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“De Hemel draegt geen zy, maar luistert naer elks kermen. Zo ziet d’Aelmoessenier, 

op ’t nypen van den noot. En reickt elk nooddruft toe, uit ’s Burgers milden schoot. 

Hy stut, door ’t heele jaer, het leven van den armen”1 

 

                                                 
1 Vers dat op een bord in het Aalmoezeniershuis was aangebracht. Uit: Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, 
geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstraat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe beschreeven, 
Amsterdam 1760, p. 288.  
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I 

Inleiding  
 
De zeventiende eeuw is een tijd geweest van grote veranderingen in Amsterdam. De inname van 

Antwerpen in 1585 door de Spanjaarden bood Amsterdam ongekende kansen. Tot die tijd was 

Antwerpen de belangrijkste handelsstad maar met de val van Antwerpen nam Amsterdam die positie 

over. Handelaren proberen hun waar elders te verkopen en trekken massaal naar Amsterdam vanwege 

de goede ligging. Lange tijd hebben de stadsbestuurders van Amsterdam de koning en het katholieke 

geloof trouw willen blijven, maar op 26 mei 1578 wonnen de prinsgezinde Calvinisten deze onbloedige 

strijd. De katholieke magistraten werden afgezet en het was verboden openlijk het katholieke geloof te 

belijden, hetgeen zoveel betekende dat alle eigendommen van de katholieke kerken en kloosters door 

de overheid in beslag werd genomen. De gebouwen zelf werden veelal gebruikt voor niet katholieke 

doeleinde, bijvoorbeeld als wees –of tuchthuis.2  

Na deze Alteratie, waarbij Amsterdam dus de kant van de opstand koos, vond een snelle 

expansie plaats. Naast handelaren trokken ook vele protestanten naar Amsterdam. Hoewel de enorme 

uitbreiding van Amsterdam vele mogelijkheden op het gebied van de handel en economie met zich 

meebracht -Amsterdam groeit uit tot een van de belangrijkste handelssteden van Europa- worstelt het 

stadsbestuur zichtbaar met tal van problemen die hand in hand gingen met deze snelle groei. Meer 

welvaart betekende namelijk ook meer armoede. Dit lijkt paradoxaal maar het was het ‘logische’ 

gevolg van het opkomende kapitalisme. Door de grote welvaart namelijk, werd het verschil tussen arm 

en rijk steeds groter. De stad kon de immense stroom werkzoekenden niet meer verwerken en moest 

daardoor immigranten weren. Al snel leidt dit tot plundering en bedelarij. Het is duidelijk dat de 

economische ontwikkeling van de stad zijn weerklank heeft gehad op de stedelijke samenleving. Het 

stijgen van het aantal bedelaars, vondelingen en gevangenen werd voor een groot deel bepaald door de 

enorme groei van het aantal inwoners van de stad.3 Door de overlast die de snelgroeiende groep 

armlastigen veroorzaakte was het stadsbestuur genoodzaakt hier tegen op te treden. Hoewel de zorg 

voor armen al langere tijd bestond, denk met name aan de verschillende ‘hofjes’, werd er besloten om 

andere instanties in het leven te roepen die de verantwoordelijkheid voor deze mensen zouden gaan 

dragen.4 Deze instanties werden Godshuizen genoemd en het was de bedoeling om de zorg voor armen 

                                                 
2 Carasso-Kok, Marijke, Geschiedenis van Amsterdam. Dl. II. 1578-1650: centrum van de wereld, Amsterdam 2004. 
3 Voor een overzicht van deze schommelingen van de aantallen bedelaars, vondelingen en gevangenen verwijs ik naar het 
onderzoek van W. Oldewelt Het aantal bedelaars, vondelingen en gevangenen te Amsterdam in tijden van welvaart en crisis, 
1942. 
4 Carasso-Kok, Marijke, Geschiedenis van Amsterdam. Dl. II. 1578-1650: centrum van de wereld, Amsterdam 2004, p. 288. 
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naar een meer georganiseerde vorm te verheffen. Aan het hoofd van de Godshuizen stond een groep 

regenten die, afhankelijk van de instelling, met zes in getal waren. Deze regenten werden ook wel 

armenvaders genoemd. De functie van armenvader stond hoog in aanzien in de zeventiende eeuw. De 

werken van Barmhartigheid werden beschouwd als deugdzaam gedrag.5  

De trots die de regenten hadden op hun functie als weldoener lieten ze veelal vereeuwigen in 

de vorm van een schilderij. Het resultaat hiervan is een reeks regentenportretten gemaakt in opdracht 

van de regenten van charitatieve instellingen. De meeste van deze portretten laten meerdere regenten 

zien, bijvoorbeeld gezeten om een tafel. Andere voorbeelden zijn kopstukken van één regent. Het 

Amsterdams Historisch Museum is in het bezit van enkele van deze regentenportretten. Tijdens het 

laatste jaar van mijn studie kunstgeschiedenis heb ik een stage van drie maanden gelopen bij deze 

instelling waardoor ik in contact ben gekomen met deze schilderijen. Het was met name een serie van 

vijf werken die gemaakt is in opdracht van de regenten van het Aalmoezeniershuis die mijn aandacht 

trokken. De vijf werken tonen regenten van de instelling, de Aalmoezeniers, die bezig zijn met de 

uitvoering van hun belangrijkste taak; het verzorgen van armen en wezen. De gezichten van de 

regenten zijn zeer nauwkeurig weergegeven. Allen kijken de toeschouwer aan waardoor het om 

portretten lijkt te gaan. Toch wordt de aandacht ook getrokken naar de overige figuren op de 

afbeeldingen. Tussen de grote groepen armen heeft de schilder enkele van hen zeer nauwkeurig 

weergegeven. Iets dat opmerkelijk is omdat het in eerste instantie om regentenportretten lijkt te gaan. 

Naast de boeiende afbeeldingen zijn het de formaten die meteen in het oog springen (de werken tellen 

totaal ruim 9,4 m2). Daarnaast is het opmerkelijk dat de werken in hoogte nagenoeg gelijk terwijl zij in 

breedte verschillen. Hoewel de werken worden toegeschreven aan Werner Jacobszn. van den Valckert 

ontbreekt een signatuur. Slechts twee van de vijf werken zijn voorzien van een datering (1626 en 

1627). De verschillende vraagstukken omtrent de vijf schilderijen hebben ertoe geleid dat zij het 

uitgangspunt voor mijn scriptie zijn geworden. Voordat ik verder ga, zal ik een korte beschrijving 

geven van de vijf werken. Bijlage 1a-e bevat een uitgebreide beschrijving van de vijf schilderijen. 

Afbeeldingen van de werken zijn te vinden in Hoofdstuk 6. 

De titel van het eerste werk, Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis, 

verraad de hoofdzaak van de afbeelding. De Aalmoezeniers zijn bezig met het inschrijven van armen. 

Het balkenplafond, de deuren en de grote raampartijen aan weerszijde van de kamer zijn perspectivisch 

redelijk weergegeven en het zou kunnen zijn dat de ruimte een realistische weergave is van een kamer 

in het Aalmoezeniershuis. De ruimte waarin het geheel zich afspeelt is door een houten afscheiding in 

tweeën gesplitst. Een zestal mannen, die zich aan de voorzijde van de afscheiding begeven, zijn de 

regenten van het Aalmoezeniershuis. Zij dragen mooi  versierde pakken met kraag en hoed. Achter de 

afscheiding zit een man die ook een hoed en een kraag draagt. Tevens zien we aan de linkerzijde van 

het schilderij een vijftal vrouwen staan. Deze vrouwen dragen, net als de regenten, een kraag. Op het 

hoofd dragen zij een kapje. Zij zouden mogelijk ook werken in het Aalmoezeniershuis. De vrouwen 

kijken de toeschouwer aan, net als de regenten. Voor de regenten, op de voorgrond van het schilderij, 

staan een aantal kinderen die karig gekleed zijn. Achter de balustrade is een grote groep mensen te 

                                                 
5 Lange, Frits de, ‘Het werk van Barmhartigheid. Beeldende kunst als hermeneutiek van het christelijke ethos’, De kunst van 
ontfermen, Kampen 2003, p. 298. 



