrouwentafel, in gezelschap van de vader en de
moeder. Het was kennelijk nodig de oude mensen dringend te wijzen op de wenselijkheid zich aan tafel 'stil en eerbaar' te gedragen, zonder ruzie te maken en
10.

T.a.p.

De oude lieden kregen wekelijks o.a. twee broden van ieder drie pond, dertien ons boter
voor het brood en drie ons voor bij het middagmaal, anderhal f pond vlees en daarbij in de winter
om de veertien dagen nog eens stokvis en anderhal f pond zoutevis.
12. RAZ OAGM relatieven notulen 18e eeuw, inv.nr. 7, nr. 214.
13. Op dat laatste stond een boete van drie stuivers.
11.
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niet van tafel te lopen zonder dringende noodzaak'3. Maar niet alleen aan tafel,
ook tijdens het dagelijkse verblijf in het tehuis werden de oude lieden 'scherpelijk
gelast vreedzaamelyk in het zelve te verkeeren en met haar medegenoten ofte andere, in geen twist of moeyelykheid te leven'. Men mocht ook niet het tehuis, het
personeel of de regenten tegenover vreemden negatief afschilderen op straffe van
een geldboete. Kennelijk gebeurden deze kwalijke dingen wel, zodat het nodig
was hieraan regels te wijden.

3. Materiale basis
De inkomsten van het oudemannen- en -vrouwenhuis bestonden voornamelijk uit
de inkoopsommen van de proveniers, de cijnsen en renten van belegde kapitalen.
Maar al snel na de oprichting bleek dat onvoldoende, zodat het stadsbestuur net
als bij de andere godshuizen enige baten verschafte, zoals het recht van zes groten
op ieder pond Vlaams (2,5%) van de gedwongen verkoop van onroerende goederen, in de achttiende eeuw teruggebracht tot drie groten per pond Vlaams. Ook
een belasting op de doodkisten, twee stuivers van iedere verhuurde rouwmantell'1. een belasting op de slacht en enkele andere kleine baten kwamen aan het tehuis, waaronder een deel van de wijn die overbleef na de viering van het heilig
avondmaal. Daarenboven subsidieerde het stadsbestuur het tehuis en gaf het een
vergoeding voor de benodigde geneesmiddelen en mochten de oude lieden gratis
op het Bagijnhof worden begraven. In 1772 had men het geluk dat president
Evertsen, oud-burgemeester, een eenmalige subsidie van £ 1000 Vlaams van het
stadsbestuur wist binnen te halen.
Hoewel het archief van het tehuis in 1940 is verbrand, zijn nog enkele cijfers
voorhanden van inkomsten en uitgaven. Daaruit blijkt dat ook toen al de tekorten
chronisch waren. In deze periode waren er gemiddeld 124 bewoners in het tehuis.

Tabel X Gemiddelde inkomsten en uitgaven 1739-1751

Inkomsten
-

interesten

£

- inkoop van proveniers
- begraven met karossen
- slaggeld en apothekersvergoeding
- 3 stuivers per pond van bij decreet verkochte
goederen
- rouwkoop van proveniers en vergoeding voor
trouwen in het tehuis
- ijk van doodkisten
- afgelegde en opgenomen kapitalen, subsidies

14.
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Na 1662 verhoogd tot 3 stuivers. Voor kindermantels gold

269.17.07

7 %

1693.13.10

45 %

5.13.10

0,2 %

608.18.01

16 %

103.12.04

3 %

17.09.09
223.01.09
846.03.00

0,5 %

half tarief.

6

%

22 %

Uitgaven
- tekorten 15
- reparatie aan het gebouw
- mondkost
- brandstof
- traktementen
lijfrenten
- interest (van 1739-43 zijn geen interesten
-

1378.11.01
138.03.00

26 %

2906.19.07
338.18.08
150.00.06
184.19.09

55 %

3

%

6
3
4

%
%
%
%

betaald)

97.16.00

2

ontvangloon, auditiegelden

50.01.04

1

%

Men weet de tekorten aan de afnemende belangstelling voor het oudemannen- en
-vrouwenhuis. Sinds het principebesluit van 1754, dat de ouderen verplicht waren aan 66n tafel te eten, zouden de aanmeldingen zijn teruggelopen. Volgens de
regenten verkozen veel oude lieden liever andere proveniershuizen, adressen
waar particulieren voor een bepaald bedrag voor hen zorgden 'om reden dat zij
ingevolge het vierde artikel van de ordonnantie zich moesten verpligten aan een
gemeene tafel te eeten'. Het bestuur vroeg het stadsbestuur dan ook toestemming
ook zodanige luiden die absoluit aan de verpligting om aan een gemeene tafel te eeten, zich niet willen onderwerpen, tot proveniers aan te nemen, mits echter zo veel
doenlijk dezelve daartoe tragtende te persuadeeren 16.

De inkoop aan een priv6-tafel was overigens weI duurder dan aan de gemeenschappelijke tafel, maar ook de kosten lagen dan hoger, waarschijnlijk omdat
meer voedsel verspild werd. Het dilemma was voor de regenten duidelijk: de gemeenschappelijke tafel was goedkoper wegens het zuiniger voedselgebruik,
maar belemmerde anderzijds aspirant proveniers zich aan te melden, waardoor
het tehuis minder inkomsten kreeg.
In feite lag de oorzaak van de voortdurende tekorten in het feit dat de inkooptarieven te laag waren. Ook daar bracht men in 1772 verandering in en weer volgde
een tariefsverhoging. Bij deze maatregelen tot herstel was men echter steeds beducht dat de hogere inkooptarieven aspirant proveniers zouden afschrikken. Overigens was subsidiering een vrijwel structurele noodzaak. Tussen 1672 en 1681,
een eeuw eerder, verstrekte het stadsbestuur al het enorme bedrag van
£ 911.13.3. Toen het tehuis in 1716 met wat kamertjes vergroot werd, staakte het
stadsbestuur de subsidiering, waardoor de regenten weer hopeloos in de schulden
raakten en in de jaren na 1740 opnieuw bij Wet en Raad aanklopten.
De financiele last werd aan het einde van de achttiende eeuw te zwaar voor het
stadsbestuur, zodat het op 13 augustus 1800 besloot het gesticht op termijn op te
heffen door geen nieuwe proveniers meer aan te nemen en door versterf het aantal
te reduceren. Een verzoek deze oude mannen en vrouwen in het gasthuis op te nemen, vond weinig weerklank onder de regenten van het gasthuis. Men bestreed
15. Aangezien de nadelige saldi jaarlijks doorgeschoven werden naar de rekening van het volgende jaar. accumuleerden de tekorten en betreft dit cijfer niet het gemiddelde van het nieuwe de-

ficit per jaar.
16.

RAZ Archief Verzameling Verheye van Citters, stukken godshuizen 1 Ne eeuw, inv.nr.
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Afb. 70. Arm:.iekenhuis aan de Herengracht.
daar juis: het imago van een instelling waar chronisch zieken en ouderen ver-

pleegd konden worden. Bovendien liepen deze oude mensen overdag vrij rond,
hetgeen men evenmin geschikt achtte in het gasthuis. Eventueel zou men nog een
soort kamertjes kunnen maken door de bedsteden met schotten van elkaar te
scheiden. maar dat kostte veel geld en dat vond men niet besteed aan 'menschen
die binnen kort alle zullen uitsterven'17. Op 1 januari 1809 werden de inmiddels
nog dechts vijfendertig proveniers op straat gezet. Zij kregen een wekelijkse uitkering van f 5.- gedurende hun leven en moesten zelf maar zien hoe zij het redden.

4. Artnziekenhuis
Inmiddels was een apart gesticht opgericht voor de oude mensen die ziek en arm
waren, een groepering die zich niet had kunnen inkopen in het oudemannen- en
-vrouwenhuis. Deze mensen waren tot 1749 door de diakenen bij particulieren
besteed. Toen in 1748 de diaconie onder zware lasten gebukt ging. mede als gevolg van de grote prijsstijgingen door oorlog en veesterfte, besloten de diakenen
alle mogelijke middelen tot spaarzaamheid aan te wenden. De oprichting van de
17.

Het gasthuis was ondanki, alle bezwaren wei tot medewerking bereid indien men goed voor

de lieden betaalde.

tussen de f 6.50 en f 8.75 per week. Dat was voor het stadsbestuur een te

hoge prijs en het plan ging niet door.
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apotheek in het burgerweeshuis was de eerste grote besparing, de andere lag in de
oprichting van een blok 'armhuiskens' op de Seissingel en Penninghoek, waar de
arme, oude en zieke mensen onderdak en verzorging konden krijgen. Dit was het
begin van het armziekenhuis. Men kon zo voorkomen dat de oude lieden bestolen
werden op hun bestedingsadres. Wanneer zij stierven, behoorde de diaconie de
nagelaten goederen te krijgen. Het gebeurde echter maar al te vaak dat waardevolle stukken werden achtergehouden door de mensen bij wie zij in huis waren.
De stichting van het armziekenhuis was dus grotendeels een kwestie van geld.
Het was goedkoper de lieden in dan gesticht onder te brengen. Degenen die v66r
1749 zo gezond waren dat zij voor weinig geld besteed waren geweest, konden
nadien in het gesticht het personeel helpen, waardoor een knecht of meid uitgespaard werd. De 'ledigloopers, dronkaards, luiaards en tot andere verkeerdheden
overslaande personen' wilde men arbeidzaamheid bijbrengen. Zij konden aan het
spinnen, naaien en netten breien gezet worden.
Op 29 maart 1749 stemde het stadsbestuur in met de plannen van de diakenen
om een blok armenhuisjes op te richten en de volgende maand al werd het onderkomen door de eerste bewoners bevolkt. In dat jaar nam men 63 oude lieden op.
Tussen 1750 en 1759 verminderde het aantal bewoners tot gemiddeld 51 perjaar.
Tussen 1760 en 1769 steeg het gemiddelde tot 68 bewoners, het volgende decennium tot 88 en van 1780 tot 1789 bevolkten 97 mensen het tehuis. De gemiddelde
leeftijd was in de achttiende eeuw ongeveer 50 jaar.
Tabel XI Gemiddeld aantal verpleegden in de armhuisjes

1749

opgenomen
63

1750-59
1760-69
1770-79
1780-89

30,4
39,3
49,2
51,3

jaar

M

overleden

vertrokken

aanwezig

23

5

35

17,9

11,5

51

22,8
29,4
34.5

13,4

68,8
88,4
97,4

17,9

16,6

Het aantal opnamen groeide gestaag en de nuttige handenarbeid nam in omvang toe, zodat tegen 1780 de armhuisjes te weinig plaats boden en de diakenen
met de stadsregering in overleg traden voor een nieuw gebouw. Datzelfde jaar
nog kocht men het voormalige huis en terrein van Dr Lucas de Wolff aan de Herengracht. Op het erf begon men in 1781 met de bouw van een geheel nieuw armziekenhuis. Het oude huis van Dr de Wolff deed na 1812 dienst als simpelhuis.
Sinds 7 april 1781 was het bestuur van het armziekenhuis in handen van een jaarlijks wisselend bestuur van vier regenten met een president, die lid was van het
stadsbestuur. In 1802 namen de diakenen op last van de stedelijke overheid het
bestuur weer over en evenals de andere godshuizen viel ook het armziekenhuis in
1811 onder het bestuur van de Commission des Hospices' 9,

RAZ OAGM register opgenomen personen 1749-89, inv.nr. 1568A.
De president werd bijgestaan door een subdirectie van twee personen, later vier en in 1818
uitgebreid tot vij f wegens de vele werkzaamheden. maar in 1827 teruggebracht op vier. Ook de
Waalse en lutherse armen konden sinds respectievelijk 1784 en 1789 voorzesof zeven schellingen in het tehuis worden opgenomen.
18.
19.
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Op 23 november 1784, 's morgens om halfelf, werd het nieuwe armziekenhuis
ingewijd. De plechtigheid vond plaats in de grote vrouweneetzaal, die ongeveer
200 mensen kon bevatten. De oudste predikant, Adrianus 's Gravezande, hield
een inwijdingstoespraak onder het motto 'Vrede zij dezen huize', uitgaande van
de bijbeltekst Lucas 10:5. Dit motto, dat nog te zien is op de gevel van het tehuis,
dook steeds op in de geschiedenis van het armziekenhuis. De inwijdingsgroet
werd uitgesproken met hartelijke toebidding van 'allerlei geestelijk en lichamelijk heil en rijken zegen' over de regenten, hun echtgenotes, kinderen en allen die
hun dierbaar waren en bovendien heil over hun vaderlijke en getrouwe liefdevolle
zorg voor de 'oude ellendige en arme inwoonderen' van het nieuwe armziekenhuis. Drie dagen na de feestelijke opening werden de bewoners getrakteerdio
Het hoofdgebouw werd door twee vleugels geflankeerd en gold althans van
buiten als het fraaiste gesticht van Middelburg. Men noemde het dan ook weI 'het
paleis' aan de Herengracht, of 'het grachtpaleis'.Wei droeg het sterk de sporen
van de typische achttiende-eeuwse gestichtsbouw. De zalen waren groot, met beneden de mannenverblijven, boven die voor de vrouwen: voor beide seksen een
zitkamer, slaapkamer en een ziekenzaaltje. Beneden hadden de binnenvader en
-moeder hun vertrekken, lagen de regentenkamer, de bakkerij en de keuken.
Naar latere maatstaven waren de zalen weliswaar ruim, maar erg somber en bedompt, met zwartgeteerde muren zonder versieringen en hadden ze een zeer beperkte mogelijkheid tot luchtverversing. De kleine schuifraampjes konden
slechts met moeite open, lieten erg weinig licht door en boden geen uitzicht.
Een van de weinige versieringen in het armziekenhuis was het 'konststuk' van
regent P. Snijders, een door hem geschilderd medaillon, waarop met goudkleurige letters het besluit tot oprichting van het tehuis van 7 april 1781 werd gememoreerd, benevens het heuglijk feit van de opening en de namen van de eerste regenten. Daarboven was een vaas geschilderd. getooid met de dichtregels van regent J. Thehoff:
Gods oog zij op dit huis in gunste neergeslagen
Hij schepp' milddadigheid in 't liefderijk gemoed
Dan ziet men eeuwen door. hier d' armoede onderschragen
Geneezen van heur Amert, gedekt. gekleed. gevoed.

0 Armen! roemt de gunst van Mittels Burgerheeren
Zij stigtten tot uw troost dit heerelijk gebouw.
Erkent met dankbaarheid de vlijt van die 't regeeren
Wijdt hun uw liefde toe. verzegelt hun uw trouwzi

Een afbeelding van het tehuis 'op eene doorzigtkundige wijze geschilderd' completeerde het geheel en verfraaide de regentenkamer.
Fokker en De Man hadden een kleine eeuw later weinig goede woorden voor
het gesticht en vonden zelfs dat de algemene indruk ' iets buitengewoon onaange20. Zij kregen 's morgens koffie, de vrouwen hijlikmaker (gebak van suiker, honing, tarwemeel en specerijen) en de niannen tabak en pijpen, 's middags zoete appelen, rundergehakt, wit
brood en een halve fles witte wijn per persoon: 's avonds warm krentenbrood met boteren koffie.
's Gravezande. Vredegr(}el ter i/1,1'Uing
2 1. 1 Gravezande. Vredegnict ter itiwijing. XIII. Het is niet bekend waar dit stuk zich momen-

teel bevindt.
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naams, men zoude bijna zeggen iets terugstootends' opleverdezz. Dat kwam
vooral door de allesoverheersende stank. Deze stankoverlast was voor een deel
een bouwkundig mankement. Het gebouw lag te laag, zes treden beneden het niveau van de Herengracht, die bij een lage waterstand vaak de geur van rotting en
verderf verspreidde. Aan de achterzijde van het gebouw lag de beruchte Achtergracht waarop de privaten loosden, waardoor voortdurend de lucht bedorven

werd.

Een groot nadeel van het huis was tevens het gebrek aan voldoende drinkwater.
De twee regenbakken waren volslagen onvoldoende en waren niet goed af te
dichten tegen het binnendringende brakke water. Welwater was er niet, nog afgezien van de vraag of de kwaliteit daarvan wel goed zou zijn geweest zo dicht bij
de Achtergracht. Het watergebrek hield in dat water aangevoerd moest worden
van de Dam of van het Hofplein, waardoor in de winter bij vorst wegens de gladheid regelmatig beenbreuken voorkwamen. In droge zomers kampte men voortdurend met watergebrek. Van overheidswege kwam er dan een verbod de was te
doen, zodat men soms weken achtereen geen kleding en beddegoed verschoonde,
waardoor de toch al grote mate van onzindelijkheid nog klemmender werd gevoeld. Tot 1865 bleef men met het waterprobleem tobben. Pas in dat jaar legde
men een leiding met pomp aan van de welput van het gasthuis naar het armziekenhuis, waarmee het probleem was opgelost.

5. Bestemming
In de Franse tijd ontkwam ook het armziekenhuis niet aan reorganisatie. Nadat de
Commission des Hospices serieus had overwogen het gebouw als gasthuis te gebruiken, goed ingericht en ' voor de gezondheid gebouwd' als het was, achtte men
het na rijp beraad toch voordeliger de 'oude afgeleefde lieden' daar te blijven verzorgen en het gesticht te combineren met het simpelhuis. Het armziekenhuis
werd toen bestemd tot bewaarplaats van alle chronische, ongeneeslijke zieken en
oude lieden. Het armziekenhuis werd hiermee in feite een tehuis voor gebrekkigen. In augustus 1812 maakten de medici een lijst op waarbij de te genezen patitnten van de ongeneeslijken werden gescheiden. Voor die eerste categorie gold
dat zij binnen een termijn van drie A vier maanden hersteld moesten kunnen zijn.
Zij werden naar het gasthuis overgebracht. Voor de tweede categorie hield het
oordeel geen vonnis voor het leven in, maar vonden de geneesheren dat zij 'geen
charlatannerie genoeg' hadden tot de voorspelling van de genezingsduur. Zij en
de personen die nog in staat waren werkzaamheden te verrichten. bleven in het
armziekenhuis. Degenen zonder aantoonbare kwalen of ziekten werden ontslagen. Ook later herhaalde men deze schifting, al benadrukten de regenten dat het
onderzoek met de grootste zorgvuldigheid moest gebeuren, omdat veel personen
door de geregelde oppassing en levenswijs beter uitzien als dat zij in de daad zijn en
waarvan het te vreezen is dat zij dit huis moetende verlaten, binnen kort hier of elders
ziek en doodarmoedig zullen terugkeeren 23

22.

23.
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en dat dan geen wezenlijk voordeel met hun ontslag gediend was. In 1812 waren
mensen opgenomen wegens blindheid, uit armoede, gebrekkigheid en ouderdom, wegens dementie ('niet goed bij 't verstand'), mensen met kramp, stijve benen of wat vaak voorkwam, met 'kwade' benen (grote zweren op de benen als gevolg van een slechte bloedcirculatie), met een geraaktheid (beroerte) of gewoon
met 'ziekte', mensen met waterzucht, jicht, beenbreuken, verval van krachten,
epilepsie en mensen die doof en stom waren of die leden onder de gevolgen van
een bij hun geboorte opgelopen venerische besmetting. Ook jonge mensen kwamen nu in het armziekenhuis. Weeskinderen die bij hun verplichte ontslag uit het
weeshuis gebrekkig en ziekelijk waren zodat zij niet in hun eigen onderhoud konden voorzien, vonden aan de Herengracht hun nieuwe onderkomen. De kwalen
van de mensen van 40 jaar ofjonger weken nauwelijks af van die van de categorie
patienten vanaf 60 jaar en ouder. Bij de eerste groep kwam 'ouderdom' als reden
van opname niet voor, maar wel armoede, gebrekkigheid, een achttien-jarige patient was lam en een 25-jarige had een stijf been en kwade benen kwamen ook

voor bij 23-jarigen.
Nog steeds breiden de oude lieden netten, hetgeen tussen 1812 en 1820 netto
gemiddeld f 100,- per jaar opleverde. Vooral het maken van sleepnetten was
winstgevend24. Vaker vervaardigden de ouderen voor enkele guldens kruisnetten, trommelnetten en netzakken, schepnetten. fuiken, vinkenetten, hoendernetten, netten voor over kersenbomen en kraaienetten. Na hEt breien werden die netten getaand. De grote bloei van deze nering lag overigens voor de Franse tijd. Gedurende de periode dat het continentaal stelsel was opgelegd, met alle beperkingen voor scheepvaart en visserij, taande ook de nettenbreierij. Nadien heeft deze
bezigheid zich slechts in geringe mate hersteld.
Van de 126 personen die in 1812 het gesticht bevolkten, verdienden 23 mensen
niets, hoewel zij tot enig werk in staat waren; voor 63 personen was het niet mogelijk werkzaamheden te verrichten en 21 zieken verdienden een kleinigheid met
netten breien en spinnen. De overigen werkten als hulp in het tehuis. De 'ziekenmeid' was al 70 jaar oud en onder andere opgenomen wegens haar ouderdomskwalen, de 53-jarige ketelschuurster Maatje Barendse had jicht en hielp desalniettemin nog met wassen en spinnen en de 49-jarige binnenmeid leed aan epilepsie. Er waren diverse luizenzoeksters, 66n met venerische kwalen en een ander
met verlammingsverschijnselen. Een keukenmeid van 69 jaar was ziekelijk en de
hulpjes van de wasvrouwen waren wei erg oud voor het zware werk, met hun 63,
65 en 75 levensjaren.
De gemiddelde leeftijd van de bewoners tussen 1810 en 1812 bedroeg ruim 46
jaar. Tussen 1800- 1809 was die zelfs ruim 56 jaar. In 1814 was de verdeling over
de verschillende leeftijdsgroepen van de patienten zodanig dat 1,5% jonger was
dan 20 jaar, 13% jonger dan 30 jaar, 26% jonger dan 40 jaar en 41% jonger dan
50 jaar. Van de 125 pati6nten waren er 56 (45%) tussen de 60 en 85 jaar. Met de
verjonging van het patientenbestand was de subdirectie verre van gelukkig. Zij
wilde deze tendens terugdraaien. In 1819 noteerden de regenten in een verslag dat
het armziekenhuis alleen diende tot 'plaatzing van hoogbejaarde en gebrekkige
persoonen, die zoozeer behoeftig zijn dat zij noch door eigen werkzaamheden,
noch met behulp van een matige bedeeling ten hunnent kunnen blijven bestaan•25

24.
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Sleepnetten leverden perstuk f 125: tot f 127.- op.

Er waren toen ongeveer honderd 'bejaarden en gebrekkigen'. Over jongere
mensen sprak men niet meer, al lijkt het onwaarschijnlijk dat in zo korte tijd de
bevolking van het armziekenhuis dermate verouderd zou zijn. Kennelijk was de
wens hier de vader van de gedachte. Men wilde ook niet het imago dat het tehuis
voor jonge behoeftigen diende. De publieke opinie wilde voor hen geen apart gesticht bekostigen, aangezien jonge mensen maar aan het werk moesten. Met ouderen lag het anders, omdat de meesten al een langdurig arbeidzaam leven achter
de rug hadden. De regenten wilden in feite de bestemming terugdraaien van een
armziekenhuis naar een oudemannen- en -vrouwenhuis, wat het voordien was geweest. Het gesticht miste ook de mogelijkheden om een werkelijk ziekenhuis te
Zljn

Zonder dat er een beslissing van het stadsbestuur aan te pas kwam, poogden de
regenten steeds de doelgroep te verleggen naar de ouderen. In 1846 bepaalde het
college van regenten dat men alleen mensen van 65 jaar en ouder zou opnemen.
In gevallen van 'volslagen gebrekkigheid' wilde men wei een uitzondering maken voorjongeren. Daartegen kwam drie jaar later het stadsbestuur in het geweer.
Het wilde weer een armziekenhuis in de werkelijke zin van het woord bewerkstelligen en alleen armlastige en chronische zieken laten opnemen. Het grote voordeel was dat het gasthuis dan van deze patienten verlost zou zijn. De stadsarchitect maakte een fraai en kostbaar plan tot reorganisatie van het gesticht26. In het
plan was opgenomen de aanleg van een noodzakelijk en modern geachte 'bad- en
reinigingskamer', een 'zuiverings- en operatiekamer' en alle bedsteden zouden
vervangen worden door moderne ijzeren kribben. Maar de kosten waren te hoog
en het werkelijke patientenbestand kwam niet overeen met de doelgroep, zodat
men uiteindelijk alle pogingen opgaf en de naam van het gesticht maar aanpaste
aan de mensen die daar verpleging zochten en vonden. Na het midden van de vorige eeuw sprak men voornamelijk nog over het oudemannen- en -vrouwenhuis
in plaats van over het armziekenhuis.
6. Atmosfeer
de specifieke problemen van de patienten, vooral van veel verwaarloosde en
zieke ouderen, hoorde het gebrek aan hygiene, de tegenzin in ventilatie, de altijd
aanwezige luizen, het onderlinge gekrakeel en de veelvuldig voorkomende dronkenschap. Dat laatste bracht de binnenvader soms tot ware wanhoop omilat de
dronken lieden voor geen rede vatbaar waren en koppig ieder gezag tartten. Maar
de vieze, muffe, stinkende atmosfeer vonden de Middelburgers h6t kenmerk van
het armziekenhuis. De binnenvader en zijn personeel konden alles doen ter meerdere zindelijkheid en schrobben zoveel zij wilden - een goede eigenschap die in
1833 in binnenvader Pfeiffer werd geroemd - maar wanneer de ramen niet geopend konden worden, vrijwel geen licht door de verweerde ramen kon binnendringen en de slaapzalen volgepakt waren met te veel oude mensen27, dan was het

Bij

25. RAZ NAGM organieke besluiten 1819, inv.nr. 170.
26, Dit in samenhang met de ideeen omtrent de vernieuwing of verhuizing van het gasthuis.
RAZ NAGM relatieven notulen 1849, inv.nr. I l l,
27.
In de mannenslaapzaal lagen 33 mannen, terwijl er gezien de beschikbare ruimte eigenlijk
slechts zestien mannen zouden moeten liggen en dat terwijl er niet 6dn raam openging.
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Afb. 7 1. Kamer van de binnenvader en -moeder in het armziekenhuis, alias oudeman-

nen- en -vrouwenhuis aan de Herengracht.

onbegonnen werk de lucht te verfrissen. Volgens de instructie was de binnenvader verplicht iedere dag de ramen te openen en de kamers te luchten, maar in de
praktijk bleek dit een onmogelijke opgave. Bovendien was de nabijheid van de
Achtergracht allesbehalve verfrissend.
De hele negentiende eeuw was de onfrisheid een veelgehoorde klacht, maar
pas omstreeks 1880 begon men onder invloed van de moderne hygienisten plannen tot verandering te ontwikkelen. Het was de jonge J.J. Berdenis van Berlekom
die in 1891 door zijn vernietigend rapport aanleiding gaf tot een daadwerkelijke
verbetering. Hij noteerde over de bekende onhygienische toestanden eufemistisch: 'Geen wonder dus dat de atmosfeer hier niet verkwikkend is'. Fokker en De
Man drukten zich sterker uit:
Het is of het gesticht bestemd is om de meest terugstootende elementen te bevatten en
te beschamen het 'Vrede sij desen huijse' dat boven deszelfs
hoofddeur geplaatst is'K.

om in ieder opzigt

Nieuw was dat Berdenis van Berlekom ook het personeel aanwees als boosdoeners. De oppasseres miste de energie voor haar zware taak, had geen liefde voor
de lijders. had geen begrip van reinheid en hygiene en geen kennis van hoe zij
haar moeilijke taak goed moest volvoeren. Zij droogde de bevuilde matrassen
28.
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simpelweg in de zon, waarna die weer gebruikt werden. Het personeel had ook
nauwelijks hulpmiddelen: er waren geen zeiltjes, geen speciale bedovertrekken
of speciale matrassen, er was geen brancard. Men moest met weinig personeel en
zeer gebrekkige hulpmiddelen veel moeilijk te helpen patienten verplegen. Berdenis van Berlekom hield het bestuur met klem voor dat de verpleging van deze
'hoestende, zich bevuilende, doorgelegen verlamde, doof en blinde lijderessen
( . . . ) oneindig zwaarder en belangrijker (was) dan de medische hulp'29. Hij pleitte
ervoor dat het bestuur nu eens de bekende zuinigheid voor wijsheid zou verruilen.
Bovenal was het zijns inziens van belang dat men een beter loon voor het personeel zou vaststellen, opdat men de kans kreeg een 'flinke zindelijke vrouw te vinden' die na een kleine oefentijd in het gasthuis de zware taak in het tehuis op zich
kon nemen.
In het gasthuis zag men al de eerste vruchten van de goede verpleging door de
zusters van de Vereniging tot Ziekenverpleging en zuster Bertha Vos had haar
lichtend spoor al getrokken. Het college van regenten erkende dat ook aan de Herengracht dergelijke verbeteringen dringend noodzakelijk waren en vond op de
krappe begroting voor 1892 ruimte 'mejuffrouw B.' in het gasthuis te laten opleiden door de directrice. Onder toeziend oog van mejuffrouw B. veranderde onder
andere de vrouwenzaal van een 'kweekplaats van onreinheid' in een 'heldere frissche zaal'. De muren werden gewit, de ramen vernieuwd en men bracht ventilatiebuizen aan die niet door de patienten afgesloten konden worden.
Ook op de voeding had Berdenis van Berlekom commentaar. Niet alleen de illtijd gehoorde klacht dat het brood van slechte kwaliteit was, maar vooral dat de
mensen te weinig eiwitten, vetten en koolhydraten kregen. De regenten namen in
1896 ook deze kritiek ter harte en zetten extra vlees, vet en bruine bonen met spek
op het menu. In 1919 kaartte regent baron Thoe Schwartzenberg hetzelfde euvel
aan. Ook nu weer verstrekte men extra viees, spek en zoutevis en kocht men beter
brood.

De wandluis bleef echter een onuitroeibare kwaal van het gesticht. In de vele
houten schotten zaten de kieren vol met deze beestjes en de houten kribben konden nooit afdoende gereinigd worden. Vooral 's zomers braken de luizen in korte
tijd in menigte uit, zodat men grote delen van de beschotten weg moest breken om
de zalen met insecticiden te behandelen. In de eerste helft van de negentiende
eeuw kwam de heer Vogelzang regelmatig uit Delft om met zijn poeders het gesticht te bewerken. Dat hielp soms voor een jaar of langer, maar zijn prijs was er
ook naarn. In 1836 zette men een eerste stap op weg naar een meer structurele
verbetering door 66n ijzeren krib aan te schaffen. Pas in 1884 waren alle houten
kribben vervangen, al was de plaag ook daarna niet voorbij.
Het was voor het personeel een grote opgave de verpleegden steeds zuiver en
zindelijk te houden, zeker wanneer die mensen zelf niet meewerkten. Volgens

RAZ NAGM relatieven notulen 1891, inv.nr. 124.
In 1834 en 1835 gaf men twee maal f 700,- uit voorreiniging van het armziekenhuis en simpelhuis van het kwellend gedierte. In 1895 waren de regenten in een felle strijd gewikkeld met de
luizenbestrijdende firma Van Leeuwen uit Amsterdam, die het gesticht gezuiverd had tot een
hoogte die zonder trapje te bereiken was. De bovenste helft van de luizenbevolking bleef gespaard, hetgeen volgens de firma geen kwaad kon.
29.
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zijn instructie had de binnenvader het recht mensen die niet meewerkten aan hun
persoonlijke hygiene en onvoldoende gekleed en onzindelijk aan het ontbijt verschenen, de morgenboterham te weigeren. Maar of dit werkelijk werd gedaan is
zeer twijfelachtig. In 1882 klaagde het burgerlijk armbestuur dat een van zijn
gealimenteerden bij het bezoeken van de kerkdienst opviel doordat 'het ongedierte maar al te duidelijk zich bij dien persoon vertoonde', wat natuurlijk voor
de naast hem zittende kerkgangers hinderlijk en stuitend was. De naam van het
oudemannen- en -vrouwenhuis werd bijzonder geschaad door dergelijke luizige
lieden.
Een andere poging van de regenten om bij te dragen aan de zindelijkheid, was
het verstrekken van uniforme kleding. De verpleegden namen hun lijfgoed mee
en vaak waren deze kledingstukken erg versleten, vies en met luizen bezet, zodat
de subdirectie van het armziekenhuis in 1828 besloot een eenvoudige en 'minkostbare' uniforme dracht in het werkhuis te bestellen. Lang had men dit tegengehouden wegens de weerzin van de bewoners. Het stadsbestuur vond alleen de
kostenoverweging doorslaggevend. Men overwoog dat de weerzin tegen de uniforme kledij waarschijnlijk geen reden zou zijn om van plaatsing in het gesticht
af te zien. De regenten zorgden daarop voor een onopvallende dracht, die 'aan het
hart der gealimenteerden, meest allen oude en grijze lieden, niet grievende is'.
De kleur was blauw/zwart voor zowel de mannen als vrouwen. Degenen die met
een goed stel kleren waren opgenomen, droegen die overigens eerst op anders
ZOU

zonder eenig heil of nut aan vele ongelukkigen die op zoodanige kleederen soms bijzonderen prijs stellen en op dezelve hoogst zuinig zijn voor de weinige overige jaren
hunnes levens vermeerdering van leed ( . . . ) worden bijgebragt 31

Een grote misstand onder de verpleegden was het regelmatig terugkerend
drankmisbruik met alle onrust van dien. Op de uitgaansdagen zagen veel mannen
hun kans schoon zich aan de drank te buiten te gaan en keerden beschonken terug
in het gesticht. De enige straf die de regenten konden geven, was het opleggen
van een uitgaansverbod, maar dat bleek onvoldoende. De portier, zelf een van de
oude lieden, legde mensen met een uitgaansverbod geen strobreed in de weg
wanneer zij het gesticht verlieten. Ook later bleek het steeds weer moeilijk een
goede portier te vinden die niet zelf steeds dronken was. Als oplossing zochten
de binnenvader en regenten van het armziekenhuis een straf die voldoende
schrikeffect zou hebben en meenden die gevonden te hebben in een tijdelijke
plaatsing in het werkhuis, aangezien daarvoor 'bij allen een natuurlijke schrik bestaat' 12. Een dergelijk ingrijpende beslissing had overigens wel de goedkeuring
van het volledige college van regenten nodig. Dat vond plaatsing tussen bedelaars en verlopen sujetten echter minder geschikt en veroordeelde de dronken bewoners tot het verplicht verrichten van werkzaamheden in het armziekenhuis of
simpelhuis. waarbij zij slechts met water en brood gevoed werden.
Het waren voornamelijk mannen die zich aan dronkenschap schuldig maakten,
al kwam het probleem onder vrouwen ook voor. Wanneer oude lieden beschonken thuiskwamen, zonderde de binnenvader de agressieve dronkaards af in het
31.

RAZ NAGM

relatieven notulen 1828, inv.nr. 102, brievenboek 1828, inv.nr. 1177.

32. RAZ NAGM relatieven notulen 1832. inv.nr. 104.
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voorgebouw. De regenten spraken dan de volgende dag de ontnuchterden toe en
hielden hun het 'wangedrag ernstig voor oogen', vermaanden hen zich'ondergeschikt en stil te gedragen', waarna zij huisarrest konden opleggen, varierend van
enkele weken tot ongeveer drie maanden. In veel gevallen bleek zes weken huisarrest een standdaardmaat te zijn. In het begin van de twintigste eeuw, toen de
mensen een kwartje zakgeld per week kregen, was inhouding van het zakgeld een
geliefde straf wanneer huisarrest niet had geholpen33. Tot in 1922 stuurde men
soms ook oude lieden uit het tehuis naar Veenhuizen.
Toen in 1837 Adriana Bos weer eens dronken was 'in den ergsten graad' en het
haar opgelegde huisarrest ontdook, zien wij voor de eerste en enige keer dat zij
bestraft werd als een recalcitrant weeskind met veertien dagen een blok aan haar
been. Deze vernedering belette haar overigens niet later weer in dezelfde fout te
vervallen. De notoire dronkaard Willem de Cloedt, die ondanks alle vermaningen en bestraffingen zijn leven niet beterde en in dronken staat 'de ergerlijkste
Het kwartje zakgeld had zijn oorsprong in het feit dat in 1896 gebroken werd met de gewoonte dat de verpleegden voor een fooi huishoudelijk werk verrichtten in het gesticht. Een
knecht werd aangetrokken voor het zware werk en de verpleegden moesten voortaan de hun opgedragen karweitjes zonder betaling verrichten. In ruil daarvoor kregen zij zakgeld. In april 1940
werd het zakgeld voor ouderen die geen ouderdomsrente kregen, verhoogd van een kwartje tot
f 0,35 per week, waarmee zij zich suikeren toespijs verschaften. In 1942 verhoogde de Instelling
Maatschappelijk Hulpbetoon dit bedrag met een gulden en betaalde het bestuur der godshuizen
nog een kwartje daar boven.
33.
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wanorden, zoo met woorden als daden' veroorzaakte, werd in 1837 op verzoek
van het college van regenten door de officier van justitie voor 66n jaar tot verblijf
in het simpelhuis veroordeeld. Al eerder had men hem eens bij wijze van 'huisselijke policie' in het simpelhuis opgesloten. Dat was uiteraard volstrekt onwettig,
maar deze maatregel achtte men noodzakelijk om de 'weerlooze bewoners' van
het armziekenhuis te beschermen, die zeer te lijden hadden onder De Cloedts uitbarstingen.
Officieel mocht de binnenvader straffen tot veertien dagen huisarrest opleggen. Voor een langere termijn had hij de toestemming van de regenten nodig. Tot
de tweede wereldoorlog werden regelmatig deze straffen opgelegd, waarbij in de
praktijk de binnenvader zijn boekje wel te buiten ging en een langer huisarrest oplegde. Ter beteugeling van onrustige patienten en dronken lieden liet men in 1932
een isoleerkamer bouwen en schafte men een bed aan waarin mensen vastgebonden konden worden. Men probeerde door het huisarrest na geconstateerde dronkenschap ook de mensen in bescherming te nemen voor de spot van de maatschappij. In 1836 vermaande men de regelmatig beschonken thuisgebrachte Johan Joseph Bijlo om
zich van de straat af te houden, daar zijne verschijning op dezelve hem niet slechts in
de verzoeking brengt om zich aan het misbruik van sterke drank over te geven, maar
bovendien dikwerf aanleiding geeft tot uitjouwingen en bespottingen waarvan hij het
ongelukkig voorwerp is34.

Bij diverse inspecties werd steeds gesignaleerd dat de sfeer leed onder het gebrek

aan eensgezindheid, het geruzie en het schelden onder de bewoners. Men ergerde
zich aan de onzedelijke gedragingen en gesprekken, vooral van de mannen. Deze
laakbare mentaliteit was een bespotting voor de spreuk boven de ingang 'Vrede
zij dezen huize'.
Een blik in het gesticht wordt ons vergund door de verpleegde Havinga. Zijn
verslag uit 1914 zal zeker bepaald zijn door het feit dat hij wegens zijn onaangepaste gedrag uit het oudemannen- en -vrouwenhuis was verwijderd. P. Havinga
spuwde zijn gal, maar tussen de regels door herkennen wij toch veel van de
werkelijke gebreken die wij ook al in de negentiende eeuw zijn tegengekomen.
Hij klaagde in een brief aan 'den heer precentent' vooral over de enorme vuiligheid in het gesticht. Hij had met zijn vele opmerkingen daarover het personeel al
tegen zich in het harnas gejaagd en poogde zich nu alsnog te rechtvaardigen tegenover de president. Volgens Havinga werden de kwispedoren nooit schoongemaakt en als dat zo uitkwam, plaatste men die onder de koffieketel. De toiletten
waren smerig. de mannen urineerden in de waskommen waarin zij zich 's morgens moesten wassen. De koffiekraan was meestal verstopt, zodat ieder met zijn
vuile kopje de koffie uit de ketel schepte. Op de wandelplaats lagen overal grote
fluimen, want ieder spuwde maar raak. De meeste mannen gingen gekleed naar
bed, sommigen verschoonden hun sokken volgens de geYrriteerde Havinga
slechts 66nmaal in de week en wasten z,ch met 'een dikken das om hun hals'. En
dan was er nog de eeuwige ruzie. van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, volgens
Havinga omdat velen probeerden de baas te spelen.
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En dan heb je ook strooplekkers en verraders om bij vader in de pas te komen ( . . . ) .
Heeren en dames. ik zeg van het gesticht niets. ik heb het weI naar mijn zin, maar het
volk wat er in is, dat maakt het mekaar moelijk. En vader bemoeid zich nergens mee,
die laat alles maar loopen, die is maar in de tuin bij zijn bloemen en verder kijkt hij
nergens na en daarom speelt ieder de baas en daar zijn er die een baasje hebben, die
willen heelemaal de baas spelenls.

Zo haalde Havinga zijn gram. Officieel moest de binnenvader volgens zijn instructie iedere aantasting van de eensgezindheid en iedere onregelmatigheid bestraffen. De ruzies waren echter een zo normaal onderdeel van het dagelijkse leven, dat er geen speciale aandacht aan werd besteed. Havinga gaf de binnenvader
de schuld van zijn ergernissen en ook de kleermaker van het gesticht moest het
ontgelden. Die hoorde volgens de getergde Havinga 'bij de dieren' wegens zijn
vuiligheid. Hijzelf daarentegen zag zich als een 'fatsoendelijk en prober' man.
Daarom kon hij er niet tegen dat 'sullie zoo vuil zijn'. Hoewel er ongetwijfeld een
kern van waarheid in zijn woorden zat, was hij zijn tijd vooruit met zijn hygienische maatstaven. Na zijn verwijdering keerde de rust terug, Men volgde ongestoord de oude vertrouwde gewoonten.
7. Bezetting en naoorlogse jaren

In de loop van de twintigste eeuw kwam steeds meer behoefte aan privacy onder
de verpleegden. In 1928 was de vraag naar uitbreiding van het aantal kamertjes
zo groot geworden, dat men de riskante financiele stap waagde en een modernisering doorvoerde. Tevens legde men centrale verwarming aan en verbeterde de
nog altijd zeer gebrekkige toiletinrichting. In 1910 hadden de toiletten al een vernieuwing ondergaan en waren de buiten tegen de achtermuur staande privaten
vervangen door waterclosets. In 1936 werd het gebouw met een lift verrijkt,
waarvoor bestuurslid Evers al jarenlang had gepleit, maar die door de voorzitter
wegens de nadelige saldi steeds was tegengehouden. Pas met de verbouwing van
het gasthuis en de kans dat veel verpleegpatienten naar het oudemannen- en
-vrouwenhuis zouden overgaan, ontkwam het bestuur niet aan deze noodzakelijke verandering. Slechts langzaam paste men het gesticht aan de wensen van de
moderne tijd aan. Bij het honderdvijftig-jarig bestaan in 1934 gedacht de president van het college van regenten met vreugde de vele verbeteringen die in de
loop van de tijd waren doorgevoerd. De sombere gestichtssfeer was met licht,
lucht en hygiene te lijf gegaan, zodat de zalen een vriendelijker en zonniger aanzien kregen. Tegelijk daarmee kwamen er ook ruimere opvattingen omtrent de
tucht en werden de huisregels versoepeld.
In september 1938 werd het bestuur opgeschrikt door de aanvraag van de luchtbeschermingsdienst om zo nodig gebruik te mogen maken van het oudemannenen -vrouwenhuis ter inrichting van een noodziekenhuis voor eventuele slachtoffers van luchtaanvallen onder de burgerbevolking. Voor de verpleegden in het tehuis zocht men alvast mogelijkheden voor onderdak elders en vond die in het
rusthuis voor ouden van dagen aan het Noordbolwerk. Al de eerste oorlogsdagen
had men het oudemannen- en -vrouwenhuis nodig als dependence van het gast35.
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huis. Vier zalen in het gesticht aan de Herengracht moesten ontruimd worden
voor patienten die door het Rode Kruis verzorgd werden. Een deel van de oude
mensen, de binnenvader en het personeel bleven nog in het tehuis achter. Toen
de toestand ernstiger werd na de Duitse dreiging dat Middelburg hetzelfde lot
stond te wachten als Rotterdam, evacueerde men de ouden van dagen naar Aagtekerke. De Rode-Kruispatienten werden overgebracht naar het voormalige armweeshuis aan de Herengracht, omdat dit gebouw beter te beschermen was.
Na de turbulente meidagen en de terugkeer van het gasthuispersoneel, waarna
de Rode-Kruispatienten naar het gasthuis konden worden overgebracht, keerden
de ouden van dagen terug naar het gesticht op de Herengracht. Daar hervatte men
het gewone leven zo goed mogelijk. Intussen zag men dat door de
oorlogsomstandigheden veel alleenstaande thuiswonende ouderen door lichamelijke of
geestelijke hulpbehoevendheid niet meer in staat waren voor zichzelf te zorgen.
Het oudemannen- en -vrouwenhuis bood onvoldoende mogelijkheden deze mensen allemaal op te nemen. Het bestuur overwoog voor de verwaarloosde ouderen
een nieuw gesticht op te richten met subsidie van het stadsbestuur, maar de geraamde kosten van 64.000,- bleken te hoog. Bovendien wist men niet eens of
deze verwaarloosde lieden wel in aanmerking wilden komen voor opname in een

f

inrichting.

Op 3 augustus 1942 gebeurde eindelijk waarvoor men gevreesd had. De Wehrmacht vorderde het tehuis, aanvankelijk op een termijn van 6dn dag, maar na hevige protesten kon de benedenverdieping een dag later overgegeven worden.
Voor de bovenverdieping kreeg men uitstel tot 10 augustus. Dit betekende dat de
mannen binnen twee dagen vertrokken naar het rusthuis op het Noordbolwerk en
naar het noodziekenhuis op de Veersesingel in het gebouw van Kinderzorg, waar
de Vlissingse patienten waren gehuisvest. Een groot deel van de inventaris bracht
men onder in de Ambachtsschool. Inmiddels kwam het bevel tot evacuatie, zodat
men de ouderen buiten de stad moest onderbrengen.
Brabant leek de dichtstbij gelegen geschikte streek. Daarop reisden de ouden
van dagen af naar het Piusgesticht en het oudemannenhuis te Breda en het St Luciagesticht te Princenhage. Op 11 augustus 1942 kwamen in het Piusgesticht 86
Zeeuwse vrouwen, in het oudemannenhuis 20 Zeeuwse mannen en in het St Luciagesticht zes mannen en zes vrouwen aan. Daar werden de ouderen zeer hartelijk ontvangen. Het St Luciagesticht was echter niet berekend op de opvang van
oude mensen. De bejaarden moesten namelijk hun slaapzalen bereiken via een
smalle wenteltrap die buiten tegen een zijmuur van het gesticht lag. In de winter
zou dit voor de oude Zeeuwen niet meer doenlijk zijn, zodat in het najaar de
twaalf uit het St Luciagesticht naar het Piusgesticht werden overgebracht. Gedurende de gehele oorlog verbleven de bejaarden in de beide Brabantse gestichten.
Op 25 januari 1945, na de Duitse overgave op Walcheren, gaf de Wehrmacht
het gebouw aan de Herengracht vrij en nam de gemeente Middelburg het in gebruik ter verzorging en huisvesting van evacuds. Toen deze groep mensen in de
zomer van 1946 vertrok, kon men met het herstel van het gebouw beginnen. De
vergoeding voor oorlogsschade van 27.000,- was daarbij bijzonder welkom.
Op 9 september 1947 keerden eindelijk de verpleegden van het oudemannen- en
-vrouwenhuis terug uit Breda, verwelkomd door de voorzitter van het college van
regenten, het bestuurslid dat met de directie van het oudemannen- en -vrouwenhuis was belast en het college van dames-regentessen.
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Het grote bezwaar. dat na de oorlog meeren nicer als klemniend werd gevoeld.
was dat het gebouw nadrukkeli.ik de kenmerken van de achttiende-eeuwse gestichtsbouw vertoonde. Rege Iniatig gingen Memmen op om het gebouw een meer
huiselijke sfeer te geven, hetgeen echter moeilijk gerealiseerd kon worden. Men
wilde graag meer particuliere vertrekken. De enkele kainertjes voor echtparen of
alleenstaanden waren voortdurend bezet en er goId een dringende behoefte aan
nicer privacy. Het interieur niaakte een kazerneachtige indruk. De inannen en
\'rou weii waren strong van elkaar gescheiden. er was niet eens een conver0atiezaal en de regels wai-en streng. Men poogde daarom het gestichtscachet weg te
werken. De raaniverdeling werd genie,derniseerd. de zalen werden in lichte kleitren geschilderd. het sanitair aan de eisen der hygiene aangepast en centrale verwarming aangebracht. Ook werden vijf nieuwe particuliere kainertjes gebouwd.
Maar het gebouw liet niet toe. naar men dacht, dat het uitsluitend particuliere kamers bevatte en dat was de dringende wens van de moderne tijd.
In 1952 kaartte de heer Van Loo deze mankementen aan in de gemeenteraad,
tot ongenoegen van het bestuur dat zich geirriteerd toonde over het negatieve
beeld dat van het gesticht werd verspreid. Het wees erop dat het gebouw uit 1782
dateerde en dus de sporen van de gestichtsbouw van die tijd vertoonde, maar dat
het uit architectonisch en historisch oogpunt bezien nog alti id een bouwwerk van
betekenis was. Men had het zoveel mogelijk gemoderniseerd, maar de financiele
mogelijkheden waren gering.
Tot 1949 was het nog gewoonte dat geen broodbeleg werd verstrekt. Dat kochten de bejaarden van hun zakgeld of zij kregen het van familie. Ondanks de bezuinigingen bracht men hierin verandering om ongelijkheid en onhygienische bewaring te voorkomen. Vierdagen per week kregen de bejaarden voor.f 0,10 per persoon per dag broodbeleg. De andere dagen moesten zijer zelf maar voor zorgen.
Na 1952 liep het opnamecijfer sterk terug. terwijl de tekorten stegen. In 1952
waren slechts 42 personen opgenomen, terwijl de bezetting een eeuw eerder
steeds uit circa 9() tot 100 bejaarden bestond. In de tweede helft van de negentiende eeuw liep dat aantal langzaam terug, een tendens die zich in de twintighte
eeuw voorzette. Van 1882 tot 1890 was het gemiddelde ongeveer 64 verpleegden
en in het eerste decennium van de twintigste eeuw nog slechts 52 personen: het
dieptepunt kwam na de Tweede Wereldoorlog. Het aantal bejaarden dat zelf de
koven van opname betaalde. was deze gehele periode redelijk hoog: 40 509.
Veel mensen kozen liever modernere instellingen in Middelburg. in 1953 verminderde men het aantal bedden met zeven, maar het exploitatietekort bleet hoog
wegens de uitzonderlijk slechte bezetting. Het probleem dat de grote gemeenschappelijke slaap- en eetzalen niet meer van deze tijd waren. werd steeds klenimender gevoeld, maar er was geen ruinite voor uitbreiding van de privlvertrekken.

Misschien zal de onbevooroordeelde lezer zich at'vragen waaroni deze instelling tegenover de andere ons toebehorende inrichting, het gasthuis. zo stiefmoederlijk
wordt bedeeld. doch het antwoord i te vinden in het initiatief en de tinanciele Feun
welke voor ziekenhuizen van rijkswege wordt perleende.

aldus het bestuur in antwoord op de klachten, waarmee men zich wat al te gemak36. RAZ NAGM notulen 1952. inv.nr. 76.
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kelijk van alle kritiek afmaakte. Niet alleen bouwtechnische mankementen
maakten het verblijf in het tehuis zo deprimerend, ook de verzorging was beneden peil. In de jaren vijftig kwam de zorg voor de bejaarde lieden grotendeels
neer op een oude zaaljuffrouw, die fysiek nauwelijks in staat was haar werk te
doen. In 1959 voerde men ondanks het krappe budget toch een dringend noodza-

kelijke verbouwing en opknapbeurt uit, waarbij plafonds werden verlaagd, trappen vernieuwd en muren geschilderd of behangen, om het gestichtskarakter te

verdoezelen.
Nog tot 1 maart 1970 bleef het tehuis onder beheer van het bestuur der godshuizen, waama de stichting Verpleeg- en Rusthuizen de dagelijkse zorg voor de ouderen overnam en het gebouw huurde. Op 21 december 1984 volgde de overdracht van het 'grachtpaleis' aan de gemeente Middelburg en kwam een definitief
einde aan de bemoeiingen van het bestuur der godshuizen met het oudemannenen -vrouwenhuis.
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A VAN DE WIEG TOT HET GRAF (1490-1812)
HOOFDSTUK 20

DE BEIDE WEESHUIZEN
1. Gissingen en gegevens

Het armweeshuis had de oudste papieren van de beide weeshuizen en tevens de
meeste betitelingen: armschool, grote armschool, weesschool of oude weesschool. Dit waren allemaal aanduidingen voor het armweeshuis en de combinatie
van weeskinderen met armoede was vroeger een normale associatie. De sterfte
onder armen was hoog, zodat relatief veel armlastige kinderen wees werden en
onverzorgd achterbleven. Onder wezen telde men de hele wezen en 'halve' wezen. van wie de overgebleven ouder ervan door was of door armoede, ziekte of
gevangenschap niet meer voor zijn of haar kroost kon zorgen.
De overheid had van meet af aan een grote greep op de weeskinderen, voornamelijk omdat het eventuele vermogen niet in verkeerde handen mocht vallen. In
de late middeleeuwen riep de stedelijke regering daartoe een aparte instantie in
het leven, de weeskamer. De weesmeesters van een weeskamer benoemden een
beherend voogd en twee of drie toeziende voogden, die de nalatenschappen inventariseerden en de boedels liquideerden. De voogden waakten ervoor dat niets
ontvreemd werd en dat de kinderen en gelden niet aan hun toezicht onttrokken
werden. De weeskamer beheerde het vermogen en moest bij meerderjarigheid
van de wees rekening en verantwoording afleggen aan de stadsregering. Huisvesting en voeding behoorden tevens tot de taak van de voogden, maar primair stond
toch de financiele bemoeienis. Meestal verbleven de kinderen bij familie of bij

lieden die voor geld een weeskind in huis wilden nemen. Officieel moesten de
voogden het welzijn van de kinderen op hun bestedingsadres controleren, maar
in de praktijk bleek de bemoeienis met de zedelijke ontwikkeling van de wezen

bijzonder klein.

De zestiende en zeventiende eeuw was de tijd dat veel tehuizen werden gesticht
voor verschillende maatschappelijke groeperingen, waaronder ook de wezen. Zo
dateerde het kinderhuis te Haarlem van 1656. het Amsterdamse diaconieweeshuis van 1657 en het aalmoezeniersweeshuis van 1666. het diaconiearmhuis te
Rotterdam van 1683'. De oudste weeshuizen waren bijna allemaal burgerweeshuizen, bestemd voor de nagelaten kinderen van poorters met stadsrechten. De
kinderen van armen, vreemdelingen, zwervers, passanten en andere lieden zonder burgerrecht werden door de diaconie of een armbestuur besteed bij particulieren. In Middelburg was de ontwikkeling juist andersom. Daar bestond allang een
armweeshuis voordat een burgerweeshuis werd gesticht.
De oorsprong van het armweeshuis ligt in het verre verleden, waarvan wij helaas geen bescheiden meer hebben. Waarschijnlijk was de stadsarmschool ge-
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combineerd met het weeshuis. In de school zouden arme kinderen gehuisvest en
gevoed worden en kregen zij tevens onderwijs. De Waardi toont met behulp van
een ongedateerde kopie aan, dat waarschijnlijk omstreeks 1490 al een tehuis bestond waar wezen en vondelingen tot hun twaaifde jaar door de armmeesters van
Middelburg verzorging kregen. Het stuk bevat het voorstel een tehuis op te richten tot
helpe oirboir ende proffyt van den armen innocenten oft arme weeskinderkyns. verstorven binnen Middelburch, die gheen goet, vader. noch moeder, noch geenen
troost en hebben. oic die .ionge kinderkyns die tot vondelinge geleyt worden, daar
men geenen troost, vadernoch moederofen weet, om die te mogen worden bezorcht,
gehaeft. gelaeft, gewasschen, gezuvert. gecammet, gewarmt. geheven ende geleit,
alsoe dat van godswegen weI behoort„'

Verder ging men in het stuk in op praktische zaken als huisvesting, de verwarming, de aanschaf van bedden, wiegen, lakens en dekens, schote Is, potten, pannen, lepels en ander eet- en keukengerei. Voor deze zaken moest de stadsregering
geld geven en ordonneren dat het gasthuis en de heilige-geestmeesters van de drie
parochies zouden bijdragen in de levering van darincx (veen, turf ler verwarming). Ook zou het gasthuis de 'arme weeskyns' nog gratis van de benodigde
kaarsen moeten voorzien, gemaakt van het vet van de voor het gasthuis geslachte
beesten. Bovendien verzocht men Wet en Raad met de schoolmeester'zoe lief te
spreeken dat hij die knechtkyns van de voirschreve arme weeskins wil leeren om
gods wille'. Over de meisjes werd niet gesproken. De wezen behoorden verzorgd
te worden door twee vrouwen, van wie 66n het oppertoezicht had. Zij reinigde de
kinderen van 'quade dieren of beesten', bewaarde hen voor water en vuur en
moest hen 'van hare gebreken en wanzeden castyen, gelyc oft heur zel fs kinderen
waren'. Daarnaast wilde men twee of drie mannen aanstellen als behoeders ofbewaarders der arme weeskinderen. Zij hadden vooral de taak de liefdegaven te innen en het toezicht op de twee vrouwen te houden.
Als de kinderen twaalf jaar oud waren, besteedden de heilige-geestmeesters
hen uit bij 'goede menschen' die de kinderen een handwerk of een ambacht wilden leren. Tot financiele zekerheid vergden de armmeesters een bijdrage van de
stad en weI het recht om van ieder die van stadswege een benoeming had verkregen enkele penningen te vorderen voor de wezen. En dat alles onder het motto:
'Weest der armen vrient, god zal u vrient wesen'. In 1498 treft men in de stadsrekening al een post van 6 groten Vlaams aan voor de arme weeskinderen. Toen
kreeg het tehuis, net als diverse andere weldadige instellingen, zijn deel van de
ommegang die op sacramentsdag door de stad werd gehouden.
Uit een stuk van 1555, een kopie van een kopie van een extract uit het testament van jonkheerCornelis de Cock van Opynen, concludeerde De Waard tevens
dat er al voor 1572 een weeshuis moet zijn geweest, verbonden aan de armsch0014. Jonker Comelis schonk de aanzienlijke som geld van f 3200,De Waard. inventaris Godshuicen, 178-179. Deze kopie kon De Waard met behulp van
handschriftvergelijking vrij nauwkeurig dateren. Het handschrift van de kopie is hetzel fde als dat
van een aantal eind- 15e-eeuwse schepenbrieven van Middelburg.
3. RAZ OAGM afschrift armmeesters I Ne eeum inv.nr. 1466. Dit stuk is een achttiende-eeuws
afschrift van de ongedateerde kopie.
4. De Waard. Inventaris Godshuizen. \18-179.
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(£ 533.6.8) of een jaarlijkse rente van f 200,- aan de armschool. Dit bijzonder
grote kapitaal was eerder op zijn plaats voor een weeshuis annex armschool met
alle hoge kosten van dien, dan voor een schooltje waarin kinderen slechts onderwijs kregen5.
In ieder geval werd de band tussen de armschool en het weeshuis in 1564 verbroken. Toen legateerden twee inwoners van Middelburg, Jacob Heyndricxzoon
van Grijpskerke en zijn vrouw Janneke Heyndricxdochter, £ 200 Vlaams en 2000
carolusguldens om daarmee een school voor schamele kinderen te stichten, afgescheiden van de grote arm- of weesschool. In deze nieuwe school. die de naam
kleine armschool meekreeg, genoten de 'knechtkens' an 'meyskens' onderwijs.
Deze school werd vanaf de stichting tot 1825 door gasthuismeesters en het armencollege gezamenlijk beheerd. De oude naam van armschool bleef echter aan
het armweeshuis gekoppeld en tot ver in de achttiende eeuw waren het synoniemen. Tot ongeveer 1602 was het zelfs de enige aanduiding voor het weeshuis.
Toen Middelburg belegerd werd door de Prins van Oranje en alle inwoners de
druk van de belegering gingen voelen, was het voor de armmeesters niet gemakkelijk de kinderen te voeden. Op 5 december 1573 klaagden de heilige-geestmeesters dat ' sij geen middel meer en hebben noch te weten om de aerme kinderen in de aermescole te alimenteren met broode'. Daarop besloten Wet en Raad
dat zij de huizen langs mochten gaan om burgers te vragen een weeskind om de
andere dag te voeden, of desnoods samen met hun burenb. Toen was er zonder
twijfel een weeshuis. Waarschijnlijk was dat sinds 1572 in de Korte Noordstraat
gevestigd waar de kleine armschool was begonnen, die echter dat jaar naar de St
Janstraat verhuisde.
Na de overgang van de stad waren de problemen nog lang niet voorbij. De oude
religie was afgezworen, maar een organisatie die bij de nieuwe godsdienst hoorde, functioneerde nog niet. De bevolking was uitgemergeld door de hongersnood
tijdens de belegering: de pest en de rode loop hadden onder de verzwakte burgers
huisgehouden en op de godshuizen werd een beroep gedaan dat ver boven het vermogen en de capaciteit uitging. Al op 3 november 1568 hadden de belijders van
de nieuwe gereformeerde religie op de synode te Wesel vastgesteld dat in iedere
gemeente diakenen en ouderlingen aangesteld dienden te worden. De diakenen
moesten de armen in nood terzijde staan door hen met aalmoezen te ondersteunen, hen bij te staan in ziekte en gevangenschap en weduwen, wezen en vreemdelingen te verzorgen. Men verwachtte van de nieuwe gereformeerde broeders
meer dan van de oude moederkerk. Waar de armen- en wezenzorg in de middeleeuwen voor een groot deel op het terrein van de stedelijke overheid lag, viel die
nu onder de verantwoordelijkheid van de diaconieen, die voor hun eigen behoeftigen en verweesden dienden te zorgen. Inmiddels drongen de omstandigheden in
Middelburg tot spoed: wegens 'de groote ongescictheid, die ons begon te wedervaren, om het arme volk, die niet alleen met groote hoopen voor de kercke duere
zaten, deerlick screyden ende jammerden, ja die sommigen van honger vergingen' en bij de predikant en ouderlingen smeekten om hulp, benoemde men vier
voorlopige diakenen die de aalmoezen zouden ontvangen en verdelen7. Op 31
Waarschijnlijk kende Zip in 1861 beide stukken nog niet en concludeerde hij uit het ontbreken van gegevens over een weeshuis annex weesschool, dat vddr 1572 waarschijnlijk geen tehuis
bestond. Zip, Armweeshuis, 5.
5.

6.

7.

De Waard, /nventaris Godshuizen, 179. Zip, Ar,nweeshuis, 5.
Corone\. Middelburg voorheen en thans. 63-77.
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maart werden op verzoek van de eerste predikant Geleyn d' Hoorne de vier voorlopige diakenen door Wet en Raad aangesteld, later gevolgd door nog drie benoemingen. Alle ambtsdragers waren afkomstig uit de hoogste geledingen van de
burgerij. Op 5 juni 1574 traden zij definitief als diakenen op in samenwerking
met de algemene armmeesters en overlegden over alle zaken betreffende de
amen- en wezenzorg. Toen de gereformeerde leer meer ingang vond en er steeds
meer behoeftige geloofsgenoten kwamen, namen de diakenen in 1585 de taak
van de armmeesters over en kregen ook de financiele bevoegdheden, zij het dat
zij onder controle van de magistraat bleven8.

2. Armweeshuis
Het gebouw aan de Korte Noordstraat was verre van geschikt voor de wezenverpleging. Zoals in zoveel garnizoenssteden droeg ook Middelburg de last van de
vele kinderen die door de soldaten waren verwekt en achtergelaten werden. Mede
door het grote aantal verlaten kinderen en de vele wezen die wegens de grote armoede en moeilijke tijden werden opgedragen, was het gebouw veel te klein. Op
7 april 1595 gaven de Staten van Zeeland toestemming om een loterij te organiseren, waarvan de baten bestemd waren voor de bouw van een nieuw weeshuis en
een oudemannen- en -vrouwenhuisg. Die leverde echter niet voldoende op voor
zelfs maar de bouw van 66n gesticht. Er werden geen nieuwe initiatieven ontplooid en in 1599 klaagden de armmeesters van Middelburg bij de Staten van
Zeeland, dat het hun onmogelijk was door te gaan met hun zware taak, tenzij het
weeshuis financiele steun kreeg'o. Het stadsbestuur aarzelde nog steeds waar het
nieuwe armweeshuis en het gesticht voor'oude ende gebreckelicke arme luijden'
moest komen en men overwoog zelfs beide te combineren, hetgeen aanlokkelijk
was wegens de geringere kosten. Om in de tekorten te voorzien, moesten de andere instellingen van weldadigheid bijspringen".
In 1599 kon worden begonnen met de bouw van een tehuis op het Noordpoortplein, aanvankelijk bedoeld voor oude lieden. Als tegemoetkoming kregen de
diakenen de beschikking over de prijzen die nog uit de loterij over waren en over
de stenen van de oude vest. Maar de bouw ging niet erg voorspoedig. De opziener
overleed, het stadsbestuur had al een deel van de opbrengsten van de loterij voor
eigen gebruik opgenomen, al betaalde het daar wel rente over. En nog steeds wist
men niet zeker voor wie het gebouw nu eigenlijk gemaakt werd, voor de wezen
of voor de oude lieden. In 1600 werden pas de bouwtekeningen goedgekeurd,
waarbij het stadsbestuur de beperking oplegde dat het gebouw niet hoger dan 66n
verdieping mocht worden 12

8. Ibidem, 64-65.
Tegelijk kregen ook Goes. Vlissingen en Arnemuiden toestemming voor een loterij met lief-

9.

dadige doeleinden.
10.

Zip, Armweeshuis,8.

Deze verplichting kon opgelegd worden door het stadsbestuur. Zowel het armencollege als
het gasthuis en leprozenhuis droegen ieder £ 200 Vlaams bij en voor het armencollege was dit al
de tweede gedwongen bijdrage.
12.
Zip, Armweeshuis, 9. Het gebouw werd achttien voet boven straatniveau hoog, met een
borstwering van ongeveer vier voet.
11.
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Ajb. 73. Voorgerel en plattegrond van het armweeshuis aan het Noordpoortplein. Het gevelaanzicht is hertekend naar de gravtire in
de Cro,iyk ran Smallegange. de rogelvluchtplattegrcind van Middelburg dc,or Cornelis Goliath en eenfoto uit 1860. De plattegrond is
getekend op basis vaneenplattegrond vandeetage uit 1 8 1 2 en genoemdevogelvluchtplattegrond. Deplaats vanderamenendeuren
is, belialve roc,r de roorgevel. 0,1:.eker en hier bepaald op grond mn de functie yan de rertrekken. Tekening T. Brcmwer. 's-GravenhaRe.

A Regentenka,ner
B Kamer binne,trader en -int,eder
C H<)(dilingang
D Grote ket,ken. te,·e,ts ,·nor t,itde/ing
run spi.ic.en cwn de irmen
E Kleine ketiken
F Turfs httltr
G Naaisclic,ol \·c,<,r de meisjex
H Slact/„·ertrek mei.,jes
1

Ide,n

1 ide,n

K Ziekenzual meisjes
L Bouwkamer
M Kanier zieken,nc,eder
N Ziekenz,(lai jongens
0 Slcutprertrek jungens

P Woning underwijzer
Q W(,ning binnenrader en -moeder
R Kleermakerswinkel en schoenmakerij
S Boedelhuis

T Ka,ner diakenen
U Waan. chi.inlijk linnenka,ner, tevens
sY,(,r uitdelinge,1 aan de armen
W Verblilf van de werkjongens
X Breischoc,l
V Zogenaamde R<,de Pc,ort, waardoor
het slachtree werd binnengebracht
Y Woning brei,natres
Z Links binnenplciats roor de ,ic,ngens
Z Rechts binnenplaats voor de meisjes
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In het volgende jaar was het dak gereed, maar nog steeds wist men de bestem-

ming niet. Wie moesten het gebouw nu bevolken? De burgemeesters en raden
bleken wel zeer weifelachtig te zijn. Zowel de wezen als de oude lieden hadden
dringend nieuwe huisvesting nodig en daarom benoemde men in februari 1602
een commissie die moest onderzoeken of niet beide groepen tegelijk in het gebouw aan het Noordpoortplein konden trekken. Bijna per maand wisselde het gesticht van beoogde bestemming. Inmiddels werd hard aan het gebouw gewerkt en
in 1604 was het gereed. Toen besliste een commissie 'na rijpe deliberatie' dat het
nieuwe gebouw als gasthuis zou dienen tot 'beter gerief van de siecke en miserable persoonen'. De wezen zouden dan moeten blijven waar zij waren. Het besluit
scheen toch niet zo rijp te zijn geweest, want uiteindelijk werd het definitieve
plan weer anders. Op 4 april 1606 beslisten Wet en Raad dat het nieuwe gebouw
aan het Noordpoortplein voor de arme wezen zou zijn. Men maakte haast om het
gebouw zo snel mogelijk in gereedheid te brengen voor de 'arme knechtkens ende
meiskens'. Een belangrijk detail was dat een schutting werd aangebracht, zodat
de kinderen niet konden weglopen.
De wezen kwamen in 1606 in het armweeshuis op het Noordpoortplein, waar
zij tot 1812 bleven. Het oude gebouw waar de wezen eerst gewoond hadden, verhuurde men aan de bekende rechtzinnige theoloog Franciscus Gomarus'3. Later
werd op deze plaats een nieuw tehuis gebouwd voor de oude mannen en vrouwen,

dat in 1621 gereed kwam.
Van het nieuwe weeshuis is een beschrijving uit 1857 bekend, toen het niet
meer als weeshuis diende, maar als werkhuis, verblijfplaats voor rooms-katholieke wezen, provinciaal depot voor bedelaars alvorens zij naar Ommerschans
werden doorgestuurd. stedelijke kraamgelegenheid, lokaliteit voor de Geneeskundige School en verblijfplaats voor epileptici, krankzinnigen en lijders aan besmettelijke ziekten14. Het gebouw was op stevige grondvesten gebouwd, zodat
men in 1866 overwoog het nieuwe gasthuis op de fundamenten van het voormalige armweeshuis van 1599 te bouwen. De stenen van de oude vest hadden hun
nut bewezen.
Het armweeshuis aan het Noordpoortplein behoorde tot de belangrijkste voorbeelden van de Viaamse Renaissancebouwkunst in Zeeland. Het was van eenzelfde bouwtrant als de iets later ontstane, nu nog bestaande Kloveniersdoelen te
Middelburg, maar in vergelijking daarmee nog van een weidser opzet. Het
hoofdgebouw aan de westzijde strekte zich uit over een lengte van circa 55 meter.
Het bestond uit een middengedeelte met vier ramen tussen de twee poorten, daarnaast twee zijafdelingen met vier ramen en vervolgens hoekpartijen met twee ramen. Deze indeling werd geaccentueerd door een serie dakkapellen. voorzien
van gevels van verschillende omvang en uitwerking. Dominerend was de middenpartij, die werd gesierd door een gracieuze topgevel ter breedte van twee traveeen. Deze gevel was voorzien van in- en uitzwenkende rollagen. Het bovendeel was hoog boven het dak opgetrokken en werd afgedekt door een fronton.
Nevenaccenten vormden de topgevels boven de zijafdelingen. Zij omvatten
ook twee traveeen. maar waren slechts van trappen en een eenvoudig driehoekig

13. Ibidem, 12.
14. Fokkeren De Man, De gestichten en openbare gebouwen.
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Afb. 74. Armweeshuis. na 1812 het werkhuis. G.J. Bos del. et lith. Steendruk in kleur
van Emrik en Binger. Haarlem.

bovengedeelte voorzien. Zij functioneerden echter weer als dominanten ten opzichte van de smalle dakkapellen ter breedte van 66n travee boven de poorten en
de hoekpartijen. Het dak werd verder verlevendigd door acht dakvensters ter
hoogte van de vliering en zeven fiere schoorstenen, waarvan de buitenste waren
opgenomen in de trapgevels aan weerszijden van het hoofdgebouw. Het metselwerk van de voorgevel was rijkelijk versierd met zandsteen: speklagen ter afwisseling van rode baksteen, de zandstenen omlijsting van de poorten, de spaargaten
in de borstwering en de waterlijsten en rollagen van de dakkapellen.
De naam van de architect is niet bekend, maar aangezien de steenhouwer Andries de Valckenaere, bouwer van het prachtige huis 'De Steenrotse' (in 1940
verwoest) bij de leverantie van de natuursteen betrokken was bij het begin van de
bouw'5. is het denkbaar dat hij het ontwerp heeft geleverd.
Op het hoofdgebouw sloten een noordelijke en een zuidelijke vleugel aan, met
smalle achtergebouwen op het oosten, zodat het geheel een groot vierkant vormde. Midden in de open ruimte stond nog een gebouwencomplex, dat de binnenplaats in tweeen verdeelde, zodat de jongens en de meisjes apart van de buitenlucht konden genieten. De ramen waren van slagvensters en tralies voorzien en
bevonden zich zo hoog boven de grond, dat de kinderen geen uitzicht op straat
hadden'6. Toen in de negentiende eeuw het gebouw ook voor andere doeleinden
Kesteloo, Stadsrekeningen Middelburg. V, ll.
Wellicht had men de vensters mede zo hoog geplaatst omdat de bestemming van het gesticht
aanvankelijk niet bekend was. Voor het oudemannen- en -vrouwenhuis zouden dan de bedsteden
tegen de muren, nog onder de ramen. kunnen worden geplaatst.
15,

16.

365

gebruikt werd, zijn in verschillende kamers de vloeren opgehoogd omdat men het
gemis aan uitzicht buitengewoon vervelend vond.
Twee hoofdpoorten boden toegang tot het gesticht, waarvan 66n, de rode
poort, vroeger vermoedelijk heeft gediend als toegang tot de slachtplaats. De andere poort was niet voor het willoze vee bestemd, maar voor de kinderen. De vertrekken van de binnenvader en -moeder lagen aan de voorzijde van het gebouw.
zodat zij goede controle hadden op de inkomende en uitgaande wezen. Ook de regenten vergaderden aan de voorzijde. In een van de andere kamers aan de voorkant deelden de diakenen linnen, brood en het restant van de avondmaalswijn uit
aan arme mensen. De grote zaal had een blauwstenen vloer en werd daarom weinig verrassend de blauwe zaal genoemd. De rest van het gebouw was met een
roodstenen vioer uitgerust.
De indeling van het gebouw was globaal zo, dat de dienstvertrekken aan de
voorzijde lagen, dat in de midden- en zij-vleugels eerst de vertrekken voor het onderricht en daarachter de dagverblijven lagen en dat de achtergebouwen fungeerden als ziekenzalen. De zolders boven de dagverblijven van de kinderen dienden
als slaapvertrekken, twee zolders aan de achterzijde deden dienst als droogzolder
en twee aan de voorzijde als buil- en graanzolder. In de kelders bevonden zich de
huishoudelijke voorzieningen, zoals de bakkerij en de wasserij. De ziekenzalen
zagen uit op een ruim erf en op de bleekvelden, met daarachter de sloot waar de
privaten op uitmondden. Deze sloot kon door middel van een duiker op het Molenwater uitwateren, maar de duiker werd zelden geopend, zodat de achtergebouwen permanent in de stank gehuld waren. Bovendien bevonden zich achter de
ziekenzalen de tuin van de binnenvader en een klein hokje, eerst het washuisje
van de kinderkamer. maar later gebruikt als provoost of 'policiekamer' om de
kinderen te straffen.
De noordelijke vleugel herbergde de schoen- en kleermakerswerkplaats waar
de weesjongens zich bekwaamden in die ambachten, gezeten in sombere en
vochtige vertrekken. De zuidelijke vleugel was voor de woon- en slaapvertrekken van de meisjes en de kleinste kinderen bestemd en hier vond men de kan'lers
van de kindermoeder. In een grote zaal werd de naaischool gehouden. De middengebouwen die de binnenplaatsen scheidden, waren bestemd voor de weverij.
de kammerij. sajetmolen 17 en het wolkamertje. Vroeger hield men hier ook wel
school en had de schoolmeester er zijn kamers.
Rondom het complex bevonden zich enige aanbouwen, waarschijnlijk uit later
tijd. Links een aanbouw met lessenaarsdak, het boedelhuis. in de noordoostelijke
hoek de onderwijzerswoning. Rechts van het hoofdgebouw bevond zich een
'turflogie' met het uiterlijk van een woonhuis, wellicht als bestaand gebouw in de
nieuwbouw van 1599 opgenomen. Behalve de aanbouwen onderging het weeshuis in de loop van de tijd geen ingrijpende wijzigingen. Een foto vlak voor de
sloop genomen, vertoont het gebouw nog in een zeer oorspronkelijke staat. Het
behoorde tot de fraaiste monumenten van Middelburg en was een uiting van het
nieuwe elan van de sinds de Opstand tegen Spanje welvarende en expanderende
handelsstad. Het jaar 1862 mag voor de ziekenzorg een keerpunt ten goede zijn
geweest, voor het architectonisch erfgoed was het door de sloop van het gasthuiscomplex en het armweeshuis een rampjaar.
17.
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Afb. 75. Potloodtekening van de hoc,fdpoort van het armweeshuis.
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Fokker en De Man schreven over dit complex dat het duidelijk was
dat het onzen voorvaderen ernst geweest is een goed weeshuis te bouwen. Immers,
zij bouwden het met een sierlijken gevel op het westen gerigt; zij plaatsten het in een
ruim en afgelegen gedeelte der stad, gaven het een uitgestrekt bleek- en speelveld,
twee binnenplaatsen, geschikte afvoerkanalen voor de onreinheden, een overvloed
van goed wel- en regenwateren zel fs een eigen uurwerk op de binnenplaats. Zij plaatsten de weezen verre van de straat.

De jongens en de meisjes waren deugdzaam van elkaar gescheiden. En hoewel
het gebouw goed en degelijk was, kon
de bouworde na twee eeuwen aan de veranderde begrippen der menschheid niet meer
voldoen. Het kille, kelderachtige der localen, de indruk als of het een gevangenhuis
ware. die met hooge gebouwen van rondsom bezette binnenplaatsen, die naauwe
gangen. slechte trappen, privaten en vensters, de stenen vloeren, het verouderde
huisraad en de lage slaapzolders moesten bij de overbevolking des gestichts er weI
aan doen denken voor meer bevoorregte weezen een beter gesticht te bouwen 8
I

Deze beoordeling is natuurlijk gekleurd door het negentiende-eeuwse hygienedenken. In de zeventiende eeuw voldeed het gebouw uitstekend en ervoer men
het kille en donkere van de lokalen nog niet als een bezwaar.
In het begin van de achttiende eeuw was het gebouw veel te klein geworden.
Het gesticht werd bevolkt door drie- tot vierhonderd kinderen en de wezen moesten met vier of vijf tesamen in 66n bed slapen. Nu was het heel normaal dat meer
kinderen in 66n bed sliepen, maar vier of vijf was wel erg veel. Deze wantoestand
heeft ertoe bijgedragen dat een nieuw weeshuis gesticht werd.

3. De bouw van een burgerweeshitis

Op 7 juni 1717 spraken de diakenen over het feit dat zij al enige jaren achtereen
aanzienlijke legaten had ontvangen en overlegden zij of'men niet en soude tragten, indien het mogelijk was, hier van een separaat Borger weeshuys op te rigten' '9. Zij wisten dat het stadsbestuur daar wel voor voelde, mits het niet de kosten hoefde te dragen. Ook de burgerij van Middelburg stond positief tegenover
het plan. Zes diakenen dienden daarop een maand na hun vergadering een voorlopig plan in bij Wet en Raad, waarin zij 'met veel respect' aan de hoge heren meedeelden dat 'van tijt tot tijt door veele borgerije aan de meeste hunner medediaconen was ter hant gegeven ende klaagswijse vertoont, dat in veele plaatsen soo van
andere en ook in dese provincie. de armschoolen en borgerweeshuijsen sijn gesepareert, soo in gebouwen als maniere van kleedinge'. Men verlangde dat ook in
Middelburg 'soodanigen heijlsamen werk tot effect' gebracht zou worden.
Daarbij kwam dat zich veel te veel kinderen in het armweeshuis bevonden en
'de tegenwoordige weesschool soodanigh vervult en opgepropt is van kinderen',
zelfs zo dat zij met 'vier A vijf nevens den anderen in een koy of kribbe moeten

18. Fokkeren De Man. De gestichten en openbare gebouwen. 45-46.
19. RAZ OAGM reglementen en resoluties 1717, inv.nr. 1569.
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Afb. 76. Gevel van het burgerweeshuis aan het Mcilenwater. Ge„yissen Oost-Indische
inkt tekening door J.E. j'an Andel, 182 eeu#·.

slapen, waar uyt aanstekende en brandende ziekten souden kunnen veroorsaakt
worden en dangereuse gevolgen te dugten en aprehenderen sijn'20. De burgers,
die deze zaken al regelmatig bij de diakenen hadden aangekaart, wilden bijzonder
graag dat na hun overlijden hun kroost niet bij de kinderen van armen of vreemdelingen terecht zou komen. Het was dan ook de 'generale en eenparige genegentheyt van de gansche borgerije' dat het aparte weeshuis er zou komen. De diakenen verwachtten dat het nieuwe tehuis veelvuldig met milde gaven en legaten bedacht zou worden.
Het stadsbestuur, dat toch al positieftegenover een scheiding van burgerwezen
met armwezen stond, vond de al aanwezige legaten een goede basis om tot oprichting over te gaan. Hangende het verzoek van de diakenen. overleed te Middelburg Lydia Boreys, weduwe van Cornelis Verbrugge21. Zij had op 2 augustus
1717 het armencollege als haar enige erfgenaam benoemd, op voorwaarde dat
binnen twee jaar na haar dood met de bouw van een burgerweeshuis zou zijn begonnen. Drie dagen na het opmaken van het testament overleed Lydia Boreys en
de boedel bleek veel 'luculenter te wesen als men sigh hadde kunnen verbeelden'.
Zij liet aan effecten en andere bezittingen £ 4034.6.4 VIaams na. Deze erfenis gaf
de doorslag en op 21 augustus 1717 besliste de stadsregering positief op de aanvraag van de diakenen. Het aanzienlijke vermogen was in ieder geval voldoende
voor de bouw. De naam van Lydia Boreys is hierdoor onafscheidelijk aan het
weeshuis verbonden.
Nu brak een drukke tijd aan voor de diakenen, want men wilde zo snel mogelijk gereed zijn. Een locatie was niet moeilijk te vinden. Op het Molenwater be20. T.a.p.
21.

Waarschijnlijk was deze maneen neef van de gelijknamige gasthuischirurgijn.
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Ajb. 77. Achterzi.ide l'an het burgenreeshuis. Het hek scheidde de jongensspeelplaats
ran de meisjesspeelplauts. Gewassen Oost-Indische inkt tekening door J.E. van Andel.

vond zich het 'waaijgat' en dit leek een ideale plaats voor het gesticht. Allereerst
werden de grond, het pakhuis en de tuin naast het waaigat aangekocht tegen een
'mediocre prijs'. Vervolgens wilden de diakenen de fundamenten nog voor de
winter laten leggen, zodat ze konden versterven. De 31000 stenen voor het fundament arriveerden in september. nadat het pakhuis onder slopershanden was gevallen. In oktober groef men een welput, werden de kelders, regenbakken en secreten gedolven en voerde men kalk, aarde, eikenhout, touw, zand, arduin, moppen. blauwe pannen en ijzerwerk aan. Met haast ving men aan met de bouw en op
16 november 1717 legde de driejarige jonkheer Aarnout van Citters. een zoon
van burgemeester en bewindhebber van de VOC. Willem van Citters, de eerste
steen. Intussen schreef het stadsbestuur naar de burgerweeshuizen te Nijmegen.
Haarlem en Amsterdam voor inzage in hun reglementen. Ook de diakenen waren
bezig een reglement op te stellen.
In augustus 1718 was men zover gereed dat de schilder en glazenmaker aan het
werk konden. Intussen bewaakte nachtwaker Pieter van de Sterre 's nachts voor
acht stuivers de bouwplaats. In januari 1719 kwam de loodgieter. plaatste men
een houten pomp en werden 6000 witte steentjes voor de plinten geleverd. In juli
moest Jan Bos 'beeltsnijden' in het tehuis en twee maanden later leverde de loodgieter twee koperen kranen. Nog steeds werd er getimmerd. gemetseld. zette de
glazenmaker de ruiten erin en leverde men ijzerwerk en blikslagerswerk. Vooral
de glas-in-loodraampjes kostten in later jaren veel onderhoud. In maart van het
volgende jaar plaatste men een staand horloge in de vaderskeuken en in april van
het jaar 1720 was het gebouw eindelijk gereed. Vet-volgens kwam de inrichting
aan de orde. Men kocht pluimen voor kussens en matrassen. er kwamen 40 bed..
detijken en 80 dekens22.
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Afb. 78. Schoorsteenstuk van Lydia Boreys, ca 1720. Zij wijst naar het weeshuis, witar
de nacikte weze,1 worden gekleed en de hc,ngerigen gevoed (de broden).De wezen krij,gen er godsdienstigonderwij s ( de bijbel), leren le:.en en schrijven (dejongen links) en
leren een ambacht Chet timmermansgereedschap geheel links).

Hiermee waren de totale kosten van het gebouw van £ 6968.11.8 gestegen met
de inrichtingskosten tot £ 7282.0.10. Dat bedrag kon geheel uit legaten op tafel
worden gelegd, waarvan Lydia Boreys alleen al meer dan de helft had aangeleverd. Het gebouw werd bekroond met een fraaie daklijstversiering, een gebogen
fronton boven het vooruitspringende middengedeelte, waarbij op een rond bordes een houten beeld van Lydia Boreys prijkte, gellankeerd door twee grote en
een klein houten kinderbeeldje. Hier hield men de Middelburgse burgerij de lief371

dadigheid voor ter opwekking en navolging. Toen het 'plancier' in 1783 verrot
bleek te zijn, lieten de regenten de beeldengroep maar weghalen en zagen zij af
van een dergelijk dure vorm van reclame. Dat heeft de architectuur van het gebouw beslist afbreuk gedaan. De toch al niet epvallende utiliteitsbouw verloor
aan waarde doordat het accent op het middendeel wegviel, zodat het gebouw een
minder monumentaal karakter kreeg.
4. Kinderen en kamers

Inmiddels waren op 1 januari 1720 vijfentachtig kinderen in het burgerweeshuis
gekomen: achtenzestig kinderen waren afkomstig uit het oude armweeshuis. De
diakenen maakten van de overbrenging naar het nieuwe weeshuis een feestelijke
dag. Zij lieten alle burgerwezen in hun nieuwe kleren een ronde door de voornaamste straten van de stad maken, zodat de burgerij met eigen ogen kon zien
waaraan hun liefdegaven besteed waren. Na de wandeling werden de kinderen
onthaald op een maaltijd van gebraden vlees en kregen zij Franse wijn te drinken
'en dus is den dagh in vrolikheyt ten eijnde gebraght'.
Het gebouw. dat nog steeds aan de oostzijde van het Molenwater staat, werd
alom geroemd als een sieraad voor de stad. Nathan Bollaert, in latere jaren de
bode van het weeshuis, beschreef in 1792 dat het gebouw 'niet alleen op een zeer
aangename plaats (stond), maar teffens zeer lugtig en vrolijk' was en zelfs nog
een 'fraay gezigt' toonde. Het bestond uit een hoofdgebouw met twee zijvleugels. Daartussen was een binnenplaats met bomen, waar de kinderen konden spelen en achter deze plaats bevond zich nog een washuis met een groot speelveld en
een bleek. In het hoofdgebouw, met gescheiden jongens- en meisjesingangen,
was in het midden de regentenkamer gevestigd. Daar werd de herinnering aan
Lydia Boreys levend gehouden door een fraai portret boven de schoorsteen, met
het onderschrift:
0 Lydia Boreis, u naam zal eeuwig duuren:
Die d' ouderloosen dus plaatst binnen dese muuren
Haar naakte leden dekt en 't ligchaam voed door spill s
De ziele sterkte geeft door hemelsch onderwijs
Dankt Middelborger-wees dees vrouw en die u voeden
Jehova's gunst zal u dan eeuwiglijk behoedena.

Nathan Bollaert vond de regentenkamer weinig indrukwekkend en schreef:
'Fraaijigheden vind men wei niet in dezelve'.In deze kamer kwam in 1763 ook
het portret te hangen van Abraham de Braauw, raadsheer in het hof van Vlaanderen. boven de deur naar het kantoortje met de boeken en charters. De Braauw
schonk zelf zijn beeltenis ter nagedachtenis aan zijn aanzienlijk legaat van
f 20.000.-. Rondom het portret stonden zijn zestien kwartieren, een 'zeer cierlijk' geheel, met daaronder:

23. Hoewel de wezen niet vaak in de regentenkamer kwamen. kende de voormalige wees Marinus Leynse in 1985. ruim zestig jaar nadat hij het weeshuis had verlaten, deze regels nog uit het
hoofd. Tot 1988 bevonden het vers en het portret zich in het gebouw.
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Afb. 79. Tekstbord. ca 1720. In het burger\veeshuis hing dit onder het schoorsteenstuk
ran L\,dia Borers.
Siet Raadsheer Braauw u liefde aan u o borgerweezen
toen God hem het leve nam. geheel zijn tijdlijk goed
dat aandagt op de zorg uws vaders ook in dezen
uw vrees voor hen en dank aan Braauw drukkend int gemoed 24

De diakenen waren echter zeker zo blij met het geld. De toenmalige binnenvader
Andriessen liet zijn oom, emeritus predikant van Veere, een prachtig vers in trocheeen maken op De Braauw, dat de diakenen zo mooi vonden dat zij het naast
het portret in de regentenkamer hingen. anderen ten voorbeeld. Het vers luidde:
24. Nu hangt dit portret in de bestuurskamer in het voormalig armziekenhuis aan de Herengracht. zonder vergezellende verzen.
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Zie hier De Braauw, niet zo als hij, naar wet en regt
In 't VIaamse Hof den twist onzijdig heeft beslegt,
Maar met een hert, vervuld met kristelijk me8dogen
Geneigd de tranen van het weeskind af te drogen !
Die God zijn ziel bevool, aan de aarde 't lijf: zijn goed
Dit Borgerweeshuis liet uit zuivren liefdegloed
Schoot hier 't pinseel te kort, 't is in het dankbaar wezen
Der Borgerweezen meer dan op 't panneel te lezen25

Bovendien hadden de regenten omstreeks 1786 hun beeltenis laten vastleggen en
sierde dit regentenportret eveneens de kameff Verder bevonden zich in deze regentenkamer een bruine geboende tafel, negen rood trijpen stoelen en fauteuils
met extra kussens waarop de heren de zaken bespraken. Twee tekeningen van het
weeshuis en twee tekeningen van hun pupillen in speciale dracht sierden het vertrek. Ook ontbrak hier de ijzeren geldkist niet, evenmin als diverse tinnen inktpotjes, de wijnroemers, een tabakskistje en een handbel.
Behalve deze fraaie kamer bevond zich in het hoofdgebouw nog de kamer van
de binnenvader en -moeder, die door de wezen in het begin van deze eeuw met
'mooi-binnen' werd aangeduid, omdat daarin een fraaie schouw was. Die was als
metselaarsproef gemaakt, met lijstjes, beeldjes en figuren. Naast de ingang trof
men de portierskamer aan, een ruime keuken met twee fornuizen en een bijkeuken27. De keuken was natuurlijk ruim voorzien van de nodige potten en pannen.
bekkens en deksels, ketels en kommetjes, schuimspanen, doofpotten, koekepannen, bierkannen, messen, een hakbord, tobben, emmers, een slakorf, trechters,
twee koekschoppen en zelfs een bijbel. Op de provisiezolder had men aanvullend
keukengerei opgeslagen. zoals een wafelijzer en andere feestelijke attributen.
Voor alle kinderen (ongeveer honderd) waren 82 ijzeren lepels, 40 vorken. 18
messen en 106 tinnen bordjes beschikbaar.
In de linkerzijde van het hoofdgebouw was sinds 1749 de apotheek gevestigd
met een eigen toegang. Daarvoor gebruikten de meisjes dit vertrek als naaischool
en eetzaal. Op de begane grond. achter de regentenkamer, verbleven de jongens
in hun 'royaal lugtig vertrek'. Twee brede trappen leidden naar de eerste verdieping, waar de kinderen sliepen en waar twee uitstekende ziekenzaten lagen, met
grote ramen, veel licht en een goede luchttoevoer. In de jongensziekenzaal stonden vier bedden en men trof er de onvermijdelijke laatbekkens en kroezen aan
voor de veelvuldig toegepaste aderlatingen. In de meisjesziekenzaal. met vijf
bedden en slechts vier dekens, vond men de nodige waterpotten, beddepannen en
ziekenkannetjes en ook een spiegel. een van de weinige die het gesticht ri.ik
was28. Op de tweede verdieping sliepen de wezen boven de achttien jaar. Ook waren daar de voorraadzolders voor erwten, bonen en tarwe en liet de apotheker er
zijn kruiden drogen. In de kelders bewaarde men het brood. boter en bier, evenals
de vele turf voor verwarming.
In de zijgebouwen vond men de vertrekken waar de kinderen zich overdag ophielden: de noordvleugel met de verblijfplaats voor de meisjes en de kinderka25.

RAZ OAGM

notuien !763, inv.nr. 1579.

Museum.
27. Nadat het gel,ouw in 1929 was verkocht en als school gebruikt. is vrijwel alleen de oude regentenkamer nog herkenbaar.
26.

Thans in het Zeeuws

28.
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mer, waar een ijzeren hek om de haard de kleintjes voor brandwonden beschermde en de zuidvleugel als verblijfplaats en speelkamer voor de jongens,
want de beide geslachten dienden strikt gescheiden te zijn. Op de binnenplaats
moest een ijzeren hek ervoor zorgen dat de jongens van de meisjes gescheiden
bleven. Alleen in de kinderkamer, waar de kinderen tot twaalf jaar verbleven,
werden jongens en meisjes gezamenlijk door de kindermoeder verzorgd, 'en

vooral goede zeden ingeprent'. Dan zou men later, wanneer de meisjes de naaischool en de jongens de jongensschool zouden gaan bezoeken, des te gemakkelijker op hun gemoed kunnen inwerken, aangezien zij 'reets (voor) de eerste beginzelen van opvoeding zouwde vatbaar zijn'29
In het achtergebouw was de naaischool gevestigd en daarachter lag een prachtige tuin, waarin de kinderen konden spelen. Naast de bleek en het washuisje
stond een varkenshok, waar men tot ongeveer 1795 jaarlijks een varken mestte.
Meer dan een eeuw later, in 1857, prezen Fokker en De Man nog steeds de
goede bouworde van het gesticht, de vele ramen, zodat ruim voldoende licht en
lucht in de kamers en slaapzalen kon komen. De zalen hadden houten vloeren,
wat prettiger en warmer was dan de stenen vloeren uit het armweeshuis. En de
kinderen sliepen in ijzeren kribben. zodat het grote gevaar van de wandluis in de
hand kon worden gehouden, al kwam er een enkele keer weI een luizenplaag
voor. 'Overzien wij het geheel, dan mag wel voor een groot deel aan de goede inrigting van het huis geweten worden dat de bevolking er goed uitziet, en een opgeruimd voorkomen heeft; wat toch het ligchaam op den duur bevoordeelt, werkt
gunstig terug op de stemming des gemoeds "c).

29.
30.

RAZ OAGM Beschrijving Burgerweeshuis 1792, inv.nr. 2061.
Fokker en De Man, De gestichten en openbare gebouwen, 52-62.
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DE'LASTPOST' VAN HET BESTUUR
1. Diakenen

Zowel het burgerweeshuis als het armweeshuis waren gesticht door de diakenen
van de Nederduits gereformeerde kerkeraad en zij behielden ook lange tijd het bestuur over beide tehuizen. Hun vrouwen hielden toezicht op de meisjes en op de
huishouding. Edn diaken was belast met de zorg voor de zogenaamde houwkinderen, de wezen die nog geen zes jaar waren en daarom bij particulieren werden
uitbesteed. Pas wanneer zij zes jaar waren, konden de kinderen in een van de
beide weeshuizen terecht. Daar vielen zij onder de zorg van een commissie van
vier diakenen-vaders. ook wel buitenvaders genoemd, ter onderscheiding van de
in het weeshuis wonende binnenvader en -moeder. Edn van d: diakenen fungeerde als praeses, maar omdat het aantal van vier diakenen bij stemming niet al
te gelukkig was, besloot men in 1728 dat de praeses in zaken waarbij met meerderheid gestemd moest worden, een dubbele stem mocht uitbrengen. Ieder jaar
traden twee van de vier diakenen af.
Het financiele beheer met het toezicht op het gebouw, werd weer door vier andere diakenen gevoerd, de zogenaamde diakenen-bouwmeesters. In financiele
zaken gold overigens een strikte scheiding tussen beide weeshuizen. Het burgerweeshuis had eigen fondsen en stond financieel los van het armencollege'. Ook
van de vier diakenen-bouwmeesters traden er jaarlijks twee af. Belangrijke zaken
brachten de buitenvaders en bouwmeesters in de volledige vergadering van diakenen.

Hoewel deze mannen de gestichten naar hun beste kunnen bestuurden, was het
grote nadeel toch dat ieder jaar de helft van het college aftrad. Daarom beslisten
Wet en Raad op 13 april 1771 dat de beide weeshuizen ieder door een apart college van vier regenten met een president aan het hoofd moesten worden bestuurd,
geassisteerd door een college van regentessen. Deze dames waren ander3 dan bij
de diakenen, niet de echtgenotes van de regenten. De verandering, zo verzekerde
het stadsbestuur, was niet 'uijt eenig misnoegen ( . . . ) als of dezelve zig daar in
niet na behooren zoude hebben gequeten,3. Wellicht wilden Wet en Raad zo meer
zeggenschap krijgen in het bestuur van beide weeshuizen. Om het contact met het
stadsbestuur optimaal te maken, was de president van het college lid van de magistraat en de presidente was de echtgenote of de weduwe van een stadsbestuurder.
De opname van nieuwe weeskinderen werd voortaan door de regenten geregeld, maar de diakenen mochten in sommige gevallen nog kinderen toelaten, zoals 'zoodanige kinderen die de bouwmeesters bevinden in boedels' en die op
korte termijn ondergebracht moesten worden. Ook het ontslag van de wezen uit
het tehuis viel nu onder de competentie van de regenten, maar de kinderen moesten eerst de diakenen vragen of zij met het ontslag akkoord waren, een formaliteit. Belangrijker daarbij was dat de wezen de diakenen moesten bedanken voor

1.

2.
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Het burgerweeshuis stond daarom tevens los van het armweeshuis en armziekenhuis.
RAZ OAGM resoluties Wet en Raad 1771, inv.nr. 1572.

het verzorgen van de liefdegaven waarmee hun opvoeding bekostigd was. Het is
opvallend dat alleen een strikt zakelijk bedankje vereist was, zonder morele
dankbetuiging voor genoten zorg of liefde. De erkentelijkheid voor de financiele
zorg zou iedere wees wel over de lippen moeten kunnen krijgen.
Pas in 1781, tien jaar later. kwamen de financien en de zorg voor de houwkinderen ook aan het college van regenten, want ook daar bleek het nadeel van een
steeds wisselend bestuur van de diakenen. In het huishoudelijk bestuur had de
scheiding van 1771 tussen weeshuis en diaconie uitstekend gewerkt, maar wat de
financien betreft, heersten nog dezelfde 'abuysen' en misstanden, grotendeels
veroorzaakt doordat de diakenen te veel te doen hadden. Bovendien werd de diaconie constant geplaagd door geldgebrek, zodat zij de leveranciers van het burgerweeshuis niet op tijd kon betalen, met als gevolg dat de winkeliers hogere prijzen vroegen om zich in te dekken tegen renteverlies. En dit terwijl het burgerweeshuis na de oprichting van de apotheek in 1749 toch voldoende baten had om
jaarlijks een positief saldo te behalen. De diaconie slokte echter al deze winsten
op en het weeshuis zag er niets van terug. Scheiding van diaconie en weeshuis betekende ook hierin een vooruitgang. Nu hadden de regenten en regentessen het
complete bestuur over het weeshuis in handen.

2. Regenten en regentessen

Op 24 mei 1771 hielden de nieuw benoemde regenten en regentessen van hethwrgerweeshuis hun eerste gezamenlijke vergadering. Voorzitter was Daniel Tulleken, eigenaar van de buitenplaats Ter Mee·' te Oostkapelle. Hij kreeg de steun van
de heren Isaac Brungnt du Buisson, Joost Noose, Herman Kakelaar, opperboekhouder (reder) van de Commercie Compagnie en apotheker Christoffel de Geytel'*. De laatste twee waren vroeger al eens diaken-vaders van het weeshuis geweest. Het waren deze heren die zich in hun nieuw verworven functie lieten portretteren, op voorstel en op kosten van Tulleken (A £ 83.6.8). Noch Tulleken, i
noch de latere presidenten waren trouwe bezoekers van de vergaderingen. Dat
hoefde eigenlijk ook niet, want zij hadden geen wezenlijke bestuurstaken. Die
hadden de vier regenten onderling verdeeld en om beurten namen zij vier weken
het voorzitterschap waar.
In het bestuur gingen grote bedragen om en bovendien waren er van de wezen '
nog de aanbestorven boedels die afgehandeld moesten worden. Het gevaar voor
misbruik van de weeshuisgelden of verwaarlozing en onachtzaamheid was natuurlijk aanwezig. Daarom besliste het stedelijk bestuur in 1807 dat iedere regent
een borgtocht moest stellen. Niet alleen de kassier, maar alle regenten, omdat ieder op zijn beurt belast was met de zorg voor de boedels. Dit konden de regenten
niet waarderen en daarom werd de kashoudende regent belast met de continue
zorg voor het 'redden' van de boedels. Hiermee kreeg deze man wel erg veel
werk, zodat men een jaarlijkse vergoeding van f 200,- op zijn plaats achtte. De
kashouder stelde nu als enige de enorme borgtocht van maar liefst £ 1000
3.

