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Breionderwijs in het Burgerweeshuis Amsterdam
Inleiding
In de tijd dat ik bezig was met mijn boek ‘Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis
Amsterdam’1 bezocht ik af en toe de website Marktplaats. Tot mijn grote verrassing zag
ik op een dag in 2008 een afbeelding van een gebreide muts en kousen uit het
Burgerweeshuis Amsterdam, die te koop werden aangeboden. Ik twijfelde geen moment
en kocht het breiwerk meteen. Natuurlijk wilde ik graag de naam van het weesmeisje
weten die dit breiwerk gemaakt zou hebben, zodat ik een apart hoofdstuk over breien
kon toevoegen aan mijn boek. Helaas verliep het mailcontact met de verkoper een beetje
moeizaam. Ik kwam niet verder, waardoor het hoofdstuk over breien werd geschrapt.
Maar de verkoper maakte mij duidelijk, dat volgens het familieverhaal de gebreide muts
en kousen in het Burgerweeshuis Amsterdam waren gemaakt.
De muts en de kousen lieten me niet los en na opnieuw contact gezocht te hebben kregen
we mondjesmaat informatie. De maakster zou de stiefmoeder zijn geweest van zijn oma.
Met mijn man zocht ik op diverse genealogiesites, maar het was niet eenvoudig. Nadat
we eerst op een verkeerd spoor zaten, lukte het na lange tijd het weesmeisje Elisabeth
Hendrica Buninga en haar moeder Grietje van der Haar te vinden en hun levensverhaal
te ontrafelen.

Stamboom Elisabeth Hendrica Buninga.
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Een geschiedenis van twee weesmeisjes
Elisabeth Buninga is in 1848 geboren als derde kind van Grietje van der Haar en
diamantslijpersknecht Gerrit Buninga.2 Hij was 25 jaar toen hij op 29 juni 1842 in
Amsterdam trouwde met de 24-jarige Grietje, die werkster was. Haar geboorteplaats en
de ouders waren onbekend, zoals te lezen staat in de huwelijksakte.3 Deze gegevens
nodigden uit om het leven van Grietje verder uit te zoeken.
Grietje werd als vondeling op 14 januari 1818 ingeschreven in het geboorteregister van
Amsterdam: ‘Geboren Na gissing drie weken geleden Gevonden alhier op de Heeregragt
bij de muyder Straat. Ingevolge Procesverbaal van het Aalmoezeniers weeshuis in dato
den 13 en dezer N 21 Letter V.’4
Een dag eerder werd Grietje dus ingeschreven in het Aalmoezeniersweeshuis, waar in
het ‘Ingenomen Kinderenboek 177’ het vondelingenbriefje is geplakt met de tekst ‘Dit
Kind Naam is griete Van Den haar Rooms g gedoop’.5

Vondelingbriefje.
Deze woorden zal de moeder Dirkje Scheeve niet zelf geschreven hebben, want op 16
maart 1821 kwam zij haar dochter Grietje weer uit het weeshuis halen en ondertekende
zij een belofte met een kruisje. Een handtekening kon zij niet plaatsen.6
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Verklaring van ‘Dirkje Scheve’ bij het ophalen van haar dochter uit het weeshuis.
Het Aalmoezeniersweeshuis beschreef in het proces-verbaal van 13 januari 1818 welke
kleding de vondeling droeg: ‘een Hempje, twee Borstsikjes een doekje twee Musjes een
Klepje een Navelbantje een Rode Baye Lap een schouder Mantel.’7 Zoeken we verder
in de archieven dan komen we op 30 november 1817 een geboorte-inschrijving tegen
van Margaretha Scheeve, dochter van Dirkje Scheeve.8 Een vader wordt niet vermeld.
De baby is dus twee keer ingeschreven in het geboorteregister van Amsterdam: één keer
onder de naam Margaretha Scheeve en nog een keer onder de naam Grietje van der Haar.
Nadat Dirkje Scheeve haar dochter had opgehaald bij het Aalmoezeniersweeshuis,
leefde Grietje verder onder de naam Margaretha Scheeve.