 6 

zien. Veel van hen dragen doeken om het hoofd en gescheurde kleding. Het valt op dat er tussen deze 

groep armen her en der een gezicht gewend is naar de toeschouwer.  

Het tweede schilderij draagt de titel Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost 

brengt een huisbezoek bij de armen. Op dit schilderij zien we twee afgevaardigden van het 

Aalmoezeniershuis op bezoek bij een arm gezin. Ook hier zijn de mannen rijkelijk gekleed waarbij de 

kraag en de hoed niet ontbreken. De overige mensen in de ruimte wekken een aantal vragen op. Op de 

voorgrond zien we een oude man zittend op een stoel. Naast hem staat een kind dat er in het gezicht 

uitziet als een jaar of drie. Het opmerkelijke is dat het kind in hoogte niet boven de zitting van de stoel 

uitkomt. Aan de rechterachterzijde zien we een zieke man of vrouw liggend in een bed. Om haar bed 

staan een  viertal vrouwen die de zieke verzorgen. Ook aan de linkerachterzijde is een zittende man te 

zien die, naar mijn idee, in verhouding totaal niet klopt. De deur naar buiten staat open en in de 

deuropening staan nog twee mannen die wellicht bij de regenten horen. Achter hen is een begrafenis 

gaande.  

Op het derde werk, Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis, zien we een overvolle 

ruimte waar armen elkaar verdringen om een brood te bemachtigen. Het uitdelen van broden, boter en 

turf aan armen was één van de taken van de Aalmoezeniers. Achter een klein houten toonbakje staan 

drie mannen die deze uitdeling op zich nemen. Zij staan op een verhoging waardoor zij iets uitsteken 

boven de groep. Naast hen is een grote stellingkast te zien waarin de broden liggen. Voor hen staat de 

groep armen. Ook deze groep vertoont een aantal opmerkelijke personages. Op de voorgrond staat een 

man met krukken. Hij probeert de toeschouwer aan te kijken, maar hij kijkt zo scheel dat het hem 

duidelijk moeite kost. Daarbij is hij afgebeeld in een houding die haast onmogelijk lijkt. Ook zien we 

op de voorgrond een kind waarbij de verhoudingen totaal niet kloppen.  

Het vierde werk, Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis, laat slechts één regent zien 

met een stapel textiel in zijn handen. Het uitdelen van kleding is eveneens één van de taken van het 

Aalmoezeniershuis waardoor aannemelijk wordt dat de stapel textiel kleding betreft. De kleding wordt 

door een regent overhandigd aan een vrouw met een kind op haar rug. Hoewel ook hier de verhouding 

van het kind niet lijkt te kloppen (met name het been) worden de overige personen redelijk realistisch 

weergegeven. De vrouw lijkt even gedetailleerd geschilderd als de regent die voor haar staat. De ruimte 

daarentegen, is perspectivisch veel minder goed weergegeven. Wat ook op dit schilderij opvalt is dat de 

regent op een verhoging staat. 

Het vijfde en laatste werk is Een Aalmoezenier bezoekt een vertrek waar hennep geklopt 

wordt. In het Aalmoezeniershuis was een speciale ruimte ingericht waar armen te werk werden gesteld. 

Zij werden aan het hennepkloppen gezet. Het hennepkloppen was geen vrijwillige bezigheid. Dit komt 

in de afbeelding duidelijk naar voren door de tralies die voor de ramen zitten. In het midden poseert 

een regent die geflankeerd wordt door twee mannen. De één lijkt uitleg te geven terwijl de ander 

notuleert. Op de achtergrond van het schilderij zijn twee mannen hennep aan het kloppen. Op de 

linkervoorgrond zit een klein meisje hennep te kloppen. Op de rechtervoorgrond zit een vrouw op de 

grond. Zij kijkt naar de toeschouwer met gevouwen handen alsof zij smeekt om hulp. Achter haar zit 

een huilende vrouw. Ook hier lijkt het dat de schilder erg zijn best heeft gedaan om de vrouw zo 

gedetailleerd mogelijk weer te geven. 
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De vijf schilderijen lijken portretten te zijn van de regenten van het Aalmoezeniershuis. Maar 

wie waren deze mannen precies en wat was hun relatie tot de armen die soms net zo prominent 

aanwezig lijken te zijn op de afbeeldingen. Deze kwesties hebben geleid tot mijn hoofdvraag: 

Wie zijn de opvallende figuren op de werken die gemaakt zijn in opdracht van de regenten van het 

Aalmoezeniershuis?  

Om een antwoord te vinden op deze vraag heb ik een aantal deelvragen opgesteld. De eerste luidt: wat 

was het Aalmoezeniershuis voor instelling en wat hield het regentschap bij dit Godshuis in? Om een 

antwoord te vinden op deze vragen heb ik mij verdiept in de armenzorg in Amsterdam in de 

zeventiende eeuw. Tijdens het zoeken naar informatie werd het mij duidelijk dat de informatie uit 

verschillende bronnen en teksten niet overeen komen. Het duidelijkste voorbeeld van een discrepantie 

zijn de begrippen Aalmoezeniershuis en Aalmoezeniersweeshuis. Deze twee termen worden in de 

literatuur, ten onrechte, door elkaar gebruikt. Omdat het voor de beantwoording van mijn eerste 

deelvraag belangrijk is om een juist beeld te krijgen van de manier van zorg voor armen in Amsterdam 

in de zeventiende eeuw, heb ik hier mijn hele tweede hoofdstuk aan geweid. Een goede informatiebron 

voor dit literatuuronderzoek is het overzichtswerk van Jan Wagenaar uit 1760 geweest.6 Wagenaar 

beschrijft in zijn boek de opkomst en gebruiken van de verschillende Godshuizen. Tevens geeft hij een 

gedetailleerd overzicht van de verschillende kunstobjecten die zich destijds in de gebouwen bevonden. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een beknopt overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling van 

armenzorg in de zeventiende eeuw in Amsterdam. Met dit overzicht als uitgangspunt heb ik mij 

concreter verdiept in de ontwikkeling van het Aalmoezeniershuis. Deze ontwikkeling heb ik 

beschreven in hoofdstuk drie.  

Nadat ik genoeg informatie verworven had over de armenzorg in Amsterdam in de 

zeventiende eeuw en de ontwikkeling van het Aalmoezeniers(wees)huis, heb ik mij gericht op het 

beantwoorden van mijn hoofdvraag. Ik ben begonnen met het opzoeken van relevante informatie 

binnen de bibliotheek van het Amsterdams Historisch Museum. Het uitgangspunt hierbij zijn de 

verschillende stamkaarten geweest, die het museum van ieder werk binnen de collectie bijhoudt. Deze 

stamkaarten geven basale (en vaak gedateerde) informatie over de werken. Naast de stamkaarten heb ik 

een aantal verschillende wapenborden gevonden binnen de collectie van het museum. Deze 

wapenborden laten de wapenschilden van de regenten zien die in dienst waren bij het 

Aalmoezeniersweeshuis. Deze borden gaven mij een inzicht in de namen van de regenten en hun 

ambtsperioden. Helaas is de eerst genoemde ambtsperiode die vermeld wordt op deze borden 1666, 

waardoor deze geen directe informatie verschaften over de regenten op de vijf schilderijen, de werken 

zijn immers rond 1626 vervaardigd. Ik ben op zoek gegaan naar andere lijsten die informatie 

verschaften over de regenten en hun ambtsperioden. Eén lijst heb ik gevonden in het naslagwerk van 

Wagenaar en één in het Amsterdams stadsarchief.7 Deze verschillende lijsten vertonen een aantal 

discrepanties, maar door een klein vergelijkend onderzoek heb ik uiteindelijk een lijst kunnen 

samenstellen met de namen van de regenten die rond 1626 in dienst waren bij het Aalmoezeniershuis. 