Op Ter Mee of Ter Mede huisvestte Pieter Pous een halve eeuw later enkele weeskinderen in

zijn Kweekschool voor de Landbouw.
4. In 1789 benoemden Wet en Raad tijdelijk een
daardoor de financiele zaken verwaarloosde.

vijfde regent

wegens de

ziekte van Noose, die
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Vlaams. De andere regenten verrichtten hun werk traditiegetrouw pro Deo.
De dames vergaderden onder voorzitterschap van Anna Hurgronje, weduwe
van Huyssen van Kattendijke. De andere dames waren Cornelia Berdenis, weduwe van Daniel van Berlekom, Susanna Wijbo, vrouw van Andries van der
Poest, Clara Maria Maquet, de vrouw van de commies van de gemene middelen
Pieter de Timmerman en tot slot Elisabeth Johanna Claudord, weduwe van Jacobus der Kinderen. De regentessen hebben zich helaas nooit laten portretteren.
Slechts vier maal per jaar vergaderden de dames en heren gemeenschappelijk.
Vanaf 1794 werden voor de vergadering de wezen gehoord of zij iets in te brengen hadden, 'om daar door de gelegenheid zoo veel mogelijk af te snijden van zig
aan andere over het een of ander, 't zij dan met of zonder grond te beklagen,5
De regenten kregen net als alle andere regenten van de godshuizen levenslang
vrijstelling van de burgerlijke wacht en na hun overlijden hoefden hun weduwen
geen wachtpenningen te betalen. Ook hadden de heren bij vacatures van werk- of
ambachtslieden van het weeshuis het recht een voorstel tot vervulling van de
plaats te doen. Dit recht rouleerde onder de regenten en de op deze wijze voorgestelde kandidaten werden ook inderdaad altijd benoemd. Alleen de belangrijkste
posten, zoals die van binnenvader en -moeder, schoolmeester en catechiseermeester benoemde de magistraat na voordracht van de regenten. Een belangrijk
sociaal voorrecht was dat de regenten en regentessen zitting kregen in de kerkbanken voor de subalterne colleges, tenzij zij uit hoofde van andere functies elders zitplaatsen hadden. Dit alles werd hun door Wet en Raad vergund wegens
hun menigvuldige bezigheden en 'moeitens' in het waarnemen van hun posten.
Een aantal malen per jaar genoten zij van een feestelijk diner bij het uitdelen
van de nieuwjaarsgiften, het afhoren van de rekeningen, het uitreiken van prijzen
aan de schoolkinderen en het opnemen van de inventaris6. Om een indruk van de
genoten delicatessen te krijgen, volgt hier een bloemlezing uit de banketten. In
1785 at men gans, haas en duiven, op 17 februari 1786 genoten de dames en heren
van kabeljauwstaart, ham en baars, twee kapoenen en soep van een haantje. Er
kwamen Franse vruchtjes, citroenen, sinaasappelen, aardemuizen en kastanjes
op tafel, en als groente zette men spinazie, worteltjes, latouw (salade), selderie
en andijvie voor. Daarbij at men stokbrood en wittebrood, krakelingen, frambozen- en bitterkoekjes en kolombijntjes (kleine langwerpige cakejes).
In de zomer van 1786 stond zomerfruit op tafel, zoals aalbessen, aardbeien,
frambozen en kersen. De pekelharing en het zwarte speenvarken zorgden voor
een iets zwaardere gang. Datzelfde jaar genoten de heren en dames bij het uitreiken van de nieuwjaarsgiften van een 'oestersoupd' met 400 oesters voor tien personen: met daarbij nog kabeljauw, hoenders, metworst en de onvermijdelijke
zoetigheden als kransjes, letters, gember, bitterkoekjes en sukade met oranjesnippers en zelden ontbraken de citroenen en sinaasappelen. Men dronk uiteraard
wijn bij de maaltijd, maar ook stond bier, thee en limoensap op de rekening en na
afloop rookten de heren hun pijp tabak. De kookstervan het burgerweeshuis werd
beloond met een fooi voor haar culinaire krachtsinspanning.
5. RAZ OAGM notulen 1794, inv.nr. 1590.
6. Van 1785 tot 1795 zijn de rekeningen van deze maaltijden bewaard. Waarschijnlijk zijn ook
in andere jaren dergelijke feestelijke etentjes georganiseerd.
7.
Oesters waren kennelijk geen voedsel voor armen. zoals dat in diverse (Engelse) vissersplaatsen het geval was.
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Hoewel in het archief van het armweeshuis geen stukken zijn te vinden van
dergelijke feestelijke maaltijden, zijn die er zeker wel geweest. Men at zelfs met
zilveren lepels en vorken, besneden met het stadswapen. De diakenen hadden dat
bestek in 1769 laten maken van de gelden uit een illegaal potje, waarin zij de opbrengst van verkochte oude en versleten wezenkleren deponeerden. Dat potje,
van de beide weeshuizen samen, was zorgvuldig geheim gehouden omdat het niet
terecht was dat de opbrengst van de wezenkleding niet aan de tehuizen toevloeide. Na de buitensporige aankoop van acht lepels en vorken, was het gedaan met
deze kiandestiene bron van inkomsten.

3. Scheiding van taken

Bij de overgang van het bestuur van de diakenen naar de regenten in 1771, was
een taakomschrijving van de regenten en regentessen in beide weeshuizen noodzakelijk. Dit leverde veel problemen op. De regenten stelden een concept taakverdeling op en bespraken die met de regentessen. Daarbij werd grofweg de ver-,
deling gemaakt dat de regenten de zorg droegen voor de jongens, de gebouwen,
het personeel en alle externe contacten, terwijl de regentessen het toezicht kregen
over de meisjes en de huishoudelijke zaken. Het betekende dat de heren de zeggenschap kregen over aanschaf van materialen en levensmiddelen, over de benoemingen en over toelating en ontslag van alle wezen. Zij maakten de taakomschrijvingen voor de bedienden, terwijl de dames er zorg voor droegen dat de bedienden hun plichten nakwamen. Indien zij nalatig waren, hadden uitsluitend de
heren het recht hen te straffen.
Verder waren de kinderkamer, de ziekenzaal voor de meisjes, de naai- en breischool, het washuis, de kleerzolder en de keuken het terrein van de regentessen.
Zij mochten de kleine inkopen doen, zoals de thee en de cacao voorde chocolademelk, het garen, lint, band en andere zaken voor de naaischool, de bezems, borstels en poetsdoeken. Over dit alles 'zal buijten kijf best voegen dat de vrouwen
het opsigt nemen'. De school met alle aankopen van schrij fbehoeften en papier
was aan de heren voorbehouden, de aanbesteding van stoffen, garen, knopen en
hoeden en de zorg voor de verwarming, verlichting en het koper-, tin-, blik- en
kuiperswerk. Overigens was er voor de kleding een vast voorschrift waaraan de
regenten en regentessen zich hadden te houden.
De regentessen mochten de meisjes voor kleine vergrijpen straffen. Als een
meisje onverhoopt 'sig quame te misdragen en ongehoorsaamheyt of wederspannigheyt betoonde' zouden de regentessen haar met 'allen ernst ( . . . ) reprimenderen en corrigere'. De zwaarste straf die de dames konden opleggen was huisarrest, hetgeen 'onder dese kinderen een swaare straffe gerekent word'R. Wanneer
dat niet hielp, schakelden zij de regenten in die de zwaardere (lijf-)straffen konden opleggen of naar bevind van zaken andere maatregelen troffen. Het regelen
van de begrafenissen was helemaal het domein van de heren en het waren de heren die zich het recht hadden voorbehouden ieder kind zijn definitieve ontslag te
geven. Wanneer meisjes ten huwelijk werden gevraagd, raadpleegden de heren
eerst de regentessen omtrent het gedrag van de aanstaande bruid.
8.
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Afb. 80. Foto van het armweeshuis, ca 1860.

Op deze taakverdeling hadden de dames veel kritiek. De regentessen van beide
weeshuizen stelden een lijst op van hun aanmerkingen en beperkten zich tot enkele kernpunten. Zij voelden zich ver achtergesteld bij de heren omdat zij in diverse zaken de toestemming van de regenten nodig hadden en schreven dat zij het
concept 'met veel surprise' hadden gelezen, 'daar het selve in 't geheel niet aan
hunne billijke verwagting beantwoord'. Al tijdens het bestuur van de diakenen
was de taakverdeling een bron van conflicten geweest en nu kregen de regentessen een nog bekaaider taakstelling. 'Dan welke eene te leurstelling!' Zij bevonden 'sig ten hoogsten gepromoveerd tot huijshoudsters, die bij wijse van vergunning eenige, niet veel beduijdende saken worden toegelaten, welke zij op eygen
auctoriteyt mogen verrigten, om even den schijn van eenige directie te hebben,
maar die zij uyt de wijse van voorstel als seer willekeurig moeten beschouwen'
en alleen bestond in het doen van bestellingen die de heren vervolgens dienden
goed te keuren 'en dus als men 't eens recht uyt sou seggen, indien zy zig in hunnen post van huyshoudsters geoordeeld wierden niet wel te gedragen'9. Zij hadden gedacht een zelfstandig bestuur over een deel van het weeshuis te kunnen

9.
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voeren, maar kregen slechts een zeer beperkte verantwoordelijkheid en dan nog
eens onder supervisie van de regenten.
De regentessen uitten hun ergernis vooral op het punt dat zij het onder hun verantwoordelijkheid staande personeel, zoals de naaimatres, de kindermoeder, de
ziekenmoeder en de meiden, niet zelf mochten aanstellen. Zij meenden beter te
kunnen oordelen over de huishoudelijk kwaliteiten van deze bedienden en zouden hen beter in het gareel kunnen houden 'door de afhankelijkheijd der aanstelling'. Ook in andere steden was dit de gebruikelijke gang van zaken.
Tevens wilden de regentessen zelf het menu bepalen en daartoe de benodigde
levensmiddelen inslaan, aangezien zij dit een van de belangrijkste taken van het

huishoudelijk bestuur vonden. De regentessen merkten omtrent dit punt verbit-

terd op dat zij nog niet eens de naam huishoudsters konden dragen. Zij meenden
dat hun toezicht op het menu tot buitengewoon nut der wezen zou strekken. Het
was nu zo geregeld dat de heren bepaalden welke kost geleverd werd en de dames
kennis kregen van de kwantiteit en kwaliteit; dat de dames de boter en de kaas
slechts na de bestelling mochten proeven en dat zij dienden na te gaan of alles behoorlijk gebruikt werd. Maar indien dit niet het geval was, wat moesten zij dan
doen? Het personeel bestraffen of de regenten in kennis stellen? Zij vonden dat
zij zelf beter dan de heren in staat waren om de inkopen voordelig te verzorgen,
vooral bij goederen die sterk in prijs fluctueerden. Bovendien hadden zij te weinig te doen,
maar terwijl zij het gansche werk als een lastpost aanvaard hebben, willen zij het als
sodanig in allen deele uytvoeren. en dat men ook soo veel tot de onderlinge harmonie
toebrengd, dat zij voor haar lasten ook die lusten hebben, dat sij nuttig in haar directie
kunnen sijn, en teevens dat genoegen om in kleyne leverantien als even genoemd,
nog een of ander burger playsier te kunnen doen sonder bedoeling van eenig eygen
belangm.

Hiermee gaven zij de kern van hun motieven weer. Het begunstigen van leveranciers leverde sociale status op en er bleef altijd wel wat aan de strijkstok hangen.
Zij verpakten dit motief mooi met de woorden dat 'het eygentlijk meer het werk
van vrouwen is om in kleynigheden naauwkeurig opmerking te gebruyken en de
menage te betrachten, 't welk bekend is dat door't observeeren van kleynigheden
niet selden grootelijks geschied'". Mede omdat de regenten ook graag hun maatschappelijke waarde vergrootten met het uitdelen van grote bestellingen aan gelijkgezinden en mogelijk politieke relaties en daarbij waarschijnlijk meer belang
hadden dan de regentessen wegens hun economische en politiek-sociale positie
in de samenleving, werd dit zo'n fel strijdpunt tussen beide groepen.
De regentessen, in hun eer aangetast, legden vervolgens op alle slakken zout. 1
De concept-taakverdeling beschreven zij als een 'vernederend project' omdat 'de
heeren in haar corps haare zaaken niet alleen op zig selven dirigeeren, maar ook
in alies wat de Dames aangaat het haare mede te seggen moeten hebben'. De dames wilden duidelijk de volledige en onverkorte zeggenschap over de meisjes en
het complete bestuur over het huishouden. Dat gold voor de regentessen van
beide weeshuizen, al waren de dames van het armweeshuis vasthoudender en waren zij het die de term 'huishoudsters' ten tonele voerden. De regenten daarente10. T.a.p.
11. RAZ OAGM verdeling werkzaamheden 1771, inv.nrs. 1468.1574.
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gen deden alsof zij van de prins geen kwaad wisten en vonden dat de regentessen
veel meer te zeggen hadden gekregen dan voorheen en dat zij juist ook typische
'mannentaken' erbij hadden gekregen. De felle reactie van de dames verraste hen
en zij hadden zeker niet verwacht 'dat de Dames daar uyt gevolgen souden trekken die de Regenten souden ontsetten van het principale', namelijk de directie.
door de magistraat aan de heren opgedragen. De dames zagen hun taak als het
mede uitvoeren van het bestuur. terwijl de heren in het college van regentessen
slechts een ondersteuning van hun beleid wensten te zien.

4. Oplossing
De uiterste tegemoetkomendheid van de heren regenten hield in dat de dames de
was-, werk- en keukenmeiden mochten benoemen en aanwezig konden zijn bij de
benoeming van andere personeelsleden. De nieuwelingen kon dan aangezegd
worden dat zij aan de dames eerbied en achting verschuldigd waren. En als de datries geen gehoorzaamheid konden afdwingen bij de onder hun hoede staande bedienden. wilden de heren daar graag bij helpen, 'alsoo die wel middelen sullen
weten in het werk te stellen om sig van hunne bediendens te doen gehoorsamen' 12.

De vaststelling van het menu en de inkoop van spijzen gaven de regenten onder
geen voorwaarde uit handen. Als de dames hun zin kregen, zouden zij perjaar ongeveer £ 1032.11 VIaams mogen uitgeven en de heren slechts £ 194.12 Vlaams,
lerwijl de verhouding in het concept ongeveer gelijk lag. Uit het feit dat de uitgaven precies berekend werden, blijkt ook dat het animo om regent of regentes van
een godshuis te worden, voor een groot deel lag in de daarbij behorende mogelijkheid kwistig met leverantieopdrachten te strooien, met alle maatschappelijke
en economische voordelen van dien. Het belang van de directie ontleende men
kennelijk aan de hoogte van de uitgaven die men mocht doen. Dit blijkt steeds
weer een gevoelig punt te zijn. De dames mochten namelijk toch al veel besteden
aan mee te geven uitzetten en bruidschatten. zodat de heren dat compenseerden
in de uitgaven die zij voor zichzelf opeisten. met name in de levensmiddelen.
Want daarbij gingen de grootste bedragen om en aan die leverantieopdrachten
konden zij status ontlenen.
De regenten waren diep teleurgesteld door de kritische houding van de regentessen. Zij hadden het bijzonder edelmoedig gevonden dat zij de taakverdeling
met de dames hadden willen bespreken en hadden absoluut niet gerekend op
werkelijk tegenwicht. De verwachte volgzaamheid van de vrouwen bleek een illusie. Daarom hielden zij de vrouwen voor ogen dat 'evenals in 't bestuur der
huisgezinnen, daar men gewoon is de goede order te observeeren ( . . . ) de mans
het bestuur en de vrouwen de goede toeverzigt behertigen. Uit desen hoofde is
middagklaar dat aan regenten de gantsche directie is overgegeven'13. Het lag volgens hen in de natuur der zaken dat mannen het bestuur hadden. 'want overal
waar een bestuur van mans en vrouwen is. daar behoort de directie alleen aan de
mans en het opzigt over de bezorgde zaaken door de mans aan de vrouwen

12.

13.
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Afb. 81. Regentenportret 1786, vernioedelijk door Gaal. Olieverf. Afgebeeld staan

r.1.n.r. Herman Kakelaar, Isaac Brungn6 dit Buisson, Daniel Tulleken (praeses),
Joost Noose en Christoffel de Geyter.

De post van regent leek de heren toch al zwaar. Het bleek meteen al dat zij een
aanstelling hadden, die zij moesten 'verrigten met postpositie van haar eijge en
andere saaken' en dat telde zwaar voor de drukbezette handelaren en kooplieden.
Men had verwacht sociale status te ontlenen aan het regentschap van het burgerweeshuis en daarvoor hadden de heren wel het 'merkelijk verlet van hunnen
privt-affaires' over. Maar nu de vrouwen hen dreigden te overvleugelen, zagen
zij nog slechts de last. Het maakte volgens de regenten ook een vreemde indruk
naar buiten toe, wanneer de vrouwen eigenmachtig zouden optreden.
Wat betreft het punt dat de vrouwen graag zelf de meisjes toestemming voor
verblijf buiten Middelburg wilden geven, wilden de regenten dit alleen toestaan
wanneer het briefje door een regent werd mee ondertekend. Want als de weesmeisjes buiten het eiland zouden reizen en aan schippers of voerlui hun briefje
moesten vertonen waarop weeskinderen gewoontegetrouw gratis mochten reizen. dan dachten de regenten dat niemand een briefje zou accepteren dat slechts
door een vrouw was getekend 'alsoo sulks niet costumier is'. 'De dames moeten
seer quade opinie van de heeren hebben om dat Hun Edele genoegsaam in ijder
articul op hun hoede sijn', verzuchtten de regenten. Hoewel zij daar waar zij zonder al te veel op te offeren de regentessen zoveel mogelijk hun zin gaven, moest
het de regenten aan het eind van hun memorie toch van het hart dat de taal der
vrouwen 'zoo bedreijgende voor president en regenten is, alsof die geringe dienaars van de dames waren, daar het ons voorkomt het caracter der heeren met dat
der dames juyst egaal te syn en dus in geenen deele onderworpen". Als de dames

14.

T.a.p.
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alles in handen wilden krijgen en voor de heren 'niet als de schaduwe overlaten',
zouden de regenten zich evenmin met het bestuur bezig houden. Maar verzoe-

nend lieten zij hierop volgen dat zij 'willen lievst gelooven dat de penne hier
scherper is geweest als de intentie der dames'.
De vrouwen, geschrokken van zoveel principes en mannelijk gevoel van
eigenwaarde, legden zich neer bij de laatste concessies van de heren. Maar twee
maanden later, in oktober 1771, wilden zij toch weer de gehele directie over het
huishouden, met alle benoemingsrechten die daar bij hoorden. De regenten waren niet bereid om nadere tegemoetkomingen te doen en lichtten de president in,
die al die tijd min of meer van een afstand het strijdgewoel had bekeken. De hele
kwestie meer dan zat, moest hij hun zaak maar eens in de magistraat brengen, zodat Wet en Raad verder over de taakverdeling konden besluiten. Daarbij noteerden de regenten 'dat het niet onduijster blijkt zoo uijt de overgegeve memorie als
het gedrag van regentessen dat 't haar immers sommige onder haar alleen te doen
is om te hebben de gansche directie van zaken'. Pas in februari van het volgende
jaar werd de zaak in der minne geschikt.
De regenten hadden aan het langste eind getrokken en hielden de zeggenschap
over het bestuur. De vrouwen hadden slechts het toezicht over de huishoudelijk
zaken. De regenten hielden het benoemingsrecht van de naaimatres en de kindermoeder aan zich, en de dames mochten de beide ondernaaimatressen, de ziekenmoeders en de meiden aanstellen. Dat was toch geen geringe winst voorde regentessen. Bovendien werd afgesproken dat eens in de twee maanden een gemeenschappelijke vergadering zou plaatsvinden, ter bevordering van de 'soo hoognodige onderlinge communicatie' 15 Hierna ging men in harmonie aan het werk, al
hadden regenten en regentessen in de praktijk door hun afzonderlijke vergaderingen weinig bemoeienis met elkaar.
5. Het armweeshuisbestuur
Nadat het burgerweeshuis was opgericht, kreeg het armweeshuis meer het stigma
dat het slechts voor de kinderen uit armoedige milieus diende. Terwijl de verzorging en de voeding van de kinderen, de mogelijkheden wat betreft scholing, opleiding en betrekkingen en ook de feestelijke momenten niet wezenlijk verschilden in beide tehuizen. was er een groot onderscheid in de opnameregeling, in de
grootte en in de sfeer van de weeshuizen.
Ook in het armweeshuis hadden de diakenen van de Nederduits gereformeerde
kerk tot 1771 het bestuur in handen. Slechts wanneer zich ernstige problemen met
de orde in het armweeshuis voordeden, werd in de archieven iets zichtbaar van de
vele arbeid van deze hardwerkende vrijwilligers. Het was voor de diakenen meer
dan genoeg wanneer zij twee jaar achtereen de zaken van de wezen behartigden.
Maar voor de beide weeshuizen bleek het geen succes dat twee van de vierdiakenen jaarlijks wisselden. Die periode was te kort om een goed inzicht in de materie

15. In het armweeshuis waren zes gemeenschappelijke vergaderingen. In het burgerweeshuis
kwam men meehtal niet verder dan drie. Men besprak dan de inventaris. eventuele veranderingen
in het huishoudelijk bestuur, het uitreiken van prijzen van naarstigheid. ongeoorloofde betrekkingen tussen jongens en meisjes en men verleende toestemming tot het aangaan van verkeringen.
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te krijgen en een eigen beleid te voeren. Ook gebeurde het dat sommige diakenen
zich voor die korte periode van twee jaar 'weijnig beijveren om voor zo een korte
tijdt met de borst te vallen op de zaken van hun departement'16. Toenzichin 1757
ernstige ongeregeldheden in het armweeshuis voordeden, ging de magistraat zich
met deze ongewenste situatie bemoeien en bepleitte een langere zittingstermijn.
In plaats van twee

jaar Stond het stadsbestuur een periode van minstens zes jaar

voor, waardoor de diakenen meer kundigheid en kennis van zaken zouden opdoen. In andere diakonale weeshuizen in Holland gebeurde dat ook en de Hollandse steden waren voor Middelburg toonaangevend,7 De diakenen zelf voelden echter bitter weinig voor zo'n lange termijn, hoewel ook zij het nut ervan inzagen. Het was een drukke nevenactiviteit, naast hun eigen burgerlijk bedrijf, zo-

dat de meesten na twee jaar 'na de rust (begonnen) te verlangen' 18.
Eveneens een oorzaak van de wanorde in 1757 was gelegen in het feit dat er1
geen onafhankelijk college van regentessen was, maar dat de vrouwen van de diakenen mede toezicht uitoefenden. De wanorde werd overigens niet nader gepreciseerd, omdat niet de opsomming maar het herstel werd beoogd en men moeite
had de ware feiten boven water te krijgen. 'aangezien de vaders van de huijzen
tegen de kinderen en de kinderen tegen de vaders uitvoerig zouden moeten gehoort en ge interrogeert worden', hetgeen een 'hatelijk' werk was en veel 'disre,ia
pect' zou veroorzaken. De vrouwen werd alle lof toegezwaaid en men verdacht
hen absoluut niet van plichtsverzuim, maar de magistraatscommissie vond het,
toch beter dat dames uit de burgerstand zouden worden gekozen, die wat meer
achting onder de bedienden genoten en tevens niet in zo'n nauwe relatie tot de vaders stonden. Want dit 'brengt niet alleen een bedekking van elkanderens feijlen'
mee. maar ook een 'goedkeuring van elkanders doen, hoe quaad ook in zig

zelfs''g
Als derde verbetering in het bestuur van de diakenen over beide weeshuizen,
zag men graag dat de vergadering met een 'opperhooft' werd bekroond, gekozen
uit Wet en Raad, die de vergadering 'wanneer het hem luste (...) met zijne wijze
raad diende'. Dit was bij de meeste godshuizen al in zwang. De commissie vond

deze verandering noodzakelijk, want een zo divers college 'bestaande uit zo vele
personen van verschillende begrijpen en neijgingen', dat de leiding had over een
uitgebreid tehuis, moest nuttige adviezen kunnen krijgen van iemand 'die te gelijk luister en agtbaarheid bijzet'3: Daarnaast zou het nuttig zijn een advocaat als

diaken te kiezen, die alle wanstaltige reglementen en resoluties, die nu uit onkunde werden uitgevaardigd, met zijn heldere vernuft en scherpe intellect, aan
advocaten eigen, zou kunnen corrigeren.
Hiermee pleitte men in feite al voor het later in 1771 ingesteldecollegevanregenten en regentessen. Opvallend is dat de maatschappelijke positie van de dia- r
kenen onvoldoende werd bevonden om achting in te boezemen. Zowel personeel
16. RAZ OAGM notulen 1757. inv.nr. 1496.
17. De moeilijkheid was dat een zesjarige zittingstermijn strijdig zou zijn met de synode van
Middelburg van 159 L waarbij de diakenen een ambtstermijn van vier jaar hadden gekregen.
Maar met de daarbij gevoegde zinsnede 'ten ware dat het profijt en de gelegentheid eniger kerke
anders vereyssche'. kon men een zesjarige termijn verdedigen.
18.

RAZ OAGM

19.

T.a.p.

20.

T.a.p.

notulen 1757 inv.nr. 1469.
,
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als weeskinderen zouden zich volgens de mening van Wet en Raad meer durven
permitteren bij een bestuur van diakenen, afkomstig uit de lagere burgerstand.
dan onder de maatschappelijk meer in achting staande regenten, met als kroon op
het college de autoriteit van een waarachtig magistraatspersoon. Het is de vraag
in hoeverre dit idee realistisch was. Ook onder het college van regenten lezen wij
herhaaldelijk van grove overtredingen, wanorde en totale anarchie in de weeshuizen. Kennelijk was het een ijdele hoop van de magistraat en een misplaatst ver-

trouwen in eigen gezag.
Deze zo nodige veranderingen werden in 1757 nog niet ingevoerd. Pas in 1771
werd een college van regenten en regentessen benoemd met een langere zittingstermijn. dat daarmee veel won aan bestendigheid en kundigheid. Nadat de taken
tussen de regenten en regentessen tot beider tevredenheid verdeeld waren, ging
het nieuwe college in het armweeshuis meteen aan de slag om de vele misstanden
uit de weg te ruimen en verbeteringen aan te brengen. De schoolmeester en de
naaimatres werden ontslagen. men schafte tinnen borden en stalen vorken aan
'om van jongsaf de kinderen aan het gebruik derzelve en eene ordentelijke tafelhouding te gewennen' en men zou het liefst de meisjes weer streekselsll willen
laten dragen in plaats van de enkele jaren tevoren ingevoerde trekmutsen, omdat
dat veel netter en voornamer stond. De nieuwe regenten wilden duidelijk het armweeshuis uit het slop halen en er weer een fatsoenlijk instituut van maken. De regels werden aangescherpt en alle versoepelingen teniet gedaan. De kinderen
moesten weer stipt om negen uur 's avonds thuis zijn. Niemand mocht meer zonder toestemming en loodje uit het weeshuis gaan. Zelfs mocht de binnenvader de
doordeweekse godsdienstoefening niet meer bezoeken, omdat zijn aanwezigheid
in het weeshuis elke avond noodzakelijk was22.
Al het jaar na de aanvaarding van hun post vonden de regenten het nuttig dat
hun naam bewaard bleef voor het nageslacht. In plaats van een vrij kostbaar schilderij te laten vervaardigen, gaf men opdracht een bord met de namen van zowel
de regenten als de regentessen te beschilderen23. Men wenste hartgrondig dat tot
nut van het weeshuis allen 'met eenpaarige schouders deze opgelegde lastpost'
zouden dragen. Hoewel de regenten voor hun leven waren benoemd, beeindigde
vrijwel iedereen zijn ambtstermijn eerder. In 1777 vertrok president Pieter van
Visvliet. Als afscheidscadeau schonk hij het tehuis een huisbijbel in folio. met
kanttekeningen en kaarten. in een lederen band met zilveren sloten en haken. Een
zilveren medaillon met zijn naam en het jaartal 1777 hield de herinnering aan de
eerste president in leven14. Ook zijn opvolger, Johan David Ghijselin le Sage was
geen lange ambtstermijn beschoren en met hem bedankte het gehele college van
regenten.

De kuif bij het Zeeuwse boerinnekapsel.
Bij alle verscherping van de regels vergat men de zuinigheid niet. De uitrusting van de zeevarende wezen werd verminderd, de werkjongens kregen op zaterdag nog slechts drie in plaats
van vier boterhammen en men overwoog de bruidsschat van £ 12 in te trekken, evenals de zes
rijksdaalders voor een bruiloftsmaal.
21.
22.

23.

Het is niet bekend waar dit bord zich bevindt.

24. RAZ OAGM notulen 1784. inv.nr. 1470. In de bijbel was een inscriptie aangebracht. Tot
ongeveer 1970 berustte deze bijbel bij de goederen van de godshuizen en is sindsdien vermist.
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6. Bestuursperikelen

De aanleiding tot deze crisis van 1784 lag in het feit dat een lid van de magistraat
achter de rug van de regenten om uitgebreid de werkbazen en bedienden van het
armweeshuis had ondervraagd. Dat had president Le Sage 'zoo heuvel opgevat'
dat hij op 9 februari 1784 zijn ontslag verzocht omdat hij het wantrouwen en het
ongenoegen dat hij achter deze slinkse daad vermoedde, niet terecht achtte.
Waarschijnlijk lag aan deze bestuursperikelen een factiestrijd ten grondslag.
maar daarover zweeg men als het graf. In een brief vol aandoening betreurde hij
zijn noodzakelijke stap, want hij had zijn post met 'vermaak en genoegen' waargenomen. En dat nog wel met verwaarlozing van zijn eigen belangen 'alleen om
Gods wil' om zo alles te regelen tot verbetering. nut of voordeel voor de kas.
huishouding en de opvoeding der wezen25. De regenten en regentessen, zeer geschokt over het feit dat hun president deze consequentie had getrokken, wendden
zich buiten Le Sage om tot de raad en boden op 14 februari ook hun ontslag aan,
uit teleurstelling dat hun trouw, ijver en oplettendheid niet voldoende gewaardeerd werden.
Hier zien wij, dat net als bij de regenten van het burgerweeshuis en in navolging van hun president, de regenten het in hun ogen uiterst belangrijke argument
aanvoerden dat zij de belangen van het weeshuis hadden laten prevaleren boven
hun eigen affaires. Wanneer aangenaam sociaal verkeer en maatschappelijke
achting aan het regentschap verbonden waren, bleek het vele werk geen probleem, maar zodra daar iets aan haperde, was men niet genegen de opoffering van
het eigen belang te laten voortduren. Een belangrijke reden voor hun ontslag was,
dat de regenten geen voedsel wilden geven aan kwade geruchten die in de stad circuleerden, waardoor hun goede naam in diskrediet werd gebracht. Dit in onze
ogen betrekkelijk geringe incident, was voor de regenten van essentieel belang.
De voornaamste motivatie om het vele werk te verrichten, de maatschappelijke
achting, werd hun ontnomen en waarom zouden zij dan nog het arbeidsintensieve
regentschap voortzetten?
Inmiddels hadden de regenten al die tijd niets gedaan aan de directie van het
armweeshuis, zodat snel een bestuur ad interim werd aangesteld, bestaande uit
twee leden uit de raad, David van Visvliet en Mathias Pous en drie regenten van
het burgerweeshuis, door de wol geverfde regenten die de chaos in een weeshuis
al uit ervaring kenden. Op 26 maart 1784 traden zij in functie. De oude regenten
namen vriendelijk afscheid van elkaar 'met hartelijke dankzegging voor de aanhoudende vriendschap, hulp en harmonie', min of meer in tegenspraak met eerdere uitlatingen, maar als vaste formule onmisbaar.
Pas op 19 november van datzelfde jaar was een nieuw college van regenten en
regentessen samengesteld met David van Visvliet als president. Op 5 december
had de eerste vergadering plaats, waarin Van Visvliet de leden elegant en op een
welsprekende wijze welkom heette, alle personeelsleden hen feliciteerden en een
der keukenmeiden een gedichtje voorlas dat zij op een 'bevallige wijs' namens
alle weesmeisjes aanbood aan de president. Dit was het beeld dat de regenten
gaarne zagen. Een eerbiedwaardig college onder de faam van hun president, met
achting en nederige dankbaarheid bejegend door personeel en wezen en geacht

25.
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door de burgerij. Het paste geheel in het beeld van de weldoener-regent dat de
nieuwe bestuursleden de kinderen uit eigen zak trakteerden op een feestelijke
maaltijd.

7. Afhankelijkheid en on,nacht
De taak van de regenten en regentessen week niet af van die van het burgerweeshuis. al waren de zorgen over het armweeshuis groter. Het armweeshuis was financieel afhankelijk van de diakonale armenkas en in tijden van recessie en inf'latie. oorlog of dreiging van oorlog, was de armenkas zwaarder belast en kwamen
meer kinderen in het armweeshuis. Men kreeg dan gebrek aan de meest benodigde levensmiddelen en kledingstukken. Hoewel men uit alle gestichten jammerklachten hoorde, was de toestand het ergst in de tehuizen die van de armenkas
afhankelijk waren.
De financiele situatie werd in 1798 zo zorgwekkend, dat de regenten van het
armweeshuis hun ontslag indienden omdat zii niet meer de verantwoordeliikheid
over de 'ouderloose weesen' op zich wilden nemen. Het stadsbestuur drong er
sterk op aan dat zij in functie bleven. hetgeen zij dan ook deden. Maar de financiele middelen werden nauwelijks vet-ruimd. ondanks herhaalde smeekbeden bij
de raad. zodat de regenten uiteindelijk op 26 augustus 1799 een extra vergadering
'
belegden om de kommervolle. zeer angstvallige' omstandigheden en 'droevige
toestand' van het armweeshuis 'hartig' ter kennis van de raad te brengen26. Het
stadsbestuur zelf had ook weinig mogelijkheden en kon slechts het weeshuis een
geringe som verstrekken, waarvan de regenten de meest noodzakelijke goederen
aanschaften. zoals brandstof en grutten. De kinderen kregen vrijwel uitsluitend
grutten en brood te eten, maar zelfs het graan kon men nu niet meer aanschaffen.
De leveranciers gaven het weeshuis geen enkel krediet meer.
In veertien maanden tijd hadden de kinderen geen nieuwe kleren gekregen en
'
er was geen uitzicht op uitkomst uit de nood. waardoor ten aanschouwen van alle
de inwoonders dezer stad onze arme weezen zig vertoonen met naauwelijks aaneengehegte lappen om het lijf. Door gebrek aan zeep kregen de kinderen diverse
'brandige' kwalen, schurft. ongedierte en andere onreinheden. Geen enkele burger nam hierdoor meer een weeskind in huis, wat voorheen nog wel eens gebeurde wanneer het weeshuis niet in staat was voor alle kinderen te zorgen. Men
kon zelfs met recht zeggen
dat onse anne weezen zig in geleyke ommandigheden bevinden als de inwoonders
van een lang belegerde stad, die doorgebrek aan alles op de ijselijkste wijse staan om
te koomen:ja wij moeten rondelijk en met een woord verklaaren. onse wezen die vergaan. Dit meedeburgers. moeten wij met de hart grievenste smart onophoudelijk aansien. zonder eenig middel te hebben oni het voor te koomen. terwijl alleen de hoop
op eene genoegzaame ondersteuning ons de moed heeft ingeboesemd om tot heden in
de directie van dat huys in handen te houden. niet tegenstaande wii. bij het gezigt van
die ellende nog het ondraagliik verdriet moeten ondergaan van daagelij k door een
meenigte schuldheisschers met betraande oogen te worden aangevallenz

26.
27.
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De regenten hadden de armoede manmoedig het hoofd geboden; zij hadden die i
beschouwd als een onvermijdelijk gevolg van de perikelen waarin de Republiek
zich bevond en zich uit liefde voor de arme kinderen velerlei genoegens ontzegd
en kostbare tijd opgeofferd. Maar nu zagen zij geen enkel perspectief meeren bo- ;
den collectief hun ontslag aan per eind september 1799, omdat dan de nood op '

zijn hoogst zou zijn als de voedselvoorraad op was. Ook hier weer zien wij de
angst voor schade aan de goede naam en aan eigen affaires. Steeds weer duikt dit
argument op, dat het als een uiterste opoffering gold de nevenbetrekking voort te
zetten tot schade van de eigen zaak, iets wat men niet met goed fatsoen kon vergen van nette burgerliqien. De onaangename consequentie was dat men in moeilijke tijden de brui gaf aan het regentschap, terwijl juist dan kunde en faam zo nodig waren om nog iets voor de kinderen te bereiken. De grievende ervaring dat de
schuldeisers hen lastig vielen, noopte de regenten hun post neer te leggen 'dewijl
wij geen aanleyding willen geven dat nog meer van onse burgers daar door haren
ondergang vinden en ons als de oorzaak daar van beschouwen', zo schreven zij.

Het stadsbestuur kon ook niet meer geld geven dan er te verdelen was onder de
vele noodlijdende instellingen. De regenten schortten hun ontslag nog een maand
op, maar dienden op 28 oktober een nieuwe klacht in nadat het stadsbestuur hun
te kennen had gegeven dat in deze kritieke omstandigheden geen ontslag zou
worden verleend. De maat was nu echt vol. De regenten vonden het te veel gevergd nog langer 'aanschouwers derjammervolle toestand der weezen' te zijn en
met een nuchter verslag van alle schone beloften van betaling en de teleurstellende ervaringen van het niet nakomen van deze beloften, besloten zij hun klacht.
Op 31 oktober voerden twee van de vier regenten hun herhaalde dreigementen

werkelijk uit.
8. Opnieuw de diakenen
Op 4 oktober 1800 kwam het bestuur over het armweeshuis weer in handen van
de diakenen. De binnenvader van het armweeshuis deelde de kinderen de bestuurswisseling mee 'ordonneerende alle de kinders om mede de afgetreeden regenten en regentessen bij voortduuring alle achting te bewijzen ( . . . ) en zich
voorts tegen de burgerij in 't generaal nederig en beleeft te gedraagen'28. Naast
diverse ordemaatregelen begon men zeer praktisch direct met vervaardigen van
kleding voor de kinderen. Zoals vanouds gebruikelijk assisteerden de vrouwen
van de diakenen bij alle huishoudelijke aangelegenheden.
Behalve het lenigen van de grootste nood, was de belangrijkste taak voor de
commissie het opstellen van een reglement. Daarvoor kreeg men in februari de
assistentie van twee andere diakenen. In mei 1801 formeerde men een bestuur
van diaken-vaders of buitenvaders, zodat alles weer op de oude voet was geregeld, zoals voor 1771. Iederjaar traden twee van de vier diaken-vaders af. In juni
1805 werd deze bestuursvorm opnieuw gewijzigd toen een vast college van vier
diakenen door de raad werd aangesteld, zonder jaarlijkse mutaties. Op 15 februari 1 8 1 2 kwam een einde aan hun bestuur en nam de Commission des Hospices de taak over, nadat al sinds de oprichting van deze commissie een der leden,
28.

RAZ OAGM notulen 1800, inv.nr. 1473.
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J.C. Andriessen, met het speciaal toezicht op het armweeshuis was belast. Hij
kreeg assistentie van drie van de voormalige diaken-vaders.
Maar de dagen van het armweeshuis waren geteld. Bij de reorganisatie van de
gestichten was slechts plaats voor 66n weeshuis. Het armweeshuis had niet voldoende middelen van bestaan en bovendien waren er diverse negatieve punten.
De armwezen waren buitengewoon ongezond en konden bij hun ontslag vaak niet
zichzelf financieel onderhouden. Daarom besloot de Commission des Hospices
op 17 maart 1812 het weeshuis te ontruimen, hoewel de burger- en de armwezen
niet in hetzelfde gebouw gehuisvest konden worden. Men besloot de armwezen
zoveel mogelijk bij particulieren uit te besteden. Op 3 november 1812 werd de
laatste vergadering in het armweeshuis gehouden, waarbij Andriessen de vergadering 'christelijk en gracieus' bedankte voor zijn ijver en trouw.
Het besef van pligtbetragting, de erkentenis van zo veele ouderlooze weezen die aan
onze vaderlijke zorge wierden toebetrouwd en de goedkeuring van de Opperheer des
Heelals zij Ulieder en mijner belooning. Gaat zo voort mijne Heeren in Uwe nieuwe
loopbaan. wees daar even nuttig als in deze, welke gij nu verlaat. Laat de dankbaarheid ook van die schare Ulieden agtervolgen en zij in den dag allerdagen van U lieden
moeten zeggen: 'wij hebben onze vaders en moeders verloren, dog in hun wedergevonden29.

Hierna werd het armweeshuis gesloten.

29.

390

RAZ OAGM

notulen 1812. inv.nr.

1474.

HOOFDSTUK 22

LEIDING EN TOEZICHT
1. Binnenvader en -moeder

In geen van de gestichten was het beroep van binnenvader en -moeder gemakkelijk, maar in een weeshuis kon een slecht functionerende vader of moeder werkelijk desastreuze gevolgen krijgen, hetgeen in het armweeshuis herhaaldelijk is
bleken. In het burgerweeshuis selecteerden de regenten met zorg een gereformeerd echtpaar van niet al te hoge leeftijd en evenmin namen zij een jong echtpaar wegens het risico van een vruchtbaar huwelijksleven. In het armweeshuis
was de binnenvader dikwijls niet gehuwd met de moeder, waardoor de onderlinge naijver en de spanningen een negatieve invloed op de ordehandhaving hadden. Eigenlijk hoorde het benoemingsrecht van de binnenvader en -moeder niet
tot de bevoegdheden van de regenten. Zij konden slechts een aanbeveling doen.
In de praktijk benoemden Wet en Raad vrijwel altijd de voorgestelde kandidaat
en hielden zich zelden inhoudelijk met de benoeming bezig'.
De dag begon al vroeg voor de binnenvader. Op zondagmorgen stond hij om
hal f zes op en wekte de jongens die het vuur in de haard aanlegden. Op de andere
dagen stond hij een half uur later op, maar op zondagmorgen moest er veel gedaan worden opdat de kinderen op tijd in de kerk zaten. De andere jongens stonden om zes uur op, wasten zich, kamden hun haar, kleedden zich aan en vervolgens deed de vader een uitgebreid gebed met hen, overhoorde hun kerkvragen,
zong een psalm met de jongens en als de eerste kerkklok luidde, trok de vader aan
de bel en ging met alle kinderen om acht uur ter kerke. Tijdens de eredienst hield
de vader de jongens in toom. Pas na kerktijd kreeg iedereen te eten. Om met allemaal hongerige kinderen in de kerk de rust te bewaren, bleek toch wat al te moeilijk, zodat na 1768 de wezen een boterham kregen voor kerktijd. De hongerige
werkjongens hadden bij vader Bollaert geklaagd en ook de diakenen vonden het
verzoek eigenlijk 'allerbillikst (...) en nuttig voor de gesontheijd der kinderen,2
Uit tijdgebrek om breed te tafelen voor acht uur 's morgens, deelde de vader de
boterhammen al op zaterdagavond uit. Tegelijk werd de kinderen verboden
etenswaren voor de zondagmorgen van buiten het tehuis binnen te smokkelen,
zoals voorheen wel oogluikend was toegestaan3.
Ook tijdens de maaltijd had de binnenvader geen rust. Volgens de instructies
zou hij bij iedere maaltijd 'overluyt het gebed en dankzegginge' moeten doen, 'na
eijgen bequaamheyt' of naar vaste formuliergebeden en een hoofdstuk uit de Bijbel moeten lezen, maar al snel bleek dat hij dat overdroeg aan de vier grootste jongens, de 'bequaamste subjecten'. Voor de vader was dat makkelijker omdat hij
1. Nadat een binnenvader in 1794 'oproerige gesprekken' met weesjongens had
gevoerd. greep
het stadsbestuur in. De orangistische vader nam tot genoegen van de patriotse praeses het volgende jaar ontslag Nadien sprak de municipaliteit de verwachting uit dat slechts mensen voorgedragen zouden worden 'die deugdelijke blijken hebben gegeven dat zij de tegenwoordige ordere
van zaken gantschelijk zijn toegedaan'. RAZ OAGM notulen 1797. inv.nr. 1581.
2. RAZ OAGM notulen 1768. inv.nr. 1579.
3.
In 1771 bleek deze verbetering wegens tijdgebrek niet meer in zwang, maar in 1775 aten de
kinderen weer weI hun boterham voor kerktijd.
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dan beter toezicht op de onderlinge vrede kon uitoefenen en kon zorgen dat de andere kinderen eerbiedig luisterden, of althans er niet doorheen praatten. De vader
deelde het eten en zong tot slot met alle jongens een psalm. Pas dan had hij even
rust en terwijl de kinderen 'wat los' gingen, at hij zelf. Om kwart voor 66n trok
hij weer aan de bel en gingen alle kinderen voor de tweede keer naar de kerk. Na
de dienst vroeg hij ter controle of de kinderen wel opgelet hadden waarover gepreekt was, hield hij weer de goede orde en eenmaal thuis gekomen konden de
kinderen die zich tijdens de dienst oneerbiedig gedragen hadden, een kastijding
verwachten. Daarna brak voor de wezen het fijnste moment van de week aan, als
zij naar vrienden of familieleden buiten het weeshuis mochten gaan. Om vijf of
zes uur ging de binnenvader aan tafel met de jongens die in het gesticht waren gebleven en onder het eten werden de catechismusvragen nog eens gerepeteerd. 's
Avonds ging de vader de zieken langs en wanneer alle kinderen 's avonds om negen uur thuis kwamen.1. werden zij naar bed gestuurd en sloot hij alle deuren.
Op maandagmorgen wekte de vader de haardwachters om zes uur en de ambachtsjongens die vroeg bij hun baas moesten zijn om half zeven. Een half uurtje
later volgden de schoolkinderen en de vader had de ondankbare taak toe te zien
dat zij zich allemaal behoorlijk wasten, aankleedden en hun haren kamden,
waarna weer gezamenlijk werd ontbeten; de vader met de jongens en de moeder
met de meisjes. Vervolgens nam hij de zondagse kleren, schoenen en kousen in
ontvangst en ging na of die reparatie nodig hadden. Daarna volgde het ritueel van
het luizen vangen. De kinderen zochten bij elkaar naar het altijd aanwezige ongedierte en hemden en hoofden kwamen nog eens onder het inspecterend oog van
de binnenvader. Zo kon men een grote plaag in toom houden.
Ieder dag gebruikte men tussen de middag om twaalf uur de warme maaltijd.
Om half twee gingen de jongens naar school en om drie uur werden zij afgewisseld door de meisjes die een uur les kregen. De vader diende de school 'naer sijn
uijterste vermogen en bequaamheijd' te leiden, alle kinderen
weI (te) leeren lesen. schrijven. cijfferen, psalm singen en oeffenen in de fondamenten van de Christelijke religie, deselve met vermanen bestraffen, soo veel doendelijk
te leijden, dat se het quade laten en het goede doen, ook geen roede sparen, daar de
tught nootsakelijk is'

En als het dan toch gebeurde dat enige kinderen 'uytsporige stoutigheden quamen
bestraffen, met hulp van de vader
die de tuchtiging uitvoerde.
Om vijf uur genoot men de avondmaaitijd, waarna de vader de schooljongens
naar bed stuurde. In de wintermaanden hield hij om zeven uur avondschool, waar
werkjongens die niet 's avonds 'bij de kaars' werkten een uur les kregen. Ook de
naai- en werkmeisjes hadden op andere dagen avondschool, tenzij er veel achterstallig naaiwerk lag. Om acht uur at de vader met de grotere jongens en om negen
uur lag iedereen op bed en sloot hij de deuren.
De andere dagen van de week hadden ongeveer dezelfde indeling, zij het dan
dat de maandag. woensdag en vrijdag waren aangewezen als de dagen dat ieder
verplicht was luizen te vangen. In de instructie werd het belang van deze activiteit
benadrukt en de vader en moeder op het hart gebonden 'neerstigh sorge' te dragen
te begaan' moesten de regenten die euveldaden

4.

In 1771 mochten de wezen om tien uur 's avonds thuis komen.

5.

RAZ OAGM reglement 1719, inv.nr. 1569.
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dat de kinderen 'van het hooft tot de voeten' behoorlijk gezuiverd werden van ongedierte. De andere morgens hield men school, beurtelings voor de jongens en de
meisjes. Op woensdagmorgen ging de vader met de schooljongens naar de kerkdienst. Die middag verzamelde hij alle wezen die niet buitenshuis werkten en
hield een predikant catechisatie in de Gasthuiskerk, overhoorde de vragen en gebeden en leerde de kinderen uit de catecheseboekjes van Hellenbroek en Molenaar de nieuwe vragen en antwoorden. Aanvankelijk gingen de jongens ook op
vrijdagmorgen ter kerke, waarna weer het verplichte 'onkruyt' zoeken volgde,
maar al snel won de school het van deze kerkgang.
Om de veertien dagen was er gelegenheid nieuwe kleding uit te reiken aan wie
dat nodig had. De kinderen deelden de vader hun behoeften mee en hij verwittigde de regenten. Vrijdagavond werd geen school gehouden, maar catechiseerde
de binnenvader de werkjongens. Op zaterdag reikte hij de zondagse kleren.
schoenen, kousen en hoeden uit. Aanvankelijk kregen de kinderen om de veertien dagen vrij op zaterdagmiddag, maar in het reglement van 1771 bleek al dat
zij iedere zaterdagmiddag naar vrienden of familie konden gaan. Die dag was er
geen school en de grote meiden moesten dan het gebouw schuren en soppenb.
Naast de zorg voor de kinderen had de binnenvader het toezicht op het personeel, op de boekhouding van het hout, de turf, spijs en drank, het graan en de linnen en wollen stoffen. Als kinderen werden aangemeld voor het weeshuis,
diende hij terstond de regenten te informeren en tevens hield hij een register bij
van alle kinderen die in het tehuis waren opgenomen, met daarbij wat zij op hun
rekening hadden staan, welke kleren zij kregen en eventueel hun overlijdensdatum. Eveneens hoorde het tot zijn taak te zorgen dat het in de kinderkamer en de
ziekenzalen ordentelijk toeging, dat de kleine kinderen en zieken 'wel worden
opgepast, behandelt en gekuijst' en dat het eten goed en schoon werd klaargemaakt en op tijd op tafel stond.
Het hele huis werd onder toezicht van de vader en moeder schoon gehouden,
vooral de slaapkamers die dagelijks gelucht dienden te worden, maar waar waarschijnlijk zelden een raam open ging. 's Nachts waren alle deuren, poorten en
vensters gesloten en droeg de vader de sleutels bij zich in zijn slaapkamer. niet
zozeer uit angst voor frisse lucht als wel uit angst voor ontsnappingspogingen van
het nachtleven minnende wezen. Om tien uur deed de vader zijn laatste ronde,

waarbij hij nog eens controleerde of alle vuren wel gedoofd en alle lichten uit wa-

ren. Alleen op de jongenskamer, naaikamer en kinderslaapkamer mocht een
klein nachtkaarsje blijven branden.
2.'Quadedirectie'
Een goede binnenvader en -moeder waren van onschatbare waarde voor het goed
functioneren van het weeshuis. Zij moesten zoveel mogelijk alle botsingen en ongeoorloofde betrekkingen tussen wezen in het tehuis voorkomen. De vader werd
dan ook herhaaldelijk op het hart gebonden 'nauwe sorge' te dragen dat geen 'ontrouw of onordentelijkheden binnen desen huijse en geschiede' en 'ten dien
T.a.p. Deze indeling wa,volgensheteerstereglementvan 1719. Later zijn daarin herhaaldede kinderen mc,even opstaan. varieerde met het
seizoen en de bovengenoemde tijden golden v<,or de winter.
6.

liik kleine wijzigingen aangebracht. De tijd dat

394

eijnde de jongens en meijsens van malkanderen houden en sorge dragen dat de
deure van het ijser hekken niet open gaat, dan bij hooge nootsakelijkheijt'7.
In het armweeshuis. waarin drie- tot vierhonderd wezen huisvesting vonden.
was de taak van de binnenvader veel zwaarder dan in het burgerweeshuis. Het is
dan ook geen wonder dat toen daar in 1757 ongeregeldheden bleken voor te komen, de oorzaak mede werd gezocht in de manier waarop de binnendirectie was
georganiseerd. Het feit dat er geen echtpaar aan het hoofd stond, werkte nadelig
op de onderlinge verstandhouding. De binnenvader alias schoolmeester leefde
vaak in twist met de moeder. hetgeen een 'quaad voorbeeld' voor de kinderen
was en veel 'disrespect' veroorzaakte. De wanorde in het weeshuis was voor een
groot deel toe te schrijven aan de 'jalousie. de verdeeltheden en het mistrouwen'
tussen de personeelsleden. De schoolmeester/binnenvader bemoeide zich daardoor alleen met zijn school, zodat de moeder meende alles alleen te moeten doen
'en zo gaat 't in de overige bediendens, yder dringt naar de kroon en meent souveraijn te zijn in zijn departement', hetgeen resulteerde in 'discordia res maxima dilabuntur'8.
De wanorde en slechte directie, waar de al eerder genoemde commissie uit de
magistraat zich over boog, was toevallig aan het licht gekomen door toedoen van
een lichtzinnig weesmeisje, dat een straf in het tuchthuis kreeg opgelegd. Bij de
verhoren voor het gerecht deed zij een boekje open over de chaotische situatie in
het weeshuis, waarvan de leden van het gerecht en van de stedelijke magistraat
absoluut niet op de hoogte waren. Als gevolg hiervan kreeg moeder Catharina
Mels ontslag, want door haar hoge leeftijd en ziekelijkheid had zij geen enkel gezag meer over de kinderen. De schoolmeester kreeg assistentie, zodat hij de kinderen in het weeshuis en op school beter kon controleren en tevens onder schooltijd een kijkje in de rest van het weeshuis kon nemen, want juist dan bleken zich
in het washuis de grootste ongeregeldheden voor te doen. Tevens vaardigden Wet
en Raad een ordonnantie uit waarin herbergiers verboden werd weeskinderen in
hun herberg toe te laten. Met deze maatregelen hoopte men een 'stil en stigtelijk
huyshouden' te verkrijgen.
In 1761 was echter nog geen echtpaar als binnenvader en -moeder benoemd.
Hoewel de financiele voordelen lokten, (een echtpaar was goedkoper dan twee
aparte krachten), waren de diakenen bevreesd dat er geen echtpaar te vinden was
waarvan zowel de man als de vrouw de gezochte kwaliteiten bezaten. Bovendien
was men bang dat een echtpaar elkanders feilen zou bedekken en dat de diaconie
dus minder inzicht zou hebben in het plichtsverzuim van beide mensen. Pas met
de komst van de regenten deed het echtpaar Bal zijn intrede, hetgeen een rustgevend element in het woelige armweeshuis betekende. Ook zijn opvolger Jan van
de Marele drong de excessen terug. Maar toen de vrouw van deze laatste vader
was overleden en hij de hulp kreeg van een ander, met wie hij niet gehuwd was
en niet zo'n goed contact had, was de orde weer ver te zoeken in het gesticht.
In april 1791 was de chaos zo evident, dat men overwoog beide personen te
ontslaan. Er werd door de kinderen aanhoudend brood gestolen dat men in alle
hoeken en gaten van het weeshuis beschimmeld terug vond. Daardoor betrok
men veel meer brood van de bakker dan normaal, soms tot wei acht broden per
dag extra. Moeder Maria den Bakker zette de mand met brood voor het ontbijt
7.
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van de werkjongens de avond tevoren al gereed in een kamertje, zonder dat ertoezicht was, 'ten roove van ieder'.Ende moeder 'kreunende ( . . . )e r zig seer weinig
aan' of zij extra brood bij de bakker moest bestellen. En dat terwijl volgens het
reglement voor de binnenmoeder alle brokjes, korsten en kruimels brood die bij
het snijden en op de tafel over bleven, verzameld dienden te worden om in de
broodpap te verwerken. Het ging zelfs zo ver dat de wezen brood uitdeelden aan
mensen die op straat langs het armweeshuis liepen. Hoewel de namen van de jongens die deze liefdegaven op kosten van het weeshuis uitdeelden bekend waren,
werden zij niet bestraft 'om reden zulkx meer aan de quade directie, als aan de ontrouwe der kinderen is te attribueren'.
Gevaarlijker was het dat Van de Marele en Maria den Bakker de instructie negeerden de lantaarns op de slaapzalen af te sluiten, opdat het risico van brand zo
klein mogelijk werd gehouden. De wezen zorgden zelf voor het vullen, met als
gevolg dat olie ontvreemd werd of op het beddegoed werd gemorst en dat veel
lantaarns het niet deden. Een onaangenaam gevolg was mede dat, nu veel lantaarns niet brandden, de kinderen 's nachts het privaat op de slaapzaal in het donker moesten bezoeken en 'zulkx of tusschen de slaapsteden of door gebrek aan
ligt, niet in maar boven, onder of ter sijden van zodanig privas zulkx verrigten en
daar in lopende al verder in den donker, soo goed en quaad sij konden weer hun
bed moesten soeken'9.
De kinderen namen bij gebrek aan voldoende toezicht hun kans waar en verlieten het gesticht zonder toestemming te vragen. De regenten bemerkten dan ook
regelmatig weeskinderen op straat, die hun loodje als bewijs van toestemming
niet konden tonen. Vooral de herbergier van 'het Groenewoud' mocht zich verheugen in een grote belangstelling van de armwezen. Evenmin sloten de vaderen
de moeder de toegangen in het weeshuis tussen de jongens- en meisjesafdeling,
met de te verwachten gevolgen als resultaat. 'Er is geen twijffel aan of hier door
zoude bijna de gantsche moed van de leden deser vergadering benomen worden,
siende hoe hunne pogingen om waarlijk dit huys van nut te konnen sijn, worden
verijdeld door het niet nakomen van hunne orders' 10. Desalniettemin werd Van
de Marele nog niet ontslagen, maar toen hij twee maanden later 'zeer subiet' aan
de gevolgen van een val overleed, slaakten de regenten een zucht van opluchting.
Maar ook met andere binnenvaders en -moeders, weI echtparen. was het bestuur lang niet altijd even gelukkig. Wijs geworden door de ervaringen met Van
de Marele. ontsloegen de regenten in 1799 dan ook het echtpaar Koppelhofspoedig nadat onder hun directie diverse ongeregeldheden plaats hadden gevonden.
Ook bij de opvolger van Koppelhof bleek de chaos in het armweeshuis voor een
groot deel te wijten aan de slappe directie van de binnenvader en -moeder. In een
tehuis met zo veel kinderen was een strakke en goede leiding een voorwaarde van
de allereerste orde. Daarbij kwam dat geen van de echtparen veel ervaring had in
het omgaan met grote aantallen kinderen en aangezien de regenten het liefst kinderloze echtparen benoemden. hadden die hun opvoedkundige kwaliteiten niet
eens op hun eigen kroost kunnen uittesten.
De sollicitanten voor de functie van binnenvader en -moeder kwamen voornamelijk uit de kleine middenstand, de handwerkslieden. zoals kleermakers, tim-
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merlieden, smeden en bakkers. Maar ook waren de sociaal lagere groepen vertegenwoordigd met diverse knechten, werkloze koetsiers, turfkruiers en anderen.
De overgang naar een weeshuis met tientallen personeelsleden en wezen in functies en honderden kinderen onder hun leiding, was dan natuurlijk wei erg groot.
In het burgerweeshuis met veel minder kinderen en een overzichtelijker huishouden. speelde dit probleem van wandirectie in beduidend geringere mate. Het is
dan ook niet zo vreemd dat bijvoorbeeld in het burgerweeshuis van Harderwijk,
met slechts tien il twintig wezen, het ordeprobleem en plichtsverzuim van de vader en moeder nauwelijks bestonden. De verschillende achtergrond van de armwezen en de burgerwezen zal ongetwijfeld ook een grote rol hebben gespeeld. Bij
het hoofdstuk over de orde komt dit onderwerp terug want dat was een essentieel
verschilpunt tussen beide weeshuizen.

3. Kindermoeder

De kindermoeder was belast met de zorg voor de jonge kinderen. De kleinste wezen. tot zes jaar, waren uitbesteed en die van zes tot twaalf had de kindermoeder
onder haar vleugelen, daarbij geassisteerd door enkele grote meiden. Dit was de
enige plaats in het gesticht waar jongens en meisjes samen waren. Zij was dagelijks bezig de kinderen te ontluizen. Wellicht was dat een van de weinige min of
meer tedere momenten, want bij het grote kindertal had zij haar handen vol de
rust te handhaven. Overdag gingen de kleintjes naar school en na schooltijd hield
zij een soort matresschooltje. waarbij de haar toevertrouwde kinderen bezig gehouden werden met spellen, leren lezen en de 'eerste beginzelen der waarheijd'.
De meisjes moesten breien en onwillige breistertjes spoorde zij aan 'op de best
mogelijke wijze' ". Daarbij spaarde zij de roede niet. Later verdween uit haar instructie de bepaling dat zij de roede diende te hanteren en verving men die door
de omschrijving dat zij de kinderen tot het goede diende aan te sporen. Men liet
het aan haar over hoe zij dit doel wilde bereiken. Speciale aandacht verdiende de
houding van de haar assisterende meiden. want zij mochten niet te hard slaan bij
de ordehandhaving.
De regenten drukten de kindermoeder op het hart dat zij de grote jongens die in
haar kamer rondhingen weg moest sturen. niet zozeer met het oog op de kleintjes,
maar uit angst voor verliefdheden van de haar helpende grote meiden.
Niet alleen zorgde zij voor de kleine kinderen, maar ook verpleegde zij de zieken op de jongens- en de meisjesziekenzalen. Aanvankelijk had de kindermoeder
nog niet de zorg voor de zieken. Pas in 1730. na herhaalde klachten dat de zieke
kinderen in het weeshuis verwaarloosd werden, kwamen die onder haar hoede en
was er een geregelde zorg voor de zieken. Vooral voor deze kinderen vond men
zuiverheid en reinheid van groot belang en daarom moest zij regelmatig het beddegoed luchten. Ook de geestelijke verzorging kwam op haar neer. Zij of een van
haar meiden las driemaal op een dag een kapitteltje uit de Heilige Schrift tot morele ondersteuning van de zieken. De koortsige kinderen mochten weinig bezoek
krijgen. maar kennelijk leverde dat in de praktijk problemen op. De ziekenzalen
waren een ideale ontmoetingsplaats voor vrijlustige jongens en meisjes. In een la11.
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tere instructie verplichtten de regenten de kindermoeder de deur tussen de jongens- en meisjesziekenzaal altijd zorgvuldig te sluiten 'om het loopen van jongens en meyden onder malkanderen te beletten'11. Zodra de werkjongens thuis
kwamen van hun werk. sloot men de deuren hermetisch voor deze mogelijk gevaarlijke Romeo's. Wanneer de sleutel op de deur tussen beide ziekenzalen werd
aangetroffen, nam de binnenvader die in beslag en gaf hem aan de regenten, wat
een gewisse reprimande voor de ziekenmoeder betekende.
De zieke kinderen kregen vaak wittebrood, een delicatesse die voor de andere
wezen niet was weggelegd. Mede daarom diende bezoek geweerd te worden,
omdat het anders het brood uit de mond van de zieken zou stelen. Zodra de kinderen weer aan de beterende hand waren, verviel het speciale voedsel. tenzij de chirurgijn of medicinae doctor anders voorschreef. Want de binnenmoeder had het
liefst 'zo weijnig potten te vuur als mogelijk is'. Dat niet iedere wees tevreden
was met de ziekenkost, zullen wij later nog zien.
Als salaris kreeg de kinder- en ziekenmoeder het schamele loon van £ 12 per

jaar' 1. weliswaar met kost en inwoning. maar met de bepaling dat zij ongehuwd
diende te blijven.

4. Naaimatres
De weesmeisjes brachten de tijd die zij niet op school zaten door met naaien en
breien. Om hen goed te oefenen in het naaien van kleding was een naaimatres
aangesteld. Aanvankelijk waren er twee; een voor wollen en een voor linnen stoffen, die ieder de helft van de meisjes onder hun hoede hadden. Ook in de naaischool had het vangen van de luizen een hoge prioriteit. De speciale aandacht van
beide matressen!4 diende ernaar uit te gaan dat alle meisjes 's morgens v66r het
eerste gebed al hun keurslijfje aan hadden. In de naaischool werden de weeskleren hersteld en een aantal kledingstukken vervaardigd, zoals hemden, borstrokken en ander ondergoed. De bovenkleren vielen onder de verantwoordelijkheid
van de kleermaker. De meisjes zaten de ganse dag te naaien, uitgezonderd de
(korte) schooltijden en de maaltijden. Zodra de meisjes 's morgens uit school
kwamen, moesten zij aan het werk en de hele middag van half twee tot zeven uur,
uitgezonderd een uurtje gewone school, waren zij over hun naaiwerk gebogen.
Dinsdag en woensdag werkten de kinderen ook al voor het ontbijt. Donderdag
was speciaal bestemd voor het lap- en stopwerk. Wekelijks moesten ongeveer
dellig paar kousen gestopt worden, waarbij ieder meisje altijd de kousen van een
vaste groep jongens onder handen nam. Op zaterdag mochten de meisjes als een
soort gunst hun eigen kleren nog eens verstellen en hun eigen kousen stoppen.
Pas wanneer dat gebeurd was. konden ook zij op bezoek bij familie of vrienden.
Ook burgers brachten hun naaigoed naar de weesmeisjes, waar zij voor een gering bedrag kledingstukken lieten naaien. Veel achtenswaardige Middelburgers
vonden het een liefdadige plicht de wezen hun hemden, lakens, slopen, schorten,
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derdoekjes. dassen en mouwen te laten maken. In 1753 liet de heer De Wind zeven lakens en zes slopen maken en in 1772 bestelde de eerste edele van Zeeland
J. van de Perre achtentwintig hemden van zestien stuivers per stuk. Dat waren
dure hemden, want het gasthuis bestelde hemden van slechts acht stuivers per
stuk. Mejuffrouw Van der Poest bezorgde de meisjes haar kousen die gestopt
moesten worden en burgemeester Paspoort kocht in 1772 twaalf paar mouwen,
twaalf hemden van tien stuivers per stuk en zes kinderhemden £acht stuivers'5.
De grote zorg van de matres was dat het naaiwerk op tijd klaar kwam, voor
het werk voor de burgerij, want men was afhankelijk van een goede naam bij het
verwerven van nieuwe opdrachten. Om de naaimatres te animeren dat zij bij haar
vrienden, bekenden en vroegere opdrachtgevers reclame maakte voor de naaischool van het weeshuis. gunde men haar een geldelijk belang bij de opdrachten.
Zij en de meisjes kregen samen de helft van de opbrengsten van al het burgernaaiwerk, waarvan de matres vijftig procent kreeg, de oppernaaimeid tien procent en de andere meisjes de rest. De andere helft kwam het weeshuis ten goede.
Het was de matres verboden zich voor particulier naaiwerk apart te laten betalen.
Ook de matressen werden met een karig loon afgescheept. Zij ontvingen £ 12 per
jaar, inclusief kost en inwoning, vuur en licht, bewassing en gratis medische hulp
en medicijnen'6.

5. Portier en bode
Om de goede orde in het huis te bewaren, mochten de wezen natuurlijk niet naar
het hun beliefde in en uit het gesticht lopen en konden zonder toestemming geen
bezoekers in het weeshuis komen. Degene die daar speciaal op moest letten was
de portier. Hij had de sleutel van de voordeur. Hij mocht behalve de werkjongens, niemand uitlaten, ook niet de grote meisjes die werkten in de kinderkamer,
naaischool, keuken of in de apotheek. Alleen wanneer zij toestemming hadden en
als blijk daarvan een koperen muntje bij hem afgaven, ontsloot hij de deur en
bracht de penning terug naar hun afdeling zodat ook daar weer gecontroleerd
werd of de toestemming weI echt was verleend. Wanneer de werkjongens van
hun ambacht teruggekeerd waren, gold voor hen dezelfde regel. Bezoekers van
buiten het gesticht konden de kinderen op een vaste middag in de poort spreken.
Als de regenten vergaderd waren, hield de portier de bel in de gaten. Werd er
gescheld. dan snelde hij toe en vroeg wat hun wensen waren. Ook de broodkelder
viel onder zijn verantwoordelijkheid. Hij hield de kelder schoon, hielp de broodsnijder de boterhammen snijden voor de ongeveer honderd burgerwezen, de drietot vierhonderd armwezen en de personeelsleden. Daarbij sjouwde hij ook nog
eens alle hout en turf aan voor de keuken en de brandstof voor de verwarmde 10kalen. Hij assisteerde de meiden met het slijpen van de messen, hij hielp de asman met het sjouwen van de askar en verleende overal hand- en spandiensten. De
binnenvader lette erop dat dit manusje-van-alles niets 'boven vermogen worde

opgeleidt'.
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In het armweeshuis, dat qua bewonersaantal veel groter was en waar dus ook
een intensiever verkeer was, hield het portierschap meer in. Twee portiers stonden in wisseldienst bij de poort, van 's morgens vroeg tot 's avonds tien uur wanneer de poort op slot ging. Desalniettemin faalde het loodjessysteem daar wegens
de slechte controle en konden de kinderen in sommige tijden het weeshuis in en
uit gaan zonder dat hun een strobreed in de weg werd gelegd.
De keuze van de portiers was dan ook niet altijd even gelukkig. Te kleine of te
jonge portiers lieten over zich lopen, ziekelijke portiers bleven in een hoekje zitten en alcoholisten maakten met iedereen ruzie. Men zocht eigenlijk een soort
'uitsmijter'. maar stelde daar niet de nodige beloning tegenover, zodat men zich
moest behelpen met mensen die voor een fooi het werk deden. Dat waren dan
vaak lieden uit het armziekenhuis, ziekelijke oudjes die de drank niet konden laten staan en in hun roes agressief werden. In het armweeshuis had men aan het
eind van de achttiende eeuw bijzonder slechte ervaringen met deze mensen. Gillis Dirks spande in 1787 de kroon in het kwaad, door de armwezen te bedreigen
met messteken en moorddadige taal. Een regent die poolshoogte kwam nemen.
vond tot zijn verbazing een volledig ontoerekeningsvatbare portier die prompt de
meest grove taal begon uit te slaan. zo erg dat deze 'expressien ( . . . ) alle verbeeldingen te boven gingen'17. Over het algemeen toonden de wezen voor de oude
mannen uit het armziekenhuis bitter weinig respect.
Maar ook weesjongens konden het baantje vaak niet aan. In het armweeshuis
waren in 1785 beide portiers ziekelijk en liet men hen vervangen door twee jonge
wezen. met als gevolg een 'disorde, zoodanig dat de kleyndere jongens welke
daartoe wierden gebruykt niet in staat waren zig tegens anderen die uyt wilden
gaan hun te verzetten'. In 1806 besloot men eindelijk. na veel ellende. geen wezen meer aan te trekken 'alzoo daar door het ontijdig en overtollig uit en in lopen
beter zoude kunnen worden voorgekomen''x
De portier kreeg nauwelijks een beloning. Kost. kleding en inwoning waren de
eigenlijke beloning, met iedere week een schelling en twee stuivers voor het snijden van het brood. Op nieuwjaarsdag kreeg hij een rijksdaalder en als een varken
werd geslacht. deelde hij in de vreugde met twee schellingen 19
Behalve de portier was er nog een 'knape'. een enigszins verwarrende aanduiding omdat de knaap soms een bedaarde vader van een talrijk huisgezin was. Later kwam de term bode dan ook meer in omloop. De bode was eigenlijk de loopjongen van de regenten, die alle boodschappen voor de heren uitvoerde. Hij
bracht briefjes rond, hield werklieden in de gaten, voerde opdrachten uit en hield
vooral zijn ogen en oren wijd open. Als hij vernam dat ergens een voormalig
weeskind was overleden van wie het tehuis nog de erfenis kon opeisen, gaf hij
daarvan kennis aan de regenten. Hij was ersteeds op bedacht schade te weren en
voordeel voor het weeshuis te bevorderen.
Iedere morgen om acht of negen uur (afhankelijk van het jaargeti.ide en de omstandigheden) vervoegde de bode zich bij het weeshuis en vroeg de binnenvader
en apotheker of nog leverantiebriefjes door de regenten getekend moesten worden en of zii berichten door te geven hadden. Daarop toog de bode naar het huis
van de voorzittende regent. liet daar zijn briefjes tekenen en bezocht de regenten
17.
18.
19.
400

RAZOAGM notulen 1787, inv.nr. 1472.
RAZ OAGM notulen 1806, inv.nr. 1473.
RAZ OAGM reglementen portier, inv.nr. 1594.

die boedels beheerden en de kashoudende regent om te horen of iemand zijn diensten nodig had. Tevens informeerde hij de regenten over de stand van zaken in het
weeshuis. Vervolgens ging hij de huizen van de regentessen langs, 'sullende dan
al het gene hij te vet-rigten krijgt, met de meeste vlijt tragten uijt te voeren'.
Vooral bij sterfhuizen was zijn hulp onontbeerlijk. De net wees geworden kinderen konden zelf niet de zaken van hun ouders afhandelen. Die verzorgden de
regenten. Zij zorgden voor de begrafenis van de overledene, inventariseerden de
boedel en regelden de veiling van de meubelen. Daarbij deed de bode het meeste
werk en hield zonodig nog een contra-boekhouding van de veiling bij. Ook droeg
hij de schuldboeken die in een sterfhuis gevonden werden over aan de regenten.
die poogden de debiteuren tot betaling aan te zettenlo. De bode haalde tevens iedere veertien dagen de werklonen op van de weesjongens die op ambachten werk-

ten, evenals de gages van de jongens die in dienst waren bij de VOC of de WIC.
Daarbij had de bode een open oor voor de eventuele aanmerkingen en klachten
van de werkbazen over het gedrag en de vlijt van de hun toevertrouwde weesjongen.

Jarenlang heeft in het burgerweeshuis Nathan, de zoon van binnenvader Bollaert. deze baan tot aller tevredenheid vervuld21. Nathan had meer dan 42 jaar in
het weeshuis vertoefd, totdat 'toevallen oorsaak nemende uyt het zenuwgestel'
een einde maakten aan zijn loopbaan. Toen hij oud en ziek was geworden, maar
het zich niet kon permitteren zijn ontslag te vragen, verzocht hij in een roerende
brief om hulp, ' wijl hij in kommer blijf, wijl de jaaren beginnen te vermeerderen
(en hij) die verloorene kragten soo nooyt meer sal erlangen'. De gevraagde assistent-bode kreeg hij niet, maar wel zijn ontslag met een pensioentje van £ 50 per
jaar. Door de grote financiele zorgen van het gesticht werd dat zeven jaar later, in
1802 tot £ 20 verminderd, waarmee hij tot een bittere armoede werd veroordeeld22.

Men kon zich indekken tegen de risico's van een dergelijke ellendige oude dag
door mee te doen aan de weduwenbeurs toen het burgerweeshuis nog met de diaconie was verbonden. Ieder personeelslid kon deelnemen voor een jaarlijkse bijdrage van £5,i n l 737 verhoogd tot £6, waarvoor de weduwe recht kreeg op een
jaarlijkse uitkering van £ 30. Na de financiele afscheiding met de diaconie was
deze vorm van verzekeren tegen de kwade oude dag niet meer weggelegd voor
het personeel van het burgerweeshuis en was men afhankelijk van de goedgunstigheid van de regenten, die in moeilijke tijden niet groot bleek te zijn.

Omdat hij met veel geld omging, moest hij een borg van £ 100 stellen, maar liefst anderhalf
maal zijn jaarsalaris.
21.
Hij had daarnaast nog tijd over om een geschrift samen te stellen met aantekeningen van diverse voorvallen en regelingen in het burgerweeshuis.
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OPNAME EN ONTSLAG
1. Armen en hun kinderen
Iedere stad droeg de zorg voor de eigen armlastigen en de diakenen beijverden
zich ervoor de last van de vele armen en daarmee ook de grote toevloed naar het
armweeshuis zoveel mogelijk te beperken'. Toegelaten tot het armweeshuis werd
ieder kind dat in Middelburg was geboren en van wie een van beide ouders minstens een jaar en zes weken in de stad had gewoond. Vertrok men uit de stad, dan
had men na een jaar zijn recht op ondersteuning verspeeld en zijn kinderen konden niet meer naar de plaats van herkomst worden teruggestuurd, onafhankelijk
van de geboorteplaats van de kinderenz. Wanneer niet aan de toelatingseisen voldaan was, wikkelden de diakenen zich soms in een hevige strijd om het desbetreffende kind niet te hoeven opnemen. Zo droeg in 1673 de diaconie van Veere een
vondeling op aan het armweeshuis, omdat de moeder in Middelburg zou hebben
gewoond. Het kind was echter in Veere te vondeling gelegd en kennelijk ook daar
geboren, zodat de diakenen opname weigerden. Maar 'die van Veere' bezorgden
de baby heimelijk in het weeshuis, waarna de diakenen het kind met een deurwaarder terug stuurden. De goede man kon zijn vracht daar niet kwijt en werd met
kind en al buiten de stad gezet. Zeer verbolgen over deze gang van zaken, stuurden de diakenen de baby nogmaals met de deurwaarder en een beleefde brief naar
Veere, waarna baby en brief binnen een week weer in Middelburg terug waren3.
In het begin van de achttiende eeuw werden zoveel vondelingen, soms naakt,
op de wegen gevonden, dat de diakenen de stadsregering verzochten de namen
van ouders die hun kinderen verlaten hadden in de krant te publiceren. Dan zou
men de ouders misschien kunnen achterhalen en hen met de zorg voor de kinderen kunnen belasten.
In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam steeds meer aandacht voor de
gebrekkigheid van de bedeling, die er voornamelijk in bestond geld en goederen
te verschaffen. De nieuwe, door de Verlichting ingegeven opvoedingsmoraal
hield in dat de armen moesten werken voor hun brood en dat men hun daartoe de
kans moest geven door pauperfabrieken op te richten. In 1779 schreef het
Zeeuwsch Genootschap een prijsvraag uit hoe de armen aan werk geholpen konden worden en hoe zij op een betere wijze aan de kost konden komen dan door de
toenmaals gangbare bedeling. De inzenders waren allen voorstanders van werkverschaffing in armenfabrieken en pleitten voor een betere opvoeding van de
jeugd. Daardoor zou ieder in staat worden gesteld met eigen handen zijn brood te
verdienen. Hierbij was een grote taak weggelegd voor de regenten van de weeshuizen en met name voor die van het armweeshuis. Daar verbleven de kinderen
van de maatschappelijke groep die het eerst voor bedeling in aanmerking kwam.
1. In 1705 namen de Zeeuwse Staten in navolging van de Staten van Holland het 'Placaet en
Reglement tot het onderhouden van arme kinderen' aan, waarin geregeld werd wie in de alimentatie van wezen moest voorzien.
2. Coronel. Middelburg zoorheen en thans. 135. 144.
3. RAZ OAGM register notulen diakenen 1673, inv.nr. 1482.
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Al eerder, in 1773, ontwikkelden een aantal Middelburgse diakenen een rigoreus plan. Alle 'onnuttige personen' en vooral diegenen die van aalmoezen leefden, zouden binnen een jaar een andere woonplaats moeten zoeken, regulier
werk moeten hebben, of in het werkhuis een regulier bestaan proberen op te bouwen. Desainiettemin bleef bijstand van de diaconie nodig, maar men zou dan alleen mensen bedelen die niet alleen een jaar in Middelburg hadden gewoond,
maar er ook hadden gewerkt 'en niet door onverdraagelijke luyheid of ondeugentheid maar door ziekte of andere wettige beletzelen' verhinderd waren hun werk
voort te zetten. De personen met kinderen moesten hun kroost in het armweeshuis
onderbrengen-'. Een aantal diakenen wilde dit als voorwaarde stellen om ondersteuning te geven. Het voordeel hiervan was dat die kinderen in het armweeshuis
een goede opvoeding zouden krijgen, zo dacht men in idealistische momenten,
opdat dezelve tot staat van perfectie worden gebragt om groot en meerderjarig geworden zijnde. hun eigen bestaan en onderhoud te konnen vinden en niet van jongs af tot
bedelaars. luye ledigloopers en voor altoos onnutte doodeters te worden opgevoed.
die hun leven lang geduurende als tot alles onbekwaam. tot laste van den armen blijven. gelijk thans menigvuldig het geval is, want nog actueel zijn erdie van den armen
leven en met waarheid zeggen konnen: ik leve van den armen en mijn vaderen grootvader hebben van den armen geleeft en mijne kinderen en kindskinderen zullen er
mede van leven-'

Men hoopte dat het dwangmiddel om luiaards uit het ouderschap te ontzetten een
laatste prikkel voor ouders zou zijn om toch aan het werk te gaan en zo de zeggenschap over hun kinderen niet te verliezen. Een fabrieks- of werkhuis kwam er wel
in 1781, maar de kinderen van bedeelden werden niet verplicht in het armweeshuis opgenomen. Zij werden juist in het fabriekshuis te werk gesteld waar zij leerden vlas, wol of katoen te spinnen en de gesponnen garens te weven. Tevens kregen zij daar enig onderricht in lezen en schrijven.

2. Opnamecriteria
Het grote verschil tussen het burger- en het armweeshuis lag in de opnamecriteria. In het armweeshuis kon in principe iedere hele of halve wees terecht die in
Middelburg geboren was of er gewoond had. Het burgerweeshuis was opgericht
omdat de burgers het niet gewenst achtten dat hun nagelaten kinderen samen met
het kroost van armen en vreemdelingen zouden opgroeien. De toelatingseisen
voor het burgerweeshuis waren dan ook bijzonder streng en aan deze vereisten
werd strikt de hand gehouden.
Men nam kinderen aan die nog niet de leeftijd van zestien a achttien jaar hadden bereikt en die door de voogden of naaste familieleden werden opgedragen.
De vader of de moeder moest in Middelburg geboren zijn of er het burgerrecht
hebben gekocht en er ten minste zeven jaar achtereen hebben gewoond en wel tot
op het overlijden van de laatstlevende ouder. Daarbij moest df de vader 6f de
moeder de ware gereformeerde religie aanhangen en in ieder geval op het einde
4.
5.

RAZ Verzameling Verheye van Citters, stukken godshuizen 1773. inv.nr. 54A .
T.a.p.
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van zijn of haar leven toegelaten zijn tot het heilig avondmaal. Hieronder werden
de lidmaten van de Engelse en Waalse kerk ook begrepen. De kinderen of voogden waren verplicht van deze gezindheid van hun ouders voldoende bewijsstukken over te leggen. In deze eis dat een van beide ouders gereformeerd behoorde
te zijn. was het Middelburgse weeshuis uniek. Andere burgerweeshuizen in den
lande namen weesjes op van alle gezindten. terwijl de strikt gereformeerde weeshuizen ook altijd alle arme weeskinderen opnamen.
Opvallend is ook dat niet gekeken werd tot welk geloof de weeskinderen zelf
behoorden. De bepaling dat slechts 66n van beide ouders de gereformeerde religie moest zijn toegedaan. liet de mogelijkheid open dat kinderen uit een gemengd
huwelijk met een andere godsdienst dan de heersende gereformeerde toegelaten
werden. Desalniettemin voedde men de wezen in het tehuis alleen op in de 'enig
waare belijdenis'. Uit de notulen blijkt overigens niet dat ook werkelijk andersdenkende wezen in het tehuis waren. Kennelijk werd de band met een ander geloof door de opname rigoreus verbroken en indien de voogden dat niet wilden,
boden zij de kinderen niet bij het burgerweeshuis aan6. Pas in 1828 beslisten de
regenten dat de langst levende ouder tot de hervormde kerk moest behoren, terwijl in 1880 dit opnamecriterium nog verder verscherpt werd. toen de gemeenteraad het besluit nam dat ook de kinderen zel f in de hervormde kerk moesten zijn
gedoopt.
In het armweeshuis hanteerde men de maximum leeftijd voor opname soepeler. De maatstaf was dat het weeshuis zeker enkele jaren voordeel moest kunnen
trekken van de arbeid van een kind, zodat de alimentatiekosten en de mee te geven uitzet terugverdiend konden worden. In 1799 werd de limiet voor opname op
20 jaar gesteld, opdat men nog maximaal vijf jaar de inkomsten kon genieten.
Overigens konden kinderen van 20 jaar in de praktijk vaak toch weI voor zichzelf
zorgen en kwamen liever niet in het weeshuis. Vooral jongens die al lang werkten, waren niet gediend van het feit dat zij ineens onder toezicht van de regenten
kwamen te staan. Zo ook Jan Miln van twintig jaar, die na het overlijden van zijn
moeder onder de hoede van de regenten kwam. Hij zorgde echter al twaalf jaar
voor zijn eigen brood 'en vermeent volkomen in staat te zijn zijn kost verder op
zee te winnen,7.
Kinderen beneden de zes jaar werden niet in het weeshuis zelf verpleegd. maar
uitbesteed bij burgers of familieleden in de stadM. Deze kleine weesjes, de houwkinderen, stonden onder speciaal toezicht van een diaken. Het kwam overigens
regelmatig voor dat zij nog lang na hun zesde verjaardag door hun pleegouders in
huis werden gehouden. De burgers kregen een vergoeding voor de verzorging
van het kind. De liefde voor de vergoeding en de liefde voor het kind waren vaak
moeilijk te onderscheiden. In 1725 weigerde Magdaleentje la Roy het door haar
verzorgde weesje Clara Kloeck. aan wie zij bijzonder gehecht was, naar het
weeshuis te brengen. Maar toen de betaling gestaakt werd, bracht de pleegmoeder het kind snel terug.
Met de lutherse en mennonitische kerkgenootschappen waren afspraken gemaakt dat de wezen ten laste kwamen van het kerkgenootschap waartoe de langst levende ouder had behoord. Van
afspraken met de rooms-katholieken blijkt niets.
7. RAZ OAGM notulen 1782. inv.nr. 1470.
8. In 1799 werden de houwkinderen bij wijze van bezuiniging al met vijfjaar naar het armwees6.

huis gezonden.
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Het is moeilijk in deze zaak het beleid van de diakenen te achterhalen. Sommige pleegouders mochten weI het kind nog een tijd na de zesde verjaardag in
huis houden en kregen daar de normale vergoeding voor, terwijl anderen geen gehoor kregen op hun verzoek tot verlenging van de verzorging. Zo hoefde Willemijntie van der Linde, die in 1714 de achttien maanden oude Pieternella in huis
nam, het meisje in 1720 niet naar het nieuwe weeshuis te brengen 'dewijl dese
vrou die weese gaarne wilde houden'. Maar de diakenvaders hielden wei de vrijheid aan zich om Pieternella te allen tijde terug te kunnen haleng. Jacomina Laat,
net een maand oud toen haar ouders overleden. werd met zestien linnen en twee
wollen luiers bij haar pleegouders bezorgd en kwam pas op negenjarige leeftijd
in het weeshuis. Vanuit het burgerweeshuis zijn tussen 1718 en 1781 in totaal 74
houwkinderen bij burgers uitbesteed. Indien de houwkinderen nog bij de pleegouders woonden wanneer zij naar school moesten, verboden de diakenen dat de
burgerwezen de armschool bezochten.
Er waren nog meer voorwaarden om de stand van het burgerdom te bewaken.
De aspirant-burgerwezen mochten geen bastaarden zijn, geen van beide ouders
mocht door 'eenig wanbedrijfhun selven ( . . . )d e borgerlijke saamenlevinge hebben onwaardig gemaakt' en evenmin nam men wezen aan van wie een van beide
ouders ooit door de armenkas was ondersteund, tenzij de verkregen gelden later,
nog tijdens het leven van de ouders, waren terugbetaald. Ouders die bankroet waren gegaan, hadden ook de kans verspeeld hun kinderen na hun dood in het burgerweeshuis te mogen onderbrengen, tenzij ze later hun crediteuren alsnog hadden betaald. Als dan het geval zich voordeed dat een vader of moeder, burger van
Middelburg, overleed, was er haast geboden voor familie of vrienden, want de
kinderen moesten binnen vierentwintig uur na het overlijden van de laatste ouder
worden opgedragen bij de voorzitter. Na deze opdracht kregen de voogden nog
veertien dagen de tijd om inzicht te krijgen in de stand van de boedel en zich te
beraden of zij niet liever zelf voor de kinderen wilden zorgen. In dat laatste geval
mochten de wezen nooit meer in het burgerweeshuis opgenomen worden en bleven zij tot hun meerderjarigheid ten laste van degene die hen de eerste keer had
aangenomen. Zo wilde men het heen en weer schuiven met kinderen voorkomen,
waarbij de weeshuizen altijd de kastanjes uit het vuur zouden moeten halen. De
tijd van vierentwintig uur was met opzet zo kort gekozen, opdat de diakenen of
regenten al meteen maatregelen konden treffen dat niets van de ouderlijke boedel
verduisterd zou worden.
Indien de voogden van de opgedragen kinderen na de veertien dagen bedenktijd bij hun opdracht bleven, moesten de wezen terstond na afloop van de termijn,
of zoveel eerder als mogelijk was. naar het burgerweeshuis worden overgebracht. Tegelijk met de opdracht van de kinderen gaf men een staat en inventaris
van de ouderlijke boedel mee, benevens een lijst van effecten of andere waardepapieren. Een belangrijk punt was dat de voogden of vrienden moesten zweren
dat zij niets van de boedel zouden achterhouden of verzuimen op de lijst te zetten.
Tevens beloofden zij dat als hun ter ore kwam dat de kinderen legaten of erfenissen kregen, zij het getrouwelijk zouden meedelen. De diakenen-bouwmeesters,
later de regenten, spanden zich in de boedel te liquideren, te verkopen of op te
slaan ten bate van de kinderen. Het weeshuis genoot 5% van het bruto rendement
van de veiling.
9.

RAZ OAGM register houwkinderen 1725, inv.nr. 1630.
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De ouders mochten geen schulden hebben bij hun overlijden. Als de burgerwezen 25 pond Vlaams of meer bij hun komst in het weeshuis inbrachten, kregen zij
dat bij hun ontslag ook weer mee, eventueel vermeerderd met de tijdens hun
weeshuistijd nog aanbestorven gelden. Hadden de kinderen minder dan dit minimumbedrag, dan verviel het aan het tehuis als een vergoeding voor de genoten

verpleging'o

3. Gestrengheid en gelukzatigheid
De opnameregels voor het burgerweeshuis waren streng en werden ook streng nageleefd. Aangezien dit tehuis voor de kinderen veel prettiger was dan het armweeshuis en meer aanzien genoot, probeerden ouders en voogden soms hemel en
aarde te bewegen de kinderen in het burgerweeshuis te kunnen plaatsen, ook al
voldeden zij niet aan alle voorwaarden. De voogden konden zich tot Wet en Raad
wenden met hun protest over de geweigerde opname. Zo werden de kinderen van
Gerrit Christoffel Joost in 1782 geweigerd omdat Joost net buiten de Slijkpoort,
dus buiten Middelburg woonde. De voogden maakten bezwaar tegen de weigering bij Wet en Raad, die eerst de regenten raadpleegden. Dezen volhardden in
hun weigering, wegens het mogelijk kwade gevolg voor de toekomst wanneer zij
nu tegen de letter van het reglement zouden beslissen". De kinderen gingen
daarop naar het armweeshuis.
De regenten maakten vrijwel nooit een uitzondering op hun toelatingseisen.
Pas in 1795 kwam er een kleine verruiming. Toen vroeg Cornelis de Vos, weduwnaar van Sijgje van Meukeren of het kind uit Sijgies eerste huwelijk, Arij
Goedhals van dertien jaar, in het burgerweeshuis kon worden opgenomen. Het
probleem was alleen dat Sijgje niet in Middelburg, maar in de stadsambachten
(onder jurisdictie van de stad) had gewoond. Vroeger wezen de regenten zulke
verzoeken onmiddellijk van de hand, maar nu wilden zij in principe wel meewerken mits het tehuis voldoende schadeloos zou worden gesteld. Er kwam daarop
een comparitie met de voogden, de gecommiteerden van de weeskamer van de
stadsambachten en een commissie van het burgerweeshuis. Hierbij besprak men
het geval van Arij Goedhals, maar vooral het belangrijke onderwerp of in het vervolg toch niet wat meer wezen uit de stadsambachten zouden kunnen worden aangenomen. De regenten waren daar alleen toe genegen wanneer zij in ieder geval
zelf de boedels zouden mogen at'handelen en daarvan hun aandeel kregen, zonder
inmenging van de weeskamer. Daarmee gingen de gecommiteerden van de weeskamer accoord.
Na dit geval werd het reglement aangepast en mochten ook kinderen in het burgerweeshuis komen, wier ouders minstens vijfjaar achtereen in de stadsambachten hadden gewoond en minimaal £100 per kind achterlieten. Die kinderen kregen geen van alle een uitzet mee en lieten de helft van hun vermogen aan het
weeshuis'2. De voogden van Arij wilden hem zo graag in het burgerweeshuis
kwijt, dat zij deze strenge voorwaarden accepteerden. Er zat echter nog een klein
addertje onder het gras. want toen een jaar later eindelijk de boedel van Sijgie van
RAZ OAGM reglementen 1719. inv.nr. 1569.
11. RAZ OAGM notulen 1782, inv.nrs. 1580-1581.
12. RAZ OAGM notulen 1795. inv.nr. 1583.
10.
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Meukeren was afgehandeld, bleek dat Arij minder had geerfd dan de £ 100 die hij
zou inbrengen. De regenten namen geen genoegen met de ingebrachte £ 84.13.2
en pas nadat dit bedrag was aangevuld met gelden van de onverdeelde boedel van
zijn stiefvader, kon Arij in het weeshuis blijven.
Het is opvallend dat tot aan de Franse tijd de diakenen en regenten vrijwel geen
concessies deden aan de opnamereglementen uit angst voor precedenten en uit
zorg voor de zo belangrijke financien. Maar met de komst van de Fransen hechtte
men wat minder aan de strenge begrenzing van de eigen stad en ging men wat soepeler met twijfelgevallen om. Het waren niet zozeer de regenten die veranderden,
maar het meer burgerlijke stadsbestuur gaf eerder toestemming, waarna de regenten schoorvoetend volgden. Overigens was het slechts een geringe versoepeling.
Misschien hadden de nieuwe burgers in de municipaliteit meer oog voor de grote
en kleine problemen van de burgerij en haar weeskinderen.
De financien bleven echter nog even belangrijk als voorheen en daar gold geen
enkele soepelheid voor. In 1808 werd de bepaling over het in te brengen kapitaal
zelfs verscherpt. De wezen moesten vanaf die tijd ieder minstens £ 50 inbrengen
waardoor zoude worden voorkomen dat het huis niet word volgepropt met kinderen
welken er in effecte niet toe behooren, want voogden of naastbestaande weten zoodanige maatregelen te neemen ten aanzien der crediteuren van de sterfhuijsen, dat de
supplianten niet anders blijkt of de boedels zijn solvent, tgeen al dikwils geheel anders zoude zijn in geval zij die geheijme konstgreepen konden ontdekkenli.

Dit punt was van groot belang omdat geen verpleeggelden voor de kinderen werden betaald. Het weeshuis moest natuurlijk toch inkomsten hebben en had recht
op de rente van de ingebrachte kapitalen van de weeskinderen. Een kind zonder
vermogen leverde dus niets op voor het weeshuis en een kind met een groot vermogen betekende een aardige bron van inkomsten.
Opname in het burgerweeshuis was veel ingewikkelder wegens de vele bepalingen dan opname in het armweeshuis, maar ook veel prettiger voor de kinderen
en mede daardoor erg fraudegevoelig. De voogden van de wezen Taillefert formuleerden de gelukzaligheid om burgerwees te worden met de woorden dat zij
'van herten genegen zijnde om het geluk der weesen te bevorderen (en) zich der
moeite wel hebben willen getroosten om zich te steken in een ongelooflijken
slommer'. Zij hadden de kinderen tijdelijk zelf gehuisvest en gevoed om kostgeld
uit te sparen. Desalniettemin was hun moeite vergeefs'4.
Hoewel het nu lijkt alsof opname in het burgerweeshuis bijzonder gewild was
omdat voogden daar soms zoveel moeite voor deden, gold dit slechts in verhouding tot opname in het armweeshuis. Adellijke wezen zag men niet in een weeshuis, evenmin als de wezen van rijke, vooraanstaande patriciers. Het was geen
plicht om wezen bij een weeshuis aan te meldenls, het was daarentegen een recht
kinderen in het burgerweeshuis onder te brengen en voor het armweeshuis gold
dat dit meestal een noodzaak was. Rijke en aanzienlijke wezen prefereerden het
in de familiekring te blijven en aangezien zij altijd een kapitaal achter de hand
RAZ OAGM notulen 1808. inv.nr. 1584.
Het tragische was dat de boedel juist te kort schoot wegens de korting voor het tehuis van
66n schelling per pond van de bruto opbrengst.
15.
Deaanmeldingbij de weeskamer, waar het vermogen van weeskinderen werd beheerd, was
13.

14.

wei verplicht.
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hadden waarvan de verzorgers het vruchtgebruik kregen, waren de mogelijkheden meestal vrij groot. Wellicht duurde de verzorging van deze bemiddelde wezen ook korter. Vele gestudeerde patricische zonen vroegen al jaren voor hun
vijfentwintigste verjaardag bij de Staten van Zeeland hun 'venia aetatis', een
meerderjarigheidsverklaring aan, waardoor zij na hun studie meteen aan hun
maatschappelijke loopbaan konden beginnen en een ambt mochten gaan bekleden. Patricische weesjongens zullen daarop geen uitzondering zijn geweest.
Opvallend is dat bij adellijke en patricische wezen ook het recht van de weeskamer om de boedel te beheren werd uitgesloten. Voorname families hadden
weinig lust derden inzage te geven in de familiebezittingen en voelden er al helemaal weinig voor het beheer over te laten aan anderen, waarbij gedwongen verkoop van aandelen, roerende en onroerende goederen usance was. Een bepaling
in het testament was voldoende om uitsluiting te bewerken. Bekend is het geval
van de veertienjarige Laurens Pieter van de Spiegel, die in 1751 enkele uren voor
de dood van zijn moeder (de vader was negen jaar tevoren overleden) een codicil
aan het testament toevoegde, ondertekend door zijn stervende moed:r, waarin de
weeskamer werd uitgesloten 16.
De wezen die men in het burgerweeshuis aantrof, behoorden dus niet tot de
hoogste kringen van de stedelijke en regionale elite. Het waren de kinderen van
de nijvere burgerij, de plaatselijke middenklasse, die een redelijk bestaan had opgebouwd en door handel en wandel zich aan de burgerlijke fatsoensmoraal had
aangepast.

4. Boedels, schande en onwil

Vooral bij het opgeven van de staat van de boedel probeerden de voogden nogal
eens de situatie te gunstig voor te stellen. De schulden kwamen uiteindelijk, als
de boedelrekening definitief was opgemaakt, natuurlijk toch wel aan het licht,
maar dat duurde vaak een jaar of langer en de voogden gokten erop dat de kinde-

ren dan niet meer naar het armweeshuis overgeplaatst zouden worden. De regenten waren echter alert op mogelijke deficiten en waren zeer benauwd om bezwaard te worden met arme wezen. Als zij maar even twijfelden, brachten zij de
kinderen in het armweeshuis. Als dan later zou blijken dat de boedel toch solvent
was, werden de kinderen vanuit het armweeshuis naar het burgerweeshuis overgebracht. Het verblijf van deze aspirant burgerwezen in het armweeshuis heeft
zeker scheve ogen gegeven en jalouzie veroorzaakt. wat die periode voor deze
nog maar net wees geworden kinderen niet zal hebben veraangenaamd.
Ook bij de wees Willem de Koning stelden de voogden de vaderlijke boedel
veel gunstiger voor dan die in werkelijkheid was en zij hadden het hele erfdeel
van Willem ervoor over om de jongen het armweeshuis te besparen. De voogden
hadden bij Willem wei zijn tegoed opgegeven, maar daar nog niet het kostgeld
van afgetrokken, ten bedrage van £ 66. Nadat dit de regenten ter ore was gekomen, wilden zij Willem meteen uit het burgerweeshuis verwijderen. Slechts wanneer de voogden zelf voor die £ 66 zouden opdraaien, mocht de jongen in het
weeshuis blijven. hetgeen geschiedde.
16. Van Dijk, Mr liturens Pieter ran de Spiege/.11- 16. Bepaald werd dat de boedel onverdeeld
zou blijven, zodat de drie kinderen gezamenlijk in het ouderlijk huis konden blijven wonen.
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Wanneer de regenten vermoedden dat een boedel insolvent was, lieten zij de
afhandeling over aan de diakenen-bouwmeesters. Pas in 1793 brachten zij daarin
verandering. Zelfs als leek dat er niet eens voldoende middelen aanwezig waren
om maar de begrafenis te betalen, namen zij toch zelf de nalatenschap onder handen. Uit ervaring hadden zij geleerd dat alleen als zij dadelijk de boedel inventariseerden, zij niet het risico liepen dat door slinkse middelen de nalatenschappen
mooier werden voorgesteld of de schulden (tijdelijk) werden weggewerkt. Men
riskeerde nu wei dat het weeshuis op de doodschulden en begrafeniskosten te kort
zou komen, maar dat deden de regenten liever dan steeds het gevaar te lopen het,
burgerweeshuis 'onwettig met een alimentatie belast te zien' die veel nadeliger
was dan de kleine sommen die men op de aanvaarde boedels te kort zou komen.
Wel beslisten de regenten dat zolang het onzeker was of de erfenis toereikend
was, er geen rouwbanden voor de kinderen gekocht werden. Bleek de boedel inderdaad insolvent, dan gaf men de gelden over aan de diakenen-bouwmeesters
die de zaak verder afwikkelden voor de kinderen uit het armweeshuis.
Opname was eveneens problematisch wanneer de omvang van de erfenis niet
goed vastgesteld kon worden omdat de wezen tegoeden hadden in de kolonien.
Zo werden de drie kinderen Van de Poll in 1799 aanvankelijk geweigerd, maar
later toch aangenomen. Zij hadden een erfenis in Rio Essequibo, een van de
Zeeuwse kolonien in Guyana. Daar had hun grootmoeder een plantage gehad die
aan de kinderen Van de Poll gelegateerd was, maar de plantage was nog niet verkocht en de schatting van de waarde leverde veel problemen op. Het burgerweeshuis dekte zich ook in dit geval goed in tegen mogelijke financiele risico's door
de drie wezen ieder £ 25 per jaar te laten betalen, met nog tien procent van het
bruto rendement van hun erfenis uit Essequibo, benevens enkele kleinere voordelent 7. Dat de voogden de vaak buitengewoon hoge eisen van de regenten accepteerden, geeft wel aan dat het burgerweeshuis erg in trek was, of liever, dat het
armweeshuis verschrikkelijk werd gevonden.
Problematischer lag de opname bij gevallen waar wel aan de nodige voorschriften was voldaan, maar waarbij de kinderen wees geworden waren doordat
de laatstlevende vader of moeder door zelfmoord een eind aan het leven had gemaakt. Zelfmoord werd moreel sterk afgekeurd en hoewel het reglement van het
weeshuis de opname van wezen als gevolg van zelfmoord door vader of moeder
niet nadrukkelijk uitsloot, lag het in de lijn der verwachting dat evenals bij sociale
schande van een bankroet of bedeling, deze vlek op het burgerlijk gedrag te groot
zou zijn en de regenten niet tot opname zouden overgaan. Men begreep deze misdaad onder de formulering dat geen van beide ouders zich door een wanbedrijf de
burgerlijke samenleving onwaardig mocht hebben gemaakt. Er werden dan ook
vrijwel geen wezen opgedragen van suYcidale ouders, want deze kinderen gingen
naar het armweeshuis, vaak ook omdat ellende, armoede en wanhoop gezamenlijk kwamen en de ouders veelal toch een tijd bedeeld waren geweest.
In 1802 werd ook de wees Catharina Petronella Steffens opgedragen, hoewel
haar vader zelfmoord had gepleegd. Het burgerweeshuis weigerde haar en de
voogden dienden een rekest in bij Wet en Raad, waarin zij allerlei verzachtende
omstandigheden voor de wanhoopsdaad aanvoerden. De vader van Catharina
leed van tijd tot tijd 'aen een woedende vlaag van zwaarmoedigheid', waarop de
regenten reageerden dat 'de daad door de weezes 's vader Pieter Steffens ge17.
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pleegt, hun voorkwam wel degelijk een groot wanbedrijf' te zijn, waarop volgens
's lands wetten een 'infamerende' straf stond. De voogden waren vasthoudend en
voerden aan dat men de man zijn zwaarmoedigheid niet kon aanrekenen en dus
ook niet de daden in die zwaarmoedige buien gepleegd 'en dus het plegen van zoo
een wanhopende daad meer aan een physique ongesteltheid als wel aan eene opzettelijke misdaad moet worden beschouwd'18 Tevens waren de voogden te laat
met de opgave, een formele misser, waarop de regenten met grond de aanmelding
konden afslaan. Maar ook daarvoor vroegen de voogden clementie 'uit hoofde
van de geweldige schok en ontroering die notoir moest plaats hebben, ook almede
weI eenige verschooning verdient'. En toen de municipaliteit de hand over het
Fransgezinde hart streek, gingen uiteindelijk ook de regenten door de knieen en
hoefde de dertienjarige Catharina niet te boeten voor de 'zonde' van haar vader.
Zij kreeg alleen bij haar ontslag niet de volledige uitzet.
5. Armwez.en

In het armweeshuis werden volle wezen, halve wezen, verlaten kinderen en vondelingen opgenomen die niet gerechtigd waren tot opname in het burgerweeshuis
en die in Middelburg waren geboren en er gewoond hadden. Uit dit ruime opnamecriterium blijkt het verband tussen de armenzorg en de wezenverpleging. Dat
gold vooral voor de halve wezen. Zodra 66n van de ouders weer in staat was voor
het kind te zorgen, ontsloeg men het uit het weeshuis en stuurde men het kind naar
Zijn vader of moeder terug, vaak niet tot wederzijds genoegen. Burgers attendeerden de diakenen en regenten soms op de terugkomst van een moeder of vader van
een halve wees, vaak met anonieme brieven uit angst dat de persoon in kwestie
wraak zou nemen voor de onwelkome informatie.
Indien een van beide ouders uit het tuchthuis kwam en daarna verbannen werd
uit Walcheren, ging het kind mee. Overigens waren de diakenen niet gelukkig
met het automatisme waarmee de kinderen van de in het tuchthuis verblijvende
ouders in het armweeshuis kwamen. In de praktijk waren dat vaak moeders die
door hun man verlaten waren. of vaker nog ongehuwde moeders die van verscheidene mannen kinderen hadden. Deze moeders presteerden het regelmatig
om na hun ontslag uit het tuchthuis snel de stad te verlaten met achterlaten van
hun kinderen in het armweeshuis. Dat gold vooral voor moeders die wegens 'de
misdaad van hoererij' in het tuchthuis waren gedetineerd. Bij dit clandestiene
vertrek speelde ongetwijfeld mee dat de ouders de verplegingskosten van hun
kinderen in het weeshuis moesten betalen wanneer zij zich weer bij hen vervoegden. Vaak bezaten zij geen geld of hadden het niet voor hun handenbindertjes
over.