Op zaterdag 12 december 1829 werd Margaretha opnieuw ingeschreven, deze keer in
het ‘Inneemboek van de Inrichting voor Stadsbestedelingen’ (opvolger van het
Aalmoezeniersweeshuis) met de vermelding ‘verlaten’.9 Haar moeder Dirkje kon niet
meer voor haar dochter zorgen. Hoogstwaarschijnlijk was ze toen al ziekelijk, want op
23 november 1830 werd zij opgenomen in het Buitengasthuis (ziekenhuis voor de
allerarmsten) waar ze na 132 dagen verpleging overleed.10
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Margaretha ontkwam er niet aan, om net als de andere kinderen uit de ‘Inrichting voor
Stadsbestedelingen’, overgebracht te worden naar de kinderkolonie in Veenhuizen, waar
zij op 17 juni 1830 aankwam.11 Het leven was daar ook niet prettig en op 16 september
1833 namen drie meisjes, waaronder Margaretha Scheeve, de benen om terug te gaan
naar hun oude woonplaats. Uiteindelijk gingen de meisjes weer op eigen kracht terug
naar Veenhuizen. Margaretha had zich een tijdje in Amsterdam opgehouden, maar had
eind oktober besloten dat ‘zij weder om naar de colonien wilde terug keren als kunnende
men haar te dier plaatse niet langer onderhouden’.12 Op 5 april 1837 mocht zij
Veenhuizen verlaten.13 Bij terugkomst in Amsterdam ontving Margaretha een
kledinguitzet: ‘2 Jakken, 2 Rokken, 2 Net doeken, 4 Hemden, 2 Streepte Rokken, 2 Pare
kousen, 1 Pare schoenen.’ Daarbij kreeg zij ook nog 4 gulden.14 Vanaf nu moest
Margaretha voor zichzelf zorgen.
Vijf jaar later, bij haar huwelijk met Gerrit Buninga, gebruikte Margaretha weer haar
vondelingennaam Grietje van der Haar. Waarom deed zij dit? Wilde Grietje door middel
van het huwelijk afstand nemen van haar verleden en een nieuwe start maken in het
leven?
Het echtpaar kreeg zes kinderen, vier meisjes en twee jongens. Vanaf 1850 had het gezin
Buninga het zwaar en moesten zij regelmatig om steun vragen. Zij werden bedeeld door
het ‘Huiszittenhuis’.15 Dit was een armenzorg die onder de hoede van het stadsbestuur
viel. Eerst overleden twee kinderen en na het overlijden van haar man in 1856 kreeg
Grietje het nog zwaarder.16 Het was moeilijk om in haar eentje voor het gezin te zorgen.
Ze kon niet buiten de steun van het stadsbestuur.17 In 1858 werd Grietje ook nog ziek
en op 10 december 1859 overleed zij.18 Door de Broederen Diaconen werd er onderzoek
gedaan naar de situatie en de conclusie was: ‘geen goed bevonden, ook is er geen schuld,
geen erfenis te wachten.’19 Ofwel eerlijke armoede. De ouders van de weeskinderen
waren Burger of anders gezegd Poorter van Amsterdam en gereformeerd zodat de
kinderen opgenomen konden worden in het Burgerweeshuis. Dochter Margaretha was
met haar 14 jaar te oud voor het Burgerweeshuis en ging daarom naar het Diaconie
Weeshuis.20
De regenten Jacob Backer en Faas Elias noteerden op 14 december 1859 in het
Kinderboek: ‘Elisabeth Hendrica, oud 11 jaar en 11 maanden, Anna Margaretha, oud 8
½ jaren en Gerrit, oud 5 jaren. Ingekomen met niets.’
In de rechter kolom op de pagina in het ‘Kinderboek’ lezen we de datum waarop
Elisabeth het weeshuis -‘den 2 mei 1869 behoorlijk vertrokken’- verliet en dat Gerrit op
7 augustus 1869 overleed aan waterzucht. Anna Margaretha was op 1 februari 1872
‘behoorlijk vertrokken’, zoals geschreven staat in de linker kolom.21
Na de officiële verplichtingen werden de kinderen door een vrouwelijke suppoost
(medewerkster) gewassen en kregen zij de kleding aan zoals die was voorgeschreven
door het Burgerweeshuis. Het kostuum was half rood - half zwart.
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Breiwerk: kousen en armmoffen

Reliëf door Joost Janszoon Bilhamer alias Beeltsnyder (1541–1590) vervaardigd in
1581 voor de nieuwe poort aan de Kalverstraat.22
De weeskinderen op de afbeelding staan gegroepeerd om een medaillon met de witte
duif, het symbool van de Heilige Geest. De jongens dragen een blauwe kniebroek en
blauwe kousen. De meisjes dragen vermoedelijk eveneens blauwe kousen.