De lijst is opgenomen in de bijlagen. 

                                                 
6 Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstraat, 
schoolen, schutterye, gilden en regeeringe beschreeven, Amsterdam 1760. 
7 Gemeentearchief Amsterdam, Notulen Aalmoezeniersweeshuis, 343 28.1. 
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 Om vast te kunnen stellen wie de personen zijn die geportretteerd zijn op de vijf schilderijen is 

het belangrijk om te weten wanneer de werken zijn vervaardigd. Een tweede vraagstuk waar ik mij 

over gebogen heb, zijn de verbanden die te leggen zijn tussen de werken. Deze verbanden heb ik 

gebruikt om de werken te dateren. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een hypothese van Albert 

Blankert die hij beschrijf in zijn Catalogus van schilderijen voor 1800.8 Blankert gebruikt de 

verdwijnpunten in de werken om te bepalen hoe de werken ten opzicht van elkaar gehangen hebben. 

Hoewel een controle van deze aangenomen opstelling met behulp van de ruimte wenselijk zou zijn, is 

dit simpelweg niet mogelijk omdat het gebouw niet meer in deze hoedanigheid bestaat. 

Voor de beantwoording van mijn hoofdvraag ben ik in eerste instantie op zoek gegaan naar de 

regenten die rond 1626 in dienst waren bij het Aalmoezeniershuis. Na de vaststelling van deze namen 

heb ik een poging gedaan om de werken te dateren. Deze resultaten heb ik samengevoegd om een 

specifiekere benadering te geven van de afgebeelde personen. Ik heb dit gedaan door middel van een 

vergelijkend onderzoek. Ik heb hiervoor een bezoek gebracht aan het Iconografisch Bureau in Den 

Haag. Alhier ben ik op zoek gegaan naar andere portretten van de regenten die in en rond 1626 in 

dienst waren bij de instelling. Helaas heb ik slechts twee portretten gevonden die voldeden aan de eisen 

van een vergelijkend onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteengezet in deze 

Masterscriptie. Naast antwoorden op verschillende vraagstukken, opent deze scriptie de deuren voor  

interessant vervolgonderzoek. 

                                                 
8 Catalogus van schilderijen daterend van voor 1800: voorlopige catalogus, met bijdragen van Rob Ruurs, Amsterdam 1979. 
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II 
Armenzorg in Amsterdam 

 
2.1 Een korte geschiedenis 

Armenzorg in Amsterdam, en eigenlijk armenzorg in het algemeen, hebben een zeer lange 

geschiedenis.9 Armen zijn er altijd geweest en ook weldadigheidszin is door de eeuwen heen betoond. 

In de Middeleeuwen zorgde de parochie voor de armen. Dit kwam voort uit de visie op armoede die er 

in de tijd heerste; God bepaalde wie arm was en wie niet. Daar kwam bij dat het geven van aalmoezen 

aan hulpbehoevende gezien werd als deugdzaam gedrag. Maar deze visie van een door God geschapen 

plaats van de armen binnen de samenleving veranderde. Als gevolg van deze verandering namen de 

stadsbesturen de zorg voor armen op zich. Stedelijke besturen waren verantwoordelijk voor het 

welvaren van hun stad en ook armenzorg is daar een onderdeel van. In de zestiende en ook nog in de 

zeventiende eeuw stond de armenzorg regelmatig op de agenda van de stadsbesturen. Het was een 

onderwerp dat in de tijd voortdurende zorg en aandacht opeiste. 

Over de zorg voor armen is niet veel bekend. Omvang en aard zijn, in tegenstelling tot 

oorzaak, onderwerpen waar historici veelal over zwijgen. Wel is duidelijk dat de zorg voor armen in de 

loop van de geschiedenis erg veranderd is. In de Middeleeuwen waren het vooral de kerken en 

kloosters die de zorg voor armen op zich namen. Joke Spaan spreekt in haar boek Armenzorg in 

Friesland 1500-1800, al van een vroege vorm van georganiseerde armenzorg die vooral door de 

parochie geregeld werd.10 De pastoor moest een deel van zijn inkomsten uit de parochie besteden aan 

zorg voor armen. Ook buurten en gilden ondersteunden hun arme leden. Mensen die door ziekte of 

ouderdom in armoede vervielen werden opgevangen door de adel en de kloosters. Armenzorg was in 

de Middeleeuwen met name zorg voor eigen armen. In deze tijd (vanaf de twaalfde eeuw) ontstonden 

er de ook vroegste opvanghuizen, de Gasthuizen of Hospita. Deze instellingen werden bekostigd door 

fondsen van weldoeners en stichters van deze instellingen. Ook losse giften en betalende gasten 

droegen bij aan de bekostiging van een Gasthuis. Bij deze instellingen konden vreemdelingen en 

reizigers terecht.  

In het begin van de zestiende eeuw traden er enkele veranderingen op binnen dit zorgstelsel. 

De overheid trok het toezicht over de armenzorg naar zich toe en armenzorg werd sociale politiek. In 

                                                 
9 Het nu volgende hoofdstuk is gebaseerd op de tekst van Joke Spaans uit haar boek Armenzorg in Friesland 1500-1800. 
Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen. 
Hilversum 1997. P. 15-21. 
10 Spaan 1997, p. 25. 
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haar inleiding verwijst Spaan naar een belangrijk overzichtswerk met betrekking tot armenzorg, 

namelijk dat van Lis en Soly Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa (1980). Hierin wordt 

gesteld dat de sociale politiek van de overheden uitsluitend de belangen van het opkomend 

handelskapitalisme diende. De sociale politiek werd als instrument gebruikt om zowel de openbare 

orde te handhaven als de werking van de arbeidsmarkt te versoepelen. Armen waren nodig als 

goedkope arbeidskrachten. Ook in latere studies (o.a. Van Leeuwen, 199011) komt naar voren dat 

armenzorg eerder een strategie van de elite was dan daadwerkelijke zorg voor hulpbehoevende. Toch 

sneed het mes aan twee kanten. Armen kregen loon voor hun verrichtte arbeid waardoor zij konden 

voorzien in hun levensbehoeften. Eén van de instellingen die in het leven is geroepen om deze 

arbeiders te werk te stellen, zijn de zogenaamde Werk -of tuchthuizen. In het laatste kwart van de 

zestiende eeuw zou de armenzorg een steeds meer georganiseerde vorm aannemen. Een voorbeeld 

hiervan is het onderscheid dat gemaakt werd tussen legitieme en oneigenlijke armen, de zogenaamde 

leeglopers.12 Beide groepen verwierven een eigen vorm van armenzorg waarvoor verschillende 

instanties in het leven werden geroepen. 

Hoewel de oorzaak en aard van armoede minimaal beschreven worden door historici, komen 

deze in studies die betrekking hebben op één instelling wel naar voren. Voorbeelden hiervan zijn de 

studie over het Aalmoezeniersweeshuis van Engels (1989)13, Oldewelt (1937)14 en Voorst (1916)15. 