De diakenen en regenten betrachtten overigens dikwijls clementie met de ontslagen tuchthuisklanten. Toen Maria Stansen in december 1773 uit het tuchthuis
kwam, vroeg zij of haar el fjarige zoon Pieter nog de komende winter in het armweeshuis mocht blijven met het oog op haar armoedige omstandigheden. De winter was voor arme mensen altijd een moeilijke en dure tijd. Haar verzoek werd
toegestaan en zodra Maria een kostwinning had verkregen, zou zij haar zoon bij
zich nemen. Kennelijk lukte dat niet goed. zodat zij in maart verzocht of Pieter
18.
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niet nog een jaar kon blijven. Ook daarmee gingen de regenten accoord. En toen
zij in september. toch nog eerder dan verwacht haar zoon kwam halen, weigerde
men dat wegens de berichten omtrent haar dubieuze middelen van bestaan.
Terwijl het bij de burgerwezen verplicht was dat de kinderen meteen naar het
burgerweeshuis kwamen, gold dat niet voor de armwezen. Het kwam regelmatig
voor dat opgedragen wezen nog een tijd bij familieleden verbleven, die de kinderen naar het weeshuis konden sturen wanneer het hun schikte. Hier functioneerde
de opdracht slechts als een zekerheid dat het kind altijd nog in het weeshuis terecht kon, wanneer men er zelf niet meer voor wilde zorgen. Ook wanneer het
kind al in het weeshuis verpleegd was geweest, kon het alsnog door familie of
vrienden opgeeist worden, zonder het recht te verspelen het kind later weer naar
het weeshuis terug te kunnen sturen. De diakenen bleven in alle gevallen het toezicht over die kinderen uitoefenen.
Na 1800 werd het veel gebruikelijker voor burgers om een weeskind in huis te
nemen, deels bij wijze van een goede daad wegens de abominabele staat van de
armenkas, deels als goedkope hulp in huis. Vooral meisjes waren gewild. In november 1800 vroeg ook de heer P. J. Serld een weesje 'van de vrouwelijke sexe
( . . . ) ter kweking'. Hij verzocht de diakenen dit omdat 'ons hart gevoelig getroffen (was) over de nooden onser armen behoeftigen natuurgenooten en aller bijsonderst met den ellendigen en akeligen toestandt waar in de ouwderloosen weesen in het armweeshuys deser stadt zig stellen' 19. Hij verzekerde goed voor het
meisje te zullen zorgen en haar opvoeding ter hand te nemen 'als voor ons eyge
kinderen', maar dit alles slechts zolang 'de selve weese zig door een ondergeschikts gedrag en brave gehoorsaamheyt zig onse welwillentheyt zal waardig
maaken'. Hij wilde dan ook een schriftelijke verzekering dat hij het kind terug
mocht sturen als zij zich slecht zou gedragen ofbij ziekte. Deze bepalingen geven
de kern aan van de mate van menslievendheid van de burgerij.
In het armweeshuis waren kinderen van diverse religies opgenomen. Toen in
1742 de lutherse gemeente een eigen weeshuis stichtte, gingen de kinderen van
de lutherse confessie naar dat tehuis. De rooms-katholieke kinderen vonden een
onderdak in het armweeshuis, maar zij kregen geen onderricht in hun eigen godsdienst. In 1795 diende de pastoor bij de provisionele representanten der burgerij
een rekest in, dat hij 'volgens het thans geamplecteerde systhema begrijpende dat
de Roomsch Catholieke godsdienst nu vrij en op alle plaatsen even als die van alle
andere gesindheden mag geexerceerd wordenio' en verzocht in het armweeshuis
onderwijs aan rooms-katholieke wezen te mogen geven. Hoewel de pastoor het
recht aan zijn kant had, weigerden de regenten mee te werken omdat zij vonden
dat het tehuis geen uitoefening van tweeerlei godsdienst gedoogde. Er waren toen
4 I katholieke wezen ( 12% van het totaal) in het armweeshuis.11.

19. RAZ OAGM notulen diakenen 1800, inv.nr. 1473.
20. RAZ OAGM notulen mei 1795, inv.nr. 1472.
21. Twee jaar later herhaalde de rooms-katholieke geestelijkheid het verzoek. eveneens zonder
succes.
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6. Cijfers
in 1720 werd het burgerweeshuis meteen al bevolkt door 85 kinderen. Het aantal
varieerde in de volgende jaren steeds tussen de zeventig en honderd kinderen.
Een tabel laat zien hoeveel jongens en meisjes in periodes van tien jaar werden
opgenomen en ontslag kregen. Daarbij zijn niet de kinderen geteld die in het tehuis overleden of die wegens een huwelijk het gesticht verlieten. Die zijn in
aparte rubrieken ondergebracht. Tot slot waren er nog de wezen. vooral jongens,
die vermist werden. Vanaf ongeveer 1782 staan onder deze categorie 'vermist'
alleen kinderen van wie men simpelweg niet wist of zij zich nog zouden melden.
.l

Tabel XII Totaal aantal jongens en meisjes in het burgenveeshitis--

ingekomen
in

ingekomenen uitgegaan
jongens/meisjes

1720-29
1730-39

80/96
42/52
17/41
22/38
33/48
28/26
45/36

1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-1804

overledenen

gehuwd

vermist/
onbekend

45/52
23/23

21/21

10/18

4/1

15/14

4/12

0/3

11/27

3/10

\14

13/23

7J 5

2/10

10/29
12/16
12/25

19/15

41

12/ 5

35

1/0

17/ 6

71

4

9/1

0/

-

-1

-

319
-16

15/11

11

19/ 6

-1

-

11

-1

-

4

2/0

0/0
0/0

Het totale aantal kinderen toont geen grote tluctuatie. Nadat men in 1720 begon
met 85 kinderen, had men tien jaar later 93 wezen. In 1740 bevolkten op 1 januari
87 kinderen het tehuis; weer tien jaar later was dat totale aantal precies gelijk.
Daarna schommelde het steeds rond de 80, halverwege de jaren zestig zakte het
tot het laagste punt van 66 wezen in 1766 en in 1770 bedroeg het aantal 72. in
1780 68 wezen en in 1790 76 kinderen. nadat in die tussenliggende jaren het aantal twee maal de negentig was gepasseerd. Na 1795 daalde het aantal met rasse
schreden tot in 1800 het dieptepunt van slechts 45 was bereikt, maar daarna herstelde het cijfer zich tot ongeveer zestig wezen en telde men in 181065 kinderen.
Al deze kinderen werden in het weeshuis zelf slechts door vier mensen verzorgd:
de binnenvader en -moeder, de naaimatres en de kindermoeder.
Het aantal opgenomen armwezen is alleen bekend uit de periode dat de regenten de scepter in het armweeshuis zwaaiden. Van 1772 tot 1780 verbleven jaarlijks gemiddeld 346 kinderen in het armweeshuis, varierend van 301 in 1780 tot
383 in 1773. Ook de volgende jaren vertoonde dit cijfer geen grote wisselingen.
Van 1781 tot 1790 bedroeg het gemiddelde 372 per jaar, waarbij het jaar 178423
de uitschieter was met 404 wezen. Van 1791 tot 1798 telde men gemiddeld 343
wezen en na 1800 werd het aantal weer hoger met gemiddeld 394 kinderen tussen
De cijfers zijn gebaseerd op de telling van Nathan Bollaert. Vergelijking met andere registers. zoals het kledingboek of het register van aanbestorven goederen, toont dat de genoemde aantallen verre van correct kunnen zijn. Dat geldt met name voor het sterftecijfer.
23. Hierbij zijn ook de tijdelijk in het weeshuis verblijvende kinderen uit Li 110 geteld,die opt 2
november 1784 als gevolg van de dreigende omstandighe(len uit het fort waren gevlucht. met medenemen van de kerkinventaris aan bijbels, psalmboeken en gordijnen.
22.
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de jaren 1804 tot 1809, waarbij vooral de jaren 1805, 1806 en 1807 door een
groot aantal kinderen werden gekenmerkt. Het was dan ook geen wonder dat binnenvader Van de Marele in 1785 extra bedden verzocht omdat door de veelheid
van kinderen diverse wezen al met z'n drieen of vieren in den bed sliepen, een situatie die zich v(58r 1717 ook had voorgedaan, maar door de oprichting van het
burgerweeshuis tijdelijk was verbeterd. De dalende conjunctuur en de grotere armoede zijn zeker debet geweest aan de grotere aanmelding van weeskinderen'4.

7. Ontslag
De wezen kregen hun ontslag uit het burgerweeshuis wanneer zij meerderjarig
(25 jaar) werden of als zij gingen trouwen. Dat laatste kon alleen met toestemming van de regenten en regentessen. Op de eerste mei, volgend op hun vijfentwintigste verjaardag. kregen de jongens en meisjes hun ingebrachte vermogen
mee, tenzij dat minder dan £ 25 had bedragen. Ook ontvingen zij een uitzet van
honderd gulden.
Aanvankelijk mochten de wezen hun uitzet zelf samenstellen. Toen in 1723
vier meisjes hun ontslag kregen. koos Grietie van der Hoede voor haar geld zes
hemden en een bed met toebehoren, terwijl Janna Odora een mantel op de Japanse wijze gestikt wilde hebben. In 1737 kreeg Maria Bommert op haar verzoek
als uitzet een kabinet, negen el Hollands kamerbehang, twee witte dekens, pluimen om een matras te vullen, een matrastijk en een hoofdkussen. Vijfjaar eerder
had Janna Platyou een breed assortiment stoffen gekregen, varierend van grof katoen, lijnwaad voor de hemden. tot fijn satijn, damast en zijde.
In 1739 werd echter gebroken met de gewoonte rekening te houden met de
voorkeur van de kinderen. Al die wensen leverden te veel werk op. Bovendien
achtte men het nodig om ieder kind een standaard pakket kleding mee te geven
'opdat sij alle de blaam soo verre sij vermoogen soeken uijt den weg te doen en
tot (h)aare schande niet wort gesegt dat de kinderen sonder noodige kleeren uijt
de schoole moeten gaan, daar sij nogtans ( . . . ) gelt in plaats van kleere gekoosen
hebben'25. De jongens kregen een gekleurd lakens pak met rok, broek en camisool. Een tweede lakense pak was van goedkopere stof gemaakt. Bovendien kregen zij negen hemden. zes dassen, zes neusdoeken. een hoed, twee paar kousen
en twee paar schoenen. Samen met de bijbel was dit een goede basis waarop de
jongens enige tijd vooruit konden. De meisjes kregen een zwart manteltje, een
keurslijf, een rood baaie en een serge lijfje, een streeksel en kaper, een schort,
twaalf hemden. zes neteldoekse halsdoeken, zes katoenen neusdoeken. zes trekmutsen, twee paar kousen, een paar schoenen en een paar muilen. met ook voor
hen een bijbeltje. De armwezen ontvingen wat minder hemden, meer schorten en
alles wat eenvoudiger van snit en kwaliteit.

Er is helaas onvoldoende cijfermateriaal om over een langere periode het verband tussen het
aanmeldingen van armwezen en de conjucturele schommelingen te bestuderen. RAZ
OAGM inv.nr. 1489. de numerieke staat van kinderen ontbreekt. Incidenteel is wei het patroon
zichtbaar dat in economisch slechte tijden meer wezen bij het het armweeshuis werden aange24.

aantal

meld.
25. RAZ OAGM reglementen 20 juli 1739. inv.nr. 1569.
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De wezen zelf waren echter verre van gelukkig met hun kleren. Regelmatig
probeerden vooral jongens of zij toch niet het geld konden krijgen in plaats van
de kleding. Zo ook Pieter van Goeter in 1743, die zijn ongenoegen toonde in de
vergadering van diakenen. Meerdere malen verklaarde hij balorig dat hij de kleren niet wilde en liep boos de kamer van de vergaderde diakenen uit. Als verstandige vaders liet men de jongen maar wat afkoelen. Een maand later wilde de opstandige knaap nog steeds geen bakzeil halen, maar de diakenen weken niet af
van de in 1739 genomen beslissing. Bovendien had Pieter het geld echt niet nodig, want hij had een goed ambacht en een 'soet stuivertje' in de bouwkamer 6.
Onvermogende meisjes die gingen trouwen en daarom uit het weeshuis hun
ontslag kregen, werden bovendien begiftigd met een bruidschat ter waarde van
£12. Aanvankelijk kregen de bruiden een bruiloftsmaal, maar later verkozen de
meeste meisjes het materiele geld in plaats van het feest. Overigens was de uitzet
een gunst die de kinderen moesten verdienen. Alleen als 'sij hun getrouw ende
eerlijk hebben gedragen' kwamen zij daarvoor in aanmerking. De wezen verspeelden zowel hun ingebrachte vermogen als hun uitzet wanneer zij weg liepen
uit het weeshuis. Ook wanneer zij zonder toestemming een tijd uit het weeshuis
weg bleven of als zij een gedwongen huwelijk moesten sluiten, verviel hun verniogen aan het tehuis en kregen zij geen uitzet mee. Vooral in het laatste geval,
als een wees moest trouwen, was juist een uitzet bijzonder nuttig en nodig. In enkele gevallen, uit deernis met de armoedige staat van de jonge echtelieden, kreeg
het jong gehuwde paar een gift, minder dan de uitzet, waarvan zij zelf de meest
nodige aankopen konden doen.
Een voorwaarde om een uitzet te krijgen was dat de jongen of het meisje belijdenis van het gereformeerde geloof had gedaan. Maar aangezien dit meestal het
geval was. leverde deze eis zelden problemen op. In 1808, toen de minimumsom
voor toelating in het burgerweeshuis tot £ 50 was verhoogd, schafte men tevens
de verstrekking van een uitzet af. Voor die tijd waren diverse kinderen opgenomen die nauwelijks geld hadden en zolang in het weeshuis verbleven dat zij in die
tijd konden ontdekken waartoe zij bekwaam waren. De regenten vonden het toen
niet meer nodig de kinderen behalve een opleiding ook nog een uitzet van honderd gulden mee te geven.
De wezen moesten hun ontslag aanvragen, de jongens bij de regenten en de
meisjes bij de regentessen, waarna het college naging hoe de kinderen zich hadden gedragen en of zij hun uitzet wei waardig waren. De wezen die hun ontslag
verzochten, kregen de laatste paar weken voor hun vertrek enkele voorrechten.
De meisjes hoefden hun gewone werk niet meer te doen en de jongens die in ambachten werkten, mochten hun verdiende geld zelf houden, zonder dat zij iets aan
het weeshuis hoefden af te dragen. De jongens en meisjes mochten wat vaker uitgaan en een groot voorrecht was dat zij niet meer ter controle of zij inderdaad wel
naar de kerk geweest waren, een loodje in de bus in de kerk hoefden te deponeren.
Na hun vijfentwintigste jaar konden de wezen niet meer in het burgerweeshuis
blijven, zoals dat in weeshuizen elders in den lande en in het armweeshuis wel gebeurde met zwakke, ziekelijke en incapabele wezen. Als een burgerwees door
26. De uitdrukking 'geld in de bouwkamer' stond voor het eigen vermogen van de weeskinderen. De tot het beheer van de weesgelden aangestelde diaken-vaders, de bouwmeesters, hewaarden de eigendomspapieren in hun vergadervertrek, dat daarom de bouwkamer werd genoemd.
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zwakheid of een chronische kwaal niet in het eigen onderhoud kon voorzien, probeerden de regenten de wees in het armziekenhuis of bij burgers onder te brengen. waarvan de diaconie dan de kosten droeg. Voor armwezen golden minder
strikte bepalingen; zij mochten in ieder geval tot hun meerderjarigheid blijven.
Ziekelijke en blinde kinderen bleven langer in het armweeshuis en dat waren er
met de slechte gezondheidstoestand van de armwezen tamelijk veel. De kinderen
vroegen zelf hun ontslag aan bijde diakenen en legden daartoe een extract uit het
doopregister over, ten bewijze van hun leeftijd.

8. Slinkse wegen

Het feit dat na 1732 de leeftijd voor ontslag in de praktijk wat hoger kwam te liggen, had tot gevolg dat meer fraude werd gepleegd met de extracten uit het doopregister. Regelmatig werden kinderen erop betrapt dat zij hun geboortejaar hadden veranderd, zodat zij ouder leken dan in werkelijkheid het geval was. Anders
dan in het burgerweeshuis waar de verlening van ontslag minder individueel werd
bepaald, moest in het armweeshuis op iedere aanvraag (in december ofjanuari
voor ontslag in de maand mei daarop volgend) apart beslist worden en ieder geval
werd afzonderlijk gewogen, zodat voor twee jongens van dezelfde leeftijd een
andere beslissing het resultaat kon zijn.
In 1780 besloten de regenten ter voorkoming van verzoeken die toch niet gehonoreerd konden worden, nog eens de resolutie van 1732 betreffende de ingebrachte werklonen ter kennis van alle kinderen te brengen en deze resolutie strenger na te leven. Daartoe werd een lijst opgesteld van hoeveel een werkjongen gedurende twee jaar verdiend moest hebben27. Het kwaad dat de kinderen hun geboortejaar vervalsten, bleef echter steeds terugkeren. In 1786 betrapte men weer
twee meisjes die zich twee en vier jaar ouder voordeden, 'al het welke zaken
zijnde tot welker gevolgen te begrijpen. een gesond verstand geen voorligtinge
noodig heevd'. Anderen ten voorbeeld moesten de meisjes tot hun meerderjarigheid in het huis blijven en verbeurden de helft van hun uitzet. Pas daarna nam het
college van diakenen op instigatie van de nieuwe regenten die dit geval als een
van hun eerste zaken te behandelen kregen. het eenvoudige besluit, op de extracten niet alleen het geboortejaar in cijfers te noteren, maar tevens voluit in letters,
zodat dergelijke 'enorme faiten' voorkomen werden.
In het armweeshuis grepen de kinderen vaak alles aan wat binnen hun bereik
lag om ontslag te verkrijgen en een van die middelen was voorde jongens het verwekken van een kind bij een meisje. al dan niet in het tehuis. Soms leek dat niet
het gewenste resultaat te hebben. In 1778 vroegen negen jongens ontslag, het27. RAZ OAGM notulen 1780, inv.nr. 1470. Alle minderjarige wezen die een ambacht uitoefenden moesten tweejaar lang de volgende weekgelden ingebracht hebben voor zij in aanmerking
kwamen voor ontslag: steenhouwer. metselaar, timmerman en loodgieter: 20 schellingen in de
zomer en 15 schellingen in de winter, wagenmaker, kistenmaker, schrijnwerker, zilversmit: 16
schellingen; zeilmaker. knoopslager, blikslager, glazenmaker, pruikenmaker: 12 schellingen: zadelmaker. schoenmaker. kleermaker. la-uidenier: 14 schellingen; kuiper: 's zomers 16 schellingen en 's winters 15 schellingen; ladenmaker: 15 schellingen; scheepstimmerman: 's zomers 25
schellingen en 's winters 17 schellingen.
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bij allen werd geweigerd. waarop een van hen zijn trouwbelofte kenbaar
maakte, gedaan aan een reeds zwangere dienstmaagd. De regenten noteerden
koel dat deze mededeling 'voor notificatie' was aangenomen. Toen de vader van
het zwangere meisje kwam pleiten. had dat geen resultaat en pas toen de moeder
van het meisje zich in de strijd wierp voor het huwelijk van haar 'gedefloreerde
dogter', kreeg de jongen ontslag. Toen deze zaak gunstig was afgelopen. kwam
de volgende van de negen jongens met hetzelfde verhaal: hij en een meisje waren
'om met meerdere zeekerheid in hun voorgenomen plan van huwelijk te slaagen.
overeengekomen om met den anderen binnen dezen huise vleesschelijke conversatie te plegen-8: met als gevolg dat het meisje zwanger was.
De regenten wisten inaar al te goed dat zij het aanstaande bruidspaar wei een
tijd hun toestemming konden onthouden, maar dat er uiteindelijk toch getrouwd
moest worden. Toen in 1792 Tobias Bartho bekende dat zijn vriendinnetje Margaretha al vijf maanden zwanger was. vernamen de regenten dit met 'de uitterste
detestatie en leedwesen ( . . . ) wei begrijpende dat sij consent tot dit huwelijk zullen dienen te geven, besloten egter ter eerster instantie dit versoek te moeten aanhouden en daar door een exempel te statueren voor de overige weesen ( . . . ) dat het
- Manmoehun moeite kost om in soodanige gevallen dat consent te obtineeren '19
geen

.

dig

wees men

het verzoek van Tobias af. die echter volhardend de volgende ver-

gadering weer bij de regenten aanklopte.
Voor het eerst zien wij dan in de notulen onomwonden een verschil van mening
tussen de regenten. Waar altijd de goede harmonie. het gezellige verkeer en de
uitstekende onderlinge verstandhouding werden geprezen en in de notulen steeds
de beslissingen werden gepresenteerd als met eenparigheid van stemmen genomen, verhitte het probleem van een afgedwongen ontslagvergunning de gemoederen en heerste er 'seer veel differentie in de gevoelens der leden'. Niet dat uiteindelijk ontslag zou moeten worden gegeven was problematisch, maar het tijdstip waarop het ontslag zou worden geeffectueerd. Een aantal regenten wilde zo
lang mogelijk wachten om de schrik er goed in te brengen, terwijl anderen vonden dat de jongelieden alleen maar extra op kosten werden gejaagd omdat het
meisje elders moest logeren. Zwangere meisjes werden steeds zo snel mogelijk
uit het weeshuis geplaatst, uit het oog van de andere wezen.
Bij de regenten speelde de angst mee 'dat de weesen somtijds tot slegte eyndens door de burgerij mogte gebruykt worden' en mede daarom waren hun aarzelingen bij dergelijke huwelijken groot. Vooral als de vrouw veel ouder was dan
de jongen en soms al grote kinderen had die maar even jonger waren dan de aanstaande bruidegom, hadden de regenten weinig lust toestemming te geven tot
'soo een gantsch ongehoord huwelijk'. De jongen zou moeilijk de kost voor zo'n
gezin kunnen verdienen. Maar ook hier zwichtte men voor de komst van een baby.

Toen Jacobus Felius, pakhuisknecht bij de heer Jan Tak, de dienstmaagd van
zijn baas ontmaagd had, weigerden de regenten toestemming voor het huwelijk
te geven. 'begrijpende dat voor de weesen geen geschikter middel was om, wanneer zij van de directie van dit huys sogten ontslagen te worden, dan door sulke
onbetamelijke en gruwelijke wanddaden de regenten als het ware tot hun ontslag
noodsaken: Dit keer ( 1795) besloten zij de zaak anders aan te pakken: zij bleven
28.
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Afb. 83. Nieuwjaarswens ran de ar,nwezen, 1813. Her gedicht is versierd met prikwerk, dat omstreeks 1800 onder invloed ran J.H, Reynders, !eraar aan de Tekenaca-

demie in Middelburg. een geliefde vorm van versierkunst was hier ter stede.

weigeren. Toch moest er wel iets gebeuren. Toestemming tot een huwelijk wilden zij niet geven en daarom ontsloegen zij Felius uiteindelijk, terwijl hij 'beroofd' werd van zijn weesteken, als de directie onwaardigwo. Uiteindelijk wonnen
de weeskinderen in deze gevallen altijd omdat de beide aanstaande ouders volgens de toen heersende moraal toch moesten trouwen. al was het vlak voor de geboorte van het kind. Het enige wat de regenten konden doen, was zo lang mogelijk het gewenste ontslag tegenhouden, zodat de meisjes meestal pas hoog zwanger hun ja-woord konden geven.
In het burgerweeshuis speelde dit probleem niet in die zin, dat zwangerschap
een dwangmiddel tot het verkrijgen van ontslag was, omdat bij een dusdanig afgedwongen ontslag de aanstaande ouders hun ingebrachte kapitaal verspeelden.
De meeste armwezen hadden geen eigen bezit en verbeurden slechts hun uitzet,
terwijl de burgerwezen zich niet doelbewust op deze wijze van hun erfdeel beroofden. Eventuele zwangerschappen waren daar meestal geen boos opzet. HoeweI het nu lijkt alsof iedere armwees zo snel mogelijk uit het weeshuis ontslagen
wilde worden, is dat toch geen realistische voorstelling van zaken. Ziekelijke wezen. kinderen met kwalen ofeen slechte kostwinning bleven graag zo lang mogelijk in de beschutte omgeving van het tehuis.

9. Dankbare dichters
Vanaf 1807, toen in alle gestichten rigoureuze bezuinigingen werden doorgevoerd, ontsloeg men de kinderen op last van de overheid al met twintig jaar. De
regenten waren niet zo gelukkig met de verlaging van de leeftijd van ontslag.
want nu was de kans groter dat de kinderen niet goed opgeleid in de maatschappij
kwamen. zodat zij zich slecht zouden kunnen handhaven. In 1792 klaagde men
al dat er weinig wezen waren die tot 'der burger maatschappij gekomen zijn, in
tegendeel, een aantal zijn tot den armen vervallen, ja zelfs tot den bedelzak en wat
verder nog is van hun geworden, dat zommige in handen van justitie gevallen zijn
wegens verregaande groffe ondeugden'. Deze droevige berichten moesten de regenten nog 'dagelijks hooren en vernemen tot hunne innige smerten'. en dat voor
het deftige burgerweeshuisn. In het armweeshuis zag men dit beeld vaker.
Tot blijdschap van de regenten waren er ook enkele wezen die een zodanige
graad van beschaafdheid hadden bereikt, dat zij bij het afscheid hun 'opregte
dankbetuijginge' lieten horen en niet alleen het verplichte bedankje voor de materiele verzorging. Hierbij blonk de burgerwees Cornelis Schutters uit in eloquentie. Veel van dergelijke fraaie dichtwerken zijn in het archief niet te vinden. Bij
wijze van curiositeit laten wij Cornelis' ontboezeming uit 1792 volgen.
Ik voel mijn jongen boezem gloeijen door 't vuur van dankbaarheyd
Billijk zy aan u mijn heeren. dezen danktoon toegeweyd.
Maar zou ik aan u gedenken en vergeeten. mijnen God
Neen. mijn hart verheft zig opwaards tot u. schikker van mijn lot
Moest ik in mijns levens bloezem naar u. wil die zeeker gaat
Met mijn teerder lievende ouders derven hulp. troost en raad.
30.
31.
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Heeft u hand mij toen begeven. moest ik sukklend heenen gaan
Neen o Heer. uw milde goedheyd heeft mij niet dan wei gedaan.
Gij bragt mij in dees wooning, daar mijn weerlooze jeugd
Wierd beschermt. verkwikt. gekoesterd, opgevoed in eer en deugd.
Daar gij bijna zestien jaaren niet slegts 't brood en spij s
Maar ook mijn geest met uw hemels onderwijs
Waar door ik u leerde kennen als mijn schepper en mijn God.
Dank u trouw zielehoeder, eeuwig dank voor zulk een lot.
Eer ik mijn nedrig oogen nog op u mijn heeren sla
Viel mijn aandagt zig getroffen door het beeld van Lydia.
Braave vrouw, ik zal u zegenen wijl u naam in 't harte leeft
Schoon uw aanzijn lang verdwenen en stof door 't lugtsak zweeft
Kunt gij dus de stem niet hooren van mij, uw dankbaare zoon
Ik zal nogtans dit palmtje steken ter gedagtenis van u kroon.
Hertelijk dank nu gij, mijn heeren voor uwe vaderlijke zorg
Die mijn elk oogenblik verstrekte voor de groote liefde zorg
God wil u te zamen bekroonen met zijn goedertiertheyd
Voor u onvermoeyde pogen, voor uw rustelooze vlijt
Die gij aan ouderlooze weezen en aan mij ook blijken deed.
Leeft omstuuwd met zegeningen. leeft bevrijd van ramp en leed.
En wijl ik mij aanbeveele in uwe gunst, die ik hoog waardeer
Vliegt nog deze wensch na boven tot des hemels opperheer
Dat dit huys, 't geen ik zal roemen zoo lang bloed in dees aderen speeld
Tot aan des werelts jongste morgen, in zijn goedheyd en gunsten deelt·11.

Minstens even blij waren de diakenen in 1769 toen Johanna Dievelaar, die haar
ontslag verzocht wegens het voorgenomen huwelijk met een meesterpeperkoekbakker, de diakenen niet alleen bedankte met de officiele formule die alle kinderen verplicht uitspraken, maar met de welgemeende dankbetuiging voor de
trouwe zorgen voor lichaam en 'vooral voor zijn trouwe lessen omtrent haar ziels
off eeuwig welzijn aan haar gegeve'. De vaders waren heel blij 'in kinderen te
mogen eenige herkentenis vernemen van die goedertierenheden des heeren, door
deze weg aan hun geschonken'33.
Ook de fijnschildersleerling Johannes KoekE sprak in 1797 zijn dankbaarheid
uit in een vers, waarin hij de hoop uitsprak:
de welvaard van dit huis blijv' eeuwen voorwaards duuren

de liefd' en broedermin woon' binnen deeze muuren
en ieder weesje

blijv' bezield met dankbaarheid34.

Johannes wenste de toenmalige regenten en allen die na hen zouden komen,
vrede in het hiernumaals en zaligheid in het hiernamaals. Hetgeen moge geschieden.

32.
T. a.p. Comelis was op het apothekersvak geplaatst bij apotheker en regent Kluyter en had
zich zijn hele weestijd al uitzonderlijk goed en ijverig gedragen. De regenten waren bijzonder ingenomen met zijn fraai gedicht en spraken hun waardering uit over zijn goede gedrag.
33.

RAZ OAGM notulen diakenen

34.

RAZ OAGM notulen 1797, inv.nr. 1583.

1769, inv.nr. 1579.
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10. Overlijden
Het is moeilijk een juist inzicht te krijgen in het aantal kinderen dat in het weeshuis overleden is. Er was geen apart dodenboek.waar alle sterfgevallen werden
genoteerd. De tabellen van paragraaf 6 over opname, vertrek en overlijden van
de burgerwezen berusten op gegevens die de bode Nathan Bollaert had verzameld. Uit de kleerboeken, de registers waarin genoteerd stond welke kleren de
kinderen kregen, komen afwijkende cijfers naar voren. In die boeken werd iedere
wees genoteerd, omdat de kinderen bij aankomst in het weeshuis in de officiale
weeskledij werden gestoken. Na het overlijden van een kind werd de lijst afgesloten met het doodsbericht. Uit het effectenboek, een register waar de bezittingen
aan effecten van de kinderen bijgehouden werden, komt weer een ander cijfer
naar voren. Voor de getallen die in dat laatste boek lager uitvielen, ligt de verklaring voor de hand omdat niet ieder kind effectenbezit had. Opmerkelijk is alleen
dat het aantal kinderen in het effectenboek af en toe hoger uitviel dan in het kledingboek. En tot slot klopt ook de vermelding van het aantal sterfgevallen in de
notulen niet met de andere cijfers. Ter bepaling van het verschil met de cijfers van
Nathan Bollaert volgt hier het sterftecijfer dat uit het kledingboek naar voren
komt. Dit cijfer ligt waarschijnlijk nog het dichtst bij de werkelijkheid.
In het armweeshuis lag de gemiddelde leeftijd van overlijden op vijftien A zestien jaar, waarbij bedacht moet worden dat dit slechts de kinderen in het tehuis betrof. De houwkinderen zijn daarbij niet meegerekend. De gemiddelde leeftijd van
overlijden werd ook beYnvioed door het feit dat ziekelijke wezen vaak toestemming kregen langer in het armweeshuis te blijven en zij soms al ver in de twintig
of dertig jaar waren als zij overleden in het tehuis.
Tabel XIII Sterftecijfer burgerwezen en armwezen 35

armwezen

burgerwezen
jaar

1720-29

1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-12

totaal

jongens

meisjes

10

12

22

8
13
9
14
7
11
2
1
2

18
23
15
30
19
19
5
7
3

10
10
6
16
12
8
3
6
1

jongens

meisjes

totaal

57
38
31
51(3?)
11

48
55
44
57
21

105
93
75
111
32

Uit bovenstaande cij fers blijkt dat in het armweeshuis in de jaren na 1772 gemiddeld bijna iedere maand een kind overleed. Tussen 1790 en 1799 lag dat gunstiger
met 66n kind per twee maanden, maar na 1800 verslechterde de situatie aanzien-

35. Burgerweeshuis: RAZ OAGM kledingregisters 1720-1812, inv.nrs. 1599-1605. Armweeshuis: RAZ OAGM notulen 1771-1812, inv.nrs. 1469-1473.
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lijk, waarschijnlijk als gevolg van de slechte voedingssituatie en de minimale kleding wegens de bezuinigingsmaatregelen. De regelmatig terugkerende begrafenissen, tot wel zeven per maand, hebben ongetwijfeld mede de sfeer in het tehuis
bepaald. Ondanks het feit dat de kinderen van nul tot zes jaar, in welke groep de
sterfte erg hoog moet zijn geweest, buiten de telling bleven, valt op dat het sterftecijfer vooral in het armweeshuis aanzienlijk was.
Desalniettemin was het sterftecijfer niet verontrustend, althans niet in die tijd

gezien. Van 1772 tot 1780 overleed 3,5% van de armwezen. Van 1781 tot 1790
bedroeg het percentage slechts 2,5 om nog verder te zakken tot 1.5 over de periode 1791 tot 1797. Van 1804 tot 1809 klom het cijfer optot 5%. Afgezien van
de abominabele voedingstoestand in het weeshuis, had deze laatste
verhoging
waarschijnlijk ook te maken met de uitbesteding van veel kinderen bij particulieren, die soms de kinderen aannamen om aan het toch al karige bestedingsgeld te
verdienen. Bovendien was de zorg voor de hygiene op het platteland en bij de bestedingsouders waarschijnlijk slechter dan in het armweeshuis en men riep weIlicht in een later stadium medische hulp in.
De burgerwezen werden op het Oostkerkhof begraven en de armwezen op het
Oudkerkhof. Een begrafenis mocht maximaal £ 6 Vlaams bedragen, al konden
kinderen die wat geld tegoed hadden een verbeterde begrafenis krijgen, met een
mooiere kist en meer dragers. Na een sterfgeval volgde men de gebruikelijke rituelen. Op de straat voor het weeshuis legde men stro. Toen de diakenen nog de
scepter zwaaiden, gebruikten zij iedere keer hetzelfde stro, zolang 'als met fatzoen kan geschieden'. Maar onder het bestuur van de regenten legde men bij iedere dode nieuw stro.
Er waren tien rouwmantels beschikbaar voor de mensen die in de stoet meeliepen en twee pellen, kleden over de kist. Aanvankelijk, tot 1742, liepen alle weeskinderen mee in de stoet achter het lijk, begeleid door de praeses van de diakenen
en de binnenvader. Later gingen alleen de vrienden en familieleden van het kind
mee, evenals enkele diakenen of regenten. Ook mochten de predikanten, de medicinae doctor, chirurgijn en de bedienden de stoet volgen 'en dat voorregt genieten al de kinderen zonder onderscheyd, goed of geld hebben of niet'36. Houwkinderen werden na hun overlijden ook vanuit de weeshuizen begraven.
De doodkisten besteedde men jaarlijks aan; ze werden gemaakt van vijf kwart
duims37 grenen delen, waarbij het deksel werd ingeploegd en de zijstukken en het
deksel alleen van buiten geschaafd waren. De bodem spijkerde men tussen de zi.istukken inen de naden dichtte men met pek. De timmerman leverde dekist af met
spijkertjes, zodat de knechten die de kist kwamen brengen, meteen het lijk in de
kist konden leggen en het deksel erop spijkerden. De kleinste kinderen werden
door vier weesjongens ten grave gedragen, de grotere door zes of acht. afhankelijk van het vermogen van het overleden kind. In het armweeshuis droeg de onderschoolmeester de kinderen ten grave, met hulp van enkele weesiongens, totdat dit hem in 1796 werd verboden omdat 'soodanig eene bediening een al te
grote gemeenschap met de kinderen maakte, waardoor hij sijn ontsag soude komen quit te raken'. De dragers droegen altijd een rouwband en witte handschoenen. Zij kregen na afloop volgens het goede gebruik koekjes, wittebrood, boter
en oude kaas, delicatessen die de wezen zelden genoten.
RAZ OAGM beschrijving burgerweeshuis 1792, inv.nr. 2061.
37. 1,25 duim is ongeveer 3 cm.
36.
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OPVOEDING EN VERZORGING
1. Kleding
Nadat een kind in een van beide weeshuizen was toegelaten. werd het allereerst
in weeskieren gestoken. Een grote gunst voor de burgerwezen was dat zij lange
kleren kregen en geen merk op de schouder hadden, zoals de armwezen. Toch
moesten de kinderen weI herkenbaar zijn en daartoe kregen zij een gekleurd kenmerk, een klein koordje van geel, wit en rood, dat in de naad van de schouder was
genaaid. Later werd dat koordje vervangen door een groene kraag. De jongens
droegen een bruin gefriseerde karsaaie' rok en broek, waarvan de rok tot over de
knieen reikte en voorzien was van opslagen. Zij kregen blauwe gebreide kousen
en schoenen. De meisjes droegen een sergez manteltje met keurslijfje en lange
rok, blauwe kousen, een muts op het hoofd en een streeksel'. Na 1779 werden de
streeksels afgeschaft omdat die bijna niet meer te krijgen waren. De meisjes werden toen van platte mutsen voorzien.
Met deze bescheiden dracht waren de burgerwezen goed bedeeld. De armwezen droegen staalgrauwe pakken met op de rechterschouder een stigmatiserende
felgele burcht, het wapen van Middelburg. Alle kleren waren met het merk van
de armen gestempeld om te voorkomen dat de kinderen clandestien hun kleding
verkochten. Desalniettemin kwamen ook de armwezen er niet al te slecht af. In
andere steden liepen de wezen vaak in kakelbonte kleren om hen gemakkelijk te
kunnen herkennen, maar waarmee zij ook een stigma kregen. De Amsterdamse
wezen hadden kleren die links rood en rechts zwart waren, de Amersfoortse
weeskinderen liepen er precies andersom gekleurd bij. In de ganzenstad Goes
droegen de wezen een soort narrenkleding, links wit en rechts rood, met als extra
markering een gansje op een veld van blauw Laken4. Deze bonte mengeling van
kleuren zou voor de wezen een eer moeten zijn omdat zij gerechtigd waren als
poorterskinderen de stadskleuren te dragen, maar het werkte in de praktijk vaak
hun vernedering als weeskinderen in de hand.
Meer dan de burgerwezen hadden de aimwezen een hekel aan hun kledij en
niet alleen de kwaadwillige wezen die herkenning door hun kleren vreesden. Terwijl de weeskleding voor de burgerwezen nog enige status bracht door het onderscheid met de armwezen, betekende het voor die laatsten alleen maar dat zij
overal herkend werden als kinderen die leefden van de giften van anderen. Toen
twee armweesjongens zich op een van de pinksterdagen van 1792 te paard naar
Domburg begaven en daar in een logement verkeerden temidden van 'sodanige
uijt wier lievdegaven zij gealimenteerd' werdeni wekte dat grote ergernis op van

de burgerij.

1.
2.
3.
4.

5.
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Karsaai: grof gekeperde wollen stof
Serge: licht gekeperde wollen stof.
Streeksel: hulpmiddel om een kui f op te steken bij het Zeeuwse boerinnenkapsel.

Schmidt. IVeeze,i,·erpleging, 210.
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Ajb. 84. Kostuums van de burgenvezen, gedragen door Gijs en Annemarie Fibbe. Zie
in de naad van de rechterschouder het gekleurde accent, het ken,nerk i,an het bi,rgerwees/luis.

Hoewel de burgerwezen tevreden mochten zijn met hun fraaie kledij, probeerden zij regelmatig zich in andere kleren te hullen. Zij wilden vooral op zon- en
feestdagen graag in hun eigen, kleuriger kledij lopen. De burgerwezen die hun
geloofsbelijdenis hadden afgelegd kregen deze vrijheid, maar de andere kinderen
moesten ook op zondag hun weeskleren dragen. evenals alle armwezen. In juli
1755 klaagden diverse burgers dat de kinderen zich niet aan de regels hielden en
zich niet ingetogen genoeg kleedden, zodat 'groote misnoegen is ontstaan dat de
wesen niet meer kenbaar waaren als wesen'6. Opnieuw stond men het voorrecht
van fleuriger kleding alleen aan de lidmaten toe. Alle kleren die niet door het
weeshuis werden verstrekt, mochten ook niet gewassen worden door de wasmeiden. Daar moest ieder zelf maar voor zorgen.
Ondanks alle bepalingen kon men de zucht tot distinctie en verfraaiing niet uitroeien. De meisjes doften zich op zondag mooi op en droegen manteltjes in allerlei kleuren, gebloemde keurslijfjes en bedrukte en versierde muiltjes en gingen zo
ter kerke. Dit tot verwondering en verbazing van binnenvader Bollaert die zich
daarin 1771 uitgebreid over beklaagde. temeer daar de kinderen die kleren toch
ook door de wasmeiden lieten wassen. Weer poogde men dit kwaad te keren en
6.

RAZ OAGM notulen diakenen 1755. inv.nr. 1578.

423

opnieuw kregen alleen lidmaten op zondag bepaalde voorrechten, al moesten ook
zij dan het 'teeken van het huis' dragen. Hun eigen kleren mochten 'niet swierig
maar stelle (stil, ingetogen)' zijn. Overigens betreurde de binnenvader deze hang
naar andere kledij wegens de 'decline die het zelve wordt aangedaan even alsof
die kleederen uit het borgerweeshuis zoo onzienelijk en min cierlijk waren'. Hij
poogde de nieuwe regels een tijd lang weer streng na te laten levin. Toen Elisabeth Barnet in 1771 ging trouwen, vroeg zij als gunst op de dag van haar ondertrouw andere kleren aan te mogen. Dat weigerde men en alleen op haar trouwdag
mocht zij haar weeskleren afleggen en zich in een fraaiere dracht steken.
Wel kregen de kinderen af en toe de gelegenheid wat aan hun kleren te veranderen. Deze wens om zich in de massa van grauwe weeskinderen te onderscheiden was een onuitroeibare oerdrift. Zo mochten de werkjongens in het armweeshuis die aan de zogenaamde vette tafel aten in 1785 hun broeken verfraaien door
er kleppen op te naaien, tot onderscheid van de kleinere jongens. En soms stond
men toe dat de kinderen hun eigen schoenen droegen, mits zij die op eigen kosten
lieten herstellen. Ook konden de kinderen soms hun sieraden dragen, wat zij bijzonder graag deden, niet alleen voor de status, maar ook omdat zij zo altijd over
een onderpand beschikten wanneer zij contant geld nodig hadden.
Het was voor de binnenvader een grote vraag hoe de kinderen aan eigen kleren
kwamen. Een enkele keer kregen de kinderen die van familieleden of kregen zij
geld daarvoor, maar dat kwam slechts sporadisch voor. Wel besteedden zij hun
verdiende zakgeld aan het kopen van fraaie kledingstukken, maar veel kinderen
verdienden niet genoeg voor dergelijke kostbare aankopen. Daarom vreesde de
binnenvader dat veel wezen via slinkse en oneerlijke wegen aan het geld of de
kleding kwamen en daarvoor elkaar en het weeshuis bestalen.
In 1807 bepaalde het armweeshuisbestuur weer eens wat wei en wat niet door
de beugel kon. De jongens mochten alleen de weeshuiskledij dragen en geen ringetjes in de oren, geen zilveren horlogekettingen, kuit- en schoengespen, geen
gekleurde vesten, broeken, kousen of dassen. Buiten de werkdagen mochten zij
geen lange linnen broeken dragen, wat het voorrecht van de burgerwezen was,
behalve degenen die een gebrek aan de benen hadden. De meisjes mochten alleen
lage, gladde mutsen dragen, met gladde reepjes of kantjes. De omslagdoeken
moesten zij alleen binnen het lijfje dragen, zodat het weesteken niet bedekt zou
worden. En diep uitgesneden lijfjes waren eveneens taboe. De mouwen behoorden tot over de elleboog te reiken en de meisjes werden verplicht alleen blauwe
kousen te dragen, tot gruwel van een paar frivole meisjes.
Men noteerde welke kledingstukken de kinderen kregen, zodat de binnenvader
en -moeder een overzicht hadden van hoelang de kinderen met hun kleren deden
en of zij niet te snel iets nieuws wilden. Vooral meisjes verkochten of ruilden hun
kledingstukken wei eens. een euveldaad die met behulp van het kleerboek gecontroleerd kon worden. De algemene regel was dat de jongens per jaar een nieuwe
rok, broek, hemdrok, linnen schort, twee linnen rokken, drie paar schoenen, een
hoed en drie paar kousen, drie hemden en twee dassen kregen. Dat kostte voor
een weesjongen 'van 't grootste soort' 25.9.8 per jaar. Een meisje 'van middelbare groote' kostte meer, en wel £ 6.19. maar zij moest dan ook voorzien worden
van een serge lange japon, keurs. een kort manteltje, borstrok, rood keurs, drie
paar muilen, een hemd, muts, een zondagse muts en ondermuts, een strijkband,
halsdoekje. een blauwe en een rode schort en een paar kousen. In werkelijkheid
gaf men de kinderen vaak meer.
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Enkele kinderen werden zelfs met een pruik getooidi, maar zij kregen er
slechts 66n en versleten hem niet. Vaak waren dat jongens die in hun dienst netjes
voor de dag moesten komen, zoals schrijvers, klerken en andere geletterde knapen.

De jongens kregen bijzonder veel schoenen en hoeden. Anthonie Stolk van negentien jaar ontving in een tijdsbestek van zes en een half jaar negenentwintig
paar schoenen, tien hoeden, tien broeken, zes hemdrokken en zes rokken en
slechts drie paar kousen, een luxe die vddr de negentiende eeuw slechts aan weinigen was voorbehou(len. De veertienjarige Hendrik Karnay ontving van 1720
tot 1726 maar liefst vierentwintig paar schoenen en op het laatste paar liep hij in
september 1726 uit het weeshuis weg. Het record werd gevestigd door Jan van
den Abeele van dertien jaar, die van 1720 tot eind 1727 66nenveertig paar schoenen versleet.
Toen in 1748 de schoenmakers van het armweeshuis klaagden dat de schoenen
van de armwezen zo slecht waren dat ze niet meer gerepareerd konden worden,
besloot men dat voortaan voor de armwezen vetleren schoenen zouden worden
gekocht, net zoals de burgerwezen al kregen. Toen de diakenen onderzochten of
de betere kwaliteit wel opwoog tegen de hogere prijs en men verwachtte te zien
dat de burgerwezen veel minder schoenen hadden, kwamen de diakenen bedrogen uit. Juist het tegendeel was het geval. De burgerwezen kregen betere, maar
ook meer schoenen dan de armwezen, sommigen wel eens zeven of acht paar per
jaar. Dat bevreemdde de diakenen in hoge mate en zij dachten 'dat sulke kinderen
meer schoenen eijssen en krijgen als sij noodig hebben ten eijnde voorraed daer
van op te doen tegen dat deselve uijt de school hun afscheijt krijgen'8. Vanaf dat
jaar kregen de burgerwezen niet meer dan vier paar nieuwe schoenen perjaar. Uit
het kledingboek blijkt echter dat daaraan niet strikt de hand werd gehouden.
De kinderen die iets wilden ondernemen wat niet strookte met de weeshuisregels, ondervonden zeker de last van hun gemerkte kledij. Het probleem voor
weeskinderen die weg wilden lopen, was dat zij om van het eiland Walcheren af
te komen, altijd met een boot over het water moesten. Wezen die toestemming
hadden om familie buiten Walcheren te bezoeken, hadden een consentbriefje
waarop zij gratis de overtocht konden maken. Zonder zo'n briefje werd de wees
bi.i voorbaat al bestempeld tot een clandestiene ontvluchter en de meeste schippers weigerden dergelijke kinderen mee te nemen. Daarom moesten weeskinderen zich altijd van hun weeskleren ontdoen, wilden zij van het eiland af komen.
Aangezien dat toch niet zo gemakkelijk bleek, was het aantal weggelopen kinderen in de beide Middelburgse weeshuizen veel geringer dan in andere weeshuizen
in de Nederlanden9.
In 1785 wilden twee schooljongens zich in 's lands dienst begeven omdat zij
gehoord hadden dat daar zoveel geld te verdienen was. Christiaan kende het klappen van de zweep en liet zijn rok met het weesteken in het tehuis, zodat hij in zijn
borstrok op een oorlogsschip aanmonsterde. Pieter wist dat nog niet of gokte erop
dat het weesteken niet opgemerkt werd, met als gevolg dat de kwartiermeester

7.
Van 1762 lot 1791 werden diverse pruiken geleverd voor verschillende jongens. RAZ
OAGM kledingregister 1753-1812, inv.nr. 1601.
8. RAZ OAGM notulen diakenen 1748, inv.nr. 1578.
9. Schmidt. Weezenverpleging. 101.
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hem naar huis stuurde. Er stonden strenge straffen op het aannemen van wezen
zonder toestemming van de voogden. Wei zei de kwartiermeester dat wanneer
Pieter over een week zonder rok zou terugkeren en dus officieel niet meer herkenbaar was als wees, hij wel aangenomen zou worden. Het volgende jaar hadden
twee andere jongens het slimmer aangepakt door niet in hun borstrok weg te 10pen, maar zich in de kleren van de portier te hullen.
Hoewel de kinderen zelf het dragen van de weeskledij niet als een voorrecht
beschouwden, deden de regenten en diakenen alsof het wel een eer was. In 1790
raakte een meisje zwanger van een gehuwde man, wat zij slechts in barensnood
bekende. Bij de doop was de jonge moeder in burgerkleren aanwezig om geen
'fletrissure ( . . . )e n schande' toe te brengen aan de 'seer geschikte en gedistigueerde dragt der kinderen in dit huys'm Wanneer een kind notoir wangedrag
vertoonde. werd een enkele keer het spektakel opgevoerd dat in aanwezigheid
van de hele weeshuisbevolking, bij wijze van degradatie, het weesteken werd gesneden uit de kleren van de desbetreffende wees. die het teken onwaardig werd
geacht. Daarna zette men het kind openlijk uit het tehuis en liet het aan zijn lot
over.

2. School

De binnenvader of schoolmeester gaf les zo vaak de gelegenheid het toeliet. Dat
het niveau niet erg hoog lag, bleek meer dan eens uit de klachten van lieden die
weesjongens op hun kantoor aannamen als schrijver en dan klaagden dat de jongens niet netjes genoeg konden schrijven. Maar verzoeken van jongens die elders
extra les wilden halen, werden meestal afgewezen. Toen in 1771 enkele jongens
wilden leren cijferen bij meester Pruimelaar, werden zij naar de avondschool van
de binnenvader verwezen. Dat kostte de regenten geen extra geld.
Een grote vooruitgang was dat men in 1799 overging tot het gebruiken van de
schoolboeken van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 'om derzelver uitgebreiden nuttigheid'. Daarmee werden de kinderen onderwezen op een wijze
'welke het geschikste wordt geoordeeld om op het verstand en hard der jeugd te
werken en haar eigen te maaken de eerste kundigheden welk voor ieder redelijk
mensch, als lid van de Burgermaatschappij volstrekt onmisbaar zijn'". Voorheen
gebruikte men Bartjens cijferboek, het catecheseboekje van Hellenbroek, schriftuurlijke schoolboeken en de 'geslagte Adams'.
Eenmaal per jaar reikten de regenten drie prijzen uit aan de schoolkinderen met
de mooiste schriften en met de beste antwoorden op gestelde vragen. De dag van
de prijsuitreiking werd tot een feestdag gemaakt. De 'kinderen gaven groot genoegen in het beantwoorde en opzeggen van het geen hun gevraagt wier over d'
relizie'12. .s Middags kregen zij vrij om te spelen. De prijzen bestonden uit nuttige boekjes die in fraaie kalfsleren of perkamenten bandjes gebonden waren,
verguld op de rug en met een groen zijden lint versierd. Toen in 1771 de regenten
het bestuur van de diakenen overnamen. lieten zij een koperen stempel van het

10.

RAZ OAGM notulen 1790, inv.nr. 1582.

11.

RAZOAGM

12.

RAZ OAGM notulen diakenen 1763. inv.nr. 1579.

426

notulen 1799-1800. inv.nrs. 1583-1584.

stadswapen maken, waarmee zij voortaan de boeken merkten. Sinds 1778 deelden de regenten in het burgerweeshuis twee prijzen per jaar uit, in mei en in november. en in het armweeshuis vier. Naarmate de Verlichting meer doordrong tot
de lagere regionen. noemde men de boekjes 'prijzen van naarstigheid' en koos
men nuttige boekwerken uit die de kinderen tot vermaning strekten en dienden ter
verkrijging van een brave burgerlijke moraal 13.

13. De titels van de prijzen waren:
\163. Het (intset van Levden.

1765,1772,1787,1792, W. Eversdijk, Des Heeren lof rerkondigt uyt den mond der kinderen,
Rotterdam (?), 1723.
\761, De heylige Waranda.
1768, Het leven en sterven van verscheyde godsaligen.
\169,1. Watts. Kort begrip der geheele schriftuurlijke historic, Amsterdam, \741.
\770. J. Luyken. Des menschen begin. midden en eynde: vertoonende het kinderlyk bedryf en
aanwas, Leiden. 1712.
\111, A. Andriessen. Katechismus ofte onderwijzinge in de Christelijke lere. die in de Nederlandsche Gereforineerde kerken en scholen geleert wordt. Middelburg. 1755.
\772, \. Abrahamsen, Kronyk-register van de voornaamste kerkelyke en weieldlyke geschiedenissen, van 'tbeginder weereldtotden jaare 1754, Middelburg, 1754.
1773, P. Langendijk, Leevensloop der aartsvaderen: van Adam, Noach, Abraham en de geenen
die in hunnen tild geleefd hebben, Haarlem, 1760.
1774. S. Schreurer, Kortbondige natuur- en schriftmaatige landtheologie, vertaald door A.H.
Westerhof, 1773.
1775, 1788, j. Wagenaar, Verkorte Vaderlandse Historic, vervattende de geschiedenissen der
vereenigde Nederlanden, Leeuwarden, \714.

1776, \783, 1781,1.enK. Luyken, Spiegel van het menselyk bedryf: vertoonende honderd perscheiden ambachten, Leiden, 1749. K. Zweerts. Zeden en Zinnebeelden over koning Davids
harp:angen.

1779,1781.1782,1786, G. Klinkhammer, Leerzaame zinnebeelden en bijbelstoffen, Amsterdam 2e dr. 1756.

1780.1794.1797.1800 J. Martinet. Kieine Catechismus der natuur: voor kinderen. Amsterdam,
1779.

1790, J. Hazeu CZ, Kinderpligt en zinnebeelden, Amsterdam, 3e dr. 1789.
1791, Hubner. Bijbelsche geographie.
1792.1796,1800. M. Nieuwenhuijzen. Lettergeschenkroorde Nederlandsche jeugd. Haarlem.
1793.1. Hazeu CZ, Leerzame gesprekjes, of de vlijt der kinderen opgewekt, Amsterdam.
1795, Volksliedjes, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
1796, W. Troost (3). Bijbelse historievragen tot gebruik ;wn katechizatien en christelijke huisgezinnen, Arnhem 8e dr. 1785.
J. Martinet, Het Vereenigd Nederland, Amsterdam. 1790.
1806, C.G. Salzmann, Vertellingen, gesprekken en brieven voor kinderen, Amsterdam.
1807, Carnen's Reysen n£tar Noord Amerika 01

Arondstonden voor de jeugd. 1801.
J. le Francq-van Berkhey, Zinspelende gedigtjes. Amsterdam, 1793.
C. Muller. Isatste rrugten voor de Nederlandsche jeugd, Amsterdam, 1798.
1. Hazeu CZn. Het beloofde geschenk. of belangrijke lessen zoor kinderen, Amsterdam, \800.
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3. Werk
Nadat de jongens tot hun twaalfde jaar onderwijs op de dagschool hadden ontvangen, mochten zij een ambacht kiezen. Alleen jpngens die daarvoor al voeren en
pas later als wees werden opgedragen, mochten blijven varen, al werden zij in de
tijd dat zij thuis waren bijgespijkerd in het lezen, schrijven en cijferen en kregen
zij soms zelfs een cijferboekje mee op reis.
De opleiding tot een ambacht was een van de belangrijkste doelstellingen van
de weeshuizen, want als de wezen een goed beroep konden uitoefenen, werd immers de kans kleiner dat zij later armlastig zouden worden. De kinderen uit beide
tehuizen oefenden dezelfde soort ambachten uit: voor de jongens uit het burgerweeshuis waren geen betere baantjes of hogere verdiensten weggelegd. Wel werden in het armweeshuis de jongens op het smidsambacht goed gecontroleerd omdat het meerdere keren was gebeurd dat zij zogenaamde dievenhaken of dievensleutels hadden gemaakt of gestolen, waarmee zij alle sloten in het weeshuis konden openen, zowel van de kastjes van de andere wezen, van de voorraadzolders,
als van de buitendeuren. Alle mogelijke ambachten kon men onder de jongens
vinden. Verreweg de meeste weesjongens bekwaamden zich in het timmeren en
kuipen. Daarna volgden, niet in numerieke volgorde, de metselaars, smeden,
blikslagers, schoen- en kleermakers, hoeden-, pruiken- en knopenmakers, chirurgijns, beenhouwers, schilders, zilversmeden, scheepstimmerlui, koperslagers, wagenmakers, loodgieters, mandenmakers, boekdrukkers en -binders en
meer van dergelijke beroepen.
De jonge ambachtslieden werden door het weeshuis van de nodige werktuigen
voorzien, hetgeen vooral bij de timmermansleerlingen kostbaar was. Alle verschillende soorten zagen, beitels, schaven. hamers, boren, gutsen, vijlen, winkelhaken, de passer en wetsteen en vele andere gereedschappen werden in de
loop van zes jaar verstrekt, zodat een jongen bij zijn ontslag over een complete
set kon beschikken. Datzelfde gold voor de andere ambachten. Veel van het gereedschap kochten de regenten overigens tweedehands. Deze grote hoeveelheid
bood aan kwaadwillende jongens de gelegenheid onwettig aan geld te geraken.
Zij verkochten hun werktuigen aan derden en toonden kapotte stukken aan de diakenen, zodat zij prompt een nieuw stuk kregen. Later werd al het gereedschap
van de wezen gemerkt met een burcht en kregen zij per jaar een vast aantal stukken om dit te voorkomen.
Verreweg de meeste jongens kwamen in een ambachtelijk handwerk terecht.
Slechts een enkeling kon verder leren. Dat waren dan meestal nog jongens die
wegens een lichaamsgebrek niet in staat waren een normaal ambacht ter hand te
nemen. Zo kon de gebrekkige Cornelis Schietekatte studeren voor catechiseermeester en toen hij in 1788 24 jaar was, kreeg hij de unieke kans om theologie te
gaan studeren op kosten van de kamer Zeeland van de VOC, waarna hij als predikant naar de Oost vertrok. Bij zijn afstuderen werd de voormalige weesjongen in
de notulen met veel respect vermeld als 'd' Heer Cornelis Schietekatte'. Ook de
wees Johannis van Weegen was 'wegens ongestalte des ligaams' niet in staat een
handwerk te leren en daarom kon hij in 1774 buiten de school het 'sieferen' (cijferen) gaan leren, de eerste aanloop tot het schoolmeesterschap.
In het armweeshuis probeerden de regenten winstgevende projecten in het tehuis zelf te realiseren. In 1664 richtten de diakenen daartoe een lakenweverij op
in het armweeshuis, waar de wezen aan het werk werden gezet. Hoewel deze in428

richting aanvankelijk floreerde, kon men door de stijgende wolprijzen en het gebrek aan voldoende afnemers, de weverij niet gaande houden en werd die in 1675
al weer gesloten'4. Later ondernam men herhaaldelijk nog pogingen om de wezen
in soortgelijke werkzaamheden op te leiden. Een dergelijke
fabriek op het terrein
van het weeshuis was veel gemakkelijker te realiseren dan iedere wees apart bij
een werkbaas onder te brengen. Bovendien leek het
voordeliger, omdat de winst
ten goede kwam aan het gesticht. Desalniettemin bleek het moeilijk een eigen fabriek draaiend te houden en greep men toch weer terug op het initiatief van particulieren. In 1686 plaatste men wezen in de lakenweverij van de refugid Gerssen
en in 1664 had men plannen gehad de kinderen zijde te laten winden waartoe zijdereder Daniel Reyniersen een kamer in het weeshuis had willen betrekken. In
1683 tenslotte waren de diakenen van plan zeventig kinderen op de kantmakerij
van Madam Moriam te besteden, waar in totaal 200 armenkinderen het werk zouden moeten doen. De beide laatste plannen gingen echter niet door, het laatste
project omdat 'die juffrouw Paaps' was.
In 1778 werd in Middelburg een nieuwe spinfabriek opgericht door Hermanus
Cramer,5, die met subsidie van het stadsbestuur poogde de behoeftigen aan een
kostwinning te helpen. De regenten waagden het een proef te nemen en lieten
spinnewielen en vlas aanrukken. Tevens volgden enkele meisjes drie a vier
maanden spinonderricht in Cramers stadsfabriekhuis. In oktober van 1778 waren
zij zo ver dat zij in het weeshuis zelfstandig konden werken, maar het volgende
jaar vond men het nodig de spinnende meisjes wat meer te motiveren, zodat zij
een beloning van 66n stuiver per pond gesponnen vlas kregen, met nog een premie in het vooruitzicht voor de beste arbeidster. Na twee jaar bleek de proef echter volledig mislukt, wegens 'de geduurige onoplettendheid en onwilligheid der
gemelde weesen (die) niet anders dan tot nadeel van dezen huise verstrekte'16.
Zodra al het vlas gesponnen was, bedankte men de spinstertjes en staakte de
werkzaamheden.
In 1807 liet de toenmalige directie de spinarbeid weer opvatten. Nu werden de
schooljongens uitverkoren en zij leerden het vak van een deskundig spinner uit
het armziekenhuis. De jongens werkten van tien tot twaalf uur 's morgens en van
drie tot zes uur 's middags, zodat voor onderwijs niet veel tijd overbleef. Nadien
verneemt men weinig meer van het project. In 1811 sponnen de kinderen nog
steeds, al was het nu geen vias maar wol. Deze ervaring in het spinnen zal de jongens zeker goed van pas zijn gekomen toen zij in 1815 besteed werden in het Instituut Feyenoord, waar zij bijna hele dagen achter het spinnewiel zaten.
Van het verdiende geld kregen de jongens zelf een zesde in handen als zakgeld,
het stuivergeld genaamd, en een zesde deel werd in een
spaarpotje voor de jongens gestopt. Het resterende twee derde deel was voor het weeshuis. Een groot
probleem waar de regenten nooit goed greep op hebben gekregen, was dat de bazen weliswaar officieel een contract met de regenten maakten en daarbij niet al te
veel loon bepaalden, maar onderhands de jongens iedere week wat extra geld toestopten. De magistraat probeerde eveneens aan deze praktijken een einde te maken door op die onderhandse contracten boetes te stellen en vaardigde herhaaldelijk plakkaten uit. maar men kon er niet goed een vinger achter krijgen. Het na14.

Zip, Armiveeshuis. 15.

15.
16.

Zip, Armweeshuis, 22. Van den Eerenbeemt. Armoede en Arbeidsdivang. 122- 124.
RAZ OAGM notulen 1778. inv.nr. 1470.

429

WAARSCHOUWINGE.

Orgemeefteren,
-10
6 delburg fit

Schepenen m Raden ber *tab Mid-

Zeeland, 31,1 Det (clicre ainve bedge , bat bek Smbagtaupben /
I
1 rn#al,Derc iRceaer$ en Cuotttl,m / Dic m baar Xmbagtal 1 en attberc 113£r*
-A- 11(11 gcb:uplial Den Dkna Dati De 1Dec0limberal / ltct 3p tlpt Det 180:germud,
1)11PS / ofte upt Dc Xrmrcllool Defer fetab / gewoott 61,1 Derelve aftlberat bobat Mt bv

fpjolim ;DaggrID / Itct la clit aatt Jet geegve lecesburd i of Xrnlitboolmoet vocrum
beratttmoo:D / of bp cm particttlfer a((00;t / of attberc gocbwilligllcpD bp bal Dag of
ter Ulleelt calig ecID m te 11)illigm Ofte tee te leggal / m Dat De 0110(rb*Ditige Itccft
gekert Dat foobmlige 0£10£11 / op gent gome nop re nicrbal gebjuplit / m Die Bittberm
Decl tpDS ten berberbe fliehkett / ell Dat ooll ttiet revelilli fs Dat foODattlge Eittlberm / Die

Upt *almoetrett /

m m eon®Upittlmerbett gealfmattmt / boo; Daar rclven ecID fotti

Dat Witulm / m De lattett tot Dare OPDoevillge Iatm aan Dr meD(Dognitjlcpb Datt Deee*
nicettte / ronberlfug tcrulpl aan De cmc jpbe roo bccI toclicragt ova Derclben WerD gr:

ttometl Dat tipt De maggclocti, Die jp mitittal mill DC *fjoim mblmgot / Cal reSDe
Dect boo; liaar fcibcn womcre,1 / m Dat Daar cti tcgcit aan bc MDrre jpbc 1 Dc Diacollm
gettoontairlit Dootbm / Dfc 1Deedliftlbactl 1,00; Cm mittbct Daggelb k mockit tlpt br,
0(De,1 / alft bp ten fooDattifIe clattbellftic accoo;Den of tocDoeginge 11002 11aar Daggcia
niftitten / 01 fit De kljolm mbinlam [btlbc,1. ©mme Waar tegett te 1100:fic,1 / 11£b:
beal mp GOCDOcbm,Dett / ecu pec|flit Die Dct nattgaat i bp Dex tiptbitililielilit te ve, bic:
Den / Dat :licmatiD 1Dic lip ip Die 80 beaietin ball cctlfgc Bittacrat i Dcnicilic Op 11011£11

111,1 1*t 001[Icr,DecODupd / ofte Xrm[tl)001 Docructi g;oot gchmcclit : bp wcge bati ccti
accoo:t ofte onvcr ccnige attbere bettaminge, calig mccrver ecID fc betaleti ofte tocbor:
gett / DOO; Ilaar rcillen tlog Doot attncre Direct nog ft,Dirat / aid bp aa,tbracnitig tlict
lientlid ban De Dia(otic,1 boot Daar maggeiD id bcDO,15£11 / Uptgc[Otlbert Cal Bict,Doc

31aardgift ct,De BcrmidgeD / Den,clit elli rgta Ocal 13«baalacr fullm *crmogat te
bobol gaa,1 / op poette Dat bu bebottbnt tmaD Derc couttant fc Debbett OcDaati / ral ber,
bcurcil boo; PDCr rcp5 / Dat Daar batt liatt 11)crbm obertupat / Cm beboebc ban bet f130:&
Oct:meed)tipB ofte De 1[rmrcllool / m Itct Incilic roobatlig 10(esliftlb bc#002 / Cette rotm

me ball Dpf m twitifig Pottbm Cilaame. ett op bat tlfallatiD 1 icT ban Calige ignof
rantic Wetalbm / 11(bbell lDp Dert Dom ptlblkerett al a gere / Daar mal gelooomt
id publicatic m aU#tic te Doal.
Aanm in 't Collegic van Weth en Raad, drn 2I February 1733,

Ab T„f,„t.

C Z E G E R S.
Te Middclburg, gcdrukt by WILLEM 9 z KLEAK, Ordiwiris Stadsdral*cr, wooncndc op dc WAI-

Ag. 85. Verordening tegen het mderhands extra geld gevenaan weesjongens op ambachten, 1733.

deel was dat de jongens nu over meer geld beschikten, dat zij meestal omzetten
in snoep, kleding en als zij de kans kregen, in sterke drank, terwijl het weeshuis
schade leed door een lage opbrengst van de lonen. 1n het plakkaat van 1733 werden de werkbazen gewaarschuwd dat die extra gelden de kinderen 'veeltijds ten
verderve strekken' en dat het niet eerlijk zou zijn dat de kinderen die in godshuizen door de liefdegaven van burgers onderhouden werden, enig geld voor zichzelf zouden verdienen. De boete die op de overtreding van dit verbod was gesteld, bedroeg maar liefst £ 25 voor iedere keer dat men kon aantonen dat een baas
onderhands geld had gegeven aan zijn leerjongens. Overigens werd die boete in
de praktijk nogal eens verlaagd
De jongens mochten zelf hun ambacht kiezen en als hun keus bleek tegen te
vallen, konden zij ook nog weI een keer veranderen, al was dat bij de armwezen
beduidend moeilijker. Zij werden bij gebleken ongeschiktheid op het eerste ambacht meestal op een schip naar Indie gestuurd. Verandering van ambacht mocht
voor de burgerwezen alleen als de verdiensten van de jongens daarbij niet te veel
in het gedrang kwamen en indien er voldoende tijd was de jongens voor hun ontslag het nieuwe vak goed te laten leren, zodat zij op hun 25e jaar zichzelf konden
bedruipen. Vaak probeerden de burgerwezen de diakenen of regenten over te halen hen op een ander ambacht te zetten met het argument dat zij in het nieuwe vak
'beter fortuin' konden maken, een argument waarvoor men bij uitstek gevoelig
was. Ook Johannes Koekt, de al eerder genoemde dankbare dichtende wees, veranderde van zijn kleermakerswinkel naar het 'fijn schilderen', 'als waartoe hij
eene groote genie was hebbende' en hij gebruikte daartoe ook het geldelijke argument, temeer daar hij op zijn kleermakerswinkel vaak geen werk had. Zo kwam
hij in dienst bij Thomas Gaal, die na drie weken verslag deed van zijn grote capaciteiten. Na zijn ontslag, achtjaar later, bood hij de regenten een tekening van het
burgerweeshuis aan. Als dank kreeg deze artistieke weesjongen een zilveren tabaksdoos met inscriptie, die daarvoor weer bedankte met een fraai vers, waarin
hij onder meer schreef:
Geen thans mijn hart gevoeld, kan mijne tong niet uiten
Vergeefs zou zig mijn mond tot dezen taak ontsluiten
Wees Heren! zeker van mijn waare dankbaarheid
Terwijl dit grootsch geschenk mij nu en 't allertijd
Zoo menigmaal mijn oog het zelve mag aanschouwen
Uw toegenegenheid te mij waarts zal ontvouwen
Hij steeds herin'ren d' Eer waarin ik heden deel".
t

Vooral jongens die naar de kolonien wilden om daar te gaan wonen, moesten hun
beroepskeuze op de vraag in de Oost of de West afstemmen. Dat deed ook de
tweeentwintigjarige Adriaan de Puyt, die van zijn broer in Rio Demerary had gehoord dat daar grote behoefte was aan timmerlieden. Nadat de regenten geYnformeerd hadden of de verdiensten weI goed genoeg waren, mocht Adriaan de overstap maken'8. Vaker was echter de reden voor verandering van ambacht gelegen
17. RAZ OAGM notulen 1797, inv.nr. 1583.
18, Hij ging meteen diezel fde winter al naar het tekencollege. ledere winter mochten zes weesjongens die vijftien schellingen per week verdienden, als zij dat wilden, op kosten van het weeshuis leren tekenen tot meerdere kunde in hun ambacht.
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in de totale ongeschiktheid van de jongen voor zijn eerste vak. En met onwillige
knapen was het slecht werken, zodat de jongen zijn zin kreeg.
Regelmatig kregen de regenten het verzoek de jongens 's nachts te laten
werken. Voor een aantal ambachten was het werken 'met de kaars' heel normaal,
zoals voor de kleer- en schoenmakers, maar de hele nacht doorwerken vonden de
regenten toch wat al te gortig. Dit niet zozeer wegens de gederfde nachtrust, maar
meer omdat veel jongens hun kans schoon zagen en onder het voorwendsel te
moeten werken, veel te laat thuis kwamen of een nacht buiten het weeshuis doorbrachten zonder op het werk te verschijnen . In 1771 was een van de vele klachten
van vader Bollaert dat de jongens naar believen in plaats van om negen uur 's
avonds, vaak pas om elf uur thuis kwamen. Het alibi was altijd dat zij zo lang hadden moeten werken, hetgeen lang niet altijd waar bleek te zijn 'en hoe faligant
zulks is voor de binnevader en moeder kan ligt opgemaakt worden'"'.
Ook gebeurde het dat burgers verzochten om weeskinderen 's nachts op hun
huis te laten passen, met name als de bewoners de stad uit waren. En men wist de
weeskinderen eveneens goed te vinden wanneer men wilde laten waken bij zieken, wanneer dienstboden 's nachts gezelschap nodig hadden, 'of andere schoonschijnende redenen'. De wezen, aan de beperkingen van het weeshuis voor een
nacht ontkomen, waren maar al te blij met deze vrijheid en vonden hierin een
mooi excuus voor een avondje vrij. Toen in 1764 'dit versouk wederom als in de
mode' was gekomen, staken de regenten daar een stokje voor en verboden dergelijke karweitjes. Alleen in uiterste noodzakelijkheid werden verzoeken van die
strekking tegen een betaling van drie stuivers nog toegestaan. Maar uit de regelmatig herhaalde afkondiging van deze beslissing, blijkt al wel dat het misbruik
van de vrijheid om een nacht buitenshuis door te brengen nooit helemaal geweerd
kon wordenm.
Hierdoor bleken echter de naaimeisjes in het gedrang te komen. Veel van de
grote meisjes werden als naaister in dienst genomen door burgers en werkten dan
de hele zomer op de buitenplaats van een voorname familie. Meteen na de bekendwording van het besluit, kwamen dan ook ongeruste reacties van burgerlieden die hun goedkope naaistertje dreigden te verliezen. Om toch alle mogelijkheden van werk voor de wezen open te houden, omdat anders de gegoede lieden liever andere naaisters namen 'waardoor onze kinderen hunne goede huysen en calanten voor altoos konden quyt worden', mochten de naaimeisjes bij wijze van
uitzondering mee naar de buitenplaatsen en kregen zij toestemming er de nachten
door te brengen wanneer die meer dan een half uur lopen van het weeshuis verwijderd lagen. Jongens kregen ook toestemming om met een baas buiten de stad
werkzaamheden te verrichten en buiten het weeshuis te slapen, wanneer het werk
meer dan een uur gaans was van het tehuisil. De diakenen durfden het niet van de
aanzienlijke lieden te vergen dat zij gedurende de zomer, voor iedere nacht dat zij
een weeskind in huis lieten overnachten, drie stuivers betaalden.
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De meisjes uit beide tehuizen hadden voor zover zij niet in het tehuis zelf nodig
waren, een zeer beperkte mogelijkheid voor beroepskeuze. Vrijwel allemaal
kwamen zij aan de slag door zich te verhuren als dienstmeid of als naaister, indien
zij niet meteen al trouwden. Het enige verschil tussen de meisjes van de beide
weeshuizen was gelegen in het feit dat de burgerwezen vaak bij voornamere lieden in dienst kwamen dan de armwezen. Het was de kunst de meisjes bij aanzienlijke families te plaatsen, voor minimaal £ 6 per jaar. Veel burgers wilden ook
wel graag een meisje uit een van de tehuizen in dienst nemen. Toen Jozina Huyge
in 1765 nog voor haar ontslag al voor de derde keer had gevraagd of zij de derde
meid van de weduwe Speldernieuw mocht worden en haar verzoeken steeds werden afgeslagen, bemoeide zelfs burgemeester Boddaert zich ermee en deelde hij
de diakenen mee dat het hem zeer aangenaam zou zijn als Jozina bij de weduwe
mocht komen, hetgeen prompt geschiedde. In datzelfde jaar wilden Johanna van
Meurs en Isabella Menschaart gaan dienen als derde meid bij respectievelijk
raadpensionaris Van Citters en de heer Kien van Citters. Toen deze beide heren
zich persoonlijk met de aanvraag bemoeiden 'uyt aanmerking dat hunne respective vrouwen op die weezen zeer gezet waaren' gaven de diakenen terstond hun
toestemming, ondanks de jonge leeftijd van de meisjes en de mogelijk 'schadelijke gevolgen' die daaruit konden voortvloeien. Vier jaar later kwam de heer
Kien van Citters weer bij de diakenen, nu om te vertellen dat zijn derde meid Isabella zwanger was van zijn lijfknech 122.
De weeshuizen zelf hadden ook de nodige meisjes in dienst. die voor een schamele nieuwjaarsfooi het zwaarste werk verrichtten. In het burgerweeshuis werkten drie meiden in de keuken en hielden tevens op vrijwillige basis en een geringe
fooi van dertien schellingen de beerputten schoon. De drie wasmeiden hadden
wellicht het zwaarste bestaan, met de niet aflatende stroom wasgoed, het zware
sjouwen met emmers water, het wringen, bleken en drogen. De ziekenmeid en de
kindermeid kwamen er wellicht beter af, maar wanneer zij zich slecht gedroegen,
werden zij gedegradeerd tot wasmeid of tot de naaischool veroordeeld. Het grootste deel van de meisjes werkte echter in de naaischool, waar zij de hemden, lakens, kussenslopen, zakdoeken, servetten en ander nuttig linnengoed voor de
Middelburgse burgerij naaiden en het nodige verstelwerk verrichtten.

4. Zeevarende jongens

Edn kostwinning van de jongens is nog niet aan de orde gekomen en wei de zeevaart. Zowel weesjongens uit het armweeshuis als uit het burgerweeshuis kozen
ervoor met VOC-schepen naar de Oost te zeilen of met de WIC of Commercie
Compagnie naar de West, sommigen als matroos, anderen als kuiper, timmerman, constabel, zeilmaker, chirurgijn of ziekentrooster. Tussen 1720 en 1773
hebben ongeveer 63 jongens hun fortuin op zee beproefd, op weg naar Indie, China, Bengalen, de Afrikaanse Westkust en West-Indie.
De jongens kregen een goede uitrusting mee, die in de loop van de jaren regelmatig iets werd aangepast. De in 1720 vertrokken dertienjarige Jan van Nieuwerkerk kreeg drie dozijn pijpen mee, zes pond peperkoek, twee stoop sterke drank,
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drie pond tabak, twee pond spaanse zeep, twee pond tamarinde (een laxeermiddel), twee pond suiker, twee paar kousen en twee paar wanten, twee slaapmutsen, een half dozijn messen, vier grove en fijne kammen (mede voor het ontluizen), een kannetje inkt, een pennemes en twee bossen pennen met papier en een
stukje rode lak zodat de jongen naar huis kon schrijven. Verder ontving hij materiaal om zijn kleren te verstellen, zoals een kleermakersschaar, twee dozijn nestelingen, een half pond garen en gaf men hem twee stenen pullen, twee tinnen lepels, een waterzeil om regenwater op te vangen voor de dorst, een blikken pomp
en trechter, een bos look, twee paar schoenen, een broekrok, twee schippersmutsen, een nachtrok, hemdrok en broek. Tot slot werd hij begiftigd met een hangmat en een vragenboekje om de catechismus te leren. In laterjaren kregen de jongens nog een 'bultsak' mee, een bijbeltje of alleen het Nieuwe Testament, naalden, naairingen, een deken en hoofdkussen, sommigen kregen 'kokosnoten knopen' en na 1770 ontvingen alle jongens een blauwe duffel. Overigens verschilde
hun uitrusting naar leeftijd en rang en naar de bestemming van het schip. De jongens die naar China vertrokken, kregen veel meer drank en voedsel mee voor de
lange reis, maar geen extra kleding.
De basisuitrusting was voor ieder gelijk, maar een jongen die meer verdiende
kreeg meer 'luxe' artikelen. Zo kreeg iedere armwees een bierkroes mee, maar
alleen de jongens die f 19,- tot f 24,- verdienden, kregen bovendien nog een jeneverkroes. En de jaarlijkse peperkoek die de armwezen ontvingen uit het testament van Pookx woog voor de matrozen op een gage van f 7,- en f 8,- slechts
zes pond en voor de beter betaalden acht pond. Voor jongens met het hoogste
loon van f 24,- woog de peperkoek twee maal zo zwaar.
De chirurgijnsjongens die meestal als tweede of derde chirurgijn begonnen,
kregen hun scheermessen, scheerbekkens en een schaar om haren te knippen
mee, evenals de instrumenten en lancetten voor het aderlaten, een oliesteen om
de lancetten scherp te houden, drie rode laatbanden voor het afknellen van een
arm of been en een zeepdoos. Ook moesten de chirurgijns tanden en kiezen trekken waartoe de jongens diverse tangen meekregen. Zij scheepten zich altijd in
met de nodige boeken om zich verder te bekwamen in de chirurgijnskunst. Daarbij werden de boeken van de Middelburgers Cornelis Herls, Helvetius en Cornelis van de Voorde gebruikt. Ook Abraham Tissings Heelconst, Schoutens boeken
over de hoofdwonden en over gezwellen, Kouwenburgs Matroosentroost, Philip
Verheije's Ontleedkunde en Blankaarts Anatomia en Dionis' Verhandeling van
de operatiin. Ook gaf men een enkele keer boeken over de kruidkunde mee, zoals Blankaarts Kruydboek en de Haarlemse Apotheek van Leiwaarden.
De jongens die als chirurgijn voeren, namen buitengewoon veel drank mee als
verdovend en ontsmettend middel voor de zieken en gewonden. Jan Kakelaar
kreeg in 1746 toen hij met de 'Gustaaf Willem' naar Oost-Indie vertrok vijftig
bottels witte wijn, tien bottels rode wijn en twaalf flessen jenever mee. Jan was
wees geworden toen hij zeven weken oud was. Hij werd door mensen in de Pijpstraat verzorgd en pas naar het weeshuis overgebracht toen hij twaalf jaar oud
was. Twee jaar later, in 1739, maakte hij zijn eerste reis als derde chirurgijn. De
contributie van deze jongens voor het chirurgijnsgilde van £ 2.12 werd door het
weeshuis betaald. Bij iedere nieuwe reis ontvingen de jongens weer een nieuwe
voorraad kruiden, zalfjes, kwikpreparaten en guajakhout tegen geslachtsziekten,
laxantia, gestampt en ingezouten lepelblad tegen scheurbuik, opium tegen gruwelijke pijnen, chemische preparaten en pleisters. Zij ontvingen iedere reis weer
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nieuwe en andere boeken, zodat bijvoorbeeld Hermannus la Fonteijn na drie reizen een bibliotheekje van twaalf boeken had opgebouwd. Hij was overigens wel
een bijzonder geval, want zijn eerste reis maakte hij in 1746 als derde meester met
het oorlogschip 'Vlissingen', dat om de Noord poogde te varen.
Meer wezen ontvingen veel boeken. Speciaal boekjes over scheepsziekten en
behandelingsmethoden aan boord vonden veel aftrek. Zo schreef Verbrugge in
zijn

Nieuw Hervormde Examen van Land- en Zeechirurgie welke ziekten ver-

wacht konden worden in de vaart om de Oost, op de Groenlandvaart en elders en
hij had zelfs een hoofdstukje opgenomen over welke 'slegt en wegwerpelijke dingen (...) men nog veeltijds in tijd van nood gebruiken kan' zoals pekel, spinnekoppen en spinnewebben, menselijke uitwerpselen en urine, hetgeen een uitstekend middel tegen de beten van diverse slangen en adders in West-India zou zijn,
en nuchter menselijk speeksel, dat zelfs slangen, schorpioenen en hagedissen zou
doden. Ook roest van ijzer, van grote spijkers of ankers, op zee altijd bij de hand,
kon met wat bier of honing gebruikt worden tegen de rode loop en bloedspuwingz3.

Hoewel de weesjongens goed uitgerust en van alles voorzien aan de lange reis
begonnen en kosten noch moeiten gespaard waren hun kist goed te vullen (de kosten beliepen ongeveer £ 30), kwamen regelmatig verzoeken binnen om aanvulling van de uitrusting van jongens die lang op de rede van Rammekens lagen te
wachten op een goede wind. Vooral drank en tabak waren al snel op. In 1781
schreef Johannes van de Plas, derde waak op 'De Bodt', dat hij zo lang had moeten wachten op de rede van Rammekens en later van Texel, dat zelfs zijn kleren
versleten waren en

dus is mijn ootmoedig verzoek of U edele daar wel voor gelieft te zorgen dat ik niet
nakend na zee toe moet, want U edele kunt wel begrijpen als dat ik een officier zijnde,
mijn fatsoen moet houden. Ik beken, ik heb het er (niet) na aangelegt aan de waI
zijnde om van U edele beschermt te zullen worden, dog ik verzoek Excus en hoope't
in 't vervolg blijke van mijne dankbaarheyd te toone24.

Hierop informeerden de regenten bij de VOC en het bleek dat bij het 'openen van
't water' iemand van de VOC naar het schip zou gaan om het scheepsvolk 66n A
twee maanden gage te geven, zodat ieder zich van het nodige kon voorzien. Dus
schreven de regenten een stevige brief ten antwoord 'dat gelijk uwe weet, uwe
uijtrusting hier vandaan rijkelijk en kostbaar is geweest' en zij vermaanden hem
zijn gage en het al ontvangen voorschot alleen aan kleding en de nodige levensmiddelen aan te wenden, want 'gij begrijpt immers zelfs, vertrouwen wij, dat het
huys uwe niet opnieuw kan kleeden'. Er was echt al wel gezorgd dat 'noch uwe
noch de andere weezen van dezen huyze naakt na zee toe moeten'. Toen een
maand later het schip nog steeds niet was vertrokken en een andere wees op 'De
Bodt' eveneens klaagde dat zijn tabak en jenever al op waren, kreeg ook hij nul
op het rekest. Dit schip had dan ook wel bijna anderhalfjaar op de rede van Rammekens en de rede van Texel gelegen. Het probeerde diverse malen uit te varen,
maar moest steeds weer terug keren, mede als gevolg van de vierde Engelse oorlog.

In het armweeshuis, waar nog meer jongens naar zee gingen en de last van de
uitrusting zwaar drukte, besloot men in 1786 geen toestemming meer te geven
23.
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voor reizen naar West-Indie. De reis naar de West was veel korter, zodat de jongens minder maandgeld voor het weeshuis inbrachten, maar men moest hun wel
iedere reis een volledige uitrusting meegeven. Toen in 1788 de armwees Pieter
Provoost terug kwam uit West-Indie, verzuchtten de regenten dat hij door zijn
veelvuldige korte reizen slechts een schadepost was geweest voor het tehuis. Bij
het burgerweeshuis speelde dit probleem niet, omdat maar een enkele wees op de
West voer en bovendien slechts een paar reizen maakte. Ook kon men in dat tehuis de uitrusting gemakkelijker bekostigen dan in het armweeshuis.
De meeste jongens gingen vrijwillig naar zee. maar lastige knapen konden gedwongen worden het ruime sop te kiezen. Voor de regenten was de zeevaart een
ideale mogelijkheid om jongens te lozen die absoluut niet meer in het weeshuis
waren te handhaven. De burgerwees Jan Deurkant was in 1727 herhaaldelijk
dronken en vloekte en vocht dan, zodat zijn baas schade leed door de ergernis van
de burgerij en zich bij de diakenen beklaagde. De gebruikelijke straffen van het
blok aan zijn been en opsluiting in de donkere put volgden, zodat hij na een paar
dagen ontnuchterd beleed 'dat sijne misdaat hem van ( . . . ) herten leed was en versogt met tranen in sijne oogen dat de vaders soo goedt geliefden te wesen om hem
sijne misdaat genadig te vergeven, belovende sulks nooijt meer te doen'25. De vaders namen zijn berouw serieus en waarschuwden slechts dat als hij weer zo iets
zou uithalen, hij 'als een quaadtwilligen jongelink naar Oost-Indien' zou worden
gezonden, 'anderen ten exempel'. Hij beterde zijn leven en hoefde niet naar zee.
Zijn maat, de metselaarsleerling Christiaan van den Abeele van achttien of negentien jaar, bleef ondanks de herhaalde vermaningen en bestraffingen zich
slecht gedragen. De diaken-vaders wendden zich tot de voltallige vergadering
van diakenen, verklarende 'dat in het borgerweeshuys een jongelink was genaamt Christiaan van den Abeele. die door syn quaadaardig gedrag soo ver gekomen was dat hij in de geheele stadt geen werk heeft konnen krijgen'26. Bij de minste en geringste aantasting van zijn rechtvaardigheidsgevoel, begon de jongen
meteen te vloeken en met stenen te gooien. Hij had zelfs eens een knecht met een
mes de kleren van het lijf gesneden. De knaap was nu zo berucht, dat niemand
hem meer in dienst wilde nemen. De diakenen stuurden daarop deze nutteloze
opeter als soldaat naar Oost-Indie en dat 'tot spiegel en exempel' van de andere
wezen. Uiteindelijk ging de knaap vrijwillig aan boord van het schip 't Slot ter
Hooge', 'bedanckende vaders over hunne goede sorgen en weldaden aan hem bewesen'. Zijn broer, eveneens een lastige knaap, volgde meteen zijn voorbeeld en
vertrok als opperkuiper naar de Oost.
Overigens gebeurde het vaak dat moeilijke en lastige jongens zelf ook graag
weg wilden uit het weeshuis, zodat de regenten blij waren dat de weesjongens er
zelf voor kozen naar zee te gaan. In 1766 hadden de diakenen steeds last met Simon de Koster, een zoon van rijke ouders, die zich steeds ergerlijk gedroeg. Toen
hij vroeg te mogen varen, werd zijn verzoek met opluchting ingewilligd. Hij ging
nota bene als ziekentroostersjongen varen, maar overleed al op de heenreis in
april 1767. In 1772 waren er steeds moeilijkheden met de elfjarige Wouter Bogart, die in de kinderkamer de moeder tot wanhoop bracht door zijn ongehoorzame en tegendraadse gedrag. In de kerk gedroeg hij zich uitermate oneerbiedig
en had tegen ieder een grote mond, meer dan de andere wezen. Hij werd opgehitst
25.

26.
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door vier grotere jongens, Jan Akkerdaas, Willem Brand, Willem Bevons en Jacobus Schraphage. Dit groepje maakte de personeelsleden in het burgerweeshuis
het leven zuur en vooral de portier moest het ontgelden. Zij bedreigden hem en
deden 'denzelven alle kleinigheden en verachting aan ( . . . )o m hem, was 't mogelijk het binnen dezen huyze moede te maaken en dit huys door hunnen brutaliteit
in onrust te stellen'27. De opgelegde straffen hielpen niets, de jongens bleven
moeilijkheden maken en zwalkten dronken op straat, waarbij zij de buurt onveilig
maakten, 'allerijsselijkst' vloekten en vele burgers bedreigden.
Deze jongens zijn uiteindelijk allemaal naar zee gegaan, tot opluchting van het
weeshuispersoneel. Wouter Bogart kreeg pas toestemming om te gaan varen toen
hij zestien jaar oud was; hij moest eerst behoorlijk kunnen lezen en schrijven en
zich als lidmaat laten aannemen. Een maand nadat deze voorwaarden geformuleerd waren, vertrok de jongen echter al met het schip 'De Zeeuw '. Een jaar later
overleed hij, op de thuisreis uit Indie. Willem Bevons overleed als jong matroos
in 1775 in Batavia, twee jaar na zijn vertrek en achttien jaar oud. Jacobus Schraphage, in 1775 als matroos uitgevaren met 't Hof ter Linde', overleed in augustus
1776 in het hospitaal te Batavia. Alleen Jan Akkerdaas, die als derde chirurgijn
ging varen op een Chinavaarder, maakte het beter. In het Verre Oosten kreeg hij
meer waardering voor de goede zorgen van de regenten. In 1788 schreef hij een
roerende brief, waaruit het een en ander hier zal volgen, niet alleen om het leven
van een zeevarende wees wat beter te leren kennen, maar tevens om nu eindelijk
eens een weesjongen zelf aan het woord te laten.
5. Tsvee verhalen
Jan Akkerdaas vertrok op 6 december 1774 met het schip 't Hof ter Linde' en
kwam in augustus 1775 in Batavia aan. Hij kreeg een plaats als chirurgijn in het
hospitaal van de VOC en moest daarom andere kleren aanschaffen, want'zoo wel
een derde als een tweede chirurgijn diend zig zoo wel ordentelijk in de kleederen
te houden als zig wel te gedragen, zal hy ooyt eenige voortgang maken'. Vanuit
'

Batavia kwam Jan op het schip Velsen', dat naar Banda voer en daar was hij blij
mee omdat men aan boord zuiniger kon leven dan aan de wal, 'zoo wel omdat
men zig met de scheepskost nog wat kan behelpen. als omdat men daar nog met
een fatsoenlijk matroosepakje kan loopen'. In Banda werd Jan weer in het hospitaal tewerkgesteld. 'Daar is geen plaats in de gantsche Oostindien, waar alles zoo
ongemeen duur is als daar, egter blijft 's Compagnie's gagie altoos de zelve en
vermeerderd niet. Hier verzogt ik jaar op jaar om te mogen repatrieeren, dog kon
het niet verkrijgen tot anno 1780, wanneer ik eijndelijk na Batavia verlost wierd'.
Daar kwam Jan weer in het hospitaal en werd bevorderd tot tweede chirurgijn op
een traktement van f 24,-. In 1781 deed hij weer veel moeite om te mogen repatritren, hetgeen na lange tijd lukte. Hij scheepte zich in op het schip 'Groenendaal', dat via de kust Coromandel (Oostkust van India) de thuisreis zou aanvaarden.

Op Ceylon komende hoorden wij dat het oorlog was en de vijand op Nagepatnam
(Nagappattinam, Oostkust India) was. Dus moesten wij op Trinconomale (Tirikuna27.
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malaya, oostkust Sri Lanka) blijven om de vijand niet in de mond te loopen, dewelke.
na de geheele kust weggenomen te hebben, op den 4 january 1782 op de rheede van
Trinconomale kwam en den I lde het Fortres en onze scheepen insgelijks overmeesterde. Hier verlooren wij alles, ik en alle die niet agter op waren (dat wil zeggen, de
officieren op het achterdek) hebben zelfs geen kleederen kunnen behouden. maar
werden zoo gaande en staande van onse schepen afgenomen en in de prison gebragt.
Tot overmaat van ongeluk voor mij, zoo had ik voor mijn vertrek van Batavia op hoop
van yets te kunnen winnen, het weynige geld wat ik nog had gebruijkt om goederen
in te koopen om na Cust Choromandel te brengen en dewijl het niet toereijkende was,
nam ik hetgeen ik bij de Compagnie te goed had ook op, verzeekerd zijnde van daar
voordeel meede te doen, maar door het vallen in 's vijands handen, was alles weg en
de gagie bij de Compagnie staat stil, zoodra den bodem in 's viiands handen valt,
zoodat ik dat gantsche jaar geen gagie gewonnen heb. totdat wij met medio december
op Batavia komende, op nieuw in dienst genomen wierden18.

Jan moest zich daar eerst geheel in nieuwe kleren steken en nam daartoe zijn laatste geld op. Hier hoorde Jan dat binnenvader Bollaert de jongens overzee een
brief had gestuurd, hoewel Jan die niet onder ogen kreeg. Hij verkeerde in de veronderstelling dat toen hij in 1774 uit het weeshuis vertrok en zee koos, hij niets
meer met het weeshuis te maken had en formeel was ontslagen. Niets was echter
minder waar, want ook de zeevarende jongens kregen pas met hun vijfentwintigste jaar ontslag en pas dan volgde een finale afrekening. Zolang de jongens nog
geen ontslag hadden, kregen zij ook niet hun volle gage in handen, maar net als
de werkjongens, slechts een zesde deel daarvan. Jan hoorde dit van zijn neef en
schrok daar behoorlijk van. Hij deed een dringend beroep op de regenten rekening te houden met zijn moeilijke positie en schreef:

ik bid U edele agtbaren en eerwaarden wei te willen onderscheyd maken tussen de
kinderen die in het huys opgevoed worden en ik die hier mij zelven moet onderhouden van kost en kleeding, beneffens nog het verschil dat er is in de verteering tussen
de Indien en Europa. Laat ik de vrijheid neemen in allen Eerbied te kennen te geven
dat de geringste slaaf in een huysgezin alhier buijten zijn kost en kleeding. omtrent
zoo veel van zijn lijfheer ontfangt 29

Tot 1780 verdiende Jan slechts f 14,- perjaar, waarvan een zesde deel slechts 35
stuivers zou zijn: 'een slaaf krijgt waarlijk meer van zijn lijfheer voor zijn siri of
tabaksgeld'. Jan mat in zijn brief de armoede breed uit. stuurde rekeningen mee
van zijn kleding en logies en schreef tot slot ironisch 'ik heb tot heeden toe nog
geen fortuyn alhier gemaakt'.
Jan Akkerdaas was overigens niet de enige die niet wist dat de banden met het
weeshuis nog niet verbroken waren met de eerste reis. De jongens die soms met
hun twaalfde jaar al gingen varen, waren niet goed op de hoogte van alle formele
ontslagprocedures en financiele regelingen. Ook Jean Cornenflo meende geheel
vrij te zijn toen hij in 1779 het ruime sop had gekozen als vijftienjarige jongmatroos. Zijn schip 'Middelburg' verging bij Kaap de Goede Hoop. Jean ging toen
in vreemde dienst, voer op een Engels schip en zat in 1786 in Londen, waar het
hem prima beviel. Hij had plannen naar Riga en dan verder Rusland in te trekken,
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maar zag er toch maar vanaf omdat 'hem de Engelschman wel bevalt'. Omdat
Jean toen nog maar 22 jaar was, moest hij terug naar het burgerweeshuis. De regenten vernamen van Jeans vrienden, aan wie hij steeds brieven schreef, waar hij
uithing en gaven twee Londense kooplieden opdracht Jean op te sporen en hem
onder ogen te houden dat hij 'seer quaalijk gedaan heeft' en dat hij zijn misslag
goed kon maken door naar Middelburg terug te keren. De beide kooplieden
moesten hem geld meegeven, of indien hij weer dienst had genomen, zorgen dat
zijn verdiende gage ten goede van het weeshuis zou komen. Jean kwam daarop in
april 1786 naar Middelburg. Hij logeerde bij zijn zwager, deed belijdenis van zijn
geloof en monsterde in januari 1787 aan als kadet bij de marine op de hoeker'Surcheance', op een gage van f 1 2 per maand, hetgeen ten goede kwam aan het
weeshuis.
Daarna schreef hij nog eenmaal aan regent Joost Noose over zijn leven aan
boord. Het was wel te merken dat hij al vroeg was gaan varen, want de taal beheerste hij veel slechter dan Jan Akkerdaas. Hij schreef:
Thans bevind ik mijn door gods goedtheijd en zeegen nog fris en gesont van harten.
(...) Voor de Caap hebben altijd moeij weer meest gehad en zeer voorspoedig en gelukkig getroffen, niet meer als twee dooden gehad, waarvan nog een daar van vermits
(vermist) geweest was; en ik door gods goetheyd en zeegen niets gemankeerd had. En
arriveerde op den 18 julij 1787 in de baaij Fats op de Caap met weijnig zieken. En 't
Edel MogendeCompagnieschip 'St. Laurens' 14 daagen naons arriveerde in de Baaij
Fals met veel zieken; en had wei in de 40 stuk dooden gehad, waarvan geen een officier van agter op. En hebben denzelven jonge heer Moens gesproken en was nog fris
en gesont. Zoo sijn wij weer vertrokken op den 28 augustus om naar Batavia te steeven, maar op reis kreegen een zeer gevaarlijke siekte in 't schip, waarvan de siekte in
bestond; dat is rotkoorts. Daarna veel sieke kreegen en wel in de 20 stuk zijn daar van
gestorven en waarvan meest al ons dexkt (dek) officiers onder waaren, sterkte en gesonste volk dat stierven, onder de Batavia wal30

Op 23 oktober arriveerde Jean op de rede van Batavia, na een snelle reis met goed
weer. 'Soo had ik een dag of 3 A 4 aan boord geweest, soo wierd ik verlost van
mijn schip op een galwet om mee uijt cruijssen te gaan op de zeerovers, die cruijstog gedaan hebbende van een maand geduurt'. Vervolgens kwam Jean op het admiraalsschip en probeerde hij sous-luitenant te worden, waarvoor hij al in Middelburg examen had gedaan. Hij moest echter opnieuw examen doen en slaagde
daarvoor op de waI te Batavia. Veel plezier had hij niet van zijn bevordering,
want hij kwam op het schip 'De Zeenimph' bij kapitein Noorthoek, 'want is geen
capteijn daar geen officier mee over weg kunnen en die twee togten met hem gedaan hebben'. De weesjongen Jean zou graag weer eens zijn geboortestad Middelburg zien, maar was bang dat het er de eerste drie of vier jaar niet van kwam,
'want daar zijn soo veel lievenlinger van de eedele heeren en generaal, die gaan
voor al andere, maar ik most al te mest eens tijding krijgen om na huys te koomen,
wat zou ik blij weezen'31.

