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Vondelingen Expositie en boek over Aalmoezeniersweeshuis

‘Versoeke dit kind
te laate doopen
Anna Elisabet’
Honderden baby’s werden rond 1800 jaarlijks in Amsterdam
te vondeling gelegd, vaak met een hartverscheurend briefje
van de moeder erbij. Over deze vondelingen is nu een boek
verschenen en opent het Stadsarchief een expositie.

Hanneloes Pen
AMSTERDAM

H

et te vondeling
leggen van een
baby was twee
eeuwen geleden
een niet ongebruikelijk. In 1817
was het aantal
vondelingen heel
groot: 769 Amsterdamse kinderen werden op straat neergelegd. De briefjes die
de moeders bij hun pasgeboren kind neerlegden, waren hartenkreten, vaak met een verzoek
tot doop of het geven van een bepaalde naam
erbij.
Bij het meisje dat op 24 februari 1797 op de
Leidsegracht werd gevonden, werd ook een
briefje aangetroﬀen. De moeder had van het
vodje papier een hartje gemaakt. De tekst op het
briefje luidde: ‘Versoeke dit kind te laate
doopen Anna Elisabet waar voor op Zijn tijt
belooning zal geschieden.’
Het meisje werd, net als andere vondelingen,
naar het Aalmoezeniersweeshuis op de Prinsengracht gebracht, het pand dat later zou worden verbouwd tot Paleis van Justitie. Ze werd
ingeschreven in het Innameboek – met de vindplaats en de datum van de vondst – en het briefje
van moeder werd erbij geplakt.
Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis
verzonnen de achternaam van dit meisje. Anna
Elisabet kreeg de achternaam Hart. Ze werd gedoopt in de NZ-Kapel en, zoals gebruikelijk in
die tijd, naar een min gebracht die het baby’tje

Veelzeggende namen
Regenten van het Aalmoezeniersweeshuis verzonnen zelf
een naam voor de vondeling
als deze zonder briefje met
een naam was neergelegd
op de stoep. De achternaam
verwees naar een zekere
achtergrond van de vondeling. Zo kreeg een jongetje de
naam Jan Lindt vanwege het
met lint versierde briefje dat
bij hem was achtergelaten.
Een meisje werd Maria
Secreet genoemd nadat zij
was gevonden bij het openbaar toilet bij de Leidsepoort.
Eva Vijg werd zo genoemd
omdat zij bloot op straat was
neergelegd.
Veel vondelingen werden
gevonden voor de stal van
slager Bouman op de hoek
Leidsestraat/Prinsengracht.
Zij kregen zijn naam of een
variant erop: Beenhakker, De
Slager, Vleeschhouwer of
Vleezig. Andere kinderen

werden Azijn genoemd, naar
de azijnmakerij op de Leidsegracht of Stokvis, naar het
gelijknamige pakhuis op de
Leidsegracht. Aaltje Vis werd
gevonden voor een vispakhuis en Anna Wijn voor de
buurttapper.
Ook verwezen namen naar
hun gemoedstoestand – Kors
de Krijter, Johanna Maria Stil,
Cornelis Mak – of hun uiterlijk – Cornelia Schoonwees
en Wilhelmina Fraaij.
Soms zat de regent zonder
inspiratie. ‘Achter zijn bureau
zag hij zijn kamer vol staan
met voorwerpen die tot naam
konden dienen, denk aan
Christoffel Stoel, Johannes
Klok of Maria Hoedt,’ schrijft
Nanda Geuzebroek in haar
boek Vondelingen.
Vondelingen,
Nanda Geuzebroek,
Uitgeverij Verloren, €25,-

‘Het weeshuis was er
mede om te voorkomen
dat de baby’s in de gracht
werden gegooid’