De kousen werden blauw geverfd door een blauwverver. In 1738 was dit Lambert
Waning. In de maand december van 1738 ontving de blauwverver 19 gulden en 10
stuivers voor ‘kouse te verve’. 23 In 1809 werden de kousen zwart.24
Vanaf de periode dat de mouwen van de tabberd ingekort werden gingen de meisjes
armmoffen dragen die zij vermoedelijk zelf breiden. De witte moffen werden tijdens de
zomer ’s zondags gedragen met dichte boordjes door de ‘Schoolkinderen’ en ‘Jongste
Naaisters’ (breisters), en met opengewerkte boordjes door de ‘Jongste doeken’ en
‘Groote Meisjes’. In de winter droegen de ‘Jongste doeken’ en ‘Groote Meisjes’ de
zwarte moffen met dichte boordjes voor de daagse dracht en waren voor de zondag de
zwarte met open boordjes bedoeld. De ‘Schoolkinderen’ en ‘Jongste Naaisters’ hadden
’s winters de ‘blaauwe moffen’ voor de daagse dracht en de zwarte met rood geblokte
boordjes voor de zondag.25
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Burgerweesmeisje in zondagse dracht met witte gebreide armmoffen,
Theo Molkenboer - circa 1910. Foto: Openluchtmuseum Arnhem.
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Groote-Meisjes-Huis
Terug naar Elisabeth Buninga. Nadat ze gewassen was en zij de weeshuiskleren aan had,
werd ze vervolgens naar de afdeling gebracht. Gezien haar leeftijd van bijna 12 jaar ging
Elisabeth naar het Groote-Meisjes-Huis, waar zij in de breiwinkel kwam om daarna de
opleiding te volgen in de linnenwinkel. De opleiding in de linnenwinkel, waar het fijne
naai- en borduurwerk werd gedaan, mocht het weesmeisje volgen als zij haar merklap
naar behoren had gemaakt. Zo niet, dan ging zij naar de wollenwinkel, waar zij
onderwijs kreeg van de Wollen-Matres en de kleermaker in het maken en verstellen van
wollengoed.
Van de periode van Elisabeth Buninga zijn jammer genoeg geen gedetailleerde
instructies te vinden ten aanzien van het handwerkonderwijs. Maar men kan stellen dat
het leven in het Burgerweeshuis eeuwenlang weinig is veranderd. Daarom zijn er in dit
artikel oudere instructies gebruikt ter illustratie.
Het Burgerweeshuis bestond uit drie afdelingen: een Kinderhuis, een Groote-JongensHuis en een Groote-Meisjes-Huis.26 In het Kinderhuis woonden de jongens en meisjes
samen. Zodra de jongens elf of twaalf jaar waren, gingen zij naar het Groote-JongensHuis en de meisjes gingen naar het Groote-Meisjes-Huis als ze tien of elf jaar waren.
Het Groote-Meisjes-Huis bestond uit drie ateliers, die ‘winkels’ werden genoemd. Het
zijn de stijfwinkel, die later de naam strijk- en waschwinkel kreeg, de wollenwinkel en
de later verbonden brei- en linnenwinkel. Elk van deze winkels stond onder toezicht van
suppoosten. De breiwinkel vormde een onderdeel van de linnenwinkel en de breiles
vond plaats onder leiding van de Braay-Matres en de Onder-Braay-Matres. De meisjes
begonnen in de breiwinkel met het breien van kousen en zij maakten in de breiwinkel
ook hun merklap onder toezicht van de Onder-Linnen-Naaimatres. Dit weten we doordat
de Onder-Linnen-Naaimatres Willemina Pass op 1 november 1790 een instructie
ondertekende waarbij zij beloofde ‘Als ook de merkdoeken nazien en het Merken
leeren’.27
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De linnenwinkel was de voornaamste afdeling en was ‘het hart van het Huis’.28 Dit
atelier leverde bovendien de meeste inkomsten op. Vanaf 1736 liep de verkoop van kant
snel terug en gingen de inkomsten vanuit de breiwinkel juist omhoog. Deze trend zal
zich doorzetten.29 In december 1738 ontvingen de regentessen van brey-matres ‘Agien
Coene voor braye 80’ gulden en ‘nog voor 20 paar kouse 14’ gulden.30

Ordonnantie van de Braywinkel
De Brey-Matressen moesten zich houden aan een ordonnantie.