30. T.a.p., 1788.
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6. Nasleep

De jongens die terugkeerden van een tocht en zich weer bij het weeshuis meldden, werden niet in het tehuis zelf opgenomen, maar bij particulieren in de stad
besteed. Deze jongens die al zoveel beleefd hadden, waren geen goed gezelschap
voor de school- en werkjongens en konden zich vaak ook niet meer aan de strakke
regels van het huis aanpassen. Een enkele keer werd een uitzondering op deze regel gemaakt, als de jongen ziek was of als hij verder wilde leren. Toen in 1792
Johannes Christiaan van Es vertrok met 'De Zwaan', ging hij al bij Kaap de
Goede Hoop van boord, en lag veertien maanden daar in het hospitaal, uiteraard
zonder gage. Daarna werd hij door een schip op thuisreis meegenomen en bij het
weeshuis afgeleverd, waar hij mocht blijven, mits hij zich goed gedroeg. Het volgende jaar kwam Jacobus de Man thuis van een Indievaart, gaf kennis van zijn
'behouden arrivement' en wilde graag weer in het weeshuis opgenomen worden
en zei 'geen zin te hebben om bij de vaart te blijven,32. Hij had ook een barre tocht
achter de rug en kreeg twee maanden extra gage wegens de po ,ing de Noord te
bezeilen. Jacobus zocht zijn schildersambacht weer op en de regenten gingen accoord met deze wijzigingen en zegden hem wel 'ten ernstigsten' aan 'zig te wagten voor alle ongeregeldheden, aan zeevarende veeltijds eigen' en zich te onderwerpen aan de wetten van het tehuis.
Men had dan ook net twee jaardaarvoor bijzonder slechte ervaringen opgedaan
met een van de drie jongens Van der Plas. Toen de drie broers in 1779 als wezen
in het burgerweeshuis kwamen, wilde de oudste, de zestienjarige Johannes, meteen weer naar zee en dat kon zonder probleem. Het volgende jaar werd hij als
derde waak aangenomen op het schip 'De Bodt'. Zijn twee broers, bij hun komst
in het weeshuis negen en dertien jaar oud, wilden ook mee. Hoewel de jongste,
Francois of Frans, wei wat erg jong was, kreeg hij toch toestemming als zijn grote
broer maar het toezicht zou houden. Na twee reizen wilde Francois in 1789 'tot
voortzetting van zijn fortuin' zich bekwamen in de stuurmanskunst. Hij werd opgenomen in het weeshuis en mocht de lessen van de heer Van der Leye volgen.
Dat liep fout. Francois was brutaal, kon zich niet meer voegen naar de regels van
het huis en was herhaaldelijk dronken. Ook bij de heer Van der Leye gedroeg hij
zich slecht, zodat de jongen, samen met een maat, uit het weeshuis werd geplaatst
en bij een van de volkhouders te Middelburg werd opgesloten om hem met de eerste de beste gelegenheid weer naar Indie te sturen. Zij weigerden echter halsstarrig opnieuw uit te varen. Pas toen de regenten samen met burgemeester De Bruijn
op de jongens inpraatten, zwichtten zij en meldden zij zich aan. De regenten
hechtten altijd sterk aan een vrijwillige aanmonstering om desertie zoveel mogelijk te beperken en wegens de grote kans dat een jongen op de reis zou overlijden.
Had hij er zelf voor gekozen te gaan varen, dan voelde men zich toch wat minder
belast, want het belang van de wezen woog zwaar bij de regenten.
Twee jaar later repatrieerde Francois met 'De Leviathan' en verzocht weer de
colleges van Van der Leye te mogen volgen. Hij had nog niets van zijn vorige
mislukking geleerd en gedroeg zich opnieuw slecht, maakte schulden en zat geregeld in de herberg. wat wezen ten strengste verboden was. Ook nu weer wilden
de regenten hem zo snel mogelijk op een schip zetten. Hij kreeg te horen dat het
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weeshuis hem geen huisvesting meer kon bieden en de regenten riepen de hulp in
van zijn oudste broer, Johannes, die inmiddels 28 jaar was en het tot kapitein had
gebracht. De sterke arm der justitie moest er tenslotte aan te pas komen om Francois naar een logement te brengen, waar hij in bewaring werd gezet, alvorens op
een schip te vertrekken. Het was na deze affaire geen wonder dat de regenten nog
voorzichtiger werden zeevarende jongens tijdelijk in het weeshuis op te nemen.
Veel jongens moesten hun drang naar avonturen met de dood bekopen en velen
maakten ongelukken mee, zoals het vergaan van hun schip, of het vallen in vijandelijke handen. Het weeshuis deed in zo'n geval niets voor de jongens en kon ook
vaak niets doen. Jan Anthony Ackerman, in 1779 aangemonsterd bij de Commercie Compagnie, vertrok begin 1780 naar Guinea om slaven te halen. Hij werd het
volgende jaar in West-Indie krijgsgevangen gemaakt door de Engelsen en keerde
twee jaar later terug. Van het overlijden hoorden de regenten meestal pas jaren later, van sommigen vernam men nooit een officieel overlijdensbericht. In de registers van de jongens die ter zee voeren, stond meestal per jaar genoteerd of zij
nog in leven waren. Bij anderen stond 'eens sien of nog in leven is', of'als nogh
niet dood'. Daniel de Volder was in 1735 minder gelukkig toen hij als onderkuiper met 't Viegend Hart' vertrok voor de fatale reis naar Batavia. Bij hem stond
vermeld 'gebleven met het Oost Indis schip het Vliegend Hert den 3 february
1735'.

Voor het weeshuis was het een probleem als van de vermiste wezen geen definitief overlijdensbericht werd ontvangen. Dan wist men namelijk niet of de jongen al dan niet meerderjarig was bij zijn overlijden, hetgeen verschil maakte in

de afhandeling van de nagelaten boedel. V66r de meerderjarigheid erfde het
weeshuis de boedel, daarna konden de erfgenamen in sommige gevallen geld en
goederen van de wees erven. In 1799 wensten de erfgenamen van Jan de Pagter
zijn nagelaten bezittingen omdat hij al ongeveer 20 jaar vermist was, hoewel er
geen officieel overlijdensbericht van hem was ontvangen. De in 1752 geboren
Jan was in 1776 op het schip ' Asia' als matroos vertrokken. Het volgende jaar,
op 3 juli 1777 ging de hele bemanning over op het schip 'Vredesteijn' en bij de
opsomming van namen werd Jan niet genoemd. 'Op de ernstige aanschrijvens na
India' was de weesjongen 'nergens aldaar vindelijk'33 Misschien was hij op de
'Asia' naar Batavia gereisd, hoewel hij daartoe geen bevel had, maar waarschijnlijk was Jan al voor die 3de juli vermist. Het probleem of hij al dan niet meerderjarig was bij zijn waarschijnlijke overlijden was hiermee niet opgelost. De regenten kozen de voor hen voordeligste kant en besloten tot zijn minderjarigheid omdat nergens bleek dat hij op zijn 25e verjaardag, 3 I mei 1777 nog in leven was.
De consequentie was dat alle gelden van Jan aan het weeshuis zouden vervallen
en zolang de erfgenamen het tegendeel niet konden bewijzen, keerde het weeshuis geen erfenis uit. Pas in mei 1800, na herhaalde pogingen en voorstellen van
de erfgenamen om tenminste een deel van de erfenis te krijgen, ging het weeshuis
over tot een schikking.
Met de Franse tijd werd het moeilijker voor wezen om de grote vaart op te gaan
en werd de scheepvaart ook gevaarlijker. Terug uit Indie konden de jongens nog
slechts tot Engeland komen en vanuit Zeeland geraakten zij met geen mogelijkheid weer aan de vaart als gevolg van het continentaal stelsel. Wel konden de jongens op een oorlogsbodem terecht, maar lang niet iedereen wilde dat. Om nu toch
o
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wezen te animeren de zee op te gaan, kwamen herhaalde aanschrijvingen van de
provisionele representanten van het volk van Zeeland, met het verzoek aan de regenten de jongens van zeventien jaar en ouder enthousiast te maken voor deze
kostwinning. De weesjongens hadden weinig lust in deze uitnodiging en geen
van de burgerwezen monsterde aan. Wel meldden zich drie armwezen, die, hoewel zij de vereiste leeftijd hadden, alsnog werden afgekeurd wegens hun geringe
lengte. Pas nadat de regenten van het armweeshuis een verklaring afgaven dat de
jongens inderdaad de opgegeven leeftijd hadden en zij alleen 'van de langste
soort niet' waren, konden de jongens alsnog op een schip terecht.
De municipaliteit stelde zich echter niet tevreden met het geringe aantal aanmeldingen en probeerde in april 1796 weerde jeugd in de'wees-, arm-, diaconieof andere godshuysen opgevoed wordende' 'ten kragtigsten' aan te moedigen tot
het dienst nemen op 's lands oorlogsbodems. Er kwamen toen twee 'burgers' uit
de municipaliteit, de befaamde medicinae doctor Leonardus Mus en de bekende
Middelburger Bonifacius Mathias Pous, die beiden met hulp van de regenten de
verzamelde weesjongens toespraken en hen probeerden te verlokken met extra
beloningen van f 25. Zij wekten de jongens op 'hunne liefde voor het vaderland
waaraan zoo veel eer en voordeel thans verbonden is, openbaar te maken door een
vrijwillig engagement in 's lands zeedienst'. De jongens kregen bedenktijd en inderdaad bleken twee burgerwezen zich door deze toespraak aangesproken te
voelden. Zij meldden zich bij het Middelburgse werfhuis van het Comitd tot de
Zaken van de Marine en kregen een brief mee waarin stond dat zij als 'burgerkinderen (...) wel eenig eguard verdienen'34. Van de armwezen was zoiets niet gezegd.

7. Maaltijden en feestmalen
De maaltijden waren uiteraard voor de kinderen van een dagelijks terugkerend
belang. 's Morgens begonnen alle kinderen met twee boterhammen en daarbij
konden zij koffie, thee of bier van hun eigen geld kopen 35. 's Middags kwamen
alle wezen bijeen voor de warme maaltijd, waarbij de grote werkjongens zich aan
een aparte tafel konden inkopen, een gunst die verleend werd aan de jongens die
een bepaalde verdienste inbrachten. De porties aan die zogenaamde vette tafel
waren groter en er werd vaker vlees opgediend. Omstreeks 1770 kregen de burgerwezen om de andere week hetzelfde menu voorgezet. De eerste week begon
op zondagmiddag met rijst en een boterham toe. Maandag was het wittebonendag, dinsdag kregen de kinderen aardappelen en woensdag savoyekool. Donderdag was de feestdag met zout vlees 'en als er peren zijn worden die met zoppen
voor af gegeten' (met brood in het perenat gedoopt). Vrijdag kwamen blauwe
erwten zonder spek op tafel en zaterdag gort, een enkele keer met rozijnen erbij.
Meestal kregen de kinderen een boterham toe. 's Avonds aten de wezen drie maal
in de week karnemelkse pap met brood of boekweit en de andere keren zoetemelkse pap met brood of bloem bereid, meestal weergevolgd dooreen boterham.

34. T.a.p., 1796.
35. Het brood werd aanvankelijk in het weeshuis zelf gebakken, maar al snel aan het armweeshuis uitbesteed. Na de afsplitsing van de diaconie, zag men uit naar een burgerbakker.
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De tweede week gaf men een kleine variatie aan dit menu door op zondag soep
van schapevlees met groenten te geven, op dinsdag rijst met kaas en brood. op
woensdag rode kool en op donderdag grauwe erwten met braadvet en indien er
geen vet was, kregen de kinderen brood en azijn bij de erwten. Het weeshuis
mestte ook regelmatig twee varkens, die na de slacht door de wezen geconsumeerd werden. De spijslijsten werden regelmatig veranderd, waarbij dan vooral
het middagmaal anders werd samengesteld16.
De kinderen waren de eentonige regelmaat van het eten zo gewend, dat zij nauwelijks klaagden over de maaltijden. Maar dis er klachten bij de regenten werden
ingediend, dan onderzochten zij die serieus en waar nodig en mogelijk, probeerden zij aan de wensen van de kinderen tegemoet te komen. Toen in 1792 de wezen een 'memorie der klagten'37 indienden. waarin ook geklaagd werd over het
eten, kwam men op bepaalde punten aan hun wensen tegemoet. De jongens vroegen om op hun uitgaansdagen, wanneer zij 's morgens maar twee halve boterhammen kregen 'hetwelk onz zeer ongeaangenaam voelt', hun normale portie te
krijgen. Ook 's middags wanneer de normale hoeveelheid bier (een halve fles per
kind) uitgereikt werd en de kinderen nog dorstig waren 'gelijk dit meermalen en
vooral in de zomer met de hitte gebeurd', wensten zij extra bier te krijgen. Het
resultaat van de klachtenlijst was dat de kinderen voortaan 'hun genoegen van
spijs' zouden krijgen, maar extra drank vonden de regenten niet nodig. Het verzoek om meer boter op het brood en meer stroop in de karnemelkse pap wees men
af als te luxueus.
Bij de stichting hadden de diakenen besloten eenmaal per jaar de kinderen een
feestelijke dag te bezorgen, door 'alle de kinderen eens op een jaar en wel in de
maand july door extraordinair meer vlees te geven en wel gebraden en met wijn
te beschenken, zijnde witte, en dien dag vrolijk door te laten brengen'38. Men organiseerde dan een wandeling en vierde feest. Ook in het armweeshuis was dat
gewoonte. De kinderen wandelden door de stad, waarbij de armwezen in het burgerweeshuis uitrustten39.
Behalve dit feestmaal kregen de kinderen eenmaal per jaar een speciaal kermismaal in de eerste week van augustus en mochten zij op maandag en donderdag
's middags en 's avonds de kermis bezoeken. Dat was altijd een goede gelegenheid voor de wezen om eens uit de band te springen. Regelmatig bleven jongens
dan een hele nacht buiten het gesticht, bedronken zich of bleven bij het kermisvolk hangen, zodat in 1808 dit vermaak werd verboden. Wel had de diaconie altijd van dit evenement geprofiteerd. omdat het armencollege recht had op een
zesde deel van de ontvangsten van de komedianten op de kermis.
De kinderen waren erg blij met zo'n jaarlijks extraatje en toen de kermismaaltijd in 1791 een keer werd overgeslagen wegens de krappe kas, verzochten zij het
volgende jaar dringend het maal weer te mogen genieten, omdat 'het ons een
groot gemis is, dewijl wij arme weezen niets hebben tot onz plaizier'. Dat was
wel wat overdreven, want behalve het jaarlijkse kermismaal en het verlof om de
36.
37.
38.
39.
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Het was tot 1764 gebruikelijk dat als in een van de beide weeshuizen de jaarlijkse feestmaal-

de wezen uit het andere tehuis een extra uitgaansdag hadden. mits de feestvierende wezen daartoe een verzoek indienden.

tijd werd gehouden.
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acingebodenfeestmaaltijd, 1761.

kermis te bezoeken, kregen de wezen regelmatig een feestelijke maaltijd van burgers. Vooral als voorname heren tot bewindhebber van de VOC in de kamer Middelburg waren gekozen, trakteerden zij de wezen van beide huizen op een feestelijke maaltijd. In 1765, toen schepen en raad Anthony Huysman bewindhebber
werd, was hij zel f aanwezig in het weeshuis en gebruikte hij zel fs zijn eigen personeel om de maaltijd te bereiden. Vij f jaar later feteerde Bonifacius Mathias
Pous de wezen om dezelfde reden met speenvarkens, ossenvlees en rosbief,
'zijnde alle de stukken vleesch als mede varkens geheel op de tafel geset', wijn
en taart 0

Dergelijke banketten kwamen regelmatig voor. Tussen 1764 en 1788 werd in

het burgerweeshuis tienmaal getrakteerd wegens een benoeming tot bewindhebber der VOCL. Daarnaast vestigde president Tulleken in 1774 een traditie door
de wezen te trakteren wegens het tweede eeuwfeest van de overgang van Middelburg tot de prins van Oranje. Die feestelijke maaltijd werd achttien maal omstreeks de 2 1 e februari herhaald. Zijn opvolger, Macquet, wilde niet de traditie
voortzetten, maar wel de kinderen trakteren en deed dat dan zo dat niemand, ook

de bedienden niet. wist van 'wien zij dit defroijement' ontvingen.
Normaal werd degene die de wezen trakteerde uitgebreid bedankt, zowel door
de wezen als door de regenten, die daartoe speciale delegaties naar het huis van
de nieuwe bewindhebber stuurden. Sommige weidoeners wilden van deze plicht40.

RAZ OAGM notulen 1765-1799, inv.nrs. 1579-1580.
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Dat was overigens wei de periode met de meeste feestmalen.
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pleging ontslagen worden, maar anderen bepaaiden dag en uur waarop de dankbare regenten hun opwachting konden maken en de dank overbrengen voor 'zijn
Edelens vriendelijk en guI onthaal van de wezen'. Een weldoener die regelmatig
dergelijke feestmalen aanbood, kon rekenen op een 'missive van dankbaarheyd'
waarin de wezen hem erkentelijkheid betoonden voor zijn 'menigvuldige weldaden nevens de vaderlijke liefdezorg door Uweledele ( . . . ) aan ons bewezen. welk
hart voel zig niet getroffen en in wederliefde die niet dan in waare liefde en dankbaarheyd bestaan kan, zig als verliezen'4'. De wezen besloten hun dankbetuiging
met 'blijven de gedagtenis uwer goedheijd eetiwig in onze harten geschreven als
met een ijzere griffie,
Zoo dat het zelfs 't nageslagt.
Uw roem zig verhoogen,
daar 't bij uw beeltenis
haar dankbre tranen schreyd
en zegt dit is 's Tulleken
die wei eer den Borgerweezen

door liefde gift op gift
Zoo dikwerf heeft verbleyd4,

Ook de diverse prinsen van Oranje die in de achttiende eeuw de stad bezochten.
gaven de kinderen in beide weeshuizen geld voor een vrolijke maaltijd. Daarbij
waren vlees en wijn altijd de voornaamste ingredienten. De diakenen lokten een
gift dikwijls uit door de prins te verzoeken of het 'sijn hoogvorstelijke doorlugtigheijt behagen mogte de kinderen uyt beyde de weeshuysen onder het vaderlijk
liefdeoog van sijn doorlugtige hoogheyt' te brengen. De prinsen konden niets anders doen dan zeggen dat het hun bijzonder aangenaam zou zijn, waarop de kinderen voor zijn hotel heen en weer marcheerden 'waarin sijn hoogheyt veel genoegen heeft genomen'44. Dat resulteerde in de gewenste gift van honderd zilveren ducaten voor ieder weeshuis. Zowel in 1747 (aan het einde van het tweede
stadhouderloze tijdperk) als in 1766 lieten de diakenen van het restant van het
geld een zilveren beker maken, waaruit de ongeveer honderd burgerwezen en
driehonderd armwezen bij de jaarlijkse feestmaaltijd een slokje konden drinken.
Behalve de wapenspreuk van het huis van Oranje 'je maintiendrai' en de spreuk
van de orde van de kouseband 'Honi soit qui mal y pense' kwamen op de bekers
de namen van de toenmalige diakenen te staan.
De ironie wilde dat op 24 juni 1795, de dag van de afkondiging dat de Franse
en Bataafse Republieken een alliantie sloten45, de wezen toastten op de band met
42.
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45. Twintig maagden, waaronder drie armweesmeisjes. drie burgerweesmeisjes en drie lutherse weesmeisjes droegen een schild waarop geschreven stond: 'De Rechten van den mensch,
Tandem bona causa triumphat' en in gouden letters 'door vrijheid onverbreekbaar vereenigd'. Zij
boden dit de Franse commissaris van oorlog, Viany, aan, met de vertaling van het brallend vers:
44.

Ontfang uit onze maagdelijke hand
Dit zinnebeeld der twee verende volken.
De vrijheid voegt het 't saam en sluit den heiligen band
En 't alziend Godlijk oog schouwt vriend'lijk uit de wolken.
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Frankrijk met de zilveren bekers van de prinsen Willem IV en V. Drie maanden
later waren zij hun fraaie herinnering aan het vorstenhuis al kwijt, ingeleverd
voor de goud- en zilverheffing van de nieuwe machthebber.
Overigens waren de regenten iedere keer weer opgelucht als een feestmaaltijd
waarbij veel wijn werd geschonken, in alle 'ordentelijkheijt en plesier' verlopen
was. In het armweeshuis dronken de kinderen in 1773 bij het feestmaal maar
liefst drie flessen wijn per persoonf hetgeen voor sommigen wat teveel bleek te
zijn. Een meisje bedronk zich dat jaar zo, dat zij uit het burgerweeshuis naar het
armweeshuis terug gedragen moest worden en men vreesde dat zij zou overlijden. Enkele dagen ontnuchtering in de donkere put hielpen wel, maar zij had de

smaak nu goed te pakken en toog vaker naar de herberg. In 1786 beperkte men
het aantal flessen wijn bij de maaltijd tot maximaal twee per persoon in de hoop
dat dergelijke taferelen niet meer zouden voorkomen. De kinderen compenseerden die fles minder echter door klandestien al voor de dag van de wandeling wijn
het weeshuis binnen te smokkelen.
leder jaar las men de avond voor de wandeling aan alle kinderen de magistraatsresolutie voor met het verbod om aan weeskinderen drank te tappen en
snoep te verkopen. Bovendien plakte men deze resolutie aan op diverse plaatsen
langs de route van de wandeling en in 1771 werden zelfs twee gerechtsdienaren
buiten de school geplaatst om toezicht te houden. Een derde diender ging de route
langs en zag crop toe dat geen kroeghouder loerde op langslopende kinderen om
die stilletjes mee te trekken in zijn herberg of om hen 'aan smokkelkraamties te
truggelen'. De regenten en regentessen waien de hele dag aanwezig, van 's morgens acht uur af. Zij aten zelf niet met de kinderen mee om iedere aanleiding tot
opspraak te vermijden. Aan het eind van de dag, soms pas om twaalf uur 's
nachts. vertrokken de regenten en regentessen, wanneer alle kinderen in bed lagen en de binnenvader had bericht dat alles in goede orde was verlopen.
Behalve deze feestmalen, was er nog de jaarlijkse traktatie van peperkoeken.
Op 30 mei 1733 vermaakten Hendrik Pookx en Maria van Waert een legaat van
£ 1000 aan de diaconie om van de rente jaarlijks ten minste 400 peperkoeken te
laten bakken voor de kinderen uit het armweeshuis. Indien er nog koeken over
waren. zouden die aan de kinderen in het burgerweeshuis uitgedeeld moeten worden. In 1739 overleed Pookx, zodat sinds 1740 ieder jaarop 1 januari de kinderen
op zoete koeken werden getrakteerd. Wanneer te weinig koeken over waren om
Dat dit verbond onschendbaar, heilig zij,
Die zorg is, Vaders, Broeders! uw bevolen.
Door uwe trouw blijv Nderland groot en vrij,
Door deugd en moed beroemd tot aan de beide poolen.
Wij zullen steeds, dat zweren wij, dien moed
Ontvonken in de borst van N6erlands jongelingen.
En hij, wien 't vrijheidsvuur niet blaaken doet.
Mag nooit naar onze hand. naar onze harten dingen.
En zwichten w'eens voor de overmagt der min.
Dan prenten wij als vrouwen en als moeders,
Uw deugd, 0 Vaders! uwens moed. 0 Broeders!
Ons jeugdig kroost , met edele geestdrift in!

Zip, Armweeshuis, 28.
46. Welke inhoud die flessen hadden viel niet te achterhalen.
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er alle burgerwezen een te geven, lieten de regenten op hun kosten extra koeken
bakken. Op het 'kalke schilt' van de peperkoeken stond een wees met de kleren
uit het armweeshuis afgebeeld. Na 1783, kort na de financiele scheiding tussen
wezen en diaconie, bekostigden de regenten zelf de peperkoeken, maar lieten de
afbeelding van een armwees achterwege en kozen voor de afl,eelding van de liefde. Ook de zeevarende jongens kregen deze traktatie mee op hun verre reizen.
Tot de opheffing van het laatste weeshuis (het burgerweeshuis) in 1929 is deze
traditie in ere gehouden.

8. Gezondheid
Er was een groot verschil tussen de gezondheidstoestand van de armwezen en van
de burgerwezen. De grote groep armwezen was er veel slechter aan toe dan de beter gehuisveste burgerwezen. De regenten noteerden niets van de gewone ziekten
van de wezen: alleen de ernstige ongeneeslijke patientjes haalden de notulen. Zo
werden kinderen met 'vallende siekten seer besmet' vaak na enige tijd overgeplaatst naar het simpelhuis of bij familie gehuisvest, omdat zij niet meer te handhaven waren in het weeshuis. Het epileptische meisje Sara Six moest buiten het
weeshuis verpleegd worden omdat zij was 'laboureerende aan eene epilepsie
waarvan de gevolgen niet dan nadeelig voor de andere weezen ( . . . ) konde weezen'. Men probeerde zoveel mogelijk Sara toch te helpen en aan haar genezing te
werken. In 1806, toen Sara al buiten het weeshuis besteed was, vernamen de regenten, dat een zekere W.G.J. van Rhemen uit Zutphen een middeltje had waarmee 'onder Gods zegen onderscheyde lijders zijn geholpen'47. Zij verzochten
hem dit medicijn op te sturen. Van Rhemen werd maandelijks op de hoogte gehouden van de gezondheidstoestand van Sara, met alle bijwerkingen van de poeders. Een tijd lang leek zij te genezen, maar na enkele jaren verergerden de insulten weer, zelfs zo dat in 1809 haar'verstandsvermogens geheel weg gaan'. Toen
kon zij niet meer bij particulieren uitbesteed worden en belandde zij in het simpelhuis voor de rest van haar leven.
De kinderen leden regelmatig aan 'kwade hoofden' (tinea capitis), schurft
(scabies), 'krauwagie' (exceem?), 'kwade monden' (aften, zweren in de mond),
'kakhielen' (wintervoeten?), wormen en altijd hadden zij luizen. In het begin van
de zeventiende eeuw stelde men regelmatig iemand aan om de kinderen te genezen van al deze kwalen, voor zover van echte genezing sprake kon zijn met de beperkte middelen. Besmettelijke ziekten grepen in een dicht bevolkt tehuis snel
om zich heen en isolatie van besmette kinderen kon onvoldoende gerealiseerd
worden. Het is dan ook geen wonder dat het weeshuis in 1626 hevig door de pest
werd bezocht.
Schurft bleef een altijd terugkerend probleem. In 1786 leed bijna de gehele
armweeshuisbevolking aan een 'allerperniculeuste en gevaarlijke brand van
krauwagie of schurft'. Niet alleen voor de kinderen was dat bijzonder vervelend,
maar ook liepen de werkjongens hierdoor de kans hun werk te verliezen wegens
het besmettingsgevaar. Zij werden daadwerkelijk van hun ambacht gestuurd
wanneer zij teveel onder de luizen of schurft zaten. Een plan om besmette kinderen buitenshuis te verplegen, strandde wegens de hoge kosten, zodat men aange47.

RAZ OAGM notulen diakenen 1806, inv.nr. 1585.
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wezen bleef op de weinige aparte ruimten in het tehuis zelf. De regenten deden
een dringend beroep op de kinderen 'sig eenigermate geseggelijk, als geschiedende tot hun best wilden gedragen'.
Nu was de gezondheidstoestand van de armwezen over het algemeen toch niet
zo goed. De kinderen waren te klein voor hun leeftijd. hetgeen vooral de jongens
parten speelde die in het begin van de negentiende eeuw in dienst wilden en toen
wegens hun geringe lengte afgekeurd werden. Voeg bij deze kleine enigszins ondervoede wezen de altijd aanwezige luizen en de zere hoofden, dan ziet men de
armzalige armwezen voortdurend sukkelen met allerhande kwalen. In 1794 wilden de regenten eindelijk wel eens een advies van de geneeskundigen van het
armweeshuis horen met het oog op eventuele verbeteringen. De medicinae doctor
Paulus de Wind, de net vertrokken maar uitstekend op de hoogte zijnde chirurgijn
Batholomeus Hendrik Kakenbergh en de nieuwe chirurgijn Jan Cornelis de Mar'
r& stelden een uitvoerig rapport samen, in de hoop zo de ingewortelde brandige
siektens die hier altoos onder de kinderen grasseeren, te diminueeren, soo niet
mogelijk geheel uyt te roeyen'48.
De medici hadden vooral op het armweeshuis en het voedsel grote kritiek.
Hoewel het gebouw ruim en luchtig leek, bleek de atmosfeer er altijd 'op het
schadelijkste get'nfecteerd en bedorven', voornamelijk als gevolg van de sloot die
achter het weeshuis om de bleek liep. De slaapzalen waren te laag voor de vele
kinderen, zodat 'het groot aantal van diverse ademen, de rook van een brandende
lamp welke na buyte geen uytwaseming heeft (en) de stank van de sekreeten'49 samen een ondraaglijke lucht in het armweeshuis veroorzaakten. Ieder die op de
slaapzalen kwam, bezweek bijna aan de verstikkende geur. Hierdoor konden volgens de medici 'zeer gevaarlijke ziektens gebooren' worden. De meeste wezen
die ziek waren, klaagden dan ook over 'drukkingen' en benauwdheid op de borst
en gevoelige en pijnlijke steken in de zij, wat een teken zou zijn dat zij 'lange aangestoken' waren.
Wanneer men de zolderingen zou weghalen, werden de slaapzalen hoger.
Daarbij adviseerden de medici in het dak twee luchtgaten te maken. Ook achtten
de heren doctoren het van belang dat in overeenstemming met de instructie ook
werkelijk iedere dag alle vensters van de slaapzalen werden geopend. Kennelijk
verzuimde de binnenmoeder deze zo noodzakelijke hygienische maatregel dagelijks na te leven. Bovendien zouden de bedden, 'die ook mede met die schadelijke
infecteerende lugt besmet zijn' wanneer het helder en droog weer was in ieder geval 66n maal per maand buiten gelucht, geklopt en geborsteld moeten worden.
In de meisjesziekenzaal was de stank wel bijzonder hevig. De zoldering en de
bedsteden van de meisjes waren helemaal zilverachtig aangeslagen door een 'salpeteragtige stoffe' uit de toiletten. 's Avonds gingen veel meisjes uit de slaapzalen naar de toiletten op de ziekenzaal in plaats van naar die bij hun eigen slaapzaal. Dit had onder andere tot gevolg dat de hele avond kinderen door de ziekenzaal liepen, rondom de patienten kwamen staan praten 'waardoor de zieken merkelijk ontrust' werden en al die ademende kinderen de lucht bedierven. Ook wanneer besmettelijke ziekten heersten, liepen de meisjes rustig door de ziekenzaal
met de te verwachten gevolgen van dien. Een venster dat open kon zou al een
grote weldaad zijn in de ziekenzaal.
48.
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Naast de kritiek op het gebouw, hadden de medici veel aanmerkingen op het
voedsel dat de wezen kregen voorgezet. Daarbij gingen zij uit van de Galenische
leer der lichaamsvochten. Zij vonden de spijs veel te 'leymig en meelagtig', gezien de vele erwten, bonen, rijst, hartgort, gele gierst, boekweitmeel en aardappelen. Door deze spijzen zouden de vochten van de kinderen trager, taaier en dikker worden en stremmen en de kinderen kregen te kampen met verstoppingen,
scrofulae en andere hardnekkige kwalen tot zelfs ongeneeslijke ziekten toe.
Vooral de meisjes die een zittend leven leidden op de naai- en breischool waren
er slecht aan toe. In het rapport pleitte men voor verandering van de voeding,
waarbij vooral meer groente moest worden gegeven, zoals zuring, salade, jonge
brandnetels, bladeren van zwarte aalbessen, zeekraal, platte bonen, suikerbonen
en snijbonen. In de winter kon men ook diverse koolsoorten, ingemaakte zeekraal, wortelen en snijbonen voorzetten.
De medici vonden de avondpap van zoete of gekarnde melk, van bier ofbrood,
een goede kost, mits de karnemelk niet te zuur of te 'opbruysend' was, zoals vaak
het geval was wanneer de melk te oud was. De binnenvader was gewoon in zo'n
geval extra veel stroop toe te voegen om de pap weer smakelijk en zoet te maken,
maar de zure vochten brachten volgens de medici toch een scherpte in de maag en
dus ook in de vochthuishouding van de kinderen. Daarnaast achtten de drie medici het veelvuldig gebruik van kaas bovenmate slecht, ook alweer omdat daardoor 'de sappe der kinderen scherp gemaakt en bedorven wordt, hetgeen diende
in het geheel geweert te worde, want het ommogelijk is ziektens en accidenten te
genezen met het gebruyk van zodanigen schadelijke middelen'. Liever moest
men de kinderen enkele schijven rammenas geven.
In de verkeerde voedselverstrekking zagen de medici de voornaamste oorzaak
van de gebrekkige gezondheid van de wezen. Doordat de lichaamsvochten niet
naar behoren konden omlopen en te dik, lijmachtig en te zuur werden, kregen de
kinderen huiduitslag, schurft en verstoppingen. Tevens werkte het verplichte
keurslijf voor de kleine kinderen in de kinderkamer remmend op een goede doorstroming der humores. Bij de keurs- of rijglijven van de jonge kinderen
waarvan de ribbe hunne behoorluke stevigheidt hebbe, begint men deselve zodanig
te prange dat de bovenste ledematen van de onderste en de onderste ledematen van de
bovenste als met geweld wort weggetrokke, waar door de inwendige ruymte van de
borst en buyck naauwer gemaakt worde. Hoe kunne nu de ingewande in de bijde holligheden uytsette en groejen als deselve zodanig zijn geprangt.

De chirurgijns hadden daarvan al vaker de ongelukkige gevolgen gezien.
Tot slot wezen zij nog op een uiterst belangrijke zaak in verband met de goede
doorstroming der vochten en wel op het feit dat de kinderen veel te weinig beweging hadden, vooral de meisjes uit de naai- en breischool en de kinderen uit de
kinderkamer. Zij vonden het een bewezen waarheid dat een zittend leven velerhande kwalen tot gevolg had, 'want door een zittend leven ontaarde de watervaten en kliere'. Ten bewijze gaf het rapport cijfers waaruit bleek dat de kinderen in
het armweeshuis die het meest moesten zitten, ook het ongezondst waren. Van de
school- en werkjongens, welke laatste iedere dag naar hun werk liepen, had bijna
8% last van herpes of scrofulae. Maar bij de meisjes op de naai- en breischool
leed 36% aan bovengenoemde ziekten en bij de kinderen uit de kinderkamer was
het nog erger. Daar was 72% scrofuleus. De kinderen kwamen te weinig in de
frisse lucht. Daarom stelden de samenstellers van het rapport voor de jongste kinderen twee tot drie maal per week een wandeling te laten maken buiten de stad,
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mits het weer zich daarvoor leende en men het alleen in de namiddag deed.
Dit alles zou kunnen bijdragen tot de gezondheid van de armwezen. De regenten traden eerst in overleg over dit plan met de regentessen, voor zover het de
huishoudelijke veranderingen betrof. Twee maanden na het uitkomen van het
rapport vergaderden de regenten zelf over de inhoudelijke aspecten. Slechts omtrent enkele punten lezen wij van beslissingen die tot een verbetering moesten leiden. Bij dit alles betrachtten de regenten allereerst hun befaamde zuinigheid. De
samenstellers van het rapport waren daar wel mee bekend en hadden er zelf al rekening mee gehouden dat eventuele veranderingen alleen dan doorgevoerd zouden worden, wanneer zij geen geld zouden kosten. Bij de aanpassingen van het
menu waren zij dan ook strikt binnen het budget gebleven. De regenten overlegden nu met de bestuurders van de stadsfabriek hoe de slaapzalen en ziekenzalen
zo goed en goedkoop mogelijk aangepast konden worden aan de eisen van het
rapport. Dat bleek heel simpel te kunnen door zes luchtgaten in beide vlieringen
te maken en tussen ieder paar gaten een schoorsteentje voor de luchtafvoer. In de
beide ziekenzalen werd in een raam 'een machiene genaemd een koekoek ter uytdrijving van de geinfecteerde en ontfanging der verse lugt' aangebracht.

9. Medische hulp

Al eerder, in 1785, had medicinae doctor Adriaan van Solingen op dergelijke veranderingen aangedrongen, maar toen waren de net in functie zijnde regenten nog
niet overtuigd van de noodzaak van verbeteringen. Toen echter na hem chirurgijn
Kakenbergh mede op verandering begon aan te dringen en de regenten al enige
tijd de voor-, maar vooral de nadelen van het weeshuis hadden leren kennen, was
men gevoeliger voor de kritiek.
Van Solingen werd bij zijn vestiging in Middelburg in 1784 meteen armendoctor en kreeg als jongste geneesheer het armweeshuis onder zijn hoede. Al snel na
zijn benoeming ontwikkelde hij in januari 1785 het plan de armwezen in te enten
tegen de voortdurend dreigende 'kinderziekte' (pokken). Voor de inoculatie, nog
met menselijke pokstof, moest eerst toestemming gevraagd worden van Wet en
Raad, omdat het hier een belangrijke noviteit en een enigszins riskante aangelegenheid betrof. Van Solingen was nog jong (26 jaar), ontwikkeld, bereisd,
enthousiast en bij uitstek geschikt een dergelijke nieuwigheid in te voeren. Jaarlijks kregen diverse kinderen de pokken en hoewel die meestal niet dodelijke waren, werden velen 'aan de edelste zintuigen verminkt' en leden zij schade aan de
'leven onderhoudende lichaamsdeelen' en vooral aan de ademhalingsorganen.
Hoewel Samuel de Wind sinds 1774 al kinderen inentte, meest kinderen van
familieleden en vrienden, allen uit vooraanstaande Middelburgse gezinnen, had
nog geen van de medicinae doctores het initiatiefontplooid om de vooreen epidemie zo kwetsbare groep van de wezen in te enten. Van Solingen deed een zeer tactisch beroep op Wet en Raad, waarbij hij niet de voordelen van de inoculatie besprak, omdat die aan de burgemeesters en raden als Verlichte heren toch wel bekend waren, maar uitgebreid de mogelijke bezwaren ontzenuwde en inging op
het gelijkheidsprincipe dat alle kinderen recht hadden op bescherming tegen de
afschuwelijke pokken. Hij beval van harte de hulpmiddelen aan die 'het menschdom ter behouding van hun leven en gezondheid door de gunst der Voorzienigheid zijn bekend geraakt' en door het 'Opperweezen' met een 'alsins gezegend
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gevolg' bekroond zullen wordeng. De medische wetenschap diende niet alleen
tot genezing. hield hij heel modern de magistraten voor, maar tevens ter preventie. Want als in het dichtbevolkte armweeshuis de ziekte rondwaarde, werd ook
bijna ieder kind dat nog niet 'gepokt' had ziek. Van Solingen vond het een verouderd vooroordeel om de armwezen niet in te enten en vooroordelen pasten niet
meer in de moderne verlichte tijden.
Overigens bepleitte Van Solingen bepaald geen massale en gedwongen inoculatie. Slechts op basis van vrijwilligheid en met een klein aantal wilde hij begin-

nen. Van de negentien kinderen beneden de veertien jaar die nog niet gepokt hadA zeven af omdat hun constitutie minder geschikt werd
geoordeeld. zodat slechts twaalf tot veertien kinderen overbleven die ingeent
konden worden. Ook oudere kinderen mochten als zij wilden ingeent worden.
Wanneer deze procedure jaarlijks herhaald zou worden, zou tenslotte ieder kind
wel overtuigd worden van het nuttig effect van de inoculatie, zodat 'derselver gezegende uitwerkzels menigvuldiger worden zouden'.
In het armweeshuis had men geen kamer waar zo veel kinderen geisoleerd van
de andere wezen verpleegd konden worden en waar ook de meiden konden verblijven die de zieken moesten verplegen. Aangezien de kinderen met menselijke
pokstof werden ingeent, waarbij zij een zeer gematigde vorm van de ziekte zelf
doormaakten, was het besmettingsgevaar reeel. De regenten zagen vele praktische bezwaren, al stonden zij in principe achter het plan. Het is helaas nergens te
achterhalen of dit idee werkelijk is uitgevoerd. De notulen zwijgen er verder
over, maar omdat men erg oppervlakkig en onvolledig notuleerde, betekent dat
niet dat het plan van tafel verdwenen was. Maar in latere jaren, zeker in het begin
van de negentiende eeuw, was de inenting al een vanzelfsprekende zaak geworden. Het was dus goed mogelijk dat Adriaan van Solingen de eerste stap op deze
heilzame weg heeft gezet. Na het Koninklijk Besluit van 17 september 1814 ter
bevordering van de koepokinenting werden alle kinderen ingeent, zonder dat
men nog naar morele bezwaren vroeg.
Jammer genoeg werd de actieve en in het lot van de wezen geYnteresseerde Van
Solingen al in 1791 vervangen door Johan Pieter Fokker, doctor in de mathesis,
physica en astronomie, later lector philosophiae aan de Illustere school, die als
bijverdienste de geneeskunde beoefende en nauwelijks aandacht had voor de
weeskinderen. Had hij chirurgijn Kakenbergh niet aan zijn zijde gehad, dan zouden de armwezen er slecht aan toe zijn geweest. Zowel Van Solingen als Kakenbergh echter hadden zich beijverd om de gezondheidstoestand van de wezen zo
goed mogelijk te maken, iets wat zeker niet van iedere medicinae doctor of chirurgijn gezegd kon worden. Het probleem was namelijk dat de geneeskundige
verzorging in de gestichten gecombineerd was met de medische armenzorgverzorging. De jongste medicinae doctor en de jongste chirurgijn kregen de vervelendste klus, dat wil zeggen, zij kregen het gesticht dat het meeste werk opleverde. De oudste medici kregen de stadswijk zonder de zorg voor een godshuis. Het
armweeshuis stond samen met het armziekenhuis onderaan de rangorde. Diverse
medicinae doctores hadden dan ook absoluut geen lust deze betrekking te vervullen. Sommigen zagen daarom maar helemaal af van een armenpraktijk, of stelden
veel te hoge financi8le eisen.

den, vielen er nog vijf
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JO.

Lieven Jetiers

Er is slechts 66n bericht van een weesjongen zelf over zijn verblijf in de ziekenzaal van het burgerweeshuis. door de wezen het ziekenhuis genoemd. Deze
knaap, Lieven Jeliers, liep in 1764 weg uit de ziekenzaal en wilde onder geen
voorwaarde meer terug. Hij schreef al zijn klachten op papier als 'bijzondere
hooftzaken die mij Lieven Jeliers in dit jaar 1764 in het ziekhuys zijn voorgekomen'. Omdat het stuk wel aardig de gang van zaken in de ziekenzalen aangeeft,
evenals de ellende van de zieke wezen, zal hier een deel uit Lievens klacht volgen. Wij moeten dan wel bedenken dat het een gefrustreerde wees was, die zijn
zin niet kreeg en waarschijnlijk bevooroordeeld zijn verslag deed. Maar desalniettemin kunnen wij er wel de sfeer uit proeven. De diakenen bestreden ook niet
zozeer het waarheidsgehalte als wel de ongehoorde vrijmoedigheid dat een wees
het waagde op deze -gewone zaken kritiek te hebben.
Lieven beschreef zeer gedetailleerd. met datum, naam en toenaam, wat hem
overkwam en ving aan met:
-

Ik guam op den 11 januwary in het ziekhuys met een benauwde keel. nadat ik 7 dagen
op de jongersslaapkamer hadt gelegen zonder na mij om te zien of ik eten of drinken
hadde. In de 9 eerste weken in het ziekhuys leggende, kreeg ik 's avonds niet anders
te eten als karnemelkse pap. bier en broodt en waterchocolade, zoodat ik optelde dat
ik in die 9 weken. welke 63 dagen uytmaakt. 47 maal karnemelkse pap hadde geeten.
voorts bier en broodt en waterchocolade 5I

Toen hij weer eens de verafschuwde karnemelkse pap kreeg, zond Lieven het
bord terug met verzoek om iets anders 'wijl ik se niet meer eten kon, om dat ik se
al zoo dikwils geeten hadde'. Deze eigenzinnige actie had natuurlijk niet het gewenste gevolg en Lieven moest die avond honger lijden. Hij informeerde bij de
medicinae doctor of die soms had voorgeschreven dat hij zo vaak karnemelkse
pap moest eten, maar dat bleek niet het geval te zijn. De gezonde wezen aten deze
pap vaak en de zieken maakten daarop geen uitzondering. Lieven klaagde eveneens dat hij al die negen weken geen vlees had gekregen. maar alleen soep, rijst.
gort, kool en rapen.
zoo dat ik dikwils zoo flaauw was, dat ik niet wist wat ik doen mogt. Op dit alles heb
ik geswegen om alle rusij voor te komen. Dog op den 19 dito moest ik de vlugt uyt'
het ziekhuys nemen wegens den overvioet der luysen. die in het ziekhuys waren door
middel van een jongetje, dat door seker toeval niet had konnen gereynigt worde: doe
moest ik versmade woorden. ja dreygementen van slagent hooren S2

Hij verzette zich tegen heropname in de ziekenzaal omdat hij zich fris en gezond
voelde. Maar hij had het besmettelijke 'brand'. een huidziekte en moest geisoleerd worden om te voorkomen dat het hele weeshuis besmet zou worden. Dus
ging hij weer terug. 'om my selven te onderwerpen aan d' order van vader. sweeg
ik stil en ging heen'.
Op 17 maart werd Lieven eindelijk ontslagen. maar stortte de volgende dag helaas weer in en lag met een 'borstziekte' drie dagen zonder verzorging en zonder
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eten in de slaapzaal. Daarna moest hij weer naar de ziekenzaal, met
angst en 'tegen mijn zin, gedenkende hoe ik het d' voorgaande reys daar gehad hadde, zoodat
ik wel met schrik daar voor was ingenomen, dog om mij gehoorsam
elijk te gedragen, deedt ik vaders zin en ging daar na toe'. Twee dagen na zijn opname kwam
Nathan Bollaert bij hem en voegde de knaap de hatelijke woorden toe: 't is wonderlijk Lieven, zoo ras als gij in het ziekhuys zijt, bent gij beter; en zoo ras gij er
uyt zijt, ben gij slimmer. Wij hebben (zonder te bepalen wie) geresolveert om er
een kamertje hier voor Uw te laten maken, dan kan je hier blijven woonen'. Deze
woorden kwetsten Lieven en bevreemdden hem ook, 'dog om woorden te vermijden, sweeg ik stil'.
Langzamerhand ging iedereen twijfelen aan Lievens ziekte en men dacht dat
hij zich aanstelde. De medicinae doctor had gezegd van Lieven en een andere jongen die daar ook ziek lag 'dat hy nooyt zulke wonderlijke ziekten gesien hadde
van mij en Hendrik en dat het van Hendrik luyheyd was, dog van mij swegen sy
stil'. Inmiddels bepaalde de doctor dat Lieven versterkende middelen moest krijgen, zoals kalfsvlees en groente, bijvoorbeeld gestoofde andijvie, andijvie met
aardappelen of schorseneren. Dat was nu precies wat Lieven wilde, maar hij
kreeg het niet, doch
nogmaals sweeg ik stil om alle moejelijkheden voor te komen. Dog op den 17 dito
(april), was ik zoo mismoedig, dat ik uyt moedeloosheyd uyt het ziekhuys guam,
konnende mij selven nu niet langer meer bedwingen van stil te zijn, welke veroorsaakt wierdt door dese 3 dingen. Eerst ten opsigt van het eten, ten
2 door de vraag van
den docter welke mij vroeg of ik mij niet inbeelde dat ik
nooyt meer gezondt zou worden; waar op ik neen antwoorde en vader aanstonds daar op seyde, gij hebt het menigmaal gezegt.

Ten derde voelde de jongen zich ellendig omdat hij via de ziekenmeid
had gehoord dat moeder Bollaert gezegd zou hebben dat zij hem wel '
uyt het ziekhuys
zou koeteren'. Na aandrang van de vader ging Lieven toch weer terug naarde ziekenzaal, op belofte dat hij beter voedsel zou krijgen. Die avond kreeg hij inderdaad koeken als avondmaaltijd. Maar de volgende dag kwam de binnenvader met
Lieven praten. Hii wist duidelijk niet goed wat hij met die jongen moest
beginnen. Vader Bollaert vroeg waarom Lieven geen karnemelkse
pap meer wilde

eten.

'Ik antwoorde wel te willen maar het niet meer konnende, wegens den overvloet die
daar ik
toen me onderhevig was. door dien ik in geen 9 dagen ontlastinge
gehadt hadde. Doe
zeyde de vader: hoe hebt gij dan gisteren avond die koekken derven eten, 't zouw mij
niet verwonderen al kreeg gij nooyt van uw leven ontlasting; ik zeyde dat ik het niet
helpen kon, dog vader antwoord dat ik te koppig en te lekker was (.. .) dog ten respecte van vader en om my kinderlijke pligt te toonen, onderwierp ik mij door stilswij-

ik ervan kreeg, niet meer dervende wegens de krimpingen in mijn ingewandt,

gen'53.

In de maand mei lag Lieven vrijwel steeds alleen, met grote benauwdheden, terwijl zelfs geen ziekenmeid aanwezig was om voor hem te zorgen, zodat Lieven
tenslotte de binnenvader verzocht of er niet iemand bij hem kon zijn,
omdat hij
53. T.a.p.
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niet in staat was zichzelf te helpen. De vader berichtte hem dat hij pas 's avonds
zou komen kijken, wat overigens niet gebeurde. Pas twee dagen later kwam vader Bollaert, op de dag dat de wezen het feestmaal van de VOC bewindhebber
Parker kregen. Lieven kreeg nauwelijks wat van de lekkernijen en zeker geen
vlees, waarnaar hij voortdurend smachtte. Op 18 juni werd hij uit de ziekenzaal
ontslagen, maar niet voor lange duur. In augustus herhaalde alles zich. Lieven lag
dagenlang zonder verzorging op de slaapzaal, kwam met angst in het hart op de
ziekenzaal, was buitengewoon ontevreden over het eten en vroeg de medicinae
doctor weer om een versterkend dieet, maar kreeg de voorgeschreven middelen
niet, hetgeen hem 'geweldig verdroot'. Hij zweeg over alle ongemakken en vernederingen.

Het ging echter steeds slechter met Lieven. Op 10 september kreeg hij zo'n
'smertelijk toeval (...) namentlijk dat ik berooft wierdt van mijn verstandt, wat er
in detijd van 11 h 12 dagen voorgevallen is, weet ik niet dan door seggen van anderen'. Dit keer hoefde hij in zijn ijlkoortsen niet alleen te liggen. De kindermoeder zag het gevaarlijke karakter van zijn ziekte en paste vrijwel dag en nacht op
hem. Lieven knapte weer wat op en liep in december van dat jaar opnieuw weg
uit de ziekenzaal, nu pertinent weigerend terug te gaan 'wegens de mishandelinge
die aan hem in al die tijd is wedervaaren'.
Nu moesten de diaken-vaders er wel aan te pas komen. Zij onderzochten de
klachten van Lieven. De binnenvader en -moeder gaven een andere lezing van de
gebeurtenissen en vonden de jongen veeleisend en koppig. Zij kregen gelijk, de
jongen had nog 66n keer meer 'stille' moeten zwijgen. Uit de notulen blijkt niets
van een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken op de ziekenzalen. Alleen
al op het woord van de binnenvader, die Lievens klachten ontkende, besloot men
dat een dergelijke assertieve daad van Lieven niet strookte met de wezenplicht
om in alles onderdanig en gehoorzaam te zijn. Hij moest schriftelijk excuus aanbieden aan vader Bollaert 'als zijnde grootelijks hierdoor beleedigt'.
Pas een maand later voldeed Lieven aan deze eis omdat hij weer door benauwdheden was overvallen. Maandagmorgen 15 januari 1765 om hal f twaal f,
werd zijn excuus aan alle verzamelde kinderen door de praeses voorgelezen. Ook
hiervan had de schrijflustige knaap een fraai geheel gemaakt, ootmoedig doch
veelzeggend geplaatst onder het motto 'belijdt malkanderen de misdaden en bidt
voor malkanderen op dat gy gezont wordet' (Jac. 5:16). Hierin trok hij met overgave het boetekleed aan, al nam hij niet terug wat hij had gezegd. maar beleed dat
hij al deze wantoestanden niet had mogen aankaarten omdat het een wees betaamde zich stil en dankbaar te gedragen. Hij vroeg hoofdzakelijk excuus omdat
hij de hoogmoed had gehad tegen de diakenen als 'mijn wettige opperhoofden'.
een door God ingestelde overheid, te revolteren en zich niet had geschikt en onderworpen. Hij vroeg dan ook niet de diakenen of de binnenvader om vergiffenis.
maar alleen God.
De ironie van het lot wilde dat Lieven later zelf de post van binnenvader in het
weeshuis te Sluis kreeg, waarbij ook hij te maken kreeg met lastige jongens die
het moeilijk naar de zin te maken was.
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Afb. 87. Gebed voor het eten. 1822.
1 J . Godsdienst

Van het godsdienstig leven van de wezen is weinig bekend. Vrijwel alleen van
Lieven Jeliers krijgen wij een inzicht in het geestelijk erfdeel dat wezen konden
verwerven. Hij ging in zijn schriftelijk excuus uitgebreid in op het leerstuk van
de vergeving der zonden. Maar wat de andere kinderen van de wekelijkse catechisaties en kerkdiensten leerden, valt moeilijk te achterhalen.
In 1771 klaagde de binnenvader van het burgerweeshuis dat de wezen geen enkele moeite meer deden te vorderen in de kennis der waarheid. Hij deed toen uitgebreid zijn beklag over de ongebonden levensstijl van de kinderen in het weeshuis. Zelfs degenen die al hun belijdenis hadden gedaan, schenen niets meer te
weten. Volgens Bollaert was een dergelijke houding nieuw. Sinds 1753 was hij
binnenvader en deed hij aanvankelijk met 'vermaak' zijn werk 'om hen na mijn
ligt behulpig te wesen in de kennisse der waarheid en doordien weg (ware het mogelijk) tot oeffening van godzaligheid,54. Dat de wezen daar de nodige godskennis door kregen, getuigt het excuus van Lieven Jeliers uit 1764. Maar in 1771
54.
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klaagden ook de catechiseermeester en de predikant over de geringe kennis van
de kinderen 'zoodat het eene en het ander niet veel hoope zoude geven dat er uit
het borgerweeshuis veele zoude zijn die int vervolg in kerk en borgerstaat cierlijke leden zoude gevonden worden, maar veel eer die tot een kwade naspraak
zoude strekken'. Overigens bleek uit dezel fde lijst met klachten van de binnenvader dat de grootste belhamels toch nog met hun geweten in de knoop raakten en
een van de jongens zich een 'monster van goddeloosheid' noemde.
1n zijn boek overde wezenverzorging toonde Schmidt55 zich bijzonder negatief
over de godsdienstige opvoeding van kinderen in weeshuizen, omdat er veel te
veel en te streng gecatechiseerd zou worden. Een van de stellingen van het proefschrift van Schmidt, zelf een predikant, was dan ook: 'De opvoeding die de weezen bij de gestichtsverpleging in godsdienstig opzicht ontvingen, was eer schadelijk voor, dan bevorderlijk aan het kweeken van vroomheid'. Hij voerde daarvoor
in zijn boek echter nauwelijks bewijzen aan. Alleen het feit dat men op zondag
twee kerkdiensten en een catechisatieuur moest bezoeken en dat de kinderen in
de gereformeerde leer onderwezen werden, impliceert nog niet dat de kinderen
daardoor een tegenzin in de godsdienst kregen. Men moet het veelvuldig kerkbezoek zien tegen de achtergrond van de toenmalige gewoonten, waarbij het normaal was dat men op zondag twee maal ter kerke ging en daarnaast de wekelijkse
bidstonden en de publieke catechisatie in de kerk bezocht.
Het bijbellezen tijdens de maaitijd diende niet alleen tot stichting van de kinderen, maar tevens om hen de mond te snoeren. Dat lukte overigens vaak niet. Een
van de klachten van de binnenvader van het burgerweeshuis in 1771 was dan ook
dat onder het lezen en bidden aan tafel, de kinderen zich buitengewoon oneerbiedig gedroegen en gewoon praatten. En ook een van zijn opvolgers, binnenvader
Matthijs Roos klaagde dat de kinderen 's middags en 's avonds aan tafel zich niet
rustig hielden: 'dat lagt en praat en snapt en als ik hun dan verbied, dan laggen zij

erom'56
De weeskinderen gingen allemaal in de reek, een lange rij, naar de kerk. Die
was bedoeld om alle kinderen keurig in het gelid te laten lopen. maar de wezen
wisten er vaak een rommeltje van te maken. In de kerk zaten zij regelmatig 'te
lagge, te praate en te slaapen, dat gaat van sommige wat te sterk'. Uit de kerk
wachtten de grote jongens niet altijd op hun beurt, maar'op naam van hun waater
te maake' renden zij meteen naar buiten en 'dan zijn er sommige die met er haast
in de kroeg gaan en daarjenever gaan drinken'. Overigens verontrustte dit slechte
gedrag in de kerk de regenten evenzeer wegens de gemiste kansen voor de kinderen zich te bekwamen in de rechte leer. als wegens het feit dat de kinderen zo geen
'cierlijke leden der burgerstaat' zouden worden. De godsdienst moest evenzeer
dienen ter verbetering van de zeden, als hulpmiddel in de opvoeding voor de ware
burgermoraal. als voor het bewerken van het persoonlijk zieleheil.
Pas als de wezen belijdenis hadden gedaan, kregen zij het privilege om buiten
de reek naar de kerk te mogen. Wel controleerde men of die kinderen ook inderdaad bij de eredienst waren geweest. Daartoe kregen de jongens en meisjes twee
loodjes mee, voorzien van een letter, die zij 's morgens en 's middags bij het ter
kerke gaan in de bus van een diaken moesten deponeren. Zij mochten dan de kerk
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Schmidt, Weezenverpleeging. 143 en stellingen.

van hun keuze bezoeken om de 'leerzugt' te bevorderen, mits het een NederduitsGereformeerde eredienst betrof. Na afloop van de dienst moesten de weeskinderen wachten tot de aanzienlijksten uit de burgerij de kerk verlaten hadden, voordat zij zelf weg konden. Regelmatig maakten de wezen misbruik van dit voorrecht57. Ook het loodjessysteem werkte allesbehalve feilloos. De jongens stopten
de loodjes bij het begin van de dienst in de bus en gingen dan meteen de kerk weer
uit, 'ja zelfs in herbergen, 't geen veel aanstoot (...) aan de burgerij gaf'58. Ondanks strafmaatregelen werden toch steeds weer de oude voorrechten toegestaan,
als beloning voor de keuze die met de belijdenis was gedaan en als teken dat men
dan ook bepaalde verantwoordelijkheden diende te dragen.
De kinderen zaten in de Oude Kerk aanvankelijk in het koor. Dat had als nadeel
dat zij de predikant vaak niet goed konden verstaan. Toen een aantal rijen stoelen
voor de plaatsen van de wezen niet meer door burgers bezet werd, vroegen de regenten of de kinderen niet wat verder naar voren mochten opschuiven. Zij vertrouwden erop dat de kerkmeesters 'zoo veel in Ulieden is, meede te kunnen
werken aan een zaak van zoo veel gewicht, waarvan welligt onder de bewerking
van god's geest niet minder zoude kunnen afnangen dan het heyl van onsterflijke
zielen'59. De toestemming kwam niet, voordat alle plaatsen daar vrij waren.
Want het was een onmogelijkheid dat burgers en weeskinderen door elkaar zaten.
Pas twee jaar later, in 1806, kregen de kinderen betere plaatsen, in de bochten aan
de noordzijde van de kerk, waarbij de jongens boven en de meisjes beneden zaten. De beste plaatsen bleven echter altijd voor de burgerij gereserveerd.

RAZ OAGM notulen 1788, inv.nr. 1581.
57. In 1727 besloot men daarom dat de grote jongens toch weer met de reek naar huis terug
moesten.
58. RAZ OAGM notulen diakenen 1723, inv.nr. 1578; beschrijving burgerweeshuis 1792.
inv. nr. 2061.
59. RAZ OAGM relatieven notulen 1804, inv.nr. 1585.
56.
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MISDAAD EN STRAF
Als in de notulen aandacht werd besteed aan het gedrag van de wezen, ging het
vrijwel altijd om slecht gedrag. Daar hadden de regenten natuurlijk ook veel meer

zorgen over dan wanneer de kinderen zich goed gedroegen. Men noteerde slechts
de ernstigste gevallen, die niet meer door de binnenvader afgehandeld konden
worden met een afranseling met de bullepees'. In het burgerweeshuis werd wangedrag veel meer toegedekt dan in het armweeshuis. Afgezien nog van de vraag

of er inderdaad minder recalcitrante wezen waren in het burgerweeshuis, werden
moeilijke gevallen minder uitgebreid beschreven en minder gespecificeerd. In
1790 werden zowel de naaimatres als een weesjongen uit het huis verwijderd,
maar men noemde geen aanleiding, behalve 'om wigtige bij ons bekende redenen', al kunnen wij wel raden waar het om ging. Veel zaken werden in de doofpot
gestopt, misschien om de goede naam van het burgerweeshuis hoog te houdeni.
Ook deed men waarschijnlijk meer zaken mondeling af, wat in het kleinere en
overzichtelijker burgerweeshuis gemakkelijker kon dan in het armweeshuis.
In alle archieven van weeshuizen in de Nederlanden en elders zijn verhalen te
lezen over 'continueele buijtenspoorigheden, groote disordres, verregaande ongehoorzaamheijd en brutaliteit', waarbij de kinderen soms de spot dreven met de
regenten en regentessen, lachten om de straffen en de regenten het zonder de hulp
van de magistraat niet af konden'. Wat betreft het burgerweeshuis, viel de spot
van de kinderen wel mee. Deze kinderen hadden toch veel meer te verliezen dan
de armwezen. Zij brachten meestal een behoorlijk erfdeel mee en als wezen uit
het tehuis wegliepen of zich slecht gedroegen, verspeelden zij hun ingebrachte
bezit. In het burgerweeshuis kwamen dan ook erg weinig gevallen voor van clandestien weglopen. Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat op eenzelfde aantal personeelsleden in het burgerweeshuis maximaal honderd kinderen
waren, terwijl het armweeshuis wel driehonderd of meer kinderen huisvestte. Het
toezicht leed daar natuurlijk onder. En waarschijnlijk speelde de afkomst van de
kinderen ook een rol. De armwezen waren van jongs af aan meer gewend te moeten vechten voor het bestaan. Zij waren vaak in de steek gelaten door een van
beide ouders of hadden ouders die wegens strafbare feiten in detentie zaten in het
tucht-, rasp- of spinhuis. De burgerwezen hadden toch een wat burgerlijker afkomst. zonder ouders die bankroet waren gegaan, onterende straffen hadden ondergaan of de schande van een bedeling hadden moeten ervaren.
Desalniettemin waren de burgerwezen lang niet allemaal brave en gemakkelijke kinderen, tot wanhoop van de binnenvader die soms klaagde dat niets 'burgerlijks' meer bij de kinderen was te bespeuren. De armwezen haalden geen an-

1. Van 1738 tot 1762 vermeldde men in het burgerweeshuis geen enkel geval van wangedrag.
hetgeen onmogelijk kan betekenen dat geen misdaden werden gepleegd.
2. In de notulen leest men dan dat een wees 'ernstige wandaden' had gepleegd, zonder nadere
toelichting, of men leest dat een kind at vaak is gestraft. zonderdat men in de notulen daarvan ver-

meldingen aantreft.
3. Schmidt. Wee:enverpleging. 200-201.
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dere streken uit dan de burgerwezen, alleen reden zij veel vaker een scheve
schaats. Het valt op dat in het armweeshuis meer sprake was van drankmisbruik,
van ongeoorloofde betrekkingen tussen een jongen en een meisje met een zwangerschap als gevolg en van wezen die elkaar letsel toebrachten. De straffen waren
overigens geen specifiek Middelburgse vondsten. maar werden in alle weeshuizen in den lande, met enige variatie, voor dezelfde soort wandaden opgelegd.

1. Ruzie, diefstal en dronkenschap

Regelmatig maakten de kinderen ruzie, sloegen elkaar of verkondigden lasterpraatjes. Dit werd pas ernstig genomen, wanneer lichamelijk letsel werd veroorzaakt, of wanneer het weeshuis of het personeel bij de burgerij in diskrediet werd
gebracht. In 1722 klaagden de binnenvader en -moeder over de 'publyke stoutigheden' van Johanna Lesij. Het meisje had de euvele moed de binnenmoeder'door
haar onbesuijstheyt een slag met haar ( . . . ) hand toe te brengen. Alsoo in haar onverstand voortvarende, seyde soo wanneer (zij) uijt de school was, dat haar dan
soude schandaliseren, was 't niet met de hand, dat sij 't selve met de tong soude
doen,4 Omdat dit vergrijp in bijzijn van de andere kinderen was begaan, moest
Johanna 'exemplaarlijk' bestraft worden, 'tot verslaginge van de kleender' (kleinere kinderen), zodat niemand het in zijn hoofd zou halen ook dergelijke praatjes
te verkondigen.
In het armweeshuis brachten de kinderen elkaar soms bijzonder ernstig letsel
toe, vooral wanneer zij door drank beneveld waren. In 1772 viel Catharina Randou haar medewees Beatrix Bollemans aan en sloeg haar zo hard, dat volgens
ooggetuigen Beatrix stuiptrekkingen kreeg en dagenlang het bed moest houden.
In 1782 sloeg Johanna van Breukom Alberdina Ernst in een hooglopende ruzie
met een keteltje kokend water tegen het hoofd, waardoor Alberdina's bovenlichaam met grote brandwonden overdekt werd en zij 'daar door zeer groote pijn
en smert gevoelde'. Een andere wees stak aan tafel zijn vork in de zijde van zijn
buurman en weer een ander prikte met zijn vork in het hoofd van zijn vijand. In
1789 hadden twee jongens in een dronken bui samen een medewees 'op eene geweldadige en verregaande brutale wijse' aangevallen en hem 'op een hooggaande
(...) en ontsettende wijse' geslagens.
De kinderen werden zelf door het personeel natuurlijk ook regelmatig geslagen, met de hand, met een rietje, een roede of met de bullepees, hetgeen een algemeen verschijnsel was in die tijd. Op het 'bankje' werd een boosdoener met het
bovenlichaam vastgebonden en zijn neerhangende benen maakte men met riemen
aan de palen van het bankje vast. Wanneer hij dan nog te veel bewoog, bond men
een vijftigponder aan zijn voeten. Vervolgens werd hij zonder dat hij ook maar
een kik kon geven of een vin kon verroeren, met een rietje gekastijdb.
Maar wanneer te hard werd geslagen bemoeide de directie zich ermee. Toen in
1676 de schoolmeester tot ergernis van de weeskinderen een bejaarde meid had
bestraft en geslagen, kreeg hij een reprimande. Erger was het in 1791 met de
schoolmeester van het armweeshuis, De Swarte, die over het algemeen hardhan4. RAZ OAGM notulen diakenen 1722. inv.nr. 1578.
5. RAZ OAGM notulen 1772-1789, inv.nrs. 1469-1472.
6. Zip, Armweeshuis, 24.
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dig te werk ging. Edn keer ging hij buiten zijn boekje toen hij een 'klein ziekelijk
en gebrekkig weesmeijsje', Catharina Huysselaar, 'op eene alleronmenselijkste
wijse met de bullepees had geslagen, soo dat derselver armen en rug niet alleen
swart geslagen, maar met verscheide confussien als gevolgen van die slagen beset waren' 7. Hierover waren de regenten buitengewoon verontwaardigd en hielden De Swarte voor dat hij de kinderen slechts 'op eene behoorlijke wijse en na
mate der kinderen hunne jaren en omstandigheden' mocht kastijden. Indien hij in
zijn 'moedwillige en barbaarse wijse mogt volharden' kon hij zijn ontslag verwachten. Al eerder hadden de diakenen getoond niet te schromen een schoolmeester die ergerlijke straffen oplegde, te ontslaan.
Toen in 1735 de binnenmoeder een meisje (te) hard had geslagen en het kind
spoedig daarna blind werd, liet men een medicinae doctor onderzoeken of de
blindheid mogelijk het gevolg kon zijn van het pak slaag. Zeer ernstige mishandelingen door het personeel werden steeds uitgezocht en na gebleken schuld bestraft. In 1760 stelde men een onderzoek in naar het feit dat de naaimatres een van
haar naaimeisjes 'onbetamelijk' had geslagen, waarna het kind korte tijd later
overleed. Vier jaar duurde het onderzoek, waarbij de diakenen, gecommitteerde
raden, burgemeesters en doctores betrokken waren. Het was regel dat de kinderof ziekenmeiden hun betrekking verloren als zij de hun toevertrouwde kinderen
te hard aanpakten. Zij werden dan gedegradeerd tot wasmeid. In het burgerweeshuis leest men nauwelijks berichten over mishandelende personeelsleden. Kennelijk konden die de kleinere groep kinderen zonder al te harde zweepslagen in
toom houden, al werd de kinderen de bullepees zeker niet bespaard.
Een ander strafmiddel was een houten blok dat aan het rechterbeen werd gedaan door er een beugel om te slaan, waarmee de kinderen vaak vele weken
moesten blijven lopen en naar hun werk gaan. Maar naar de kerk hoefden zij niet
het vernederende blok mee te zeulen. Slechts 66nmaal werd een meisje veroordeeld om ook met het blok ter kerke te gaan, een ongekend zware straf die ook in
de andere weeshuizen vrijwel nooit werd opgelegd. De vernedering was zo groot,
dat deze straf niet rijmde met het bezoek aan de kerk, waar allen voor Gods aangezicht gelijk waren.
Een bestraffing die meer op het eergevoel van de kinderen werkte, was het verplicht dragen van een speciale mantel en muts, de zotsbouw of zotskap genoemd,
waarbij de roede op de rug werd vastgebonden. Deze straf en een afranseling met
de bullepees kon de binnenvader opleggen zonder toestemming van diakenen of
regenten; ze werd daarom niet in de notulen vermeld. Voor vrijheidsberoving of
geldelijke sancties moesten de regenten hun rechterlijk vonnis uitspreken.
Ieder weeshuis had wel een plaats waar kinderen in afzondering opgesloten
konden worden: een donkere put, gevangenkelder, donker gat, tuchtkamer, hok,
kluis, rottekost, speenkamer of nog anders geheten. Pas als de 'ongehoorsame
deugniet' berouw toonde, werd hij uit de donkere put gehaald. Dit was overigens
geen put, maar een klein deel van de turfkelder, vlak bij de ingang, waar nauwelijks licht binnen kwam. In die ruimte bevonden zich een houten brits, een deken
en een emmer 'voor 't ongemak welk hun mogte overkomen'. De kinderen verbleven daar meestal enkele dagen en nachten en waren dan zo deemoedig geworden, dat zij vrijwel altijd vergiffenis vroegen en smeekten uit de donkere put ontslagen te worden. Hardnekkige boosdoeners die geen berouw toonden, kregen
7.
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RAZ OAGM notulen oktober 1791, inv.nr. 1479.

nog een paar dagen extra en hun werd aangezegd dat zij bij herhaling van hun
misdaad naar het rasphuis zouden worden gestuurd. Zo kon soms de straftijd in
de donkere put wei oplopen tot tien h veertien dagen.
Diefstal kwam buitengewoon veel voor in de weeshuizen, vooral bij meisjes.
Jongens stalen ook wel bij hun werkbazen, maar bedreven daarnaast nog veel andere wandaden. Meisjes daarentegen scholden, vochten en stalen voornamelijk.

Er werd zowel uit de naaischool als van elkaar gestolen. Ieder kind had op de
slaapzaal een eigen kastje met slot, waar het zijn verdiende geld en andere kleinigheden kon opbergen. Het probleem was echter dat meerdere sleutels op de diverse kastjes pasten, zodat het stelen van elkaar wei erg gemakkelijk werd. In
1770 klaagde binnenvader Bollaert dat het stelen van elkaar algemeen gebruikelijk was en dat geen daders gepakt konden worden, omdat 'het liegen zoo gemeen
is, dat zoo men het niet zelfs gezien heeft, men onbeschaamt 't kan uithouden'.
De wezen stalen zelfs de lakens van de bedden, die zij aan burgers verkochten.
Ook lieten de meisjes de sleutel van de naaikamer namaken, waarmee zij in de
naaischool inbraken en vervolgens geld en goederen ontvreemdden.
De regenten namen het bijzonder ernstig op als de kinderen en met name de
jongens zich op hun werk slecht gedroegen en scholden, vochten of simpelweg
lui waren. De naam van het weeshuis stond dan op het spel, terwijl een goede
naam buitengewoon belangrijk was omdat de jongens bij de ambachtslieden te
werk moesten worden gesteld. Jongens met een slecht gedrag konden geen werk
krijgen en waren zo een schadepost voor het weeshuis. Jan Boret moest in 1723
zijn luiheid, waarbij hij soms dagen achtereen niets uitvoerde op zijn werk bij een
zilversmid, bekopen met een pak slaag met de roede, een blok aan zijn been en
enkele dagen in de donkere put. De twee weesjongens die drie jaar later bij hun
baas vochten, hem uitscholden voor 'platneus' en onderling niets anders deden
dan ruzien en kijven, kwamen er goed vanaf omdat de binnenvader op dat moment niet in staat was hen te tuchtigen wegens zijn ziekte. De diakenen hadden
geen lust zelf de bullepees te hanteren en gaven de jongens daarom een uitbrander, met het dreigement dat zij de volgende keer in de donkere put zouden belandenm. Jan van den Abeele werd door zijn baas weggezonden 'als met denselven
geen raad wetende wegens zijn wreveligen aard en continueel vegten en kijven'
en kreeg daarvoor acht dagen eenzame opsluiting in de donkere put. Het zeemansleven bleek geschikter voor deze knaap.
Het blok aan het been en een afranseling met de bullepees, waren de geringere
straffen, die echter vaak in combinatie met de donkere put werden gebruikt. Toen
in 1728 Pieter van der Linde zich 'schandaleus' aanstelde door niet te willen
werken als hij er geen zin in had en hij zijn baas mateloos ergerde door alles te
bederven wat hij in zijn handen had, kreeg hij de zwaarste straf die men kon opleggen, namelijk de combinatie van de drie maatregelen met het dreigement hem
naar zee te sturen als hij doorging met zijn ergerlijk gedrag. Wij zagen al dat een
dergelijk dreigement ook meerdere malen is geeffectueerd, al was het dan nog
vaak met instemming van de recalcitrante jongeling.
Bij meisjes kon dit natuurlijk niet en die werden als uiterste maatregel gedreigd
met ontslag uit het weeshuis zonder een uitzet mee te krijgen, of met het spinhuis.
En zonder de protectie van het weeshuis was het voor meisjes moeilijk aan een
behoorlijke kostwinning te geraken, zodat het dreigement van ontslag werkelijk
8,

RAZ OAGM notulen diakenen 1723. inv.nr. 1578.
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Ajb. 88. Twee houten blokken, met ketting en ijzeren beugel. Het blok werd als straf
\·c,(,r een bepaalde tijd aan het been van een weeskind gesloten. 18e eeuw.

inhield. Overigens zijn geen gevallen in de notulen te vinden, afgezien
van de zwangere meisjes, waarbij dit dreigement werkelijk is uitgevoerd. Wei
werd in 1725 Jacomijntje Stolk 'om haar quaadaardigheid uit het borgerweeshuis
gecommandeerd te gaan'. maar zij was al meerderjarig.
Aanvankelijk kwam het regelmatig voor dat de jongens het weekgeld dat zij
van hun baas meekregen en aan het tehuis moesten afstaan. in eigen zak staken.
Zij konden de verleiding niet weerstaan en gingen aan de zwier, versnoepten het
geld op de kermis of bezochten een zo streng verboden herberg. Ook het onderhands gegeven loon verteerden de jongens dikwijls door verboden drinkgelagen
aan te richten. Vooral onder de armwezen kwam dronkenschap buitengewoon
veel voor. Een goedkope clandestiene lijn om aan drank te komen liep in het armweeshuis via de ziekenzalen. In het medicijnboek waar de medicinae doctores en
chirurgijns de medicijnen en versterkende middelen voor de zieken voorschreven, noteerden de wezen onder een valse handtekening regelmatig een fles wijn
Bij het ophalen van de medicamenten bij de apotheek van het burgerweeshuis,
namen zij de fles voor eigen gebruik mee. Ook andere medicamenten. zoals honing, mede en vlierbessengelei werden door de weeskinderen ontvreemd en als
een straf

lekkernij voor eigen gebruik achterover gedrukt.
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2. Herbergen en verbergen
De diakenen en regenten waren beducht voor wezen die in herbergen zich laveloos dronken aan jenever of brandewijn. Niet alleen om de ergernis van de burgerij, die zeker zwaar woog, maar bovenal voor alle onzedigheid waarmee de kinderen in aanraking kwamen in de herbergen. Toen binnenvader Bollaert in 1762
door enkele burgers gewaarschuwd werd dat twee weesjongens af en toe in de
herberg 'De Deense Vlag' op de Beestenmarkt kwamen, werd deze mededeling
snel en nauwkeurig onderzocht en bleek 'waaragtig' te zijn. De twintigiarige Jacobus Giljon bekende 'dat hij de waardin in dat huijs wei eens hadde gesoent, dog
niets anders met haar gepleegt, maar alleen bij die gelegentheid een soopje hadde
gedronken'9. Zijn vijftien- of zestienjarige maatje Hendrik Fusters gaf toe dat hij
'verleyd' was vier maal mee te gaan naar 'De Deense Vlag' en 'niets anders
hadde gedaan als met zijn maat een soopje gedronken ( . . . ) verzoekende onder
veel tranen om vergiffenis met verzekering dat hij nimmer zig meer zoude laten
verleiden om in een herberg te gaan'. De twee jongens moesten wel ernstig bestraft worden voor het blote feit dat zij in een herberg waren geweest. Daarbij
kreeg Jacobus de volle laag omdat hij de oudste en de aanstichter was. In tegenwoordigheid van alle kinderen werd hij met de bullepees gekastijd, in de donkere
put gestopt en kreeg daarna zes weken huisarrest, een straf die veel wezen nog de
ergste vonden. Ook Hendrik werd gestraft, maar milder, 'geschiedende deze matige behandeling om reden hij zeer jong en door den eerst gemelden verleid was
en zeer weemoedig om vergiffenis verzogt met belofte van beterschap"o.
Regelmatig werden op verzoek van diakenen en regenten door Wet en Raad
publikaties geafficheerd 'tegen het tappen aan de weeskinderen', waarbij de magistraat zijn zorg uitsprak 'dat de practijken om de weeskinderen te verleiden en
deboucheeren mitsgaders henlieden in hunne kwade voornemens behulpzaam te
zijn, het totaal bederf van dezelve kinderen meer en meer toenemen' ". In 1757
verzochten de diakenen aan de magistraten 'na hunne hooge wijsheijt' paal en
perk te stellen aan alle 'verquistingen en quade geselschappen' in herbergen en
taphuizen waar de wezen zich aan drinkgelagen te buiten gingen. Dit was de gemakkelijkste oplossing, omdat het onmogelijk was de kinderen bij hun uitgaansdagen 'op de hielen te volgen (...), te beletten van drinkerien, dans en speelen,
waarvoor se bloot leggen in de taphuysen en geselschappen diese daar ontmoeten'12. Alle waarden en waardinnen werd verboden weeskinderen en andere lieden die in godshuizen gealimenteerd werden, dranken te verstrekken en zelfs
deze wezen en gealimenteerden in hun kroegen, herbergen of'drinkwinkels' toe
te laten, op straffe van een boete van twaalf gulden en bij herhaling met een sluiting van hun nering voor een jaar, waarlijk geen geringe straf. Eveneens werd
verboden 'snoep- en smokkelkraampjes' bij de twee weeshuizen te zetten, omdat
dit aanleiding gaf tot het verkwisten van het geld dat de wezen in handen kregen.

9.
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Interdiceeren en verbieden al verder op het nadrukkelijkste alle en een ygelijk eenige
weeskinderen te verleiden tot kwade gezelschappen die in hunne huizen of wooningen op te houden, logeeren of clandestin te verbergen, dezelve tot uitvoering van
kwade voornemens middelen te suppediteeren of eenigszins behulpzaam te zijn, dezelve in plaats van hun weeskleederen te voorzien van andere kleederen om daar door
onkenbaar te zijn en een voorgenome vlugt of absentie te bevorderen.

Ook mocht niemand goud of zilver van de weeskinderen kopen om zo te voorkomen dat zij hun eigen bezittingen te gelde maakten, voor zover zij hun sieraden
in handen kregen, of nog erger, dat zij gestolen goederen doorverkochten.
Voor meisjes kon een bezoek aan een herberg vervelender gevolgen hebben en
mede daarom waakte men ingespannen voor dergelijke uitstapjes, maar voorkomen kon men ze niet altijd. Jacoba Beaumont had zich in 1773 ook eerst in een
herberg aan bier en wijn bedronken voor zij 'vleeselijke conversatie' pleegde.
Meisjes vonden vooral het aanlokkelijke gezelschap in de kroegen en met name
de vele buitenlanders bijzonder interessant. De negentienjarige Jacoba was het
jaar voor haar gevolgrijke kroegentocht met Levinus Adriaansen, de vader van
haar kind, al met een ander meisje op stap geweest en had met drie onbekende
zeevarende personen. naar later bleek Spanjaarden, zich in twee herbergen en op
straat opgehouden, gedanst en wijn en sterke drank gedronken. Aangezien de regenten dit 'conduites (...) van het slegste soort en verregaande uitzigt' vonden,
werden de beide frivole meisjes tot voorbeeld en afschrik van de andere wezen
bestraft met een combinatie van acht dagen donkere put op water en brood en acht
dagen met een blok aan het been lopen. Bovendien gold een huisarrest van drie
maanden, behalve op zondag om naar de kerk te gaan en voor de wekelijkse bidstond. Zij hadden hun uitzet verspeeld, tenzij de meisjes de 'eclatantse preuves
van waar berouw, ordentelijkheid en zedigheid' toonden'.3.
Voor Jacoba liep het dus anders. In 1773 trouwde zij, twintig jaar oud, in het
armweeshuis met de vader van haar kind en werd meteen in het armziekenhuis
geplaatst om de bevalling af te wachten. Als straf moesten de aanstaande ouders
een half uur lang te pronk staan aan een paal, met roeden omhangen en door alle
kinderen aanschouwd en beschimpt, waarna aan ieder werd voorgelezen dat de
weeskinderen zich 'van alle disobedientie, onordentelijkheid en moedwilligheid
op het zorgvuldigste te wagten' hadden en dat zij door goed gedrag moesten tonen
de zorg en goede bedoelingen niet onwaardig te zijn. Een jaar eerder was deze
toespraak ook al voorgelezen aan de verzamelde weeskinderen. Die had in ieder
geval bij Jacoba Beaumont en Levinus Adriaansen weinig effect gehad. De misdaad van beide jonge mensen vond men juist in een weeshuis zo'n ernstige zaak
omdat het de goede orde aantastte, meer dan enig ander vergrijp en deze zo fel
verdedigde orde was in een groot tehuis van eminent belang. Aangezien de regenten bemerkten dat de gewone vermaningen niet hielpen, werd ter gelegenheid van
het aanstaande huwelijk van Jacoba en Levinus op een van de binnenplaatsen een
paal opgesteld om daaraan degenen die soortgelijke misdaden of andere ernstige
vergrijpen zouden plegen, met 'eene geesseling te straffen'.
Toen in 1803 Johanna Kuypers bij de regentessen geroepen werd op 'verregaande suspicie van zwangerheid', bekende zij uiteindelijk na een uitgebreid
kruisverhoor, met een schippersknecht in de herberg 't Koningsplein' te zijn ge13.
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weest. De jongeman trakteerde haar op 'pons' (punch) en had haar, eenmaal
dronken, weten te verleiden. Na deze bekentenis overzag Johanna met schrik de
gevolgen van haar mededeling, zodat zij bij het volgende verhoor waarbij ook de
regenten aanwezig waren, alles weer ontkende en zei dat haar eerdere verklaring
'aan de ontroering die haar voor de dames komende bevangen had, toe te schrijven ware'. Het kwam alle aanwezigen zeer waarschijnlijk voor dat het meisje
toch zwanger was en zij lieten Johanna door een vroedmeester onderzoeken. Als
die hun mening zou bevestigen, zouden zij Johanna weg sturen om de 'goede order en discipline' te houden. Het rapport van de vroedmeester was, gelukkig voor
Johanna, enigszins dubieus, zodat zij veertien dagen later, bij haar officiele ontslag wegens meerderjarigheid, zonder schande en met een uitzet het weeshuis
kon verlaten 14
Toen er aan het einde van de achttiende eeuw veel militairen in de stad gelegerd
waren, was hun aanwezigheid een bron van verleiding voor zowel de weesmeisjes als de jongens. In 1797 gaven drie jongens de regenten kennis van het feit dat
verschillende wezen zich schuldig maakten 'van met de Fransche militairen te
converseren' waarbij de drank rijkelijk vloeide. Vooral de meisjes kwamen op
deze vrolijke Fransen af. Ook de Engelsen, die in 1809 in Middelburg verbleven,
boden gewillige weesmeisjes een vrolijk verzetje. Een effectieve straf voor deze
meisjes was het hun opgelegde huisarrest, maar andere weesmeisjes namen hun
plaats wel weer in. Slechts wanneer een meisje haar leven wilde beteren en een
serieuze betrekking zocht, matigde men de opgelegde straf. Zo ook bij Dirkje,
wier toch al milde straf van zes weken huisarrest snel werd opgeheven toen Dirkje
kenbaar maakte een dienstje te zoeken.
Bij de armweesmeisjes kwam dit contact met de militairen opvallend veel meer
voor dan bij de burgerweesmeisjes, die misschien liever een degelijke handwerksgezel zochten dan een wellicht hartstochtelijke, maar veelal minder duurzame relatie met een reizend soldaat wilden aangaan. Hierbij zal de afkomst en
het milieu van de kinderen zeker ook een rol hebben gespeeld, evenals het risico
voor de burgerwezen dat een dergelijk avontuurtje hun de ouderlijke erfenis kon

kosten.
Het verschil in achtergrond van de armwezen en de burgerwezen was evident.
Bij de opnamecriteria zagen wij al dat de burgerwezen aan diverse voorwaarden
moesten voldoen, zodat de meeste ouders een redelijk spaarzaam en burgerlijk
bestaan zullen hebben geleid zonder grove uitspattingen. Ouders van armwezen
zag men ook wel onder deze groep (bijvoorbeeld wanneer zij niet van de heersende godsdienst waren of buiten de stad hadden gewoond). Maar daarnaast
bracht een grote groep lieden aan de zelfkant van de maatschappij zijn kinderen
naar het armweeshuis. Tuchthuisboeven, hoeren, chronisch armlastigen, bedelaars, dronkaards en soldaten stonden hun kroost af aan de diakenen van het armweeshuis. Deze kinderen waren vaak vrijgevochten en van jongs af aan gewend
voor zichzelf te moeten vechten en soms zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Dat zelfstandige gedrag veranderde in de pikorde van het weeshuis niet en
het is geen wonder dat deze kinderen een voortdurende bron van onrust vormden.
Voeg daarbij het gering aantal personeelsleden en het feit dat die enkele leidinggevenden veel eerder naar de roede grepen en strenger met geweld hun gezag
14.

RAZ OAGM notulen 1803, inv.nr. 1590.

465

moesten zien te handhaven, dan kan men nagaan dat de sfeer in het armweeshuis
veel agressiever was dan in het burgerweeshuis.
Het kroeglopen nam onder de armwezen aan het einde van de achttiende eeuw
steeds ernstiger vormen aan en de kinderen 'bekreunden' zich niet om de straffen
die de regenten oplegden. Huisarrest van drie maanden of langer, inhouding van
het stuivergeld en de lichamelijke straffen werden ondergaan, waarna de kinderen weer in hetzelfde kwaad vervielen. De meisjes die met de militairen uitgingen
kwamen dronken thuis, zo zij al thuis kwamen en er niet vandoor gingen met hun
geliefde soldaat. De meisjes die in verwachting raakten na hun avondje uit, waren
geen uitzondering meer. Zelfs op zondag, voor de regenten een ondenkbare gruwel, waren de weesmeisjes in de herbergen te vinden, dansend en feestend met
hun militairen. De jongens zochten de soldaten ook op, onder de indruk van de
heroYek van het beroep. Regelmatig liepen zij weg uit het weeshuis om zich bij
het Franse kamp te vervoegen en in militaire dienst te gaan. In die gevallen lieten
de regenten de weggelopen knaap soms in het legerkamp omdat zijn verblijf in
het weeshuis alleen maar een slecht voorbeeld voor andere wezen zou zijn.
Meestal werden kosten noch moeiten gespaard om weggelopen weeskinderen
te achterhalen, al werden zij na terugkeer vaak niet meer in het burgerweeshuis,
maar bij particulieren gehuisvest. Toen Jan Diggerman wegliep nadat hij van
twee andere wezen zilverwerk had gestolen, plaatsten de regenten een advertentie in de Middelburgsche Courant:
Alzoo op saturdag den 7 july 1792. voordemiddag uit het borgerweeshuys binnen
Middelburg zich heeft geabsenteerd een jongeling oud 2 I jaar. middelmatig van postuur, eenvoudig in het aanzien. gaande wat bukkende met zijn hoofd, regthangend
hair. aanhebbend een wit linne camisool en broek, zwarte kousen en een opgetoomde
hoed. het onderhemd geteekend J.D. en een katoene halsdoek B.W., zijnde van ambacht een metzelaarsknegt: Zoo beloove president en regenten van het voorschreve
huis een premie van vijfentwintig guldens die eenige aanwijzing van voornoemde
jongeling weet te doen, zoodanig dat hij onder de directie van voorschreve huis
worde tel'ug gebragt. zullende des aanbrengers naam worden verzweegen 5
i

Deze rubriek 'opsporing verzocht' had resultaat. Jan bleek bij de voormalige
wees Lieven Jeliers, nu binnenvader van het weeshuis te Sluis te zijn, maar
durfde uit angst voor de straf niet terug te keren. Die was niet mis, ondanks de
roerende brief van Lieven Jeliers die het nog steeds niet was verleerd zijn gemoed
op papier te laten spreken. Deze meesterschrijver deed een beroep op de lankmoedigheid van de regenten: 'Gedenkt mijne Heeren ( . . . ) dat dog de dwaasheid
aan het hart des jongen gebonden is' en hij deed uitgebreid verslag van het berouw van de knaap. Het einde van de zaak was dat Jan Diggerman op een schip
naar Indie stapte.
Kinderen die wegliepen verspeelden daarmee hun uitzet en hun gouden en zilveren voorwerpen. Wat hun vermogen betreft handelden de regenten ambivalent.
Soms kreeg een kind nog wei een deel van zijn tegoeden mee, al behield men zich
het recht voor alles te naasten voor het weeshuis. De algemene regel was dat het
vermogen aan het weeshuis verviel. Wel moesten Wet en Raad toestemming
15.
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hiervoor geven. Uitzonderingen op deze regel waren er legio. Vaak liepen de kinderen weg uit vrees voor bestraffing voor een eerder begaan misdrijf, want die
angst was vaak buitengewoon groot. Twee gevallen van pogingen tot zelfmoord
zijn daarbij zelfs bekend, allebei nog net op tijd verijdeld. Van pogingen met een
dodelijke afloop is niets bekend. In 1775 wierp een meisje zich uit vrees voor
straf in de sloot achter het weeshuis. Zij werd gered, maar wel gestraft en vooral
om haar poging zich te verdrinken. Nog maanden lang werd zij 's nachts ter beveiliging in de meisjesziekenzaal opgesloten in een bedstee met gesloten deuren.
In 1782 probeerde David Wils zich in de donkere put aan zijn halsdoek op te hangen, hetgeen door de binnenvader werd verijdeld. David had zich eerder al bevrijd uit de beugels door de sloten te forceren. Zijn pogingen uit de donkere put
te breken mislukten, zodat hij zich uit wanhoop van het leven wilde beroven.
Deze jongen stuurde men maar naar zee, omdat ook de regenten inzagen dat verdere bestraffing bij hem niet op zijn plaats was'6.

3. Zeden en zwangeren

Hoewel de jongens en meisjes strikt gescheiden waren, bleken de wezen toch wel
ergens gelegenheid te vinden elkaar te spreken. En omdat zij tot hurt vij fentwintigste jaar in het tehuis verbleven, kan men verwachten dat zich altijd wel een
aantal amoureuze stellen onder de wezen bevond, of dat zij liefdesbetrekkingen
met jongens of meisjes buiten het weeshuis onderhielden. Normaal gesproken
was dat geen probleem, mits de jongen en het meisje toestemming verzochten aan
de regenten om te mogen verkeren. Daarbij letten de regenten er vooral op of de
jongeman voldoende verdiende om een gezin te kunnen onderhouden en of er
niets tegen zijn persoon was in te brengen.
De diakenen en regenten hielden niet van lange verkeringen. Die wekten de
kwade lusten maar op. Als de jonge mensen toestemming voor verkering verzochten en verkregen, betekende dat impliciet al een toestemming voor een huwelijk, dat meestal binnen enkele maanden na de aanvang van de officiele verkering plaatshad. Verkering moest steeds 'in alle stilheyt, sonder ergernis te geven
aan anderen' geschieden. Jongens van buiten het huis mochten dan 66n- tot driemaal in de week hun geliefde in het weeshuis komen bezoeken 'en te sien (of) met
den tijt haar herten en zielen te vereenigen' warent : Het gebeurde ook inderdaad
dat diakenen of regenten een potentiele huwelijkskandidaat voor een weesmeisje
weigerden, omdat zij de man niet geschikt vonden. Bij het ontslag van het meisje
uit het weeshuis. moest zij dan ook beloven zich niet met de persoon in kwestie
in te laten.
Het goede geloof was een allesbepalende voorwaarde. Alleen huwelijkskandi-

daten van de Nederduits-Gereformeerde godsdienst kwamen in aanmerking en
beide jonge lieden moesten lidmaat zijn. De enige uitzondering op deze eis was
dat ook luthersen, zij het na herhaald aandringen en aanvankelijke weigeringen,
acceptabele huwelijkspartners werden bevonden. Na de eerste weigering schrokken Elisabeth la Croix en de lutherse Frederik Bernard dan ook behoorlijk omdat
zij 'nimmer hebben konnen denken, veel min (met eerbied gezegt) als nog den16.
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ken dat deze differentie van religie van zoodanige importantie zoude werden geconsidereert' dat een huwelijk verboden zou worden 'en dus zij ( . . . ) onbekommert ten dien opzichte hunne genegentheid tot elkanderen als overbreekelijk hebben bepaald' 18. De regenten dachten echter dat toestemming grote consequenties
voor de toekomst zou kunnen hebben en durfden daar niet zelf over te beslissen.
Pas nadat de magistraat accoord ging, gaven ook de regenten hun consent. Overigens ging dit huwelijk toch niet door, omddt Elisabeth na korte tijd overleed.
Twee maanden later had Frederik al een ander weesmeisje op het oog.
Als een aanzoek kwam voor een weesmeisje, vroeg men altijd of het meisje inderdaad met die gegadigde wilde verkeren. Meestal werd het aanzoek met medeweten en met de wil van het meisje gedaan en gaf zij dan natuurlijk haar instemming te kennen. Maar het kwam ook voor dat zij geen lust had in verkering en
weigerde. Dirk van Steken, die toch het eerzame beroep van apotheker in de
Gortstraat uitoefende, liep in 1765 een blauwtje bij Maria Verberkmoes. Dirk liet
zijn voogden het aanzoek doen en Maria moest van de diakenen de zaak in serieuze overweging nemen, aangezien het een goede partij was. Na veertien dagen
bedenktijd, waarbij Maria op verzoek van de diakenen haar familie had geraadpleegd, bedankte zij vriendelijk voor de genomen moeite en deelde beslist mee
'niet de allerminste inclinatie tot deze persoon' te hebbenw. Daarmee was het huwelijksaanzoek geheel van de baan en de diakenen probeerde ook niet Maria over
te halen tot een huwelijk dat zij niet wenste.
Als de wezen geen toestemming voor verkering vroegen, maar clandestien met
elkaar amoureuze betrekkingen onderhielden, straften de diakenen en regenten
dit wangedrag streng uit angst voor 'vleeschelijke conversatie', geslachtsgemeenschap. In 1787 vroeg Jacobus Lampert met Maatje Hoogerwerf te mogen
verkeren, hetgeen op advies van familieleden werd geweigerd. Maar toen Jacobus na twee en een halve maand zijn verzoek herhaalde. kregen de regenten argwaan omdat hij zo snel na een afwijzing weer met dezelfde vraag bij hen kwam.
Maatje bekende 'vleeschelijke conversatie' te hebben gehad met Jacobus en was
zwanger. De beide trouwlustigen verspeelden hiermee hun uitzet, al gedoogden
de regenten het huwelijk noodgedwongen. De predikant die de beide wezen catechisatie had gegeven, trouwde het stel in het weeshuis en vermaande hen in aangeschiedde
wezigheid van alle wezen ernstig over deze misstap. De ondertrouw
'
zonder bijvoeging van de titel 'jongeman ofjongedochter' en het feest' werd met
toespraken over hun wangedrag gevuld. De andere wezen werden nadrukkelijk
aangesproken zich te spiegelen aan dit verwerpelijke gedrag en zich 'voor zoodanige of zoortgelijke buijtenspoorigheid en godloosheid te wachten'20. De zaak
werd gecompliceerder wanneer de jongen weigerde het meisje te trouwen. De regenten drongen dan nog enkele keren aan, maar als de jongen bleef weigeren, berustten zij en moest het meisje de schande dragen van het ongehuwd moederschap. Kennelijk hechtten zij weinig waarde aan een op deze wijze afgedwongen
huwelijk en verwachtten zij dat de jongen zijn vrouw dan toch snel in de steek zou
laten.
De contacten tussen wezen van beide geslachten vormden een grote zorg voor
de binnenvader en voor de regenten. Zelfs een gewone vriendschap tussen een
18.
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jongen en een meisje was verdacht en kon niet door de beugel. Toen Martinus
Baaijens Maria de Buck 'verleid' had met hem naar een avondmaalsviering in
Koudekerke te gaan, werd ook hij gestraft. Een dergelijk gedrag was te familiair,
ook al gingen zij naar de kerk. Ook binnen het weeshuis was het bewaren van de
goede zeden een probleem van de eerste orde. Veel ongeregeldheden vonden
plaats in het washuis of hadden daar hun oorsprong, omdat de controle er minder
streng was. Vrijlustige jongens en meisjes ontmoetten elkaar daar en dat was des
te gemakkelijker omdat er regelmatig 's avonds nog gewerkt moest worden en het
washuis vrijwei continu open was. De wasmeiden onderhielden zelf vaak ook
amoureuze betrekkingen en dat vormde een waarborg dat zij anderen niet zouden
verraden.
Van een seksuele opvoeding van de wezen lezen wij niets, zodat de kinderen
waarschijnlijk elkaar zullen hebben voorgelicht, of in enkele gevallen van niets
wisten. In het armweeshuis speelde het gebrek aan seksuele voorlichting zeker
een rol bij het grotere aantal gedwongen huwelijken. Bij Elena Lethaal en Jacobus van de Vijver was dit het geval toen Elena in september 1780 'op ene zeer onverwagte wijse sonder eenige voorafgaande vermoedens binnen deze huise was
verlost van een welgeschapen kind, zijnde van de mannelijke sexe'. De vader erkende zijn zoon en de jonge ouders beleden 'vleeschelijke conversatie' te hebben
gepleegd 'dog nimmer eenig vermoeden te hebben gehad dat zulx van zodanig
een gevolg zoude zijn geweest'21.
De naaimatres van de fijne naaischool in het armweeshuis haalde zich in 1790
de grote verontwaardiging van de regenten op de hals, toen zij tot hun verrassing
van een zoon beviel nadat zij steeds had voorgewend aan het water te lijden.
Daarvoor was zij regelmatig door chirurgijns behandeld 'en waartoe op haar
voorgeven door de chirurgijn alles is aangewend om zulks af te drijven, 't geen
ten gevolge heeft gehad dat zij haarkind dood ter weereld heeft gebragt'22. De vader van het kind was een weesjongen, die echter al geruime tijd verkering had met
een ander. Ook met zijn nieuwe vriendinnetje had de jongen geslachtsgemeenschap gehad. Dit alles was des te erger omdat 'sulkx alles onder de schijnheijlige
mantel van eerbied en vreese Gods' was geschied en in de kerken voor de naaimatres 's hemels bijstand was afgesmeekt, als voor een ernstige lijdster aan het water. Meteen verscherpte men alle controle op mogelijke 'buytensporige conversatie' en de plaatsen waar dit zou kunnen gebeuren hield men extra in het oog. Het
hielp echter weinig. Van 1792 tot 1799 hadden in het armweeshuis tien gedwongen huwelijken plaats.