Deze studies gaan meestal over Gast -en weeshuizen. De huiszittende armen worden hierin niet 

genoemd terwijl zij doorgaans de grootste groep hulpbehoevende zijn. Huiszittende armen waren 

mensen die niet verblijven in een instelling maar zelfstandig woonden. Doorgaans hebben zij wel werk 

maar verdienden zij zo weinig dat extra geld nodig was om in hun levensbehoeften te voorzien. Het 

‘college van bewairres en beraders der arme huyssittenen’ verschaftte een aanvulling op hun inkomen 

door middel van uitdelingen.16 Deze uitdelingen werden aanvankelijk gedaan vanuit de kerk maar al 

snel kreeg het college een eigen onderkomen, de Huiszittenhuizen. De opvang door de 

Huiszittenhuizen was enkel weggelegd voor bewoners van de stad.17 Zoals ik eerder heb verteld 

werden reizigers en vreemden opgevangen in de Gasthuizen. In 1408 krijgt de stad Amsterdam er een 

tweede parochie bij en ook deze parochie zou een eigen Huiszittenhuis krijgen. 18   

In het begin van de zestiende eeuw bleef het aantal hulpbehoevenden stijgen. Een belangrijke 

oorzaak van deze stijging in Amsterdam is de snelle uitbreiding die de stad in deze tijd meemaakte. 

Amsterdam ontwikkelde zich tot een belangrijke handelsstad. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat 

handelaren en reizigers, maar ook werkelozen en armen hun weg naar de stad vonden op zoek naar 

werk, onderkomen of een beter leven. Helaas pakte dit niet voor iedereen goed uit. Sommigen bleven 

afhankelijk van de hulp die zij kregen vanuit de verschillende instellingen die waren ontstaan. Al snel 

bleek dat de Gasthuizen en de Huiszittenhuizen niet genoeg plaats boden aan de steeds groter 

                                                 
11 Leeuwen, van, Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850. Utrecht 1990. 
12 Ibid. 
13 Engels, J. Th., Kinderen van Amsterdam, Amsterdam 1989. 
14 Oldewelt, W.F.H., ´Het aalmoezeniersweeshuis´, Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum vol. 61 (1969), p. 126-140. 
15 Voorst, W.F. van, Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stads-bestedelingen: 1 januari 1666 - 1 januari 1916, 
Amsterdam 1916. 
16 Engels, J. Th., Kinderen van Amsterdam, Amsterdam 1989, p. 9. 
17 Engels 1989, p.12. 
18 Oldewelt, 1969, p. 126. 
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wordende groep armen. De stad was genoodzaakt om nieuwe instellingen in het leven te roepen ter 

opvang en ondersteuning van deze mensen.  

Naast de Huiszittenhuizen en de Gasthuizen ontstonden er meer gespecificeerde 

opvanghuizen. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de Weeshuizen.  In het bijzonder noem ik 

hier het Burgerweeshuis. Ik ga niet uitgebreid in op de ontstaansgeschiedenis van dit weeshuis, maar ik 

wil wel een aantal korte punten bespreken die belangrijk zijn geweest voor het ontstaan van het 

Aalmoezeniershuis en Aalmoezeniersweeshuis.  

Het Burgerweeshuis is ontstaan rond 1520 omdat de bestaande Gasthuizen de grote aantallen 

weeskinderen niet meer konden herbergen.19 Er werd een apart weeshuis opgericht. Het weeshuis werd 

gebouwd ten noorden van de Heilige Stede (nu de Nieuwe Zijds Kapel) met de ingang aan de 

Kalverstraat.20 Doordat de groep ouderloze kinderen bleef groeien is het Burgerweeshuis meerdere 

malen uitgebreid. De uiteindelijke vorm is nog steeds te zien daar het Amsterdams Historisch Museum 

in dit oude Burgerweeshuis gevestigd is. Wat belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van opvang 

voor kinderen is de vraag wie er in het Burgerweeshuis toegelaten werden. Namelijk, niet elke wees 

kreeg een plekje in deze instelling. Het Burgerweeshuis hanteerde enkele eisen waaraan een kind moest 

voldoen om hier opgenomen te worden. De belangrijkste eis was dat alleen poorterskinderen werden 

aangenomen.21 Dit hield in dat de vader inwoner was van de stad Amsterdam. Daarnaast moest er 

betaald worden voor de opvang van kinderen en mochten kinderen niet ouder dan tien jaar zijn. Ook 

onechte kinderen werden geweigerd.22 Het Burgerweeshuis trok jaarlijks een aanzienlijk bedrag uit ter 

besteding van de kinderen. Een bedrag dat vaak buiten het bereik lag van een arbeidersgezin. Om dit te 

kunnen blijven doen vroeg het Burgerweeshuis inschrijfgeld.23 Afhankelijk van de tijd en de 

wezengroei werden de eisen bijgesteld, maar het mag duidelijk zijn dat het deuren van het 

Burgerweeshuis nooit toegang hebben geboden aan alle kinderen. Vondelingen en niet-poorters en de 

allerarmsten moesten nog steeds hun heil zoeken bij de verschillende Gasthuizen en het zou nog enige 

tijd duren voordat hier verandering in zou komen.  

Omdat de bestaande Godshuizen niet voldeden in de opvang van de nog steeds groter 

wordende groep armlastigen, ontstaat er in het tweede decennium van de zeventiende eeuw een nieuwe 

instelling die zich zou gaan ontfermen over de overige armen: het Aalmoezeniershuis.  

  

                                                 
19 Engels 1989, p. 5. 
20 Carasso-Kok, 2004, Dl. II b. p. 135. 
21 Oldewelt 1969, p. 126. 
22 Engels 1989, p. 14. 
23 Carasso-Kok 2004, Dl. II b. P. 138. 
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III 
Geschiedenis van het Aalmoezeniersweeshuis  

 
Wij groeien vast, 

in tal en last 

Ons tweede Vaders klaagen 

Ay, ga niet voort, 

door deze poort, 

Of help een luttel draagen 

 

3.1 Aalmoezeniershuis 

Deze hierboven geschreven leus staat geschreven boven de ingangspoort van het Burgerweeshuis aan 

de Kalverstraat in Amsterdam. Joost van den Vondel probeerde op deze manier de voorbijgangers aan 

te moedigen hun liefdadigheid aan de weeskinderen te tonen. En hoewel de oprichting van het 

Burgerweeshuis een grote bijdrage heeft geleverd aan de opvang van hulpbehoevenden, deze groep 

bestond immers voor een groot deel uit wezen, is opvang in dit Gasthuis lang niet voor iedereen 

weggelegd. Ook de overige Gasthuizen boden niet genoeg plaats waardoor er noodgedwongen nieuwe 

instellingen ontstonden die een bijdrage moesten leveren aan de opvang van armen. Eén van de 

instellingen was het Aalmoezeniershuis dat zich later heeft ontwikkeld tot Aalmoezeniersweeshuis. In 

de literatuur worden de termen Aalmoezeniershuis en Aalmoezeniersweeshuis vaak door elkaar 

gebruikt. Toch is het van belang deze namen van elkaar te onderscheiden. Want hoewel beide huizen 

charitatieve instellingen zijn, en het Aalmoezeniersweeshuis is voortgekomen uit het 

Aalmoezeniershuis, verschillen zij wel degelijk van elkaar. In het nu volgende hoofdstuk zal ik de 

ontwikkelingen beschrijven die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het 

Aalmoezeniersweeshuis.  