In een ongedateerde ordonnantie, vermoedelijk van eind achttiende eeuw, lezen we
onder andere het volgende: ‘Smorgens als de grote mijde school gaan moeten de
kinderen gewekt en in order gekleet in de winkel komen voor 7 úren, dan moet er
gebeden worden, dan de stikke (boterham) gegeten, in een week moeten zij 5 dagen taak
doen 80 naadjes (160 pennen) van de dagelijkse húijskoússen, 60 naadjes (120 pennen)
van de úijtgaande en jongenskoússen… van slagtijt tot vastenavond, werke de kinderen
bij de kaars tot ½ 7 úren daar gaan smorgens 3 meijsjes die de winkel aan een kant doen,
smiddags moet er weer gefeijlt (gedweild) worden. … Soo dra de kinderen in de week
in de winkel zijn, moet de bray matres, of onder matres daar ook in zijn. … De kinderen
gaan de eene helft Smorgens van 9 tot 11 uren School en de andere helft van 2 tot 4
úren. … In aúgústús – de koússen úijtgeven alle dagen 3 kapittelen Leesen Vrijdags
Vrage op Zeggen.’31
Deze ordonnantie laat zien hoe belangrijk het kousen breien was voor het weeshuis.
Zowel de jongens als de meisjes droegen gebreide kousen en bij de uitzet van de jongens
en de meisjes hoorde kousen. Naast het breionderwijs in de breiwinkel gingen de
breisters één keer per dag afwisselend twee uur naar de schoolmeester voor onderwijs.
Elke dag moesten de meisjes drie hoofdstukken lezen, vermoedelijk uit de bijbel, en op
vrijdag was er catechisatie. Voordat de meisjes in de breiwinkel kwamen, verbleven zij
tot een leeftijd van tien of elf jaar in het Kinderhuis, waar de jongens en meisjes samen
woonden. Het Kinderhuis stond onder toezicht van een Kindermoeder en SchoolMatres. Beiden hadden een eigen ordonnantie, maar daar wordt niets in vermeld over de
inhoud van het onderwijs.

Kousen stoppen
In de gebreide kousen kwamen natuurlijk gaten die gestopt moesten worden en dit werd
gedaan in de wollenwinkel zoals we kunnen lezen in de ‘Instrúctie voor de Naaijvroúw
in de Wolle Winkel’: ‘Des s maandags komt het oúde en nieuwe goet dat stúkkent is in
de winkel om te verstelle, en de oude en nieúwe koússen om te stoppen, en Maandag off
Dingsdag te stúúre naa de Linne off Braay Winkel.’32

© Berthi Smith-Sanders, augustus 2020

Bladzijde 9

Vrije uren
Het voor externe klanten naaien en merken van het linnengoed met initialen en/of
eventueel nog een kroon gebeurde ook in de vrije uren. Hiervoor kregen de meisjes een
kleine vergoeding. In november 1796 werd zelfs ‘geresolveert, en als gunst toegestaan,
dat de meisjes die uit het Huis de volgende may uit zullen gaen het laetste half-jaar van
school gaan, vrij zullen zijn, en vrij ligt zullen hebben tot half negen Uur, om voor zig
zelven iets te kunnen verdienen, mits in de Eetzaal te zitten naajen’.33 Zij hoefden dus
niet te betalen voor kaarsen of lampolie. Het is aannemelijk dat sommige weesmeisjes
ook fraai breiwerk maakten in de vrije uren, alleen heb ik hierover niets terug kunnen
vinden in de archieven. In ieder geval zat er een gebreide mannenslaapmuts en een paar
kniekousen van wit katoen in de uitzetkist die Elisabeth meekreeg toen zij het weeshuis
verliet.

Breiwerk van Elisabeth Buninga
De kousen die Elisabeth Buninga heeft nagelaten zijn de gebruikelijke katoenen kousen
zoals die in de negentiende eeuw op vier naalden in het rond werden gebreid. De kousen
zelf verwijzen niet naar het weeshuis, door het ontbreken van ingebreide initialen of een
weeshuisnummer.