4. Babel
Het nauwe contact tussen de jongens en meisjes was een van de klachten die binnenvader Johannis Bollaert in januari 1770 aan de diaken-vaders overlegde. Hij
was in 1753 vol goede moed aan zijn baan begonnen, maar merkte al snel dat het
in het burgerweeshuis niet ging zoals het volgens het reglement behoorde. Zijn
grote angst was dat de wanorde zo zou vermeerderen, dat het tehuis een 'Babel
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van verwerringe' zou worden. 'De wanorders die tans zoo doorbrekende zijn, bestaande in een levenswijse van veele, hetgeen welligt tot alle zoude overvallen'23
De kinderen hadden geen enkele achting voor de vaders of het weeshuispersoneel. Zij weigerden bevelen op te volgen en straf hielp niets. Zij bleven even koppig en weerbarstig, zodat van 'eene samenrottinge van verre de meeste' kon worden gesproken 'door te willen leven na hun zin en niet na een bepaalden regel'.
Dat uitte zich onder meer in het feit dat de kinderen pas uit bed opstonden als het
hun beliefde, zodat het nodige werk niet meer voor het eten kon gebeuren. Zo
werden de binnenvader en -moeder 'gefustereert in de tijd van eten en drinken'
en het kwam regelmatig voor dat men pas om ongeveer negen uur aan het ontbijt
zat in plaats van om acht uur. Vooral op zondag leverde dat veel problemen op.
Binnenvader Roos, een opvolger van Bollaert, moest rond 1790 bemerken dat
nog weinig veranderd was. Veel jongens lagen zo lang mogelijk in bed, waardoor
geen tijd meer overschoot voor het doen van de gebeden. 's Avonds daarentegen
kon hij hen niei op tijd in bed krijgen. Maar bovenal was de al te grote gemeenschap van jongens en meisjes onrustbarend, van sommigen zelfs 'zoo openbaar
en familjaar als ik ooit hier in het huys gezien' heb, aldus Bollaert in 1770 en hoewel 's avonds het ijzeren hek tussen de jongens- en meisjesafdeling werd gesloten, wisten verliefde jongens er altijd over te komen. Ook heerste bij velen zo'n
vergaande ongebondenheid in levenswijze 'dat bij sommige maar een schaduw
van burgerlijkheid in bespeurt wordt'. De wezen vloekten, spraken 'kwalijk, ja
in een vuilbekkerij dat goede kinderen nu daar voor uit komen wie de voornaamste zijn,24.

Ook de naaimatres moest alle zeilen bijzetten om de grote meiden aan haar tafel in goede orde te houden, waartoe de binnenvader meermalen assistentie moest
verlenen. De meisjes waren met name lastig door elkaar te pesten, uit te schelden
en te bestelen. Maar het waren vooral de grote jongens die de sfeer verpestten.
Enkele kleinere jongens gingen ook al meedoen en werden door de binnenvader
met slagen gecorrigeerd. zodat hij meer dan ooit de roede hanteerde. De binnenvader verzuchtte moedeloos dat dit tot zijn wanhoop allemaal in een burgerweeshuis gebeurde, waaraan toch zo veel ten koste werd gelegd door de burgerij en de
diaconie, 'als of het hunne eygene kinderen waren'. De kinderen kregen volgens
Bollaert zo veel te eten en te drinken en zo veel kleren, 'dat elk die het ziet zig niet
genoeg kan verwonderen'. Hij beklaagde zich erover dat hij weliswaar alles
wilde doen voor het welzijn van de kinderen, maar als hij het weeshuis met straffe
hand moest regeren, had hij er geen lust meer toe. Hij zou zijn post wel willen
houden, maar alleen indien de kinderen gehoorzaam waren en ontzag voor de
personeelsleden hadden, zodat 'alle die liefdesarbeidt zoo wel na haare zedelijke
als lighaamelijke toestand die te koste gelegt (wordt), niet openbaar mag gesmaat
worden' en het weeshuis toch zou mogen worden tot een 'kweekschool van
deugds en Godsvrugt die voor het nageslagt wat goeds beloven' mag25.
De diakenen wilden de orde zeker wel herstellen en een einde maken aan het
'Babel van verwarring', niet in de laatste plaats aan het vloeken en liegen. Zij riepen daartoe alle jongens bijeen op een vergadering van de buitenvaders en vroegen naar de oorzaken en redenen van dit verwerpelijk gedrag. Maar natuurlijk zei
23.
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geen van de wezen iets en het lijkt dat de diaken-vaders de zaak niet erg serieus
wilden aanpakken. Alle jongens werden slechts vermaand zich voortaan aan de
regels te houden en 'vervolgens alles te doen wat men in alle billikheyt konde verwagten'. Dit had nauwelijks effect, zodat de binnenvader een jaar later, op 14
juni 1771 opnieuw, maar nu uitgebreider zijn klachten formuleerde. Hij had hiermee gewacht tot het nieuwe bestuur van regenten en regentessen. half mei 1771,
was geYnstalleerd en vuurde op hen meteen alle kommer van het weeshuis af.
Hiermee werden de regenten en regentessen ingewijd in de problemen van hun
nieuwe betrekking. Ook nu was de grootste zorg de 'allernaauwste verkeering
hetgeene nu in een weinig tijd zoo is doorgebroken, als het nimmer in onse tijd
heeft plaatsgehadt (...), welke verkeeringe niet nu en dan maar geschiedt, maar
alle avonden, zoo wel des winters als des somers en dat in de opene lugt tot nadeel
van hunne lighamen'.
Edn jongen bleek het slechte voorbeeld voor vele anderen te zijn. Die knaap
had openlijk tegen de diaken-vaders verklaard dat hij zijn gedrag voor niemand
zou wijzigen en rustig door zou gaan met zijn amoureuze praktijken. Het gevolg
was dat het gezag van de binnenvader en -moeder daardoor aanzienlijk gedaald
was en zij geen bevel meer konden geven, zonder dat het aangevochten werd. De
binnenvader hoopte dat de regenten meer ontzag van de wezen zouden genieten
dan de diakenen, mede omdat de president een lid van het stadsbestuur was en
ook de regenten zelf uit de aanzienlijke burgerij kwamen. Aan hulp bij de bestraffing van de wezen had het de binnenvader onder bestuur van de diakenen echter
nooit ontbroken. Maar in 1771 verzuchtte de vader dat alle vermaningen, straffen
en tuchtigingen weinig leken te helpen en 'tot ons leetwesen weinig voordeel daar
mede gedaan, maar veel eer zoo wel als wij daar door schijnen erger geworden te
zijn'. Ook een van zijn opvolgers, vader Roos, klaagde over de minachting van
de kinderen voor hem. Velen gedroegen zich 's morgens wanneer zij hun boterham bij hem kwamen halen 'soo trosch en bekagtig' en verwaardigden zich niet
om maar iets ter begroeting te zeggen, 'veel min om mij te noemen met den naam
van vader'.
Edn geval baarde de binnenvader veel zorgen. Eind 1770 kreeg een knaap een
toeval en werd naar de ziekenzaal overgebracht. De binnenvader kwam al snel bij
hem kijken en hoorde een bitter gekerm. Toen de jongen vader Bollaert zag,
schreeuwde hij het uit en kermde dat hij een goddeloos monster was, het ergste
dat in het weeshuis woonde. Zijn woorden gingen met zoveel exclamatie gepaard, dat de binnenvader maar niet verder vroeg en een andere keer terugkwam,
benieuwd waarom de jongen zichzelf zo goddeloos vond. Nadat hij enigszins gekalmeerd was, bezocht Bollaert hem weer, maar kreeg niet veel meer te horen
dan dat de jongen zich bij herhaling een monster van goddeloosheid noemde,
waarbij hij zei dat als de binnenvader'eens wiste wat er des 's avonds omme ging,
ik zeer verbaast zoude staan en dus wenste hij nooit meer boven te mogen slapen'.
Bollaert was benieuwd geworden, maar kreeg op nadere vragen nauwelijks antwoord. De jongen antwoordde alleen nog dat boven ijsselijk gevloekt en Gods
naam misbruikt werd, de binnenvader gesmaad en er gelogen en bedrogen werd.
'Dog hoe zeer deze dingen onbetamelijk zijn en mij zeer tot ongenoegen verstrekte, zoo was ik met dit gesegde nog niet tevreden, maar vreesde dat er nog wat anders schuilde'. Verder kreeg Bollaert niets meer uit de jongen. Steeds weer probeerde hij achter het geheim te komen, zonder succes. Hij ontdekte wel dat twee
jongens 'al te familjaar met elkander' waren, maar kon daar geen nadere bijzonderheden over ontdekken.
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Ook de diakenen werden ingelicht, maar zij konden evenmin concrete wandaden achterhalen. Als het waar is dat de binnenvader hier een geval van sodomie
(homofilie) vermoedde, waarin het 'goddeloos monster' ongetwijfeld een rol
speelde, dan zou dat inderdaad bijzonder ernstig zijn voor de goede naam van het
burgerweeshuis. In die tijd kregen volwassen mannen nog de doodstraf voor homofiele praktijken. Bij deze zaak valt eens te meer op dat in het burgerweeshuis
zo veel wandaden werden toegedekt. Op deze uitgebreide klacht van de binnenvader werd niet officieel gereageerd en zij werd niet in de notulen vermeld. Een
kwestie die zo gevoelig lag, behandelden de regenten met de uiterste terughoudendheid en ook de jongens waren in deze delicate zaak zeer voorzichtig met mededelingen. Geen wonder dat men de rijen sloot en niets losliet. Hierna wilde
Bollaert zijn ontslag, al kon hij zich dat niet permitteren. In 1768 had hij al gepoogd een andere baan te krijgen, zonder succes. In de hoop dat het onder het
nieuwe bestuur van de regenten iets beter zou gaan, bleef hij in functie. Drie jaar
later overleed deze conscientieuze man.

5. Verlichting en bestrafjing
Hoewel de regenten die in 1771 aantraden, gewaarschuwd waren welk vlees zij
in de kuip hadden en ook terdege op de hoogte waren van de beschikbare strafmiddelen, is het opvallend dat zij aanvankelijk veel minder strenge straffen oplegden. Vooral de donkere put was uit de gratie. Hierin zou men de invloed van
de Verlichting kunnen bespeuren. Door opvoeding en onderwijzing moest het gedrag van de kinderen verbeteren en niet door opsluiting of lijfstraffen. De regenten pasten dan ook meer pedagogische straffen toe, zoals huisarrest voor een bepaalde periode, of het inhouden van het stuivergeld, allebei straffen waar de wezen zeer gevoelig voor waren. Een enkele keer pasten de regentessen als straf toe
dat een meisje niet met andere kinderen mocht praten, om zo een sociaal isolement te creeren, een straf die minstens even zwaar was als eenzame opsluiting,
voor zover het spreekverbod goed nageleefd kon worden. Waarschijnlijk wilden
de regenten ook de negatieve spiraal doorbreken, waarvan de menigvuldige
klachten van binnenvader Bollaert getuigden, die zelf al aangaf dat de strenge
straffen van de diaken-vaders alleen maar slechter gedrag schenen uit te lokken.
Lichamelijke straffen kwamen vroeger erg veel voor, waartegen Verlichte pedagogen zich in de achttiende eeuw fel keerden. John Locke stelde dat het slaan
van kinderen het slechtste en derhalve het uiterste middel was om kinderen hun
fouten onder ogen te brengen. Ook Rousseau was geen voorstander van lichamelijke straffen. Hij vond het opwekken van de schaamte het beste middel om kinderen tot hun plicht te brengen. Door met kinderen te praten en vriendelijk te redeneren, kon men naar het idee der Verlichte pedagogen meer bereiken dan met
lij fstraffen. Het humaniteitsideaal en het pedagogische beginsel van de Aufklarung van waaruit men de idee van de morele vooruitgang propageerde, ervan uitgaande dat de mens van nature goed was, leidde ertoe dat door onderwijs en een
mentale, vrije opvoeding de kinderen zelf in staat moesten worden gesteld het
goede te kiezen. Lichamelijke bestraffing vernederde de kinderen en bracht geen
wezenlijke verbetering; morele bestraffing daarentegen zou tot een zedelijk inzicht en daarmee een permanente verbetering in het gedrag leiden26. Deze ten26.
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dens naar minder hardhandige straffen is bijde regenten en regentessen duidelijk
waarneembaar. Ook uit de invoering van de schoolboeken van de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen en uit de keuze van de boekjes die als prijzen werden
uitgereikt ter aanmoediging en tot beloning, spreekt de orientatie van de regenten
op de nieuwe denkbeelden.
Nathan Bollaert, de bode die enkele feiten uit de geschiedenis van het burgerweeshuis op papier had gezet, erkende ook de ommezwaai van de regenten: zij
maakten veel minder gebruik van de donkere put. Eveneens raakten de blokken
die aan de benen werden gebonden uit de gratie, maar die werden weI vervangen
door een soortgelijk strafmiddel en wel de ijzeren beugels die de voeten aaneen
schoeiden. Het belangrijkste was dat in beide weeshuizen de regenten en regentessen de wezen allereerst tot hun plicht maanden en sociale maatregelen troffen.
Opvallend is echter wel dat na enkele jaren toch langzamerhand weer het gebruik
van de bullepees en de donkere put binnensloop, al prefereerden de regenten nog
steeds de straffen van huisarrest en inhouding van het stuivergeld.
Als de nieuwe ideologie al zo snel moest wijken voor de praktijk, lijkt het
waarschijnlijk dat de nieuwe houding van de regenten ook voor een deel bepaald
was geweest door gebrek aan ervaring. Want om vermaningen alleen maalden de
kinderen niet. Pas later in de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende
eeuw, tekenden de Verlichte denkbeelden zich wat duidelijker af, al bleef de calvinistische ondergrond minstens even belangrijk en was men ervan overtuigd dat
de mens ten diepste slecht was en geneigd tot alle kwaad, zodat straf altijd nodig
zou blijven. Soms lijkt het alsof men dacht dat de wezen wel in het bijzonder ge-

neigd waren tot alle kattekwaad.
Er zijn voor het armweeshuis te weinig gegevens over de periode vddr de
komst van de regenten in 1771 om een eventuele verandering in bestraffing te
kunnen signaleren. De regenten die in 1771 de directie overnamen, ontdekten al
meteen 'hoe weynige geschiktheidt, ordentelijkheidt, gepaste onderwerping en
gehoorzaamheidt in dit huys en bij de kinderen voor haar bestuurderen plaats
hadt'27, Daardoor zullen zij weinig geneigd zijn geweest tot mildere straffen. De
nieuwe groep regenten die in 1784/1785 het bestuurovernam, bleek wel een meer
Verlichte manier van bestraffing te hanteren, maar ook zij erkenden straf als een
onontkoombaar correctiemiddel. De regenten ad interim legden in 1784 nauwelijks een gedwongen verblijf in de donkere put op en gaven opvallend weinig lichamelijke straffen. Maar dat waren dan ook de regenten van het burgerweeshuis, die in dat gesticht dezelfde afkeer van lichamelijke tuchtiging tot uitdrukking brachten. De nieuwe regenten van 1785 zetten dezelfde lijn voort en poogden vooral op het eergevoel van de kinderen te werken. Zij gaven als straf liever
huisarrest, inhouding van het stuivergeld, legden een spreekverbod op of onthouding van de vette tafel in plaats van een afranseling met de bullepees. Maar ook
deze regenten raakten al heel snel bekend met de onverbeterlijkheid van de kinderen en naast de vermaningen en redevoeringen die het ongenoegen van de regenten over diefstal, drankmisbruik en ruzie kenbaar maakten, werden na enige tijd
de donkere put en de bullepees weer ingevoerd. Toen in januari 1786 vele kinderen dronken waren, strafte men vijf van hen in aanwezigheid van alle kinderen
met de bullepees en kregen anderen toch weer de beugels aangemeten, ook al wist
men dat de kinderen daarvan dikwijls wonden kregen aan hun benen.
27.
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De wanorde bleef echter en toen de diakenen in 1800 de directie in het armweeshuis overnamen, probeerden zij met hernieuwde moed straffen in de geest
van de Verlichting te hanteren door op het gemoed en het eergevoel van de kinderen te werken. Daarmee wilden zij de negatieve spiraal van misdaden en steeds
strengere straffen doorbreken. De diaken-vaders meenden de kinderen op het
rechte pad te kunnen brengen door hen met toespraken te overtuigen van hun
slechtheid. In 1802 en 1803 werden drie toespraken gehouden tot de verzamelde
kinderen, waarin enige invloed van de Verlichting was te bespeuren, maar waarin
bovenal de christelijke vermaningen doorklonken. Men hoopte door onderwijzing de kinderen af te houden van het kwade: door hen te overtuigen van hun
slechtheid het kwaad in de kiem te smoren en een basis te leggen van waaruit de
kinderen zelf het goede zouden kiezen. Dan waren geen lichamelijke straffen
meer nodig. Bovendien werd steeds gewezen op 'de wraak van dien God wiens
alweetend oog alles ziet'.
Bij het beroep op de rede van de kinderen en hun latere positie in de maatschappij, overheersten de christelijke waarden en normen. Men had niet de illusie dat
de kinderen vanuit een aangeboren goedheid het rechte pad zouden kiezen. Het
'vlammend oog van de Regter der Aarde' moest de kinderen van het boevenpad
houden. Als zij desondanks in het kwade volhardden, zou 'god het zien en streng
't huys zoeken die zijn nekke ondanks vermaaningen en waarschouwingen verhard' en diens nek zal 'schielijk verbrooken worden'. 'Bedenkt dat een iegelijks
wegen zijn voor de oogen des Heeren en dat Hij al 's menschen gangen weegd'.
Het 'Opperwezen' of 'den Alzienden' doorgrondde alle verborgen activiteiten
van de kinderen en daarom moesten de wezen de eenzaamheid niet zien als een
kans om wandaden te begaan, maarjuist om aan de weldoener aller wezen te denken.

Voor ons zelven hebben wij geen belang in uw bijzonder geluk of ongeluk, maar gij
lieden. wenscht gij niet eenmaalen tot een goeden stand in de weereld te komen. als
gij dit huys zult moeten verlaaten en hoe zal dat kunnen zijn? Ge groeyd op in een luy
en losbandig leven en zullen dus doende ballasten der Maatschappij worden. Och of
nijverheijd, vlijt, ondergeschiktheyd en een braav gedrag de plaatsen van zoo veel
ondeugden in uw lieder harten wegnaamen28

Vooral de 'onverantwoordelijke luyheyd' was een doorn in het oog van de diakenen. Daaruit kwamen weer veel andere misdaden voort. Door de luiheid zouden
de kinderen een 'pest voor den Maatschappij' worden. 'Denkt altoos, gij zijt hier
in een huys waarin men wel voor u wild zorgen, maar niet om uw aan een vadsig
leven te gewennen'. En men voegde een van de jongens toe:
ontvangd deze kastijding. ja wei als een straf voor zulk een misdrijf, maar vooral als
een les. als een waarschuwing voor het vervolg, toond gevoel, toond ontzag voor die
boven uw zijn. toond dat gij den luyheyd wild verlaaten en vooral dat er nog eenigen
indruk, eerbied in U is voor dien Opperheer van wien al uw geluk, nu en eeuwig geheel afhangd.

De christelijke vermaning tot de kinderen vormde de essentie van de drie toespraken. De kinderen werden niet opgewekt tot een beter gedrag uit zedelijke of alge28.

474

RAZ OAGM notulen diakenen, 1802-1803. inv.nr. 1473.

meen humanitaire motieven, vanuit het idee dat de mens van nature goed was en
door inzicht en kennis in staat zou zijn het goede te kiezen, maar primair uit een
christelijk zondebesef, waarbij de angst voor de jongste dag als dag des oordeels
werd levend gehouden. De toespraken kunnen dan ook beschouwd worden als
een Verlichte poging om een christelijke boetepreek te houden, waarin het beroep
op het gezond verstand van de wezen overschaduwd werd door het inprenten van
de gevolgen van de kwade praktijken voor het zieleheil. En hoewel de Nederlandse Verlichting gekenmerkt werd door een christelijke grondtoon, lijkt in deze
toespraken eerder het omgekeerde het geval. De christelijke vermaningen werden in een enigszins Verlichte vorm gegoten. Men wekte de wezen op te kiezen
voor de aloude christelijke normen en waarden vanuit de besef van redelijkheid
en inzicht in de nuttigheid van deze keuze.

6. Chaos

Hoewel men in het burgerweeshuis klaagde over de ongebondenheid, was de situatie in het amiweeshuis tegen het einde van de achttiende eeuw veel ernstiger.
Na 1795 nam het wangedrag van de armwezen zodanig toe, dat de regenten nauwelijks meer adequaat konden reageren. Door de grote financiele problemen, de
turbulente tijden, de armoede en de zorgen die daardoor ontstonden, probeerden
de regenten niet meer koste wat kost de orde te handhaven. Als weeskinderen
wegliepen, deden zij nauwelijks meer nasporingen en nam men het feit voor kennisgeving aan. Slecht gedrag werd wel bestraft, maar de regenten zagen zelf maar
al te goed in dat straf niet meer voldoende hielp. Toen twee van de vier regenten
hun post voor gezien hielden, bevorderde dat natuurlijk ook niet de motivatie van
de binnenvader om het gezag strak uit te oefenen. En terwijl de kinderen al bijna
letterlijk liepen over de portiers die dronken in de poort lagen en zij hun de kleren
van het lij f stalen waarmee de vluchtpogingen grotere kans van slagen hadden,
was er geen enkele sterke arm meer die de kinderen in het tehuis en in het gareel
hield.

Naarmate de regenten minder greep op de orde hadden, werd de oproerigheid
massaler, waarbij soms een grote groep jongens zich en masse verzette tegen de
directie. Toen op een zondagmorgen in juli 1796 bij de kerkgang grote ongeregeldheden plaatsvonden, vermaande men de kinderen natuurlijk. Toen stak echter een van de grote jongens zijn vuist omhoog en dreigde dat hij de schoolmeester wel zou weten te vinden. Men wilde de knaap, Leendert van Bavinckhoven,
opsluiten maar een menigte jongens verzette zich hevig en verklaarde 'dat sulkx
niet soude geschieden en sij hem souden ontsetten, alles verseld met een woest en
luijd geschreeuw'. De in allerijl samengeroepen regenten betuigden hun 'uytterste verontwaardiging, considererende dat dit een daad was van de allerbedenkelijkste vooruytsigten en gevolgen en omverwerpende de order welke soo volstrekt nodig is in dit huys'. Een onderzoek naar de voornaamste 'bruteurs' leverde niets op 'door gewoonte in dit huys plaats hebbende om malkanders misslagen te bedekken'29. Pas toen alle jongens, behalve de kleinste in de kinderkamer,
een uitgaansverbod van drie maanden kregen, meldden zich enkele aanstichters.
Twee jaar later speelde een soortgelijk geval zich af toen een jongen door de
binnenvader bestraft werd omdat hij een meisje had geslagen. De andere jongens
29.
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kwamen in opstand en verhinderden dat de schuldige in het blok werd gezet. Op
bevel van de voorzittende regent riep de binnenvader enige wezen ter assistentie,
die weigerden en zwijgend langs de kant toezagen. Hierdoor lukte het de kwajongen Nicolaas Roosenboer weg te komen en zich de hele nacht te verstoppen. Ook
dit vonden de regenten een daad van de 'allerbedenkelijkste vooruytsigten' waardoor de orde in gevaar kwam. De jongens die weigerden te helpen werden ter verantwoording geroepen en de meesten draaiden zich eruit door te zeggen dat zij alles gedaan hadden wat zij konden. Slechts tan jongen bekende ronduit dat hij niet
graag zijn handen leende om zijn medewezen in de boeien te slaan.
Hierbij bleef het niet. Een maand later klaagde de binnenmoeder opnieuw over
'zeer groote onordentelijkheeden en breutaale handelwijs', alsof de jongens zich
geheel aan alle gezag en orde hadden onttrokken. Zij waren 'assurant', bleven zomaar een nacht weg, waren herhaaldelijk dronken en meer van dergelijke dingen.
Zoals gewoonlijk probeerden de jongens zich 'onder frivole praetexten en leugens' te verschonen. Maar de maat was vol. De volgende morgen werden drie
jongens uit het weeshuis verwijderd30
In het burgerweeshuis was geen sprake van een dergelijke explosie van wangedrag in de Franse tijd. Daar was de leiding strakker, waren er geen gedurige wisselingen in de directie en hadden de wezen in veel mindere mate last van de armoede. In het armweeshuis kwam het in 1800 en volgende jaren regelmatig voor
dat de diakenen niet wisten wat de kinderen de volgende dag moesten eten. Jongens die wegliepen en bij boeren om voedsel bedelden, vertelden dan ook dat zij
in het tehuis geen eten kregen. Daardoor hielp men de weeskinderen eerder in hun
ontsnappingspogingen. Het gebrek aan tucht uitte zich in het armweeshuis vooral
in het gedurig vloeken en zweren, 'het ligtvaardig noemen van Gods naam, van
onderscheydene maar bijna ieder oogenblik gebruykt wordende vloekwoorden,
't geen bij eenige tot het verschrikkelijk uitterste kwam van de ijselijkste bespotting van en met de dierbaarste perzoonen en zaaken', waarbij Gods naam een
stopwoord'hunner baldaadige redenen of ongetoomde driften' werd31. De wezen
kregen slechts een huisarrest van zes weken met inhouding van het stuivergeld en
daarnaast werd de kinderen in redevoeringen op de ernst van het feit gewezen.
Predikant Van Deinse mocht de toespraken voorlezen en besloot de opvoedkundige plechtigheden met een gebed en het zingen van psalm 119 vers 5.
Toen de diakenen in 1800 de directie overnamen, was de chaos al zo groot, dat
zij de kinderen nauwelijks meer in het gareel konden krijgen. De wezen liepen
weg naar het Franse kamp, zij dronken te veel sterke drank, waren brutaal, slordig en er kwamen nu zelfs regelmatig gevallen voor van straatschenderij en bedelen, waarbij armwezen mensen op straat geld afpersten. Een exhibitionistische
wees klom in 1802 op het dak van het armweeshuis, kleedde zich bijna helemaal
uit en ging met vuil naar voorbijgangers smijten. Er werd zo veel huisarrest opgelegd, dat het zeker gezien de zwakke portiers duidelijk is dat deze straffen onmogelijk nageleefd konden worden. De diakenen stelden echter alles in het werk de
chaos terug te draaien en de teugels weer in handen te krijgen.
30. Een van de belhamels toonde berouw en mocht nog blijven.
31. RAZ OAGM notulen diakenen 1802-1803. inv.nr. 1473. De straf hien'oor was overigens
niet meer zo zwaar als in het begin van de zeventiende eeuw uit de algemene 'policieverordeningen' voor de stad Middelburg bleek, toen bij lieden die vloekten en zwoeren de tong met een
gloeiende priem werd doorboord.
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Toen in 1801 twee meisjes wegliepen en zich in Vlissingen in een dienst begaven, haalden de diakenen hen snel terug. De meisjes voerden tot hun verdediging
aan 'dat de voorige regenten het verlaten der school in dezer voegen oogluijkend
hadden toegelaten'. Hoewel de diakenen hierop alle wezen informeerden dat
weglopen in het vervolg strenger zou worden bestraft, hielp dit dreigement niet
preventief. Er werd langzamerhand zo veel gestraft, dat het geen enkel effect
meer had. Toen de weesjongen Taillefert op een briefje om schoenen 'en een pak
slaag' verzocht, kreeg hij dat ook, hoewel men wist dat de wezen de spot dreven
met de vele kastijdingen en er niets meer om gaven. Zelfs het personeel gaf zich
over aan uitspattingen en de ziekenmoeder was zelf in de herberg te vinden, drinkend en dansend.
De bestraffingen werden uit onmacht steeds zwaarder. In 1808 gaf men al regelmatig huisarrest voor de duur van een jaar en dat soms alleen omdat de kinderen hun hemden hadden verkocht of arrogant waren tegen het personeel. Voor het
stelen van een worst en spek kreeg een kind zes maanden huisarrest.

7. Orangistisch incident
Ondanks het feit dat de armwezen veelvuldig contacten met de Fransen onderhielden, waren zij aanvankelijk fervent orangistisch, meer dan de regenten lief
was. Daar hadden de stadhouders met de diverse traktaties en giften dan ook wel
de basis voor gelegd. Op woensdag 15 juli 1795 werden enkele burgers die om
tien uur 's avonds langs het armweeshuis wandelden opgeschrikt door een 'allerwoest geschreeuw van Hoezte en Vivat Orange'. Deze blijken van oranjeliefde
waren in 1795 niet meer op hun plaats en de met spoed verwittigde regenten overlegden in allerijl wat zij konden doen om deze zaak buiten de justitie te houden.
Een aantal ondervraagde jongens en meisjes verklaarde 'dat niet eenige, maar
selfs genoegsaam alle de kinderen van dit huijs, de kleynste egter welke reeds te
bed waren uytgesonderd, sig aan genoemd misdadig geschreeuw hadden schuldig gemaakt'32. Enkele jongens hadden een soort huisje of toren gebouwd van
stenen die op een der binnenplaatsen lagen. Metselaars en tegelzetters waren namelijk bezig de plaats te verleggen. In het huisje hadden de jongens een paar
stompjes kaarsen aangestoken, zodat het 'oranjehuis' feestelijk verlicht was. De
regenten vonden deze gebeurtenissen uiterst zorgwekkend, vooral in deze 'samenloop van critique tijden en omstandigheden der publicque zaken, daar alle
soodanige pernicieuse aanheffingen van oproerige leusen en daden ten sterksten
bij placcaeten verboden en met de rigoreuste crimineele straffen bedreygd sijn'.
Uit de bekentenissen konden de regenten geen aanstichter ontdekken, waarna zij
de kinderen een reprimande gaven en hun het gevaar van hun gedrag voor ogen
hielden.
Daarmee leek de zaak gesust, maar het gemeentebestuur nam er geen genoegen mee. Twee rechters en een secretaris werden met een onderzoek belast en
wilden een strafvervolging beginnen tegen 'alsulke perturbateurs van de goede
orde en algemeene rust'. Zij wilden de aanstichters opsporen en voor het gerecht
halen. De regenten verzekerden de rechters W. Sinclair en A. Fokker dat het absoluut niet mogelijk was gebleken de 'eerste aggresseurs en aanleggers' te vinden. Maar rechter Anthony Fokker bleek meer te weten. Terwijl de regenten de
32.

RAZ OAGM notulen 1795, inv.nr. 1472.
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zaak wilden toedekken en het liefst alles in de doofpot stopten, wenste hij de ware
toedracht te achterhalen en de schuldigen te bestraffen. Hij kwam te weten dat de
weesjongen Frans Rogier het huisje had gebouwd en bekroond met een oranje
vlag. Daarna achterhaalde hij drie companen in het kwade, van wie Mn, Jan Lauterbach, zich had getooid met een oranje kokarde. Hij las oranjeliedjes voor en
zijn twee maats lieten de toegestroomde wezen aan het einde van ieder couplet
'houzde' en 'Vivat Orange' uitroepen. Ook zij hadden zich met oranje linten versierd. Na de illuminatie en de declamatie, kwam een zekere Cornelis Meeusen
naar buiten met een fles sterke drank en riep uit: 'Wie wil met mij de sondheijd
drinken van de Prins van Orange'33.
Fokker ging nog verder met zijn onthullingen, tot schrik van de regenten. Hij
probeerde de regenten ervan te overtuigen dat dezelfde geest van oproerige gesprekken en daden de kinderen nog steeds bezielde en vertelde 'dat gepasseerde
sondagmiddag Laurens Egge nog in dit Huijs had gesegd, wie wild met mij god
dome orange boven roepen en laat het eens eenen blixem aan de vader of aan de
regenten en wie je wil seggen'. Hierna werden de binnenvader en -moeder bij de
regenten geroepen om informatie te geven. Ook zij probeerden, net als de regenten, de zaak te sussen en in het vage te houden. De ziekenmoeder maakte het nog
bonter en verklaarde alleen woest geschreeuw te hebben gehoord zonder dat zij
woorden had verstaan, wat 'door alle thans aan wesende om de kleyne distantie
tussen het siekenhuys en de plaats waar dit geval exteerde, niet wierd geloovd'.
Het verhoor van Frans Rogier leverde nog meer namen en feiten op, zelfs dat
de ziekenmoeder in eigen persoon aanwezig was geweest bij het zingen. Jan Lauterbach leverde zijn liedboek uit 1787 in, uitgegeven ter ere van het herstel van
Willem V en zei dat de vlag een 'ordinaire driekleurige statevlag met horisontale
streepen' was geweest. Dat was minder uitdagend dan een vlag in de kleur van
het vorstenhuis. Na diverse verhoren bekenden alle jongens, sommige na een
nacht opgesloten te zijn geweest. Het bleek nu overigens dat er ook wezen waren
die Willem V niet hadden willen toejuichen, maar de kaarsen in het huisje gezien
hadden als symbool om de Oranje stadhouder te verbranden. De hoofdschuldigen
werden vastgehouden tot op 31 juli de rechters klaar waren met hun rapport over
de tumultueuze en oproerige gebeurtenissen. Daarin schreven zij dat ze
met de uytterste verontwaardiging hebben aangehoord hoe seer dese daden bijna het
publycq gesag der justitie niet konden ontgaan, evenwel uyt aanmerking van de intercessie van de regenten van dit huys voor dese ouderloose alhier gealimenteerd wordende, te meer daar een aantal der selve door de grote hoop te volgen. meer als verleijde konnen werden geconsidereerd, besloten hebben sonder rigeur derjustitie ( . . . )
te doen straffen 34

Dit alleen in de hoop dat dergelijke gevallen in de toekomst niet meer voor zouden komen en op voorwaarde dat de regenten zelf de bestraffing serieus ter hand
zouden nemen.
De regenten waren buitengewoon opgelucht over de goede afloop en betuigden
'zeer gevoelig te sijn wegens de vriendelijke schikkingen'. Zij beloofden de belhamels 'rigoreuslijk publycque' te straffen. Dat gebeurde op maandag 3 augus33.

T.a.p.

34.

T.a.p.
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tus, tussen twaalf en 66n uur, omdat dan alle werkjongens thuis waren. Bij de
straf waren de regenten, rechters, de secretaris en last but not least alle wezen
aanwezig. Aan vijf jongens werd ten aanhoren van de hele weeshuisbevolking
door de secretaris hun straf voorgelezen. Zij werden daarna aan een paal gebonden en met de bullepees gestraft. Drie maanden huisarrest
completeerde het geheet. Vervolgens kregen twee andere jongens geringere straffen en werd de ziekenmoeder Elisabeth Dag 'op eene seer ernstige wijse' vermaand over haar 'stilswijgen en onbetamelijk gedrag'. Niet alleen ziekenmoeder Dag, maar ook de
binnenvader en -moeder en de ondermeester kregen een waarschuwing en moesten 'aller verontwaardiging en aanmaning tot een beter gedrag' aanhoren.

8. Justitie
Hiermee waren de regenten op het nippertje ontkomen aan het ingrijpen
van de

justitie, waarvoor zij beducht waren. In 1788, na ettelijke klachten van vader
Bollaert en vader Roos, riep men uiteindelijk ook in het burgerweeshuis de
magi-

straat te hulp. Om de goede naam van het gesticht hoog te houden, verzochten de
regenten aan de burgemeesters om commissarissen uit het gerecht te belasten met
de opdracht de oorzaken van de onaangenaamheden te onderzoeken. Zij moesten
dan naar bevind van zaken maatregelen treffen tot herstel van de orde. Dat was
een zeer ingrijpende beslissing, waarmee de regenten impliciet hun tekortschieten erkenden in een aangelegenheid die typisch tot hun competentie behoorde.
Maar ook de wezen zel f zagen een dergelijke inmenging liever niet en vaardigden
twee dagen na dit besluit een woordvoerder af, die uit naam van alle kinderen beloofde dat de wezen zich voortaan zorgvuldig zouden wachten voor allerlei onbehoorlijke gedragingen. De regenten accepteerden maar al te graag de belofte van
de kinderen en trokken het verzoek in35.
In het armweeshuis lukte het niet altijd de justitie buiten de deur te houden.
Daar waren de euveldaden dan ook groter. Toen in 1737 een meisje
met zes verschillende jongens ontucht had gepleegd, zette men alle betrokkenen uit het
weeshuis en werd het meisje doorjustitie tot het rasphuis veroordeeld. De diakenen en regenten probeerden steeds zoveel mogelijk de
bestraffing in eigen hand
te houden. Bij het armweeshuis was dat niet zo zeer om de goede naam van het
tehuis te bewaren, want zo goed was die faam niet. Maar wel poogde men de wezen de langdurige tucht-, rasp- of spinhuisstraffen te besparen, waarmee justitie
de kinderen meestal bedeelde. Men had niet de illusie dat de kinderen in een
tucht-, rasp- of spinhuis hun leven beterden. Dat was ook niet het doel van die tehuizen. Slechts een tijdelijke afzondering uit de maatschappij werd beoogd.
Het
bezwaar van dergelijke straffen was vooral dat de kinderen uit hun ambacht of betrekking werden gehaald en in die strafinrichtingen geen werkelijk vak leerden
waarmee zij na hun ontslag in hun levensonderhoud konden voorzien. Bij hun
vrijlating zouden zij dan tot de bedelstaf of de armenkas vervallen en weer ten
laste komen van de diaconie. De diakenen hadden er dus
belang bij dat kinderen
niet door justitie gevonnist werden.
Maar wanneer men met een weeskind in het weeshuis werkelijk niets meer kon
beginnen en geen enkele straf meer hielp, hadden de diakenen of regenten geen
35. RAZ OAGM notulen 1788, inv.nr. 1581. De keukenmeiden werden
apart vermaand doot
de regenten.
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andere keus, al probeerden zij dit tot het uiterste te beperken. Wegens de grote
toename van diefstallen in het armweeshuis, nam de directie in 1802 het besluit
toch eerder de steun van justitie in te roepen. In 1803 stuurde men een meisje naar
het spinhuis wegens ongehoorde luiheid. Een jongen vertrok naar het tuchthuis
omdat hij op vierentwintigjarige leeftijd het weeshuis nog altijd geen voordeel
aanbracht wegens zijn volslagen onverschilligheid en luiheid. En een ander onderging dat lot omdat hij 28 rollen behang had gestolen en een paar zwarte mannenhandschoenen.

Desondanks bleef men zeer huiverig voor daadwerkelijke actie van de gerechtelijke arm. Hendrik Zaager, die in 1803 betrapt werd op diefstal van geld dat tot
verkwikking van de zieken was bestemd, ontkwam nog net aan overlevering aan
de baljuw, al zou hem dat een volgende keer niet weer gebeuren, 'en wat dan ?
Ons hart schrikt op dat denkbeeld op een schavot gestraft te worden'36.
Overigens moesten de regenten bij ernstig wangedrag altijd Wet en Raad inlichten, zoals bij zwangerschappen, weglopen en andere ernstige vergrijpen,
mede omdat hieraan financiele gevolgen verbonden waren, zoals de verbeurdverklaring van de uitzet. De regenten straften in dergelijke gevallen flink, voor
een deel om de wezen een publieke straf door justitie te besparen. Toen in maart
1789 twee meisjes weggelopen waren nadat zij negentien stuivers hadden gestolen, werden zij na terugkomst in het armweeshuis ernstig bestraft 'om soo veel
mogelijk beyde dese weeskinderen voor de publycque straf die anders zekerlijk
de merites van soo een enorme daad mede brengen te sparen,37 De meisjes kregen een combinatie van vrijwel alle beschikbare bestraffingen opgelegd.
In het armweeshuis werd meer dan in het burgerweeshuis de nadruk gelegd op
het straffen tot voorbeeld van de andere weeskinderen. De publieke geselpaal op
een van de binnenplaatsen, een kastijding in aanwezigheid van alle wezen, de deliquent laten rondlopen met tekstborden op de rug als 'dief', 'om diefstal', 'lasteraar', 'ongehoorzaame' en andere teksten, soms wei een half jaar lang en tenslotte het houden van toespraken voor de verzamelde wezen waarin de misdaad
van een schuldige breed werd besproken, waren daartoe de meest gebezigde middelen. De geselpaal was door de regenten voor het eerst gebruik bij Jacoba Beaumont en Levinus Adriaansen om hen en anderen die soortgelijke misdaden begingen in 1774 met een geseling te straffen. Waarschijnlijk verdween die paal na een
tijd, want in 1786 lezen wij dat die opnieuw werd opgericht voor Catharina Fornje. Het meisje was al eens weggelopen, waarna de binnenvader meteen de veerdiensten informeerde en Catharina's uiterlijk doorgaf zodat zij Walcheren niet
kon verlaten. Toen zij weer terug was in het weeshuis stal zij de sleutel van de
provisiezolder en gaf zij haar moeder, die af en toe op bezoek kwam, rijst, meel
en brood uit het tehuis mee. Na alle correcties en bestraffingen was nu de maat
vol voor de regenten en zij besloten Catharina via de justitie naar het tuchthuis te
laten brengen, nadat 'heeren en dames dat subject soo lang mogelijk voor alle pu36.

RAZ OAGM notulen diakenen

1803, inv.nr. 1473.

RAZ OAGM notulen 1789. inv.nr. 1472. De meisjes vluchtten naar Oostkapelle, ruilden
daar hun weeskleren om voor burgerkleding, gingen naar Goes en vervolgens naar Zierikzee.
waar zij een dienstbetrekking vonden. Nu alle gevaar geweken leek, werd een van beide meisjes
op een 'playsierpartij' wat loslippig. met als gevolg dat de vlucht uitkwam. Eenmaal terug in het
weeshuis beterden zij hun leven niet. Een van beiden liep opnieuw weg. de andere kreeg een zoon
37.

van een gehuwde man.

480

blycque straf en schande hebben soeken te bevrijden'. De uitdeling van levensmiddelen door de 'bandelose en wilde' Catharina ging 'alle palen van decentie te
buyten' en daarvoor wist men geen straf meer te bedenken38.
Heel verrassend volgde justitie de opzet van de regenten niet en wilde het
meisje in het weeshuis laten. Daar moest zij tot voorbeeld en schrik van de andere
wezen bestraft worden. Het is opmerkelijk dat in dit geval, waar de regenten eindelijk na lang proberen en straffen tot de conclusie kwamen dat niets meer met het
kind te beginnen was en haar aan de justitie wilden overleveren, deze de zaak niet
in behandeling wilde nemen en het meisje terugstuurde omdat het vergrijp niet
ernstig genoeg werd bevonden. De regenten pijnigden hun hersenen om een zo
zwaar mogelijke straf te bedenken en haalden de geselpaal weer tevoorschijn.
Catharina werd een uur lang met roeden omhangen aan de paal gezet. Afgezien
van de daarbij horende pijnlijke geseling, was de vernedering de grootste straf.
Waar lichamelijke en vrijheidsstraffen niet meer hielpen, probeerde men nog een
laatste beroep te doen op het eergevoel. De paal bleef staan na de bestraffing, tot
afschrikking voor de andere kinderen.
Na twee maanden stuurden de armwezen een afvaardiging, 'eenige der geschikste weezen', die vroeg of de geselpaal weg kon, want die had 'soodanigen
indruk op hun allen ( . . . ) gemaakt dat sijlieden daar door ten uyttersten waren aangedaan, gevende hunne droefheyd en hooggaande smerte over soo een afschuwelijk instrument het geen zij dagelijksch voor hunne oogen moesten sien'39. Wet
en Raad gaven toestemming voor het verwijderen van de paal, maar aangezien
die enige voeten diep in de grond zat, bracht men een koker aan in de grond zodat
de paal zonodig gemakkelijk teruggeplaatst kon worden.

9. Doofpot

Het lijkt in het burgerweeshuis werkelijk het beleid te zijn geweest dat gewone
wandaden van wezen wel genoemd konden worden, maar zodra de goede naam
van het weeshuis tegenover de Muitenwereld in het gedrang kwam, men de uiterste voorzichtigheid in acht nam en behoedzaam manoeuvreerde door zeer spaarzame en oppervlakkige mededelingen te doen, zo men er al iets van notuleerde.
Seksuele relaties tussen personeel en wezen, sodomie, algehele revolte en politieke oproerigheid, wij kunnen slechts vermoeden dat deze feiten achter de spaarzaam aangeduide contouren van bepaalde wandaden schuil gingen. Naar buiten
toe wilde men het beeld laten zien van een burgerweeshuis, dat in sociale status
toch duidelijk verheven was boven het armweeshuis en waarin de kinderen 'in
alle opsigten hun als burgerkinderen gedraage, zoo wel in het godsdienstige als
in het borgerlijke en borgerlijke beleeftheijd zoo weI binnen als buytens den
huys'40.
De regenten waren dan ook blij, dat toen in 1783 geruchten gingen dat jongens
uit het burgerweeshuis betrokken zouden zijn bij een aanranding van een vrouw
op de Dam, justitie na uitgebreide verhoren geen bewijs kon vinden voor de vermoedens. Want als het burgerweeshuis zijn goede naam verloor, had het niets
38. RAZ OAGM notulen 1786, inv.nr. 1472,1478.
39. T.a.p.
40. RAZ OAGM relatieven notulen 1771, inv.nr. 1585.
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meer waarmee het zich in sociaal opzicht kon onderscheiden van het armweeshuis. Nu was het nog een eer om burgerwees te zijn en dat vormde mede de aantrekkingskracht van het burgerweeshuis. Het werd zelfs zo geformuleerd dat de
burgerwezen 'niet minder zijn, maar gelijk staan met andere burgerkinderen',
hetgeen een bijzonder voorrecht inhield, omdat wezen in het algemeen sociaal
wel in een lagere orde werden gerangschikt dan burgerkinderen, voornamelijk
omdat zij leefden van de liefdegaven van anderen. Bij de burgerwezen was dat
niet het geval, al droegen zij weI het stigma van weeskind. Zou de eer om burgerwees te mogen zijn wegvallen, dan zou dat ook de financiele positie van het tehuis ondergraven en daarmee tevens het bestaansrecht van het burgerweeshuis ter
discussie stellen.
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HOOFDSTUK 26

WEZENBEZIT EN WEESHUISGELDEN
1. Oudertijk erfdeel en erfrecht
Een belangrijke taak van de regenten was het beheer van de ingebrachte goederen
van de burgerwezen. Wanneer de laatstlevende ouder was overleden, de boedel
solvent bleek en aan alle vereisten tot opname in het burgerweeshuis was voldaan, kon de wees worden opgenomen. Een van de regenten was speciaal belast
met het zogenaamde 'redden' van de boedels, de zakelijke afhandeling en verkoop van alle roerende en onroerende goederen uit de nalatenschap. Daarbij werd
ervoor gezorgd dat de overleden ouder een behoorlijke begrafenis kreeg en vervolgens deed men per advertentie in de krant een oproep of eventuele schuldeisers zich wilden melden. Daarna nam men de gehele inventaris op. Wanneer in
een sterfhuis niet alleen minderjarige kinderen waren die aan het burgerweeshuis
opgedragen waren, maar ook meerderjarige wezen, dan gebeurde de afhandeling
van de boedel onder opzicht van de weeskamer en werd de rekening en inventaris
notarieel opgemaakt. Bij bestudering van deze boedels krijgt men een aardig
beeld van de materiele positie van de ouders van de weeskinderen.
De meeste huishoudens waren tamelijk eenvoudig. Ieder had weI wat goud en
zilver, zoals sloten aan bijbels, kettingen, ringen, oorringen, knoopjes, gespen,
tasbeugels en meer van dergelijke aardigheden. Boeken werden niet veel aangetroffen, afgezien van bijbels en catechismusboekjes. De boeken van W. A Brakel'
werden meestal net als de bijbel apart genoemd, de rest specificeerde men niet.
Uit de inventarissen blijkt dat de burgerwezen uit de betere standen kwamen.
De in 1739 overleden Cornelia Loisel, moeder van de kinderen De Potter, bezat bijzonder veel kledingstukken, dertien boeken waaronder een huisbijbel met
koperbeslag en erg veel zilverwerk en gouden ringen met diamanten. De zes pruiken, twee verrekijkers, de papegaaikooi en de vele vergulde leeuwen toonden de
status van het huisgezin. Abraham Brandenburg uit de Singelstraat liet in 1739
een kanarie na. De drie kinderen De Koster, van wie de oudste in 1739 ging varen
als ziekentroostersjongen, kwamen uit een vooraanstaand milieu. waar het Japans en Chinees porcelein, de gouden en zilveren sieraden en de damasten en
kanten kledingstukken veelvuldig werden aangetroffen. De natuurkundige belangstelling viel af te lezen uit de barometer, het vergrootglas, de thermometer en
de drie verrekijkers. Tussen de vele schilderijen hing zelfs ook nog een landkaart
aan de wand. Het clavecimbel kon in klank wedijveren met de kanarie. Verder
toonden de vele brillen, het notehouten bureau, de 29 snuifdozen, zeven waaiers,
de vele pruiken en de geemailleerde borden, dat de luxe in dit gezin duidelijk aanwezig was2.
Alle meubelen, kleren, vogels, schilderijen en natuurkundige voorwerpen
werden verkocht op een openbare veiling'. Van de opbrengst werden acht stui1.

W. hBrake\, De redelijke godsdienst.

RAZ OAGM boedelverkoop 1719- 1781, inv.nrs. 2044-2049.
3. Tot 1782 werd het goud- en zilverwerk bewaard dat in de spaarpotten van de kinderen zat.
Nadat de regenten de financiele administratie van de diakenen hadden overgenomen, verkocht
men al het gemunte en ongemunte goud en zilver en hield men ook daar 5% van in.
2.
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vers per pond Vlaams afgetrokken als loon voor de vendumeester en 5% voor de
regenten. Wanneer wezen een erfenis kregen van ooms, tantes of andere familieleden of vrienden, dan hielden de regenten 10% in als loon voor de afhandeling
van de boedel. Het resterend bedrag werd genoteerd in de boeken als het vermogen van de wezen en van het contante geld kochten de regenten obligaties. Het
was overigens wel zuur voor kersverse wezen als door deze vergoedingen voor
de vendumeester en de regenten, hun ouderlijke nalatenschap net onder de £ 25
per kind kwam te liggen, want dan verviel bij hun ontslag de hele nalatenschap
aan het weeshuis.
Slechts de sieraden en enkele andere kostbaarheden bewaarden de regenten
voor de kinderen in een grote afgesloten kast. Het gevaar van diefstal was te groot
om de kinderen zelf hun kostbaarheden te laten bewaren. Bovendien verkochten
en verpandden de wezen hun bezittingen vaak om aan geld voor snoep of kleren
te komen. Het aantal gouden en zilveren voorwerpen van een weeskind kon nog
behoorlijk groot zijn. Daarvan getuigde de erfportie van de drie kinderen Van
Vlaanderen. Zo kreeg Neeltje van Vlaanderen omstreeks 1800 een diamanten
ring, een diamanten boot (halssieraad), gouden oorknopjes, een kerkbijbel met
gouden knippen, een zilveren slotje aan een zijden lint, een zilveren breischede
met zilveren breipennen en hernhutters, een zilveren nestelpriem, een doosje
voor kruidnagelen (voor een goede adem), twee waaiers, twee gouden munten,
32 zilveren munten, een kistje met porcelein theegoed, een paarlen d'amourdoosje en een gouden ring met initialen. Bij haar komst in het weeshuis mocht zij
een zilveren knipbeugel en een zilveren vingerhoedje houden. De betaalde vrouwenzitplaats in de Oude kerk bewaarden de regenten voor Neeltje tot zij buiten
de reek naar de kerk kon. Ook haar zusje Susanna en haar broer Samuel kregen
soortgelijke porties, waarbij Samuel de meer mannelijke sieraden kreeg, zoals
gouden en zilveren zakhorloges, mouwknoopjes, broekgespen, en een zilveren

'pijppeutertie'.

Andere jongens bezaten wel zilveren potloodpennetjes, stropplaatjes, snuifdozen, kurketrekkers, een pijp met zilver beslag, een springkoker met zilveren pennetjes en zoutvaatjes. Meisjes hadden vaak ook nog snoeren bloedkoralen, gitten
of granaten, eau-de-la-reine-doosjes, zilveren naaldenkokers, een zilveren
schaar aan een ketting en andere fraaie zaken en versierselen van de Zeeuwse
dracht. Armwezen bezaten beduidend minder sieraden.
Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van het erfrecht van de armwezen wegens het ontbreken van een reglement en wegens de gebrekkig bijgehouden sterfhuisboeken en wezenrekeningcourantboeken. De kinderlijke erfportie van de
eerstoverleden ouder, die in de weeskamer stond, was waarschijnlijk een onvervreemdbaar erfgoed, evenals de legaten en erfenissen die de wezen gedurende
hun verblijf in het weeshuis van vrienden of familieleden ontvingen. Het erfdeel
van de laatstoverleden ouder die van de bedeling had getrokken, kwam aan het
armencollege. Een enkele maal, wanneer de verpleegkosten van een halve wees
betaald of kinderen bij familieleden ondergebracht waren, kregen die wezen toch
nog hun aandeel in de boedel van de laatstoverleden ouder. Het is niet bekend of
een eventueel batig saldo van de verkochte boedel van de laatstoverleden ouder
misschien in mindering kwam op het bedrag waarvoor de wezen afkoop konden
doen.
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2. Afkoop

Bij de behandeling van de opnameregelingen van het burgerweeshuis is al gewezen op het belang dat de regenten hadden bij kinderen die veel geld inbrachten en
de angst voor opname van kinderen zonder geld. Het burgerweeshuis, dat geen
alimentatiegeld kreeg voor de kinderen, was voor een deel afhankelijk van de interest op de uitstaande kapitalen van de kinderen, waaruit het de kosten van de
verzorging bestreed. Bij hun ontslag kregen de wezen hun ouderlijk erfdeel weer
mee, zonder enige rente. Ook dan hield het weeshuis het recht op de erfenis van
de kinderen na hun overlijden, waardoor het tehuis na de dood van een kind alsnog genoegdoening kon krijgen voor de eenmaal verstrekte verzorging. De kinderen konden daar onderuit komen door afkoop van het expectatief op de erfenis
te doen.
Men zag echter dat de meeste kinderen meteen nadat zij uit het weeshuis ontslagen waren afkoop deden voor vaak geringe sommen en daardoor van alle pretenties van de diaconie verlost waren. Zo betaalden zij eenmaal gezegend met een
rijkdom aan tijdelijke middelen nooit hun opvoeding in het weeshuis terug. Ook
als zij geen vrouw en kinderen hadden, lieten zij nog liever anderen erven dan dat
zij geld aan het weeshuis vermaakten. Sommige kinderen en anderen die door de
diaconie werden verzorgd, gaven hun geld, goud en zilver nog tijdens hun leven
aan goede bekenden, geen bedeelden, die het beheerden en het na hun dood
mochten houden, maar voordien hun af en toe enige verkwikkingen gaven. De
wezen en bedeelden onttrokken zich zo aan 'de deugt en christelijke pligt van
dankbaarheid ende ontferminge te oeffenen omtrent de diaconie aan welke zij
hare opvoedinge verschuldigt zijn'4.
Er werd daarom in 1701 een regeling gemaakt die aanvankelijk alleen voor het
armweeshuis, maar later ook voor het burgerweeshuis gold, dat het weeshuis de
enige erfgenaam was van de wezen. Zij konden weI bij hun ontslag uit het tehuis
afkoop doen van de pretentie op hun nalatenschap, maar alleen ten behoeve van
man, vrouw of kinderen. Pas als de diaconie de volledige kosten van de verzorging vergoed had gekregen, mochten eventueel overschietende gelden vrij gelegateerd worden. In 1705 werd deze maatregel verruimd en mochten wezen ook
afkoop doen ten behoeve van ooms en tantes, broers en zusters en hun kinderen.
De mogelijkheid om afkoop te doen was mede ingesteld om wezen een kans te
geven tot het sluiten van goede huwelijken. Want een weeskind dat het eigen bezit na overlijden niet aan de partner of kinderen kon nalaten, had slechtere kansen
op de huwelijksmarkt. Dat wilde de diaconie voorkomen, want het moest
het absolute en bepaald christelijk oogmerk zijn en blijven van regenten armbesorgers ( . . . )o m d e huijsgesinnen van hun alumni te mainteneren ten eynde die eens aen
den armen geweest synde, daer voor in 't vervolg soo veel in hun is te behoede dat de
selve niet weder aen den armen komen te vervallen en dus ten hunnen opsigte soo veel
schikking te maken als mogelijk iss.

Aanvankelijk hadden de diakenen echter veel moeite met het idee dat de wezen
ook aan ooms en tantes zouden kunnen legateren. Kinderen en kleinkinderen
4.
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vond men eerder recht op de erfenis hebben dan lieden van wie de diaconie had
ondervonden dat zij de wezen zelf niet wilden verzorgen uit 'liefdeloosheyt van
hun eygene famillie, die de handen van sulke kinderen aftrekken'. Hun gunde de
diaconie niet het geld van de wezen, want dan zouden zij nog profiteren ook van
hun liefdeloos gedrag.
Er was een verschil tussen kleine afkoop en gehele of grote afkoop. De kleine
afkoop bedroeg voor jongens £ 10 ofwel zestig gulden en voor meisies vijftig gulden, waarna de wezen aan de beperkte kring van echtgenoten. kinderen, ooms,
tantes. broers, zusters en hun kinderen mochten legateren. Het feit dat jongens
meer moesten betalen, had zijn oorzaak in de hogere kosten van hun gereedschap, benodigd voor het ambacht waarin zij werden opgeleid. Brachten de wezen bij hun opname meer in dan £ 25 en bleven zij zolang in het weeshuis dat uit
de revenuen van hun kapitaal de verpleeggelden betaald konden worden, dan waren zij vrijgesteld van afkoop. Ook wanneer uit de verdiende werklonen alle kosten van de verzorging konden worden vergoed, was geen afkoop nodig. Zo was
Johannes van der Plas, de oplettende van de drie varende broers die het tot kapitein bij de VOC had gebracht, tot zijn eigen verrassing vrijgesteld van afkoop omdat zijn ingebrachte gages meer bedroegen dan de alimentatiekosten.
Bij de grote afkoop voldeed het voormalige weeskind het hele bedrag dat ooit
aan hem ter verzorging was besteed. Hij mocht daarna legateren aan wie hij maar
wilde. Zo ook 'Heer' Comelis Schietekatte. die als houwkind slechts £ 11.7.3 inbracht. Op achtentwintigjarige leeftijd deed hij gehele afkoop en betaalde daartoe
£ 264.16.11. Armwezen deden vrijwel nooit gehele afkoop, want de bedragen
die daarmee gemoeid waren, bleken veel te hoog
Van degenen die dekleine afkoop(£ 8.6.8 of£ 10) hadden gedaan, maar geen
verwanten, echtgenoot of echtgenote of kinderen hadden, kwam toch de erfenis
aan het weeshuis. Deden de wezen helemaal geen afkoop, dan werden de kosten
van de genoten alimentatie afgetrokken van de erfportie en de rest was voor de nagelaten weduwe of weduwnaar6. Dit was echter een uitermate lastige regeling
voor het weeshuis, want de kinderen die geen of alleen de kleine atioop deden,
moesten steeds gevolgd worden om te zien waar en wanneer zij overleden en hoe
hun familiebetrekkingen dan waren. En aangezien de grote afkoop zeldzaam
was, reikte het toeziend oog van de regenten meestal een heel wezenleven lang.
voor zover men dat in de praktijk kon waarmaken. Wanneer kinderen uit de stad
trokken, konden de regenten hun recht meestal alleen uitoefenen wanneer zij toevallig kennis kregen van het overlijden van een voormalig weeskind. Uit de boeken blijkt niet dat men aantekeningen bijhield van de levensloop van de ontslagen
wezen, zodat in werkelijkheid het alziend oog van het college van regenten niet
verder reikte dan de stadsambachten van Middelburg en men ook daar nog niet
eens altijd iedere voormalige wees in de gaten hield.

3. Vermogens
De weeshuizen bezaten nauwelijks inkomsten van huishuren en landpachten. De
gelden van de kinderen moesten natuurlijk redelijk liquide worden belegd omdat

die hooguit na 25 jaar. maar vrijwel altijd eerder weer beschikbaar moesten zijn.
Dat lag bij het gasthuis anders.
6.
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Om een indruk te krijgen van wat de kinderen in het burgerweeshuis aan vermogen meebrachten en gedurende hun verblijf daar erfden, volgt hier een staatje
betreffende de vermogenspositie van de weeskinderen. Ook hier geldt weer dat
de nauwkeurigheid te wensen overlaat. Vooral de jaren 1790 tot 1799 zijn buitengewoon slordig geadministreerd. Van kinderen die minder dan £ 25 inbrachten.
werd vaak niet aangegeven hoe groot het ingebrachte bedrag was. Deze kinderen
zijn wel meegeteld in het aantal wezeni.
Tabel XIV Totaal bedrcigen
burgerweeshuis.

;'a,1

jaar van £ 0-25
opname

£ 25-50

1719

142.12.05

69.16.03

kinderen 62
1720-29

77.01.06

2

181.16.09

1740-49
ki nderen

1750-59

22

95.03.11

32

406.17.06
13

162.04.00

£ 100-200

£ 200-300

347.10.10

880.02.1()

1886.06.04

5
1383.15.03

21

786.02.()2

kinderen 38

£ 50- 100

4

94.06.03

kinderen 36
1730-39

ingebrachte en aaiibest<,rren geh/en wn H'ezen W het

983.12.06
15
696.06.02
11

6

7

2444.16.08
15

1458.12.09
6

3548.14.01

486.10.00

0

1505.05.09

4

0

1560.08. It 473.08.11

1760-69

1015.18.11

1235.12.11 914.01.04

1770-79

23

79.17.06

1780-89

503.09.00

14

95.09.06

kinderen 30

852.14.05

569.12.07
16

9

418.10.10

3

11

6
1201.15.03

1596.14.00

2

3
2456.00.08

4

920.05.01

6

6

1537.13.07 4703.06.08

6

9

293.15.02
2

1635.11.04
6

1790-99 94.10.11
405.08.00 365.12.09
kinderen 13
10
6

114.08.07

472.10.02

1800-10

862.00.01

kinderen 59

195.19.10

kinderen 30

170.07.08

5

18

553.02.02

9

1

7

6

3

434.18.04 473.10.02
11
6

102.16.03

316.11.10

1

3020.05.04 2437.12.07 329.08.00
23
10
1

kinderen 35
kinderen 39

£ 300-meer

1041.06.03

2

3

1288.05.00

5

1491.00.09
4

10908.15.11
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2054. De uit de wezenrekening-courantboeken afgeleide aantallen weeskinderen bleken consequent hoger te liggen dan uit de andere bronnen kon worden opgemaakt. Vanaf 1780 noteerde
men naast de opnamedatum ook de datum van ontvangst van het geld en sommige kinderen staan
zodoende twee- of zelfs driemaal genoteerd.In de periode van 1720 tot 1729 zijn zes kinderen
weer teruggestuurd naar het armweeshuis en in de periode 1730- 1739 vij f kinderen.
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Deze cijfers bevatten geen correctie voor de inflatie die in de loop van bijna een
eeuw toch behoorlijk was. Vooral in de Franse tijd leed men onder een enorme
geldontwaarding, zodat de cijfers van 1800 tot 1810 met de nodige reserve in verband met de voorgaande moeten worden bezien.
De gelden van de kinderen werden sedert 1729 gezamenlijk belegd in obligaties op de provincie Zeeland, waarbij men voor ieder kind zijn aandeel aantekende. In tweede instantie belegde men in de grafelijke domeinen en in overheden op
het eiland Walcheren. Bij het ontslag uit het weeshuis, kreeg ieder zijn gerechte
portie. De regenten kozen met deze beleggingen een veilige. maar niet al te veel
rente gevende weg. De 3 A 3 ,5% renterende provinciale obligaties waren redelijk
koersvast (100 h 105%). Men kon zich ook niet veroorloven te speculeren met
weesgelden. In de boedels van de overleden ouders vond men natuurlijk diverse
andere obligaties, schuldbrieven, aandelen en waardepapieren. Zover mogelijk
werden die verkocht en de gelden belegd in de bekende Zeeuwse obligatiesR.
Bij het ontslag kregen de kinderen dus hun hele vermogen mee, meestal in contant geld. Het is niet bekend wat de wezen dan met hun geld deden en of zij de
nodige stappen wisten te nemen om het opnieuw te beleggen, of dat zij voor de
verleiding bezweken en er goede sier mee maakten. Van 66n jongen is bekend dat
hij zijn geld, opdat het hem 'niet door de vingers zoude druijpen' aan professor
Willemsen, predikant en werkgever van de jongen, in bewaring gaf. Dit overigens op voorstel van Willemsen zelf, die de jongen nog een rente van 3,5% gaf
en hem 'met zijne gewoone vaderlievende raad bediende'. Het was helaas juist
deze jongen die acht jaar na zijn ontslag profijt probeerde te trekken van het feit
dat diakenen en regenten goedgelovig de wezen nooit kwitantiebriefjes lieten tekenen voor de ontvangst van hun geld. Hij beweerde nooit zijn loterijgeld9 te hebben ontvangen. De diakenen waren diep vernederd door deze schandelijke aantijging en riepen de hulp in van de magistraat omdat tot hun spijt en smart de lasterpraatjes in de stad steeds vermeerderden. Zij wilden 'de lievdelooze ligtgeloovigheyd in deze dagen ten hunnen nadeeligen opzigte geen verder voet laten winnen'. Dat gelukte, de jongen bood berouwvol zijn excuses aan en hij kreeg geen
navolgers in het kwaad"
Soms kwamen kinderen in het weeshuis die een uitkering kregen van een weduwen- en wezenbeurs". Deze uitkering verviel geheel aan het weeshuis. De belangen van weeskinderen in de kolonien Demerary en Essequibo aan de gelijknamige rivieren in Guyana, leverden meer problemen op. Voor de twee wezen Ackermans moesten de regenten diverse vergaderingen bijwonen van de Societeit
van Essequibo en Demerary, een kleine handelscompagnie die opereerde binnen
het gebied van de WIC. Wanneer opening van zaken werd gegeven, moesten de
8. Dat gold ook voorde opbrengst van de verkochte onroerende goederen. Tussen 1719 en 1781
verkochten de diakenen 195 huizen ten behoeve van de wezen.
9. Regelmatig werden twee burgerweesjongens uitverkoren om te assisteren bij de trekking van
de Zeeuwse loterij in Middelburg en bij de loterij van de Oostindische Compagnie. Zij verrichtten
diverse hand- en spandiensten en werden speciaal voor die gelegenheid in nieuwe kleren gestoken. De jongens kregen een aandeel in de winst en dat kon voor een wees een heel behoorlijk bedrag worden. In 1791 ontvingen de beide weesjongens ieder ruim £ 114. Het geld werd bij hun
ouderlijk erfdeel gevoegd en belegd en zij ontvingen dat pas bij hun vertrek uit het weeshuis.
10.
RAZ Verzameling Verheye van Citters, stukken godshuizen 18e eeuw, inv.nr. 54A.
11. De gilden van de boekbinders. -drukkers en -verkopers. van de stoeldraaiers en de borstelmakers.
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regenten wei present zijn om eventuele interest binnen te halen. Deze pretenties
konden moeilijk verkocht worden.
Vooral de erfenis van de vier kinderen Van de Poll was een aanhoudende bron
van zorg. Zij hadden een aandeel in de plantage 'het Hof van Zeeland' in Essequibo en konden dat nauwelijks te gelde maken. De kinderen waren na de nodige
problemen en op stringente financiele voorwaarden in 1799 in het burgerweeshuis opgenomen. De regenten wilden zoals gewoonlijk dit bezit verkopen en belastten daarmee een vertrouwensman in de kolonie. Zes jaar later was het nog
steeds niet gelukt de plantage te verkopen, mede als gevolg van het gebrekkige
contact tussen beide pat'tijen en wegens het feit dat de plantage 'in wat gemeene
staad' was, 'dog veel goede slaaven, maar die nooijt onder een goede dicipline
van werken zijn geweest', terwijl de opzichter 'liever met de negerinnen speeld
als de zelve te laten werken'. Men wilde de zaak zo snel mogelijk afhandelen uit
vrees voor wandirectie, verwaarlozing en andere onheilen die de plantage door
het sterven van slaven en dergelijke, zou kunnen overkomen, en aangezien 'het
onze zaak over de weezen (...) niet is om ons aan eene min of meer onzekerheid
te wagen' 12. Hiermee formuleerden de regenten de kern van hun beleid inzake het
beheer van de wezengoederen.
In het geval van de wezen Van de Poll kenden zij de risico's maar al te goed uit
de brieven van de oom van de kinderen aan hun ouders geschreven en bij de regenten bekend, waarin oproer, weglopen van slaven en executies, dreiging van
oorlog, problemen met het gouvernement en zware belastingen voortdurend aan
de orde waren. Pas in 1810 kwam de erfenis los, meer dan tien jaar na de opname
van de kinderen in het weeshuis. Het was dan ook niet voor niets dat toen al bedongen was dat het weeshuis 10% van de bruto opbrengst van de erfenis zou krijgen.

Al deze kapitalen van de kinderen werden belegd en samen met het eigen kapitaal van het weeshuis was dat een aanzienlijk bedrag. Aan het einde van de achttiende eeuw bedroeg het kapitaal ongeveer £ 45.000 Vlaams. Het ingebrachte kapitaal van de kinderen varieerde natuurlijk. In de eerste helft van de achttiende
eeuw fluctueerde het wezenkapitaal tussen£ 5345.14.1 in 1747 en£ 8053.11.11
in 1737 en lag het gemiddelde rond de zes en een half duizend pond Vlaams. De
wezen die het meeste geld inbrachten waren vrijwel altijd enig kind, zoals Jacomina Taat met £ 750, die al wees werd toen zij vijf dagen oud was. De topscore
was voor Sara Vermeulen, acht jaar oud met £ 1215.
4. Legaten
In de loop van de jaren ontving het burgerweeshuis langzamerhand meer legaten,
die een steeds belangrijkere bron van inkomsten gingen betekenen. Een van de
grootste erfenissen kwam van Isebrand Knouwen, makelaar in effecten en handelaar in scheepsassuranties, die in 1777 het weeshuis niet alleen een groot bedrag
naliet, maar daar tevens een voorwaarde aan verbond die eraan bijdroeg dat de financiele scheiding tussen de diaconie en het weeshuis in 1781 definitief gerealiseerd werd. Die bepaling luidde: 'Ook is mijn expresse wille dat niets van al 't
geen voorschreve borgerweeshuis van mij zal komen te erven ( . . . ) zal mogen komen ten bouwkamer ( . . . ) maar zal moeten gesteld worden in handen van de hee12.
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ren president en regenten van voorszeide borgerweeshuys, om daar door dezelve
ten allen tijde te worden bewaart en geadministreert' 13. Pas na diverse processen
kreeg het weeshuis de erfenis in handen ten bedrage van ruim £ 31.000, waarna
president Tulleken overwoog om een 'heugelijke nagedagtenis' voor 'onsen weidoener' Knouwen op te richten, zowel ter ere van de overledene als tot stimulering van anderen. Ook stadssecretaris en advocaat Cornelis Hunnius bedacht het
weeshuis bij zijn dood in 1765 met een vermogen dat ruim £ 6600 bedroeg en
apart belegd en verantwoord moest worden. Maar ook hier moest men eerst een
proces voeren om de nalatenschap in ontvangst te kunnen nemen.
Niet alleen processen waren bewerkelijk, maar ook verbonden sommige erflaters vreemde voorwaarden aan hun legaat. Als het bedrag maar groot genoeg
was, deed men er veel voor de erfenis binnen te halen. Zowel bij Isebrand Knouwen als bij Jacob Bogaard, oud-burgemeester van het Vrije van Sluis in VIaanderen, was het de moeite waard aan de verlangens te voldoen. Bogaard had in 1788
als voorwaarde gesteld dat twee wezen volgens de oude Zeeuwse gewoonte met
zwarte streeksels (kuiven) rouw moesten dragen om zijnentwil. Detwee uitgekozen meisjes zouden dan als vergoeding voor het feit dat zij continu in de rouw
moesten gaan, een rijksdaalder perjaar krijgen uit het legaat. De regentessen weigerden aanvankelijk hieraan mee te werken. In 1779 waren de streeksels in het
weeshuis afgeschaft omdat die niet meer geleverd werden.
Maar de zoon van de erflater, Jacob Jan Bogaard, weigerde daarop de erfenis
uit te keren. Protesten van de regenten dat zij niet eens konden voldoen aan de
voorwaarde, kregen bij hem geen gehoor en evenmin was hij gevoelig voor het
argument dat het voor de kinderen die de streeksels moesten dragen 'wegens de
singulariteyt (en) de bespotting van andere"4 niet te doen was. Daarop schakelden de regenten de magistraat in en na lange tijd dienden zij een zeer omzichtig
rekest in om de £ 500 binnen te halen. Pas na het overlijden van Jacob Jan werd
de zaak geregeld, waarbij toch de verlangde streeksels bij twee meisjes werden
opgezet. Kennelijk waren die nog ergens te krijgen. Dit ondanks het protest van
de regenten en regentessen die zich niet verantwoordelijk durfden te stellen voor
de onaangename gevolgen die hieruit konden voortvloeien. Voor het geld
zwichtten zij. Tot 1825 liepen continu twee meisjes in de rouw voor Jacob Bogaard, 37 jaar na zijn dood.
Ook het arrnweeshuis ontving van hem f 3000,-, echter zonder bepaling over
de rouwdracht. Daarboven kreeg het tehuis nog f 6000,- als een speciaal fonds
om daaruit twee catechiseermeesters te bezoldigen. Het geld werd dankbaar aanvaard en twee catechiseermeesters kregen een aanstelling'5. Het overlijden van
Jacob Jan Bogaard had voor de wezen nog een prettig gevolg, omdat hij drie gouden ducaten legateerde aan iedere wees die op de dag van zijn overlijden in het
weeshuis was ingeschreven.
De eerste presidentesse, Anna Hurgronje, weduwe van Huyssen van Kattendijke, verbond aan haar niet geringe legaat van f 2000,- een aardige bepaling. De
helft van de interest mocht namelijk gebruikt worden tot aanmoediging van de
nieisjes (door middel van prijzen of traktaties). of om een rijtuig te huren waarmee een enkele keer een tochtje kon worden gemaakt. Zij wenste dat de pogingen
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en de vlijt van het bestuurgezegend zouden worden met dankbaarheid van de kinderen, 'dus is miine bede hunnen arbeijd niet vrugteloos of al zuchtende geschiedde. maar met blijdschap en genoegen' en 'ook dat de weezen besef mogen
hebben van de voorrechten die zij genieten op dat zij de hope mogen hebben hier
bij aan vang en voords eeuw ige betrekking op hunnen hemelschen vader te mogen

genieten'16

Hoe belangrijk die legaten waren voor het burgerweeshuis blijkt als wij de inkomsten tussen 1770 en 1776 onderzoeken. Het gemiddelde van die jaren aan legaten bedroeg £ 141.3.4, dat wil zeggen 6% van de totale inkomsten. Later kwamen daar nog de interest van de legaten van Knouwen en Hunnius bij, respectievelijk ruim 8% en 7% van de inkomsten, zodat het gezamenlijke aandeel van
renten uit legaten ruim 3 1% van de totale inkomsten bedroeg.
Hoewel de diaconie regelmatig erfenissen kreeg waarvan de armwezen indirect mee profiteerden, vermaakten burgers ook diverse bedragen aan het armweeshuis, zij het beduidend minder dan aan het burgerweeshuis. Een van de
meest befaamde en voor de kinderen plezierigste legaten was dat van Hendrik
Pookx, waar de kinderen hun jaarlijkse traktatie van een peperkoek aan te danken
hadden. Er waren overigens meer legaten met een bijzondere opdracht. Zo vermaakte Anthony Meeusen in 1787 zijn gehele nalatenschap aan het armweeshuis
onder aftrek van enkele legaten. op voorwaarde dat van de rente van het kapitaal
genoeg regenbakken gemaakt zouden worden. Men maakte jaarlijks grote kosten
voor het aanvoeren van water omdat de beschikbare regenbakken bij het armweeshuis onvoldoende capaciteit hadden. Vooral in de zomer gebeurde het weI
dat 'men de weesen met staande wateren uijt gragten ende putten buyten de stad,
allessints voor hunne gesondheyd nadeelig, had moeten drenken'. Soms huurden
de regenten daarom een extra regenbak, maar met het legaat van Meeusen was het
probleem opgelost'7.
Een bijzonder belangrijke erfenis kwam van de makelaar in effecten Daniel
van den Berge Blok die in 1806 het armweeshuis als enige erfgenaam aanwees.
Vijfentwintig jaar lang mocht het slechts de rente van het kapitaal gebruiken en
na afloop van deze termijn moest de helft van het kapitaal aan het burgerweeshuis
worden uitgekeerd, waarna beide tehuizen de vrije dispositie over het geld kregen. Het bedrag van
48.500,-, belegd op het grootboek van Nationale Schuld,
was aanzientijk, maar het belangrijkste was dat men met dat bedrag vanaf de jaren twintig in de negentiende eeuw een aantal armwezen kon vrijstellen van opzending naar de kolonien van Weldadigheid. Van het kapitaal van Daniel van den
Berge Blok heeft men in 1859 een nieuw armweeshuis aan de Herengracht laten
bouwen.
1

f

5. 'Drukkende omstandigheden'
Het beheer van het aanzienlijke kapitaal van de burgerwezen en van het tehuis.
gaf een zware verantwoordelijkheid. In rustige tijden was de keuze voor provinciale obligaties niet slecht, maar in crisistijd, zoals in en rondom de Franse tijd
leefde men in angst voor grote koersdalingen en het staken van rentebetalingen,
16.
17.

RAZ OAGM notulen 1792, inv.nr. 1582.
RAZ OAGM notulen 1787, inv.nr. 1471. Meeusen was regent van het armweeshuis van

1771-1773.
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waardoor het besteedbare inkomen van het tehuis drastisch zou dalen. En wanneer men dan liquide middelen nodig had, moest men dan de effecten belenen of
verkopen? Het weeshuis had de strategie het kapitaal zo liquide mogelijk te houden. Het had als schrikbeeld het simpelhuis voor ogen, dat jarenlang zijn effecten
had beleend. Aan het einde van de achttiende eeuw kon men de met leningen belaste effecten echter niet meer verkopen, tenzij met groot verlies. De regenten
van het burgerweeshuis trokken hieruit lering en verkochten hun effecten om aan
geld te komen'8. In 1796 besloten de regenten mee te doen met de provinciale
Zeeuwse loterij 'zonder nieten' en kochten 2000 loten. Hoewel het weeshuis een
aardig bedrag aan prijzen kreeg, £ 1216.10.8. was het toch veel minder dan
waarop de regenten hadden gerekend en waren alle grote prijzen hun neus voorbij
gegaan.

In 1806 klaagde men opnieuw over de 'penibele staat van de cas' en was er
geen geld om de meest noodzakelijke betalingen te verrichten, ook niet voor de
reeds geleverde goederen. Dit was geen nieuw geluid. In alle godshuizen waren
de financiele problemen huizenhoog, vooral omdat door de algemene malaise
geen interest meer werd betaald, die in normale omstandigheden voor ieder godshuis een aanzienlijk deel van de inkomsten vormde. Daarbij kwam nog de torenhoge inflatie, waardoor ook de prijzen van de levensmiddelen en andere goederen
sterk stegen. De municipaliteit was beducht voor de totale rufnering van het burgerweeshuis, dat altijd de beste financiele positie van de gestichten had gehad.
Het achtte het tehuis 'van te veel nut en te veel aanbelang voor de gegoede burgerij dezer stad' om het te laten verlopen, waardoor het zoals 'meest alle de godshuizen, ten laste der stedelijke kas (zou) komen'. Tegen deze achtergrond besloot
men geen wezen meer aan te nemen die minder dan f 125,- inbrachten en eveneens de kinderen geen uitzet meer te geven bij hun ontslag. Ook werden de wezen
met twintig jaar ontslagen. Dit alles was slechts een tijdelijke oplossing, want aan
het eind van het jaar was het weer mis. 'In dezen hoogen nood' besloot men gebruik te maken van de gelden van de wezen, in plaats van die in effecten te beleggen. Het was een noodsprong om niet van de honger om te komen. Men wist zeer
goed dat dit geen werkelijke oplossing was, want de kinderen moesten te zijner
tijd toch hun eigen vermogen terug krijgen. Maar waar de liefdadigheid te kort
schoot, vergreep men zich aan de groep die geen protest kon laten horen.
In 1808 waren verdergaande bezuinigingen nodig, waaronder ook de kinderen
te lijden hadden. Op het eten van de kinderen werd beknibbeld en de jongens die
anders jaarlijks een nieuw stel kleren ontvingen, kregen dat nu slechts eenmaal
per anderhalfjaar, ondanks het feit dat veel kinderen in de groei waren en dan met
veel te kleine kleren rondliepen. Men deed een dringend beroep op de kinderen
hun kleding 'zindelijk' te houden. Maar hoewel de wezen de druk van de tijdsomstandigheden aan den lijve ondervonden, werd nog steeds voor rekening van het
weeshuis aan de regenten thee. suiker en tabak verstrekt' 9.
Desalniettemin waren de problemen in het burgerweeshuis geringer dan in de
andere godshuizen. Vooral in vergelijking met het armweeshuis hadden de regenten van het burgerweeshuis de luxe dat zij een groot kapitaal achter de hand

18. In 1806 ging men toch daart()e over.
19. Pas in 1810 verviel dit voorrecht.
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Ajb. 89. Mahoniehouten theekist,ie van de regenten van de godshuizen, ne·eede helft
18e eeuw. In de drie vertinde busjes bewaarden zij groene. zwarte en gemengde thee.

hadden, namelijk de vermogens van de wezen. De regenten van het armweeshuis
waren op giften van de burgerij aangewezen, hetgeen een moeilijke tijd meteen
veel dramatischer maakte, want om burgers tot liefdadigheid op te roepen, schilderde men in advertenties en vanaf de preekstoel een beeld van diepe ellende en
grote armoede.
De inkomsten van het armweeshuis bestonden uit de werklonen van de ambachtsjongens, de naailonen van de meisjes, de erfenissen en legaten, de opbrengsten van enkele onroerende goederen, benevens de renten en opbrengsten
van het ouderlijk erfdeel van de kinderen. Die leverden het armweeshuis te weinig inkomsten op, maar de armenkas compenseerde dat in normale omstandigheden zonder problemen. Het armencollege ontving revenuen van onroerende goederen en van tal van kleine neveninkomsten, zoals de ontvangst van gelden voor
het doodstrom, het lampengeld, de ontvangst van een zesde deel van de opbrengst
van de komedianten. geld voor het buitentrouwen21, rantsoenpenningen van de
verkoop van roerende en onroerende goederen, koopmanschappen22, recognitien, legaten en schenkingen, alimentatiegelden, opbrengsten van gesmolten bilStro dat bij een sterfgeval voor het huis van de overledene werd gelegd.
Iedere Middelburger die buiten de stad trouwde, moest een bedrag, varierend van £ 10 voor
de aanzienlijken, £ 5 voor burgers tot £ 2 voor mingegoeden. aan de diaconie betalen om daarmee
het verlies te compenseren dat de diaconie leed wanneer een huwelijk buiten de stad werd geslo20.
21.

ten.

22.

De armen kregen 66n promille van de verkochte goederen van de VOC, kamer Zeeland.
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joen (koper), opbrengsten van sterfnuizen en geld uit de armenbussen23. Iedere
twee maanden hield men een huis-aan-huis-collecte voor de armen, verzorgd
door de ondermeester van het armweeshuis met hulp van twee weesjongens.
Pas wanneer het armencollege niet meer financieel bij kon springen, deed zich
voor het armweeshuis het gebrek gevoelen van de onvoldoende eigen inkomsten.
Dat maakte het armweeshuis veel conjunctuurgevoeliger dan het burgerweeshuis. Pas in 1797 kwam de totale afscheiding met het armencollege, maar financiele steun was onontbeerlijk. De diaconie droeg daarom voor ieder weeskind een
bedrag van f 1,80 b f 2,- per week bij. De bedoeling was dat met dat geld een
fonds gevormd zou worden, waaruit het armweeshuis de eigen benodigdheden
kon bekostigen. In de extreem moeilijke jaren omstreeks 1800 verviel echter ook
deze bijdrage.
Toen de diakenen in 1800 opnieuw het armweeshuis onder hun hoede kregen,
beijverden zij zich er terstond voor het tehuis uit het slop te halen, waarbij zij de
publiciteit niet schuwden. Vlak voor kerst 1800 startten zij een campagne om de
in lompen lopende armwezen van nieuwe kleding te voorzien. Het evenement
werd goed voorbereid met een uitgebreide advertentie in de Middelburgse krant,
waarin de 'rampvolle toestand van bijna naakte weezen' uit de doeken werd gedaan. De toestand was zorgwekkend, vooral met het oog op de komende winter
'en onze verplichting roept ons, is het mogelijk hun voor de nijpende koude te beveiligen'24. Ook mochten de burgers ervoor kiezen een of meer kinderen voor hun
rekening in nieuwe kleren te steken. Dan zagen zij aanwijsbaar de resultaten van
hun liefdadigheid rondlopen.
Van de ontvangen stoffen maakte de kleermaker nieuwe kleren en de kinderen
kregen te horen 'dat hun goed niet verslonsd worde en dat hun voorige beste
kleerdjes nu voor dagelijks moesten gebruikt worden'. In maart hadden dan eindelijk alle kinderen ten minste 66n stel nette kleren. maar sommigen hadden ook
niet meer dan dat, zodat voor hen nog een tweede pakje gemaakt moest worden.
En omdat het 'de in- en opgezetenen dezer stad tot een bijzonder genoegen zoude
zijn indien de tans gekleede weezen ( . . . ) een gedeelte der stad doorwandelde' om
de mooie nieuwe kleren aan de burgerij te tonen en aangezien de goedgunstigheid
van de burgers 'ijder wees rijkhalsen (doet) naar een gepaste gelegenheid om
haare weldoeners derselver dankerkentenis te betuigen'25. liepen de kinderen op
paasmaandag 6 april 1801 na de kerkdienst op hun paasbest door de belangrijkste
straten van Middelburg26. Vervolgens kregen zij thuis van Wet en Raad een feestmaal aangeboden bestaande uit gebraden rundvlees met grauwe erwten en 's
avonds werden zij getrakteerd op krentebroodjes.
RAZ OAGM

23.

kasboek 1808, inv.nr. 1510: grootboek enindex 1796-1800. inv.nrs. 154,

1542.

24.
25.

RAZ OAGM notulen diakenen 1803. inv.nr. 1473.
T.a.p.

26. RAZ OAGM notulen diakenen 1800, inv.nr. 1473. De kinderen liepen uit de Ou(le Kerk
koniend de Lange Noordstraat door. over de grote Markt de Gortstraat in. via de Varkensmarkt
de Hoogstraat door en dan de kaaien op, de Turlkaai. Rouaanse Kaai. Smalkaai. Dan de Korte en
Lange Delft door, over de Burcht en Balans de St Pieterstraat in. de Lange Giststraat, de kaaien
over tot aan de Punt. Vervolgens de Nederstraat af naar de Breestraa:. de Brakstraat. de Korte en
Lange Singelstraat en Spanjaardstraat. Wagenaarstraat. naar het hui3 van de heer Schorer in de
Kor·te Noordstraat. Daarna ging men terug naar het armweeshuis.
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Na alle moeite die de diakenen voor de kleding hadden gedaan, was het wei
zuur voor hen wanneer de kinderen hun hemden en rokken voor geld van de hand
deden, hoewel er de strenge straf van twee jaar huisarrest op stond27. Op stille zaterdag, 4 april 1801, hield men een extra onderhandse collecte28 voor kerkbijbels
omdat de financiele positie zo slecht was dat aan de wezen die belijdenis hadden
gedaan, niet eens traditiegetrouw een bijbeltje kon worden gegeven.

6. Gestichtsgelden

Terwijl de meeste weeshuizen in den lande een keur aan kleine neveninkomsten
bezaten, net als dat het geval was bij het Middelburgse gasthuis, gold dat niet
voor het burgerweeshuis in Middelburg. Dat was gesticht op de uitdrukkelijke

bepaling dat het niet tot last van de stadskas mocht komen. Toen deze doelstelling
niet haalbaar bleek. richtte men de apotheek op en vanaf dat moment ging het beter en had men ook inderdaad geen andere kleinere voorrechten nodig. De winst
van de apotheek was de enige bron van inkomsten die niet direct met de wezen,
hun werk, kapitaal of de liefdegaven voor hen te maken had. Wel had het tehuis
net als de andere godshuizen, vrijstelling van de provinciale en stedelijke belastingen op bepaalde consumptiegoederen en andere artikelen, zoals tarwe, gort,
vlees, zout, zeep, azijn, bier, wijn, brandewijn, jenever, kolen en turf.
Om een indruk te geven van wat jaarlijks in het burgerweeshuis omging, volgt
hier een gemiddelde voor steeds tien jaar van de inkomsten, uitgaven en de batige
of nadelige saldi. Daarbij moet wel bedacht worden dat steeds het saldo naar de
rekening van het volgend jaar werd overgebracht. De hier vermelde gemiddelden
zijn dus gebaseerd op het slot van de rekening van het voorgaande jaarig
Tabel XV Gemiddelde inkomsten en uitgaven van het burgerwees huis
jaar

1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99

inkomsten in £

uitgaven in £

4272.01.03
6580.19.11
3272.16.05
4398.00.00
4347.13.11
8934.16.04
3828.01.03
1739.12.00

8342.06.01
4783.10.00
4327.02.09
11503.09.09
6257.08.10
4195.17.01
3405.09.11
3322.01.06

batig saldo

1797.19.10
--

4739.00.03
415.09.10
-

nadelig saldo

4070.04.03
2295.06.05
7105.11.09
1909.14.11

1581.16.02

27. RAZ OAGM notulen diakenen 1808. inv.nr. 1473. In 1808 kregen drie meisjes deze straf
opgelegd.
28. De collecte werd gehouden door middel van een inschrijving onder enkele goede en gegoede bekenden van de diakenen.
29. In 1729 kreeg het weeshuis met terugwerkende kracht voor negen jaar de kosten
vergoed
van voeding voor de 68 kinderen die in 1720 uit het armweeshuis naar het burgerweeshuis waren
gegaan (£ 4605.8.4). benevens £ 466 voor het geven van uitzetten en £ 60 voor bruidsschatten van
deze eerste groep kinderen. Eveneens werden de kosten voor voeding en
kleding betaald van de
kinderen die na 1729 in het weeshuis kwamen, van wie de ouders hun minder dan £ 25 hadden
nagelaten.
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Dat het burgerweeshuis tot aan de Franse tijd een redelijk goede financiele positie
genoot, had zijn oorzaak in de apotheek die aan het weeshuis was verbonden.
Aanvankelijk zag het er niet zo rooskleurig uit voor het weeshuis. Bij de stichting
hadden de diakenen erop gerekend dat het huis veel legaten zou krijgen en dat de
kinderen grote kapitalen zouden inbrengen. Maar de eerste groep kinderen die in
1720 vanuit het armweeshuis naar het nieuwe weeshuis kwam, had nauweliiks
bezittingen. En in de tien daaropvolgende jaren werden nog eens 22 kinderen
zonder geld opgenomen, wat een regelrechte schadepost voor het weeshuis betekende. Daarom had het tehuis jaar in jaar uit grote tekorten. Eigenlijk moesten
deze kinderen in het armweeshuis ten laste van de diaconie komen en als tegemoetkoming besloot de diaconie dan ook in 1729 £ 12 per jaar te betalen voor iedere burgerwees die geen £ 25 inbracht bij zijn opname. Maar ook de legaten
kwamen niet in zo groten getale binnen als de diakenen hadden gehoopt, zodat de
financiele situatie zorgwekkend bleef en de tekorten jaarlijks toenamen.
In 1749 zag men in dat een structurele verandering noodzakelijk was. wilde
men zich ooit nog eens in een batig saldo kunnen verheugen. Daartoe werd met
toestemming van de magistraat in het burgerweeshuis een apotheek opgericht,
die tegen betaling de medicijnen zou leveren voor alle godshuizen en de armencolleges. Voor de regenten van het burgerweeshuis was de oprichting van de apotheek een zuiver financieel belang. Maar ook voor de diaconie en de andere godshuizen was het op den duur voordelig, omdat de apotheek voor veel lagere prijzen
kon leveren dan de particuliere apotheken, 'want de jammerlijke ervaringe leert
dagelijx meerder het slegt gedrag van vele arme en het overmatig misbruyk door
deselve en bijzonder van meedicijnen, die dan met merkelijk minder quantiteyt
meerder effect .30 zullen hebben.
De apotheek liep meteen al erg goed en was verzekerd van een behoorlijke afname, waarbij het gasthuis vooraan stond, op de voet gevolgd door het armencollege. Goedkope hulpkrachten waren voldoende te vinden in het weeshuis. Op
deze wijze compenseerde men de tekorten van het weeshuis met het batig saldo
van de apotheek en zorgde de winst daarna voor een voordelig slot op de rekeningen. In 1781.bijde financiele scheiding van het weeshuis en de diaconie, leverde
de apotheek zoveel voordeel op dat de diaconie ontlast werd van de betaling voor
onbemiddelde burgerwezen. Tussen 1770 en 1776 leverde de apotheek maar
liefst 37% van de inkomsten van het burgerweeshuis. De inkomsten van de effecten bedroegen slechts 7,5% van het geheel.
Bij de deur van het weeshuis aan de straat stond een bus, waarin bezoekers of
voorbijgangers hun liefdegaven konden deponeren. Daar werd overigens bijzonder weinig in gedaan. In al die jaren kwam er gemiddeld slechts £ I per jaar in.
Voor grote giften schuwde men de anonimiteit. Men wilde het weten dat men een
weldoener van de wezen was en dankdichten waren altijd welkom.
Sinds 1795 ging het slechter met de apotheek. tot ongerustheid van de regenten
die hun inkomsten zagen dalen. Apotheker Bouwense bleek geen groot licht en
gebruikte te veel brandewijn, jenever en wijn uit de apotheek voor zichzelf. Zijn
voorganger De Geyter had hen al tot wanhoop gebracht door zijn onzorgvuldige
bereiding van pillen en poeders, waardoor een van de grootste afnemers ontevre30. RAZ OAGM afschriften notulen diakonie 1749. inv.nr. 1635. Tegelijk met de apotheek
werd een blok armhuisjes aan de Seissingel ingericht ten behoeve van de armen, zieken en ouderen.
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Afb. 90. Vijzel met stamper, 1722.

den werd. De zorgen van de regenten over de voortdurende wanbetaling van het
armencollege waren echter het grootst. Daardoor liep niet alleen de apotheek gevaar in zijn bestaan, maar ook het burgerweeshuis. In augustus 1797 had het armencollege al twee jaar geen rekeningen betaald en was het weeshuis daardoor in
de financiele problemen geraakt.
De Raad kon echter de Nederduitse diaconie niet in staat stellen de ruim £ 3000
aan schuld te voldoen. De regenten gaven het armencollege tot 15 november
1797 de tijd om de schuld van 27 maanden medicijnenleverantie te voldoen en als
dat niet gelukte, dreigde men de apotheek te sluiten. In een brief aan de diaconie
schreven de regenten dat de maat vol was: 'Het staat niet meer aan ons Middelburgers ! om op den vorigen voet te continueren in het leveren van medicijnen
zonder betaling voor dezelve te ontfangen, alsoo wij ons verantwoordelijk zouden stellen wegens de totale ruYne van het burgerweeshuis'31. Zij zouden er ook
genoegen mee nemen wanneer vanaf die tijd alle medicijnen contant werden betaald en de diaconie iedere veertien dagen op de oude schuld afl,etaalde. Het ultimatum bleek grotendeels bluf. Pas in december volgde betaling van vier maanden medicijnenleverantie zonder dat de apotheek was gesloten.
31.

RAZ OAGM notulen 1797. inv.nr. 1583.

497

In mei 1799 en mei 1800 herhaalde men het dreigement van sluiting. In hoeverre deze ultimatums steeds gemeend waren, is een grote vraag. Men wilde in
ieder geval hiermee de Raad onder druk zetten, zodat de diaconie in staat gesteld
werd te betalen. Dat de regenten begrip hadden voor de problemen van de diaconie en de Raad, blijkt weI uit het feit dat men steeds genoegen nam met een veel
geringer bedrag dan men resoluut en kloek had geeist. De problemen waren natuurlijk aan beide kanten groot. De gemeenteraad en de diaconie waren evenmin
in staat te betalen, maar wilden iedere keer met net zoveel geld over de brug komen dat de leverantie voortging en het burgerweeshuis niet voor steun bij de Raad
aanklopte. Werd de apotheek gesloten, dan kwamen het armziekenhuis en het
armweeshuis ook in de problemen, want geen andere apotheek zou met deze
voorgeschiedenis genegen zijn medicijnen aan het armencollege te verstrekken.
In een brief aan het armweeshuis en de diaconie van mei 1800, formuleerden de
regenten dan ook precies het dilemma:
Medeburgers, hoe zeer wij genegen zijn om in de zoo pennible omstandigheid waar
in het armweeshuis zig bevind alles toe te brengen wat in ons vermogen is, zoo staat
het egter niet aan ons en zouden onsen pligt te buiten gaan indien wij de finantien van
ons huis ru'ineerden ten kosten van een lighaam welkens slegten staat daar mede niet
kan worden verbeterd32.

Weer bleef de apotheek toch open en weer toonden de regenten alle begrip voor
de nood van de armenkas: 'verre zij het intusschen van ons dat wij als leeden van
de Maatschappij niet gevoelig zouden zijn over de lijdende menschheid'. Wel
vochten zij ervoordat het burgerweeshuis geen al te grote offers zou moeten brengen. aangezien 'wij in onse qualiteit ons ten duursten verpligt reekenen de belangens van het huys dat wij bestuuren voor te staan en het zelve niet te ruYneren voor
een lichaam dat hoe beklaaglijk ook, daar mede niet kan worden geholpen'. Zij
poogden dan ook al was het alleen maar de maandelijkse aflossing van £ 50 veilig
te stellen.
Eind augustus 1800 en eind september 1800 dreigde men opnieuw hetzel fde
spelletje te spelen en in november 1800 werd eindelijk het dreigement van sluiting werkelijk uitgevoerd. Niemand had meer verwacht dat het echt zover zou komen, zeker niet na de vijf voorafgaande keren dat het uiteindelijk niet doorging.
Maar nu hakten de regenten de knoop door. De apotheek zou anders het weeshuis
meeslepen in de totale ruYne en dat 'nuttig gesticht' moest blijven bestaan. 'Neen
medeburgers, wij konden zoo een directie nimmer aan ulieden, nog aan de burgerij. nog aan de posteriteit verantwoorden'33
Met deze beslissing. hoezeer ook door de nood afgedwongen. werd het bepaald niet beter voor het burgerweeshuis. Het armencollege moest nu naar andere
apothekers uitzien en al het geld dat beschikbaar kwam. werd besteed aan de 10pende medicijnenrekening, terwijl de oude schuld van de weeshuisapotheek geen
enkele prioriteit had. Zo kreeg het niets van de 20.000,- subsidie die in 1801 uit
Den Haag vrijkwam. terwijl de regenten gehoopt hadden dat met dat bedrag de
oude schuld in 66n keer vereffend zou worden zodat zij de apotheek weer konden
openen. Zij hadden zich lelijk misrekend en waren diep teleurgesteld. Zij vonden
dat voor henzelf, 'die zoo veel deswegen hebben opgeofferd, ten uitersten onbil-

f
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lijk'. De apotheek bleef dicht en dat was nooit de bedoeling geweest van de regenten. Het dwangmiddel van een sluiting had zich als een boemerang tegen het
weeshuis gekeerd, dat nu geen bijverdiensten had in een tijd dat de andere inkomsten gedecimeerd waren.
Pas op 31 juli 1801 bleek de Raad bereid tot heropening van de apotheek. Er
moesten nu natuurlijk wel goede afspraken komen, opdat de ellende van de voorgaande jaren zich niet zou herhalen. Het voorstel luidde dat de apotheek gegarandeerd voor twaalf maanden leverde en de Raad iedere maand een twaaifde deel
van een overeengekomen bedrag betaalde. 1Jlings vergaderden de regenten over
de hoogte van die som. Door vergelijking met hun oude rekeningen en met wat
apotheker Le Cointre het laatste driekwart jaar had geleverd, kwam men op een
bedrag van £ 600 per jaar. De Raad vond dit bedrag veel te hoog, hoewel de regenten een reeel bedrag hadden gevraagd. Uiteindelijk kwam men overeen dat
£ 550 perjaar zou worden gegarandeerd 'om aan den Stads Raad te toonen, (dat)
het ons niet te doen is om winst en woeker voor de armen te genieten, maar alleen
om den apotheek wederom in werking te brengen'14
Op 15 september 1801 startte de weeshuisapotheek weer en de regenten grepen
alle mogelijkheden aan om de afzet te vergroten35. De oude schuld van de diaconale armenkas aan de apotheek U 25.361,7 was nog steeds niet betaald. Het burgerweeshuis stond daarin gelijk met de andere crediteuren en omdat de diaconie
de schuld nooit zou kunnen betalen zonder hulp van de gemeentelijke overheid
en met de nodige tegemoetkomendheid van de crediteuren, besloot de Raad de
schuld met een derde te verminderen. Vanaf 1809 betaalde de diaconie daarop
jaarlijks f 1000,- af. De moeilijke jaren waren echter nog niet voorbij. In april
1810 grepen de regenten weer naar het oude bekende dreigement van sluiting van
de apotheek toen niet snel het afgesproken maandelijkse bedrag werd betaald. Op
1 juli 1814 ging de apotheek voor twee dagen dicht en ruim een maand later was
dat weer het geval, steeds met het beoogde resultaat van de prompte voldoening
van de achterstallige rekeningen.
De apotheek floreerde en het aantal gereed gemaakte recepten groeide gestaag.
Een tienjarentabel van 1815 tot 1864 laat de grote groei zien, waar een dalende
prijs per recept tegenover stond36.

f

Tabel XVI Tienjarentabel apotheek
totaal aantal

jaar

gereedgemaakte
recepten
1815-24
1825-34
1835-44
1845-54
1855-64
34.
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96.306
162.983

215.274
341.964
386.719

waarvan voor
de gestichten

59.150
84.909
109.580
124.864
101.185

f
f
f
f
f

voorde

gemiddeld

totale som

per recept

43899,19
63427,01
70412,59
78055,51
63763,83

f 0,451/2

f 0,39
f 0,321/2
f 0,221/2
f 0,16'/2

notulen 1801, inv.nr. 1584.