 In 1760 beschrijft Jan Wagenaar in het derde deel van zijn Geschiedenis van Amsterdam dat 

het Aalmoezeniershuis is ontstaan ‘op den negen en twintigsten January des jaars 1613’. Hij vermeldt 

daarbij tevens de ontstaansreden van dit nieuwe Godshuis. Volgens hem voldeden de Huiszittenhuizen, 

de Gasthuizen en het Burgerweeshuis ‘in den aanvang der voorgaande eeuw’ (16de) niet om de 

behoeften van oude en ‘gebrekkelyke menschen’, en van ‘ouderlooze of verlaaten kinderen’ te 

vervullen.24 Ook Oldewelt schrijft in zijn artikel Het Aalmoezeniersweeshuis het ontstaan van het 

                                                 
24  Wagenaar, Jan, Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstraat, 
schoolen, schutterye, gilden en regeeringe beschreeven, Amsterdam 1760, p. 286. 
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Aalmoezeniershuis toe aan de tekortkomingen van de bestaande armeninstellingen. (Al hier zien wij 

een voorbeeld van naamsverwarring. In zijn artikel spreekt Oldewelt over het Aalmoezeniersweeshuis 

terwijl hij Aalmoezeniershuis bedoelt.) Maar hij legt de nadruk vooral op de tegenstelling in 

behandeling van poorters en niet-poorters. Niet-poorters werden gezien en behandeld als tweederangs 

burgers. De deuren van verschillende Gasthuizen stonden voor hen dan ook niet open. Volgens hem 

was er geen andere mogelijkheid dan het oprichten van een nieuw Gasthuis voor deze tweederangs 

burgers. Door de nog steeds aanhoudende trek naar de stad groeide de groep van niet-poorters zodanig 

dat de bestaande instellingen hen niet meer konden opvangen.25  

Voor alle mensen die niet opgevangen werden in de bestaande Gasthuizen opende het 

Aalmoezeniershuis op 29 januari 1613 zijn deuren.26 De instelling was gevestigd in het oude 

Clarissenklooster op het Singel tussen de Heiligeweg en de Regulierstoren. Later is hier de Latijnse 

school gekomen. 27 

Dat er grote behoefte was aan een dergelijk opvanghuis bewijst de uitbreiding die al in 1624 

noodzakelijk bleek. Een deel van het mannentuchthuis, het Rasphuis werd omgebouwd tot onderdeel 

van het Aalmoezeniershuis.28 Een afbeelding van de instelling is opgenomen in de bijlagen (zie bijlage 

2). In tegenstelling tot de Werkhuizen en Huiszittenhuizen konden in het Aalmoezeniershuis ook 

mensen van buiten de stad terecht. Daarnaast namen de regenten van het Aalmoezeniershuis zeer 

uiteenlopende taken voor hun rekening. De verschillende taken waarmee de regenten, of 

Aalmoezeniers, belast werden geven de veelzijdigheid van de instelling aan. Vooral Wagenaar is een 

goede bron van informatie over de werkzaamheden van de Aalmoezeniers. In zijn overzichtswerk uit 

1760 beschrijft hij uitvoerig welke verschillende taken de Aalmoezeniers op zich namen en tevens 

vermeldt hij wie welke taak toebedeeld kreeg.  Ook de archiefstukken van deze instelling, die zich nu 

bevinden in het Gemeente Archief Amsterdam (GAA), is veel te vinden over de reglementen van het 

Godshuis. Ik ben tijdens mijn archiefonderzoek enkele ‘instructies voor regenten’ tegengekomen die 

verschillende bezigheden van de Aalmoezeniers beschrijven.29 De voornaamste taken die de regenten 

van het Aalmoezeniershuis op zich namen waren de uitdeling van brood, boter, geld en kleding. Met 

name in de zomer, wanneer de Huiszittenhuizen geen uitdelingen deden, ging hier veel tijd in zitten.30 

Zieken werden op kosten van het Aalmoezeniershuis verzorgd en bedelaars en lediggangers werden 

door de hoofdprovoost aan het hennepkloppen gezet. Hiernaast herbergde de Aalmoezeniers reizigers 

die op doortocht waren en zij kregen bij vertrek zelfs een kleine reissom mee om de eerste dagen van te 

kunnen leven. Verder hielden de Aalmoezeniers zich bezig met het begraven van doden die dat zelf 

niet konden betalen. Tot slot zorgden zij voor de opvang van vondelingen en andere weeskinderen die 

niet in aanmerking kwamen voor het Burgerweeshuis, zij werden ondergebracht bij particulieren.31 

Hoewel de kinderen geen poorters als ouders hoefden te hebben waren er wel een aantal voorwaarden 

waar deze kinderen aan moesten voldoen. Zij moesten geboren zijn in de stad of er al vier jaar 

                                                 
25 Oldewelt 1969, p. 126. 
26 Wagenaar 1760, p. 286. 
27 Wagenaar 1760, p. 286. 
28 Ibid. 
29 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343, 29.2, Instructie voor regenten. 
30 Voorst, W.F. van, Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stads-bestedelingen: 1 januari 1666 - 1 januari 1916, 
Amsterdam 1916, p. 11. 
31 Wagenaar 1760, p. 287. 
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achtereen wonen. Dit had te maken met het beperkte aantal opvangplaatsen. De eisen stonden direct in 

verband met het aantal op te vangen kinderen. Het was dan ook niet raar dat de voorwaarden jaarlijks 

aangepast werden.32 Aan het hoofd van de instelling stond een college van zes Aalmoezeniers of 

armenvaders, aangestuurd door een hoofdprovoost. De Aalmoezeniers werden bijgestaan door tien 

dienaars.33 Allen werden door de burgemeesters aangesteld voor een ambtsperiode van drie jaar. Ieder 

jaar vertrokken de twee langst zittende regenten en werden er twee nieuwe aangewezen. Bij overlijden 

of aftreden van één van de regenten werd er een uitzondering gemaakt en werd er eerder een nieuwe 

regent gekozen.34  

Hoewel het Aalmoezeniershuis een opvang bood aan bijna alle hulpbehoevenden die niet 

werden opgevangen in de bestaande Gasthuizen, blijkt het grootste deel hiervan kinderen te zijn. In zijn 

artikel geeft Oldewelt een overzicht van het aantal vondelingen dat zich in  het Aalmoezeniershuis 

bevonden en hieruit blijkt dat de groei van dit aantal enorm is. Het Aalmoezeniershuis begon 

aanvankelijk met de zorg voor een zestigtal kinderen, zo schrijft Oldewelt, al in 1649 was dit aantal 

gestegen tot boven de 700.35 Het was duidelijk dat de Aalmoezeniers deze enorme groei kinderen niet 

kon onderbrengen bij particulieren. Tevens blijkt dat er ontevredenheid was over de opvoeding door 

deze particulieren.36 Ook in de regentennotulen in het stadsarchief is een blijk van ontevredenheid terug 

te vinden; “In 1662 diende de regenten een verzoek in om een huis te mogen bouwen om de kinderen 

in op te voeden en in ‘handwerken’ te onderwijzen, in plaats van ze tegen zware kosten uit te besteden 

bij particulieren, waar ze vaak in ongebondenheid vervielen”.37 Deze twee oorzaken zijn volgens 

Wagenaar in 1662 de aanleiding geweest van het verzoek aan de ‘Burgemeesteren’ en ‘Raaden’ om 

een nieuw en groter Aalmoezeniershuis te bouwen.38 Over het jaar waarin dit verzoek werd ingewilligd 

bestaat in de literatuur enige onduidelijkheid. Oldewelt noemt het jaar 1666 maar dit is onjuist. Het 

nieuwe Aalmoezeniershuis werd al in 1666 in gebruik genomen en het verzoek zal dus eerder 

ingediend zijn.39 Wagenaar schrijft: ‘Men bewilligde, in het begin des volgenden jaars (1663), in dit 

verzoek (...) Op den twaalfden December des jaars 1663, maakte men eenen aanvang met heijen’.40 Het 

al eerder genoemde citaat uit het stadsarchief toont aan dat  Wagenaar het bij het rechte eind heeft. In 

1664 werd begonnen met de bouw voor het nieuwe Aalmoezeniershuis waarvoor plek was 

gereserveerd in de nieuwe uitlegging van de stad aan de zuidwest zijde van de Prinsengracht 

(tegenwoordig Paleis van Justitie).41 Dit nieuwe Gasthuis zou enkel in het teken staan van  zorg voor  

wezen en vondelingen. De kinderen zouden in het vervolg niet meer uitbesteed worden aan 

particulieren maar zij werden opgenomen in dit nieuwe weeshuis. Wagenaar schrijft: “Op den eersten 

