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Schat van het

weeshuis

achtergrond
Een schat aan informatie

over het leven van ‘gewone’
Friezen komt tevoorschijn
uit de rekeningen van het

Old Burger Weeshuis in
Leeuwarden. De geschriften

uit de periode 1541-1608
zijn voor het eerst leesbaar

gemaakt voor iedereen.
Meindert Schroor werkte

hier vijf jaar aan. Het leverde
een dik boek op.

TEKST ERWIN BOERS

FOTO MARCHJE ANDRINGA

E
en mysterieuze opdracht bereikte
de Leeuwarder metselaar Mewis
Andries in 1580. Bij het ‘Arme
Weeshuis’ op de Weerd moest hij
een venster dichtmetselen en hier

een verborgen ruimte maken. Daar wilde
het bestuur namelijk geld en waardepapie-
ren verstoppen voor het geval ‘dat die Stadt
Leeuwarden met gewelt’ zou worden inge-
nomen ‘ende alzoe geplundert worden’.

Gelukkig bleven de Spanjaarden weg uit
de stad, maar de Tachtigjarige Oorlog bracht
wel armoe en tegenslagen. Toch hadden de
weeskinderen goed te eten. Brood, pap,
grauwe erwten, vet en boter waren altijd
voorradig. Ook vlees en kaas van eigen vee
bleven beschikbaar.

,,Vis stond voortaan wel minder vaak op
het menu. Vrijdag was het niet langer vis-
dag’’, zegt Meindert Schroor uit Leeuwar-
den. Dit kwam door de overgang van het
katholieke naar het protestantse geloof,
denkt hij.

Schroor heeft als sociaalgeograaf en histo-
ricus al vele boeken op zijn naam staan.
Toen hij in 2015 het verzoek kreeg om een
‘nieuwe geschiedenis’ van het Old Burger
Weeshuis te schrijven, leek het dan ook een
overzichtelijke klus. Hij besloot te beginnen
bij de jaarlijkse rekeningen van inkomsten
en uitgaven, die bij het Historisch Centrum
Leeuwarden bewaard worden.

,,Kijk, zo zien ze eruit.’’ Hij toont een foto
van een halve meter papier, waarvan ieder
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velletje dicht beschreven is in een moeilijk
leesbaar handschrift. ,,Ik werd er ongeloof-
lijk nerveus van.’’

Andere historici hadden al wel geciteerd
uit deze rekeningen, maar ineens realiseer-
de Schroor zich hoe zeldzaam zo’n com-
pleet chronologisch verslag uit die tijd is.
Wie Friese bronnen van voor 1600 zoekt,
vindt wel rechtbankstukken en koopcon-
tracten, maar documenten over het dage-
lijks leven zijn schaars. ,,Zelfs de Leeuwar-
der stadsrekeningen van voor 1700 zijn er
niet meer.’’

De Leeuwarder geschriften vormen de
oudste bewaarde burgerweeshuisrekenin-
gen van Nederland. ,,Het kon dus wel eens
de belangrijkste bewaarde bron voor het
dagelijks leven in Friesland zijn tijdens de
zestiende eeuw.’’ Stel dat hij zich aan zijn
schrijfopdracht zou houden, ,,dan moest ik
aan ‘cherry picking’ doen. Dan blijft de
olifant hier in de kamer staan’’, besefte hij.

Daarom ging Schroor terug naar het
weeshuisbestuur en stelde voor de moei-
lijk leesbare rekeningen toegankelijk te
maken voor iedereen. De voogden gingen
akkoord en vanaf dat moment boog
Schroor zich met zijn vrouw Klazien over
de ‘transcriptie’ van de oudste rekeningen
tussen 1541 tot 1608. ,,Twee dagen per
week, vijf jaar lang.’’ Het resultaat is een
boek van bijna 1400 bladzijden, dat op 17
december in de winkel verschijnt.

De 3000 oorspronkelijke bladzijden
bestaan uit Nederlandstalige zinnetjes van
de rentmeesters, die verslag deden van
ingekochte goederen en klusjes die aan
arbeiders en ambachtslieden werden uit-
besteed. Neem bijvoorbeeld Scamele Pier
van het Vliet, die in augustus 1548 vijfen-
halve stuiver ontving. Dat was zijn belo-
ning voor het snijden en ophalen van riet
uit de stadsgracht.