35. Zij probeerden o.a. of het mogelijk was medicijnen aan de kolonien Demerary en Essequibo
te leveren.
36. RAZ NAGM staten recepten 1815-1864, inv.nr. 1015. In 1823 steeg degemiddelde prijs
iets omdat de sulpha quinine zijn intrede deed bij het gasthuis.
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De gemeenteraad sprong echter naar believen om met de financiele belangen van
de apotheek. In 1812 besliste de Raad zonder voorkennis van de regenten, dat de
winst van de apotheek aan de armbesturen moest worden uitgekeerd. Het had
voor het weeshuis nu geen zin meer veel winst te maken en dus leverde men de
medicijnen maar zo goedkoop mogelijk, waar de armbesturen overigens eveneens baat bij hadden. Later werd deze maatregel weer teruggedraaid. In 1866
ging de apotheek over naar het nieuwe gasthuis aan het Noordpoortplein.
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B VAN UITBESTEDING TOT OPHEFFING
(1812-1929)
HOOFDSTUK 27

GESTICHT NR. 3 EN HET INSTITUUT FEYENOORD
1. Besteding

Met de reorganisatie van de gestichten kreeg de Commission des Hospices in
1811 het bestuur over zowel de armwezen als de burgerwezen. De commissieleden vonden dat het bestaan van twee weeshuizen naast elkaar voor verschillende
groepen kinderen een achterhaalde situatie was. Mede door de slechte financiele
positie van het armweeshuis, de slechte gezondheidstoestand en de arbeidsongeschiktheid van de armwezen die bij hun ontslag nauwelijks in staat bleken in hun
onderhoud te voorzien, besloot men op 17 maart 1812 tot sluiting van het armweeshuis'. Het was niet mogelijk alle kinderen in het burgerweeshuis onder te
brengen en ondanks de verklaring dat het bestaan van twee aparte weeshuizen
voor armenkinderen en burgerkinderen niet meer in de Verlichte tijden paste,
wilde men ook geen vermenging van beide groepen kinderen. Enig onderscheid
achtte men toch gewenst. Daarom probeerde de subdirectie van het armweeshuis
de armwezen zo veel mogelijk uit te besteden. De regenten ervoeren het als 'hatelijk' dat kinderen van 'het gemeen' dezelfde rechten zouden hebben en een gelijke behandeling zouden krijgen als burgerkinderen. Ondanks de moderne ideologie hield men toch vast aan oude praktijken.
Van mei tot oktober 1812 bracht men de ongeveer 275 armwezen onder. De

meesten werden uitbesteed, veel armwezen kregen hun ontslag en de ongeveer 30
kinderen die men niet elders kon onderbrengen, gingen naar het burgerweeshuis.
Op 3 november 1812 sloot het armweeshuis definitief zijn poorten voor weeskinderen. De subdirectie werd ontbonden, maar de drie regenten kregen een nieuwe
plaats in de subdirectie voor gesticht nr. 3, het weeshuis. Pas toen, op 24 oktober
1812, werd ook het oude college van regenten over het burgerweeshuis van zijn
taak ontheven.
De subdirectie voor gesticht nr. 3 wilde zoveel mogelijk in het pand aan het
Molenwater het karakter van het oude burgerweeshuis handhaven en daar vooral
de kinderen opnemen die v66r de bestuurlijke reorganisatie het predikaat burgerwees zouden hebben gekregen. De armwezen in het burgerweeshuis kregen een
uitzonderingsstatus. Zij dienden herkenbaar te zijn aan hun aparte kleding, zij
sliepen op aparte slaapzalen en bij ziekte konden de burgerwezen in het tehuis
zelf verpleegd worden, maar moesten de armwezen naar het gasthuis, wat veel
onprettiger was.
Vanaf 1800 had men al aangestuurd op een ontlasting van het armweeshuis en
waren steeds meer armwezen bij particulieren besteed. Ook greep men alle mo-

1.

Op 11 augustus 1811 werd het besluit doorde prefect bekrachtigd, op 20 september herhaald.
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gelijkheden tot ontslag aanz. De diakenen gaven opzichtbrieven af en de pleegouders kregen een geringe vergoeding voor de wezen, varierend van ongeveer
f 1,50 tot f 2,00 per week. Jaarlijks werd bekeken of de besteding verlenging
verdiende. Veel pleegouders reageerden echter niet op de oproep tot verlenging,
zodat in 1809 als sanctie werd ingevoerd dat wezen zonder geldige opzichtbrieven verstoken zouden blijven van hulp van het armencollege.
Over de besteding van weeskinderen waren de meningen altijd al zeer ambivalent. Men erkende zeker de goede kanten, indien kinderen bij familie of vrienden
in de huiselijke kring werden opgenomen. Maar men zag tevens de levensgrote
gevaren wanneer de wezen terecht kwamen bij lieden die het verpleeggeld be-

langrijker vonden dan de verzorging. De regenten gingen vaak dan ook node over
tot een uitbesteding op grote schaal. Maar wanneer de gestichtsverpleging te duur
was geworden, had men geen andere keus, al werd hiermee tegelijkertijd de basis
gelegd voor de mislukking van de uitbesteding omdat de kostgelden uit bezuinigingsdrift zo laag mogelijk werden gehouden.
In 1904 publiceerde Jacoba Snethlage in opdracht van het Nationaal Bureau
van Vrouwenarbeid een boekje over de uitbesteding van wezen door burgerlijke
en kerkelijke armbesturen-3. Zij deed in zestig gemeenten onderzoek naar het
kostgeld. de pleegouders. de opleiding, het toezicht en de resultaten. Een aantal
van haar bezwaren golden ook voor de periode omstreeks 1812. Hoewel de wezen niet meer bij openbare afslag aan de 'minstbiedende' werden toegewezen,
bestonden geen duidelijke richtlijnen voor het uitkiezen van goede pleegouders.
Door middel van een advertentie in de krant riep men mensen op weeskinderen in
huis te nemen. Degenen die hierop reageerden werden bezocht door de diakenen,
maar welke criteria zij aanlegden bij de beoordeling van het gezin, is niet bekend
en het is de vraag of men er zich toen zelf wel zo bewust van was. Het is wel duidelijk dat mensen die te veel geld wilden bij voorbaat al afvielen. Huisgezinnen
waar veel luizen en huidziekten voorkwamen en waar het erg vuil was, achtte
men evenmin geschikt.
Een groot bezwaar dat Snethlage aanvoerde, betrof de geringe betaling. Ten
tijde van haar onderzoek sprong Zeeland erin negatieve zin uit. Vooral in ZuidBeveland waren de diaconieen bijzonder karig met hun bestedingsgelden. Daar
betaalde men toen tachtig cent per week, tegenover elders f 1,- tot f 1,25, terwij 1
alleen al aan een verantwoorde voeding f 1,92 per week nodig zou zijn. Door
deze verkeerd toegepaste zuinigheid lokte men uit dat de pleegouders de kinderen
zoveel mogelijk lieten helpen met huishoudelijk werk en met landbouwarbeid en
dat de pleeggezinnen zoveel mogelijk profijt van de kinderen trachtten te krijgen.
Deze exploitatie van kinderarbeid was in Zuid-Beveland omstreeks 1900 evident. Daar heerste meer ongeoorloofd schoolverzuim voor landbouwwerk dan elders.

In Middelburg speelde dit in geringere mate, al was het bestedingsgeld zo laag
dat de pleegouders daar onmogelijk de kinderen ruim van konden voeden. De re2. De dienstplicht voor jongens bood een dergelijke gelegenheid. Op 21 oktober 1811 en volgende dagen werden alle jongens van vijftien jaar en ouder op het raadhuis gekeurd. De slechte
gezondheid van de meeste armwezen zorgde ervoor dat van de 55 jongens, uiteindelijk slechts 28
vertrokken naar Versailles voor de garde van de jonge koning van Rome. de zoon van Napoleon.
Het volgende jaar keerden slechts 15 jongens terug
3.
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Snethlage. Uitbesteding ran weezen.

genten letten er wel streng op dat de kleine kinderen naar school gingen. De jongens en meisjes onder de twaalf b veertien jaar plaatsten de regenten zoveel mogelijk in de stad Middelburg zelf, zodat zij een school konden bezoeken, terwijl
de kinderen boven de veertien jaar op het platteland van Walcheren terecht kwamen, op de 'meest voegzaamste, minkostbaarste en voor derzelver gezondheid
meest geschikste wijze,4.
Voor kinderen beneden de zestien jaar betaalde men maximaal f 50,-, terwijl
de kinderen hun kleding nog van het weeshuis kregen h raison van ongeveer
f 15,_ per jaar. Oudere kinderen voorzagen voor een groot deel in hun eigen onderhoud en voor hen betaalde men dan ook veel minder, meestal slechts
ongeveer
twintig gulden. Men zocht zoveel mogelijk gezinnen van dezelfde godsdienst als
de wezen. Van een bepaling dat de pleegouders dezelfde sociale stand moesten
hebben als die waaruit het kind oorspronkelijk afkomstig was, zoals Snethlage
dat elders had geconstateerd, blijkt in Middelburg niets. Het doel was alleen de
kinderen zo snel mogelijk op te leiden tot een goede kostwinning 'waardoor zij
tot nuttige burgers der maatschappij kunnen opgroeien' en zo spoedig
mogelijk
de ondersteuning uit de armenfondsen konden missen. Met iedere pleegouder
sloot men een apart contract, afhankelijk van de verdiensten van de kinderen. Na
aftrek van het stuivergeld kwam het loon van de wezen aan de pleegouders ten
goede.

In april 1812 riepen de diakenen in een aantal advertenties pleegouders op en
daarop reageerden boven verwachting veel mensen. Na inspectie van de gezinnen besteedde men in mei 63 kinderen uit in 24 gezinnen. Diverse mensen namen
een hele groep wezen. Zo had Johanna Kok acht wezen en de heer Veltman had
er zelfs twintig. Eind mei waren 79 kinderen onder dak en kwamen de eerste kinderen al weer terug van hun bestedingsadres. Johanna Kok bracht al haar wezen
terug omdat zij zou gaan verhuizen en de diakenen haalden kinderen weg bij
adressen waar zij niet goed verzorgd bleken. Edn vrouw verzette zich tegen de bepaling dat haar twee pleegkinderen naar de armschool moesten omdat zij hen bij
haar werk niet kon missen en een ander stuurde haar bestedeling terug omdat'dat
meisje geheel onwillig is om iets voor haar te doen'5. Het is duidelijk wat hun motivatie was om de wezen in huis te halen.
De schooljongens kregen te horen dat zij zo lang ze nog in het weeshuis waren,
op school hun kansen moesten waarnemen om zoveel mogelijk te leren. Daartoe
schafte men het verplichte spinnen af. Om de besteding te bevorderen, besloten
de diakenen aan de mensen die geen extra bedden ter beschikking hadden maar
wel wezen wilden opnemen, een bed te leen te geven. De kinderen die 's nachts
nog niet zindelijk waren, kregen goedkope matrassen mee die met kafgevuld waren.

De besteding werd in principe voor een jaar aangegaan, met de mogelijkheid
van verlenging of van tussentijdse beeindiging wanneer gebleken was dat de kinderen slecht behandeld of verwaarloosd werden, of indien de wezen zich misdroegen. De 'aannemers' of pleegouders kregen de opdracht 'met die weezen
zoodanig te handelen als het ordentelijke ouders met hunne kinderen betaamd,6.
Zij moesten erop toezien dat de kinderen schoon en zuiver waren, dat hun kleren
4.
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niet verkocht of ontvreemd werden en zorgvuldig gereinigd en hersteld werden.
Zij droegen zorg voor het schoolgaan naar de armschool in de St Jansstraat of naar
de school van het burgerweeshuis, voor het werken en het godsdienstig onderwijs. De directie kon te allen tijde komen controleren en wanneer'gegronde klagten van mishandeling' werden geuit, haalde men het kind weg.
Het toezicht van de regenten beperkte zich tot een minimale controle. Vragen
naar de genoegens en ontspanning of het heimwee naar de stad werden niet gesteld. Bovendien kwamen alleen regenten (mannen) de bestedingstehuizen bezoeken. De controle, voor zover die uit de lijsten is af te lezen. richtte zich voornamelijk op de gezondheidstoestand, het religieuze onderricht, de scholing en het
werk, het gedrag. de kleding en voeding. Voor gevoelens en sentimenten was
geen plaats. Aanvankelijk bezochten de regenten maandelijks de bestede wezen
en noemden zij dat 'wijkeren', het rondgaan in hun wijk.
Het gedrag van veel kinderen leverde moeilijkheden op. Wanneer het echt de
spuigaten uit liep. stuurden de pleegouders hun bestedeling weg of haalden de regenten het kind terug. De armwezen waren geen gemakkelijke kinderen en de
laatste jaren in het weeshuis waren zij aan een vrijgevochten leven gewend geraakt. Wanneer het recalcitrante gedrag niet totaal ontwrichtend werkte. rees het
probleem dat veel pleegouders slecht gedrag niet meldden aan de regenten uit
angst het kind en daarmee de kostgelden te moeten missen. Daarom straften en
sloegen zij zelf de kinderen. vaak harder dan de bedoeling was van de regenten.
Maar slechts zelden klaagden de kinderen over hun bestedingsadres, gewend als
zij waren aan slaag en kastijdingen. In februari 1813 probeerden de regenten de
pleegouders enigszins te hulp te komen door wezen met een dergelijk irritant gedrag tot voorbeeld van de andere wezen een tijd opgesloten te houden in een van
de muiten (getraliede bedsteden) van het armziekenhuis, waarna het kind weer teruggeplaatst werd op het bestedingsadres. Sommige pleegouders mishandelden
hun bestedelingen. Wanneer de wezen dat zelf kenbaar maakten. konden zij terug
naar het weeshuis waar men een nieuw bestedingsadres voor hen zocht. Zo ook
bij Johannes Dirk te Wit. die in juni 1813 klachten had over de wijze waarop kapitein Machielsen hem bejegende. Toen in 1821 de weesjongen Kulk klaagde
over zijn pleegvader De Reu. kwamen de regenten na onderzoek van de klacht tot
de conclusie dat
denselven de Reu met deze weeze zeker wat te ruw en onbetamelijk geweest (was).
dan dat het gedrag van Kulk hiertoe veel aanleiding had gegeven, daar deze dikwijls
des avonds zeer laat te huis kwam. op de minste berisping zich zeer hoofdig gedroeg
en hien·oor van zijn huisbaas wei eens enige klappen had ontvangeni

Dit geval toont eigenlijk de problematiek van vrijwel alle bestede wezen. De kinderen waren lastig, de pleegouders sloegen en soms sloegen zij te hard. Zo ook
bij De Reu. Na enige tijd klaagden alle vijf bij hem bestede wezen dat zij mishandeld werden en haalden de regenten hen uiteindelijk weg.
Wanneer mensen zuiver uit menslievende overwegingen een wees in huis namen en dachten er goed aan te doen een kind een gedegen opvoeding te geven.
welke pleegouders overigens uiterst zeldzaam waren. werden zij vaak teleurgesteld. De kinderen waren minder dankbaar en minder onderdanig dan zij hadden
7. RAZ NAGM notulen weeshui+ 1821.ins'.nr. 1191.
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gedacht. Predikant Poppe bemerkte dit ook tot zijn schade en zond ontgoocheld
het weesmeisje Jacoba Gillisse terug. Zij maalde niet om vermaningen, zei tegen
de dochter des huizes dat zij met haar moeder zou gaan vechten, gebruikte gemene uitdrukkingen en verslonsde haar kleren. Aan haar gedurig kwaad humeur
probeerde het gezin Poppe zich zo min mogelijk te storen
maar toch zien (wij) hoe veel er noodig zij om er wat goeds van te maken en hoe bezwaarlijk dit gaan zal. Wij hebben nu met haar voordgesukkeld gedurende den zomer
in welke de dagen zeer lang zijn - maar zien breed op tegen den winter om dien met
haar in te stappenx.

En een andere pleegouder klaagde over Louise Fouronjd, met wie hij het niet kon
uithouden: 'Alles komt uit naar gezegde harer tante; zij is verbazend morsig,
hoofdig en traag'. Kennelijk was Louise niet het hardwerkende dienstertje dat hij
graag - met geld toe - had gehuisvest. De meeste armwezen kwamen ook uit een
sociaal lager staand milieu dan de menslievende weldoeners die uit edele motieven een armweesje in huis wilden nemen. In de praktijk liepen die goede voornemens stuk op de onwilligheid, het gebrek aan dankbaarheid en het grote sociale
verschil, waarbij de armwezen niet de nederige houding aannamen die de welgestelde pleegouders van hen verwachtten.

2. Feyenoord
De regenten hadden het druk met de besteding van de armwezen, de regelmatige
controles, het opnieuw besteden van teruggestuurde of teruggehaalde kinderen,
het aangaan en verlengen van de contracten en de vele andere werkzaamheden.
Het leek hun dan ook een uitkomst dat zij een groot aantal armwezen konden onderbrengen in de semi-filantropische instelling van de heer G.J. ter Hoeven, die
in het voormalig pesthuis in Feyenoord bij Rotterdam in 1812 een combinatie van
een opvoedingsinrichting en een fabriek had opgericht. Ter Hoeven had in januari 1815 een programma van zijn instituut aan de gouverneur van Zeeland toegezonden, die het onder andere aan de burgemeester van Middelburg doorzond
en uiteindelijk kwam het bij de regenten van het weeshuis terecht. Die voelden
wel voor een dergelijke besteding. Het is moeilijk te achterhalen in hoeverre de
regenten tevoren op de hoogte waren van Ter Hoevens ideeen betreffende de opvoeding en de resultaten van de driejarige ervaring. Nergens is vermeld of zij toen
ook werkelijk in het instituut Feyenoord zijn gaan kijken.
Aanvankelijk zag het er fraai uit en leek het programma garant te staan voor
een uitstekende opvoeding, hoewel de werktijden lang waren. Maar de kinderen
moesten thuis in Middelburg ook veel werk verzetten en maakten daar eveneens
lange dagen. Toen de bekende letterkundige Willem de Clercq in 1814 het instituut bezocht, was hij vol lof over deze voortreffelijke inrichting, waar de kinderen vrolijk aan het spinnen wareng.
De voorschriften'o bepaalden dat de kinderen twaalf uur per dag moesten
werken, van 's morgens vijf tot negen uur, van tien tot's middags twee uuren van
8. RAZ NAGM notulen weeshuis 1819, inv.nr. 1195.
9. Beschreven bij Vleggeert, Kinderarbeid, 25-26.
10. Het programma dateerde van 10 november 1814.
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Afb. 91. Gewassen Oost-Indische inkt tekening van de zuid:ijde van het voormalige
pesthuis te Ferenoord, P. van Leeuwen, ca 1800.

vier tot 's avonds acht uur. Dan gingen de kinderen meteen naar bed tot de volgende morgen vier uur. Zij sponnen wol en vlas. Het weven van gewone stoffen,
fijn linnen en damast heeft Ter Hoeven nooit kunnen verwezenlijken, evenmin
als het kantklossen, hoewel dat op het programma stond. De wezen waren tevens
verplicht huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Edn uur van de werktijd
besteedde men aan de 'oeffening van eerstnoodige wetenschappen', waarbij afwisselend les werd gegeven in lezen, schrijven en rekenen en op zondag bovendien in natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en zedekunde. Op die dag
sponnen de kinderen niet. Daarnaast besteedde men nog aandacht aan de godsdienstige vorming en kregen de kinderen muziekonderwijs,
gerigt op zoo veel zulks overeenstemt met hun stand en den aard van hun werk, vermits eene vrolijke opgeruimdheid veel toebrengt tot de vereischte vlugheid van een
goed werkman, als mede om daar door onschuldige vermaken van goede smaak voor
hen te vermeerderen".

De rest van de tijd besteedden de kinderen aan de maaltijden en aan de spaarzame
ontspanning. Daartoe werden de kinderen aangezet tot 'gepaste exercitien' in de
open lucht. De maatregelen voor de gezondheid van de kinderen behelsden weinig nieuws, behalve dat het programma vermeldde dat aan jongens de gelegen11.

minuutnotuVleggeert, Kindera,-beid, 25, Programma Instituut Feyenoord, RAZ NAGM

len 1815, inv.nr. 6.
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heid tot het nemen van baden of tot zwemmen werd gegeven. Ofdit werkelijk ook
gebeurde is de vraag. Ter Hoeven nam alleen kinderen van acht tot veertien jaar
op die helemaal gezond waren. In de praktijk bleek men aan deze laatste bepaling
niet de hand te houden en diverse ziekelijke Middelburgse wezen werden op het
instituut besteed. Met hun twintigste jaar werden de kinderen ontslagen.
De wezen zouden een fraai uniform dragen, voor de jongens bestaande uit een
kort bruin buis met een groene staande kraag, een lange grijze broek en een grijze
muts met groene rand. De meisjes kregen een bruin jak met een liggende groene
kraag en een groen voorschoot, een grijze rok en een zwarte muts. Ter Hoeven
probeerde de kinderen deugd bij te brengen met behulp van kleine beloningen,
het kwaad daarentegen bestreed hij door middel van 'zagte correctie'.
De beslissing over de opzending van de kinderen uit Middelburg viel razendsnel. In juli 1815 hoorden de regenten voor het eerst van de inrichting en op 11
augustus kwam de zoon van Ter Hoeven al 52 armwezen in Middelburg ophalen.
Hij vertelde het een en ander over het instituut en gaf de verzekering dat Feyenoord nuttig was 'ter hunner beschaving en vorming tot nuttige leden voor de
maatschappij', hdt criterium bij uitstek. De dag na zijn komst kregen de kinderen
te horen dat zij op 14 augustus, twee dagen later, naar Rotterdam zouden vertrekken na een uitgebreide inspectie door de regenten. Van een vrijwillige keuze door
de kinderen was geen sprake.
De uitverkoren wezen kregen koffie met broodjesnten afscheid en voor de benodigde teerkost onderweg gaf men de kinderen brood, kaas en bier mee. Per
beurtschip vertrokken zij naar Rotterdam. Eind september 'vond' men nog een
aantal kinderen dat eveneens opgestuurd werd en een maand later volgde weer
een groep. Kennelijk was de eerste zending goed ontvangen en waren de berichten positief. De tweede groep leverde wat meer problemen omdat daar enkele
rooms-katholieke wezen onder waren die geen onderricht kregen in Feyenoord
sinds de pastoor daar met onenigheid was vertrokken. Het Middelburgse roomskatholieke kerkbestuur weigerde de kinderen te laten gaan, ondanks de pogingen
van de regenten het kerkbestuur te overtuigen dat men 'het afzenden van de wezen na het institut als eene weldaad voor hen moet beschouwen'. Uiteindelijk
lukte het ten dele toch het kerkbestuur zover te krijgen dat het zijn pupillen op basis van vrijwilligheid naar Feyenoord liet gaan'3.
Het is opmerkelijk dat het rooms-katholieke kerkbestuur hier niet alleen godsdienstig-opvoedkundige bezwaren aanvoerde, maar tevens een kritisch geluid
liet horen over de zedelijk-opvoedkundige strekking van de instelling. Het kerkbestuur had zelf inlichtingen ingewonnen over Ter Hoevens inrichting. De indruk
die men daaruit kreeg was dat het onderwijs in het lezen en schrijven 'een zeer
nuttig iets' was en het spinnen vond men eveneens 'zeer dienstig voor ledige tijd,
maar of dit echter bereekend zal zijn om het geluk der kinderen in een meer gevorderde ouderdom te bevorderen, zal den tijd moeten leeren' 14. Bij deze bescheiden
kritiek liet men het overigens. De tweede groep bestedelingen slonk zo wel van
48 naar 40 wezen. Op 15 oktober 1815 gingen zij scheep na het gebruiken van de
Het woord 'koek' was in de notulen doorgestreept, kennelijk als extravagante luxe.
13. RAZ NAGM notulen bestuur 1815, inv.nr. 65. De regenten waren overigens bang een uitzonderingspositie te maken voor de rooms-katholieke wezen, omdat de kans bestond dat dan ook
andere kerkgenootschappen bezwaren zouden uiten.
14. RAZ NAGM relatieven notulen 1815. inv.nr. 91.
12,
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aangeboden verversingen en toegesproken door de president in tegenwoordigheid van regenten en regentessen, die 'niet zonder wederzijdsche aandoening van
hun een liefderijk afscheid genomen hebben'. Twee regenten van de subcommissie over het weeshuis reisden met de kinderen mee. Daarna volgden nog regelmatig kleine groepjes wezen, mede ter vervanging van overleden, weggelopen of
gereclameerde wezen.

3. Idealen

Vanaf dat moment begon een uitgebreide correspondentie met Ter Hoeven over
de financien, het lichamelijk en zedelijk welzijn van de kinderen en een enkele
keer over de ideeen achter het project. De brieven van de regenten zijn niet bewaard, maar de eindeloze larmoyantejammerklachten van Ter Hoeven wel. Aanvankelijk waren zijn brieven nog redelijk optimistisch. De 92 Middelburgse wezen, samen met de Rotterdamse en Amsterdamse weeskinderen (deze laatste
groep kwam uit het Aalmoezeniersweeshuis) vormden een gezelschap van ongeveer 250 kinderen. Zij waren allen redelijk goed gezond, op de onvermijdelijke
zere hoofden en luizen na. Ter Hoeven was tevreden over de betoonde vlijt: 'ik
heb nog zoo eene spoedige reforme onder berugte jongelieden niet gehad'. Hun
achting voor Ter Hoeven 'doet hun zelfs vreesen om te mishagen' en als hij deze
opgevatte achting nog wat zou kunnen cultiveren, vleide hij zich met de gedachte
dat het zelfs 'schone menschen' konden worden 15.
In een van zijn brieven deed hij zijn idealen uit de doeken. Hij baseerde zijn gedachten omtrent de opvoeding van kinderen op de ideeen van de Zwitser J.H.
Pestalozzi. Ter Hoeven achtte de gangbare opvoeding voor arme kinderen 'te
zeer moedbenemend en eerzugtmissende', zodat slechts zelden een kind 'voor
zich zelve gelukkig en voor de Maatschappij nuttig' werd. En dit terwijl het toch
juist te wensen was dat de kinderen die ten laste van de armenkas waren opgevoed, juist bij uitstek 'ten voorbeelde van deugd en braafheid in derzelver classe
in de maatschappij' zouden worden. Zijn verlichte denkbeelden bestonden uit het
idee dat de kinderen van at-men uit hun misdre gehaald moesten worden en men
hun 'met nadruk de waarde van den Mensch en deszelfs verheven bestemming'
moest voorhouden. Ter Hoeven wilde dit bereiken door de kinderen meer onderwijs te geven en vooral door hen te laten musiceren. Daardoor zou de kinderen
beschaving bijgebracht worden en werden zij tot'ware menschen' omgevormd.
Ter Hoevens Verlichtingsidealen tonen de verwevenheid aan van het armoedeprobleem met het gebrek aan goede opvoedingsmogelijkheden. Schoolonderwijs
zou het beste preventieve middel tegen de toenmaals zo klemmend en drukkend
gevoelde armoede betekenen. Daarbij moesten kinderen van jongs af aan gewend
worden aan arbeid. Ieder uur van de dag diende nuttig besteed te worden aan onderwijs in theoretische vakken (rekenen, lezen en schrijven) en in praktische
vaardigheden (spinnen. weven). Kinderarbeid zag men dus als een positief, karaktervormend middel om de lagere sociale milieus te verheffen tot materiele
zelfstandigheid, waardoor het langdurig en degenererend beroep op de armenkassen teruggedrongen kon worden. Want niet-werken en armoede zag men als

15.
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zaken die in elkaars verlengde lagen en daarom werden overal in den lande werkhuizen en spinscholen opgericht. Ook Ter Hoeven propageerde deze verheffing
van verwaarloosde armenkinderen, zonder dat hij de sociale mobiliteit wilde
bevorderen. Door het aanleren van ijver en arbeidzaamheid wilde hij de kinderen
gelukkiger maken, maar zij moesten wel tot de arbeidende klasse blijven behoren'6.
Het paste niet in de Verlichtingsideeen om de kinderen met lichamelijke straffen tot de orde te roepen, want de motivatie tot een goed gedrag moest vanuit het
verstand van de kinderen zelf komen en niet uit de angst voor pijnlijke
slagen. Lichamelijke straffen vernederden en ontmoedigden de wezen slechts. Het ideaal
van Ter Hoeven was dan ook de wezen 'geen enkelde rottingslag of
klap aan een
oor' te geven. Ook het personeel van Ter Hoeven werd streng verboden de kinderen te tuchtigen. Zij zouden zel fs ontslagen worden wanneer zij bij herhaling betrapt werden bij het geven van slaag.
Voor de Middelburgse wezen was het een grote overgang om de bullepees, de
blokken, de geselpaal en de donkere put in te wisselen voor het totaal ontbreken
van lichamelijke straffen. Desalniettemin was natuurlijk weI eens correctie
nodig
en daartoe greep Ter Hoeven naar de door de Verlichting
gepropageerde strafmiddelen, die de regenten in 1771 en 1784 bij hun komst in het weeshuis ook al
hadden uitgeprobeerd, zij het minder principieel en in iets
andere vorm. Hij onthield recalcitrante kinderen enkele genoegens, prikkelde hun eerzucht en legde
kleine geldboetes op, waartoe wekelijks een kaart onder de jongens en de meisjes
werd verspreid om de score te noteren. Desondanks leden zijn idealen wel eens
schipbreuk op de onwilligheid van de kinderen en dan wist hij niets anders te doen
dan terug te grijpen op de beproefde rotting, al moesten de kinderen dit in de praktijk ervaren en schreef hij met geen woord hierover!7
De vlijt van de kinderen beschouwde Ter Hoeven als de ware grondslag voor
de deugd en die twee eigenschappen samen vond hij de grootste schat die hij de
kinderen bij hun intrede in de maatschappij kon meegeven. Naarstigheid, gehoorzaamheid en goed gedrag noteerde hij op een conduite-staat: ze konden de
kinderen een hogere rang bezorgen. Als stimulans werden genoegens in het vooruitzicht gesteld, zoals de toestemming om familie te bezoeken en het recht om op
bepaalde tijden uit te gaan. Bovendien kregen de kinderen een vijfde deel van het
verdiende werkloon dat bij vergelijkbare fabrieken werd betaald. Dit waren de
middelen die Ter Hoeven in handen had om 'geheele verwaarloosde schepselen
en lediggangers tot regtschape vlijtige en deugdbeminnende menschen aan te
brengen'18. En geheel volgens het schoolvoorbeeld van de Verlichting schreef hij
'liever eenige tonnen gouds jaarlijks aan opvoedingsinstituten en het redden der
schamele jeugd te besteden, als dat dezelve tot het aanleggen en onderhouden van
Tuchthuizen en andere strafplaatsen gebezigd worden'.
De moeilijkheden dit ideaal te verwezenlijken waren legio en beletten Ter
Hoeven aanvankelijk om het systeem geheel tot uitvoering te brengen, te meer
daar vooraf een zekere graad van beschaving was vereist die de wezen volgens
hem niet bezaten. Daarom slopen in de praktijk minder gewenste elementen in
zijn opvoeding. Die waren voor het Rotterdamse armbestuur in april 1816 reden
16.

Van den Eerenbeemt, Mens en Maatschappij in beweging. 125-136.

GAA Aalmoezeniersweeshuis, Archief 343/ 352, notulen 1817.
18. RAZ NAGM relatieven amanuensis 1816, inv.nr. 156.
17.
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om zijn 82 pupillen van zijn instituut weg te halen. Weliswaar kwamen daar weer
86 nieuwe kinderen uit Amsterdam voor in de plaats, maar het waren de Rotterdamse wezen die met hun ruime ervaring in het spinnen het instituut langzamerhand financieel voordeel hadden moeten aanbrengen. De 'nagedagtenis van den
bitteren dag van afscheid van veele kinderen die het schoonste uitzigt tot eer van
het institut voorspelde en nu onteidig van mijne leiding onttrokken in vorige ellende zullen moeten vervallen' stemde Ter Hoeven somber.
Maar toch wilde hij al beginnen met een volgende stap in het beschavingsproces van de kinderen en wei het instellen van een raad, benoemd door en uit het
midden van de weeskinderen. Aan die raad kon hij de werk- en conduitelijsten
voorleggen en die moest dan beslissen wie van de kinderen in het geval van een
vacature bevorderd werd tot een hogere rang en wie als beloning toestemming
zou krijgen voor een bezoek aan familieleden. Er kwam een jury van wezen die
besliste over de straffen,
opdat niet ik. niet Uwedelen of regenten. maar zij zelve. van de strikste onzijdigheid
overtuigd, daar over oordelen en zij daar door in het zekere bewust zijn dat geen voorspraak hoegenaamd, maar vlijt en conduite alleen hun tot alles bevorderd en dat be19
vredigend en vrij denkbeeld moet bij mij heerschende zijn

Een van Ter Hoevens moderne grondslagen voor een goede opvoeding was de gezamenlijke verzorging van beide seksen, in tegenstelling tot de scheiding die altijd in weeshuizen gebruikelijk was. Zonder die scheiding zouden volgens hem
'regtschape menschen' worden gevormd, die bij hun entree in de maatschappij
'genoegzaam edel denken en vastheid van caracter bezitten en dan weerstand aan
de verleiding ( . . . ) kunnen bieden'20. Wanneer zij apart werden opgevoed, voor-

'in rijper levensjaren des te uitspattender zullen leven'. Hij
onderkende echter ook de gevaren van een gezamenlijke opvoeding en daarom
moest de inrichting van het lokaal helpen bij een 'ongedwongen' scheiding der
seksen. De slaapzalen voor jongens en meisjes waren overigens wel apart. 'Kinderen zijn jeugdige takjes die ten goede gebogen wordende, alle goede vruchten
kunnen voortbrengen'.
De regenten te Middelburg moesten het beschavingsproces niet verstoren met
voortijdige verzoeken tot logeerpartijen bij familie. wanneerde kinderen een dergelijk voorrecht nog niet verdiend hadden. Laat de kinderen liever blij zijn dat de
voorzienigheid hun deel in het instituut heeft gegeven. aldus een optimistische
Ter Hoeven. En hij schreef de regenten dat zij zouden opzien wanneer een twintigtal kinderen binnenkort. een jaar na hun vertrek. voor twee tot drie dagen naar
anders zouden zij de reMiddelburg zouden komen. Niet langer dan drie dagen.
'
gels te veel ontwennen en zouden de kinderen kunnen verwilderen'. De regenten
voelden echter niet veel voor het plan van Ter Hoeven enkele kinderen te belonen
met een korte vakantie in Middelburg. Het zou maar tot nadeel strekken en de
kosten waren te hoog. De goede opvoeding van de kinderen vonden zij uitstekend
en dat des te meer omdat het verblijf van de kinderen in Feyenoord niet duur was.
In de loop van 1816 hebben diverse regenten het instituut bezocht. Zij wilden
na meer dan een half jaar toch wei eens weten of de inrichting de kinderen werkezag Ter Hoeven dat zij

19.

T.a.p.

20. RAZ NAGM relatieven notulen 1817. inv.nr. 92.
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Ajb. 92. Oost-Indische inkt tekening van het voormalige pesthuis te Feyenoord, later
het Institttut van G.J. ter Hoeven. 1804.

lijk 'tot wezenlijk nut' strekte, al hadden zij dat beter eerder kunnen doen. De bezoeken versterkten hun tevredenheid. De wezen waren schoon, arbeidzaam, beschaafd en goed gekleed. De president van de subdirectie over het weeshuis, Van
der Graft, ging diverse malen naar Feyenoord, meestal wanneer nieuwe kinderen
werden opgestuurd en van hem zijn geen wanklanken in de notulen te vernemen.
Waarschijnlijk kondigde hij zijn bezoeken tevoren aan, zodat Ter Hoeven maatregelen kon treffen de kinderen schoon en zindelijk, zingend hun werk te laten
verrichten21.
Hoe de kinderen zelf hun besteding ervoeren, laat zich moeilijk achterhalen.
Er zijn geen brieven van de daar geplaatste wezen. E6n van de daar bestede jongens, die hoorde dat zijn zuster in 1816 niet op de lijst van nieuwe kinderen uit
Middelburg stond, vroeg Ter Hoeven te bemiddelen opdat ook zij naar Feyenoord zou worden gestuurd. Wanneer de jongen het erg slecht naar zijn zin zou
hebben gehad, had hij dit waarschijnlijk niet gevraagd.
In februari 1816 overleed het eerste Middelburgse meisje, Jacoba Oudshoorn,
en Ter Hoeven gaf de regenten een uitgebreid verslag van haar ziekbed. Hij betreurde dit eerste sterfgeval in zijn inrichting dan ook bijzonder. Maar na Jacoba
volgden er meer, zodat bij het derde geval van overlijden Ter Hoeven mistroostig
de regenten kennis gaf het buitengewoon te bejammeren dat 'het derde lijkje'
wdtr een Middelburgse wees was, 'dog vermits zich daar onder de gebrekkigste
bevonden, is zulks slegts aan de meest apparente mogelijkheid beantwoord'. Een
21.
Toen de Amsterdamse onderzoekscommissie in 1817 onaangekondigd verscheen, was men
verbijsterd over de slechte situatie. Nadat Ter Hoeven een uur of wat later zijn maatregelen had
getroffen. zag men verbaasd de kinderen keurig gekleed, zingend en tevreden aan het werk, hetgeen de commissie als 'goochelspel' bestempelde.
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aantal zwakke kinderen werd in de winter van 1815/1816 vrijgesteld van alle
werkzaamheden in de hoop dat zij in het zomerseizoen wat zouden opknappen.
Bij de meesten gebeurde dat ook, maar de echt zwakke kinderen kregen daardoor
het
nog te weinig krachten voor de daaropvolgende winter. In december vond
Drost22*
Neeltje
Middelburgse
een
wees,
vierde sterfgeval plaats en weer was het
Dit doodsbed maakte een grote indruk op Ter Hoeven. Hij had de begrafenis van
Neeltje als een educatief moment willen aanwenden, ware het niet dat hij verstoken was van een 'gevoelige leerraar'. Het lag in zijn bedoeling een predikant naar
aanleiding van dergelijke gebeurtenissen 'op het gemoed der kinderen te influeeren'. 'Welk eene blijvende indruk wilde zulks bij hun tot derzelver verdere vorming en ware veredeling niet verwekt hebben' en zou hun tot ware deugd geleiden23.

Ondanks de sterfgevallen en de wisseling van kinderen, was het jaar 1816 geen
slecht jaar voor het instituut. De kinderen maakten veel vorderingen, zij verwerkten grote hoeveelheden wol en de Middelburgse burgemeester Bijleveld werd tot
vreugde van Ter Hoeven in oktober 1816 benoemd tot lid van de Staten Generaal,
weer een 'menschen en kindervriend' meer in een overheidsorgaan, dat Ter Hoevens instituut steunde.

4. Moeilijke tijden
De moeilijkheden kondigden zich echter al aan. Mede daarom wilde Ter Hoeven
in oktober 1816 graag een schriftelijk bewijs van tevredenheid van de Middelin Amsterdam
burgse regenten, waarmee hij naar het Aalmoezeniersweeshuis
Instikon gaan. De regenten van dat weeshuis werden steeds negatiever over het
Amsterdamse
200
de
berichten
over
de
ongeveer
ongunstige
tuut Feyenoord en
wezen noopten hun in juni 1817 een onderzoekscommissie in te stellen, die op 23
juni al met een uiterst negatief rapport kwam. Het is opvallend dat de Middelburgse regenten geen enkel blijk van ontevredenheid in de notulen vermeldden.
Slechts toen in februari 1817 de weesjongen Frederik van Zorgen wegliep uit het
instituut en de regenten pas anderhalve maand later daarover in kennis werden gesteld, toonden zij hun ongenoegen, maar dat had vooral betrekking op het feit dat
zij anderhalve maand te lang voor de verzorging van Frederik hadden moeten betalen.
d. Of
Het rapport van de Amsterdamse onderzoekscommissie was verontrusten
de Middelburgse regenten dit rapport onder ogen kregen is niet bekend, maar wel
wisten zij van het ongenoegen van de Amsterdamse regenten. Bij de onaangekondigde controle beklaagden de kinderen zich bitter en smeekten zij de Amsterdamse regenten met tranen in de ogen hen uit de ellende te halen. Het gebouw in
werden
Feyenoord bleek vervallen, waarbij de vele gebroken ramen met hooi
schoolondermaanden
al
hadden
De
kinderen
geen
ongeveer negen
dichtgestopt.
uitwijs genoten en zij kregen alleen spinwerk te doen, dat de kinderen lusteloos
voerden. Het toezicht werd slechts door buitenlanders (Wurtenbergers) uitgeoefend, hetgeen de regenten een buitengewoon slecht punt in de opvoeding achtten.
22. Zij kwam uit een familie waar al zes van de twaalf kinderen en de vader aan tering en bloedspuwing waren overleden.
23.
RAZ NAGM relatieven notulen 1816, inv.nr. 91.
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De kleding was abominabel, de verschoning slecht geregeld en het voedsel miserabel. De wezen aten al bijna acht maanden alleen maar gort, aardappelen met
azijn en water en een klein beetje boter, in plaats van de in het reglement bepaalde
regelmatige afwisseling van soep, aardappelen met gerst, peulvruchten, wortelen
of andere verse of ingemaakte groenten, die in de bekende rum fordse soep moest
worden verwerkt. Alleen op zondag kregen zij vlees en ze hadden al maanden
lang geen brood gegeten. terwijl volgens de bestedingsvoorwaarden, waarop de
verpleegprijs was afgestemd, de kinderen iedere dag een kwart pond vlees en een
half pond brood zouden moeten krijgen, het vlees zelfs van 'goed doorvoed en
wel geweid of gemest rundvee'. Uit gezondheidsoverwegingen gaf men de kinderen dagelijks een aftreksel van paardebloemen24.
Desalniettemin haalden de Amsterdamse regenten toen nog niet hun wezen terug. In juli 1817 besteedden de Middelburgse regenten nog eens tien nieuwe kinderen in dit 'alleszins voordelige en nuttige verblijf'. De negatieve berichten vonden meer gehoor onder de familieleden van de wezen. In 1817 probeerden enkele
particulieren hun verwante wezen uit Feyenoord terug te halen en in het eigen gezin te verzorgen. Ter Hoeven erkende dat door grote geldzorgen verkeerde elementen in de opvoeding waren geslopen. In de zomer van 1817 leek de positie
van zijn instituut reddeloos en een zoon van Ter Hoeven reisde in augustus naar
Brussel waar hij koning Willem I om bijstand verzocht. Hij deelde de Middelburgse regenten zijn zorgen mee, maar niet de Amsterdamse, omdat hij 'geen slapende wolven noch wil wakker maken'. Hij deelde mee er geen been in te zien
het Aalmoezeniersweeshuis zonder voorafgaande waarschuwing in geval van
nood alle bestede wezen terug te sturen. Het liep echter anders. Ter Hoeven kreeg
een subsidie van f 2000,- waarmee hij voor korte tijd weer gered was. Hij beloofde de Amsterdamse onderzoekscommissie beterschap, maar ondanks dat
werden toch op 20 september 1817 alle 217 Amsterdamse kinderen teruggehaald
naar het Aalmoezeniersweeshuis.
Ter Hoeven zocht nu overal 'menschen*rienden' om hem te helpen zijn gekortwiekte instituut open te houden en verzocht diverse weeshuizen en armbesturen hun pupillen naar hem te sturen. De Middelburgse regenten steunden hem
nog steeds, waarschijnlijk niet het minst uit oogpunt van de grote bezuiniging die
het hun opleverde. De situatie bleef echter zorgelijk. Het voormalige pesthuis
was zo vervallen. dat de loden goten van het dak vielen en de ramen bijna allemaal gesneuveld waren, met alle koude en tocht van dien. De winter van 1816/
1817 was inderdaad strenger geweest dan normaal en de kosten voor levensonderhoud waren in die jaren inderdaad hoger dan gemiddeld, maar de kinderen waren al zo ver ontwikkeld dat zij zich er dapper doorheen hadden geslagen. Met het
terughalen van de Amsterdamse kinderen, 'de hartsverscheurentste gebeurtenissen', was volgens Ter Hoeven de ondergang van het instituut nauwelijks meer te
voorkomen en in zijn brieven leest men dan ook een eindeloze klacht over allen
die hem tegenwerkten. In werkelijkheid was de financiele positie vanaf het begin
al slecht geweest. Het bestedingsgeld van f 50,- per kind was te krap bemeten en
de fabriek heeft nooit winstgevend kunnen draaien.
Ondanks de kwalijke ontwikkelingen stelden de Middelburgse regenten zelfs
voor het hele instituut naar Zeeland te verplaatsen. Daar ging Ter Hoeven echter
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niet op in. Hij vond de basis van 100 Middelburgse wezen te smal en wilde het
liefst ongeveer 600 kinderen onder zijn hoede hebben 'om de deugd te dienen'.
Bovendien achtte hij het onontbeerlijk voor het inboezemen van edeler denkbeel-

den bij de kinderen van de lagere volksklassen, dat zij een ruime afstand van hun
familie verwijderd waren, 'en evenzoo van de gelegenheid tot het dagelijks zien
en bijwonen van nadelige voorbeelden, of dezelve komen nooit tot eene rustige
tevredenheid en gezetheid van doen'. Daarom kon zijn instituut slechts in afzondering tot ontwikkeling komen. Ter Hoeven vermaande de regenten dat zij dus
niet moesten jammeren dat de kinderen buiten de provincie werden opgevoed,
maar juist verheugd konden zijn dat zij de kinderen die uit Middelburg vertrokken
als 'slechte, onterende. arme kinderen'. terug zouden krijgen als nuttige burgers,
onafhankelijk van de armenkas, met een groot gevoel voor deugd en goede zeden.

Hoewel Ter Hoeven veel ophef maakte van de zedelijke verheffing van de
weeskinderen, wilde hij hen in 1817 nog steeds niet voor een korte vakantie naar
Middelburg sturen. Ditmaal verzochten de regenten er dringend om. maar Ter
Hoeven hield de boot af, uit angst dat zij 'toomloos langs de straten ( . . . ) omdwalen en hunnen nadelige neigingen ( . . . ) volgen van dagelijks te kunnen snoepen en
snollen. sonimige grotere jongens jenever te drinken en hunne famillien te kunnen bezoeken'25. Voor het eerst klinkt in zijn brieven een blijk van onvrede van
de kant van de kinderen door. Hij erkende dat de kinderen nog niet geheel gelukkig waren in zijn inrichting en dat zou duren zolang zij nog niet tot een voldoende
graad van beschaving waren gekomen. Maar hij dekte zich meteen in tegen het
risico dat ook Middelburg tot het terughalen van de kinderen zou besluiten door
te wijzen op het feit dat de Zeeuwen 'een te ronde naam in de waereld' verworven
hadden om het voorbeeld van Amsterdam na te volgen.
De laatste dagen van het Instituut Feyenoord waren echter al aangebroken. Met
slechts ongeveer 100 kinderen kon de fabriek niet draaiend worden gehouden en
ondanks het feit dat Middelburg het kostgeld voorschoot. ontbraken de nodige
gelden. Na de Amsterdamse onderzoekscommissie kwam een commissie van
Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, die een al even negatief rapport opstelde
over Ter Hoevens instituut. zodat het krediet bij het ministerie van Binnenlandse
Zaken was verspeeld. Ter Hoevens gedurige weigeringen om teruggevraagde
kinderen naar Middelburg te laten gaan en het feit dat hij een moeder die haar
dochter op het instituut wilde bezoeken de toegang belette, schoot zelfs de Middelburgse regenten in het verkeerde keelgat. Wel wetend dat het Ter Hoeven
slechts om zoveel mogelijk kostgeld te doen was. besloten de regenten simpelweg niet meer te betalen voor de teruggevraagde kinderen. Daarop stuurde hij de
kinderen spoedig naar Middelburg. De regenten ondervroegen in oktober 1817
de teruggekomen wezen en probeerden te achterhalen in hoeverre het verblijf in
Feyenoord voor de kinderen voordelig was geweest. Het uitgebreide rapport dat
aan de hand van die onderzoekingen was opgesteld. ontbreekt helaas, al blijkt uit
andere gegevens dat de indruk die de regenten van het instituut hadden nog steeds
niet slecht was.
De teruggeroepen wezen waren de rest slechts twee maanden voor. Op 16 december 1817 besloot Ter Hoeven door de nood gedwongen zijn instituut 'ter be-
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schaving en veredeling van de lagere volksklassen' te sluiten. Hij erkende dat
slechts een schijn van de ware bedoelingen bereikt was en weet het falen aan de
tegenwerking door diverse personen en omstandigheden, waaronder de buitengewone duurte van de levensmiddelen. Ook erkende hij dat de kostprijs te laag was
berekend. Pas nu gaf hij tegenover de Middelburgse regenten toe dat wegens
geldgebrek verkeerde elementen in de opvoeding waren geslopen en dat het
schoolonderwijs en het godsdienstig onderwijs enige maanden stil hadden gelegen. Hij vond dat echter geen smet op zijn instelling. troostte zich met de gedachte dat zijn illustere voorgangers als J.H. Pestalozzi, A.H. Francke, Chr.G.
Salzmann en Lancaster in Zwitserland, Duitsland en Engeland. eveneens zich in
hun Verlichte idealen teleurgesteld zagen door de harde realiteit.

5.Terugkeer

De kinderen moesten nu terug naar het 'broeinest van ongerechtigheid en menschenverlamming', het weeshuis en de Middelburgse regenten stonden voor het
grote probleem dat zij ineens ruim honderd kinderen moesten onderbrengen. Ter
Hoeven wilde de kinderen zo snel mogelijk terugsturen, nog voor de vorst zou intreden. Maar hij vreesde dat de regenten een ander beeld hadden van de beschavingstoestand van de terugkomende wezen dan in werkelijkheid het geval was.
Het uur van de waarheid was nabij en hij begon zich in te dekken tegen een mogelijk tegenvallend resultaat. Hij schreef dat de kinderen waarschijnlijk met weinig
genoegen aan hem terug zouden denken omdat zij geruime tijd iedere ontspanning hadden gemist en veel hadden moeten ontberen. 'Zonder genoegzaam beschaafd te zijn om het goede oogmerk dat men met hun voor had te kunnen zien
en na waarden schatten', moesten zij vertrekken, 'dog derzelver gezond voorkomen en eenigzints verbeterd opslag van het oog zal Uedelen attentie bij hun aankomst niet ontgaan'26. In een postscriptum bij de brief gaf hij de regenten nog ter
overweging, 'daar ik met rede veronderstellen kan dat Uw Edelen de kinderen
met leedwezen, mede voor het opzien van de gehele stad ziet terugkomen', of hij
niet de groep
met de mogelijkste luister. onder geleide van 2 h 3 onderwijzers en een werkman en
voorzien van de blaasinstrumenten zal retourneeren ten einde elk en een ieder te overtuigen van de verbeterde stand waar in zij geplaatst zi.in geweest: doch zullen de kinderen met de musiek aan het hoofd de stad inkomen. dan diend er mogelijk eenige
voorzorg van de toevloed van menschen bewerkstelligd te worden.

Wegens de vroeg invallende vorst werd het vertrek van de kinderen uitgesteld tot
eind december 1817, waarna Ter Hoeven met 'zielsmertelijkste aandoening en
grootste hartroering' afscheid nam van de laatste groep kinderen. Hij gaf de regenten nog een korte uiteenzetting van zijn verlichte idealen mee, zodat men
eventueel de wezen in Middelburg in diezelfde lijn kon opvoeden. De brief van
Ter Hoeven geeft aanleiding tot het vermoeden dat de regenten iets van de nieuwe
opvoedingsidealen wilden overnemen: 'eenige van die idee's egter zoude weiligt
door Uwedelen overgenomen kunnen worden, zoo als Uwedelen zulks zelve
26. T.a.p.
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reeds koomt aan te merken'. En voor de tweede maal verzochten de regenten Ter
Hoeven het gesticht naar Middelburg over te plaatsen, hetgeen hij niet eens serieus in overweging nam omdat de wezen daar niet zouden zijn gevrijwaard van
de 'kwade' invloed van familieleden. Kennelijk had hij met de Rotterdamse wezen daarvoor al leergeld betaald.
Wanneer de kinderen in Middelburg waren, vond hij dat hun hoofdbezigheid
moest zijn het volgen van lessen in diverse takken van wetenschappen. Dat Ter
Hoeven zelf nu juist op dit punt verstek had laten gaan, pleit niet voor de uitwerking van zijn idealen. Het tekenonderwijs dat hij zich voorgenomen had te geven,
is zelfs nooit van de grond gekomen. Desalniettemin heeft hij toch veel goed
werk verricht. Velen die met de wezen in aanraking kwamen, bemerkten dat zij
in Feyenoord inderdaad een grote dosis beschaving hadden opgedaan en dat hun
gedrag beter was dan dat van de armwezen die in Middelburg waren gebleven.

Het dunne laagje beschaving ging er helaas al weer heel snel af, buiten de invloedssfeer van het instituut.
De in Feyenoord gebruikte schoolboeken werden onder de kinderen verdeeld
en de schrijfboeken, leien, tafels en schoolborden stuurde Ter Hoeven naar Middelburg. Van het muzikale onderricht verwachtte hij weinig. Ook in Feyenoord
was het muziekonderwijs niet geheel volgens plan verlopen. Pas met een goede
muziekleraar die aan allen leiding kon geven, zou de beschaving van de kinderen
op een hoger niveau kunnen komen, want 'den niet genoegzaam gezette lust, die
door de min beschaafdheid niet maar als grillige luijmen opgeeft, veroorzaakt gedurig verdriet en moeite, koste van reparatie en dezulks te meer doordien elk van
hun omtrent maat en toon de weiste pretendeerd te zijn'. Ter Hoeven had in Feyenoord vijf klarinetten, een waldhoorn, een trompet. een of twee violen en een
triangel voor de wezen. Ook hadden enkele kinderen nog een dwarsfluit leren bespelen. Vijftien van de 56 jongens bespeelden een instrument. Meisjes kwamen
daar niet aan te pas, maar wellicht mochten zij hun zangtalenten ontwikkelen. De
instrumenten werden overgenomen door de Middelburgse regenten en zij kregen
opnieuw de dringende raad een bekwame muziekmeester in te schakelen. Deze
raad schoof

men

zuinig terzijde.

Men

wilde geen geld uittrekken voor een over-

bodige luxe.
Wel volgde men het advies op om de kinderen te laten spinnen. De honderd
spinnewielen met toebehoren namen de regenten voor f 2,- per stuk over. De kinderen bleken in staat te zijn tot spinnen. tot breien van kousen, sokken en wanten
en verder konden zij klompen maken die eerst al voorbewerkt waren, hout snijden (met name houten pollepels en stelen van schoppen) en visnetten breien.
Meisjes konden garen spinnen van vlas en vlochten incidenteel weI strooien hoeden, hoewel zij in de kunst nog niet volleerd waren. In december 1817 beraadden
de regenten zich nog vddr de komst van de kinderen over de mogelijke bezuinigingen. Alle alternatieven waren namelijk duurder dan de uitbesteding in Feyenoord was geweest en zouden zwaar drukken op de toch al beperkte middelen.
Op 30 december 1817 vertrokken de 54 meisjes en 56 jongens uit Rotterdam
met het beurtschip naar Middelburg. Door vorst, mist en windstilte moest de
beurtschipper de haven van Willemstad aandoen. Men had slechts voor drie dagen proviand aan boord en op verzoek van de Middelburgse president voorzag het
stadsbestuur van Willemstad de kinderen van het nodige en bracht de wezen onder bij de meest gegoede burgers, een buitengewoon menslievende daad omdat
de meeste kinderen leden aan het besmettelijke hoofdzeer en aan diverse besmet516

telijke huidziekten. De burgers verlangden voor hun humaniteit geen vergoeding. als zijnde 'hunne opoffering in dezen bereids volkomen vergoed ( . . . ) door
in de gelegenheid te zijn gesteld geweest om aan deze ouderlooze kinderen hunne
liefdadigheid te hebben kunnen bewijzen'. Gelukkig hadden de kinderen door
hun 'allesins beleefd gedrag' een goede en waardige indruk gegeven. Op 9 januari 1818 kwamen de kinderen eindelijk in Middelburg aan. waar de politie hen
opwachtte om de ontscheping te begeleiden27.
De maandag daaropvolgend namen de regenten en regentessen 'personele re-

vue' van de kinderen en controleerden hun vorderingen. Zij vonden verrassend
genoeg dat de ontwikkeling van de kinderen bevredigend was, waarschijnlijk
meer omdat ze goed konden spinnen, dan wegens de geestelijke vorming. De jongens van tien tot twaalfjaar konden weI lezen, maar nog niet schrijven, vanaf zestien jaar konden zij het allebei. Slechts een enkeling kon ook rekenen. Met de
meisjes was het slechter gesteld. Velen, ook de oudere meisjes, konden hoogstens 'een weinig' lezen. Met de meegekomen onderwijzer waren de regenten
zeer in hun schik. De man had volgens Ter Hoeven de 'edeldenkenste principes',
was van 'een buitengewone stempel' en een 'waar mensch'. De regenten waren
echter vooral blij omdal hij nu de vele 'Feyenoordwezen', zoals de teruggekeerde
kinderen genoemd werden, kon onderwijzen waardoor men 'schadelijken lediggang' kon voorkomen.
6. Huisvesting
Het grote probleem voor de regenten was de vraag waar de kinderen gehuisvest
moesten worden. Het burgerweeshuis was veel te klein voor een dergelijk groot
aantal kinderen. Bovendien vond men het nog steeds niet wenselijk armwezen bij
burgerwezen te voegen. Modera, de nieuwe president van de subcommissie voor
de wezen, was echter een fervent tegenstander van het alternatief, de besteding
van de kinderen bij particulieren. Hij beschouwde dat als 'hoogstnadelig voor de
menschelijkheid' en de resultaten hadden in zijn ogen maar al te vaak 'het verderf
der kinderen' tot gevolg gehad28. Hij wilde alle kinderen die niet in de termen van
het burgerweeshuis vielen, onderbrengen in een ander weeshuis. Daartoe onderzocht hij diverse lokalen en gebouwen, maar er bleek geen geschikte ruimte te
vinden. Alleen het voormalig armweeshuis waar een tijdelijk depot voor bedelaars was ingericht, benaderde nog het meest de gezochte ruimte. Als het gebouw
ontruimd zou worden en aangepast aan moderne eisen, zou het geschikt kunnen
zijn om er opnieuw een armweeshuis in te stichten.
Het idee dat 66n weeshuis voor alle wezen ongeacht hun afkomst zou kunnen
dienen, was nooit serieus overwogen. Men had nooit gewild dat het onderscheid
tussen armwezen en burgerwezen werd opgeheven en de armwezen waren de
dupe geworden van het feit dat wegens de bezuinigingen hun weeshuis moest verdwijnen. In de praktijk bleek het bovendien niet eens zo goedkoop te zijn dat nog
weeshuis open was, waar een klein deel van de kinderen terecht kon.
slechts
Uitbesteding was duurder en leverde meer werk op dan men gedacht had. Vandaar dat regelmatig de roep werd gehoord tot heroprichting van het armweeshuis.
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Desalniettemin deed men in oktober 1818 toch een poging tot uitbesteding van
de Feyenoordwezen. De oproep voor pleeggezinnen in de krant had weinig effeet. Waarschijnlijk lag de slechte ervaring van 1812 de meeste mensen nog te
vers in het geheugen. Er kwamen slechts veertien reacties. De meeste gegadigden
waren echter niet eens in staat het eigen huishouden met de kinderen te besturen
'en dus de allerongeschiktste om weeskinderen, die over het algemeen niet van
de zagtmoedigste soort zijn. in behoorlijken dwang en teugel op te voeden'29. De
besten onder hen beschouwden de hele opvoeding nog als zuiver een zaak van het
verschaffen van eten en drinken en zij bekommerden zich verder niet om 'de beschaving van hunnen geest of de regeling hunner jeugdige driften'. Modera zag
dan ook als groot gevaar dat net als in 1812. mensen alleen kinderen in besteding
namen om de financiele lasten van hun eigen huishouding te verminderen en op
het toch al sobere bestedingsgeld te verdienen.
Een niet te onderschatten probleem vormden de huidziekten van de kinderen.
Alle Feyenoordwezen waren met scabies besmet. sommigen hadden zere
hoofden (tinea capitis) en anderen leden aan ekzeem. De controlerend chirurgijn
dacht dat het langdurig en krap verblijf op reis hieraan debet was, maar door de
langdurige slechte lichaamsverzorging en karige voedselvoorziening was de basis voor de vatbaarheid al veel eerder gelegd. Dit gegeven had mede het echec van
de uitbesteding veroorzaakt. Ofschoon Modera blij was dat de besteding voorlopig niet doorging. was het moeilijk een goed alternatief te verzinnen. De besmette kinderen moesten allereerst genezen worden. In het burgerweeshuis kon
slechts een gering aantal kinderen geYsoleerd worden ondergebracht, zodat men
de jongens naar het gasthuis overbracht. De meisjes werden in het burgerweeshuis gehuisvest. waar de regenten een badkuip lieten plaatsen voor de nodige hygiene. De schoenmakersbaas die uit Feyenoord was meegekomen, kreeg de zorg
voor deze armwezen in het gasthuis. Zij bezochten een apart schoollokaal aan de
Haringplaats, in afzondering van gezonde weeskinderen. Iedere dag mochten de
kinderen een wandeling maken om de singels of de grachten. 'naar mate het weder zulks toelaat'. om van de frisse lucht te genieten.
Om zoveel mogelijk de hygiene te bevorderen en een goede lichamelijke conditie te verkrijgen, waste men iedere week de hemden en sokken (in het weeshuis
gebeurde dat slechts 66n keer in de veertien dagen of drie weken) en zag men de
kleren goed na op ongedierte, waarbij de grote kinderen de kleintjes hielpen. Ook
het voedsel stemde men af op de behoefte van de scabieuze wezen. Bij het brood
voor het ontbijt kregen de kinderen stroop in plaats van boter. omdat dat beter zou
zijn voor de vochthuishouding. En op hun nuchtere maag dronken de kinderen in
plaats van bier, een atkooksel van ongepelde gerst, graswortel, hop en zoethout.
's Middags kregen zij het normale menu van aardappelen met een sausje van boter, azijn ofstroop, afwisselend vermengd met rapen. wortelen. prei en diverse
soorten kool of aten zij gort met boter en stroop of erwtensoepw.
Intussen moesten de jongens in het gasthuis natuurlijk weI van werk worden
voorzien. Spinnen leek de regenten een goed tijdverdrijf voor hen want daarin
waren zij bedreven en zo onderhielden zij die kennis. De oplossing die het gasthuis bood. was niet structureel en allerminst ideaal. De redelijk gezonde kinderen
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waren geen partij voor de gasthuisbevolking. Zij veroorzaakten te veel lawaai.
gooiden met deuren. schreeuwden en riepen. hetgeen de zieken geen goed deed.
Bovendien kwamen zij op de ziekenzalen en besmetten de andere patienten. Ook
verveling - het spinwerk vulde hun dag niet en mislukte door gebrek aan toezicht
- maakte de kinderen weer onbeschaafder, ruwer en brutaler, zodat zel fs het gasthuispersoneel de speciaal voor de Feyenoordwezen aangestelde schoenmakersbaas te hulp moest schieten.
De kinderen vervielen tot 'een soort van vadsigheid en onverschilligheid
waarvan de gevolgen 'volstrekt onberekenbaar nadeelig' waren. Vooral de
snoeplust was de aanleiding tot veel ellende. Enkele jongens die al grotendeels
genezen waren, gingen op ambachten en wat zij daarmee verdienden. zetten zij
om in snoep. De kinderen die geen geld verdienden, wilden echter ook snoepen
zodat zij 'een vat slinksche middelen' verzonnen, hun eigen kleren en de goederen van het gasthuis verkochten. Zo was de ' weg tot dieverij' gebaand. De subdirectie van het gasthuis wilde deze kinderen zo snel mogelijk kwijt en vond het
vooreerst nodig dat zij zo snel mogelijk onder een geregelde tucht kwamen. Ook
in het burgerweeshuis, waar de meisjes uit Feyenoord verbleven, voelde men de
druk van de overbevolking. De zomer van 1818 was buitengewoon warm, zodat
alle kinderen in dat overvolle gesticht leden onder de hitte en er vele ziekten uitbraken. Door de overgrote bevolking kon men de zieken niet voldoende afscheiden van de gezonden.
De regenten wilden echter nog steeds niet tot uitbesteding overgaan.
Daar het nu buiten alle gegronde tegenspraak is dat de orde en discipline door den
Heer Ter Hoeven te Feyenoord gehouden van een zeer voordeeligen invloed op het
karakter der van daar teruggekeerde weezen geweest is, zoo zoude zekerlijk niet mddr
te bejammeren zijn dan dat men ten aanzien dezer weezen mogt overgaan tot de besteding derzeiven, 't geen zekerlijk het geschikste middel zoude zijn om al het goede
door hun te Feyenoord aangeleerd, voor altoos te verstikken en uit te roeyen, vooral
dewijl men zeldzaam geschikte burgerlieden vindt die zich voor een klein geld met
de opvoeding van weezen willen belasten en men dus steeds in handen van de mindere burgerklasse vervallen moest 3I

Want hdt doel van de regenten bleef de kinderen een grotere mate van zedelijkheid bij te brengen zodat zij nuttige leden van de maatschappij zouden worden en
ontrukt werden aan de lediggang en bedelarij, waartoe normaal een groot aantal
kinderen uit de lagere sociale milieus verviel.
Herstel van het armweeshuis bleek te duur en bovendien wilde de Middelburgse raad de bedelaars daar niet uit verwijderen. Het enige - gebrekkige - alternatief leek de West-Indische kamer aan de Lange Delft te zijn. De bezwaren van
dat gebouw waren legio: er was gebrek aan zowel regenwater als welwater, niet
tan vertrek was ruim en luchtig genoeg om als eetzaal of voor leslokaal te dienen
en er kon geen scheiding tussen beide seksen gemaakt worden. Maar nog steeds
hadden de regenten het voormalige armweeshuis niet uit hun hoofd gezet. In oktober 1 8 1 8 werd deze hoop definitief de bodem ingeslagen. Men kreeg geen geld
voor de dringend nodige reparaties aan het vervallen armweeshuis. Nu moesten
de regenten toch de keuze maken tussen uitbesteding, '6dn der allerslegtste middelen', of de West-Indische kamer.
31.
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De nood drong en al zuchtend gingen de regenten over tot het plaatsen van een
advertentie waarin pleegouders werden gevraagd. Dat levende slechts 66n persoon op 'aan wie men met een goed geweten' kinderen kon toevertrouwen. De
andere aanvragen betroffen verzoeken om meisjes van veertien tot zestien jaar,
van wie de pleegouders huishoudelijke hulp verwachtten, terwijl zij tevens het
volle bestedingsgeld wilden innen en met dergelijke lieden hadden de regenten te
slechte ervaringen opgedaan. Met dit povere resultaat gingen de regenten triomfantelijk naar de burgemeester, cynisch vragend of zij op deze manier door moesten gaan. In december hadden zij op deze vraag nog steeds geen antwoord gekregen en zaten de jongens alweer bijna een jaar in het gasthuis, tot groot ongenoegen van alle betrokken partijen.
Een kleine verlichting in dit klemmend huisvestingsprobleem bood het burgerweeshuis. Daar was nog ruimte voor een uitbreiding van de groep oorspronkelijke bewoners. In 1818 verbleven daar ongeveer 40 kinderen, afgezien van de
meisjes uit Feyenoord. Bij deze groep konden nog maximaal 60 wezen uit Feyenoord gevoegd worden, wier ouders tijdens hun leven tot de burgerstand behoorden maar niet zo veel vermogen hadden als vereist was voor opname in het burgerweeshuis. Ook armweesmeisjes van vijftien 8 zestien jaar met een goed zedelijk gedrag kon men daar gebruiken voor het vele huishoudelijke werk.
Voor de rest van de kinderen was er geen andere oplossing dan de gewraakte
uitbesteding bij particulieren. Schoorvoetend gingen de regenten daartoe over.
De jongens werden zoveel mogelijk op ambachten geplaatst en de meisjes konden zich verhuren als dienstbode, indien zij dat wilden. Dit alles slechts op voorwaarde dat de wezen behoorlijk konden lezen, schrijven en rekenen. Een commissie uit de regenten over de godshuizen werd aangesteld om de geschiktste
pleegouders uit te kiezen. Door de nood gedrongen moest de subdirectie over het
weeshuis zijn vele bezwaren tegen besteding inslikken. In de praktijk bleek dit de
enig mogelijke oplossing te zijn. Hiermee gaf men weer prioriteit aan de goedkoopste oplossing boven het belang van de kinderen. Het waren de armwezen die
steeds de zwaarste last droegen van de onontkoombare zuinigheid. Ondanks het
feit dat de regenten erkenden dat besteding tot nadeel van de kinderen strekte,
konden zij geen haalbare alternatieven vinden en werkten zij uiteindelijk toch
weer mee aan de ongewenste uitbesteding.
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PIETER POUS EN DE KOLONIEN VAN DE MAATSCHAPPIJ

VAN WELDADIGHEID
1. Pieter Pous

In 1819 diende zich een nieuwe mogelijkheid aan wezen goedkoop en op goede
voorwaarden bij een instelling te besteden. Pieter Pous, telg uit het bekende
Zeeuwse geslacht Pous, wilde op zijn hofstede tussen Serooskerke en Oostkapelle 40 kinderen 'opkweken' in de boerenstand. Zijn ideeen waren net als bij Ter
Hoeven door de Verlichting beYnvloed, zij het dat Pous de fysiocraten tot leidslieden nam, die de landbouw als belangrijkste bron van welvaart voor een volk zagen. Volgens hun theorie kon slechts de natuur iets nieuws voortbrengen, een primaire waardeverbetering bewerkstelligen en kon alleen de landbouw voldoende
zinvolle en bevredigende arbeid verschaffen aan een hele natie'. Het ideaal van
Pous was arme kinderen een eerlijke broodwinning te bezorgen en hen tot nuttige
leden van de maatschappij te vormen. Hij wilde net als andere Verlichte geesten,
van wie hij Chr.G. Salzmann (Schnepfenthal bij Gotha, Duitsland), F. von Kindermann (Bohemen), Ph. E. von Fellenberg (Zwitserland) en Freskon (Pruisen)
tot voorbeeld nam, 'de geringe standen der maatschappij in ons vaderland wijzer
en beter (...) maken, hun verwaarloosd verstand beschaven en ook hun tot het
waar gevoel der waarde van den mensch op (...) leiden' 2.
De 'arme, ouderlooze en verlatene kinderen' waren een ideaal uitgangspunt
om de hervormingsdrift aan te vatten. Het doel was niet de arme tot een betere
stand te verheffen, geen sociale mobiliteit te bevorderen, maar de opvoeding tot
een eerbare kostwinning ter hand te nemen., waardoor de kinderen later aan een
arbeidzaam bestaan gewend waren geraakt en onafhankelijk konden zijn van de
bedeling van een armenkaR. Pous' ideeen over deze zaak kristalliseerden zich uit
in diverse publikaties. Hij gaf zijn plan op kleine schaal vorm door het opnemen
van enkele kinderen van armen in zijn omgeving en 'leerde en gewende hun allengs aan het werkzaam bedrijf van den landman'.
In 1812 kwam Pous op zijn dagelijkse wandelingen steeds twee kinderen tegen
van tien a twaalf jaar die hem om een aalmoes vroegen. Zijn 'ingeboren afkeer
van de bedelarij', vooral waar het jonge en gezonde mensen betrof die uit luiheid
hun hand ophielden, bracht hem tot de overtuiging dat deze kinderen een vak
moesten leren, waarna het armoedeprobleem al grotendeels opgelost zou zijn.
Hij vroeg de moeder van de twee kleine bedelaars toestemming de jongens bij een
van zijn arbeiders te mogen besteden, waar zij het boerenbedrijf konden leren
kennen. Later herhaalde hij deze proef met nog eens vier jongens, 'en mijn hart
genoot daarbij de grootste zelfvoldoening:

1.
2.
3.

Van den Eerenbeemt, Mens en Maatschappij in beweging, \17-118.
Hss. verz. Zeeuws Genootschap ZB aanspraak P.Pous 1820, nr. 3933.
Van den Eerenbeemt. Armoede en Arbeidsdwang. 51-51.
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Aan deze opvoeding kleefde echter Edn groot bezwaar en dat was dat de kinderen een goede zedelijke begeleiding misten. De landhoeven waarop de arbeiders
woonden en werkten, lagen te ver van de dorpen, zodat de kinderen nauwelijks
onderwijs in lezen, schrijven en cijferen konden volgen. Daarom paste hij zijn
plan aan en kocht in 1815 de hofstede Ter Meede, gelegen in het 'hoogste en gezondste oord' van Walcheren. Daar had hij de ruimte een groep van 30 tot 40 kinderen te plaatsen onder leiding van een bekwaam opvoeder, die de kinderen 'zugt

tot arbeidzaamheid' kon bijbrengen. Deze eigenschap zag men volgens Pous 'onder de klasse der behoeftigen zo zeer verwaarloosd', zodat een groot deel van het
leven werd doorgebracht in 'akelige tijdsverveeling en dus in waar verdriet'.
Pous nam contact op met diverse armbesturen op Walcheren, die hem van kinderen voorzagen. De proef slaagde. Het animo van de armbesturen hun pupillen
bij Pous te plaatsen was groot. Pous had echter het idee dat ook de Middelburgse
kinderen in zijn instituut vertegenwoordigd moesten zijn en bood de subdirectie
over het weeshuis aan enkele armwezen bij hem onder te brengen. hoewel hij al
meer dan voldoende aanmeldingen had.
Het hoofddoel van zijn instituut was het geven van praktisch onderwijs in de
landbouw en veeteelt. Men zou alle voedsel in principe zelf verbouwen. Ook kregen de kinderen onderricht in timmeren, metselen of wagenmaken. Samen met
de activiteiten in het naaien, wassen en schoenen maken, zou zijn hoeve volledig
zelfverzorgend kunnen zijn. In de winter, wanneer minder op het land te doen
was, leerden de kinderen spinnen. weven, lezen, schrijven, cijferen en kregen zij
onderricht in de godsdienst, 'zoo als bij de kinderen van ordentelijke landlieden
gewoon is'. Een derde deel van de verdiensten van het spinnen was voor de kinderen, waarvan zij de helft in handen kregen. De andere helft kregen zij bij het
verlaten van de inrichting. Een kleine bibliotheek met 'nuttige' boeken was aanwezig en jaarlijks werden de kinderen gestimuleerd door middel van een prijsuitreiking.
Pous had het liefst jongens, maar op iedere vijfjongens had hij plaats voor 66n
meisje om het nodige huishoudelijke werk te verrichten. De kinderen moesten bij
hun opname tien a achttien jaar oud zijn. De voeding was volgens het reglement
bijzonder goed, waarschijnlijk omdat de kinderen nogal zwaar werk verrichtten,
met twee maal per week vlees of spek en 's avonds de onontbeerlijke pap 'gelijk
gebruikelijk bij landlieden'. De kinderen boven de twaalf jaar kregen in principe
het recht alleen in een bed te mogen slapen. De kleinere kinderen sliepen met zijn
tweeen in een bed. 's Zomers droegen de kinderen donkerblauwe linnen pakjes
met lichte omslagen, de jongens getooid met een hoed met het opschrift 'landbouw'. In de winter voerde men deze kleren met baai.
Het opzicht over de kinderen liet Pous over aan een man die de kinderen niet
alleen in de landbouw en veeteelt kon onderwijzen, maar die tevens geschikt was
hen na het werk een behoorlijke opvoeding te geven. Ten aanzien van kinderen
die zich herhaaldelijk slecht gedroegen of lui waren. behield Pous zich het recht
voor hen terug te sturen. Van dat recht maakte hij inderdaad wei eens gebruik. Zo
noteerde hij in zijn dagboek dat een arme jongen, Jacob Geldhof. 'die ik uit medelijden ten mijnen koste in de boerenstand opkweekte. wegends brutaliteit met
zijne huisgenoten, naar zijne moeder terug' werd gezonden4. Ook de Middel-

4.
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Ajb. 93. Huis ter Meede ran Pieter Pous. gezien ran roren. ca 1800. Tekening in
kleur.
burgse regenten ervoeren dit toen zij dachten dat een armwees die niet goed bij
zijn verstand was, nog wel geschikt kon zijn voor de boerenstand.
Op 1 april 1820 kwamen tien Middelburgse armwezen naar Ter Meede, acht
jongens en twee meisjes. Pous hechtte zo aan de vrijwillige komst van de kinderen, dat hij de tien uitverkorenen nog eens apart en nadrukkelijk ondervroeg of zij
niet gedwongen waren naar zijn inrichting te gaan. De besteders hadden te allen
tijde vrije toegang tot de hofstede, en de rapporten van de Middelburgse regenten, die inderdaad kwamen controleren, vielen steeds positief uit. Hetjaardaarop
wilden zij het aantal bestedelingen bij Pous uitbreiden. Het stadsbestuur had geen
bezwaar tegen deze voorgenomen plannen. zolang het goed was voor de wezen
en voor de financien.
Nu was dat laatste wel min of meer een probleem. De bestedingsprijs van

f 11.- per kind op jaarbasis was vrij hoog, hoewel de kosten van hun verzorging

nog hoger lagen. Toen in april 1824 het contract afliep, wilden de regenten
slechts de besteding verlengen, als het kostgeld verlaagd zou worden tot f 50,-.
Hiermee brachten zij Pous in moeilijkheden. Ieder kind kostte hem f 98.-, hetgeen slechts voor een klein deel werd terug verdiend door het werk van de oudste
kinderen. Hierin kon Pous niet concurreren met de lage kosten die de Maatschappij van Weldadigheid berekende voor plaatsing op de landhoeven in Drenthe.
Pous had zijn experiment gestart nog voordat de Maatschappij van Weldadigheid
begonnen was met een soortgelijk landbouwproject, zij het dat de Maatschappij
op veel grotere schaal en met een uitgebreidere doelstelling opereerde.
In juli 1821 waren de eerste Middelburgse armwezen op basis van vrijwilligheid naar de kolonie Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid in
Drenthe gegaan, voor wie de regenten slechts f 60,- per kind per jaar betaalden.
Pous erkende zelf ook dat Frederiksoord veel goedkoper was,
523

misschien evenwel indien die kinderen zelden of nooit vleesch aten, in andere kleederen gekleed gingen en vooral geen landbouwerswerk. 't welk veel meer slijtagie dan
andere ambachten mede brengd, deeden, of geen onderwijs genoten, zoude men hun
om en bij voor dezelfde prijs kunnen onderhouden. doch daar ik onderwijs, opzicht
en order bij zodanige inrichting vooraan zet en dit voor hun volgend ieven volstrekt
nodig acht, daar hierdoor de kosten van een meester als onderwijzer en opziener onvermiidelijk worden, daar kinderen die slegt opgevoed worden er zoo niet kunnen
uitzien als de meeste die bij mij zijn en de landbouw goed voedzel en wakkere vlijtige
menschen vordert, ben ik in mijne inrichting in de onvermijdelijke noodzakelijkheid
om meerdere kosten te moeten maken<

Hiermee legde Pous de vinger op de wonde, naar later pas bleek, aangezien de
kostprijs bij de Maatschappij van Weldadigheid te laag was berekend en men daar
inderdaad op voedsel, kleding en onderwijs ging bezuinigen. Ook bij het Instituut
Feyenoord zagen wij al dat Ter Hoeven in financieel moeilijke tijden het onderwijs liet vervallen en de kinderen slechter en eenzijdiger voedde dan afgesproken
was. Maar vooral de latere verplichte opzending naar Veenhuizen, een van de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid, was van meet af aan tot mislukking gedoemd, met alle gevolgen van dien voor de kinderen. Daar werd slechts
een kostgeld van f 45,- per jaar gevraagd voor ieder kind. Intussen legde dit geschil wei een zware morele druk op Pous. die iedere schijn van profijtelijke uitbuiting wilde voorkomen en 'al ware het dan eenigzints tot mijne schade', steeds
maar weer de bestedingsprijs iets verlaagde. Zo wilde hij een werkelijk alternatief bieden voor de kolonien in Drenthe. Hij verlaagde daarom zelfs zijn bestedingsprijs tot f 35,- per kind in 1828, op aandringen van de regenten, die onstuitbaar waren in hun bezuinigingsdrang. Pieter Pous zelf ervoer deze afgedwongen
prijs als een poging tot vernietiging van zijn instituut.
Deze tot het extreme doorgevoerde bezuinigingsdrift van de regenten werkte
op den duur fnuikend. In het weeshuis berekende men voor ieder kind ondanks
alle spaarzaamheid nog steeds een kostprijs van f 90,-, zodat Pous het wel voor
een erg mager bedrag moest doen. Zijn lust in het werk verminderde daardoor
aanzienlijk en enigszins verbitterd reageerde hij dat hij het onedelmoedig vond
'om met het onderhoud van weezen ( . . . ) eene grotere speculatie dan van 50 procent winst met mij te willen maken'. En cynisch voegde hij eraan toe dat de regenten over drie A vier jaren vast zouden vragen of hij de kinderen gratis kon opnemen. Maar niet alleen de regenten, ook het stadsbestuur waakte over de financien. Toen de regenten, overtuigd van de gegrondheid van Pieter Pous' klachten,
hem ter wille waren en toch nog twee of drie meisjes wilden toezenden voor een
hoger bestedingsbedrag, stak het stadsbestuur daar een stokje voor omdat dat
strijdig zou zijn met de bepalingen van koning Willem I. Die had opzending naar
de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid bevolen wanneer kinderen
niet goedkoper dan voor f 45.- per jaar konden worden verzorgd.

5.
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RAZ NAGM relatieven notulen 1824, inv.nr. 99.

2. Natuuropvoeding

Over de bedrijfsvoering op Ter Meede is helaas erg weinig bekend. In de dagboeken van Pous zijn weliswaar vele aantekeningen over het weer en de werkzaamheden op het land te vinden, over welke gewassen het goed en welke het slecht
deden, maar er is geen duidelijk inzicht te verkrijgen in de werkelijke gang van
zaken op Ter Meede en het financiele aspec#. Wei blijkt dat hij tarwe, witte en
zwarte bonen, koolzaad en gerst verbouwde, met klaver voor de groenbemesting.
In 1820 begon hij een proef om meekrap te verbouwen en liet uit Zierikzee
400.000 meekrapkiemen komen. In een manuscript uit datzelfde jaar motiveerde
hij deze proef door op de grote winstverwachting te wijzen. Edn gemet met meekrap beplant, zou meer opbrengen dan zes gemeten met andere vruchten. Ook
vlas behoorde tot de profijtelijke gewassen. Op Schouwen en Tholen, waar het
verbouwen van deze gewassen meer algemeen was, gold het gezegde dat een
boer zonder meekrap en vlas geen boer was en vroeg of laat de landbouw zou
moeten opgeven. Op Walcheren was deze teelt nog niet gebruikelijk. Alleen bij
Dishoek verbouwde G. de Bruijne sedert 1817 A 1818 meekrap, met gunstige re-

sultaten.
Pous was in het algemeen geinteresseerd in experimenten. Als een van de eersten voerde hij op zijn bedrijf het moderne systeem door waarbij ter verkrijging
van zoveel mogelijk mest, de koeien het hele jaar door op stal stonden. Met de
aldus verkregen grotere hoeveelheid mest kon hij meer akkerland bemesten en
bebouwen. Weliswaar was zijn methode arbeidsintensiever, maar dat was voor
hem geen enkel probleem. Het was eerder een voordeel omdat hij zo meer jongens kon opvoeden in de zo verheffende boerenstand. Zijn nieuwe methode van
landbouw met stalvoedering zonder beweiding, beproefde men ook in Frederiksoord en Pous correspondeerde druk over zijn resultaten.
Pous stond positief tegenover de ideeen die ten grondslag lagen aan de Maatschappij van Weldadigheid, in wezen dezelfde ideeen die voor zijn eigen project
golden. Hij vond het weI een groot bezwaar van de Maatschappij van Weldadigheid dat de kinderen helemaal naar Drenthe moesten, weg van hun familie en
vrienden en weg van de vertrouwde omgeving. Pous stelde mede zijn bestedingsprijs zo laag, om opname van de kinderen in zijn instituut mogelijk te maken en
hen te vrijwaren van opzending naar Veenhuizen. Ednmaal heeft hij zelfs een
voormalige pupil gereclameerd en teruggehaald, omdat zij niet aan opzending
kon ontkomen. Dat betekende dat hij het meisje verder op eigen kosten moest
verzorgen.
Over de besteding van de kinderen in het Instituut Feyenoord had Pous veel
lof, al had in zijn ogen Ter Hoeven de fout gemaakt de kinderen fabriekswerk te
laten verrichten in plaats van de gezonde en dicht bij de natuur staande landbouwwerkzaamheden. Onder invloed van de Verlichte idealen dat armen hun eigen
brood moesten verdienen, had men in de tweede helft van de achttiende eeuw diverse pauperfabrieken en werkhuizen opgericht. In het begin van de negentiende
In zijn boeken met aantekeningen noteerde hu diverse wetenswaardigheden, onder andere
welke middelen gebruikt moesten worden tegen wormen bij kinderen, tegen vergiftiging,
hartkloppingen, najaarskoortsen. waterzucht, jicht, lintworm, epilepsie, koliekpijnen, spijsverteringsproblemen enz. Ook vond men er aantekeningen hoe bietsuiker, vermicelli, inkt, honingazijn en mest te bereiden. hoe papaverzaad gekweekt diende te worden en nog veel meer.
6.
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Afb.94. Verlofpas rande Kweekschool voor de landbouw van Pieter Pous, 1829.

kwam daar de enigszins romantische benadering bij. dat werken weliswaar noodzakelijk was, maar dat de voorkeur moest worden gegeven aan landbouwwerkzaamheden. Wanneer een pauper met eigen handen zijn voedsel verbouwde, zou
hij directer de onmiddellijke samenhang zien tussen werken en eten. Die essentiele arbeid zou de geest van de mens meer beschaven dan fabriekswerk; het contact met de grond zou een edeler werking op de ziel hebben dan het geestdodende
spinnen in werkhuizen.
Pous had Ter Hoeven zelf nooit ontmoet, maar kreeg een aantal van de weeskinderen die eerst op het Instituut Feyenoord waren geweest in zijn kweekschool
voor de landbouw. Het viel hem op dat deze kinderen zo beschaafd, beleefd, leergierig en ijverig waren, zodat Pous binnen twee dagen na aankomst van een groep
armwezen uit Middelburg al precies wist wie door Ter Hoeven was opgevoed en
wie niet. Ondanks de successen van Ter Hoeven in pedagogisch opzicht, achtte
Pous, geheel naar de geest des tijds, de landbouw de 'meest gewigtige kunst
welke men de armen leeren kan', temeer daar de werkzaamheden heel ordelijk op
elkaar volgden en dus de arbeider een schema voor de werkindeling oplegden.
Landbouwwerk kon men niet uitstellen en garandeerde een onafhankelijk bestaan, waarbij men letterlijk met eigen handen het dagelijks brood verdiendei.

7.
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Hss. verz. Zeeuwsch Genootschap ZB, aanspraak P. Pous 1820. nr. 3933.

Pous heeft weinig publiciteit gegeven aan zijn experiment.
Kinderen kon hij
genoeg krijgen van de Walcherse armbesturen en wanneer weer een plaats vrijkwam, adverteerde hij in de Middelburgsche Courant, waarop gemiddeld ruim
veertigmaal zoveel reacties kwamen als er plaatsen waren. Pas aan het eind van
de jaren twintig besefte Pous dat meer publiciteit toch goed zou zijn geweest, niet
zozeer voor Ter Meede, als wel voor de 'eer van mijne Natie en van mijn Vaderland', om ruchtbaarheid te geven aan alle filantropische instellingen die Nederland rijk was en tevens tot aanmoediging van anderen met soortgelijke plannen.
Vanaf 1827 nam Pous in zijn kweekschool ook ontslagen gedetineerden op van
tussen de veertien en zestien jaar oud, mits zij slechts correctioneel veroordeeld
waren. De ex-gedetineerden werden besteed door het Nederlandsch Genootschap
tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Nadat de
verplichting was gaan gelden dat de armwezen naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid
werden gestuurd, verminderde het aantal Middelburgse wezen in de kweekschool aanzienlijk en toen Pous in 185 I overleed. was zijn school al een langzame dood gestorven.

3. Maatschappij van Weldadigheid

Men wenste een andere benadering van het steeds omvangrijker en nijpender probleem van de armoede onder grote groepen van de bevolking. In vrijwel alle grote
steden van Nederland waren de weeshuizen overvol met indrukwekkende aantallen ongezonde en ongeschoolde kinderen. Door de verarming omstreeks de
eeuwwisseling, de slechte voeding en kleding en de verslechterde mogelijkheden
voor de wezen om aan werk te komen, was herziening van het stelsel van armenzorg en wezenverpleging hard nodig. Zowel Pous als Ter Hoeven probeerden
daaraan hun bijdrage te geven. Hun door de Verlichting beinvioede doelstelling
behelsde de bestrijding van het pauperisme door onderwijs en werkverschaffing,
bij Ter Hoeven nog volgens het systeem van de pauperfabrieken. bij Pous naar fysiocratische idealen.
Als antwoord op de armoedeproblematiek kwam Johannes van den Bosch met
het plan een maatschappij op te richten die tot doel had de
toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren door zoodanige ontwerpen
die voordezelve dienstig geoordeeld worden. ter uitvoering te brengen, inzonderheid
door aan dezelve arbeid. onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering waartoe deze menschen in het algemeen vervallen zijn, op te
beuren en tot eene hoogere beschaving. verlichting en werkdadigheid op te leidena

De armen moesten opgevoed worden tot arbeidzaamheid, waardoor zij een zelfstandige positie in de maatschappij konden verwerven, onafhankelijk van de liefdegaven van de medemensen. Men diende er dan wei voor te zorgen dat voldoende arbeid voorhanden was.
Johannes van den Bosch ( 1780 - 1844) had als grondlegger van het cultuurstelsel in Nederlands-Indie al een indrukwekkende staat van dienst achter de rug.

8. Kloosterhuis, De bevolking der ,·rije kolonitn, 32.
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toen hij in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid oprichtte met steun van koning Willem I en prins Frederik. Hij had in diverse geschriften blijk gegeven van
zijn economische en landbouwkundige belangstelling in relatie tot het armenvraagstuk. Eilerts de Haang vatte de grondgedachte in de diverse geschriften van
Van den Bosch als volgt samen:
Nederland zucht onder den last van meer dan een half millioen behoeftigen. Die behoeftigen zijn niet daarom een last, omdat men hen helpen moet, want Nederland is
weldadig: maar welke zijn de vooruitzichten ? Meer en meer armoede en ellende.
overvloed van nu ledige of bijna ledige handen. Wat moeten zij doen ? Zij en hunne
kinderen moeten onderwezen worden, opgevoed worden, leeren wat arbeid is. Die
kinderen, die nu in bedompte steden ronddwalen en zich wentelen in slijk, niets doen,
niets leeren dan de zonde die zij dagelijks in alle vormen voor zich zien, moeten in
vervolg van tijd voor eigen onderhoud zorgen. Op die bleeke gezichten waarin nu
reeds de duidelijke sporen gegriffeld zijn van uittering en uitmergeling en vroegtijdige wegkwijning, moet de arbeid een andere levensgeschiedenis schrijven, daarop
moet de frissche bios hersteld worden. Die menschen, die daar nu ronddwalende van
deur tot deur, den penning der liefde afsmeeken en in 't besef hunner slavernij den
blik ter aarde slaan, zij moeten tot den arbeid worden opgevoed. opdat zij in het besef
hunner vrijheid, als vrije kinderen van den Schepper der menschen, vrij hun oog kunnen opslaan tot de menschen en tot God'.

Hiertoe kocht het bestuur van de Maatschappij grote stukken goedkope grond in
het westelijk deel van Drenthe (kolonie Frederiksoord) en het daaraan grenzende
noordoosten van Overijssel (kolonie Willemsoord). die de armen moesten ontginnen. De benodigde gelden waren afkomstig van de leden van de Maatschappij, van de bestedingsgelden door de armbesturen voor hun pupillen betaald en
van leningen van de staat.
De eerste kolonie werd Frederiksoord, waar 52 hoeven gebouwd werden met
ieder ongeveer drie hectaren grond en waarin 356 mensen onderdak en werk vonden. De proef slaagde. Men was er zeer enthousiast over dat honderden behoeftige landgenoten aan de armoede onttrokken en tot een eerlijk bestaan opgeleid
werden. In 1820 opende het bestuur een tweede kolonie, Willemsoord. In iedere
hoeve plaatste men een huisgezin van zes of meer personen, waarbij weeskinderen werden toegevoegd aan gezinnen van minder dan zes personen. Aanvankelijk
plaatste men ook wel zes wezen bij een kinderloos echtpaar, maar dat bleek een
grote mislukking.
In oktober 1819 had de Permanente Commissie, het dagelijks bestuur van de
Maatschappij van Weldadigheid, in het tijdschrift De Star het plan ontvouwd om
de armbesturen zoveel mogelijk van de last van de bedeelden te ontheffen en riep
de besturen op echtparen en wezen door de Maatschappij te laten onderhouden.
De commissie hechtte in dit stadium nog bijzonder aan de vrijwilligheid, behoorlijke zedelijkheid, een goede gezondheid en de geschiktheid van de kolonisten.
Wanneer zes weeskinderen van zes jaar of ouder door de Maatschappij zouden
worden onderhouden, kostte dat een armbestuur of weeshuis slechts f 360,- per
jaar, mits hun verblijf voor zestien jaar werd gegarandeerd. De wezen die zouden
overlijden of die meerderjarig werden, konden door nieuwe bestedelingen worden vervangen. Daarbij verzorgde de Maatschappij gratis het onderhoud van
9.
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Ajb. 95. Aquatinta van de kolonie Frederiksoord van de Maatschappij van Weldadigheid.

twee echtelieden of 66n weduwe, die de kinderen verzorgden en tevens van twee
huisgezinnen van samen twaalf personen (vier volwassenen en acht kinderen),
van wie de gezinshoofden de wezen moesten helpen het land te bewerken.
In februari 1820 kozen de Middelburgse regenten zes armwezen uit, dat wil
zeggen, de kinderen meldden zich vrijwillig en werden gekeurd door de regenten. De kinderen varieerden in leeftijd van acht tot achttien jaar. Drie kinderen
hadden familie, die men ook om toestemming vroeg. Pas 1 juli 1821 gingen de
kinderen naar Frederiksoord'o. Wat de motieven van de wezen waren om deze
stap in het onbekende te nemen, is niet bekend. De regenten vroegen er niet naar.
Het was hun voldoende dat de kinderen zich vrijwillig meldden. Bij de teruggekeerde Feyenoordwezen hadden enkelen hun voorkeur voor landbouwwerkzaamheden uitgesproken. Besteding bij Pous of in Frederiksoord was een van de
weinige mogelijkheden daartoe. Bovendien was het alternatief voor verreweg de
meeste armwezen, de besteding bij particulieren, ook niet aantrekkelijk.
Van de ervaringen van de kinderen in Frederiksoord is vrijwel niets te vinden.
Toen in 1823 een van de kinderen voor een maand verlofnaar Middelburg kwam,
grepen de regenten deze gelegenheid aan het kind te ondervragen over de behandeling. Het meisje, Cornelia Corver, verklaarde tevreden te zijn over de mensen
10.
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bij wie zij in huis was geplaatst, al wilde zij zich liever in Middelburg als dienstbode verhuren. Over Frederiksoord sprak zij geen kwaad woord. In 1822 gingen
daar weer vier kinderen vrijwillig naar toe. zodat in totaal tien wezen en twee behoeftige huisgezinnen uit Middelburg in Frederiksoord verbleven. Daardoor had
het Middelburgs armbestuur het altijd durend vruchtgebruik verkregen op drie
woningen met 1650 roeden grond per huis.
4. Bezwaren
Intussen waren de kinderen die in 1818 teruggekeerd waren uit Feyenoord allemaal bij particulieren besteed. behalve de enkelen die Pous onder zijn hoede had.
De regenten werden weer geconfronteerd met alle problemen inherent aan de besteding. Toen de diakenen in 1821 Maria Rich, een halve wees, aan het burgerweeshuis opdroegen opdat zij 'in een gesticht en onder opzicht worde genomen
ten einde daar eene beschaafde opvoeding te erlangen, hetgeen zeker de besteede
kinderen missen'", sloegen zij daarmee de spijker op de kop. De moeilijke controle, de geringe keuze uit bestedingsadressen en de meestal slechte opvoeding
bij de sociaal laag geplaatste pleegouders, deed de burgemeester in 1823 overwegen 'of het niet zoo wel voor de financiele belangen der godshuizen als voor het
belang der kinderen zelve' (in deze volgorde!) wenselijk zou zijn de kinderen boven de zes jaar, die nu buiten het gesticht verzorgd werden 'en dus geene zorgvuldige opvoeding kunnen genieten'. voor f 45,- per jaar te besteden in de kolonien
van de Maatschappij van Weldadigheid'2. Met name de vrije kolonie Frederiksoord kwam in aanmerking omdat men daarmee al goede ervaringen had opgedaan. Het stadsbestuur wilde binnen tien dagen een naamlijst zien van de kinderen van zes jaar en ouder. met alle bijzonderheden dn de redenen die tegen een
eventuele opzending zouden pleiten.
De regenten voelden zich overvallen. Hoewel zij niet gelukkig waren met de
besteding bij particulieren en de genoemde argumenten tegen besteding jarenlang
door hen waren aangevoerd, stond het idee van opzending hun nog meer tegen.
In een uitgebreide reactie ventileerden zij hun bezwaren bij monde van de president van de subcommissie overde wezen, J.J. Berdenis van Berlekom, opvolger
van Modera, en evenals hij afwijzend ten opzichte van uitbesteding van weeskinderen. De regenten probeerden het stedelijk bestuur te overtuigen van het nadeel
van verpleging buiten een weeshuis door met argumenten te komen waarvoor het
stadsbestuur gevoelig was, namelijk de financiele aspecten. De regenten legden
de nadruk op het misverstand dat uitbesteding goedkoper was dan verpleging in
een tehuis. Door het 'beknibbelen en bedingen derbesteedingsgelden' kon weliswaar bezuinigd worden, maar op de lange duur leverde besteding 'zoowel met
betrekking tot het finantieel belang der Administratie als ten aanzien der zedelijke
opvoeding der weezen, een alleszins nadeelig resultaat op'13.
Juist die verwaarloosde zedelijke opvoeding en het gebrek aan beschaving, lieten het voordeel voorde korte termijn omslaan in een nadeel op de lange termijn,

11.
12.
13.
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omdat de wezen te weinig bekwaamheden bezaten om als goede ingezetenen hun
brood te verdienen na hun ontslag. Het is opvallend dat de regenten, hoewel zij
altijd al bezwaren hadden tegen de besteding, na de slechte ervaringen van de
laatste jaren met man en macht probeerden het onheil tegen te gaan. Waar enkele
jaren tevoren president Modera nog als de grote initiatiefnemer gold, was de
aversie nu onder alle regenten te bemerken.
In luiheid voorgegaan of door een slecht gedrag en handelwijze of door onkunde en
verkeerde opleiding van de regten weg afgedwaald, groeien vele der besteede weezen
op tot lasten der armkassen, tot voorwerpen voor gast-, ziek-, bedel-, gevangen- en
tuchthuizen.

De regenten verzuchtten dat 'het inderdaad te bejammeren (is) dat men steeds het
pecunieel belang boven het zedelijk welzijn heeft willen raadplegen' 14. Zij vonden het een schande dat bij alle deugdzame pogingen de christelijke naastenliefde
te bevorderen en het lot van armen te verzachten, nog geen aandacht was besteed
aan de invloed van de omstandigheden op armweeskinderen, terwijl hun karakter
nog gevormd moest worden. 'Ja! (dat men) zelve uit het beginsel van bezuiniging
zoover gegaan is dat men somwijle bij het bedorvendste der bevolking weezen
heeft verpleegd en aan de zelve alzoo willens en weetens eene opvoeding in misdaad heeft gegeven of tot onnutte leden der Maatschappij opgeleid' 15.
In een weeshuis konden de kinderen tenminste nog 'zelfsbeteugeling, huishoudelijkheid en eerbied voor de godsdienst' leren, zodat de regenten meenden de
kinderen te vrijwaren van veel verzoekingen en kwade neigingen. In ieder geval
zouden zij daar beter onderwijs krijgen en een handwerk leren, zodat men zich
kon vleien 'bruikbare wezens' voor de samenleving 'aan te kweken'. Het was en
is nog steeds gemakkelijker 'goede hebbelijkheden te vormen en heilzame indrukken in de tedere harten van de kinderen te vestigen, dan diegenen terecht te
brengen die al verdorven zijn'. Het was vanuit dit beginsel dat de regenten, op
initiatief van J.J. Berdenis van Berlekom, in 1823 zelf al waren begonnen de
jongste wezen uit de bestedingshuizen te halen en naar het burgerweeshuis over
te brengen. Dat leverde al direct gunstige verbeteringen op, zodat de regenten er
spijt van hadden niet veel eerder op deze gedachte te zijn gekomen. Pas wanneer
de kinderen ouder waren en al diverse jaren onderwijs en opvoeding hadden genoten, kwamen zij in aanmerking voor besteding. Bij al deze bedenkingen en de
negatieve beoordeling van de besteding bij particulieren, maakten de regenten
echter wel een uitzondering voor plaatsing van kinderen bij familieleden. Die
stonden in een andere relatie tot de wezen en bevorderden over het algemeen wel
hun welzijn, zonder dat zij het bestedingsgeld het belangrijkste vonden. In de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid zagen de regenten geen heil, ondanks de zojuist gestarte proef met de zes kinderen in Frederiksoord. Het bestedingsgeld van f 45,- was zo laag. dat men daarvoor naar hun idee nooit een wees
kon voeden en kleden. Bovendien vond men de reiskosten van het wezentransport naar Drenthe te hoog. Maar men had vooral bezwaar tegen het feit dat de bestedingsgelden nu naar een verweg gelegen provincie zouden gaan, terwijl de
Middelburgse ambachtslieden niet meer konden profiteren van de opdrachten en
bestellingen, zodat de nering een gevoelige klap zou krijgen. Omtrent de opvoe14.

T.a.p.
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ding in de kolonien hadden de regenten geen overwegende bezwaren; de eerste
berichten over Frederiksoord waren immers positief. De financiele argumenten
die tot weigering om de kinderen op te zenden leidden, overheersten. Men was
bang dat de burgerij geen giften meer voor de wezen over zou hebben wanneer
die ergens ver weg besteed werden. Nu gaf men vooral in het vertrouwen dat het
geld weer in het Middelburgse zakelijk leven terugvloeide.
Bovendien vonden de regenten het 'menschonteerend' dat de weeskinderen in
het plan van opzending naar de kolonien in 66n adem werden genoemd met bedelaars, nietsnutten en 'hommes sans aveu'. Deze waren vaak zelf de oorzaak van
hun armoede. Anderen mocht men misschien naar willekeur verplaatsen, maar
principieel gezien juist weeskinderen niet. Zij moesten opgevoed worden tot een
eerbare stand in de maatschappij binnen de eigen stedelijke gemeenschap, aldus
de regenten. Ook zou de stad eronder lijden wanneer een groot deel van de jeugd
weg zou trekken, het spaargeld meenam en elders besteedde. Hoewel zij overtuigd waren van de goede bedoelingen van de Maatschappij van Weldadigheid en
het nut van de verbetering van de klasse der armen inzagen, achtten de regenten
het een denkfout onder die armen ook de wezen te rekenen.