January des volgenden jaars (1666),  werden de kinderen, die, door de Regenten, alomme in de Stad 

besteed waren, in het zelve overgebragt”.42 Het Aalmoezeniersweeshuis was een feit. Hoewel de eerste 

                                                 
32 Oldewelt 1969, p. 132. 
33 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343, 29.1, Wagenaar 1760, p. 294. 
34 Wagenaar 1760, p. 287. 
35 Ibid. 
36 Ibid., Voorst 1916, p. 12. 
37 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343, 1613-1825, 1828. 
38 Wagenaar 1760, p. 287. 
39 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343, 1613-1825, 1828. 
40 Wagenaar 1760, p. 287. 
41 Ibid., Graaf, G.A.C. de, `De wezenverpleging te Amsterdam`, Ons Amsterdam vol. 6 (1954), pag. 73. 
42 Wagenaar 1760, p. 287. 
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bewoners in 1666 hun intrek namen, zou het nog tot 1682 duren voordat de Aalmoezeniers definitief 

afstand zouden doen van de opvang voor volwassen om zich volledig te richten op de zorg voor 

weeskinderen en vondelingen, waarvoor dit nieuwe Aalmoezeniershuis uiteindelijk bedoeld was.43  

De herkomst van de naamsverwarring waarover ik eerder sprak is makkelijk te herleiden. Het 

Aalmoezeniersweeshuis is ontstaan uit het Aalmoezeniershuis. Daar komt bij dat in deze tijd weinig 

onderscheid werd gemaakt tussen wezen en armen, in de meeste gevallen werden allen opgevangen 

door gelijke opvanghuizen. Toch is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen het 

Aalmoezeniershuis en het Aalmoezeniersweeshuis. Ook al lijkt er in de beginperiode weinig 

onderscheid te bestaan, de twee verschillende instanties zijn duidelijk verschillend van aard. De reden 

dat ik dit onderscheid zo expliciet maak is het feit dat de serie schilderijen die centraal staan in mijn 

thesis, zijn gemaakt in opdracht van de regenten van het Aalmoezeniershuis. De literatuur over de 

werken levert soms verwarring op door te vermelden dat de werken gemaakt zijn voor het 

Aalmoezeniersweeshuis, dat veertig jaar later pas is ontstaan. 

 

3.2 Het Aalmoezeniersweeshuis 

Met de komst van het nieuwe gebouw veranderde er in eerste instantie weinig. Een afbeelding is 

opgenomen in de bijlagen (zie bijlage 3). De Aalmoezeniers droegen nog steeds de zorg voor het 

herbergen van doortrekkende vreemdelingen, het begraven van doden en het uitdelen van 

zomerbedelingen etc. Pas in 1682, toen het aantal weeskinderen dermate hoge aantallen had 

aangenomen, werd besloten dat de zorg voor volwassenen uitbesteed moest worden aan de 

Huiszittenhuizen, en dat de Aalmoezeniers van het weeshuis zich alleen gingen richten op de 

opvoeding van weeskinderen.44 In datzelfde jaar werd het aantal regenten verhoogd van zes naar acht.45 

In 1683 werden zij versterkt door vier regentessen maar dit aantal werd al in 1685 verhoogd naar zes.46 

Naast de uitbreiding van personeel werd ook het gebouw uitgebreid. In 1680 kreeg het weeshuis er een 

ziekenhuisbij en in 1683 werd er een deel aangebouwd.47  

Al deze ontwikkelingen duiden op een immense groei van het aantal armen en weeskinderen. 

De taken van de Aalmoezeniers waren nu enkel gericht op het opvoeden van weeskinderen. De overige 

hulpbehoevenden moesten hun heil elders zoeken. Het Aalmoezeniersweeshuis was in tweeën gedeeld 

omdat jongen en meisjes apart werden opgevoed. Het eerste deel was voor de jongens en het tweede 

deel voor de meisjes en kleine kinderen. De regenten namen logischerwijs de zorg voor de jongens op 

zich en de regentessen de zorg voor de meisjes en jongste kinderen.48 Verder waren de regenten 

verantwoordelijk voor de financiën en gaven zij leiding aan het geheel. De regentessen namen de 

huishoudelijke taken op zich. Zij droegen de naam van ‘buitenmoeders’ terwijl het verplegend 

vrouwelijk personeel ‘binnenmoeders’ werden genoemd.49 Kinderen onder de vijf jaar werden in eerste 

instantie uitbesteed omdat hun opvoeding te veel zorgen met zich meebracht. Zij werden opgevangen 

                                                 
43 Oldewelt, 1969, p. 127. 
44 Voorst, W.F. van, Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stads-bestedelingen: 1 januari 1666 - 1 januari 1916, 
Amsterdam 1916, p. 16. Wagenaar 1760, p. 287. 
45 Wagenaar 1760, p. 287.  
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Wagenaar 1760, p. 288. 
49 Groenveld, S., Wezen en Boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen, Hilversum 1997, p. 95. Voorst 1916, p. 16. 
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door zogenaamde ‘minnen’. Als zij oud en sterk genoeg waren werden ze overgeplaatst naar het 

weeshuis. Als de kinderen 15 jaar oud waren moesten zij aan het werk. De jongens leerden een vak bij 

een baas terwijl de meisjes leerden breien, naaien of zij hielpen met huishoudelijke taken.50 Op deze 

manier zouden de kinderen, als zij eenmaal te oud waren voor het weeshuis en op eigen benen moesten 

staan, een plekje kunnen verwerven binnen de maatschappij.  

Deze vorm van verpleging en opvoeding die ontstaan is rond 1690 heeft jarenlang stand 

gehouden.51 De verandering vond pas rond achttienhonderd plaats toen het aantal kinderen dermate 

was gestegen dat er naar andere mogelijkheden gezocht moest worden. Zo telde het 

Aalmoezeniersweeshuis in zeventienhonderd 1362 weeskinderen, in achttienhonderd waren dat er 

2817. Elf jaar later steeg dit aantal zelfs tot 4304.52 Daarbij kwam dat in 1811 bij de invoering van de 

Franse wetgeving de voornaamste inkomsten en rechten van het Aalmoezeniershuis ophielden.53 Men 

moest dus wel overgaan op andere maatregelen. De oplossing werd gevonden in het uitbesteden van 

weeskinderen naar het platteland. Al waren de Aalmoezeniers niet helemaal gerust op deze maatregel, 

eerder was  tenslotte gebleken dat opvoeding door middel van uitbesteding niet voldeed aan de eisen 

van de armenvaders. Van hogerhand werd echter besloten dat er geen andere mogelijkheid was. 

Uiteindelijk bleek de uitbesteding van kinderen naar het platteland goed uit te pakken en het dodental 

was zelfs minder dan in het weeshuis zelf. Voor de organisatie van de uitbestedingen werd een nieuwe 

instantie in het leven geroepen, de inrichting voor stadsbestedelingen. Pas in 1825 hield het 

Aalmoezeniersweeshuis op te bestaan. Het werd ontruimd en het gebouw kreeg zijn nieuwe 

bestemming als Paleis van Justitie.54 

                                                 
50 Voorst 1916, p. 17. 
51 Voorst 1916, p. 16. 
52 Voorst 1916, p. 22. 
53 Voorst 1916, p. 23. 
54 Oldewelt 1969, p. 140.  



 17 

IV 
Een serie van vijf schilderijen 

 
4.1 Herkomst 

De allereerste werken waarvan bekend is dat ze zijn gemaakt in opdracht van de regenten van het 

Aalmoezeniershuis, zijn vijf schilderijen die worden toegeschreven aan Werner Jacobszn. van den 

Valckert. Ze bevinden zich momenteel in de vaste opstelling van het Amsterdams Historisch Museum 

en zijn in het bezit van de stad Amsterdam. De herkomst van deze serie is niet geheel duidelijk. In de 

literatuur worden de werken wel beschreven, maar pas vanaf het moment dat het Aalmoezeniershuis is 

overgegaan in het Aalmoezeniersweeshuis. In de nu volgende paragraaf zal ik een overzicht geven van 

de door mij gevonden gegevens over de herkomst van de werken. Een uitgebreider onderzoek zal 

ongetwijfeld een aantal hiaten in de door mij beschreven herkomst kunnen opvullen. 