Het weeshuis gebruikte dit riet om op
eigen terrein hooi af te dekken. Pier was
een ‘schamele ruiter’, een losse werkman,
zegt Schroor. Leeuwarden telde destijds
een groot aantal van zulke arbeiders. Het
Ruiterskwartier is zelfs naar hen ver-
noemd.

Ieder jaar kwam ook de ‘mjukser’ langs,
die de dierlijke mest en de poep uit de
privaten ophaalde. De rekeningen vermel-
den eveneens vele hooiers, die opvallend
goed georganiseerd waren: ,,Bij het hooien
zag je dat het werkvolk in teams opereer-
de. Je had bijvoorbeeld het Nieuwlands
hooiteam. Dat was een soort vakbond.’’

Niet alleen mannen, maar ook talrijke
nonnen, huismeiden en vrouwen met
allerlei beroepen worden met naam ge-
noemd. Soms komen zelfs hun kinderen
voor in de rekeningen. Dan vermeldde de
rentmeester een ‘kleyn meysken’ dat goe-
deren kwam brengen.

Voor historici zitten de vermeldingen
vol met interessante details. Dat je vroeger
riet kon snijden in de stadsgracht, is ver-
rassend, zegt Schroor. Kades en beschoei-

ingen waren er nog nauwelijks en de grach-
ten waren niet overal diep. Dat het gesne-
den riet van scamele Pier bedoeld was voor
het afdekken van hooi op het weeshuister-
rein, klinkt nu ook bijzonder.

,,Maar het weeshuis had een boerenbe-
drijf.’’ Hier werden varkens vetgemest en
het weeshuis liet rundvee weiden op de
stadsranden en bij verre kloosters, zoals
Lidlum of Klaarkamp. In de herfst kwam
vee per schip naar het weeshuis. Een deel
kwam op stal een ander deel werd hier
geslacht. ,,Dan kwam er ook een schoenma-
ker langs om schoenen voor de kinderen te
maken.’’

,,Het viel mij op hoe ongelooflijk belang-
rijk de toegankelijkheid over het water toen
was.’’ Vrijwel alles werd over de grachten
van de Sint-Anthonystraat en de Eewal
aangevoerd, ondanks allerlei moeilijkhe-
den: ,,’s Zomers zat je met droogte, ’s win-

ters met vorst.’’ Het weeshuis bezat zelf
een praam en was hier vreselijk zuinig op.
Toen dit scheepje in 1591 zoekraakte, wer-
den drie weeskinderen ,,dagenlang aan het
zoeken gezet in de wijde omgeving van de
stad.’’ Ze vonden de praam bij Jirnsum
terug.

In de stukken wordt ook gesproken over
een ‘sluiske’. Dat zou wel eens een over-
kluisde sluis kunnen zijn geweest in de
Dokkumer Ie, ter hoogte van de vernau-
wing bij de Grote en Kleine Hoogstraat,
vermoedt Schroor. Elders is sprake van een
‘verlaat’.

Zelfs drinkwater werd soms per schip
aangevoerd. ,,Ze hadden wel een waterput,
maar die was bedoeld voor het vee.’’ Vanaf
het dak werd regenwater opgevangen. Dit
kon in noodgevallen ook als drinkwater
voor het weeshuis worden gebruikt.

In zijn inleiding gaat Schroor in op zulke
bijzonderheden, waaronder ook de bezit-
tingen van het weeshuis in de veengebie-
den bij Drachten en Eastermar. Daar liet
het bestuur turf steken, soms voor eigen
kachels, maar ook voor de verkoop. Gelei-
delijk kreeg het weeshuis verschillende
boerderijen en armeluiswoninkjes (came-
ren) in bezit.

In 1596 verkocht het weeshuis zo’n
huisje in de Sacramentsstraat aan Hattum
Berns. Zijn gezin stierf echter aan de pest,
waarna het huis terug in handen van het
weeshuis viel. Het werd in 1606 nogmaals
verkocht. De rekeningen geven dus ook
zicht op ziektes, geweld en ander onheil.