De boord is gebreid in een herhaald V-vormig motief dat in die tijd ‘schelptoer’ wordt
genoemd. Dit ajourmotief komt in enigszins gewijzigde vorm, met laddertjes ertussen,
voor als ‘de versierde schelptoer’ in ‘Eutropia, Handboek voor het Schoone Geslacht’
uit 1844. Kousen met een identieke boord zijn te vinden in het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.34
Onder de boord volgt een rij ribbels met gaatjes om een koordje of elastiek door te rijgen.
Verder zijn de kousen geheel recht in tricotsteek gebreid, met middenachter een
‘naadje’, een nepnaad van 1 steek, om en om 1 recht, de volgende toer 1 averecht.
Daardoor zijn de toeren gemakkelijk te tellen, zoals in de ordonnantie van de
bovengenoemde Braywinkel is aangegeven.
Aan weerszijden van het naadje zijn regelmatig steken geminderd om de kuitvorm te
maken. De hiel is gebreid zoals standaard in de schoolboekjes kwam te staan: op de helft
van de steken, met het naadje in het midden is een vierkant lapje gebreid. Daarna is door
steken samen te breien de zogenaamde kleine hiel gebreid, waarmee in vorm de
onderkant van de hak ontstaat. Aan beide zijkanten van het lapje zijn lussen opgenomen
en is er verder in het rond gebreid. Het teveel aan steken bij de hiel is aan weerszijden
na de enkel geminderd, waardoor de driehoekige ‘klink’ ontstaat.
Aan weerszijden van de voet zijn tot de teen naadjes gebreid en de kousen zijn afgewerkt
met een ‘platte teen’ die eindigt in een gelijkzijdige punt. De kousen zijn afgezien van
wat vlekjes als nieuw en nooit gedragen.35
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De slaapmuts voor Pieter Krul
Ook de mannenslaapmuts is nooit gedragen. In onverwarmde huizen hield men het
hoofd ’s nachts warm door het dragen van een slaapmuts.
Vrouwen- en meisjesslaapmutsen waren genaaid van stof en hadden een strikband onder
de kin, mannen- en jongensmutsen werden gebreid, met een omslag en een kwastje
bovenop. Omdat bakkers voor dag en dauw opstonden om de oven op te stoken hielden
ze daarbij vaak hun nachtmuts op. Jongensslaapmutsen werden daarom ook wel
‘bakkertje’ genoemd. Slaapmutsen met ingebreide tekst werden ook wel cadeau
gegeven, maar dat is met deze muts niet gebeurd, al is die er mooi genoeg voor. De bol
van de muts is vanuit midden bovenop naar beneden in het rond gebreid waarbij de
meerderingen, de gaatjes, in stervorm zijn verwerkt met ingebreide motiefjes.
Gebruikelijk is dat daarna verder gebreid wordt met de rand. Bij deze muts is de rand
echter apart gebreid, van onderaf. De omgeslagen rand is een bijzondere combinatie van
twee verschillende ajour boordsteken die de zoom laten golven. De baan met grote gaten
stond in de negentiende eeuw bekend als 'Agatha-toer' (Eutropia). In het volgende deel
is de naam Pieter Krul gebreid in gaatjessteken, onzichtbaar als de rand omhoog is
geslagen. Daarna komt weer een opengewerkt deel, de 'koningskroon-toer’ die ook in
de Eutropia wordt beschreven. De bol en de rand zijn aan de binnenkant aan elkaar
gebreid door steeds een steek van beide samen te breien. Ondanks dat de muts niet is
gebruikt, zijn er aan een zijde reparaties te zien. Mogelijk heeft een muis zich tegoed
gedaan.
Dit is een fraai gebreide mannenmuts met ingewikkelde breisteken, die vragen om een
voorbeeld. Er waren al diverse breiboekjes met deze ingewikkelde steken zoals de
Eutropia of de Verzameling van nieuwe en elegante breiwerken van Christine Sluter
(1843), die in het weeshuis wellicht een leidraad boden. Of Elisabeth zelf de vaardige
breister was van deze muts of dat iemand anders deze gebreid heeft kunnen we niet
weten. Ze heeft haar initialen er niet ingebreid.36
Waarom heeft Elisabeth de naam Pieter Krul ingebreid in de slaapmuts? Was het een
oefenstuk of heeft ze de muts in opdracht gebreid, maar is de muts nooit bij Pieter Krul
gekomen? Was Pieter Krul familie van Elisabeth? In de archieven is hier niets over terug
te vinden. Is Pieter Krul misschien familie van één van haar vriendinnen uit het
weeshuis? Of heeft ze in Amsterdam tijdens een uitstapje Pieter Krul leren kennen?