5. Tegenwerking
Nadat het stadsbestuur de regenten diverse malen had aangemaand, voldeden zij
aan de wens opgave te doen van de kinderen die geschikt waren voor opzending
naar Drenthe. Dat bleken er slechts tien te zijn. Goede betrekkingen met familieleden of goede vorderingen op een ambacht merkten de regenten aan als een reden om het desbetreffende kind niet voor opzending in aanmerking te laten komen. Zij noteerden bijvoorbeeld over de tienjarige Martina Blauwoert die bij familieleden was besteed: 'aldaar zedert hare geboorte opgevoed en hare goede
vorderingen op de school doen vertrouwen dat zij eenmaal een evengoed lid der
maatschappij zal worden te Middelburg als in de kolonien'. Of overde negentienjarige boekbindersknecht Johannes de Graaf: 'Het bijzonder goed gedrag dezer
weeze en zijne opleiding doet hem aanspraak maken om een ingezeten dezer stad
te blijven'. Voor de twintigjarige Pieter Huisman, schrijver bij de heer Jansen,
was zelfs in verband met zijn verplichting in militaire dienst te gaan een vervan-

ger ingehuurd en de regenten concludeerden dan ook dat 'de bijzondere bekwaamheden dezer weeze en hetjaarlijks verminderen der bestedingsgelden ( . . . )
aanleiding (geven) om te gelooven dat deze weeze beter boekhouder te Middelburg dan landbouwer in de kolonie zal zijn'16.
De opgave was weer vergezeld van een uiterst kritische brief ten aanzien van
besteding en opzending. Dit keer tapten de regenten uit een ander vaatje door niet
alleen kritiek op de besteding te geven, maar ook door te wijzen op wat zij zelf
inmiddels voor oplossingen hadden gevonden 17. Inderdaad was door de bestedingen te beperken en vooral jonge kinderen eerst in het weeshuis op te voeden, veel
16.

T.a.p.

17. in de nieuwe strategie besteedde men in principe slechts kinderen uit bij familie en bij geloofsgenoten (rooms-katholieke wezen). De wezen die met groot verlof of met ontslag uit de zeedienst kwamen en degenen die zich in het weeshuis onmogelijk gedroegen. kwamen bij particulieren terecht. De rest (vooral de kleine kinderen) nam men zoveel mogelijk op in het weeshuis.
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ten goede veranderd. De regenten maakten zich dan ook sterk het gevreesde onheil van een massale opzending tegen te gaan. 'Zoude het nu niet met de billijkheid strijden zulke weezen uit den schoot hunner familien weg te rukken? ( . . . )D e
indruk die het verzenden der weezen eenige jaren geleden na Feyenoord op de gemoederen maakte en het algemeen genoegen dat derzelve terugkeering teweegbragt. zal nog wel in het geheugen aanwezig zijn '18.
Over de opinie van de weeskinderen zelf spraken de regenten niet. De directie
achtte die van ondergeschikt belang, 'daar zij veelal hun eigen geluk niet regt
kunnen inzien'. Wei wisten de regenten 'van zeer nabij, dat huivering hunne harten vervult wanneer van verplaatsing naar elders iets wordt aangevoerd'19. En
weer brachten de regenten naar voren dat het doel van de Maatschappij van Wel-

dadigheid loffelijk was en men er zeker verarmde huisgezinnen naar toe kon sturen, maar geen wezen. Die moest men niet gelijkstellen met lieden die veelal wegens ondeugden en luiheid verarmd waren, maar die dienden juist gekoesterd te
worden in de schoot van de burgerij. Hier kwam weer de aloude intentie van de
godshuizen ter sprake: het bewijzen van weldadigheid aan noodlijdende individuen die niet door eigen schuld tot hun staat van ellende waren vervallen.
Daarop kwam op 2 augustus 1823 een reactie van de gouverneur van Zeeland.
Hij wees erop dat er slechts 66n manier was om de steeds toenemende kosten voor
armenzorg te beheersen en een structurele verbetering aan te brengen en weI door
de opvoeding en het onderwijs van de armen en wezen in de kolonien ter hand te
nemen. Op 22 augustus vond daarop een conferentie plaats tussen de regenten
van de godshuizen en het gemeentebestuur van Middelburg. Hier bleek duidelijk,
wat ook al bij de bestedingskwestie eerder zichtbaar was, dat het de gemeenteraad primair om de financiele belangen te doen was, terwijl de subdirectie voor
het weeshuis allereerst de belangen van de wezen op het oog had. Deze botsende
belangen leidden in het geval van de weesjongen Huisman, de schrijver van de
heer Jansen, tot een openlijk meningsverschil. De raad was van mening dat voor
deze dienstplichtige jongen geen vervanger aangetrokken had mogen worden,
terwijl de regenten deze bekrompen zuinige houding werkelijk te dwaas vonden.
Huisman was een van de meest belovende weesjongens. 'Waar is de wet welke
zegt dat iedere behoeftige weeze soldaat moet zijn?' De regenten vonden het kortzichtig dat de weesjongens 'in weerwil van hunnen goeden aanleg en omdat zij
ongelukkig, behoeftig en ouderloos zijn, toch veroordeeld worden om voor andere weet- en deugnieten somwijlen te marcheren'20. Want rijke jongens kochten
soms hun dienstplicht af door wezen in hun plaats op te laten komen. Waarom
zouden veelbelovende wezen dan ook niet eens een remplacant kunnen aantrekken?

Dit meningsverschil illustreert duidelijk de verschillende gerichtheid van regenten en raad. Hoewel de regenten het geld ook belangrijk vonden, keken zij
toch vooral naar de lange termijn, wanneer de wezen volwassen waren. Konden
zij dan zelf hun brood verdienen of niet? Opzending was op korte termijn ongetwijfeld voordeliger en zou vast niet slecht zijn voor de opvoeding van de kinderen, zo meenden de regenten, maarjuist over het effect op lange termijn waren zij
RAZ NAGM relatieven notulen 1823. inv.nr. 98.
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minder gerust. De gemeenteraad vond het financiele argument op korte termijn
doorslaggevend. De wezen kostten teveel, de jongens verdienden te weinig en
hun verzorging door de Maatschappij van Weldadigheid was veel goedkoper.
De regenten van de subdirectie verzetten zich met kracht tegen dit misverstand. Zij erkenden wel dat de jongens niet veel verdienden, maar dat feit lag buiten hun invloedssfeer. Veel wezen kwamen pas op latere leeftijd in het weeshuis
en waren uit een armoedig gezin afkomstig, waar hun opvoeding zodanig was
verwaarloosd dat zij lezen noch schrijven konden. Nu gold in het weeshuis de
gulden regel dat de kinderen eerst een zekere mate van bekwaamheid in deze elementaire kennis moesten hebben voordat zij op een ambacht werden besteed.
Daardoor leerden veel jongens pas laat een vak en tegen de tijd dat zij goed gingen
verdienen, hadden zij hun ontslaggerechtigde leeftijd al bereikt.
Na uitgebreid overleg en ampele discussie, wisten de regenten uiteindelijk de
verkiessegemeenteraad ervan te overtuigen dat opzending naar de kolonien 'niet
lijk' was voor alle wezen, maar alleen dienstig kon zijn voor de kinderen die genegen waren tot veldarbeid en voor de groep wezen die ongeschikt was tot enig
ander ambacht. Een door de regenten opgestelde lijst van kinderen die op grond
van deze criteria in aanmerking kwamen voor opzending, telde slechts drie h vier
namen. Deze kinderen hielden de regenten echter in 'reserve' voor het mogelijk
overlijden of ontslag van de tien wezen die al in Frederiksoord waren. Overigens
waren de wezen nu zelf ervan doordrongen dat zij hard moesten werken en veel
geld inbrengen om zich te vrijwaren van opzending. Daarom waren er nu nog
minder kinderen dan in eerdere instantie, die in de termen voor opzending vielen.
Intussen probeerde de subdirectie op last van de gemeenteraad zoveet mogelijk
te bezuinigen. Op het zoveelste verzoek aan de subdirectie om weer eens het 'minimum' te berekenen waarvoor de kinderen in het weeshuis verzorgd konden
worden. reageerden de regenten dat de huidige prijs van 25 cent per dag voor iedere wees het absolute minimum was.
Dat weliswaar dit onderhoud voor de weezen met 2/3 der uitgaven zoude kunnen verminderd worden indien men eens wilde de proef nemen, hoe ver men kwam met kinderen alleen water en brood tot voeding, stroo tot legging en linnen voor kleding te
in dusdageven en voorts als woudezels op het veld den kost liet verdienen, doch daar
of
kolonie
werkhuis
in
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weezen
zoude
zijn.
kundraaglijker
eenig
nig geval het lot
nen wij tot dusdanigen maatregel niet adviserenll

6. Verplichte opzending
Een halfjaar nadat het onheil bedwongen leek te zijn, kwam een jobstijding. Volde koning
gens Koninklijk Besluit van 24 maart 1824 verlangde Zijne Majesteit
dat wezen en verlaten kinderen, onderhouden op kosten van de armenfondsen,
opgestuurd werden naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid.
Alle kinderen tussen de zes en achttien jaar die door het algemeen armbestuur
werden onderhouden en niet blind of krankzinnig waren. vielen in de termen om
naar Veenhuizen te worden gezonden en kinderen die door een kerkelijk armbe-

21.

534

RAZ NAGM

relatieven notulen

1824. inv.nr. 99.

stuur waren opgedragen, gingen naar Frederiksoord21. Wanneer een wees zoveel
verdiende dat hij in zijn eigen onderhoud voorzag, kwam hij onder opzending uit.
Doordat de Middelburgse regenten voor de armwezen beschikten over het legaat
van Van den Berge Blok, waarvan de rente als de persoonlijke inkomsten van de
kinderen werd beschouwd, kon de inkomstengrens worden verlaagd tot f 24,50.
De regenten voelden uiteraard niets voor opzending, temeer daar duidelijk
werd dat de meeste kinderen niet naar de vrije kolonien zouden gaan, maar naar
de bedelaars- en wezenkolonien Veenhuizen (noordwest-Drenthe) en Ommerschans (noord-Overijssel). Op last van de gemeenteraad, die graag tot opzending
overging, maakten de regenten een lijst op van acht weesjongens die geschikt waren voor het leven in de kolonien, maardan wei alleen voor de vrije kolonien. Een
jongen was landbouwer, zes jongens waren nog schoolkinderen en 66n was

'weerwolfsknecht'21.
Maar zo gemakkelijk kwamen de regenten er niet vanaf. Tot dat moment gebeurde opzending steeds op basis van vrijwilligheid en men verlangde een goede
zedelijke instelling en een goede gezondheid van de kolonisten en weeskinderen.
Onder druk van de slechte financiele positie ging de Maatschappij van Weldadigheid ertoe over meer weeskinderen en vondelingen aan te trekken. Aangezien het
ledental van de Maatschappij van 1 8 1 8 tot 1827 terugliep van 21.187 tot 12.900
leden, miste men een forse som aan contributie24. Het leek een oplossing om behalve geldleningen te vragen, ook wezen en vondelingen in een speciaal te bouwen tehuis in Veenhuizen te verzorgen, waar de kinderen voor f 60,- per jaar per
kind opgevoed konden worden tot nuttige leden van de maatschappij en met hun
arbeid de Maatschappij van Weldadigheid voordeel konden brengen. Kloosterhuis voert in haar studie over de vrije kolonien terecht aan dat het gevaar groot
was dat door de verplichte besteding het vertrouwen in de Maatschappij van Weldadigheid geschaad zou worden. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Men ervoer de opzending van wezen als een soort verbanning van een groep waarvoor
de stedelijke gemeenschap juist zelf zou moeten zorgen. Ook uit de reacties van
de Middelburgse regenten blijkt deze instelling.
Nu de verplichte besteding voor armwezen door koning W i l l e m 1 w a s afgekondigd, brak een storm van protest los. De burgerwezen, wier opvoeding grotendeels bekostigd werd uit de renten van hun eigen vermogen, en de andere wezen
die niet ten laste van een armbestuur kwamen, hoefden geen gevaar te vrezen.
Maar voor de armwezen was weinig hoop dat de regenten daadwerkelijk de
nieuwe ontwikkelingen konden tegenhouden. Om nu de deze kinderen toch zoveel mogelijk in de stad te houden, gingen veel burgers en familieleden de armwezen reclameren25. Sommigen wilden de kinderen in huis nemen en verzorgen,
anderen betaalden slechts voor de kinderen zodat zij niet meer ten laste van het
armbestuur kwamen. Een aparte commissie 'tot onderzoek van de reclames tot
naasting van wezen' moest de stroom aanvragen opvangen. De commissie deed

22. Tenzij ze meer dan f 45,- per jaar verdienden. Samen met de subsidie van eveneens f 45,kwam men dan op het bedrag van f 90,- waarop de verpleegkosten in het burgerweeshuis waren
gebaseerd.
23. in Zeeland was een weerwol f iemand van twaal f ambachten en dertien ongelukken.
24.
Kloosterhuis, De bevolking der vriye kolonitn. 61.
25. Burgers eisten de verzorging of het financiele onderhoud van een kind op.
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onderzoek naar de 'zedelijkheid' en de financiele positie van de reclamanten en
bracht verslag uit aan de subdirectie over gesticht nr. 3. De reclamanten moesten
wel een borg stellen.
In totaal werden in 1825 88 wezen gereclameerd. Sommige goedwillende burgers die zich in een eerste gol f van enthousiast medeleven hadden opgegeven een
weeskind te reclameren, kregen spijt van de onbezonnen daad toen zij beseften
De regendat zij de kinderen tot aan hun meerderjarigheid moesten onderhouden.
ten hadden daar wel steeds nadrukkelijk op gewezen, 'speciaal tot verzekering en
waarborg dat de kinderen niet ligtvaardig zouden worden teruggegeven'26. Indien
de kinderen toch teruggestuurd werden, dan moesten de reclamanten in ieder geval voor hun verzorging in het weeshuis betalen. Van de 88 reclamanten bleven
zo na onderzoek en bezinning nog slechts 78 over. Familieleden probeerden ook
regelmatig de kinderen op fysieke gronden te laten afkeuren voor de opzending
naar Veenhuizen. Dan hoefden zij de kinderen niet te onderhouden en bleven die
toch in de stad.
Ook de hervormde kerkeraad probeerde alles om de wezen van zijn kerkgenootschap in Middelburg te houden, maar op last van de gouverneur moest de
commissie deze reclames verwerpen. De daaropvolgende stroom van verzoeken
van gemeenteleden diende volgens de gouverneur uiterst kritisch te worden getoetst, want die was 'in zoo weinige dagen zoo menigvuldig ( . . . ) geworden, dat
er schier geene enkele weeze meer tot opzending zoude overblijven'. Deze reclames zouden 'zijn toe te schrijven, niet aan eene wezenlijke gezindheid der verzoeker om zich met het onderhoud der kinderen te belasten, maar aan suggestien
van anderen waardoor de verzoekers niet zouden kunnen geacht worden eenen
voldoenden waarborg aan te bieden,27
In 1828. driejaar later, wist de hervormde kerkeraad op een legale manier zijn
zorgenkinderen onder de vleugels van de stedelijke bevolking te houden. Door
collectes haalden de diakenen geld op en betaalden daarmee f 64,- per hervormd
weeskind voor opname in het weeshuis. Zij bedankten voor de subsidie uit de steverviel. Voor de
delijke kas. waardoor het dwingende argument van opzending
al
voor de nedie
maar
wezen
hervormde
opgestuurd waren kwam dit plan te laat.
leek het
in
kwamen,
voor
1828
in
die
kinderen
aanmerking
opzending
gentien
een uitkomst te zijn'N. Ook het rooms-katholieke kerkbestuur greep dit lumineuze
idee met beide handen aan.

26. RAZ NAGM stukken betreffende reclames 1825. inv.nr. 1150.
27.

T.a.p.

Op 3 1-ebruari 1828 vonden de diakenen naeen collecte voor de wezen de volgende ontboezeming in een collectezak:
28.

Voor U 0! Menschenvriend! klopt 't dankbaar hart der Weezen
Neen. niet vergeefs gehoopt. was op U 't wachtend 006
Gi.i hebt hun bee gehoord en wou die wond genezen
Maar ddnen wensch bii U, ik traan dier kindren droog.
Deez eersteling hoe schoon! wat zigt op meerder vruchten!

Of zou angu,·alligheid nog eenge twijffling voen ?
Bij zulk een grootsch begin. vertraging durven duchten
Zoo men weldadigheid geen lof maar oneer doen.
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De Maatschappij van Weldadigheid volgde met argusogen de nieuwe ontwikkelingen en wendde alle invloed aan om deze maas in het net te dichten. In december 1828 ging er een vlammende brief van koning Willem I uit, dat de kerkeraden geen collectes meer mochten organiseren om de wezen zonder hulp van de
stadskas te onderhouden. Dit bestempelde hij als buitengewone en dus ongeoorloofde collectes, omdat ze de strekking hadden 'de oogmerken van het gouvernement met betrekking tot de colonisatie der vondelingen, weezen enz. kracht- en
doelloos te doen worden'19. De volgende jaren gaven Gedeputeerde Staten van
Zeeland in de Provinciale Bladen regelmatig een herinnering dat opzending naar
de kolonien verplicht was en wezen zij zeer nadrukkelijk op het financiele voordeel.

Om de armbesturen gerust te stellen, schreven Gedeputeerde Staten dat de ze-

delijke opvoeding 'alleszins doelmatig' was en het niet in het belang van de kinderen was, hen 'om eene geringe bezuiniging' uit te besteden aan lieden wier
voorbeeld nadelig was voor de fysieke en zedelijke ontwikkeling. De 'schandelijke handelwijze' van de regenten en de kerkeraden was strijdig met 'Zijne Majesteits weldadige bedoelingen: Uiteindelijk hanteerde de overheid een effectief
dwangmiddel waardoor de kinderen echt niet meer aan opzending konden ontkomen. De vergoeding voor de wezen bedroeg nog slechts f 30,-. Daarvoor kon
geen enkel armbestuur of weeshuis een kind verzorgen. Wanneer de kinderen
naar Veenhuizen zouden gaan, kregen de armbesturen nog f 45,- subsidie per
kind30.

Voor de weeskinderen was de afhankelijkheid van de burgerij lang niet altijd
gemakkelijk te verwerken, een afhankelijkheid die door de liefdadigheid van de
reclamanten nog nadrukkelijker voelbaar werd. Vroeger prentten de regenten de
wezen die afhankelijke positie bij voortduring in en hadden de kinderen duidelijk
een hekel aan hun herkenbaarheid als wees, mede omdat zij als voorwerpen van
publieke liefdadigheid rondliepen en zich daarnaar dienden te gedragen. Toch
was die drukkende liefdadigheid waarschijnlijk minder klemmend dan toen burgers persoonlijk ingrepen en betaalden om wezen van opzending naar de kolonien
van weldadigheid te vrijwaren. Die burgers kozen een bepaalde wees met naam
en toenaam uit en betaalden speciaal voor hem. Dat wist het kind ook. Uit 1848
dateert een bericht van een jongen die zwaar leed onder de benauwende menslievendheid van reclamanten. Die lieten dan ook geen gelegenheid voorbij gaan om
de jongen, wanneer hij zijn geld kwam halen, in te prenten dat hun offer zwaar
woog. De jongen schreef uiteindelijk wanhopig zijn zwager: '0 Georg, ik kan u
niet zeggen hoe het mij smart nog langer zoodanig genadebrood te moeten
eten'31. Als uiterste maatregel wilde de knaap in militaire dienst, zodat hij tenNu hulde aan den Heer, den Vader van de weezen !
Van Hem. de middlen eind, de harten neigde Hij
Dat wekk' bij hen de lust om Hem altoos te vreezen
Jehova's beste gunst het loon der mildheid zij.
Een vriend der Weezen

29. RAZ NAGM relatieven notulen 1828, inv.nr. 102.
30, De armbesturen werd de schone belofte voorgehouden, dat wanneer de kolonisatie goed
verliep, enkele kinderen gratis konden worden geplaatst. Naarmate meer kinderen in Veenhuizen
waren opgenomen, zou men eerder met die gratis plaatsing kunnen beginnen.
31.
RAZ NAGM ongesorteerde stukken 1848, inv.nr. 880.
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minste in zijn eigen onderhoud kon voorzien. De familie was geschokt door deze
plannen en bracht daarom de zaak ter kennis van de regenten. Maar hoeveel kinderen hebben in stilte hun leed geleden?
Volgens het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1827 mochten alleen nog
naaste familieleden een weeskind reclameren om het voor opzending te behoeden. Deze strikt uitgevoerde nieuwe harde lijn in de anti-naastingscanipagne
leidde soms tot schrijnende gevallen. Wanneer een kind geboren en getogen was
in het huis van de pleegouders, die ook graag de kosten van het onderhoud op zich
namen, maar desalniettemin hun pleegkind naar Veenhuizen zagen vertrekken,
was dat een hard gelag.
In december 1829 breidde het dagelijks bestuur van de Maatschappij van WeIdadigheid de groep die in aanmerking kwam voor opzending naar Veenhuizen
nog uit. Niet alleen wezen, vondelingen en bedelaars, maarook 'andere voorwerpen' kwamen nu in aanmerking, waarmee men vooral behoeftige gezinnen bedoelde en lieden die wegens hun slechte gezondheid aanvankelijk niet bij de 'uitverkorenen' hoorden. De Maatschappij van Weldadigheid wilde hoe meer hoe
liever bestedelingen krijgen in verband met de broodnodige bestedingsgelden.
De regenten in Middelburg hadden daarbij de indruk dat het in de vrije kolonie
Frederiksoord beter toeven was voor de kinderen. dan in de massale kindergestichten te Veenhuizen, een conclusie waartoe de geschiedschrijver van de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid, Eilerts de Haan, in 1872 ook
kwam. Desalniettemin functioneerde opzending dikwijls als strafmaatregel. In
1829 dreigden de regenten de weesjongen Vanendonck hiermee. Zij vermaanden
hem wegens zijn diefachtige neigingen 'met bedreiging van hem naar de kolonien
te zullen zenden zoo hij zich niet betere'. Datzelfde jaar werd dit dreigement bij
een ander geeffectueerd. Aanvankelijk werd ook gedreigd met opzending naar de
vrije kolonie Frederiksoord. Van de vier jongens die daar in 1822 naar toe gingen, waren drie al eerder wegens ernstige vergrijpen gestraft32. Sinds 1830 vertrok 66nmaal per jaar een groep weeskinderen naar Veenhuizen, meestal in mei
ofjuni, wanneer de wegen het best begaanbaar waren.
7. Veenhuizen

De besteding in de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid ging onherroepelijk door. Allereerst kwamen vondelingen en verlaten kinderen in aanmerking, verder kinderen die voor het grootste deel ten laste van het armbestuur kwamen en tenslotte diegenen die voor het grootste deel uit de eigen inkomsten van
de gestichten werden onderhouden. In de nieuw gebouwde gestichten te Veenhuizen was plaats voor 2700 kinderen, waarvan Zeeland er 151 moest leveren en
wel 119 uit Middelburg, 26 uit Vlissingen en 6 uit Veere. De kinderen dienden
gezond te zijn, dat wil zeggen niet blind of krankzinnig, en in staat tot lichamelijke arbeid. De 151 Zeeuwse wezen zouden in 3 groepen opgestuurd worden. De
eerste groep van 38 Middelburgse wezen, 3 uit Veere en drie uit Vlissingen, zou
op 1 april 1825 in Veenhuizen moeten aankomen, maar nadat de lijst met namen
bekend was geworden, lokte dat meteen weer een stroom van nieuwe reclaman32.
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Desalniettemin gingen deze jongens vrijwillig.

ten uit. Dertien Middelburgse wezen werden door familie of burgers opgeeist.
Van ieder kind dat op de lijst voor Veenhuizen stond, noteerde men de naam,
leeftijd, fysieke gesteldheid, beroep, verdiensten, inkomsten uit bezit en voor
wiens rekening het werd onderhouden. Een signalement completeerde het geheel. Een aparte 'commissie van executie voor de verzending van eenige weezen
naar de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid' werd in het leven geroepen, die de medische keuring en de opzending regelde. Van de 119 wezen keurde
de commissie er 91 goed. Voor hun verzending werden de kinderen in het werkhuis aan het Noordpoortplein verzameld, het vroegere armweeshuis. Een binnenvader en -moeder verzorgden de wezen daar, de kinderen droegen hun weeskleren en vanuit dat tehuis volgden zij het onderwijs in de armschool. Deze tijdelijke
huisvesting in het werkhuis, waar ook alle bedelaars en ongure sujetten verbleven, versterkte het idee dat de kinderen als landlopers werden behandeld en vergrootte de weerstand tegen hun opzending. De kinderen waren in het werkhuis
overigens strikt gescheiden van de groep bedelaars die naar Ommerschans moest
vertrekken, maar de burgers zagen die scheiding niet en bemerkten alleen dat wezen en bedelaars tezamen in het werkhuis verbleven.
Het vervoer van de wezen ging per schip, via Amsterdam naar Steenwijk en
vandaar te voet of met karren naar Veenhuizen. In de maanden maart tot en met
augustus, het goede seizoen om te reizen, vertrokken de kinderen. Voor hun vertrek onthaalden burgemeester en wethouders hen nog in het gasthuis en de regenten deden hun pupillen uitgeleide. Als reisgeld kreeg ieder kind een gulden mee.
De regenten zorgden voor voeding en slaapgelegenheid aan boord. Tijdens het
reisklaar maken van de kinderen kwamen steeds weer nieuwe verzoeken tot reclame van wezen, soms zelfs enkele uren voor het geplande vertrek. Dergelijke
pogingen hadden meestal geen effect meer. Kinderen die om gezondheidsredenen afgekeurd werden, moesten na hun herstel alsnog naar Veenhuizen gaan.
Wat stond de kinderen in het onbekende Veenhuizen te wachten? In 1823 en

1824 waren daar drie grote vierkante gestichten gebouwd, twee voor wezen en
66n voor bedelaars. Naast ieder gebouw stonden 102 arbeiderswoningen, gedeeltelijk rug aan rug met de gestichten, zodat zich aan die zijde geen ramen in de gestichten bevonden. In de twee wezengestichten waren twaalf zalen voor de kinderen. De zolders dienden voor algemene werkzaal en de binnenplaats fungeerde
als speelplaats en siertuin, waarbij een houten hek de jongens van de meisjes
scheidde. De kinderen werden naar leeftijd en geslacht verdeeld en in aparte zalen ondergebracht. De zalen droegen hun naam naar het bedrag dat de daarin ge-

huisveste kinderen moesten verdienen, varierend van zeven stuivers voor de zestot negenjarigen (die dus in de zevenstuiverszaal verbleven). tot 28 stuivers voor
de jongens boven de zestien jaar 3.
De jongens stelde men te werk op het land, in de katoenspinnerij en katoenweverij, de koffiezakweverij, de turfgraverij of zij werden tot ambachten opgeleid.
De meisjes werkten in de huishoudelijke dienst of in de diverse fabrieken. De verzorgers van de kinderen waren veelal gepensioneerde onderofficieren, meestal
niet mensen met veel pedagogische kwaliteiten, die met de karwats regeerden. In
de loop van de jaren kreeg deze wezenverpleging veel kritiek te verduren. Vooral
in Ommerschans, waar de gestraften uit de diverse kolonien werden onderge33. Kloosterhuis. De bevolking der rrije kolonien. \30-13\ .
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Afb. 96. Afbeelding van het derde gesticht in de kolonie Veenhuizen. Lithografie naar
de toestand \,an 1826.

bracht, heersten bandeloosheid en gebrek aan tucht die de regenten thuis grote
zorgen baarden. Over Veenhuizen waren aanvankelijk minder ongunstige berichten te horen, al waren veel armencolleges het niet eens met de opzet. De verzorging bij de huisgezinnen zoals in Frederiksoord geschiedde, was echter evenmin een goed alternatief gebleken. Van den Bosch erkende het ook zelf: 'Ik weet
mij niet weI te redden met de kinderen, de duivel is niet in staat order te houden
onder zulk een boel'34. Mede door deze mislukking heeft de Permanente Commissie overwogen of gestichtsverpleging een goed alternatief was. Tot grote teleurstelling van Van den Bosch bleek op den duur ook deze vorm tot mislukken
gedoemd.
In 1837 schreef Wardenburg35 een vurige aanklacht tegen de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij gaf daarin fel af op de opgetrokken schijn dat de gestichtsverpleging prima verliep en aan alle verwachtingen
voldeed, terwijl de kinderen in grote ellende verkeerden. Wardenburg erkende
dat de situatie in het begin van de negentiende eeuw in de diverse weeshuizen
evenmin rooskleurig was en veel te veel kinderen in kleine gestichten overal in
den lande waren ondergebracht, dat de kinderen zwak en ziekelijk waren en dat
uit deze weeshuizen 'eene minder sterke menschensoort' voortkwam. Wegens de
kwijnende handel en nijverheid was de plaats van de weeshuizen in de grote ste34.

Ibidem. 168.

35. Wardenburg. Permanente Commissie der Mciatschappij van Weldadigheid.
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den nu minder geschikt om kinderen aan het werk te helpen dan voorheen en de
landbouw bood volgens de algemene opinie alleen nog mogelijkhe
den op grote
schaal mensen aan het werk te helpen. als nieuwe bron van welvaart en tevens als
'heilzaam tegengift voor den geest des tijds'. Zo zou men het 'verslapt en verbasterde volkskarakter (kunnen) versterken en ( . . . ) veredelen' Bovendien werden
de staat en de armbesturen ontlast van de grote kosten voor de armen.
De Maatschappij van Weldadigheid had helaas de ontginning veel te positief
berekend. Er was vooral veel meer mest nodig voor de schrale
grond en die moest
duur betaald worden. Om meer inkomsten te krijgen, werden weeskinderen en
bedelaars naar Veenhuizen en Ommerschans gehaald waarvoor men bestedingsgelden ontving, maar men had geen lering getrokken uit de eerdere mislukking
van de wezenbesteding bij de huisgezinnen. Allereerst was het toezicht over de
wezen verre van voldoende. Het oppertoezicht van de directeur kon zich slechts
bepalen tot 'eene bloote surveillance', de onderdirecteur hield zich voornamelijk
bezig met de inspectie van werk, kleding en met het bestraffen van de wezen.
Slechts de zaalopzieners, veelal oud-militairen, zouden iets kunnen betekenen
voor de kinderen, ware het niet dat zij veel schrijfwerk te doen hadden en ieder
maar liefst 160 kinderen onder zijn opzicht had, 'zoodat ook
zorg zich gewoonlijk daartoe bepaalt dat hij uit zijne vengstertjes van tijd zijne
tot tijd waarneemt
of de kinderen zich stil en rustig gedragen,16. De opvoeding bestond dus voornamelijk uit 'bloot surveilleren' zonder dat men aandacht besteedde aan de 'zedelijke, verstandelijke en ligchamelijke ontwikkeling van den mensch'.
Ook de huisvesting van de kinderen was ongeschikt. de winter zaten de kinIn
deren voortdurend binnen. In het gesticht waren
geen ramen op de zonkant en wegens de koude luchtte men de zalen niet. De kamers waren te laag voor een voldoende hoeveelheid lucht voor de vele kinderen. Het gebeurde zelfs dat 1200 kinderen in 66n zaal onderwijs kregen. De omwonende kolonisten waren
bepaald
geen goed voorbeeld voor de wezen: bedelaars uit Ommerschans en veteranen
met vele onhebbelijke gewoonten.
Op de voeding van de kinderen bezuinigde men gaandeweg meer en meer. Per
dag zouden de kinderen een half pond brood, drie pond vaste gekookte spijzen,
een achtste pond spek of vlees en 66n pint melk moeten krijgen. Maar vlees zagen
zij nauwelijks en het verdween tenslotte geheel van het menu. De kinderen protesteerden vruchteloos bij de ambtenaren, zij weigerden te werken en uiteindelijk
barstten zij uit in 'luide verwenschingen tegen hunne onderdrukkers', zodat een
volslagen wanorde en toestand van miskenning van het gezag ontstond. De wezen liepen met velen tegelijk weg. De politie moest eraan te pas komen
om te zorgen dat niet alle grote jongens de gestichten verlieten. Wegens de grote aantallen
deserteurs konden niet alle teruggebrachte weglopers bestraft worden en de leiding nam dan een paar kinderen die als voorbeeld voor anderen 'wreed getuchtigd' werden met dertig tot veertig slagen met een riet.
Het treurig lot van de kinderen was in de omgeving van de kolonien algemeen
bekend, zodat de omwonenden deserterende kinderen in huis opnamen en voorthielpen op hun vlucht. Ook waren er veldwachters die weigerden de vluchtelingen te achtervolgen. In 1825 liepen de eerste Middelburgse wezen weg uit de kolonien, allereerst jongens, maar eind 1827 ook een meisje met haar minnaar.
.

36.

Ibidem, 26.

37.

Ibidem, 81.
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Voor zwangere meisjes was weglopen het enige alternatief om aan een langdurige en vernederende straf in Ommerschans te ontkomen.
In 1827 bracht men de voeding op 33,5 cent per week, nog geen vijf cent per
kind per dag. Wardenburg merkte daarover cynisch op dat vrees voor te sterke
De ontslagen
groei van de kinderen niet de reden van deze vermindering kon zijn.
kinderen vertoonden de sporen van de karige voeding. Zij waren te klein en gelemet grote
ken op 'het geslacht der stokmannetjes'. De kinderen vulden hun maag
hoeveelheden waterige soep en aardappelen van de slechtste soort. Volgens de
toen heersende opinie werd de maag door zo'n grote hoeveelheid vocht geweldig
'hetwelk dan
opgerekt, waardoor andere ingewanden in de verdrukking kwamen,
natuurlijk menigerlei wanorde in het ligchaamsgestel te weeg brengt'. Ook zou
het maagsap niet toereikend zijn om zoveel vocht te doordringen. Het feit dat de
kinderen geen vlees meer kregen, achtte hij zeer nadelig voor de lichamelijke ontwikkeling. Wardenburg staafde zijn mening daaromtrent met de opmerking: 'alle
reizigers stemmen daarin overeen dat volkeren die geheel of bijna uitsluitend van
planten of visch leven. traag. dierlijk en dom zijn ·37

8. Be/ei,ing
Van de Middelburgse wezen zijn weinig berichten over hun verblijf bekend en
evenmin blijkt uit de stukken in hoeverre de regenten van de werkelijke situatie
op de hoogte waren. Wei hebben zij het boekje van Wardenburg aangeschaft,
maar een reactie op de inhoud gaven zij niet. Een van de weinige berichten van
weeskinderen bestaat uit een brief van drie wezen, J.C. Telman en de zusjes Maria en Johanna Sanders. aan de regenten geschreven. Hieruit blijkt. weinig verrassend, dat ook de Middelburgse wezen graag weg zouden willen uit Veenhuizen. Omdat deze brief een aardig beeld geeft van de gedachten van de kinderen.
volgt die hier in zijn geheel. De kinderen schreven in maart 1826:
Veel geliefde Heeren, Wij zenden u deze brief dat wij nog gezond zijn en wij hopen
van u het zelfden te hooren. Lieve heeren. wij vinden het niet plezierig dat gijlieden
ons niet eelis schrijft. Wij wilden eens weten of gijlieden zoo aan ons denkt of spreekt
reeds kinderen zijn
als wij van (u) spreken en denken. Wij schrijven u echter dat er
weggehald en dat er na alle gedachten de wezen van Harlem van de mei worden wegals vaders voor ons zorggehald. Wij willen nu. lieve heeren en vaders. dat gij nu ook
den. want wij zouden niet gaarne zien dat wij op Veenhuize moeste blijven en dat de
andere wezen weggehald werd. Toen wij in het weeshuis waren. hebt gij, lieve vaders, wei voor ons gezorgt en nu wilden wij dat gij ook voor ons zorgden. De grooste
het vertrek
jongen Jan Dues heeft doodelijk ziek gelegen en wij verknyzen ons over
der anderen en nu wenschten wij ook. lieve heeren, dat gij spoedig voor ons zorgden,
een meisje en
dat wij ook heengingen. Lieve heeren, vier kinderen zijn er overleden,
de
door
is
overleden
drie jongens
de
het
eenne
en
pleures
borst
meisje
drie jongens.
door het knyzen. Lieve heeren. verders weeten wij niet te schrijven. Wij verblijven
op cito. cito, cito antwoord. Wij blijven u onderdanige weeskinderen

in verwachting
3x
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Op deze roerende smeekbede reageerden de regenten dat niet aan het verzoek kon
worden voldaan en dat het briefje voor notificatie was aangenomen
. Of de kinderen nog antwoord kregen, valt niet op te maken. De regenten hadden ook weinig
keus. De vergoeding van slechts f 30,- voor een weeskind die in de termen van
opzending viel maar thuis werd gehouden, was zo gering dat men daar absoluut
niet mee uitkwam.
Ook de dringende verzoeken van kinderen in Frederiksoord om 'hunne
geboorteplaats' eens te mogen bezoeken, werden wegens de reiskosten niet gehonoreerd. Men was tevens bang dat de kinderen na afloop van hun verlof niet meer
terug zouden gaan, hetgeen namelijk regelmatig gebeurde bij kinderen wier overkomst door familie werd bekostigd. Daarom weigerden de regenten het verzoek
van Jansje Catharina Ros van Rijswijk in 1841 toen zij schreef:
nu wou ik gaarne eens aan U verzoeken of ik toch eens mijn
geboorteplaats mogt aanschouwen en U Edie ook, want U kunt bij U zelve wei denken dat ik in die tien jaar
wei eens mijn verlangen naar de stad moet krijgen en ook wei verlang om U eens te
zien, want ik denk nog meer aan U als om mijn eigen ouders. want mijn vader heef
mijn verlaten en U tot nu toe nog niet. want ik hoop toch dat ik op U nog hoop mag
stellen.

Het gevoel van verlatenheid in het verre Drenthe drukte dit meisje treffend uit

met:

nu wensch ik ook eens iets van Uw te horen want ik ben hier al tien jaar gewees en
nog nooit een brief of een antwoord van iemand gehad en toen ik nog in het weeshuis
was, kwam mijn vermielje mii nog wei eens bezoeken, maar nu lijkt weI of er geen
een meer om mu geeft.

Jansje had weinig illusies dat de regenten haar zelfs nog maar kenden, laat staan
dat zij werkelijk veel voor haar over zouden hebben39. Ook de weesjongen C.
Goemaat die in 1840 tweemaal uit Veenhuizen was gedeserteer
d en naar Middelburg was gevlucht, gaf als reden op dat het verlangen om zijn familie te zien hem
tot die daad had gebracht. De regenten stuurden hem echter terug met een transport bedelaars40. Een enkele keer mochten wezen wel overkomen naar Middelburg, vooral wanneer hun ontslag nabij was en zij alvast een baan in Middelburg
zochten. Uiteindelijk betaalden de wezen hun reizen zelf, doordat men de kosten
bij hun alimentatie optelde.
Nog steeds gold de vrije kolonie Frederiksoord met de verzorging van de wezen in huisgezinnen als aantrekkelijker dan de massale gestichten in Veenhuizen.
De regenten stuurden dan ook de kinderen die zich 'het loffelijkst'
gedragen hadden naar Frederiksoord. Veenhuizen werd meer en meer als afschrikwekkend
dreigement gebruikt, ook door mensen die een weeskind in huis hadden genomen. Zo schreef de verzorger van Anthony Steunenburg
'dat de opzending van
den zelven naar de een of ander kolonie het eenige middel is om hem tot nadenken
en tot zijn pligt terug te brengen'41.
39.
40.

RAZ NAGM relatieven notulen weeshuis 1841, inv.nr. 1210.
RAD, archief Maatschappij van Weldadigheid, vergadering Raad van Tucht, 29 augustus

1840. inv.nr. 1622.

41.
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Jongens konden nog redelijk gemakkelijk aan een langdurig verblijf in de kolonien ontsnappen door in zeedienst of in militaire dienst te gaan. Soms meldden
jongens van negen jaar zich al om te gaan varen, ondanks de vele risico's die daar
nog steeds aan verbonden waren. Ook Jacob Peter de Graaff en zijn broer ontsnapten aan Veenhuizen door zich op zestienjarige leeftijd in dienst te begeven.
Vij f jaar later, in 1834, schreef Jacob de regenten een keurig briefje, waarin hij
onder andere memoreerde:
Geliefde vaders, ik kan u het niet schrijven hoe blij ik was toen ik van die zandwoestein Veenhuizen af was, want dat was daar geen leven voor geen jongmensch, want
ik was al net zoo lief in een tughthuis als daar. Maar tog in tegendeel spijtende het
mijn toen ik van mijn zusje af moest. want die had toen geen troost meer. maar zij is
Goddank er ook gou af. want die is de 15 november 17 jaar geworden43

Jacob deed tenslotte nog een beroep op de zorg van de regenten en schreef 66n van
hen:

Geliefde vader. ik hoop dat u voor mij zorgen zal. U ben wel mijn vader niet, maar u
heeft mij groot gemaakt als u eigen kind. al hoewel ik nooit mij(n) ouders gekend
heb. reken ik dat u mijn eigen vader ben.

9. Onts[ag
De regenten wilden voor de kinderen die al in Veenhuizen verbleven weinig meer
doen dan zorgen dat zij niet te vroeg ontslagen werden. waardoor zij onvoldoende
geschoold zouden zijn en moeilijk in hun onderhoud konden voorzien. Het was
in de kolonien regel dat alle kinderen ontslagen werden aan het begin van hetjaar
waarin zij twintig werden, terwijl de Middelburgse regenten een wees nooit voor
zijn eenentwintigste verjaardag ontsloegen, maar pas in de maand mei volgend
op deze verjaardag. De moeilijkheid was dat de regenten zich niet meer met de
kinderen bemoeiden vanaf het moment dat het ontslag verleend was en hen dus
ook niet meer financieel ondersteunden. De wezen die armoedig en werkloos uit
de kolonien naar Middelburg terugkeerden, erop vertrouwend dat de 'lieve vaders' weI voor hen zouden zorgen. kwamen bedrogen uit. Zij konden niet meer
in het burgerweeshuis terecht en werden als 'bedelaar' in het werkhuis ondergebracht, waar hun opnieuw opzending naar Veenhuizen boven het hoofd hing. nu
in de hoedanigheid van bedelaar.
De kinderen die in Middelburg opvoeding genoten, hadden tegen hun ontslaggerechtigde leeftijd vaak wel een geschikte baan, maar de twintigiarige kinderen
uit de kolonien konden meestal niet in hun onderhoud voorzien. Als de kinderen
langer in Veenhuizen wilden blijven. mocht dat weI, maar de regenten betaalden
geen kostgeld meer voor die kinderen, zodat zij toch ook daar voldoende moesten
zien te verdienen. Om deze reden waren de Middelburgse regenten er alert op dat
hun wezen vooral niet voor hun eenentwintigste verjaardag werden ontslagen.
Het geschil over dit punt tussen de Permanente Commissie en de regenten liep
hoog op, zodat het uiteindelijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken werd
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voorgelegd. Die had weinig begrip voor het Middelburgse standpunt, maar was
uiteindelijk wel genegen toestemming te geven dat 'tot bevordering van het geluk
des levens' de kinderen nog iets langer in de kolonien mochten verblijven.
Voortaan stuurde de Permanente Commissie jaarlijks een lijst naar de regenten
van de bestedelingen die dat jaar hun ontslag moesten krijgen, met daarbij de toekomstplannen van de wezen. De meeste kinderen wilden toch weer naar hun geboortestad terugkeren en daar een baan zoeken, waarbij zij vrijwel altijd vermeldden dat familie hen zou helpen. De rooms-katholieke wezen kregen bovendien
veel hulp van hun kerkbestuur. De stekeligheden tussen de Middelburgse regenten en de Permanente Commissie bleven echter voortduren. Op de jaarlijkse lijst
van de voor ontslag in aanmerking komende kinderen schreef de Permanente
Commissie regelmatig de opmerking: 'Doch de regering van Middelburg zal om
de bekende redenen waarschijnlijk tegen het ontslag zijn', of'verlangt te worden
ontslagen en is voor zijn onderhoud goed berekend, maar daar hij te Middelburg
te huis behoort en ter naauwernood 19 jaren oud is, zal het ontslag, waartoe anders weI kan worden geadviseerd, wel buiten aanmerking moeten blijven'43
Op 30 oktober 1843 viel voor de armwezen het verlossende woord toen het Koninklijk Besluit bekend werd gemaakt dat de verplichte opzending naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid was vervallen. De armbesturen
mochten nog wel kinderen sturen, maar de verplichting was opgeheven. De tarieven voor plaatsing in de kolonien werden echter zodanig verhoogd, dat het voor
de armbesturen onvoordelig was de kinderen daar onder te brengen. Bovendien
hadden de regenten 'van vroegeren tijd de treurige ervaring (...) dat de meeste
weezen van de kolonien terugkomende, doorgaans niets geleerd hebben en buiten
staat zijn in hun onderhoud te voorzien'44.
Vanaf dit moment stuurden de regenten nog slechts sporadisch wezen naar
Veenhuizen en dan alleen als men geen alternatieven zag45. Door de kolonien op
deze wijze als straf te gebruiken, versterkte men het ongunstige imago. Toen de
regenten in 1863 enkele buitengewoon onverschillige en luie knapen naar Veenhuizen stuurden, deden zij dat pas nadat alle aangewende pogingen hen tot andere
gedachten te brengen vruchteloos waren gebleken. Zij wilden een voorbeeld stellen voor de andere weesjongens: 'Mogen velen er laatdunkend in berusten dat zij
toch onderhouden worden, thans zullen de twee bovengenoemde als voorbeeld
voor anderen ondervinden dat er andere plaatsen zijn dan dit gesticht waar zij
kunnen heen gezonden worden,46 De Maatschappij van Weldadigheid was ingrijpend veranderd en vormde sinds 1859 geen geheel meer met de rijksbedelaarsgestichten, zodat geen kinderen naar andere kolonien doorgestuurd konden
worden wanneer zij zich in de vrije kolonien aan onzedelijk en slecht gedrag
schuldig zouden maken. Daarom informeerde de leiding van de vrije kolonien
des te beter naar de antecedenten van nieuw aangemelde bestedelingen en was
men niet gelukkig met probleemgevallen. Dit type kolonisten versterkte de negatieve beeldvorming.

43.
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RAZ NAGM relatieven notulen 1844. inv.nr. 175.
In 1862 was nog slechts Hn van de tien plaatsen benut die de regenten in Frederiksoord

relatieven notulen 1833-1838. inv.nrs. 105-106.

mochten bezetten.
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Toen de regenten in 1892 weer een weesjongen naar Frederiksoord wilden sturen. informeerde de directeur eerst of de knaap wel vlijtig, fatsoenlijk en eerlijk
was, omdat het 'hier niet eene strafinrichting, maar wel opvoedingsinrichting is'.
De regenten waren voldoende bekend met de Maatschappij van Weldadigheid
om er geen strafinrichting in te zien, maar zij wisten maar al te goed dat zij recht
hadden op tien plaatsen in Frederiksoord. Zelfs de minder gunstige berichten omtrent nieuwe bestedelingen zouden niet mogen leiden tot weigering van opname.
'Wat ook zou ons regt betekenen indien wij alleen onze beste weezen mogten opzenden? Het zijn juist diegenen waarop iets valt aan te merken, die uit een weeshuis moeten verwijderd worden'47. Na veel onderhandelingen nam men uiteindelijk de jongen toch op, tot grote opluchting van de regenten die hem nergens anders kwijt konden. Na deze affaire besteedden de regenten (in 1898) nog 66n recalcitrante en zich misdragende jongen in de vrije kolonie Frederiksoord en weer
functioneerde de Maatschappij van Weldadigheid als laatste mogelijkheid waar
de regenten hun pupillen naar toe konden sturen.

47. RAZ NAGM relatieven notulen 1892. inv.nr. 125.
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HOOFDSTUK 29

THUISBLIJVERS EN TERUGKOMERS
1. Burgerwez,en

Na 1812 was nog slechts 66n weeshuis in gebruik. Daarin zouden eigenlijk alle
wezen verzorgd moeten worden, hetgeen in de praktijk, gezien de grote aantallen. onmogelijk was en met het oog op het sociale onderscheid tussen armwezen
en burgerwezen niet wenselijk werd geacht. De zeldzame burgerwezen die
krachtens de oude, strenge toelatingseisen recht hadden op opname in het burgerweeshuis, vonden daar onderdak, aangevuld met armwezen voor wie de familie
of anderen voldoende bestedingsgeld betaalde'. Maar het karakter van het burgerweeshuis was drastisch gewijzigd. Het gesticht was afhankelijk geworden van
de stedelijke subsidies, mede door de rampzalige situatie van het algemeen armencollege en de tiercering van de staatsschuld. In de jaren 1799 tot 1811 had het
burgerweeshuis krediet moeten verlenen aan het armbestuur voor een hedrag van
42.645.15 waarvan 25.361,7 voor geleverde geneesmiddelen. Bovendien
had het armbestuur nog voor f 12.000,- aan wissels van het weeshuis gebruikt.
Hierdoor was 'van het eigenlijk gezegde burgerweeshuis bijna niets anders dan
de naam en treurige herinnering van vorige welvaart overgebleven'2.
Op 10 november 1825 nam het gemeentebestuur het besluit het burgerweeshuis zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven. Vanaf I januari 1826 zouden alleen 'echte' burgerwezen het gebouw bevolken en het weeshuis moest weer
financieel onafhankelijk worden. Voor opname kwamen in aanmerking de wezen. geboren uit ouders met een wettig huwelijk van wie de langstlevende lid van
de hervormde kerk was geweest en als ingezetene van Middelburg was overleden. Net als vroeger gold dat de ouders nooit bedeeld of bankroet mochten zijn
geweest, tenzij de bedeling of de schulden terugbetaaid waren. Overigens konden niet alle wezen die aanspraak maakten op deze nieuwe status, ook werkelijk
opgenomen worden. De inkomsten uit het kapitaal van het burgerweeshuis waren
nog niet toereikend en daarom beperkte men het aantal, waarbij de oudste kinderen voorrang kregen. De jongste kinderen bleven zolang nog ten laste van de hervormde diaconie. Per kind werd een jaarlijks bedrag van f 90,- uitgetrokken.
Primair was het van belang dat voldoende kapitaal werd gevormd, waartoe de
regenten dankbaar gebruik maakten van de conversie van de uitgestelde schulden kansbiljetten, de vergoeding voor de bij de tiercering verloren kapitalen. Door
dat bedrag en de rente ervan jaarlijks in een fonds te beleggen, zou het burgerweeshuis te zijner tijd alle lopende uitgaven uit de rente kunnen betalen. Pas dan
was het oorspronkelijke doel gerealiseerd, namelijk dat het burgerweeshuis 'nimmer zoude strekken tot schade voor stad of armenkassen'. In februari 1826 begon
men met achttien kersverse burgerwezen die uit de middelen van het tehuis werden verzorgd en omstreeks 1845 was dit aantal gegroeid tot veertig kinderen.

f

f

1. In 1818 teldehet weeshuis vijftien burgerwezen, twaalf armwezen en waren 100 kinderen in
Feyenoord en 150 op het Walcherse platteland besteed.
2. RAZNAGMbesluiten 1820. inv.nr. 170: relatieven notulen 1820. inv.nr. 95.
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2. Ontslag en opleiding
De regenten hadden dus de zorg voor de burgerwezen in het burgerweeshuis, de
door particulieren onderhouden wezen in het burgerweeshuis, de kinderen die bij
familie of particulieren waren besteed, de wezen die in afwachting van hun opzending naar Veenhuizen in het werkhuis waren geplaatst, de wezen die al in de
kolonien Veenhuizen en Frederiksoord waren en de jongens in militaire dienst of
in de zeevaart. Op al deze groepen hield men toezicht, al vielen de kinderen in de
kolonien en de jongens in dienst alleen formeel nog onder hun invloedssfeer en
was de bemoeienis met hen voornamelijk van financiele aard. De besteding op
het Walcherse platteland verliep tegen het einde van de twintiger jaren van de negentiende eeuw steeds beter. De slechtste bestedingsadressen waren afgevallen
en bij de regelmatige inspectieronden noteerden de regenten dat de lichamelijke
gesteldheid goed was en het gedrag bevredigend. In mei 1826 schreven zij opgelucht dat niet 66n wees klaagde over zijn bestedingsadres. dat alle kinderen er
schoon en zindelijk uitzagen en 'hunne behoorlijke en gepaste antwoorden voldeeden ons zeer'.
De wezen bleven tot hun 21 e verjaardag onder de hoede van de regenten. In
1839 verhoogde de regering de leeftijd waarop men meerderjarig werd tot 23
jaar, hetgeen betekende dat ook de wezen langer onder de verantwoordelijkheid
van het weeshuisbestuur vielen. Dat vonden de conscientieuze regenten te lang,
temeer daar veel wezen op die leeftijd al echt volwassen waren en moeilijk in het
weeshuis gehouden konden worden. Weliswaar kreeg men langer de verdiensten
van de wezen, maar de druk op de opnamecapaciteit werd hoger dan acceptabel
was. Het college van regenten vond dat de meisjes met hun 21e jaar een dienst
konden zoeken waar zij dag en nacht konden blijven. Dan zouden zij zich in burgerkleren mogen kleden en hun hele loon zelf mogen houden. Bij ziekte konden
zij op kosten van het weeshuis in het gasthuis worden opgenomen. In het geval
dat de meisjes onverhoopt uit hun dienstbetrekking geraakten, konden zij in het
weeshuis terecht totdat zij een nieuwe betrekking hadden. De meisjes die te zwak
of te ziek waren om als dienstmeid te werken, konden tot hun 23e jaar op de naaischool blijven.
Met de jongens lag het moeilijker. Aan de ene kant was het in het verleden wel
gebleken dat 'zulke volwassene jongelingen' moeilijk meer in het gesticht konden worden gehouden en ook dat het de regenten niet gelukte het volle loon van
die jongens in de wacht te slepen. Anderzijds was ook gebleken dat veel jongens
op die leeftijd een 'prooie van verleiding en der loszinnigheid' waren. Maar het
eerste argument. versterkt door de enorme overbevolking van het weeshuis, deed
de balans overslaan naar de vrijheid op 21-jarige leeftijd. De jongens mochten
zelf voor woonruimte zorgen. WeI wilde het college van regenten op de hoogte
zijn van de verblijfplaats van de jongens en vielen zij tot hun meerderjarigheid
nog onder de hoede van de regenten. Bij ziekte en lichaamsgebreken golden dezelfde bepalingen als voor de meisjes. Wanneer de kinderen door eigen schuld
hun baan verloren, plaatsten de regenten hen tijdelijk in het werkhuis.
Hiermee gingen de regenten in tegen de resolutie van de gemeenteraad van
1828 waarin uitdrukkelijk werd bepaald dat met name de jongens tot hun meerderjarigheid in het gesticht moesten verblijven. Dat was vooral met het oog op de
verdiensten zo bepaald. Hoe ouder en vakbekwamer de jongens waren, hoe meer
zij verdienden. zodat zij tenslotte in principe een normaal knechtenloon zouden
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moeten krijgen. Wegens de bekende misstanden en onderlinge geheime afspraken tussen bazen en knechten gebeurde dat officieel vaak niet, maar toch waren
de verdiensten van de oudste wezen aantrekkelijk genoeg. Vandaar dat het stadsbestuur persisteerde op dit punt. Desalniettemin hadden de regenten het laatste
woord en vertrokken de wezen met hun 21 e jaarr.
veranDe ontslagbrieven die de wezen bij hun meerderjarigheid meekregen,
derden in de loop der jaren. Als teken dat men veel waarde hechtte aan een burgerlijke fatsoensmoraal, vonden de regenten het nodig het gedrag van het weeskind op zijn ontslagbriefje te vermelden, zodat 'de weezen welke zich, gedurende
den tijd dat zij onder deze directie hebben gestaan, steeds goed of behoorlijk hebben gedragen, hierin niet gelijk staan met die welke zich onbehoorlijk of slecht
hebben aangesteld,4. Daartoe creeerden zij drie rangen. Voor wezen met een
de directie wijgoed gedrag kwam er op het ontslagbiljet te staan: 'certificerende
ders dat deze weeze zich uitnemend wel heeft gedragen geduurende den tijd dat
dezelve onder deze administratie is geweest'. Wezen die weliswaar geen loffelijk
getuigenis verdienden, maar zich evenmin slecht hadden gedragen, kregen het
predikaat 'behoorlijk: Bij slecht gedrag vermeldde men niets. Opvallend is dat
voornamelijk meisjes in aanmerking kwamen voor de eerste rang, hetgeen natuurlijk een mooi getuigschrift was om in een dienstbetrekking te geraken.
De jongens beoefenden na hun ontslag de vanouds bekende handwerken,
waarbij zij binnen de gegeven mogelijkheden hun eigen keuze mochten volgen.
Zo kon in 1848 de weesjongen Van Puffelen zich in Rotterdam bekwamen bij een
orgelbouwer5 en ontvingen de broers Willem en Martinus Pouwelsen alle hulp en
begeleiding bij hun wens zich in de schilderkunst te bekwamenb. Een ander kreeg

gratis bijles in Latijn om zich des te beter te prepareren op zijn apothekersopleiding. Het absolute hoogtepunt was de wees Dormaar, in 1898 de trots van het
burgerweeshuis, toen hij na een voltooide HBS-opleiding en aanvullend examen
in Latijn en Grieks, in Amsterdam chemie ging studeren. Na zijn doctoraal in
1903 cum laude afgelegd te hebben, werd hij assistent aan de universiteit te
Utrecht en werkte daar 'buiten onze kosten' aan zijn dissertatie. aldus de trotse
maar zuinige regenten. In het armweeshuis waren de regenten buitengewoon ingenomen met de jongen die in 1900 tot opzichter bij Rijkswaterstaat in Hoek van
Holland werd benoemd. 'Bij de vele teleurstellingen die wij zoo vaak ondervinons aangenaam
den bij de opvoeding, vooral van de jongens in dit gesticht. is het
te mogen wijzen op laatstgenoemde ontslagene'7. De privaatlessen die hij bij leraren van de ambachtschool mocht volgen, bleken nuttig besteed, aldus de zuinige regenten. Uit negentig sollicitanten was de weesjongen gekozen en dat vonden alle betrokkenen een unicum, een ware omwenteling, omdat weeskinderen
in een dergelijke competitie vrijwel altijd verloren, wegens hun mindere geschiktheid, slechtere opleiding en een vaak slechtere gezondheid.
3. RAZ NAGM relatieven notulen 1828, inv.nr. 102.
4. RAZ NAGM notulen weeshuis 1820-1824. inv.nr. 1191.
Karolus Marinus van Puffelen. geboren 19 december 1826, werkte vijfjaar bij orgelbouwer
J.A. Mennes te Brigdamme. vervolgens bij Kam en Van der Meulen in Rotterdam en daarna bij
Naber en Merklin in Brussel. Daarna vestigde hij zich in Zaltbommel als orgelbouweren heeft hij
vooral orgels voor kleine dorpskerken gebouwd.
6. Zelts na hun ontslag organiseerde het bestuur nog een hulpcomitd dat de opleiding van beide
jongens in Antwerpen bekostigde.
7. RAZNAGM jaarverslagover 1900. inv.nr. 127.
5.
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Afb. 98. Achterzijde van het burgenveeshuis.

Langzamerhand veranderden de eisen die men stelde aan de opleiding van de
weeskinderen. Was het in de eerste helft van de negentiende eeuw nog een geweldige prestatie wanneer bijna alle wezen bij hun ontslag een handwerk hadden geleerd om daarmee hun brood te verdienen, hetgeen ook inderdaad gunstig afstak
bij de kinderen die uit de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid waren
ontslagen, zo was het tegen het einde van de negentiende eeuw en in het begin van
de twintigste eeuw niet meer voldoende dat de jongens alleen het elementair onderwijs hadden genoten en daarna meteen een vak leerden. In 1909 spraken de regenten hun wens uit dat de jongens vdor hun vakopleiding eerst de ambachtsschool en eventueel de burgeravondschool zouden bezoeken. De keus in opleidingen werd in de loop van de negentiende eeuw veel ruimer. Apothekers, boekdrukkers en beeldhouwers waren geen uitzondering onder de gekozen beroepen.
In 1870 werden de weesjongens opgeleid tot timmerman (2), smid (1), schilder
(3), schrijnwerker (4), instrumentmaker ( 1), draaier (1), kruidenier (1), banketbakker (2), gymnastiekleraar ( 1) en machinist ( 1)
Voor de meisjes was eveneens een ontwikkeling gaande. Werden zij aanvankelijk alleen tot naaister, dienstbode of werk- en wasmeid opgeleid, waarbij de
burgerweesmeisjes het twijfelachtige voorrecht boven de armwezen hadden dat
meer van hen tot naaister werden geschoold, na 1870 kwamen ook de beroepen
van hoedenmaakster, winkeljuffrouw, soms vroedvrouw en vooral
onderwijzeres binnen hun bereik. Toch werd nog steeds het grootste deel van de meisjes zowel uit het arm- als burgerweeshuis dienstbode. In 1909 noteerden de regenten
dan ook dat 'zij het wenschelijk achten dat de meisjes ook een betere opleiding
kregen, dat zij niet alleen schuren en schrobben, maar ook goed leeren naayen.
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knippen en koken'. Daarom vonden zij voor hen de huishoudschool een noodzakelijke opleiding. Alle meisjes die het weeshuis verlieten, kregen nu in ieder geval een kookcursus. De beroepsmogelijkheden bleven voor hen echter nog steeds
bijzonder beperkt. Toen in 1911 een van de regentessen een weesmeisje na haar
ontslag in dienst nam en bemerkte dat zij twee linkerhanden had wat het huishouden betreft, verweet zij de binnenmoeder dat zij haar plicht verzaakt had alle
meisjes tot dienstboden op te leiden. Pas als een meisje echt haar zinnen op een
bepaald beroep had gezet, kon zij, soms met veel moeite, bereiken dat zij tot de
opleiding toegang kreeg. Dat gelukte ook de eigenzinnige Jansje Frekenhout, die
in 1911 koste wat kost vroedvrouw wilde worden, al stapte zij later over naar het
onderwijzersbestaan.

3. Naaischool
De naaischool vormde een vast onderdeel van het burgerweeshuis. In het begin
van de negentiende eeuw werkten er ongeveer dertig meisjes, tien uit het burgerweeshuis en twintig van buiten het tehuis. De meisjes op de naaischool varieerden in leeftijd van tien tot achttien jaar en moesten gevaccineerd zijn en vrij van

hoofdzeer. Van maandag tot en met vrijdag werkten zij in drie groepen, onderscheiden naar kundigheid, 's morgens van negen tot twaalf en 's middags afhankelijk van het jaargetij van twee tot vier of van twee tot zeven uurs. De beste meisjes hadden het toezicht overde anderen. Tot aanmoediging reikten de regentessen
jaarlijks prijzen uit, bekostigd uit de rente van het legaat van de oud-regentes mevrouw van Cattendijke. De prijzen bestonden uit kleine zilveren snuisterijen, zilveren rijgnaalden, vingerhoeden, naaldenkokers of zelfs een zilveren knipbeugeltje of doosje.
Net als de jongens mochten de meisjes een derde deel van de verdiensten zelf
houden. Zij verrichtten grof en fijn naaiwerk, leerden breien, stoppen, mazen en
patroontekenen, werkten zowel voor het gesticht als voor de burgerij en een enkele keer, in 1830, ook voor de militie die door de meisjes in nieuwe hemden
werd gestoken. Ook breiden zij de borstrokken voor de wezen. Omstreeks 1830
kende de naaischool een inzinking. Volgens de geruchten verslapte de tucht en
ging de reputatie van de school hard achteruit. De neergang was echter meer te
wijten aan de algemene armoede in Middelburg, waardoor velen uit de burgerstand zelf hun naaiwerk verrichtten of goedkoop door familie lieten doen. Ook
nam het aantal vrouwen toe dat wilde bijverdienen en daartoe uit naaien ging. Het
kostte de regenten veel moeite in deze periode van recessie de burgers te bewegen
uit menslievendheid hun naaiwerk naar het burgerweeshuis te brengen.
Mede door het eentonige maar vermoeiende werk, spijbelden de naaimeisjes
veel. De regentessen namen dat probleem zeer serieus, maar wisten niets anders
te doen dan te straffen en daarmee konden zij het kwaad niet uitroeien. In de zomer van 1882 deed de eerste naaimachine zijn intrede in de naaischool, pas in
1911 gevolgd door een tweede. Toen hoefden de meisjes niet meer in rijen op de
banken te zitten, maar konden zij aan een tafel hun werk doen. Die bankjes waren

8.

RAZ NAGM relatieven notulen 1828. inv.nr. 1203. De tijden werden in de loop van de jaren

steeds gewijzigd.
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voor de naaistertjes al die tijd een soort martelbankjes geweest. Ze hadden geen
leuningen en geen tafelblad. zodat de meisjes met hun werk op schoot en voorovergebogen. in een schaars verlicht en benauwd vertrek hun nette steekjes
moesten maken. Bovendien zaten de meisjes naar bekwaamheid op rijen. groot
en klein doorelkaar, zodat de 6/n nauwelijks met de voeten bij de grond
kon. terwijl een ander de knieen hoog opgetrokken had. Ook in het armweeshuis werkten
de naai- en wasmeisjes veel te lang en was het werk te zwaar. Slechts zeven meisjes moesten al het naai- en verstelwerk doen voor de ongeveer 40 armwezen
(1895). Het vele machinale haastwerk vormde een grote belasting voor de meisjes.

Een overzicht laat zien welke bedragen in de naaischool omgingen, waarbij bedacht moet worden dat een door de meisjes genaaid hemd in de negentiende eeuw
gemiddeld 25 cent kostte.
Tabel XVII Tienjaarlijkse gemiddelden van de ontrangsten en uitgaven van de naaischool in het burgerweeshuis in guldens
jaar

1841-50
1851-60
1861-70
1871-80

ontvangst

ontvangst

uitgaven

weeshuis

burgers

naaimeisjes naaimoeder
(1/3 deel)

96,35
72,72
58,93

230,39
359,10
341,49
240.88

108,91

10,819

151,34
133,32
68,49

vergoeding

8,33
21,00
19,25
13,43

winst

208,38
281,58
236,53
126,63

In 1910 hief men de naaischool op. Dat betekende niet dat de meisjes niets meer
hoefden te doen. Zij moesten nog steeds voor het weeshuis naaien, maar de particuliere klanten waren opgezegd en men liet geen meisjes van buiten het weeshuis
meer toe.

4. Militaire dienst
Voor de meisjes was het niet gemakkellik vddr hun ontslaggerechtigde leeftijd uit
het weeshuis te komen. Alleen goed gedrag en een dienstbetrekking boden daartoe mogelijkheden. Voor de jongens was het na de Franse tijd moeilijker geworden dan voorheen. De zeedienst bood minder perspectieven en de regenten konden daardoor moeilijk hanteerbare jongens niet meer op een schip naar Indie zetten. Een alternatief waren de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid.
De militaire dienst bood een betere mogelijkheid om jongens uit het weeshuis
te verwijderen, zij het dat de knapen die nog niet onder de conscriptie vielen, op
basis van vrijwilligheid in dienst moesten treden. Bij de herhaalde oproepen voor
vrijwilligers toonden zij overigens weinig animo en zo al enkelen overgehaald
werden door de in het vooruitzicht gestelde premie, dan werden zij tot ergernis
9. De naaiinkomsten van de periode 1871- 1880 zijn slechts van twee jaar opgegeven. Gemiddeld over die twee jaar bedroegen de ontvangsten f 48.65.
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Afb. 99. Kop en schotel. porcelein. Tekst op het kopje. 'Geschenk aan den heer H.
Rekker. President der Gi,dshitizen. Oud 60 jaar, den 3 julij 1861 ' . Tekst op het schote Middelburg'
teltje: ' De naaimeisies in het armweeshuis
van de regenten nog vaak afgekeurd wegens de geringe lichaamslengte en slechte
gezondheid. Artikel 53 van de wet op de Nationale Militie legde aan ouders.
of pupillen te doen inschrijvoogden en regenten de verplichting op hun kinderen
ven wanneer zij in de termen van de loting vielen. Vrijwilligers waren uiteraard
boven analtijd welkom en als die uit de gestichten kwamen, hadden zij voorrang
de
om
was
echter
juiste leeftijd van de jonderen. Een probleem voor de regenten
de armbesturen bij aanhadden
kinderen
alle
niet
lang
Voor
n.
te
achterhale
gens
zodat de regenten op
de
en.
correct
doorgegev
gegevens
benodigde
melding
moesten
schatten, waarbij de
een
geboortejaar
grond van lengte en ontwikkeling
de jongens op
moesten
conscriptie
de
jong
Voor
leken.
te
vrijwel
altijd
kinderen

hun achttiende jaar opkomen. Waren

zij

ouder. dan kreeg men een boetem.

Weesjongens traden ook op als nummerverwisselaar voor anderen, hoewel het
animo daartoe niet groot was. Zij verdienden er het aanzienlijke bedrag van.f 10.per kwartaal mee, of als zij naar Indie gingen zelfs f 15,-. Bij wet van 28 november 1 8 1 8, pas na 1823 strikter toegepast. was bepaald dat weesjongens niet zelf
geremplaceerd mochten worden. De regenten verzetten zich daar heftig tegen,
maar zonder succes.
10. RAZ NAGM notulen bestuur 1819, inv.nr. 66. Vanaf 1817 poogde men

de geboortedata
van de 21 jonveertien
van
men
wist
9
1
8
1
In
n.
doopextracte
de
uit
achterhalen
te
van de jongens
gens niet het exacte geboortejaar. Bij nader onderzoek wi ten de anibtenaren I·an de conscriptie
nog dertien van de veertien data te achterhalen.
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Welke nadeelige gevolgen moet zulk een maatregel op de zedelijkheid der kinderen
hebben. waardoor voor den dienst geheel ongeschikte voorwerpen doch niettemin
veel belovende kweekelingen voor de maatschappij door anderen welke zich uit
hoofde hunner verdiensten en opleidingen die weezen aantrekken, nimmer kunnen
vervangen worden, ja in weerwil van hunnen goeden aanleg en omdat zij ongelukkig
behoeftig en ouderloos zijn. toch veroordeeld worden om voor andere weet en deugniete te marcheren".

schreven de regenten geergerd.
Als voogden hadden de regenten nog steeds te maken met de jongens in dienst.
Van hen zijn dierbare verzoeken om hulp bewaard gebleven. Vrijwel
al deze jongens vroegen om geld, in de hoop een aanvulling op hun karige soldij te krijgen.
Daarvoor hadden zij de regenten ook nodig, want zij konden niet aan hun tegoed
komen. Of de jongens pasten slecht op en maakten schulden, df zij kregen hun
soldij onregelmatig of niet uitbetaaid en moesten geld lenen voor kleding en aanvullend voedsel. Opvallend in deze correspondentie is het beroep
dat alle wezen
deden op de 'vader-status' van de regenten. De weeskinderen waren zich maar al
te zeer bewust van het feit dat zij geen ouders meer hadden of dat hun ouders hen
verlaten hadden en dat de regenten nu als vaders voor hen moesten
zorgen. Ook
bij de brieven van de kinderen uit de kolonien komt dit aspect steeds weer naar
voren. Enerzijds hadden veel kinderen ook werkelijk niemand anders die voor
hun belangen opkwam, anderzijds was het de wezen zo ingepeperd
dat zij de regenten als hun wettige vaders gehoorzaamheid en dankbaarheid verschuldigd
waren, dat het geen wonder was dat zij in nood een beroep op hen deden. Bovendien beheerden de regenten hun geld, zodat een deemoedige houding en
een beroep op de 'lieve vaders' om voor hen te zorgen, klinkende munt opleverden.

5. Soldatenteed
Nu hadden de militairen het ook vaak slecht. De soldij werd onregelmatig uitbetaald, de dienstplichtige militairen stonden onderaan in de rangorde, vaak ten
prooi aan de willekeur van hun meerderen en op hun toch at geringe soldij werd
de bij aanvang van de dienst verstrekte kleding gekort. In 1817
klaagde soldaat
J.W. de Regt dat hij al vijf maanden niets anders dan gort te eten kreeg 'en nog
geen beste'. Om aanvullend voedsel te kunnen kopen, gaven de regenten een deel
van zijn erfenis in beheer bij De Regts kapitein, Van Son geheten, die hem daarvan wekelijks wat zakgeld moest geven om 'zijne jonge hongerige maag te doen
stillen'12. De regenten gaven de jongens nooit al hun geld tegelijk in handen, uit
angst dat zij het in korte tijd verspilden. Van Son bleek echter het geld voor zichzelf te houden en De Regt durfde uit angst voor zijn meerdere niets te zeggen.
Naar deze misstand gevraagd, zei hij zelfs 'met zweet op zijn hooft' dat de kapitein hem goed uitbetaalde. Dankzij een oplettende luitenant-kolonel werden de
regenten gewaarschuwd.
De brieven toonden vrijwel zonder uitzondering de geringe ontwikkeling van
deze jongens, die vaak ongeschikt waren voor een normaal handwerk. Vol spel11.
12.

RAZ NAGM brievenboek 1823, inv.nr. 1212.
RAZ NAGM relatievennotulen 1817, inv.nr. 156.
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fouten en in een chaotisch handschrift waren ze een blijk van het lage ontwikkelingspeil'3. Soms waren de jongens analfabeet, ondanks de scholingseisen van de
regenten en lieten zij de brieven door een maatje schrijven. In zo'n geval, wanneer men van een dienstplichtige weesjongen brieven in verschillende handschriften ontving, controleerden de regenten eerst ofde brieven inderdaad wel de
wensen van de bewuste jongen behelsden.
De correspondentie kwam van jongens in nood of met financiele problemen.
Vooral ziekte was een regelrechte ramp. De soldij ging dan niet door, de omstandigheden in de hospitalen waren slecht, niemand zorgde voor de bewassing of
eventuele extra voeding van de zieken. In 1849 klaagde J.J. Hamburg vanuit een
hospitaal 'met zoo een pijne (in) mijn buik en ik als dat ik dog van te stereven'.
dat hij de 'keleera' (cholera) had. want 'die heerster zoo en ik dog ook in de eewighijt te haan'.
Weesjongen Karel Hendrik de Groot lag in datzelfde jaar in Indie in een hospitaal. Zijn vorige brieven waren steeds zeer opgewekt geweest: 'daar is veel plazier in de kazerne met aal die millezijns, daar zijn veele Middelburgers'. maar
toen hij niet meer 'vris en gezond' was, werd alles ineens heel treurig. 'Mijnheer,
ik weet geen niews als dat er veel zieke zijn. Mijnheer, ik ben zoo vlou (flauw).
ik heb in drie daagen geen eeten gehad, dus mijnheer kan u het wel begrijpe wat
een honger dat ik heb en alles dubbel betaale en ik zie scheel van de honger'14.
Een jaar later lag hij opnieuw ziek in het hospitaal en had naar zijn zeggen at
acht dagen niets gegeten 'en u kunt wel begrijpen als dat nouw wel trek in het eeten krijg'. Weer verzocht hij regent Van Deinse om 'zente' (centen). 'Mijnheer
ik moet u wat vertellen als dat er zoo veel menschen in De Graaf stierfven, alle
dag oore wij de klok luje, dat is dat een mench strefv '. Hij bedankte Van Deinse
enorm voor alle moeite en vooral voor het steeds toegezonden geld.
u tienduizen maal zal zeegenne, niet alleen voor mij.
maar dat u voor de weezen gedaan heeft, als regent oover de weezen geregeert heeft.
zoo goed als dat er durft te denken. Dus mijnheer, ik kan u niet genog bedanke voor
de moeiten die u aan mij gedaan heeft weegens toen ik nog wees was. Toen heeft u
mij veel plazier genog gedaan en ook de weezen en ok de vader en moeder en ook genog veel armme menschen 13.

Mijnheer. ik hoop als dat god

Bernardus Giebe in 's-Gravenhage, die met geelzucht in het hospitaal lag,
klaagde eveneens over het geringe eten, 'want de doctores geven zoo weinig te
eeten als dat men haast het leven er niet kan ophouden als men geen geld heeft om
er wat bij te koopen'. En in 1855 schreef Reinier van Soelen hetzelfde. Men kreeg
in het hospitaal zo weinig te eten 'dat men naauwlijks het leven kan houden'.
De regenten gingen op vrijwel alle verzoeken om geld in, al vermaanden zij de
jongens wei steeds er goed gebruik van te maken. Zij schreven een weesjongen
die fuselier was: 'zijt echter spaarzaam want alhoewel het u eigen geld is, zal het
u echter aangenaam zijn om bij uwe meerderjarigheid nog iets te trekken' en bij
een ander: 'maakt een spaarzaam gebruik van dat geld want reizen kost veel'. En
aan de jonge lansier Lantain die continu in geldnood verkeerde. schreef Van
13.
14.

In de brieven zijn enkele typisch Zeeuwse dialectvormen te herkennen.
RAZ NAGM rekeningen remplacanten 1849, inv.nr. 1134.

15.

T.a.p.
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Deinse nadat hij al het beschikbare geld voor dat
jaar had opgestuurd: 'maakt er
een goed en zuiver gebruik van want meerder zend ik u niet voor in het volgende
jaarjulij ( . . . ) weest zindelijk op uwe kleederen enz. Ik moet u aanraden niet meer
te schrijven. want dat veroorzaakt briefporten' 16.
Vaak vroegen de jongens geld voor kledingstukken, vooral voor hemden en
borstrokken. Zo schreef nummerverwisselaar Dignus Franciscus
Hamburg in november 1855 in een van zijn vele smeekbeden om geld: 'Ik wou zo graag met de
winter twee borstrokken met een paar boezeroens koopen, want mijn heer, met
de winter is het hier wat kout om zoo te loopen'. De jaren daarna deed hij in het
najaar steeds dergelijke verzoeken: 'want mijn heer, het is bij ons gauw koudt,
want mijn heer. wij leggen digt bij de zee en daar het altijt houw (gauw) kout is' 17.
Dergelijke verzoeken werden door erg veel jongens gedaan. Ook trivialer verzoeken werden gehonoreerd. Dignus Hamburg vroeg eveneens
geld om op de kermis
naar het paardenspel te gaan kijken en voor de aankoop van een 'mooi orologie'
(horloge). Daarvoor meende hij de regenten weI enthousiast te moeten maken
met de woorden: 'het zou mijn speiten als ik het niet
zou kune krijgen (...), mijn
heer het is beter dat ik het zoo besteet als dat ik het onnutig bestet en een stuk daar
ik lang plezier van kon heben'18. Vooral met de kermis schreven de jongens veelvuldig om extra geld en ook dan ontvingen zij het. Maar wanneer hun tegoed verbruikt was, kregen zij geen cent meer.
Echt moeilijk hadden de weesjongens het die zich in dienst slecht gedroegen.
Remplacant Reinier van Soelen, in 1852 als weesjongen opgedragen en in 1853
als nummerverwisselaar opgegeven waar hij f 200,- voor beurde, raakte wegens
slecht gedrag in 1855 in arrest en kwam van kwaad tot erger. Zijn herhaalde verzoeken om borstrokken werden, onverwacht en onverhoopt, niet
gehonoreerd,
waarna hij een uitgebreide en zielige brief schreef dat hij zo leed onder de vochtige lucht van het huis van bewaring te Medemblik, waardoor hij regelmatig met
de anderdaagse koorts ziek lag. Via de griffier van het kantongerecht
kreeg hij
uiteindelijk de verlangde borstrok, twee hemden, een onderbroek en twee paar
sokken. Maar Reinier had dan ook een slechte naam gekregen bij de regenten
wegens zijn al te veelvuldige verzoeken om geld. Hij wist dat hij f 200,- in het weeshuis had staan en zodra hij in mei 1853 in dienst kwam,
begonnen de bedelbrieven binnen te stromen en nog wel met verzoeken om grote bedragen, van f 10,tot f 20,-, want 'wij krijgen zoo een klein traktement dat het schande is en om
armmoed te lijden, dat gaat slegt' 19. Al in juni 1853 vroeg hij f 35.- omdat alle
vorige bedragen op waren. In 1854 veroorzaakten de aanhoudende verzoeken een
conflict met de regenten, vooral nadat Reinier hen bedroog met het
vals voorwendsel dat hij een opleiding volgde en geld voor boeken nodig had. Reinier beloofde beterschap en zou proberen rond te komen van zijn traktement van f 3,per maand.
Zijn meerderen zagen liever niet dat hij extra geld kreeg en een van hen schreef
aan regent Van Deinse:

16.
17.

RAZ NAGM Brievenboek Van Deinse 1844-1845, inv.nr. 1142.
RAZ NAGM rekening remplacanten 1855-1856, inv.nr. 1134.

18. T.a.p.
19. T.a.p., 1853.
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Het geld bederft dien jongen! Hij bekomt te veel! dien ten gevolge sluiten zich enkele
drank natuurlijk!). er
gemeene sujetten aan hem aan. want hij onthaalt (op sterken
wordt gedronken (dat ik met alle magt tegen ga) en dan volgen de baldadigheden. Ondertussen heeft hij niets noodig, ontvangt soldij meer dan genoeg en is volstrekt niet
verpligt zijne kameraden te onthalen.

Deze bezorgde luitenant-kolonel bood zijn hulp aan de jongen 'op den goeden
weg waarin hij opgevoed is terug te brengen', op voorwaarde dat de regenten
geen geld meer stuurden. Reiniers verzoeken om geld gingen echter door en hij
gebruikte het geld voornamelijk om drank te kopen. Daardoor was hij zo vaak
dronken dat zijn strafregister indrukwekkend werdn. Hij had intussen grote
schulden onder zijn kameraden gemaakt. In juli 1855 stal hij na veel borreltjes op
de kermis te hebben gedronken een 'zoete koekje' van een kraam, pleegde baldaacht dagen kromsluidigheden en werd daarvoor door de krijgsraad bestraft met
dag ten uitvoer
andere
de
om
zou
straf
Deze
ting in een blok op water en brood.
worden gelegd. In november 1855 deserteerde Reinier, meldde zich na vier weken weer. zat in Utrecht gevangen en werd daarna overgebracht naar Medemblik.
Ook daar verzocht hij continu om geld. Zijn gedrag bleef slecht, met als toppunt
dat hij in het 'dtput van discipline' te Medemblik zijn strozak in brand stak in een
poging in de algemene verwarring te vluchten. Hij werd echter op heterdaad bevonnis af, 'welligt een
trapt en wachtte daarna in Haarlem zeer benauwd zijn
doodvonnes waarvoor ik hoop dat den goeden God mij zal bewaren'.
een gratieverWeer vroeg hij geld, dit keer om in het geval van een doodvonnis
voeding.
dagelijkse
de
bij
extraatje
een
om
zoek te kunnen indienen en tevens
'Wanneer het geval is dat ik voor den dood veroordeeld word, kund gij wel begrijpen dat ik die wijniegen dagen die ik weilligt nog heb te leven een goet ge-

bruik van het geld zal maken. terwijl ik met mijn eeten wat ik hier krijg niet mede
toe kan komen'. Hij schetste Van Deinse het aangename beeld dat als hij bij gunst
en gratie slechts een gevangenisstraf van tien tot vijftien jaar zou krijgen in plaats
van de doodstraf, hij in de gevangenis geen geld zou mogen ontvangen en Van
Deinse dus eindelijk verlost was van zijn smeekbeden om geld. Maar zo ging het
niet. Reinier had niemand anders tot wie hij zich kon richten dan de regenten en
dus schree f hij toch maar weer: 'daar ik wei is waar het niet meer waardig zijn om
Uwedele voogt te moogen noemen. maar daar ik anders geen mens meer heb om
gedaan
aan te klaagen als aan U...'21. Eerder al had hij een beroep op Van Deinse
ik aan
daar
mensch
met de woorden: 'waarde voogd, ik ben een wees, ik heb geen
zal
voortaan
u
ik
beloof
opbeter
ik
beterschap,
kan schrijfven om geld als aan u,
passen ( . . . ) ,n u hoop ik dat Gij mijn niet verlegen laat in deze toestand'.
De stroom verzoeken hield aan: 'God weet hoe kort ik er nog gebruik van kan
maken'. En toen de gevreesde doodstraf niet werd uitgesproken, maar slechts
twaalf jaar gevangenschap werd opgelegd, was Reinier niet opgelucht, maar
klaagde over het verplichte spinnen in de gevangenis: 'als ik twaalf jaar moet
door met
spinne, dan wouw ik liever dat ik dood was, wand die haal ik er toch niet
naar Reinier
het
laatste
de
stuurden
1858
In
geld
oktober
beetje
regenten
spinne'.
dat nog over was van de ·f 200.-. Nu had hij niets meer tegoed, hij was inmiddels
20.

RAF. Archief Gevangenwezen. inv.nr. 1059. Van augustus 1853 tot december 1855 is hij

maar liefst 17 keer bestraft.
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meerderjarig en viel dus niet meer onder de zorgen van de regenten en zij konden
niets meer voor hem doen. Pas in 1865 kwam weer bericht van deze eenzame
weesjongen. Na zijn vonnis van 1857 had hij zich tijdens de detentie erg slecht
gedragen, maar zag daar te langen leste de dwaasheid van in en veranderde sinds

1861 zijn instelling". 'Mijne misdaad is toch niet van dien aard. dat. zoo ik mogt
worden ontslagen, de schrik der maatschappij zal zijn, want dan ware het beter
dat men mij in de gevangenis liet verblijven'33.
Aangezien Reinier geen familie of vrienden had, werkten de regenten bij wijze
van hoge uitzondering mee aan het verzoek tot strafvermindering. Na een negatieve beslissing. wilde Reinierhet in 1866 weer proberen. maar het benodigde bewijs van goed gedrag werd niet verstrekt. Van Soelen gedroeg zich weliswaar
goed, maar niet uitmuntend. Zijn brieven aan Van Deinse waren inmiddels heel
anders van toon dan de vroegere botte en soms leugenachtige verzoeken om geld.
In 1866 herinnerde hij de regenten in een nieuwjaarsgedicht aan
zijn kommervolle bestaan en voor zover dat nog niet duidelijk was, voegde hij er nog een keurig briefje aan toe:

Niet gaarne in den hier geschreven wensch een verzoek willende voegen, hetgeen mij
mogelijk den schijn van eigenbelang zoude geven. zoo neem ik echter de vrijheid U
bij deze gelegenheid nogmaals te wijzen op het droevig lot waarin ik verkeer. U dank
zeggend voor Uwe aan mij betoonde belangstelling in het verloopen jaar. Bijna negen
jaar reeds ben ik van de vrijheid beroofd, elken dag langer in den kerker maken mij
ouder en ongeschikter om wanneer ik mij weder in het bezit mijner vrijheid mag verheugen, eene betrekking te verwerven24

Dit was een argument waarvoor de regenten bij uitstek gevoelig waren. Maar
Reinier was meerderjarig en daarom kon hij de regenten daarmee niet meer beYnvloeden. Hij had het eerder moeten bedenken. Uiteindelijk kreeg hij in maart
1868, een jaar voor zijn detentie zou aflopen, toch nog gratie.
Van Reinier van Soelen zijn veel brieven bewaard, maar hij was niet de enige
die in nood een beroep op de regenten deed. Ook jongens die nog niet eens wisten
dat zij onder het weeshuisbestuur vielen omdat tijdens hun afwezigheid de laatst
levende ouder was overleden. werden door de heren regenten geholpen
bij hun
rechtszaak voor de krijgsraad en de eventueel daaropvolgende gevangenschap.
6. Orde en tucht

Voor de regenten was de bestraffing van de nog onder hun hoede staande kinderen een steeds terugkerende zorg. Vooral de bestede wezen die zich bij particulieren zo slecht gedroegen dat de regenten ingeschakeld werden,
moesten in de ogen
van de regenten 'voorbeeldelijk' gestraft worden. De grote vraag was echter hoe
en waar. De donkere put in het burgerweeshuis zou overvol raken wanneer alle
weeskinderen daarop waren aangewezen en bovendien had men in dat tehuis er

22.
23.
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Afb. 100. Regentenkamer ran het burgerweeshuis. Links hangt het schoorsteenstuk
van Lydia Boreys. Het daaronder hangende tekstbord wordt omlijst door vier portretjes ran weeskinderen.

In het midden ran de fotc), achter de lamp, hangt het portret

ran A. de Brauw, raadsheer aan het Hof van VIaanderen. Hij schonk in 1763 zijn beeltenis. om|ilst met de wapenborden van zijn :.estien kwartieren.

weinig lust toe een soort tuchthuis voor bestede wezen te zijn. In 1813 beslisten
daarom de regenten dat de muiten in het armziekenhuis voor de kleine boosdoeners gebruikt moesten worden. Deze muiten waren donkere getraliede hokken.
waarin vroeger de krankzinnigen verbleven. In mei en juni van 1813 mochten al
meteen twee bestede wezen„ ieder apart, enkele dagen op water en brood in een
van de muiten doorbrengen. De subcommissie voor gesticht nr. 3, het weeshuis,
handelde daarbij op instigatie van het college van regenten over de godshuizen.
In 1816 handelde de subcommissie echter zelfstandig toen zijeen vriendelijker
variant van de vrijheidsberoving als straf toepaste. waarmee het college van rede regenten van het weeshuis
genten zich niet kon verenigen. De muiten vonden
ongeschikt en zij plaatsten een jongen enige tijd op water en brood in het werkhuis (het voormalige armweeshuis), waarbij hij met een blok aan zijn been de binzozeer de straf als wel de
nenplaats moest wieden. Het geschilpunt betrof niet
vraag welk college bevoegd was daarover te beslissen. Het overkoepelende college achtte de subdirectie niet bevoegd de correctie voor 'begane feylen van
zoortgelijke aart' zonder voorkennis uit te voeren.
Dit standpunt bevreemdde de subdirectie in hoge mate omdat zij nog niet eervan regenten.
der geconfronteerd was met het centralisatiestreven van het college
het
een
dat
weten
lieten
subdirectie
de
onmogelijke opDe gebelgde regenten van
gave was dat zij 'aan die vernederende afhangelijkheid zijn onderworpen'. Zorg
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voor wezen impliceerde het opleggen van straffen. Advies was altijd welkom,
maar mocht niet dwingend zijn. Aan het geval dat aanleiding gaf tot dit openlijk
meningsverschil illustreerden de regenten van de subdirectie dat de oplossing die
zij hadden gekozen veel beter was dan het gedwongen verblijf in de muiten van
het armziekenhuis annex simpelhuis, dat het college van regenten zo'n goede
straf vond. De subdirectie vond de muiten ' voorwaar meer geschikt voor zinnelozen dan voor kinderen die door angst en vrees welligt hunne gezondheid konden
verliezen'. Plaatsing in het werkhuis daarentegen achtte de subdirectie beter passend, waar de huisbewaarster 'wegens kinderliefde, dikmaals tegen ons oogmerk, in plaats van met water en brood ondertusschen de weezen met ander voedzel tot haare eige schade verkwikte'25. Uiteindelijk legde het college van regenten
zich neer bij het recht van de subdirectie zelf vrijheidsstraffen aan wezen op te
leggen.

Een andere straf voor jongens die niet meer in een gezin of in het tehuis waren
te handhaven, was de plaatsing in de spinschool. Voor meisjes die nergens meer
terecht konden en voor wie geen particulieren meer waren te vinden, was er altijd
nog een plaatsje als meid in het gasthuis of in het armziekenhuis annex simpelhuis, waar zij zonder loon tewerk werden gesteld. Zowel de strafperiode in het
spinhuis. het werkhuis als de tewerkstelling in 66n der godshuizen, was aan een
termijn gebonden, varierend van enkele weken tot wel een halfjaar. Pas bij recidive werd soms een kind voor onbepaalde tijd in het werkhuis geplaatst. Wanneer
het zich daar goed gedroeg, kreeg het in de praktijk meestal na enkele maanden
de vrijheid en kwam weer op een ambacht terecht.
In 1819 klaagde de subdirectie steen en been over het slechte gedrag van de
kinderen. Meisjes kregen hun ontslag uit hun dienstbetrekking en moesten dan elders voor een hoog bedrag besteed worden en jongens veranderden wegens hun
abominabele gedrag veelvuldig van baan zodat zij minder verdiensten voor het
weeshuis inbrachten. Bij hun meerderjarigheid konden zij niet voor zichzelf zorgen en vervielen tot ondersteuning door een armbestuur. Vooral bij de bestede
wezen had men te weinig strafmiddelen ter beschikking. Daarom volgde de subdirectie, overigens wel na raadpleging en met toestemming van het overkoepelende college van regenten, de in 1816 ingeslagen weg de kleine delinquenten
voortaan in het 'bedelaarswerkhuis', alias het oude armweeshuis te plaatsen. Dit
vonden de regenten een bestraffing die streng genoeg was voor ernstige vergrijpen, zoals de veelvuldig gepleegde diefstallen. Want daarbij verkeerden de regenten nog altijd in het dilemma dat de wezen enerzijds een zware straf moesten
krijgen, maar anderzijds zoveel mogelijk uit handen van justitie moesten blijven.
Die afzondering van de wezen vond men erg belangrijk. Kinderen die als gevolg van diefstal veel geld te verteren hadden, staken de ogen van de anderen uit.
Die kwamen daardoor gemakkelijker in de verleiding zelf ook te stelen, zowel
van elkaar als van hun werkgever, waardoor zij het gevaar liepen ontslagen te
worden. In 1820 bestraften de regenten daarom Johannes Houpt met een opsluiting in het werkhuis, nadat hij betalingen van de klanten van zijn baas had achterover gedrukt, aangezien 'zoodanige weezen niet goedschiks in een der godshuizen kunnen verblijven, dewijl dezelve aldaer voor de andere weezen hoogst gevaarlijk zijn en dergelijke misdaden ten afschrik van anderen weezen strengelijk
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behooren te worden gecorigeerd'26. Ook vergrijpen die wij nu meer als kwajongensstreken zouden betitelen, werden soms met opsluiting in het werkhuis bestraft. Toen in 1832 drie jongens 's morgens vroeg bij de heer Steveling over de
schutting klommen en zijn abrikozenboompjes plunderden, kreeg de oudste jongen die een 'voorganger in het goede' had behoren te zijn de wel erg strenge straf
om tot zijn meerderjarigheid in het werkhuis te moeten blijven. De ernst zat hier
in het feit dat hij als burgerwees, aan wie zoveel ten koste werd gelegd, onwaardig was nog langer in dat gesticht te verblijven. Hier werd de jongen het slachtoffer van de omstandigheid dat de kinderen die ontkwamen aan opzending naar de
kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid. dankbaarheid moesten tonen
voor de vele moeiten die de regenten zich daarvoor getroostten. Zijn twee maten,
een burgerwees en een pupil van het hervormde armbestuur, kregen dezelfde morele veroordeling, maar een lichtere straf met zelfs de luxe van tijdens hun opsluiting op water en brood een vleugje melk aan het water te zien toegevoegd.

7. Johanna Maria Pistoor
Zolang wezen van beide seksen in een tehuis verzorgd werden. deed het probleem van de zwangere meisjes zich met de regelmaat yan de klok voor. Slechts
6dn geval zullen wij hier bespreken en wel het geval van Johanna Maria Pistoor,
dat in 1834 veel opschudding verwekte omdat degene die haar gereclameerd had
en dus voor haar betaalde burgemeester C.G. Bijleveld was. Sinds 1825 had hij
in de kosten van haar onderhoud voorzien en haar van opzending naar Veenhuizen gevrijwaard. Bijleveld was zeer teleurgesteld in zijn menslievende bedoelingen een arm weesmeisje tot een goede stand te laten opvoeden. Maar desondanks
trok hij zijn handen niet van haar af, hoewel hij na het voorgevallene officieel niet
meer verplicht was het bestedingsgeld voor haar te betalen. De vader van het kind
bleek de weesjongen Jan van Fraijenhove te zijn, 66n van de abrikozendieven. die
al lang genegenheid had opgevat voor Johanna en haar met kleine geschenkjes
vereerde. De binnenvader en -moeder vermoedden al vroeg dat Johanna zwanger
was en zij observeerden het meisje aandachtig, behandelden haar zachtzinnig en
regent Schutters stelde het echtpaar verantwoordelijk 'voor alles wat zoude kunnen strekken om de uitzetting des ligchaams te verhinderen of de afdrijving des
vruchte te bevorderen'27
Jan en Johanna werden bespied of hun gelaat en houding ook verlegenheid en
schuld uitdrukten. Jan vroeg haar wel eens 'of ze niets ondervond' en hoewel Johanna geen uiterlijke tekenen vertoonde, spraken alle weeskinderen openlijk
over een mogelijke zwangerschap. Uiteindelijk bekende Johanna, waarna een
uitwendig onderzoek van de vroedmeester volgde. Die kon slechts 'eenige hardigheid en uitzetting aan de linkerzijde des buiks bespeuren ( . . ) die evengoed uit
verstopping of gebrek aan de lever of milt konden geboren worden, als een teeken
Zijn van zwangerschap'. Een door regent Schutters gevraagd nader onderzoek
wees uit dat zij al zes maanden zwanger was.
Bijleveld mocht beslissen waar het meisje naar toe moest gaan. nu het burgerweeshuis voor haar tahoe was. 'teneinde de jeugdige bewooners van dit gesticht
26
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geen getuigen te doen zijn van hetgeen volgen kan'. Hij besteedde haarop de best
mogelijke wijze in het gasthuis, in afwachting van de bevalling. Een bittere pil
voor hem was dat Jan van Fraijenhove tamelijk neutraal tegenover zijn pupil
stond. 'De verleider' werd aan de tand gevoeld en beleed 'vrij ongevoelig met het
meisje in gemeenschap te hebben geweest'. Hij had wei enige tijd liefde voor het
meisje gevoeld. maar dat was voorbij. Hij suggereerde zelfs dat Johanna ook wel
met andere jongens gemeenschap kon hebben gehad. Zijn jonge jaren (hij was
twintig jaar) en geringe verdiensten, 'beider toestand van arremoede'. maakten
Jan afkerig van een huwelijk. Na vele gesprekken, zelfs in aanwezigheid van 'het
voorwerp zijner verleiding die in troostelooze en indrukmakende gebaren haar
gevoel te kennen gaf'. stemde hij in met een huwelijk, op voorwaarde dat de regenten hem aan werk hielpen. De volgende dag trok hij al snel zijn trouwbelofte
in en liet zich tegenover zijn medewezen zeer ongunstig uit over het meisje. Hij
bleek al een nieuw vriendinnetje buiten het weeshuis te hebben.
Bijleveld was hierover buitengewoon ontstemd. Het ergerde hem vooral dat de
orde in het weeshuis kennelijk niet optimaal was, zodat dergelijke dingen konden
gebeuren. Hij wist ook maar al te goed dat zijn pupil niet de eerste was die zwanger raakte in het tehuis. Slechts uitvoerige gesprekken met regent Schutters overtuigden hem ervan dat men juist dankbaar moest zijn dat dit niet nog veel vaker
gebeurde, gezien de veelvuldige gelegenheid daartoe en het 'algemeen zedebederf en (de) ontucht'.
Maatregelen waren natuurlijk wel nodig nu een vooraanstaand Middelburger
'zijn goede oogmerken ( . . . ) zoo ellendig verijdeld' zag. Allereerst pakte men het
meest zichtbare aspect van het verkeer tussen beide geslachten aan. De wezen
mochten niet meer gemengd gaan wandelen, zij kregen vele vermaningen omtrent hun gedrag te horen en hun werd verboden zich op publieke plaatsen en wegen met een wees van het andere geslacht te vertonen. Tijdens de kermis moest
iedereen weer strikt om tien uur thuis zijn. In het burgerweeshuis lette de binnendirectie opnieuw streng op de gewraakte afscheiding tussen de meisjes en de jongens. Slechts onder toezicht van de binnenvader of -moeder mochten de wezen
van beide geslachten verenigd zijn en vooral de naaimatres kreeg de zware taak
om alle meisjes gedurig in de gaten te houden, want onder deze grote meisjes
vond men de 'objecten van verleiding'. Wanneer de meisjes van het ene naar het
andere vertrek gingen, ontgrendelde de matres deuren, sloot zij hekken minutieus
toe, weerde zij jongens uit de vertrekken en bewaakte haar harem als een jaloerse
sjeik. Alle bedienden moesten beloven de meest strikte afscheiding van beide geslachten te bewerkstelligen. Aanvankelijk wilde de naaimatres hieraan niet meewerken, maar na enkele (niet nader omschreven) versoepelingen en het dreigement dat zij anders haar baan verloor, koos zij eieren voor haar geld. Voorkomen
kon men echter de ongeoorloofde betrekkingen tussen wezen nooit helemaal.
In de loop van de negentiende eeuw veranderden de toegepaste straffen steeds
meer. In het geval van Jan van Fraijenhove en Johanna Pistoor was het al niet
meer denkbaar dat zij aan de geselpaal publiekelijk te pronk werden gesteld, zoals een halve eeuw eerder nog wel gebeurde. Weliswaar moest Jan uit het weeshuis vertrekken, hetgeen hem in aanwezigheid van alle kinderen werd meegedeeld. maar Johanna's vertrek naar het gasthuis 'werkte met innige droefheid op
de vrouwelijke weezen'. Dat was wat anders dan de algehele verachting die men
in de achttiende eeuw over een zwanger meisje uitgoot. Lichamelijke straffen
voor de beide aanstaande ouders kwamen niet eens meer ter sprake.
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8. Verandering
In 1870 schreven de regenten aan de 'Vereeniging in het Belang der Weezenverpleging', waarvan de Middelburgse regenten lid waren: ' Van ligchamelijke straffen en tijdelijke opsluiting zijn de treurigste gevolgen ondervonden. Dat stelsel is
dan ook geheel verlaten omdat er in den regel verharding en voortdurende onwil
en tegenstand uit voortsproot en hoogst zelden eenige verbetering'. Men lette
volgens de regenten nu meer op de aard en het karakter van de pupillen en wanneer vermaningen en goede raadgevingen niet hielpen, leverde de straf van huisarrest nog de beste resultaten op. In 1888 stuurden de regenten de houten blokken
die vroeger gebruikt werden om de wezen in te sluiten, als curiositeit naar de oudheidkundige verzameling in het raadhuis, waarmee de vorige bewering gestaafd
werd. Ook het pak slaag dat de binnenvader en -moeder regelmatig plachten uit
te delen, legden de regenten steeds meer aan banden. En wanneer een kind door
een schop of trap van een van de personeelsleden te hard werd getroffen, reageerden de regenten geschokt op een dergelijk optreden en betreurden 'dat soortgelijke omstandigheden in een opvoedingsgesticht hebben plaats gegrepen'. De
bullepees kreeg in de loop van de negentiende eeuw geen enkele vermelding
meer.
Wel werden de kinderen met wie niets te beginnen viel, steeds vaker naar opvoedingsinstituten gestuurd, die in de negentiende eeuw door menslievende lieden voor diverse soorten jonge mensen werden opgericht. Al sinds 1817 was de
doofstomme weesjongen J. Vrooijland op een speciaal voor dergelijke kinderen
opgericht instituut te Groningen geplaatst, waar hij onderwijs kreeg in lezen en
schrijven en een ambacht leerde. Een blind meisje mocht in Amsterdam op een
blindeninstituut en werd later in de Sophiastichting te Scheveningen ondergebracht. De grote groei van het aantal instituten voor moeilijke kinderen, 'ten val
gekomen' meisjes, of in de geestelijke ontwikkeling achtergebleven kinderen,
was voor de regenten een uitkomst. De stichting Nederlands Mettray te Rijsselt,
voor knapen die een streng toezicht nodig hadden, de doorgangstehuizen in
Hoenderloo waar ds Heldring jongens behoedde voor 'verder wegzinken in de
zonde', het landbouwinstituut te Montfoort, het Huis van Barmhartigheid te Wagenborgen (Groningen) waar achterlijke meisjes terecht konden, Zandbergen te
Amersfoort, het gesticht Veldzicht te Apeldoorn van mejuffrouw Rovers met
'haar nimmer wanhopend geloof om eene ongelukkige op het goede pad te leiden', de Vereniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen te Amsterdam
die vooral oudere meisjes die een strenge leiding nodig hadden in gezinnen onderbracht en de Stichting Landbouwopvoeding te Nijkerk, waren alle inrichtingen waar de regenten trachtten hun pupillen onder te brengen, in de hoop dat er
nog iets van deze kinderen terecht zou komen. Bij sommigen had een plaatsing in
een dergelijk opvoedingsgesticht inderdaad enig resultaat.
En met de moeilijk hanteerbare kinderen die in geen enkel opvoedingsgesticht
konden worden ondergebracht, wisten de regenten niets anders te doen dan de opdracht terug te geven aan het armbestuur dat hun die moeilijke kinderen had toevertrouwd. Vervolgens probeerde dan het armbestuur de lastige wees bij particulieren onder te brengen. Hoewel het armbestuur niet verplicht was de opdracht in
te trekken, deed men het in die extreem moeilijke gevallen weI steeds, al hield ieder zijn hart vast wat van de recalcitrante wees terecht moest komen in een kosthuis waar de omstandigheden voor opvoeding slechter waren dan elders.
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Aan mepronwen De Maret Tak en Abresch.
Vroeg aan

't

moederhart ontnomen,

Voor oIls, weezen, schaars vergoed Zien we U blijde tot ons komen,

Klinkt tot U

de welkomgroet !