Het weeshuis opereerde zonder inbreng
van het stadsbestuur. Dat kon dankzij de

grote steun van merendeels adellijke fami-
lies: ,,Zij gaven het weeshuis poten onder
het lijf.’’ Alleen kinderen van stadsburgers
werden toegelaten in de welvarende instel-
ling. ,,Als kind was je er daar niet zo be-
roerd aan toe. Alle jongens en meisjes
leerden er lezen en schrijven.’’

Daarna werden jongens ‘in de leer’ ge-
stuurd bij een vakman, bijvoorbeeld een
glasblazer, goudsmid of timmerman. De
financiële afspraken met zulke leermees-
ters staan in de rekeningen vermeld. De
meisjes oefenden zich in ‘vrouwelijk’ werk,
bijvoorbeeld weven en naaien.

Als de wezen veertien waren, moesten ze
vertrekken. Tegen die tijd hadden ze ge-
noeg geleerd om zich te kunnen redden.
Vaak kwamen ze prima terecht, zegt
Schroor. Hij signaleerde bijvoorbeeld een
jongen die vertrok naar Oost-Indië als
chirurgijn op een schip.

Nu de rekeningen voor iedereen leesbaar
zijn, kunnen historici, genealogen en ande-
re amateurs er volop in ‘sneupen’. Vergelij-
kingen met andere bronnen zullen beslist
nieuwe inzichten opleveren over het voed-
sel, de kleding, brandstof en de prijzen uit
die tijd, verwacht Schroor. Zelf ziet hij ook
veel waarde op het sociaal-economische
vlak: wie waren de arbeiders, hoe waren ze
georganiseerd, waar kwamen ze vandaan?

De teksten zijn op landelijke en zelfs
internationale schaal van grote historische
waarde, voorspelt hij. Daarom kreeg het
boek ook een Engelse samenvatting. ,,An-
dere onderzoekers zullen hier tot in de
lengte van jaren hun voordeel mee kunnen
doen.’’
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De auteur
Meindert Schroor (Harlin-

gen, 1955) heeft als zelf-

standig historisch en soci-

aalgeografisch onderzoeker

een groot aantal weten-

schappelijke en populair-

wetenschappelijke boeken

geschreven, voornamelijk

over Groningen, Friesland

en het Waddengebied.

Samen met zijn vrouw

Klazien heeft hij het onder-

zoeksbureau Varenius.

Schroor is portefeuillehou-

der cultuurhistorie bij de

Waddenacademie.

OBW bijna vijf
eeuwen oud
Het Leeuwarder Arme

Weeshuys werd in 1534

gesticht door Auck Peters,

een rijke Leeuwarder da-

me. Het kreeg een onderko-

men aan het huidige Raad-

huisplein, tussen het Stad-

houderlijk Hof en de

Weerd. Daar staan nu de

‘Parnaspanden’, die sinds

enkele jaren onderdeel van

het hotel zijn.

In de begintijd woonden er

ongeveer tien weeskinde-

ren, maar later steeg dit

aantal fors. Alleen kinderen

van stadsburgers waren

welkom. Voor de opvang

van armere wezen werd in

1676 het Nieuwe Stads

Weeshuis opgericht. Het

bestaande weeshuis werd

voortaan Old Burger Wees-

huis (OBW) genoemd.

In 1875 verhuisde de

instelling naar een nieuw

complex op het Zaailand.

Dit gebouw brandde af in

1945. Het weeshuis vestig-

de zich op de Nieuwestad,

waar het kinderen bleef

verzorgen tot 1982. Daar-

na ontwikkelde het OBW

zich tot een fonds dat

subsidies verstrekt aan

maatschappelijke en cultu-

rele initiatieven.

Ik werd er ongelooflijk
nerveus van““

Meindert Schroor op het

Raadhuisplein in Leeuwar-

den waar destijds het Old

Burger Weeshuis geves-

tigd was. „De jaarlijkse

rekeningen van het oude

weeshuis konden wel eens

de belangrijkste bewaarde

bron voor het dagelijks

leven in Friesland zijn

tijdens de zestiende

eeuw.”

Op deze 18de-eeuwse tekeningen is het verdwenen ge-

bouw van het Old Burger Weeshuis zichtbaar. De bovenste

prent toont dit pand uiterst links. De onderste tekening is

gemaakt vanaf het Gouverneursplein. Recht achter het

kanon is het weeshuis te zien.
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