Mogelijk is het de bakkersknecht Pieter Krul die van 7 mei 1869 tot 10 mei 1872 in
Purmerend woonde en een jaar jonger was dan Elisabeth. Maar we weten het gewoon
niet.
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Kledinguitzet
Op 2 mei 1869 verliet Elisabeth het Burgerweeshuis. Zij kreeg een kledinguitzet mee in
een grote houten kist. Waar deze uitzet uit bestond hebben we niet terug kunnen vinden
in documenten. Vandaar dat ik hier de kledinguitzet beschrijf uit 1871:
‘6 Katoenen hemden ƒ 8.40, 6 Zakdoeken ƒ 2.=, 6 Neteld: doeken ƒ 1.87½, 10 El paarsch
katoen ƒ 2.62½, 20 El id (katoen) ƒ 8.=, 7½ El Voeringkatoen ƒ 1.50, Maakloon ƒ 1.20,
2 Bovenrokken ƒ 5.20, 2 Onderrokken 3 Broeken (onderbroeken)37 2 Borstrokken ƒ 8.=,
1 Zwart boezelaar ƒ -.90, 2 Bonte boezelaars ƒ -.55, 2 Cornetten ƒ 5.=, 2 paar Kousen ƒ
2.60, 2 paar Schoenen ƒ 4.20, Veters en Kammen ƒ -.50, 1 Kist ƒ 8.=, 1 Corset ƒ 4.50,
1 Zwarte rok ƒ 4.50, 1 paar Pantoffels ƒ 1.50, 1 Bijbel ƒ 4.60, Adieupenning ƒ 3.=, En
nog aan de moeders overgelaten om 1 Onderbroek of 6 Zakdoeken er bij te voegen voor
ca ƒ 2.=.’38
Elisabeth zal een vergelijkbare kledinguitzet hebben meegekregen.

Uitzetkist van Elisabeth Buninga.

© Berthi Smith-Sanders, augustus 2020

Bladzijde 14

Elisabeth kreeg haar kledinguitzet in een grote houten kist mee. De kist is van vurenhout
met een platte deksel, bordeauxrood gemarmerd geschilderd. Onderaan de kist bevindt
zich een lade en bovenin over de breedte een bakje met deksel voor kleinigheden in op
te bergen. Elisabeth heeft deze kist telkens meegenomen naar een nieuw werkadres.
Uiteindelijk is de kist van Elisabeth via haar stiefdochter Maria Hendrika Mastenbroek
naar de moeder van de verkoper van het breiwerk gegaan. De kist is nog steeds in
familiebezit.
Niemand wil graag wees zijn, maar de wezen in het Burgerweeshuis Amsterdam waren
verzekerd van een goede ‘verpleging’ (verzorging) en opleiding. Door dit weeshuis
kreeg Elisabeth de kans de bittere armoede te ontstijgen waarin ze was opgegroeid.
Elisabeth werkte na haar vertrek uit het weeshuis bij meerdere welgestelde families als
dienstbode, waaronder jonkheer Frédéric Louis Bicker.39
Zij kon goed voor zichzelf zorgen en na haar huwelijk met de weduwnaar Jan Hendrik
Mastenbroek richtte Elisabeth zich helemaal op zijn gezin, waar ze met haar
stiefkinderen een goede band opbouwde. ‘Mijn oma (Maria Hendrika Mastenbroek)
vertelde mij (de verkoper van het breiwerk) dat zij zo'n lieve moeder (Elisabeth
Hendrica Buninga) heeft gehad omdat deze graag een warm gezin wilde maken, anders
dan zijzelf heeft meegemaakt’.

Conclusie
Er is weinig informatie te vinden over het breionderwijs in het Burgerweeshuis
Amsterdam. Wat er boven water is gekomen, gaat telkens over het breien van kousen.
