Honderd
nieuwe weeshuizen
In de Middeleeuwen worden weeskinderen opgevangen in
gasthuizen, samen met zieken en ouderen. Of ze krijgen
een plek bij een gezin, dat daar soms een vergoeding voor
ontvangt. Maar het komt ook voor dat ze bedelend over
straat gaan.

Volgens de katholieke traditie is er weinig mis met bedelen,
want de arme staat dichter bij God. Maar rond 1500 wordt
onder invloed van hongersnood en bevolkingsgroei met
dat idee gebroken. De humanisten zijn in opkomst, een
intellectuele stroming met een nieuwe kijk op de samen
leving. Ze verkondigen dat mensen moeten werken voor hun
geld. En dat weeskinderen een vak moeten leren, liefst in een
eigen instelling, zodat ze later voor zichzelf kunnen zorgen.

In twee eeuwen tijd worden in het huidige Nederland bijna
honderd weeshuizen opgericht. Het initiatief gaat vaak uit
van particulieren, waarna het door het stadsbestuur wordt
omarmd. En hoewel lang niet alle weeskinderen er terecht
kunnen, is het een grote vooruitgang.

Inkomsten
De Nederlandse weeshuizen zijn voor
hun inkomsten in eerste instantie
afhankelijk van giften, legaten en speciale
belastingen. Gaandeweg bouwen ze een
eigen vermogen op. Een uitzondering
is het Elisabeth Weeshuis. Dit krijgt bij
de stichting zoveel geld mee dat het
400 jaar lang in het eigen onderhoud
kan voorzien.

Omvang

Regenten

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer
330 weeskinderen. In 1660 wonen er alleen
in het Amsterdamse burgerweeshuis al rond
de 1000, terwijl er in die stad dan ook nog
minstens 700 bij gezinnen zijn ondergebracht.
Het Culemborgse weeshuis herbergt op dat
moment ongeveer 30 kinderen.

De weeshuizen worden over het algemeen
bestuurd door regenten. Het is een van
de lagere bestuursfuncties van de stad.
In Culemborg is dat echter anders. Daar
zijn het de hoogste ambtsdragers, de
burgemeesters en formeel ook de graaf,
die het gezag uitoefenen.

Burgerweeshuizen

Geloof

De meest prestigieuze weeshuizen zijn de
burgerweeshuizen. Uitsluitend kinderen van
gezeten burgers zijn er welkom. Burgerschap
is een status die je kunt kopen. Het is in
Amsterdam zo populair dat de prijs ervan
herhaaldelijk wordt verhoogd om de toeloop
tot het weeshuis in te dammen.

Na de Reformatie zijn de meeste weeshuizen protestants. Dat is de publieke
religie in de Republiek. Kinderen van
andere godsdiensten zijn doorgaans
ook welkom, maar worden dan wel
protestants opgevoed. In sommige
steden stichten de katholieken daarom
hun eigen huizen. Maar vaak vangen ze
hun wezen op in eigen kring, zoals in
Culemborg.

Hoogstraten
Niet alleen in Culemborg wordt een
weeshuis gebouwd uit de nalatenschap
van Vrouwe Elisabeth. In het Belgische
Hoogstraten, waar zij gravin was,
verrijst ook een weeshuis. Het biedt
plaats aan twaalf jongens. Enkele
jaren later krijgen de weesmeisjes in
Hoogstraten ook een eigen huis.
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Gloednieuw
Het weeshuis van Culemborg is het
eerste nieuw gebouwde weeshuis in het
huidige Nederland. Andere weeshuizen
beginnen vaak klein in een woonhuis,
maar barsten al snel uit hun voegen.
Na de Reformatie krijgen meerdere
weeshuizen de beschikking over een
onteigend kloostercomplex.

De Nederlandse armenzorg in de 17e eeuw staat op hoog niveau.
Buitenlanders verbazen zich over de pracht van de instellingen.
'Het is opmerkelijk', schrijft de Engelsman John Evelyn in 1641,
'hoeveel voorzieningen hier worden getroffen om de behoeftigen
tegen ellende te beschermen en het land tegen bedelaars.'

