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Concours hippique

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1954

Wielrenner? Operazanger!

Jumping Amsterdam, in 1958 in
de Oude RAI voor de eerste keer
georganiseerd, is uitgegroeid
tot een toonaangevend inter-

nationaal concours hippique. De
wortels van het hippische evenement
gaan echter verder terug. Van 9 tot 
11 juni 1911 vond een eerste concours
hippique plaats op het terrein van de
Amsterdamsche IJsclub, het huidige
Museumplein. Aan het hek en op

speciaal aange legde tribunes ver-
gaapte het chique publiek zich aan
wedstrijden voor een- en tweespan-
nen, een springconcours voor ‘offi-
cieren en heerrijders’ en de verkiezing
van het mooiste paard. ‘Op de tribunes
(...)  zag men vele nieuwerwetsche
toiletten en dito hoeden, welke aan
dit Amsterdamsche hippische feest
een mondainen aanblik gaven,’ 
aldus het Algemeen Handelsblad. 

‘Ik ben nu 13 jaar prof
geweest en ik voel meer
voor zingen.” De op de
Nieuwendijk

wonende profwielrenner
Henk Lakeman (31)
hangt op 3 juni 1954
zijn koersfiets aan de
wilgen. Lakeman, in
1953 nog winnaar van
de Ronde van Beton-
dorp en de Ronde van de
Markthallen, wil zich
geheel gaan wijden aan zijn
carrière als operazanger. “Vooral
de laatste jaren zegt het applaus van
honderd mensen, die vinden dat ik

goed gezongen heb, mij meer dan een
daverende overwinning op de fiets.”

De oud-winnaar van de Ronde
van Nederland reed in het

wielerpeloton al rond als
de ‘zingende wielren-
ner’ door zijn optre-
dens tijdens pauzes 
bij de zesdaagsen.
“Voorlopig begin ik

met operette, want ik
moet nog veel leren.”

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week stonden we bij Nieuwen-
dammerdijk 232, waar ooit geheel-
onthouderscafé De Zon was geves-
tigd en waar de Blauwe Knoop, de
vereniging ter bestrijding van
 ontwrichtend alcoholgebruik,
 bijeenkomsten hield. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amster-
dam is Henk Wilkens uit Amsterdam.
Welke plek met  historie zoeken we
nu?  Inzendingen voor maandag 12.00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl

‘Het ging vaak om ondervoede kinderen. Sommigen haalden de
volgende dag niet eens. Anderen kregen geslachtsziektes mee’

Conservator Nanda Geuzebroek over de vondelingen in 18de eeuws Amsterdam 

voedde. Uiteindelijk leefde het meisje nog geen
elf maanden.

In de expositie Vondelingen. Het Aalmoe -
zeniersweeshuis van Amsterdam wordt de
 geschiedenis uit de doeken gedaan van het
 Amsterdamse tehuis, waar vanaf 1666 wezen en
verlaten kinderen werden opgevangen. “Het
weeshuis was mede opgericht om kindermoord
te voorkomen. Er werden regelmatig ongewen-
ste baby’s in de gracht gegooid,” zegt gast -
conservator Nanda Geuzebroek. 

Door de economische recessie aan het einde
van de achttiende eeuw nam het aantal vonde-
lingen en weeskinderen explosief toe. In 1780
werden ‘slechts’ 119 vondelingen aangetroffen.
In de jaren negentig van de achttiende eeuw
schommelde hun aantal tussen de 300 en 400,
met uiteindelijk een piek van 769 vondelingen
in het hongerjaar 1817. Tijdens de pieken zaten
er 2400 kinderen in het weeshuis.

In een pijpenmandje
Het te vondeling leggen van baby’s werd vooral
gedaan door ongehuwde moeders, onder wie
dienstbodes die zwanger waren geraakt van de
heer of zoon des huizes, weduwen, prostituees.
Vaak werden de kinderen ’s avonds in een spa-
nen mutsendoos, een pijpenmandje of zonder
kleding, gewikkeld in een doek of rok in de om-
geving van het Aalmoezeniershuis neergelegd. 

De moeder of vader moest wel op haar of zijn
tellen passen: een kind te vondeling leggen was
strafbaar en werd bestraft met internering in
een werkhuis. En verraders lagen op de loer:
 iemand die een vrouw aangaf die een kind te
vondeling legde, kreeg 250 gulden als beloning,
tweederde van een jaarinkomen.

De gevonden baby’s werden tot hun vierde jaar
naar een min gebracht die het kind voedde. 
In het Minnenregister werd bijgehouden naar
 welke min het kind ging. Veel minnen woonden
in de Jordaan, dikwijls ‘in de gangen, stegen of
dwarsstraten van de Looiersgracht’, blijkt uit
een plattegrond van Amsterdam die op de ten-
toonstelling in het Stadsarchief te zien is. 

Topminnen
De helft van de minnen had niet meer dan één
kind. Een vijfde kreeg twee kinderen toegewe-
zen. Veertien ‘topminnen’ zorgden voor meer
dan twintig kinderen. De top 5 van ‘topminnen’
wordt aangevoerd door de smidsweduwe
 Agenietje Swarthof (1738-1812), die 134 kinderen
opving. De min kreeg er tussen de 60 en 70 gul-
den per jaar voor.

De meeste vondelingen werden niet oud. 50
procent overleed in de eerste twee jaar, 80 pro-
cent nog voor de volwassenheid. “Het ging vaak
om ondervoede kinderen. Sommigen haalden
de volgende dag niet eens. Anderen kregen ge-
slachtsziektes mee. Meisjes die wel ouder wer-
den, kwamen soms in de prostitutie terecht,”
zegt Geuzebroek, die bij de tentoonstelling een
rijk geïllustreerde boek schreef.

In 1828 werd het Aalmoezeniersweeshuis ge-
sloten om plaats te maken voor het Paleis van
Justitie. Het aantal vondelingen nam snel af
doordat vondelingen voortaan naar Veenhui-
zen werden gebracht. “Een stuk verder. Dan was
je je kind helemaal kwijt.” 

Vondelingen. Het Aalmoezeniersweeshuis van
 Amsterdam 1780-1830 is vanaf dinsdag te zien in
het Stadsarchief, t/m 4/10.  Reserveren verplicht.

→ ‘Nieuwerwetsche toiletten’ op het IJsclubterrein.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Lakeman na zijn winst in de 
Ronde van Nederland (1950). 
FOTO NATIONAAL ARCHIEF

→ Boven en links: Briefjes die werden achtergelaten bij
de kinderen. Onder: het Aalmoezeniersweeshuis op de
Prinsengracht. FOTO’S AMSTERDAM MUSEUM