  De vroegste literatuur die de schilderijen beschrijft is het overzichtswerk van Wagenaar. Dit 

boek is uitgegeven in 1760, anderhalve eeuw na het ontstaan van de werken. Uit zijn beschrijving 

kunnen we opmaken dat de werken hingen in het Aalmoezeniersweeshuis. Tijdens een bezoek aan deze 

instelling schrijft hij het volgende: ‘In de vijf werken ziet men ‘t werk der Aalmoezeniers en der 

behoeftigen, zo als het, van ouds, bestondt,konstiglyk, afgebeeld. Een vertoont de inschryving der 

armen: ander de huisbezoeking, die door een’ der Regenten, vergezeld van den Hoofdprovoost, 

geschiedt: in twee andere, die in ’t jaar 1627, geschilderd zyn, ziet men de uitdeeling van brood, geld 

en ftof tot kleeding, die voormaals, door Aamoezeniers, plagt te gefchieden: en in het vijfde, wordt het 

hennip-kloppen en andere arbeid vertoond, die, het oude Aalmoezeniers-Huis, plaats had’.55 Jan de 

Vries is in zijn publicaties uit 1841 en 1843 de eerstvolgende die de vijf werken noemt.56 Hij schrijft 

tevens dat de werken op dat moment in het stadhuis aanwezig zijn en dat zij afkomstig zijn uit het oude 

Aalmoezeniersweeshuis.57 Hierna worden de werken beschreven door Scheltema in 1864 in zijn 

Aanwijzingen de schilderijen, oudheden, modellen, enz. zich bevindende op het raadshuis der stad 

Amsterdam. 58 Scheltema schrijft dat de werken afkomstig zijn uit het regentencomptoir van het 

Aalmoezeniersweeshuis. In 1877 noemt De Vries de werken weer. Deze keer in de Catalogus van het 

Amsterdams Museum van het K.O.G. in het oude Manhuis.59 Hij laat weten dat de stad Amsterdam de 

                                                 
55 Wagenaar 1760, p. 289. 
56 Vries, J. de, Beschrijving der schilderijen en zeldzaamheden op het stadhuis der stad Amsterdam aanwezig, Amsterdam 1841. 
In de uitgave uit 1843 staat exact dezelfde tekst als in de uitgave van 1841. Dit zou een heruitgave kunnen zijn. 
57 Vries, de, 1841, p. 14-15. 
58 Scheltema, P., Aanwijzingen de schilderijen, oudheden, modellen, enz. zich bevindende op het raadshuis der stad Amsterdam, 
Amsterdam 1864, p. 10, 11, 12. 
59 Vries, Jan de, Catalogus van het Amsterdams Museum van het K.O.G. in het oude Manhuis, Amsterdam 1877. 
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eigenaar is van de werken.60 Ook Scheltema noemt de werken in zijn tweede publicatie over de 

Historische beschrijving der schilderijen van het stadhuis te Amsterdam in 1879.61 In deze publicatie 

beschrijft Scheltema dat de panelen zich in het stadhuis bevinden. De nummers vier en twee bevinden 

zich in de kamer van de assistent-ingenieur, N°. 58 en N°. 62. De nummers één en vijf  bevinden zich 

in de schrijfkamer van het stadhuis, resp. N°. 54 en 57. Nummer drie is te vinden in de kamer van de 

hoofdcommies der secretarie, N°. 55. Bredius schrijft tweemaal een Catalogus van het Rijksmuseum 

waarin hij de werken beschrijft, in 1886 en in 1887.62  

  Uit de bovengenoemde literatuur wordt duidelijk dat de werken afkomstig zijn uit het 

Aalmoezeniersweeshuis. Aldaar hebben zij volgens Scheltema gehangen in het regentencomptoir. 

Hoewel bovenstaande literatuur niet vermeldt of de werken gehangen hebben in het 

Aalmoezeniershuis, lijkt dit wel aannemelijk. De schilderijen verbeelden immers de regenten van het 

Aalmoezeniershuis. Waarschijnlijk zijn de werken in 1666 meeverhuisd toen de instelling gevestigd 

werd in een ander gebouw en Aalmoezeniershuis Aalmoezeniersweeshuis werd. Deze overgang die, 

zoals we hebben gezien, naamsverwarring oplevert, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het 

gebrek aan verdere herkomstinformatie. Gezien de gebruikelijke gang van zaken omtrent 

regentenportretten, lijkt het aannemelijk dat de werken ook in het Aalmoezeniershuis in de 

regentenkamer hebben gehangen. In 1825 is de instelling opgehouden te bestaan en het gebouw heeft 

een andere bestemming gekregen. De Vries beschrijft in 1841 de werken die op dat moment in het 

stadhuis van Amsterdam hangen. In zijn catalogus zijn de schilderijen opgenomen. Hoewel het niet 

vast staat lijkt het waarschijnlijk dat de schilderijen vlak na 1925 zijn verhuisd naar het stadhuis. Een 

aantekening uit de deliberatieboeken van de gemeenteraad uit 1824-1825 in het gemeentearchief toont 

aan dat de werken toen in het bezit van de stad Amsterdam kwamen: “Op 10 maart 1825 gingen B&W 

met de stadsthesaurier en één der secretarissen naar het Aalmoezeniersweeshuis voor overname”.63 

Ook in 1879 worden de werken door Scheltema nog genoemd in de opstelling van het stadhuis. In 1886 

is Bredius de eerste die de werken beschrijft terwijl zij in het Rijksmuseum hangen.64 De werken zijn 

momenteel nog steeds in het bezit van de stad Amsterdam. Het is waarschijnlijk dat in de periode 

tussen 1879 en 1886 de stad de werken in bruikleen heeft gegeven aan het museum. In 1926 zijn de 

werken overgegaan naar het Amsterdams Historisch Museum, alwaar zij nog steeds hangen.65  

 

4.2 Aanleiding 

In de loop van de geschiedenis zijn er vele portretten en groepsportretten vervaardigd die de regenten 

van liefdadigheidsinstellingen laten zien. De aanleiding voor het maken van deze werken is zeer 

uiteenlopend. Soms was het openen van een nieuw gebouw reden voor het laten maken van een 

schilderij. Maar ook belangrijke gelegenheden konden hiertoe aanleiding geven. De aanzet voor het 

maken van de portretten van de regenten van het Aalmoezeniershuis is niet bekend. In het stadsarchief 

heb ik gezocht naar regentennotulen waarin de werken zijn opgenomen, maar ik heb geen directe 

                                                 
60 Vries, de, 1877, p. 34-35. 
61 Scheltema, Historische Beschrijving der Schilderijen van het Stadhuis te Amsterdam, Amsterdam1879, p. 35, 36, 49-51. 
62 Bredius, A., Catalogus van het Rijksmuseum, Amsterdam 1886 en 1887, p. 79-80. 
63 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 01.25.1-12, Overdracht objecten charitatieve en correctieve instellingen.  
64 Bredius 1886, p. 79-80. 
65 Blankert 1979, p. 329. 
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aanleiding kunnen vinden. Tevens heb ik gezocht naar eventuele rekeningen van de werken, maar 

notities over de schilderijen lijken in het archief niet voor te komen. Toch heb ik in het archief een 

aantal aantekeningen gevonden die kunnen duiden op een eventuele aanleiding. In de nu volgende 

paragraaf wil ik uiteenzetten wat naar mijn idee een mogelijke aanleiding geweest zou kunnen zijn.  