Ja, uw oogblik doet het lezen :

Gij wilt ons ten Moeder

wezen

Met een liefderijk gemoed.

In

den lentetijd van

't

leven

Dwaalt de voet der Jeugd zoo licht,

Uitgelokt door bloemendreven,
Van het ernstig pad der plichi
;

't Ouderoog hield op te blaken Maar uw M o e d e r z o r g zal waken

766r

de wankle voetstap zwicht.

Afb. 101. Welkomstlied van de burgerwezen aan de nieuwe regentessen De Maret Tak
en Abresch. 1870. In de tweede helft van de negentiende eeuw was men in het burgerweeshuis, gewoon een regent of regentes met een lied te venvelkomen of vaanvel te
:eggen.

In het burgerweeshuis kwamen in de tweede helft van de negentiende en begin
al minder
twintigste eeuw steeds minder kinderen. Hoewel de ordehandhaving
in de
verschil
het
werd
het
armweeshuis,
grotere
problemen opleverde dan in
tweede helft van de negentiende eeuw steeds groter. In het burgerweeshuis hadden de regenten de luxueuze mogelijkheid dat zij vrij laconiek op sommige vergrijpen konden reageren. Een kleinere groep kinderen was beter te overzien en
minder'exemgemakkelijker in de hand te houden. Misstappen hoefden daarom
plaarlijk' te worden bestraft. Bovendien waren de ideeen over opvoeding en bede handelwijze van
straffing aanmerkelijk veranderd en hadden hun weerslag op
heel duidelijk.
visie
veranderde
deze
markeert
uit
1917
voorval
Een
de regenten.
Toen twee weesmeisjes uit het burgerweeshuis wegliepen en de regentessen geschokt, maar met weinig historische kennis vermeldden 'bij ons weten kwam dit
nog nooit voor!', kregen de meisjes na terugkeer alleen het verkeerde van hun
handelwijze te horen. Toen dat niet hielp en de meisjes voor de tweede maal verdwenen, werden zij na opsporing geheel naar hun wens in een dienstbetrekking
besteed en verlieten zij het weeshuis zonder enige bestraffing28. Als excuus voor
de handelwijze van 66n van de meisjes voerden de regentessen aan, dat zij na de
dood van haar ouders een tijd voor haar broertjes en zusjes had moeten zorgen en
daardoor meer had meegemaakt dan goed voor haar was. Straf achtte men bij haar
volkomen misplaatst. Een dergelijke nuancering in het oordeel van de regenten
zou in de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw nog ondenkbaar zijn.

28.
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DE NADAGEN VAN DE WEESHUIZEN
1. Nieuw armweeshuis
Nadat de verplichting tot opzending van wezen naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid was vervallen, wisten de regenten eigenlijk niet goed
wat te doen met de kinderen die door het algemeen armbestuur (de potentiele wezen voor Veenhuizen) waren opgedragen. De kweekschool voor de landbouw
van Pous was inmiddels opgeheven, in het werkhuis konden de kinderen niet blijven en de tarieven voor vrijwillige plaatsing in de kolonien waren zodanig verhoogd, dat opzending onvoordelig was geworden. De enige mogelijkheid leek te
zijn alle wezen bij particulieren onder te brengen, hoewel de regenten daar nog
steeds bezwaar tegen hadden wegens de 'moeilijke surveillance' wat betreft de
zedelijke opvoeding.
In februari 1847 volgde weer een bezinningsronde omtrent het lot van de armwezen. Op een vergadering met burgemeester en wethouders kwam de oude
wens van de regenten weer ter sprake om de armwezen in een eigen weeshuis te
huisvesten. Beide partijen vonden dat 'hoogst wenschelijk', maar het mocht
vooral niet te duur zijn. Vanaf dat moment zat er voortgang in de plannen een wezenlijke verandering in het lot van de bestede (arm)wezen te brengen. Diverse
ideeen passeerden de revue. De regenten prefereerden een nieuw gebouw achter
het burgerweeshuis, op hetzelfde terrein, aan het einde van de Nieuwe Oosterse
straat. Het voordeel was dat maar 66n keuken en 66n washuis nodig zou zijn, hetgeen een grote bezuiniging inhield. Ook dacht men minder personeel nodig te
hebben door 66n binnenvader en -moeder, naaimatres en kindermoeder aan te
stellen voor beide gestichten. Of de regenten dan van plan waren de binnenvader
en -moeder ieder apart in een van beide weeshuizen onder te brengen, is niet duidelijk. Het zal toch niet de bedoeling zijn geweest een van beide groepen zonder
toezicht in een gebouw te laten. De financiele kant van de zaak leverde geen grote
problemen op. Het armweeshuis bezat nog altijd het befaamde legaat van Van
den Berge Blok, h ca f 32.000,-1. Daarnaast wisten de regenten nog enkele kleinere fondsen aan te boren, waaronder een kapitaaltje van f 2000,- dat in 1821
door de kerkeraad van de hervormde kerk was gevormd uit collecten om de wezen voor opzending te behoeden, maar welke collecten later verboden werden.
Bovendien mocht het stadsbestuur naar het idee van de regenten over het geld niet
al te moeilijk doen, want 'hoe gering zijn nu in vergelijking tot het nut dat zoodanige inrigting in zich heeft, de opofferingen welke de stad en de armenadministratien zich zullen moeten getroosten'2.

1. De koers van die aandelen beliep 60%, zodat men ongeveer f 18.660,- beschikbaar had voor
een nieuw armweeshuis. Het geld was belegd op de 2,5% inschrijving Werkelijke Schuld. De regenten vroegen de koning toestemming het legaat een andere bestemming te geven. hetgeen aanvankelijk geweigerd werd. Pas in 1857 kreeg men toestemming. De koers beliep toen 63,5%.
2. RAZ NAGM relatieven notulen 1847. inv.nr. 110.
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In het burgerweeshuis was geen plaats voor alle weeskinderen. In 1847 bevonden zich daar 90 wezen: 32 burgerwezen, 32 kinderen die daar door de hervormde
diaconie waren besteed en 26 voor wie kostgeld werd betaald door particulieren.
Buiten het weeshuis verbleven 70 armwezen die in het nieuwe tehuis onderdak
zouden moeten krijgen, 34 van het algemeen armbestuur, vijf van de hervormde
diaconie, 28 rooms-katholieke wezen en drie lutherse. Zestien van deze kinderen
zaten nog steeds in het werkhuis, een buitengewoon slechte omgeving voor kinderen.

Een probleem vormden de rooms-katholieke wezen. Sinds de opheffing van
het armweeshuis in 1812 probeerde men de rooms-katholieke wezen zoveel mogelijk op 66n adres bij een geloofsgenoot onder te brengen. Het echtpaar Pruyssen
verwaarloosde de wezen zodanig, dat zij vrijwel allemaal aan huidziekten leden,
meer dan andere wezen. Na het overlijden van beide echtelieden, probeerde het
rooms-katholiek kerkbestuur het tehuis een soort weeshuisstatus te geven en
stelde zelf een opvolger aan, de heer Van Dun. De regenten hadden het liefst de
kinderen elders besteed, maar er waren geen geloofsgenoten die kinderen wilden
opnemen. Bij de regenten was al veel wrevel ontstaan toen de bemoeiingen van
het kerkbestuur meer en meer de allures kregen van een bestuur over een apart
rooms-katholiek weeshuis, waarbij het kerkbestuur regels opstelde, de wezen bevelen gaf, toestemming voor logeerpartijen gaf en onderhandelingen met werkbazen voerde. Met de aanstelling van Van Dun werd het de regenten te gortig. Zij
lieten via burgemeester en wethouders het kerkbestuur aanzeggen dat de zeggenschap over de rooms-katholieke wezen nog altijd bij het college van regenten
over de godshuizen, gedelegeerd aan de subdirectie over het weeshuis lag. Na
een jaar overleed Van Dun en benoemden de regenten snel een opvolger, Andries
Beerten, voordat het rooms-katholiek kerkbestuur iets had kunnen ondernemen.
Daarmee bevestigden zij hun uiteindelijke zeggenschap over deze groep wezen.
In 1820 had Beerten ongeveer dertig rooms-katholieke wezen in huis. Het
rooms-katholieke kerkbestuur betaalde voor deze kinderen maar liefst f 101,per wees (tegen f 64,- door het hervormde armbestuur). Desalniettemin waren
zij bijzonder slecht gehuisvest. De jongens sliepen in een kelder met twee tegelijk
in een kribbe en zij verbleven ook een groot deel van de dag in die kelder. De
vraag was wat er met deze kinderen moest gebeuren. Moest men een apart weeshuis voor hen oprichten, kon men volstaan met een beter bestedingsadres te zoeken, of konden zij bij de armwezen in het nieuy/e gebouw ondergebracht worden?
Inmiddels voerden de regenten vele nadere besprekingen met burgemeester en
wethouders omtrent locatie. financien en de altijd noodzakelijke zuinigheid. B en
W lagen onverwacht dwars en zagen in een combinatie van een burger- en armweeshuis de grote bezwaren dat het burgerweeshuis zijn aparte status zou verliezen en dat daardoor 'menig menschenvriend' zich geremd zou voelen in 'het
voetspoor onzer voorvaderen' het weeshuis met vele legaten te gedenken3. B en
Voor het burgerweeshuis gaf men inderdaad nog tot in de twintigste eeuw regelmatig legaten,
terwijl de andere godshuizen die sinds de Franse Tijd nauwelijks meer ontvingen. Tussen 1839 en
1890 kwam voor het burgerweeshuis alleen al voor f 74.100.- aan legaten binnen. nog afgezien
van een sinds 1852 jaarlijks geschonken bedrag van f 1000.- tot vermeerdering van het kapitaal.
waardoor meer burgerwezen op kosten van het tehuis konden worden opgevoed. In 1862 was dat
bedrag door een gunstige belegging al tot 16.000.- opgelopen. In 1867 gaf mejuffrouw Paules
het burgerweeshuis een legaat van f 15.000.- met de wens dat de wezen hiermee van parapluies
3.
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W zagen de armwezen daarom liever in de lokalen van het armziekenhuis ondergebracht, bijvoorbeeld in de lokalen die voorheen dienden voor huisvesting van
de krankzinnigen. Het burgerweeshuis diende in ieder geval apart te blijven, als
paradepaardje van de gegoede burgerij. De regenten waren het totaal niet eens
met B en W en vermoedden dat achter het financiele argument nog steeds de tegenzin school om armwezen met burgerwezen te verenigen. Zij fulmineerden dat
het onmogelijk schadelijk kon zijn voor de burgerwezen om in de nabijheid van
armwezen te verkeren en dat het een beginsel van rechtvaardigheid was dat beiden groepen dezelfde opvoeding genoten. De materiele verzorging moest gelijk
zijn, maar het standsverschil tussen burgerwezen en armwezen werd gehandhaafd: 'De meerdere voorregten der eersten boven de laatsten moeten naar het
oordeel van regenten minder bestaan in physieke dan in morele, met andere
woorden, minder in het voedsel dan in eene meer beschaafde opvoeding,4.
Het plan om de armwezen in het simpelhuis bij het armziekenhuis onder te
brengen, vonden de regenten onbegrijpelijk. De lokalen waren wegens de 'dompigheid' en vochtigheid al totaal ongeschikt voor de krankzinnigen en bij een
eventuele nieuwbouw op die plaats voorzag men dezelfde problemen. De regenten wilden onder geen voorwaarde de materiele belangen van de armwezen opofferen aan die van de burgerwezen. De armwezen waren al genoeg achtergesteld
geweest in de tijd van de opzending naar de kolonien van de Maatschappij van
Weldadigheid en de uitbesteding bij particulieren.
Uiteindelijk legden de regenten zich neer bij het standpunt van B en W, op
voorwaarde dat het stadsbestuur voor de extra kosten zou opdraaien. Geldgebrek
van het stadsbestuur vertraagde de plannen voor een nieuw armweeshuis. Toen
per 1 januari 1856 het werkhuis opgeheven en voor afbraak verkocht werd en de
kinderen nergens anders heen konden dan naar het - slechte - armziekenhuis,
kwam er meer vaart in de besluitvorming omtrent een nieuw weeshuis. In ieder
geval was het plan de kinderen permanent in het oude simpelhuis onder te brengen - zij het dan verbouwd-vande baan, nade slechte ervaringen met de roomskatholieke wezen daar. De regenten stemden nu in met de bouw van een nieuw
armweeshuis aan de Herengracht.
In de tussentijd waren het vooral de rooms-katholieke wezen die de dupe werden van het lange wachten. Het kerkbestuur weigerde per 31 oktober 1847 nog
langer voor zijn pupillen te betalen. De exorbitant hoge verpleegprijs, de slechte
verzorging en de achterstelling bij kinderen van andere godsdienstige gezindten
noopten het kerkbestuur een signaal te geven. De regenten van het burgerweeshuis vonden echter dat zij niet verplicht waren uit hun eigen fondsen rooms-katholieke wezen te onderhouden en zagen geen andere oplossing dan deze kinderen maar naar het werkhuis te brengen en van daar naar de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid te sturen. Maar in het zicht van een nieuw armweeshuis schroomden zij tot deze opzending over te gaan. Het rooms-katholiek kerkbestuur wilde en kon echter niet meer de volledige kostprijs betalen. Het had
steeds de verpleegprijs betaald uit het fonds dat door leden van de gemeente in
1825 bijeengebracht was in navolging van de hervormde gemeente om opzending
naar de kolonien te voorkomen, maar dat fonds was al enige tijd niet meer toereikend.

4. RAZ NAGM relatieven notulen 1847, inv.nr. 110.
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Om nu voorlopig te ontkomen aan het wrede lot van opzending, plaatsten de
regenten de rooms-katholieke kinderen bij wijze van noodoplossing in het voormalig simpelhuis, in de lokalen waar vroeger de krankzinnigen en epileptici verbleven. Daar zorgden een aparte binnenvader en -moeder voor hen: het echtpaar
Spoormans dat de kinderen al achttien jaar onder zijn hoede had in het huis naast

voormalige rooms-katholieke kerk op de Blauwe Dijk. Door ziekte van de
vrouw werd dit echtpaar in 1848 vervangen door het echtpaar Van Tilborg. In november 1848 vergezelden zij de kinderen naar een lokaal boven de glasblazerij.
Van Tilborg bleek helaas een ruw en onbeschaafd persoon en trad hard op tegen
de kinderen. Bovendien bleven de financien een probleem voor het kerkbestuur,
zodat de wezen continu 'het bedreigde onheil' van opzending boven het hoofd
hing. Daarom pleitte het kerkbestuur opnieuw voor het recht de kinderen zelf onder zijn hoede te mogen nemen. Dan was het niet meer in de vernederende afhankelijkheid ten opzichte van het college van regenten en tevens kon men - naar het
kerkbestuur meende - de kinderen goedkoper besteden.
Tussen 1847 en 1857 bleven de meningsverschillen bestaan over de verpleegprijs, het feit dat het rooms-katholiek kerkbestuur minder betaalde dan afgesproken was en de ergernis van de kant van het kerkbestuur dat zijn wezen geen bijstand uit de stadskas of recht op de fundatie van het burgerweeshuis hadden. De
voortdurende onzekerheid over het lot van deze kinderen, waarbij met het werkhuis (bij de bedelaars) en opzending naar de kolonien werd gedreigd, zette veel
kwaad bloed bij de rooms-katholieke Middelburgers. In een boze brief aan de
verantwoordelijke regent J. van Ham, die de belangen van zijn verweesde geloofsgenoten met felheid en wanhoop verdedigde, verwoordde een rooms-katholieke Middelburger de algemeen heersende kritiek en frustratie over de jarenlange achterstelling en verwaarlozing5. Maar tevergeefs: in 1854 vertrokken de
kinderen naar het werkhuis omdat het kerkbestuur de verpleegkosten niet meer
kon opbrengen.

de

2. Opening

f

Op 26 september 1857 werd het nieuwe armweeshuis aanbesteed voor 22.760,te bouwen op de plaats van het voormalig simpelhuis aan de Herengracht. Het
college van regenten gebruikte het hele legaat van Van den Berge Blok voor de
bouw (ook het deel dat sinds 1831 voor de burgerwezen was bestemd) ten bedrage van 20.447.- (63,5% van 32.200). Ook de opbrengst van de sloop van
het oude simpelhuis h f 2410,- mocht men besteden. Begin maart 1858 begon
men met de bouw van het nieuwe armweeshuis. waarvoor de burgemeester de
eerste steen legde. Door de droge zomer ondervond het werk vertraging wegens
gebrek aan water, maar in september van het volgende jaar was het gebouw dan
toch gereed. De wezen waren inmiddels uit het werkhuis vertrokken en tijdelijk
in de concertzaal ondergebracht. Ter herinnering aan weldoener Van den Berge
Blok lieten de regenten een bord vervaardigen met de tekst:

f

f
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Der Kuizren voorbeeld werd van duizend aangestaard
Van allen hoog geroemd. als volgenswaard geprezen
Maar't volgen zelve bleef voor edlen Blok bewaard
Ook hij schonk al zijn schat ten steun der arme weezen
't Erkentlijk hart gevoelt. hoe duur 't hem is verpligt
En heeft zijn naam en daad dees eerzuil opgericht.

Op 24 oktober 1859 vierde men de officiele opening van het nieuwe armweeshuis. In 'statigen optogt' trokken de kinderen, getooid met groene takken, bloemen en vlaggen naar de Herengracht, waar de regenten en regentessen hen opwachtten, verwelkomden en in het huis lieten. Voorzitter H. Rekker sprak de genodigden en wezen toe en vervolgens waren de burgemeester. de pastoor en de
dominee aan de beurt. Namens de wezen sprak Franciscus Seeboldt, waarna de
wezen een danklied aanhieven, door regent Ceulen gecomponeerd en begeleid.
De rest van de dag brachten de wezen in 'betamelijke vrolijkheid' dooren werden
zij feestelijk onthaald. Rekker noemde die dag een 'aandoenlijk feest' . 'Ja ( . . )
een plegtig en diep aandoenlijk feest is het, nu wij hier een gesticht inwijden dat
opgerigt is voor arme kinderen die hulpeloos door hunne ouders achtergelaten,
daar als weezen voor ons staan,7.
Hij gaf in zijn toespraak een historisch overzicht van de zorg voor de wezen en
besloot met: 'Het is bekend dat dikwijls aanmerkingen zijn gemaakt over de mindere zorg die bestuurders ten behoeve der arme weezen zouden aanwenden - die
aanmerkingen moesten ons met diep leedwezen vervullen omdat wij de overtuiging hadden dat wij volkomen onpartijdig te werk gingen ( . . . ) zoo in ligchamelijke behoeften als godsdienstige en zedelijke opleiding'.
Desalniettemin erkende hij dat 'de luide klagten over de ondoelmatigheid van
het gebouw waarin de weezen gehuisvest waren niet ongegrond waren'. Nu konden dan eindelijk de behoeftige Middelburgers 'met meerdere gerustheid de onzekere toekomst tegemoet zien bij de gedachte dat na hunnen dood hunne kinderen eene goede opvoeding en opleiding zullen genieten, beter dan zij door hunne
bekrompene omstandigheden soms met den besten wil geven konden'H
Het antwoord van de wezen, bij monde van Frans Seeboldt, getuigde inderdaad van 'dank en diepe erkentelijkheid'.
Wat kunnen wij u aanbieden. hulpbehoevenden als wij zijn, vooral die bemoeijingen
en zorgen aan ons besteed? (Wij) gevoelen ons nu ook meer dan ooit gedrongen om
voortaan door ware pligtbetrachting en deugdzamen levenswandel te herstellen wat
vroeger door ons verkeerd is gehandeld gewees'9.

De andere sprekers roemden het gebouw als een 'cieraad' voor de stad. Het gesticht voldeed ook inderdaad aan de verwachtingen. De gasverlichting was een
noviteit, de hygienische ijzeren kribben toonden modern en schoon en het nieuwe
meubilair was een lust voor het oog. Het Middelburgse armweeshuis stak nu buitengewoon gunstig af bij de manier waarop elders in den lande de armwezen werden verpleegd.
Burgemeester en wethouders waren bij hun controle in 1899 bijzonder tevreden over de orde en zindelijkheid in het armweeshuis. Weliswaar zagen zij graag
6.
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et kloppend hart en traan in 't oog

Betreden wij dit huis,

En zenden dat:k en
1

beT

omhoog,

Een dank tot U, die met ona lot
Me8waardig zijt begaan;

En bij dian dank een beE tot God,
ze minzaam aan.

't Is smartlijk ali
Geen

geen vaderhand,

vriendlijk moederwoord

De strik ons wijst die boosheid spant,
Die zielsrust vroeg verstoort.

Toch rijst

geen

Wii

hebben

dek en

dronk en brood,

En sluimren vredig in.

Bij lieflijk toongeruisch.

0 ! hoort

68

klagt, want in uw hart

Ontvlamde God de vonk
Van liefde, die in nood en smart

Bevrediging ons schonk.

Uw liefde tot den wees is groot,

Ze is groot door Christenzin. -

Dit huis, ter onzer woon bereid,
Dat uitmunt door zijrt schoon,

Betreden wij met dankbaarheid
Voor zooveel zorgbetoon.

Heb dank, heb dank, Regentenschaar,

Heb dank uit vol gemoed;
Gij maakt, al valt die taak som zwaar

Ons 't droevig leven zoet. En Gij, o God van liefd' en trouw !

Die ook ons, armen, hoort;

Bewaar, beveilig dit gebouw,
Der weezen toevlugtsoord ! -

LI"IliRREE#Aff/1gilifi:/Z6--

nog wat meer gezelligheid voorde kinderen, zoals platen aan de muren en vonden
zij dat een badinrichting nog aan het weeshuis ontbrak. Die kwam er dan ook het
volgende jaar. Het grootste bezwaar achtten zij de onelegante behandeling van de
kinderen bij de maaltijden, als een massa die gevoederd moest worden. Het eten
werd consequent koud opgediend, de aardappelen kwamen in grote blikken emmers op tafel en de borden werden volgeladen 'gelijk men eenen hond voedt'. Het
niet opgegeten voedsel gaf men aan de varkens. Dat wekte de verbazing bij de bezoekers. Ten eerste kregen de kinderen ongeacht de leeftijd allemaal eenzelfde grote portie, zodat veel te veel moest worden weggegooid. Vervolgens vond
men aardappelen te duur voedsel voor varkens en behoorde net als in elk huishouden het overschot de volgende dag opgewarmd te worden. In ieder geval mochten
de varkens niet van het eten profiteren waarmee 'als het ware de wees met het varken ( . . . ) gelijk gesteld' werd. Hier kwam ondanks de aanmerkingen geen veran-

dering in'c .

3. Sfeer

Het in de toespraak van Seeboldt beloofde goede gedrag, bleek zoals te verwachten was niet van lange duur. In 1862 zei de binnenvader als antwoord op een
klacht van een politieagent die door weesjongens voor 'schele flikker' en 'schele
miter' was uitgemaakt, dat hij wist wie het gedaan hadden, maar er helaas niets
aan kon doen omdat 'het beesten en zwijnen van gedrag waren'". In het jaarverslag over dat jaar formuleerden de regenten de wens over strengere straffen te beschikken, zonder tussenkomst van de rechterlijke macht,
doch de herinnering dat groote gestrengheid wel tijdelijk het kwaad in zijne uitwer-

king kon onderdrukken. maar het kwaad zelve niet kon uitroeijen, deed ons weder
voortgaan met ernst en zachtmoedigheid op de overtuiging der kinderen te werken en
te trachten hunne liefde en genegenheid te winnen'2.

hadden
Het probleem was nog altijd dat veel ouders de opvoeding verwaarloosd
en 'het kwaad zoo welig laten voortwoekeren, dat het uitroeyen daarvan schier
eene hopelooze poging schijnt te zijn' 13. Het viel voor de regenten dan niet mee
de kinderen weer in het gareel te brengen. Het ordeprobleem bij de armwezen
was nog steeds beduidend groter dan in het rustiger burgerweeshuis. Veel jon-

gens gedroegen zich onverschilliger, brutaler, waren luier, 'vadziger' en vertoonden een buitengewoon onhebbelijk gedrag. In de wezenrangorde gold het
recht van de sterkste en de jongens uit de lagere sociale milieus hadden altijd al
voor zichzelf moeten opkomen, hetgeen zij in het tehuis onverminderd voortzetten. Daarbij leken zij er een eer in te stellen zich niets van de binnenvader aan te
trekken en zo min mogelijk werk te verzetten. Deze houding bepaalde de sfeer in
het armweeshuis en bedierf die voor de goedwillende kinderen.
Regelmatig poogden de regenten paal en perk te stellen aan deze verkeerde
moraal. Het idee dat veel wezen het een normale gedachte vonden dat zij na hun
ontslag toch wel door het armbestuur zouden worden bedeeld, stuitte de regenten
10. RAZ NAGM relatieven notulen 1899. inv.nr. 127.
11

RAZ NAGM

12.

RAZ NAGM relatieven notulen 1863. inv.nr. 116.

13.

T.a.p.
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relatieven notulen 1862. inv.nr. 115.

tegen de borst. Enkele malen verwijderden de regenten de ergste aanstichters van
het kwaad, om de andere wezen duidelijk te maken 'dat er andere plaatsen zijn
dan dit gesticht waar zij kunnen heen gezonden worden' 14. Maar ook de regenten
vonden dit een uiterste maatregel, waartoe zij ongaarne overgingen. Deze verwijderingen maakten steeds weI een grote indruk op de weeshuisbevolking en bewerkten tijdelijk een duidelijk betere sfeer. In 1864 maakte de nieuwe binnenvader, Hendrik Leeman, een voormalig veldwachter uit Vlissingen, een indeling
van de jongens op grond van hun gedrag. Ook daaruit blijkt dat de slechte sfeer
waarover regelmatig geklaagd werd, slechts door een betrekkelijk
geripg aantal
kwaadwillende jongens en meisjes werd veroorzaakt. Van de 45 jongens gedroeg
70% zich goed en de overige 30% gedroeg zich onverschillig tot slecht.
De uitstekend functionerende veldwachter vertrok in 1865 helaas weer naar
zijn oude functie, een jaar na zijn benoeming, teleurgesteld in de omgang met de
weeskinderen. Zijn opvolger, Cornelis Heynis, een winkelier uit Zaandam, werd
door de regenten per 1 november 1868 ontslagen omdat hij alle geschiktheid
miste om met kinderen om te gaan, ondanks zijn ijver, vlijt, zuinigheid, eerlijkheid en goed zedelijk gedrag. Het bleek niet gemakkelijk goede nieuwe kandidaten te vinden. Daarom verhoogden de regenten het loon van de nieuwe binnenvader en -moeder van f 156,- tot maar liefst f 350,-. De regenten hoopten met het
vinden van een geschikte binnenvader en -moeder het levensgeluk van de ongeveer 80 armwezen aanmerkelijk te vermeerderen en vonden daarom deze salaris-

verhoging billijk.
Niets toch kan krachtiger het pauperisme bestrijden dan de ontwikkeling van het aankomend geslacht en indien het ons gelukken mogt een kindervader in den waren zin
des woords te verkrijgen, dan twijfelen wi.i geenzins of de vruchten van zijn werk zullen zich later vertoonen in de door hem gevormde zelfstandige en
zelfverzorgende
burgers die op verderen leeftijd den armenlast niet meer verzwaren maar integendeel
dien helpen verligten 15,

zo schreven de regenten als rechtvaardiging aan het stadsbestuur. Onder de 31
sollicitantenechtparen bevonden zich een voormalig dragonder en oppasser in het
krankzinnigengesticht in Dordrecht, een veldwachter, een reiziger in drogerijen,
een stuurman en zelfs de onlangs ontslagen vader van het armweeshuis. Gekozen
werd Franciscus Arends, de voormalige dragonder en opzichter in het krankzinnigengesticht.
Ook Arends, hoewel zorgvuldig geselecteerd uit een groot aantal sollicitanten,
bleek geen succes. De regenten hadden nu waarschijnlijk teveel gelet op een persoon die orde zou kunnen scheppen in de bandeloosheid en brutaliteit van de wezen. Arends voerde die taak te streng uit. Het feit dat hij in 1878 twee meisjes ernstig verwondde met een geweerschot, rekende men hem nog niet eens zo zwaar
aan, al heette het in de volksmond dat hij in dronken en driftige buien weI vaker
vrouw en weeskinderen mishandelde. Zijn driftige karakter en slechte verstandhouding met zijn vrouw, met alle ruzies van dien, noopten de regenten ook hem

14. RAZ NAGM relatieven notulen 1863. inv.nr. 116.
15. RAZ NAGM relatieven notulen 1868. inv.nr. 118.
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te ontslaan'6. Op de nieuwe vacature reageerden 86 echtparen, varierend van een
lijkdienaar, cipier in het huis van bewaring, concierge van een frobelschool, opzichter van 's rijks kustlicht te Westkapelle, tot diverse dragonders, sergeanten,
huisknechten en winkeliers. De directeur van de werkinrichting te Leerdam,
Arend van Aste, werd uitgekozen, maar ook onder hem nam de wanorde in het
gesticht alleen maar toe.
Het was zelfs zo erg dat een omvangrijke reeks diefstallen van drie jonge meisjes hun slechts licht werd aangerekend, omdat de regenten oordeelden dat bij een
beter toezicht van de vader en moeder de misdaden al veel eerder aan het licht
hadden moeten komen. Deze opvatting is ten aanzien van meer misdaden van
weeskinderen te bespeuren en illustreert de veranderde mentaliteit. Het feit dat de
regenten de kinderen niet volledig verantwoordelijk stelden voor hun daden weverschuigens hun jeugdige jaren en de gebrekkige leiding, was een belangrijke
diverse
binnenvaders
het veld
dat
de
houding jegens hen. Ook het feit
ving in
moesten ruimen omdat zij de kinderen niet in goede banen konden leiden, geeft
een verschuiving te zien. In het verleden kwamen ontslagen ook wel voor, maar
toch waren de regenten minder kritisch ten aanzien van de pedagogische kwaliteiten van de binnenvader en -moeder.
Pas de opvolger van Van Aste, de in 1883 benoemde agent van een begrafenisfonds J.L. Muller, wiens vrouw bewaarschoolhoudster was geweest, bleek een
goede en waardevolle kracht te zijn, hoewel ook hij moeite had met de vele moeilijke kinderen. Toen deze man in 1893 overwoog ontslag te nemen naar aanleiding van het voortdurend 'onzedelijke' gedrag van een weesjongen, wisten de regenten niet hoe snel zij die knaap uit het gesticht moesten verwijderen om toch
maar de binnenvader voor het weeshuis te behouden. Vader en moeder Muller
waren nu eindelijk eens 'menschen van beproefde trouw en eerlijkheid' en bovenal goed voor de kinderen. Toen hij in 1897 op vijfenzestigjarige leeftijd werd
opgevolgd door de koetsier van freule Van Citters uit Oostkapelle, zette de goede
lijn zich voort.
Niet alleen in het roerige armweeshuis was het functioneren van een bekwame
binnenvader van essentieel belang. Ook in het rustiger burgerweeshuis had men
het niet altijd getroffen met deze beambte, al verdiende hij meer dan zijn collega
in het armweeshuis en had men alleen al daarom een ruimere keuze uit sollicitanten'7. In 1905 schreven de regenten op een verzoek om inlichtingen van het burgerlijk armbestuur te Amsterdam, dat het vinden van een geschikt echtpaar van
wie zowel de man als de vrouw de gewenste capaciteiten had, de grootste moeilijkheid was bij de verpleging van wezen in een gesticht.
De in 1890 in het burgerweeshuis benoemde vader en moeder Dijkwel hadden
herhaaldelijk ruzie en vertrokken na een jaar. Met vader Wesbank leek het beter
te gaan 'zoodat wij er het beste van hopen'. Diens opvolger deed het goed, maar
zijn vrouw had voortdurend ruzie, zowel met de kinderen als met de overige personeelsleden. Vier naaijuffrouwen vertrokken als gevolg van haar twistzieke ka-

De vele onaangenaamheden tussen de binnenvaders van het oudemannen- en -vrouwenhuis
noodzakelijk. De beide afdelingen van gesticht
nr. 2 werden in 1878 gescheiden, zodat elk tehuis een aparte keuken en een eigen washuis kreeg
16.

en het armweeshuis, maakten een reorganisatie

waarmee de bron van vele wrijvingen was weggenomen.
17. De binnenvader in het burgerweeshuis verdiende f 400,- per jaar.
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rakter en in 1912 kwam het zelfs zo ver dat de meisjes in het washuis in staking
gingen omdat moeder Meulblok steeds heftige scanes uitlokte en de sfeer verziekte. Pas in april 1913 overwogen de regenten openlijk vader Meulblok te vragen naar een andere betrekking uit te zien. Maar nog steeds hakte men de knoop
niet definitief door. In het burgerweeshuis was men niet gewend een echtpaar te
ontslaan en vonden de regenten het onrechtvaardig dat de goed functionerende
vader leed onder het gedrag van zijn vrouw18. Per l november 1914 kreeg vader
Meulblok toch zijn ontslag.
De laatste binnenvader en -moeder, het echtpaar Pitlo-Brons, van wie de man
onderwijzer was geweest aan de tuchtschool te Zeist. maakte een goede entree.
De regentessen schreven: 'Wij hopen in haar gevonden te hebben de persoon die
wij ons lang wenschte: een beschaafde vrouw die liefde heeft voor de kinderen en
het hun aangenaam en gezellig zal maken'19. De dochter van het echtpaar werd
benoemd als kinderjuffrouw. Het volgend voorjaar leek alles echt ideaal. Vader
en moeder Pitlo werkten met veel plezier in hun tuintje en de kinderen hielpen ijverig mee met zaaien en planten, zodat de regentessen tevreden vaststelden: 'De
geest in het gesticht is dan ook geheel anders dan vroeger, de kinderen voelen
zich vrijer en durven iets te zeggen, wat vroeger niet het geval was. Weesouders
en kinderen vormen nu een groot huisgezin'20. Dit was wellicht te optimistisch,
18. In gevallen dat de binnenvaderde boosdoener was, zoals in het armweeshuis, had men minder moeite beide echtelieden te ontslaan.
19. RAZ NAGM notulen burgerweeshuis 1914, inv.nr. 1188.

20. T.a.p., 1915.
577

maar het tekent wel de verademing na de voorafgaande moeilijke jaren. Het register dat vader Pitlo in 1914 aanlegde en waarin hij van ieder kind zijn indruk noteerde, getuigt echter van een buitengewoon kritische geest ten aanzien van de
kinderen, zonder dat men de illusie heeft dat hij als een vader over 'zijn' kinderen
oordeelde. Hij had legio aanmerkingen op het gedrag van zijn pupillen, zoals bij
een jongen De Herder, met 'gewillig, maar leugenachtig', of over zijn broer 'gewillig, kan slecht leeren'. Enkele kinderen kregen het vernietigende oordeel:

'dom, lui, onverschillig'2:
Vanaf 1858 schreven de regentessen van het burgerweeshuis een kroniek van
het tehuis. Zij noteerden als belangrijkste gebeurtenissen het overlijden van regentessen, het optreden van kinderziektes zoals roodvonk of mazelen en de aanschaf van een schommel (1862). In 1875 kwam voor het eerst een kerstboom in
het weeshuis, met voor ieder kind een geschenkje en in 1878 zien wij voor het
eerst dat de verjaardag van een kind gevierd werd met cadeautjes van de regentessen en een traktatie. Ook de vele rij- en wandeltochtjes vonden de dames vermel-

denswaard.
Een grote verbetering was het feit dat in 1916 de officiele weeskleren werden
afgeschaft. De lakense pakjes waren te duur geworden, zodat men tot groot genoegen van de kinderen op burgerkleding overging, waarbij de meisjes uit zuinigheid echter nog allemaal in hetzelfde stofje gehuld gingen en de snit van de
jongenspakjes geen variatie vertoonde. Maar het verschil-met de burgerkinderen
was in ieder geval geringer geworden.

4. Uitstapjes
De genoegens van de wezen waren niet alleen beperkt tot rij- en wandeltochtjes
in de omgeving van Middelburg, maar reikten in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds verder. De regenten probeerden daarbij de culturele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. In 1869 mochten acht burgerwezen naar de
wereldtentoonstelling in Amsterdam, waarbi.i de binnenvader hen vergezelde. In
1870 kregen de wezen een uitnodiging voor de tentoonstelling van 'voorwerpen
van kunsten smaak' in Middelburg, waarook dearmwezen van departij waren.
Op zaterdag 25 juni 1881 maakten 60 wezen uit beide weeshuizen het lang verwachte ritje met de trein. waarvoor Rekker in 1870 zijn procureurssalaris beschikbaar had gesteld dat hij had ontvangen voor het verzet tegen de onteigening
van de landen van Jan Matens in verband met de aanleg van de spoorweg. Daarenboven verleenden de Staatsspoorwegen nog een subsidie van 50% voor kinderen vanaf tien jaar en van 75% voor de kleinere wezen. Om de kinderen zo lang
mogelijk van hun uitstapje naar de diergaarde in Rotterdam te laten genieten,

koppelden de spoorwegen een derde-klas-rijtuig aan de allereerste sneltrein. Ook
in de dierentuin kregen de kinderen reductie. mits zij geen liederen zongen of andere bezoekers door luidruchtigheid ergerden. De meeste kinderen waren nog
nooit buiten Walcheren geweest en de brug over het Hollands Diep, de grote stad
Rotterdam en het wonder van de trein wekten aller verbazing. Als trotse vaders
meldden de regenten: 'Niet alleen hunne nette kleeding. maar ook het gezonde
21.
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voorkomen der weezen. trok zeer de aandacht en werden meermalen luide betuigingen daarvan vernomen'22.
Drie jaar later volgde een uitstapje naar Antwerpen. Regent G. Alberts (directeur van de gelijknamige houthandel) onthaalde de kinderen jaarlijks op een boottochtje, vroeger met een van de kleinere boten op de Zeeuwse wateren, maar in
1884 voor het eerst met de nieuwe grote stoomboot 'Luctor et Emergo'. Daarmee
kon de Westerschelde bevaren worden. Zelfs de pers was uitgenodigd bij dit evenement en er kwam dan ook een enthousiast verslag in de Middelburgsche Courant23. Het was niet alleen een pleziertochtje of een educatief reisje, maar zelfs
een waar 'verbroederingsfeest der weezen', waarbij de 'Zuid-Nederlanders
hunne broeders uit het Noorden eens regt vorstelijk wenschten te ontmoeten'.
Alle Walcherse weeskinderen, uit de beide Middelburgse tehuizen, uit Veere en
Vlissingen, vergezeld van de binnenvaders en enkele regenten, vertrokken om
kwart voor vijf 's morgens in stralend weer, met de 'Luctor et Emergo'. Onderweg vroegen de kinderen honderduit en zo 'vermeerderde bij velen de aardrijkskundige kennis niet weinig'. Aan de wal in Antwerpen wachtte een enorme menigte de Walcherse wezen op, die galant de Braban onne aanhieven als ode aan
hun gastheren, beantwoord door het Nederlandse volkslied. De wezen bezichtigden vervolgens het raadhuis, waar zij vele toespraken te horen kregen en daarna
de Onze Lieve Vrouwekerk met de Kruisoprichting en de Kruisafneming van Rubens, Murillo's Heilige Fransiscus en de fraaie gebrandschilderde ramen.
's Middags aten de meisjes in het meisjesweeshuis en de jongens in het jongensgesticht. De regenten bezichtigden de fraaie nieuwe tehuizen en waren zeer
onder de indruk. 'Broederschap was de grondtoon aan den eenen, innige dankbaarheid aan den anderen kant'. Vervolgens bezochten de wezen de dierentuin en
het panorama Verlat, de geschilderde slag bij Waterloo. Met afgaand water
stoomde de 'Luctor et Emergo' weer huiswaarts en om twaalf uur 's nachts bereikte de boot Vlissingen, nadat de reis met vele versnaperingen, liederen en
voordrachten was veraangenaamd.
Het overweldigende succes van de reis, die zowel op de kinderen als op de regenten een grote indruk had gemaakt door met name de gulle gastvrijheid van de
Belgen, werd alleen overschaduwd door de gedachte aan het tegenbezoek. Dat
volgde in 1886 en vertoonde de sporen van de altijd aanwezige rivaliteit tussen de
steden Middelburg en Vlissingen. Allereerst hadden de Antwerpse regenten de
reis op zondag gepland, waartegen alle predikanten in het geweer kwamen. Vervolgens stelden de Middelburgse regenten een programma op waarin Vlissingen
niet voorkwam en dacht de Vlissingse burgemeester een receptie in de Scheldestad te organiseren, waaraan Middelburg niet wilde meewerken. Het gevolg van
alle twist was dat de Antwerpse wezen alleen in Vlissingen werden ontvangen,
waarbij de wezen uit Middelburg en Veere verstek lieten gaan24.
In het begin van de twintigste eeuw volgden nog vele uitstapjes, o.a. naar 'sGravenhage en Scheveningen, naar Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Een uitnodiging van de militaire gymnastiek- en schermvereniging Atilla sloegen de regenten af, aangezien dat voor de meisjes niet welvoegelijk was.

22. RAZ NAGM relatieven notulen 1881, inv.nr. 121.
23.

24.

Middelburgsche Courant 3 september 1884,

Zeeuwsch Dagblad. Nieuwe Middelburgsche Courant 13 augustus 1886.
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5. Samengaan

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw nam het
aantal kinderen in het burgerweeshuis steeds verder af. De regenten hebben de
vermindering van het aantal burgerwezen wel eens willen toeschrijven aan de
toenemende armoede in Middelburg. Er zouden weinig minvermogenden meer
sterven zonder eerst door een armbestuur te zijn ondersteund, waardoor hun kinderen het recht verloren op opname in het burgerweeshuis. In dat geval zou echter
het aantal armwezen moeten toenemen of minstens constant blijven, maar het tegendeel was juist het geval. De toenemende mogelijkheden om aan voldoende
voedsel te komen en een verantwoord en gevarieerd menu samen te stellen, benevens de mogelijkheid een bevredigende medische verzorging te krijgen, waardoor de gemiddelde levensduur van de ouders hoger werd, hebben zeker bijgedragen aan het afnemend aantal wezen. In 1906 en 1907 verbleven nog slechts zeven kinderen in het grote burgerweeshuis. Ook in het armweeshuis nam het aantal
wezen af, zij het minder spectaculair en later dan in het burgerweeshuis. In een
tabel is deze neergaande tendens goed te zien.
Tabel XVIII Gemiddelde aantallen we:en in de beide tehuizen, per 3 1 december aanwezig

jaren

armweeshuis

burgerweeshuis

1856-60
1861-65

68,4
65,6

100,4
64,8

1866-70

83

54

1871-75

63,4
41,8
36,6
36,2
40,2
45,4
41,8
33

41
26,6
23,2
29,2
22,4

1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900

1901-05
1906-08

16,6
12,4

7

Het lag voor de hand om bij een zo geringe bevolking van het burgerweeshuis,
beide groepen kinderen weer samen te huisvesten. Men dacht dit keer geen beletsel te zien in het testament van Lydia Boreys of in het feit dat burgers minder
animo zouden vertonen tot het schenken van legaten. Dat laatste kwam toch al
steeds minder voor. De reglementen die in 1719 door de diakenen waren opgesteld en waar men in de negentiende eeuw nog zoveel waarde aan hechtte, vond
men niet meer bindend. De tijd was nu voorbij dat een onderscheid tussen armwezen en burgerwezen geaccepteerd werd. dat hun rechten verschilden en dat zij
door hun kleding 'in een hoogere of lagere klasse worden gerangschikt'. Overigens handhaafde men nog wel de gewoonte dat kinderen die vanouds recht op opname in het burgerweeshuis hadden, uit de revenuen van het tehuis werden onderhouden, zonder dat een armbestuur voor hen hoefde te betalen.
De enige instantie die problemen had met een fusie van beide tehuizen, was de
kerkeraad van de hervormde gemeente, aangezien het specifiek hervormde karakter van het burgerweeshuis hiermee teloor ging. De kerkeraad kreeg geen ge580
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Afb. 104. Drie meisjes in het burgerweeshuis, ca 1923, v.1.n.r. Mienge en Jaantje
Leynse en Suits Tange
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de Kroon, met
hoor bij het bestuur der godshuizen en deed in 1909 een beroep op
een uitgebreide historische toelichting: het gebouw en de fondsen zouden zo aan
hun oorspronkelijke bestemming onttrokken worden. Maar in 1909 waren er nog
slechts drie burgerwezen en het tehuis met alle personeel kon onmogelijk voor die
drie wezen in stand worden gehouden. Daarom ging de fusie door. In 1909 kwamen alle armwezen naar het burgerweeshuis, waarmee het aantal verpleegde wezen op 27 kwam. Het armweeshuis aan de Herengracht werd in 1910 voor
13000,- verkocht aan de Christelijke Kweekschool voor Zeeland.
Het oude burgerweeshuis werd eerst nog grondig onderzocht en geYnspecteerd
op brandgevaarliikheid en hygiene. De houten trap moest wijken voor een stenen
trap, de stinkende privaten verving men door keurige waterclosets en een badinna de verenirichting completeerde de vernieuwing. Het aantal kinderen bleef
n. In 1917
schommele
de
rond
constant
dertig
ging van beide weeshuizen redelijk
kwamen tijdelijk nog diverse Belgische kinderen in het grotendeels leegstaande
zich ten doel
burgerweeshuis, besteed door het comitt 'Santd 8 1' enfant'. Dathad
buiten
de door
en
doen
verzorging
genieten van rust
gesteld Belgische kinderen te
de oorlog geteisterde gebieden en hun daar van versterkend voedsel zoals melk
en eieren te voorzien. Deze kinderen werden zoveel mogelijk gescheiden van de
weeskinderen om alle jaloezie te voorkomen en de rust onder beide groepen te be-

f

waren.
In 1918 kreeg het weeshuis nog een impuls met de opname van de acht kindein
ren Leynse. Twee van deze kinderen woonden tot 1988 nog Middelburg. Marinus Leynse, geboren in 1907, ervoer zijn weeshuistijd als een grote beklemming.
het normale
Hij was elfjaar toen hij in het weeshuis kwam; daarvoor had hij nog
dat hij zijn
was,
weeshuis
het
tegen
bezwaar
gekend.
Zijn grootste
gezinsleven
nooit
mochten
de
kinderen
aan
was
Alles
was.
regels gebonden,
vrijheid kwijt
buiten spelen, tenzij op de binnenplaats, voor alles moesten de kinderen toestemsteeds in de
ming vragen en het naar school gaan (op de Zuidsingel) gebeurde nog
schoeschillen,
het
Als
aardappels
straffen
verplicht
herinnerde hij zich nog
rij.
nen poetsen, vroeg naar bed moeten gaan, soms al 's middags. De ergste straf
huisarrest.
vond ook hij, net als de wezen in voorgaande eeuwen, het
Zowel zijn zuster Wilhelmina Leynse als Marinus, hadden geen goede herinalleen ofje niets fout deed',
neringen aan de binnenvader en -moeder. 'Zij keken
van de nodige persoonlijke
bleven
verstoken
was hun klacht, terwijl de kinderen
aandacht. Voor meisjes vanaf zes jaar was het regime zwaar. Zodra zij uit school
zij nooit tijd hadkwamen, moesten zij kousen en borstrokken breien, waardoor
de
ook
zich
herinnerde
opsluiting in het
den om te spelen. Wilhelmina, 'Mientje',
klompenhok als straf, waarbij omstreeks 5 december Sinterklaas wel eens als ophadden veel steun aan elkaar
voeder te hulp werd geroepen. De kinderen Leynse
van
de
moeilijke gewenning in het buren vormden een hecht groepje in
periode
gerweeshuis25.

26 november 1985 en
Gesprekken met Marinus Leynse in bejaardenoord 'Rustenburg'
1985.
november
27
Mientje Leynse op

25.
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6. Opheffing

Langzamerhand nam het aantal kinderen in het burgerweeshuis verder af. Het
jaar 1919 was nog een topjaar met zesendertig wezen, maar in 1921 waren er
slechts twintig en in 1925 nog maar zeven kinderen in het gesticht. In dat jaargingen stemmen op het weeshuis te sluiten. In november 1927 kreeg dit idee vastere
vorm toen de directie van de Industrie- en Huishoudschool een bod deed op het
gebouw. Weer kwam de vraag tertafel of men de kinderen bij gezinnen moest onderbrengen of dat men een kleiner huis zou aankopen. De regenten gaven hun
voorkeur aan het eerste, ondanks de nog altijd aanwezige bezwaren en
bezorgdheid omtrent het welzijn van de kinderen bij lieden die het in eerste instantie om
geld te doen was.
Op 6 december 1929 sloten de regenten de koopovereenkomst voor 30.000,met dien verstande dat het schoorsteenstuk in de oude regentenkame
r, een voorstelling van Lydia Boreys, eigendom zou blijven van het bestuur der godshuizen.
De laatste drie weeskinderen, Susanna Tange, Bennie Groenenberg en
Mientje
Leynse besteedde men respectievelijk bij vader Pitlo, bij familie en bij een particulier in Borssele26. De dames-regentessen kregen nu weer een nuttige taak met
het bezoeken van de pleeggezinnen. Uit de verhalen over de ervaring van
de bestede wezen valt nu af te leiden wat in voorgaande eeuwen al vermoed kon worden op grond van vage aanwijzingen. Het vereiste goede
zedelijke leven van de
pleegouders stond er niet garant voor dat mannen volkomen correct ten opzichte
van hun pleegdochters handelden. Een bijkomend
probleem was dat sonimige
meisjes al zo vroeg in het weeshuis waren opgenomen, dat zij eigenlijk nooit een
normaal gezinsleven hadden meegemaakt en dus ook niet goed wisten hoe vaders
met dochters plachten om te gaan, waarbij de nuances tussen vriendelijkheid, tederheid, liefkozingen en seksuele toenaderingen soms moeilijk te onderscheiden
waren door de pleegkinderen. Daardoor werden al te opdringerig intieme gedragingen van mannen soms ervaren als een zorgzaam vaderlijke bejegening.
De ervaringen van het jongste meisje Leynse tonen de schrijnende problemen
bij de uitbesteding en de eenzaamheid van een weeskind in een totaal vreemde
omgeving. Al de eerste dag op haar bestedingsadres werden haar haren afgeknipt
uit angst voor de altijd aanwezige luizen uit het weeshuis, een symbolische daad
die de ontwrichting en ontworteling in het bestaan van het kind zichtbaar maakte.
Het meisje werd op veertienjarige leeftijd uitbesteed en ervoer op haar eerste
adres de problemen van een te amicale benadering door de heer des huizes. Een
van haar broers was haar steun en toeverlaat en hij zorgde ervoor dat de regenten
haar elders plaatsten. Ook daar waren problemen. De nieuwe pleegouders gebruikten het meisje als dienstbode, waarbij zij het bestedingsgeld als pure winst
incasseerden. Weer zorgde haar broer dat zij overgeplaatst werd.
Op haar derde
adres bleek de vrouw te lijden aan hysterische aanvallen, zodat het meisje de
woede en agressie over zich heen kreeg. Toen op een dag haar de kleren van het
lijf werden gescheurd, vluchtte zij in paniek naar een tante en weigerde totaal
overstuur terug te gaan. De regentessen dachten dat de problemen wat overdreven waren, maar een van hen, mevrouw Snouck Hurgronje onderkende de ernst
van de situatie. Zij gaf het meisje toestemming bij haar tante te blijven. Daar er-

f

26. De laatste wees die door het bestuur der godshuizen werd onderhouden
maar bij zijn stiefmoeder bleef wonen. kwam in 1942 in het kamp Amersfoort terecht.
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Ajb. 105. Staand \·.1.n.r.: PattI, Mientje, Adri Lernse, Brain de Herder. Zittend

1·.1.n.r.: bitinenmcieder Pitio, meester van der Maden. Onder r.1.n.r.: jitffrouw Pitio
enamant, ca 1925.

voer zij voor het eerst een prettig huiselijk gezinsleven. Het meisje had echter de
leeftijd dat zij geld moest gaan verdienen, zodat zij na een halfjaar in een betrekking kwam, waar zij het goed naar haar zin had.
Ook bij Suzanna Tange verliep de besteding slecht. Bij vader en moeder Pitio
kon zij het niet uithouden en haar tweede adres was het gezin Houte. waar na Suzanna het meisje Leynse de hysterische aanvallen van de vrouw moest verwerken. Maar in plaats van dat Suzanna in een goed pleeggezin werd ondergebracht,
zoals regent Van der Weel bepleitte, plaatsten de regenten haar in de inrichting
'Zandbergen'. Ondanks de minder gunstige omstandigheden bloeide het meisje
op. weg uit de drukkende omgeving van lastige pleegouders en dwingende
vreemde ogen.
Over de regenten en regentessen die toch de controle hadden over de pleeggezinnen, waren de wezen niet erg te spreken. Zij zagen de heren en dames alleen
wanneer zij wat verkeerd gedaan hadden. Een uitzondering hierop vormde Van
der Weel. Hij drong er in de vergaderingen van de regenten op aan met de kinderen te gaan spreken, hun mening en verlangens te beluisteren en hij informeerde
ook zel f hoe het met de kinderen ging. zelfs als zij allang als wees waren ontslagen.

Pas op I november 1935 kreeg het echtpaar Pit! o definitief ontslag als vaderen
moeder van het weeshuis. Een afscheidsgeschenk vonden de regenten niet nodig
omdat vader Pitlo zonder toesteinming de kosten van zijn kunstgebit in rekening
had gebracht. Hij kon dat als zijn cadeau beschouwen. Na de opheffing van het
weeshuis kwamen latere wezen bij de Vereniging Kinderzorg terecht en daar begint een nieuw verhaal.
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EVALUATIE
Het Middelburgse gasthuis, de beide weeshuizen, het simpelhuis, het oudemannen- en -vrouwenhuis alias armziekenhuis en de lazarij, tonen de grote verscheidenheid en de veelzijdigheid waarmee eeuwenlang Middelburgers zich hebben
beziggehouden met de zorg voor hun behoeftige naaste. Mogen wij dan de godshuizen de zichtbaar geworden charitas noemen, htt motief van waaruit alle arbeid
is gedaan? Dat is slechts een deel van de gecompliceerde beweegredenen van
waaruit de godshuizen eeuwenlang zijn bestuurd en waaraan hun voortbestaan te
danken is geweest. Het is opvallend dat het bestaansrecht en het overlevingselan
van de tehuizen nauw samenhingen met de motivatie van de regenten, dat het al
dan niet alert reageren van de regenten op uitdagingen en moeilijkheden afhankelijk was van de bereidheid zich ten volle in te zetten voor dit charitatieve werk,
zelfs ten eigen nadele, dan weI van de neiging zich terug te trekken zodra de nadelen van het regentschap groter werden dan de voordelen.
Vanouds speelde de stelregel dat iedere vreemdeling als Christus zelf moest
worden ontvangen een essentiele rol in de middeleeuwse mentaliteit ten opzichte
van de hulpbehoevende naaste (Matt. 25: 31-46). De infirmerie van de Norbertijner abdij voorzag in de twaalfde en begin van de dertiende eeuw in de behoefte
zieke reizigers en kooplui te verzorgen, totdat zij hun reis weer konden voortzetten. Maar de expanderende handelsstad vereiste ruimere voorzieningen en de
stadsregering nam waarschijnlijk het initiatief tot de oprichting van een gasthuis
in de eerste helft van de dertiende eeuw. Toen konden alle passanten en vreemdelingen die hier ter stede ziek werden of voor korte tijd onderdak nodig hadden in
het gasthuis terecht. De oprichting en organisatiestructuur van de godshuizen
toonden aanvankelijk een sterk religieus stempel. De gasthuismeesters, aanvankelijk leden van een liefdadige broederschap, lieten zich als echte middeleeuwers
bij de aanvaarding van hun post zeker leiden door gevoelens van christelijke
naastenliefde en de religieuze plicht de arme gebrekkigen te verzorgen. Ook nadat de band van het gasthuisbestuur met een liefdadig gilde verbroken was, bleef
het charitatieve argument bij aanvaarding van de post van gasthuismeester belangrijk. Daarenboven profiteerden de bestuurders van dit godshuis ook zakelijk
van de band met het gasthuis en wegens hun vooraanstaande positie in het economische leven van Middelburg was het eigenbelang niet weg te cijferen.
Nadat de reformatie zijn beslag had gekregen, werd weer des te sterker de nadruk op de ideele motivatie gelegd, nu vanuit reformatorische hoek. In de ordonnantie voor de gasthuismeesters van 1604 zien wij op beeldende wijze de
angst beschreven voor Gods wrekende gerechtigheid ten opzichte van degenen
die de armen gebrek lieten lijden en de zieken onverzorgd lieten. De jongste dag
werd als dag des oordeels, als de dag van de grote afrekening afgeschilderd en dat
betekende dat men een regentschap eigenlijk niet kon weigeren. Maar men kan
de motivatie ook positiever benaderen. De gasthuismeesters vervulden hun ambt
niet alleen vanuit de angst voor de jongste dag, maar tevens uit werkelijke bewogenheid met het lot van de armen en zieken. Zij wilden hen volgens dezelfde ordonnantie met alle zachtmoedigheid en barmhartigheid ontvangen en niemand
zijn leed en gebreken verwijten, opdat de armen niet neerslachtig zouden worden
van een aangepraat schuldgevoel over eigen ellende. Dat waren geen onbetekenende woorden in een tijd dat men ziekte en gebrek vaak tot de schuld van de
hulpbehoevende zel f rekende.
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Ook bij de weesmeesters zien wij deze ideologisch bepaalde mentaliteit. Het
uit 1490 daterende plan voor de oprichting van een weeshuis toonde de bewogenheid met het lot van de kinderen die geen 'troost', geen ouders meer hadden. De
weesmeesters wilden een tehuis stichten om op de best mogelijke wijze zorg te
dragen voor de verzorging, opvoeding en vertroosting van de weeskinderen en
vondelingen. Het motto was: 'Weest der armen vriend en God zal uw vriend

zijn'.

In het midden van de zestiende eeuw speelde naast het ideaal van de christelijke liefdadigheid de wens mee, dat men door de oprichting van weeshuizen en
armenscholen de zo zeer toegenomen schare van landlopers, bedelaars en vagebonden zou kunnen beperken. Niet meer puur de verzorging en opvang van hulpbehoevenden, maar tevens de opvoeding tot een behoorlijke kostwinning vormde
nu een motief tot de stichting van godshuizen. Het nuttigheidsprincipe, het maatschappelijk belang zich te ontdoen van onproduktieve lieden die een bedreiging
voor de zich in een snel tempo ontwikkelende moderne samenleving vormden,
ging nog hand in hand met de christelijke motivatie. Dit utiliteitsbeginsel. het bestrijden van de armoede door jonge mensen een economische basis onder handbereik te geven, verdrong de charitatieve inspiratie geenszins. Het 'bidt en werkt',
'wie niet werkt zal niet eten' en de tekst 'in het zweet uws aanschijns zult gij
brood eten' (Gen. 3:19) waren christelijke uitgangspunten die men aan de Bijbel
ontleende. Religieuze overtuiging ging hand in hand met maatschappelijke nuttigheid.
Werkelijke naastenliefde hield na de middeleeuwen meer en meer in dat men
de huipbehoevende in de gelegenheid stelde zichzelf economisch te onderhouden. Daarbij was onderwijs noodzakelijk, hetgeen in de kleine armschool en in
de weeshuizen de eerste prioriteit had. Dat onderwijs betrof zowel het leren lezen
en schrijven, als de opvoeding in de christelijke normen en waarden en het leerstellig onderwijs. De kinderen moesten niet alleen maatschappelijk goed terecht
komen, maar vooral ook godsdienstig. Bij de zestiende- en begin-zeventiendeeeuwse regenten en diakenen was dit een essentieel uitgangspunt. Later ontdeed
men deze overtuiging van zijn religieuze lading en bepleitten de Verlichtingsfilosofen de verandering in armenzorg met de economische zelfstandigheid van de
bedeelde als doel.
Foucaults nadruk op het feit dat vele instellingen in West-Europa in de zeventiende eeuw gesticht werden wegens het voortschrijdende civilisatieproces.
waardoor de tolerantie voor afwijkend maatschappelijk gedrag verminderde, lijkt
ook hier ter stede gerechtvaardigd, maar moet weI gezien worden in het licht van
de christelijke idealen. Het feit dat veel van deze gestichten niet eerder dan de
zestiende en zeventiende eeuw noodzakelijk waren. vindt wellicht voor een deel
zijn grond in een grotere maatschappelijke tolerantie voor storend gedrag. maar
tevens in de bevredigende oplossingen die in een kleinschaliger samenleving gemakkelijker gevonden werden en die geschoeid waren op de christelijke plicht tot
naastenliefde. Krankzinnigen en zwakzinnigen werden door de oude middeleeuwse organisatie van de religieus gefundeerde Cellebroeders verzorgd. De wezen vonden liefdadigheid bij burgers en werden gesteund door en ondergebracht
bij de heilige-geestmeesters. Maar door de toenemende armoede onder de burgerij, grotere sterfte en daardoor grotere aantallen weeskinderen, was een tehuis efficienter en door diakenen beter controleerbaar. Ook in deze geYnstitutionaliseerde zorgverlening bleef het charitatieve uitgangspunt onmiskenbaar aanweZig.
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Deze vermenging van religieus idealisme met maatschappelijk utiliteitsdeilken
gaf de zestiende- en zeventiende-eeuwse regenten een grote slagvaardigheid. een
grote besluitkracht en een indrukwekkend vermogen zich aan te passen aan de
veranderende eisen van de samenleving. De reactie van de gasthuisregenten op
de uitdaging van de Tachtigjarige Oorlog deed het gesticht uitgroeien tot een
bloeiend tehuis van grote vermaardheid. Door prikkels van buiten reageerden de
regenten met een vergroting van de capaciteit en een wijziging van de economische structuur. De schaalvergroting had een positieve weerslag op de medici die
aan het gesticht verbonden waren. De stedelijke ontwikkelingen en vooral de
Middelburgse pretentie een stad van wetenschap te worden en economisch tot
grote hoogte te groeien, waardoor men in het gasthuis lieden uit alle streken van
de Westerse wereld zag, stimuleerden tot medisch-onderwijskundige publikaties
en die versterkten de faam van het gasthuis.

De regenten participeerden in de ontwikkelingsstroom en toonden veel initiatief: zij beschouwden hun verantwoordelijkheid over het gasthuis als een goddelijke opdracht. Zij motiveerden dit met bijbelse citaten en aan de Bijbel ontleende
regels, zoals (Matt. 25: 23): 'Gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer' en 'Buiten alle twijfel zullen zij nog zwaarder gestraft worden die door onachtzaamheid
of slapheid de goederen van de armen aan zich trekken of verloren laten gaan'.
Hun felheid en vasthoudendheid in financiele zaken was voor een deel aan deze
verantwoordelijke houding te danken, waarbij zij zich als rentmeesters persoonlijk verantwoordelijk achtten voor het wel en wee van het godshuis.

In de loop van de zeventiende en zeker in de achttiende eeuw zien wij een ver-

schuiving in de motivatie waarmee de regenten hun ambt vervulden. De religieuze argumentatie werd minder snel genoemd en het sociale aspect werd belangrijker. Zeker na 1771 zien wij bij de nieuw benoemde regenten en regentessen van de beide weeshuizen dat zij de nadruk legden op andere overwegingen

om het zware regentschap op zich te nemen dan hun voorgangers. In een samenleving waarin de sociale verschillen groter werden, waarin relaties met aanzienlijke en invloedrijke lieden belangrijker werden, trad het aspect van de sociale
status die aan het regentschap verbonden was, sterker naar voren. Regenten werden door de vele materiele behoeften van de gestichten in staat gesteld op grote
schaal leverantieopdrachten rond te delen, zij mochten personeelsleden benoemen en hadden contact met leden uit de stedelijke magistraat. Dat alles versterkte
hun eigen sociale prestige; het was goed voor hun eigen affaires. Dit beeld vinden
wij bevestigd in de vele elegante toespraken bij de komst of het vertrek van een
regent in de achttiende eeuw. In de weeshuizen was de omslag duidelijker zichtbaar dan bij de andere godshuizen, omdat tot 1771 de diakenen het bestuur hadden waargenomen. Bij hen zien wij uiteraard nog iets meer van de ideologische
motivatie, maar de periode van hun opoffering was beperkt en mede daarom vonden zij aanvankelijk een ambtstermijn van twee jaar genoeg. De latere regenten
werden in principe voor hun leven aangesteld. Ook in het gasthuis was de tendens
duidelijk aanwezig dat het regentschap in sociaal opzicht hoger gewaardeerd
werd. Het achttiende-eeuwse bestuur telde meer vroedschapsleden en zelfs enkele adellijke personen, die allen gaarne zich de eer van een aanstelling lieten
welgevallen en ongaarne zich in arbeidsintensieve bemoeienissen zagen verwikkeld.
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Met de langzame verschuiving van de mentaliteit onder de regenten naar meer
standbewustheid en de intrede van regenten die eigen sociale contacten belangrijker vonden dan hun voorgangers, zag men de achteruitgang intreden. In de achttiende eeuw liep het gasthuis terug, de opnamen verminderden, men sloot moeilijke gevallen buiten en enkele financiele transacties bleken na de tiercering nadelig uit te pakken. De regenten konden niet meer adequaat reageren op de uitdagingen van de Franse tijd. Hun grote handicap was de financiele ruYne en de catastrofale stopzetting van rentebetalingen. Maar ondanks het feit dat zij de tijd en de
economische conjunctuur tegen hadden, wisten zij op deze nieuwe perikelen niet
anders te reageren dan met een voorstel tot beperking van de opnamen, tot wering
van de militairen en zelfs tot sluiting van het gasthuis. Het armweeshuis onderging dat lot werkelijk, tot immense schade van de vele armwezen. Bij de regenten
van het armweeshuis zagen wij hetzelfde beeld al eerder. Een deel van hen had al
in 1799 de lier aan de wilgen gehangen en het regentschap neergelegd omdat deze
bezigheid in hun eigen nadeel ging werken en zij er niet meer het verwachte sociale prestige aan ontleenden. Schade aan de eigen affaires was zonder een ideologische basis onverdragelijk en status kreeg men niet meer van een verouderd
college dat bij de nieuwe bestuurders ergernis wekte wegens zijn oude voorrechten en privileges. Mede door deze lakse, angstvallige houding is de Franse tijd
voor de godshuizen nog moeilijker geweest dan ze toch al zou zijn. Dankzij de
moed van enkele overtuigde idealisten en de nieuwe structuur die van bovenaf
door de Fransen werd opgelegd, bleven de godshuizen bestaan.
In de negentiende eeuw zien wij bij het gasthuis naast de godsdienstige en de
sociaal-maatschappelijke motivatie nog een derde aspect komen en weI de ideologische bevlogenheid om in medisch opzicht invloed te kunnen uitoefenen op de
beslissingen en om de noodzakelijke vernieuwingen te kunnen doorvoeren. Dat
daarbij grote spanningen ontstonden met vertegenwoordigers van met name de
tweede richting. laat zich raden. Deze liberale voorvechters van een nieuw geseculariseerd ideaal, bewerkten met grote inzet en een gedegen kennis van de noodzakelijke veranderingen dat het bestuur weer elan kreeg en dat de ouderwetse statusbeluste regenten afstand deden van hun positie.
Door toedoen van de medische bestuursleden verloor men de aansluiting bij de
modernisering niet. zij het dat het bestuur, met als voorzitter een typische vertegenwoordiger van de oude standbewuste regentenmentaliteit, de initierende en
stimulerende activiteiten eerder tegenwerkte dan bevorderde. Vooral door de medici in het bestuur, die vanuit een liberaal geseculariseerd idealisme werkten,
werd de lethargie doorbroken. Deze nieuwe vorm van idealisme heeft het mogelijk gemaakt dat de crisisvolle overgangstijd van een volstrekt verouderde verpleeginrichting naar een modern ziekenhuis kon plaatsvinden. Door toedoen van
een enthousiaste arts, dd stimulerende persoonlijkheid die de altijd zuinige bestuursleden achter zich wist te krijgen, kon het gasthuis in de jaren twintig van
deze eeuw tot werkelijk grote hoogte worden opgestuwd. Maar de concurrentie
was te groot, het achterland te klein en de basis te smal voor een permanente leidende rol.
Aan het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw werden de politieke tegenstellingen binnen het bestuur steeds belangrijker. De visie
op de zorg voor armen en behoeftigen was nauw verweven met de politieke kleur
van de behtuursleden. waarbij conflicten niet uitbleven.
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Deze mentaliteitsontwikkeling heeft een grote rol
gespeeld in de geschiedenis
van de godshuizen. Met name in het gasthuis was
de lijn van op- en neergang in
hoge mate bepaald door de ideologie. de motivatie van waaruit de regenten hun
post hadden aanvaard en waardoor zij al dan niet bereid waren veel arbeid en tijd
te investeren in het leiden van het tehuis door tijden van grote problemen en tegenslagen. Maar ook in de andere godshuizen had het enthousiasme van de regenten voor vernieuwingen, de kritische toetsing van veranderingen of juist de
gezapigheid en tegenzin in arbeidsintensieve oplossingen. een onmiddellijke
weerslag op de kwaliteit van het gestichtsleven, op de omstandigheden waaronder zieken, wezen of ouderen een groot deel van hun leven doorbrachten.
Waar voor de Franse omwenteling de stedelijk maatschappelijke ontwikkelingen voor ieder godshuis een aparte beleidslijn noodzakelijk maakten, werd na de
instelling van de Commission des Hospices en nadien het College van Regenten

over de Godshuizen, een provinciale betrokkenheid belangrijker. Doordat er nu
66n bestuur over alle godshuizen was, kon de provinciale overheid
gemakkelijker
de lijnen bepalen waarlangs het bestuur moest opereren. De coardinatie
op regionaal en soms op landelijk niveau werd in de negentiende
eeuw in crisissituaties al
groter, met name bij epidemieen, medische vernieuwingsbewegingen, nieuwe
regelingen voor armenzorg en oplossingen betreffende psychiatrische patienten.
In die gevallen kreeg het bestuur met dwingend opgelegde landelijke
maatregelen
te werken. Met name de choleraepidemieen bewerkten dat op regionaal en zelfs
op nationaal niveau de aandacht werd gericht op de uitermate gebrekkige omstandigheden waarin de armen verkeerden. In Middelburg hoorde men Samuel Coronel al vroeg dit probleem aankaarten en heeft de Vereniging van Genees- en Heelkundigen, later de afdeling Zeeland van de Maatschappij tot Bevordering derGeneeskunst, de handschoen opgenomen en voor daadwerkelijke verbeteringe
n gezorgd. Vooral de intensieve bemoeiingen met de van overheidswege verplichte
vaccinatie en revaccinatie tegen variolae was voor veel armen van eminent belang wegens de grote kans die zij hadden om een besmetting op te lopen.
De invoering van de Armenwet in 1854 was een duidelijk signaal dat overheidsingrijpen niet meer was weg te denken in de zich vernieuwende samenleving. Weliswaar legde de overheid de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van armen nog voornamelijk bij de kerkelijke en bijzondere instellingen van
weldadigheid, maar indien een arme geen onderstand kreeg van een kerkelijke of
bijzondere instellingen, trad de overheid op als redder in de nood. De overheid
verschafte een minimale bedeling. bestrafte de bedelarij en landloperij en beveiligde daardoor de gezeten burgerij. De bedoeling van de overheid de armenzorg
voornamelijk bij kerkelijke en particuliere instellingen onder te brengen mislukte. In plaats van een beoogde daling van de overheidsuitgaven, steeg het aandeel
van de overheid in de subsidiering steeds meer na de
invoering van de Armenwet
in 1854. De veranderende visie op armoede was daar debet aan. Niet meer beschouwden de onderste lagen van de bevolking hun armoede als een vast en onveranderlijk gegeven. Tegelijkertijd ervoeren zij niet slechts gebrek aan voedsel
als armoede, maar ook onvoldoende kleding, slechte woonomstandigheden en
gebrek aan mogelijkheden tot een geestelijke ontwikkeling. De overheid kreeg in
toenemende mate de verantwoordelijkheid te dragen voor de volksgezondheid,
de volkshuisvesting en het onderwijs. De verplichte ziekteverzekering voor grote
groepen van de bevolking verzekerde de nationale overheid ervan dat medische
hulp voor iedereen binnen handbereik was. Vanaf toen werd de marge van be589

stuursleden om een eigen stedelijk bepaald beleid te voeren steeds kleiner. Dat
heeft men met schade en schande moeten merken in de gasthuiscrisis. Zoals in
zoveel ziekenhuizen verliep de transformatie van een tehuis voor verzorging, met
ongeschoolde oppassers zonder wettelijke arbeidsbescherming, naar een centrum van verpleging met gebruikmaking van moderne wetenschappelijke onderzoeksmethoden en door sociale wetgeving beschermde personeelsleden, uitermate moeilijk. De invoering van de sociale voorzieningen in de twintigste eeuw,
de door de overheid op zich genomen armen- en wezenzorg en de invoering van
een ouderdomspensioen tastten de bestaansgronden van de diverse godshuizen
inwezenlijk aan. Daardoor verdween in veel gevallen de noodzaak deze oude
stellingen in leven te houden.
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SUMMARY
The hospital was probably founded bij the municipal council during the first half
of the thirteenth century. Subsequent to this event a few religious fraternities undertook the task of caring for the sick. First mention of the hospital was made in
a will dated 1289. The site of the hospital was situated on the Lange Delft where
it continued to function until 1866. Initially it had been intended for the accomodation of travellers but it extended its acceptance to encompass the aged, the poor
and the infirm and even a small number of hermits within its confines. Vagrants
who were permitted to seek shelter but were lodged in a special building, called
a 'baajerd' and then only to enjoy its protection for a short stay of a few days. A
large number of the sick were placed within sight of the altar in the church itself.
For people in the Middle Ages physical care involved and was indeed linked to
their spiritual wei fare. This is the reasoning behind the fact that the cupboard beds
were so placed as to take the position of the altar into consideration.
The infirm were tended by a house-father and a house-mother, who were
assisted by maids ans servants. In 1487 the presence of a surgeon at the infirmery
was mentioned for the first time, followed in 1574 by the reference made to a
'medicinae doctor'. They were responsible for the physical care of the inmates
while the clercy looked after their spiritual welfare. Patients did not come to the
hospice primarily because they needed the medical facilities which it provided for
them, but basically because they sought for a roof over their heads once they had
become bedridden and needed tending. Generally speaking it was the empoverished and foreigners who frequented the hospital.
For the inmates there were no costs involved. The governing body of the hospice received its financial means from the numerous legacies and gifts it received,
from the common law which meant that the possessions of any person who died
in hospital fell to that hospital and from the profits made from estates, from properties and from the interest of invested capital. The medieval hospital managed to
make ends meet reasonably well with the means made available to them. Their
organisationwas on a small scale but efficiently run and thus enabled them to provide a service for the fairly constant but manageable numbers of people who came
to them requesting their help.
The situation was drastically changed by the siege of Middelburg by William
of Orange (1572-1574). During the last decades of the sixteenth century the hospital had to contend with an increasing number of sick and wounded on the one
hand and the almost empty treasury on the other. Its hitherto usual sources of income had ceased and its economic situation was apparently insufficient to allow
the foundation to expand. With great creativity and inventiveness the governors
of the hospital managed to acquire the necessary funds. Urgent demands were
made on the capacity of the buildings and on the organisational talents of the staff
especially by the numerous wounded soldiers, the plague victims, the dysentery
cases; plague and thyphoid being diseases which often came in the wake of war
and crop failure. The many nationalities represented there gave colour to the somber stay in a place where one could find the most horrific diseases and injuries.
The hospital. however, emerged stronger and better organized from the turbulent period of the Eighty Years' War and the seventeenth century became a period
in which the hospital could accomodate a great many sick in an efficient way. The
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medical care underwent an important development. Three of the medical practitioners, attached in the hospital, testified to this in various publications, which
were influential far beyond the boundaries of Middelburg. Those books acquaint
us the treatment of the sufferers of among others stones in the bladder, dropsy of
the chest, plague. syphilis, dysentery and fevers of various natures.
In the eighteenth century the progressive zeal flagged. The financial worries
became more and more acute in spite of the tenacity of the trustees who held on
to their old financial privileges. There were countless problems with the church,
in particular its social welfare work. about the admission of and the payment for
destitute patients.
During the Napoleontic period this decline reached a sad low with the proposal
to close down the hospital. The Commission des Hospices. installed by the
French, made a new start, however, and introduced a new form of organisation
for all alms houses. For the hospital this meant that only those sick were admitted
who had a chance of being cured within a reasonable time.
In the nineteenth century the burden of the old building with its poorly organised number of wards, unhygienic cupboard beds, stinking toilets and other shortcomings was oppressively felt. Patients who suffered from among others cholera.
scabies, smallpox, thyphoid, tuberculosis and other ailments and diseases. had to
be nursed in a very constricted area. When a smallpox epidemic spread from the
hospital to the town and the island this meant the final blow for the building on
the Lange Delft. 1n 1866 a new hospital was occupied, constructed according to
modern, hygienic criteria relating to sufficient air, light and space. The standard
of nursing was low because of a lack of well-trained nurses. The last decades of
the nineteenth century were marked by the efforts of some progressive medical
practitioners to change the mentality of the board of governors and the staff. They
held the opninion that primarily people should be cured in the hospital and this by
using every medical and nursing means at their disposal. The emphasis on
providing nursing should be changed tot the emphasison curing the patients.
These changes caused much tension to which the assistent director. nurse Glaser.

fell a victim literally.
After this it was D. Schoute M.D. who took the surgical department of the hospital to great heights. Chiefly the introduction of a medical staff based on an
American model was an incentive to the Still growing number of specialists attached to the hospital. Schoute saw to it that the institution had an important place
among the hospitals of the Netherlands. But the hospital was too small and the basis was too narrow to have it play an important part permanently. The limited financial scope and the medical requirements which became more and more
expensive caused regularly repeated conflicts with the municipal council before
the Second World War.
The post war years were characterized by a large growth of the number of patients. In the fifties and sixties the administration chose to Stay in contact with the
advancing medical requirements by modernizing the old building rather than taking on a new building. In 1969 the three Walcheren hospitals took the first step to
cooperation and in 1992 the Streekziekenhuis Walcheren hopes to open its doors.
In the Middle Ages the lazaret saw to the relief and housing of the lepers, originally outside the Noordpoort and after 1540 outside the Noorddampoort. A regulation from 1544 reveals many of the daily habits and the frequent irregularities
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which the governors feivertly wished to put an end to. With all their might they
fought the danger that the lazaret would become a refuge for beggars, thieves or
people who wanted to profit from the generosity of the citizenry.
The madhouse in the former monastery of the Cellites dated from 1611 and it
accommodated lunatics, the mentally handicapped and epileptics. The restiess
patients were locked up in cells, the others were housed in rooms. In 1812, because of the economic situation, the inmates of the house were moved to a building on the Herengracht, into the premises of the Armziekenhuis. so that both the
domestic service and administration could be combined. This building did not
survive its nineteenth century critics. Initially the administration sought diligently to return to the old madhouse. When this did not appear feasible financially the administration chose to withdraw lethargically into an isolating
indifference and kept itself apart from national developments in psychiatric care.
This resulted in the closing down of the madhouse in 1845.
From 1621 old people could buy themselves into the home for the aged on the
Noordpoortplein. It was only the reasonably affluent who could affort to buy
themselves such a place. The poor were boarded out with private persons at the
expense of the church. In 1749 they were lodged in a number of cottages, due to
the high expenditure and in 1781 a beautiful new institute was built for them, the
hospital for the poor on the Herengracht. Since 1812 this building served as the
only place where elderly and incurably ill people could find a roof over their
heads; old age, illness and poverty often went together. After the middle of the
last century it was usually referred to as the old people's home instead of the hospital for the poor and this indicated the slow change that had set in with reference
to the target group of the institute. The institute on the Herengracht remained under the control of the hospices, after which the Stichting Verpleeg- en Rusthuizen
took over the daily care for the old age pensioners.
The orphanage for the poor probably dates from the end of the fifteenth century
and provided for a great need. Alle the orphans which came from Middelburg
could be accommodated in the institute on the Korte Noordstraat, after 1606 in a
beautiful building built in the style of the Flemish Renaissance on the Noordpoortplein. There the boys and girls were educated. the girls were taught to sew
and knit and some of the boys were taught tailoring or cobbling, while the rest of
them were taught a trade outside the institute. In the eighteenth century the building was too small for the three- to fourhundred children and moreover, the citizenry thought there should be a distinction between the care of the orphans of the
poor and those of the wealthier citizens. For that reason the orphanage for the
middle classes was founded on the the Molenwater in 1719, financed with money
from the rich widow Lydia Boreys. The entrance requirements were strict, both
confessionally and financially and as long as both orphanages existed side by side
social distinction between middle class and poor orphans was clearly discernible.
There was no real difference, however, between the two orphanages in nursing
and nourishing the children and even the schooling, training and eventual employment prospects were not dissimilar. But through the difference in admittance
and as a result of that the different milieu from which the poor orphans came,
through the difference in size of both orphanages and through the different atmosphere, which was less agreeable in the orphanage of the poor, there was a significant difference between both orphanages after all.
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Till 1771 the administration was in the hands of deacons, after that of two sepof trustees. The dissenssion which this was accompanied by betrays
the motivation of these eighteenth century prominent citizens for the much demanding but honorary trusteeship. The orphans were looked after by a house-father and a house-mother and one or two seemstresses. Sometimes there was a special schoolmaster. A good mother and father were of great importance to each institution but in both orphanages a well functioning married couple appeared to be
of priceless value. By their alert reaction they were able to curb the indisciplined
behaviour of many boys and girls. In general. they succeeded better in doing this
in the smaller orphanage for the middle class than in the orphanage for the poor,
where there were three times as many children while the number of staff was the
same. Moreover the background of the poor orphans was more problematic: they
had been used to poverty and deprivation and had learned tot fend for themselves
from an early age. And most of them had nothing to lose. The middle class orphans had a capital of their own which they could forfeit as punishment for unremitting bad behaviour. Most of the poor orphans possessed hardly any money.
This shows the difference in atmosphere between both institutions.
The orphanage of the poor was discontinued at the reorganisation of the hospices in 1 8 1 2 Most children were boarded out with private persons and in 1815
a group of about one hundred children was sent to the semi-philantropic institution of G.J. ter Hoeven, situated in the former plague house in Feijenoord. In
their daily life the children became acquainted there with the educational theories
based on the Enlightenment. The aim was that they, being poor children and therefore potential charity cases, would be withdraw from the milieu from which
they came and they themselves would be able to create upright and industrious lives for themselves. In December, 1817 Ter Hoeven disillusioned. sent back the
children and discontinued his institute. Then the trustees tried to realize a way of
boarding out which would cause as little damage as possible. The boarding out of
ten children on the farm of Pieter Pous, between Serooskerke and Oostkapelle.
appeared to be a good alternative.
From 1824 - 1843 it was obligatory to send the poor orphans to the camps of
the Maatschappij van Weldadigheid. The trustees had hardly m ade any use of the
possibility of sending the children voluntary to Drenthe and Overijssel before that
time. They were fervent opponents of sending the children away from Middelburg. The trustees made use of every possibility which the law provided them
with not to send these children there until they had no alternatives left but to do so.
In 1859 a new orphanage for the poor was completed on the Herengracht on the
site where previously the madhouse had been. Still the distinction remained between the middle class orphans and the orphanage of the poor, mainly in the stricter requirements to be admitted and the pleasanter atmosphere and the less recalcitrant behaviour of the middle class orphans. Slowly the possibilities of choosing a career became extended to the orphans. the stigmatizing orphan's uniform
was abolished and the children took more trips outside the province. At the end
of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century the number
of orphans declined further so that in 1909 both groups were amalgamated and
boarded in the orphanage for the middle class. In 1929 this orphanage was also
closed down because of the diminished number of orphans.
arate boards

.
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LIJST VAN ARCHIVALiA
RIJKSARCHIEF IN ZEELAND
Oud Archief Godshuizen Middelburg.

Gasthuis

Notulenen relatieven 1568-1810. inv.nrs. 1-8.
Contracten, rekesten, bestekken, reglementen. 16e - 18e eeuw, inv.nrs. 10-19.
Loodjesboeken. 1584-1812, inv.nrs. 21-29.
Staten van geconsumeerde eet- en drinkwaren, 1780-1811. inv. nrs 30-31.
inventarissen van meubelen en goederen. 1754.1766, inv.nr 35.
Stukken betreffende proveniers, 1432-1510, inv.nrs. 36-46.
Stukken betreffende de kerkelijke diensten en broederschappen, 1479- 1514, inv.nrs. 4752.

Kasboeken, 1688-1812, inv.nrs. 53-58.
Rekeningen en bijlagen, 1488-1812, inv.nrs. 59-401.
Verdere stukken van geldelijke aard. 1596-1807, inv.nrs.402-413.
Grootleggerboeken, 1604-1710, inv.nrs. 414-415.
Inventaris van goederen, 1650,1730. inv.nrs. 417-418.
Registers van verpachting. 1649-1903, inv.nrs. 419-426.
Testamenten, 1413-1593, inv.nrs. 428-447.
Transportbrieven van land, huizen, rente- en schuldbrieven, 1603-1753. inv.nr 450.
Stukken betreffende land- en huizenbezit, 1343-1812, inv.nrs, 451 -693,717-719.
Stukken betreffende renten, tienden en schuldbrieven, 1415- 1625, inv.nrs. 694-716,720741.

Stukken betreffende de buitenlands gelegen goederen, 1393- 1689, inv.nr. 827-890.
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan Matens, 1605- 1 8 1 1, inv.nrs. 891-1130.
Regesten 1343- 1574, nrs. 1-633.

Armweeshuis

Reglementen, 1751-1809, inv.nrs. 1466-1468, 1484-1485.
Notulen en relatieven, 1771-1812, inv.nrs. 1469-1482.
Extract notulen diaconie, 1678-1681, inv.nr. 1483.
Wezenstamboeken, 1790-1812, inv.nrs. 1486-1488.
Registers van verstrekte kleding en schoeisel, 1784-1812, inv.nrs. 1490- 1493.
Inventaris, 1791-181, inv.nr. 1495.
Rapport betreffende voorstellen tot herstel van de wanorde, 1757, inv.nr. 1496.
Registers van buitenshuis wonende wezen en betaalde kostgelden, 1789-1817. inv.nrs.
1497-1502.

Registers van aan zeevarende wezen verstrekte uitrustingen, 1771-1788, inv.nr. 15031504.

Stukken betreffende de weduwenbeurs, 1736-1811. inv.nrs. 1505-1507.
Stukken betreffende de financiele scheiding met het armencollege, 1797, inv.nr. 1508.
Rekeningen en bijlagen, 1797-1811, 1514-1530.
Kasboeken 1771-1789, inv.nrs. 1531-1535.
Stukken betreffende het legaat Pookx, 1739. inv.nrs. 1536,1545.
Stukken betreffende het beheer van de armengoederen. 1652-1783, inv.nrs. 1537-1552.
Wezenrekeningcourantboeken, 1741-1810, inv.nrs. 1553-1554.
Registers van aanbestorven sieraden en goederen, 1755-1812, inv.nrs. 1557-1559.
Register van de liquidatie van de armenschuld, 1795-1798, 1806-1830. inv.nrs. 15661567.

Armziekenhuis
Lijst van opgenomen patienten, 1749- 1789. inv.nrs. 1568a.
Register van uitgaven nieuwbouw, 1780-1782, inv.nr. 1568b.
Rekeningen. 1781-1796. 1801-1802, inv.nr. 1568c-r.
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Burgerweeshuis

Reglementen, 1717-1796, inv.nrs. 1569-1577,1594.
Notulen, bijlagen en aantekeningen 1721-1811, inv.nrs. 1578-1593.
Register van ontvangen stoffen, 1719- 1771, inv.nrs. 1595-1598.
Registers van verstrekte kleding en schoeisel. 1720-1812. inv.nrs. 1598-1619.
Registers van goederen en levensmiddelen, 1719-1808, inv.nrs. 1620-1627.1897- 1913.
Inventaris. 1804-1810, inv.nrs. 1628-1629
Stukken betreffende buitenshuis verpleegde kinderen. 1719-1781 inv.nrs. 1630-1634.
Stukken betreffende de apotheek, 1781-1811, inv.nrs. 1635- 1638,1926- 1935.
Kasboeken, 1719-1811, inv.nrs. 1639-1724, 1855-1884.
Rekeningen en bijlagen, 1721-1811, inv.nrs. 1725-1854.
Registers van ontvangen werk-, naai- en dienstbodenlonen, 1720- 1808, inv.nrs. 18851896.

Reparatieboeken van schoenen. 1732-1812, inv.nrs. 1914- 1921.
Registers van afgegeven ordonnanties voor betalingen, 1719-1812, inv.nrs. 1922- 1925.
Stukken betreffende de vaste inkomsten, erfenissen en legaten, 1720-1809, inv.nrs. 19361972.2033.

Aan het weeshuis vervallen boedels en afkoop van expectatief. 1726-1781, inv.nrs. 19731978.

Wezenrekeningcourantboeken, 1720-1810, inv.nrs. 2024-2028.
Registers van sieraden. geld en goederen. 1725-1809. inv.nrs. 2029-2032.
Stukken betreffende de sterthuizen en afrekening voor de wezen, 1718-1810. inv.nrs.
2035-2057.

Aantekeningen van dagelijkse voorvallen, 1789-180 L inv.nrs. 2048-2060.
Beschrijving van het borgerweeshuis door N. Bollaert. 1792,1804, inv.nrs. 2061 -2062.

Simpelhuis

Rekeningen, 1796-1811. inv.nrs. 2067a-2068.
Processtukken, 1793, inv.nr. 2069.

Oudemannen-en-vrouwenhuis
Ordonnantie en reglementen, 1685,1754, inv.nrs. 2070-2071.
Akte van aanstelling en instructie, 1777. inv.nr. 2072.
Extracten notulen stadhbestuur, 1705-1809. inv.nr. 2073.
Stukken betreffende de proveniers, 1786-1791. 2074-2075.2107.
Kasboeken 1776-1808, inv.nrs. 2076-2077.
Rekeningen en bijlagen. 1788-1809. inv.nrs. 2078-2106.

Nieuw Archief Godshuizen Middelburg:
C o m m i s s i o n d e s H o s p i c e s e n h e t C o l l e g e v a n R e g e n t e n o v e r d e G o d s h u i-

zen

Notulen en relatieven, 1811 -1823, inv.nrs. 1 -8.65- 142.
Correspondentie, 1812-1921,inv.nrs. 144-169.
Verordeningen en personeelszaken. 181 1-1814.1816.1819.1828.1837-1012, inv.nrs. 910,170-175.179.

Stukken betreffende deopname van verpleegden, 1812.1814- 1815. 1821-1899. inv.nrs.
9-10. 180-197.

Stukken over het medisch toezicht, 1828.1848,1875.1892, inv.nrs. 198-201.
Stukken betreffende dehuishouding, 1812-1917, 1919-1920, inv.nrs. 202-217.
Stukken betreffende de financiele administratie, 1810- 1931. inv.nrs. 15-34. 230-510.
Stukken betreffende het beheer van eigendommen, 181 1-1942, inv.nrs. 5-44.511-528.
Stukken betreffende de gestichten: gasthuis 1812-1815, inv.nrs. 45-49, zieken-en simpelhuis 1809-1815.inv.nrs. 50- 55, weeshuis 1 8 1 2-1 8 1 5, inv.nrs. 56-64.

Gasthuis(gesticht nr. 1)

Notulen. relatieven en reglementen, 1812-1834. 1863, 1918. 1933. inv.nrs. 536-537.
1159-1162.
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Correspondentie. 1813-1814.1822- 1833, inv.nrs. 1163- 1164.
Stukken betreffende het personeel. 1904,1925.1928.1936,1951, 1953. inv.nrs. 538-545.
Opnamegegevens. 1814-1928, inv.nrs. 546-569,1165-1169.
Spijs- en receptenboeken. 1850- 1865, inv.nrs. 570-580.
Stukken betreffende de huishouding, 1813-1817, 1821-1841, 1846-1864. 1867, 1884.

1889,1907-1908,1911.1915, 1919-1941,inv.nrs. 581-596,1170-1174.

Stukken van financiele aard, 1818,1838, 1852-1861. 1875-1918, 1924-1939. inv.nrs.
597-606.1175.

Stukken betreffende het beheer van de eigendommen, 1820- 1946, inv.nrs. 607-683.
Stukken betreffende de gasthuisgebouwen en -terreinen, 1849- 1938, inv.nrs. 684-740.
Stukken betreffende het toezicht op het klinisch onderwijs. 1853. 1850. 1860- 1863.
inv.nrs. 741-743.

Armziekenhuis en S impelhuis, na 1859 ook Arm weeshuis (gesticht nr.
2)
Notulen, reglementen, bestuursbescheiden, 1844-1846, 1865- 1950, inv.nrs. 744-748.
1176.

Correspondentie. 1822-1845. inv.nr. 1177.
Stukken betreffende de opname, 1825-1966, inv.nrs. 752-779.
Stukken betreffende de huishouding, 1846-1895,1905, inv.nrs. 780-790.
Financiele administratie. 1798.1816,1822, 1848-1872,1894- 1908, 1924-1941. inv.nrs.
791-807.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen, 1812- 1838, 1840- 1845, inv.nrs. 11781187.

W e e s h u i s (gesticht nr. 3)

Notulen. relatieven, reglementen, 1807-1917, inv.nrs. 808- 816, 1188-1211.
Correspondentie, 1818-1840, inv.nrs. 1212-1213.
Stukken betreffende de opname, 1826-1926, inv.nrs. 817-825.
Stukken betreffende variolae, 1841, inv.nrs. 1214, 1217.
Naamlijsten. 1837-1913, inv.nrs. 1079-1091,1218.
Stamboeken. 1818-1914, inv.nrs. 1062-1078. 1215-1216.
Stukken betreffende de voogdij van wezen, 18!2-1835, 1838, 1844-1875, 1913-1916,
inv.nrs. 1139-1147.
Stukken betreffende de uitbesteding van wezen en het toezicht, 1812-1845, inv.nrs. 11481150,1238-1250.
Stukken betreffende het toezicht op de wezen, 1815-1917, 1920, inv.nrs. 878-886.10451061.

Stukken betreffende de huishouding, 1829-1921, inv.nrs. 826- 877.
Stukken betreffende verbruiksgoederen, 1837-1844, inv.nrs. 1219-1237.
Stukken betreffende de administratie van wezengoederen, 1812- 1937, inv.nrs. 10921138.

Stukken betreffende de liquidatie van de armenschuld, 1828- 1834,1863, inv.nrs. 11511156.

Stukken van financiele aard, 1817-1933. inv.nrs. 887-895, 1251-1260.
Stukken betreffende het beheer van de eigendommen, 1815-1834, inv.nrs. 896-901.
Stukken betreffende het gebouw van het burgerweeshuis, 1826- 1929, inv.nrs. 902-908.
Apotheek
Rekeningen en bijlagen, 1812-1922, inv.nrs. 913-1014.
Registers met financiele gegevens, 1 8 1 5-1931, inv.nrs. 1015- 1042.
Stukken van diverse aard, 1812-1842, inv.nrs. 1251 - 1260.
Documentatie, 19e en 20e eeuw. inv.nrs. 1272-1328.
Stukken door bestuursleden toegevoegd, 19e en 200 eeuw, inv.nrs. 1355-1364.

ArchiefVer:ameling Verheye van Citters:
Stukken betreffende de godshuizen. 1551-1781, inv.nr. 54a.
Stukken betreffende de scholen. 1561- 1781. inv.nr. 54b.
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Archief Schorer:
Stukken betreffende Danial Radermacher, 1723-1802. inv.nr. 510.
Archief Mathias Potts Tak van Poortvliet:
Dagboeken Pieter Pous. 1819-1847, inv.nr. 334.
Archief Rekenkamer:
Acquitten van de rekeningen van de tresoriers-generaal en ontvanger-generaal betreffende
de administratie te lande, 1603-1604, inv.nr. C 3 1 (446), pak A.

GEMEENTEARCHIEF MIDDELBURG
Verordening op de inrichting en het bestuur der godshuizen, ca 1938. Dossier Godshuizen
nr. Go 07.

HANDSCHRIFTENVERZAMELING VAN HET ZEEUWSCH GENOOTSCHAP IN DE
ZEEUWSE BIBLIOTHEEK TE MIDDELBURG
Aantekeningen van Paulus de Wind overeen uitzonderlijke liesbreuk. 18e eeuw. nr. 3793.
Aanspraak van P. Pous aangaande het voordeel en den pligt om arme kinderen tot werkzaamheid op te leiden, bijzonder tot den landbouw. 1820. nr. 3933.
Brief van A. van Solingen over het breken van de vliezen bij bevallingen, 1794, nr. 4803.
Aantekeningen en extracten van Samuel de Wind, eind 18e eeuw, nr. 6108.
Aantekeningen wegens de openbaare gebouwen te Middelburg, 18e eeuw, nr. 6142.
GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM
Archief Aalmoezeniersweeshuis:
Notulen. 19-6-1817, inv.nr. 352.

RIJKSARCHIEF IN FRIESLAND
Archieven van de instellingen van het Gevangeniswezen:
Register van inschrijving in het huis van opsluiting en tuchtiging. 1861, inv.nr. 1015.
Extract-vonnissen van gearresteerde militairen, met bijlagen, 1861. inv.nrs. 1054,1059.

RIJKSARCHIEF IN DRENTHE
Archieven van de Maatschappij van Weldadigheid:
Verslag van de vergadering van de Raad van Tucht. kolonie Veenhuizen. 29-8- 1840.
inv.nr. 1622.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF
Arc·hief ran de heren van Putten en Strijen:
Regest 20, inv.nr. 144.
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Wagenaar, J., 15.
Wagenborgen, 564.
Wai, zr ter, 329,330.

Walcheren, 17, 31,60,61,71,79,89. 101,

Weyerman. 220,221.
Wijbo, Susanna. 378.

524,528,535,537.

Willemll, roomskoning, 13.
Willem III, graaf, 12.13.
Willem IV. graaf, 31
Willem IV. stadhouder, 446.
Willem V, stadhouder, 446,478.

Willem van Oranje, 38, 74-76, 151, 360,
444,446.

Willem Pietersz, bankier, 58.
Willemine, 39.
Willems, Pieter, 83
Willemsen, prof., 488.
Willemsoord, 528.
Willemstad, 516.
Willemszoon, Jacob, 46.
Wilmssen, Looy, 88.
Wils, 180.

--, David, 467.
Windjr, Paulus de, 113,136,448.
Wind sr, Paulus de, 99,113,136,286.
Wind. Boudouin de, 287.

113, 128, 142, 147, 170, 176, 181,
184, 188, 230, 290, 291, 314, 326,

--, Elisabeth de, 286.

328, 329, 332-334, 354, 410, 425,
480,488,503,522, 525,527,548,

--, Samuel de, 286,287,450.

578.579.
Walrd de Bordes, J. van, 327.

Wardenburg, B.D.G., 540,542.
Warem, de, 302.
Waterloo, 579.
Watson, 234.
Weegen, Johannis van, 428.
Weel, A.J. van der, 320,330,584.
Weestlete, 60.
Weijl, Louis, 325,328.
--, Rachel, 325.
Wei-Bije, J.J. van der, 333.
Wei le, Cornelis, 105.
Welsinge, 60.
Wenen, 2,3.
Wesbank, 576.
Wesel. 360.
Wesele, 88.
West-Europa, 586.
West-Indie, 180,433,435,436,441.
West-Souburg, 60.
Westkapelle. 34,47,60.62.171,576.

--, Gerard de,

113.

--, de, 399.

Wisse, W., 170.

Wissekerke, 61.
Wit, Johannes Dirk te, 504.
Wolders, C.Th., 328.

Wolff, Lucas de, 343.
Workum, 126.
Wouters, Lijsbeth, 27.
--, T.A., 6.
Wullotzin, Lode\vijk, 125.
Wyllems, Fernando, 38.
Wurttemberg, 126.
York, 205.
Yperman, 37.
Ystnoutszn, Comelis, 51.
--, Marten, 51.
Zaager, Hendrik, 480.
Zaandam, 575.
Zaltbommel. 550.
Zanddijk, 60.
Zandvoon, 579.

Zanger, Alexander de, 38.

Zeeland. 13,16,60.67.80,81.88.101,
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117, 128, 142, 147, 149-151, 153,
155,
207.
263,
314,

173,
208,
267,
327,

181.
214,
283,
330,

183,
216,
289,
332,

185,
237,
291,
364,

188,
250,
301,
441,

193,
257,
305,
488.

502,505, 513,533,535,538,579.
Zeeuw, de. 203.
Zeeuws-Viaanderen, 80, 184. 290,295,
327.

Zeist, 577.
Zierikzee, 13,15, 120.214,219,220,480,
525.

Zip, W.J., 229,360.
Zitserland, 292.
Zorgen, Frederik van, 5 1 2.
Zoutelande, 18.
Zuid-Beveland, 502.

Zuid-Holland, 14,514.
Zuidergreen, Christiaan, 132.
--, Christina, 132.
Zutphen, 447.
Zuylen van Nijevelt, freule van, 306.
Zwarte Zee, 151.
Zweden, 132.

Zwitserland, 125,515,521.
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