Je kan concluderen dat kousen breien een belangrijke en nuttige taak was voor het
weeshuis. Er woonden immers veel kinderen in dit weeshuis die allemaal gebreide
kousen droegen. Daarnaast kreeg de breiwinkel op beperkte schaal opdrachten van de
gegoede burgerij. De brei-inkomsten waren lager dan die van de linnenwinkel, maar een
welkome aanvulling voor het weeshuis. Bovendien konden de weesmeisjes deze
vaardigheid ook benutten in hun toekomstige dienstbetrekking.
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Berthi Smith-Sanders Merk- en stoplappen uit het Burgerweeshuis Amsterdam, 2013.
Geboorteakte Elisabeth Hendrica Buninga. "Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration, 18111950," database with images, FamilySearch, Amsterdam (geboorten) > Geboorten 1848 1 jan-28 feb;
Eenjarige tafel 1848 geb > image 144 of 340; Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Huwelijksakte Gerrit Buninga en Grietje van der Haar, Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief,
plaats instelling Haarlem, collectiegebied Noord-Holland, aktenummer Reg.4 fol. 22,
registratiedatum 29-06-1842, akteplaats Amsterdam.
Geboorteakte Grietje van der Haar, FamilySearch, "Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration,
1811-1950," Amsterdam (geboorten) > Geboorten 1818 2 jan-25 mrt en 3 jan-25 mrt > image 37 of
420; Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 343 Inventaris van het Archief van de Regenten van het
Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger, inventarisnummer 177, 1 Jan 1818 - 30 Jun 1818
'Ingenomen Kinderenboek'. Register van opgenomen kinderen op datum van opname, met hun
personalia, en met optekening van de plaatsing.
Zie noot 5.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 343 Inventaris van het Archief van de Regenten van het
Aalmoezeniersweeshuis en rechtsvoorganger, inventarisnummer 394 Processen-verbaal van de
inname van vondelingen, opgemaakt door de portier van het weeshuis, met optekening van geslacht,
leeftijd, vindplaats, uur, kleding, naam, ondertekend door de portier, de vinder en een regent.
Geboorteakte Margaretha Scheeve, FamilySearch, "Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration,
1811-1950," Amsterdam (geboorten) > Geboorten 1817 22 aug-27 nov en 21 aug-25 nov en 28 nov31 dec > image 435 of 601; Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 344 Inventaris van het Archief van de Inrichting voor
Stadsbestedelingen, inventarisnummer 491 Staat van opgenomen verlatenen, 1807 – 1901.
Inschrijving Buitengasthuis van Dirkje Scheeren, Stadsarchief Amsterdam, Archief 5268 Inventaris
van het Archief van de Gemeenteziekenhuizen, inventarisnummer 2437 Stamboeken; registers met
personalia van patiënten, met datum van opname en vertrek, met naamindexen, 1818 – 1899.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 344 Inventaris van het Archief van de Inrichting voor
Stadsbestedelingen, inventarisnummer 597 Chronologische staat van uitgezonden kinderen, 1824 –
1859.
Wil Schackmann De kinderkolonie. Tot een werkzaam leven opgeleid: de wezen van Veenhuizen
(1824-1859), 2018, hoofdstuk zeven.
Voor ontslag zie noot 11.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 344 Inventaris van het Archief van de Inrichting voor
Stadsbestedelingen, inventarisnummer 605 Staat van ontslagen kinderen en de hen verstrekte
kleding, 1837 – 1869.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 349 Inventaris van het Archief van het Nieuwezijds en het
Oudezijds Huiszittenhuis en van de Regenten over de Huiszittende Stadsarmen, inventarisnummer
867 Inschrijfboek van bedeelden. Register, alfabetisch geordend op de initiaal van de achternaam,
waarin per gezinshoofd aantekening gehouden wordt van gezinssamenstelling, bedeling en nadere
bijzonderheden, 1803 – 1870.
Overlijdensakte Gerrit Buninga, FamilySearch, "Netherlands, Noord-Holland, Civil Registration,
1811-1950," Amsterdam (overlijden) > Overlijden 1856 12 apr-4 nov > image 180 of 631; NoordHollands Archief, Haarlem.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 349 Inventaris van het Archief van het Nieuwezijds en het
Oudezijds Huiszittenhuis en van de Regenten over de Huiszittende Stadsarmen, inventarisnummer
869 Inschrijfboek van bedeelden. Register, alfabetisch geordend op de initiaal van de achternaam,
waarin per gezinshoofd aantekening gehouden wordt van gezinssamenstelling, bedeling en nadere
bijzonderheden, 1803 – 1870.
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Overlijdensakte Grietje van der Haar, FamilySearch, "Netherlands, Noord-Holland, Civil
Registration, 1811-1950," Amsterdam (overlijden) > Overlijden 1859 27 sep-31 dec > image 385 of
502; Noord-Hollands Archief, Haarlem.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 446 Inventaris van het Archief van het Diaconieweeshuis der
Hervormde Gemeente, inventarisnummer 620 (678) Stukken betreffende de ouderlijke boedels,
erfstellingen ten behoeve der verpleegden en persoonlijke papieren van de wezen, 1634 – 1937.
Zie noot 19.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.C Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: nieuw
archief, inventarisnummer 480 'Kinderboek'. Register van inneming van wezen met aantekening o.m.
van het ontslag, 1810 – 1885. Deel 1854 – 1885.
Het kwetsbare reliëf boven de poort is vervangen door een replica en het origineel is verplaatst naar
de hal van de oude hoofdingang van het Amsterdam Museum.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.A Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: oud
archief, inventarisnummer 906 Zeven registers, waarin verschillende noteringen van betaling van
lonen en uitgaven voor kleding en materiaal.1719-1788. Deel 1729 tot 1738.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.A, Inventarisnummer 31, Notulen van de vergaderingen der
regenten, 1697 tot 27 Maart 1872, met 6 registers over de jaren 1697–1816, September 4. (47 delen).
Notul-Boek begonnen 4 January 1809.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.C Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: nieuw
archief, inventarisnummer 85 Huishoudelijke reglementen, negentiende eeuw.
Zie noot 1.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.A Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: oud
archief, inventarisnummer 103 Instructiën van de poortiers, suppoosten, schellieden, broodbakkers,
schoenmaker, kleermaker, bleker. Reglement washuis, van de wollen-, linnen-, brei-, en stijfwinkel.
Roel Houwink (redactie) Volk bij den weg. 1937. Auteur: Hendrika Kuyper- van Oordt Agentuur in
linnen, 162.
In de notulen van de regenten van 17 november 1879 komt de volgende brief aan de orde: ‘Een brief
gedateerd 13 Novb1879 van den Directeur der Machinale breifabriek voor Meisjes, in de
Haarlemmerhouttuinen N63 bevattende aanbod om eenige meisjes uit dit gesticht van minstens 12
jarigen leeftijd te angenoemde fabriek te plaatsen, waardoor zij later nà eenige maanden oefening in
staat zullen zijn ƒ8 à ƒ10: per week te verdienen. Na eenige overweging wordt deze brief aangenomen
voor kennisgeving.’
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.C Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: nieuw
archief, inventarisnummer 5 Notulen van de vergaderingen der regenten, 2 Jan 1878 - 25 Feb 1885.
Zie noot 23.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.A Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: oud
archief, inventarisnummer 103 Instructiën van de poortiers, suppoosten, schellieden, broodbakkers,
schoenmaker, kleermaker, bleker. Reglement washuis, van de wollen-, linnen-, brei-, en stijfwinkel.
Zie noot 31.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.A Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: oud
archief, inventarisnummer 67. Notulen van regentessen 1796–1810.
Zie https://nederlandsgebreid.org/2016/09/21/kousen-bekijken/, bezocht 5-7-2020.
Met dank aan Gieneke Arnolli voor de beschrijving van het breiwerk dat gemaakt is door Elisabeth
Buninga en dank aan Evelien Verkerk voor het uitzoeken van de patronen.
Zie noot 35.
Vermeldenswaardig is dat de weesmeisjes in 1823 voor het eerst een onderbroek aankregen ‘na
ampele besogne, tot meerdere conserveering harer gezondheid’. Uit: Mr. Eduard van Tsoe-Meiren
De kleeding der Amsterdamsche Burgerweezen. Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 3
Elsevier, Amsterdam 1893.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 367.C Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis: nieuw
archief, inventarisnummer 781. Staten van 1e uitzet met vermelding van de waarde der artikelen. 19e
eeuw.
Stadsarchief Amsterdam, Archief 5000 Inventaris van het Archief van het Bevolkingsregister,
inventarisnummer 1789 Bevolkingsregister 1874-1893, Deel 167.