De regenten die een onbetaalde functie bij een van de sociale instellingen vervulden, deden 

dat niet louter uit filantropie. Een baan bij een charitatieve instelling gaf rijke burgers de kans om 

bestuurlijke ervaring op te doen. Een aanstelling als regent van het Burgerweeshuis was veelal een 

opstap naar een loopbaan binnen het stadhuis.66 Naast het opdoen van ervaring verwierven regenten 

ook maatschappelijk aanzien met het nobele werk dat zij verrichtten. Deze charitas zagen de regenten 

dan ook graag vereeuwigd in de vorm van portretten. De reden voor het maken van de werken ligt dus 

voor de hand. Maar wat is de directe aanleiding geweest? Waarom werd het eerste werk gemaakt in 

1626 terwijl het Aalmoezeniershuis is ontstaan in 1613? En waarom zijn er slechts vijf werken 

gemaakt? De antwoorden op deze vragen kunnen misschien helpen bij het zoeken naar de aanzet voor 

het maken van de werken. 

Voordat ik begin met het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen is het belangrijk om 

iets te vertellen over de aanstelling van nieuwe regenten. Het Aalmoezeniershuis telde in totaal zes 

regenten. Eén keer per jaar kwamen er twee nieuwe regenten bij en de twee langst zittende traden af.67 

Dit gebeurde ieder jaar ‘op den laatste februari’ (28 februari) door de burgemeesters.68 Omdat het 

Aalmoezeniershuis in totaal zes regenten telde, duurde een ambtsperiode dus niet langer dan drie jaar. 

Als een regent eerder werd ontheven uit zijn functie werd er tussentijds een nieuwe regent verkozen. 

Dit gebeurde ook als een regent uit zichzelf aftrad.69 De aanstelling van regenten was dus een jaarlijks 

terugkerende gebeurtenis die naar mijn idee een belangrijke rol heeft gespeeld voor opdracht van de 

werken. Ik zal hier later op terugkomen.  

Twee van de vijf schilderijen zijn gedateerd, namelijk Inschrijving van armen en wezen 

(nummer één) en Uitdeling van brood (nummer twee). Op het werk Inschrijving van armen en wezen 

ligt een kussen op een stoeltje waarop het jaartal 1626 staat. Op het werk Uitdeling van brood zien we 

op de grond een klein briefje liggen met het jaartal 1627 erop. De twee schilderijen zijn dus een jaar na 

elkaar vervaardigd. Dit gegeven, in combinatie met de wetenschap dat ieder jaar twee nieuwe regenten 

werden aangesteld, zou een reden kunnen zijn om aan te nemen dat deze jaarlijkse gebeurtenis de 

aanleiding is geweest voor het maken van de serie. De aantallen personen die staan afgebeeld op ieder 

van de werken maken mijn veronderstelling aannemelijk. 

Op het schilderij uit 1626, zien wij zeven regentenkoppen. Het tweede werk, gemaakt in 1627, 

laat twee portretten zien. Het paneel Een regent vergezeld door een hoofdprovoost (nummer drie) is 

niet gedateerd. Het toont, net als het voorgaande werk, twee regenten. Op de schilderijen Een 

Aalmoezenier bezoekt het vertrek waar hennep wordt geklopt (nummer vier) en Uitdeling van kleren 

(nummer vijf) staat op ieder werk maar één portret verbeeld. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn 

dat het eerste werk ook het eerste schilderij uit de serie is en dat in de periode rond 1626 besloten is dat 

                                                 
66 Carasso-Kok, Marijke, Geschiedenis van Amsterdam. Dl. II a. Centrum van de wereld 1578-1650, Amsterdam 2004, p.  290.  
67 Wagenaar 1760, p. 287. 
68  GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343.28.2, Inventaris Notulen Aalmoezeniershuis. 
69 Ibid. 



 20 

de zittende regenten van het Aalmoezeniershuis vereeuwigd zouden worden. Het werk uit 1626 toont 

zeven portretten, alle regenten die op dat moment in functie waren bij het Aalmoezeniershuis. Ik heb 

net verteld dat de regenten met zes in getal waren. Toch staan er op dit schilderij zeven regenten 

afgebeeld. Dit lijkt niet te stroken met het gegeven dat er nooit meer dan zes regenten in dienst waren. 

Maar als een regent eerder af trad was dit wel mogelijk. In paragraaf 4.6 zal blijken dat dit het geval is. 

Het tweede werk, dat een jaar later gemaakt is, toont de twee regenten die dat jaar zitting hebben 

genomen als regent van het Godshuis. Zo laat ook het derde  werk de twee nieuwe regenten zien. 

Waarschijnlijk zijn de werken vier en vijf, die beide één regent laten zien, gemaakt in hetzelfde jaar en 

zo tonen zij dus ook de twee nieuwe regenten. De reden voor deze splitsing is mij niet geheel duidelijk. 

Misschien heeft het te maken met ruimtegebrek op de plaats waar de werken hebben gehangen. Een 

andere reden kan betrekking hebben op de symmetrisch van de serie.  

De reden voor het laten maken van de schilderijen zou dus het vereeuwigen van de nieuwe 

regenten van het Aalmoezeniershuis kunnen zijn. Maar waarom is men daar op dit moment mee 

begonnen? Twee van de vijf schilderijen zijn gedateerd. De eerste in 1626 en de tweede in 1627. Het 

Aalmoezeniershuis vindt zijn oorsprong in 1613 waaruit blijkt dat de oprichting van dit Godshuis niet 

de aanzet is geweest voor het maken van de serie. Hoewel in het Amsterdams gemeentearchief 

uitgebreide notulen zijn te vinden waaruit de gebeurtenissen omtrent het Aalmoezeniershuis afgeleid 

kunnen worden, wordt de opdracht voor het maken van de werken niet genoemd. Misschien is een 

korte opmerking van Wagenaar een kleine aanwijzing. Hij schrijft in zijn overzichtswerk dat het 

Aalmoezeniershuis in het jaar 1624 is uitgebreid. Het oude Tuchthuis werd vertimmerd om zo 

onderdeel te worden van het Aalmoezeniershuis.70 Ook in de notulen uit het gemeentearchief wordt 

deze verbouwing genoemd in dit jaar.71 Tevens schrijft Meijer, die in 1876 een beschrijving geeft van 

de werken die op de historische tentoonstelling van Amsterdam hangen, dat de werken geschilderd zijn 

ter versiering van het gebouw. ‘Ze zijn geschilderd omstreeks 1627, ter versiering van het gebouw, dat 

gesticht werd in 1613, toen de Amsterdamsche regeering bij zich zelven de overweging maakte, die 

Hooft in dicht bracht in de regels: Den vreemdeling, door nood zijn land gedreven uit, baat open poort 

niet, zoo gij voor hem ’t harte sluit en daarom de Aalmoezeniers instelden om armen ook 

zomerbedeeling te verstrekken (...)’.72 Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat hij hier doelt op het 

vernieuwde gebouw na de verbouwing in 1624.  

De aalmoezeniers kregen dus een vernieuwd gebouw in 1624 en misschien een nieuwe 

regentenkamer. Om deze nieuwe kamer op een gepaste manier te decoreren werd mogelijk de opdracht 

gegeven voor het maken van een portret waar alle op dat moment zittende regenten worden afgebeeld 

tijdens het uitoefenen van hun liefdadigheidswerk. Ieder jaar werd er opdracht gegeven tot het maken 

van een portret van de twee nieuwe regenten. 

 

4.3 Toeschrijving 

De herkomst van het werk is enigszins duidelijk en ook de mogelijke aanleiding van de serie is 

gevonden. De toeschrijving van de schilderijen echter, levert meer vraagtekens op. Geen van de vijf 
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werken is voorzien van een signatuur en uit de literatuur worden we niet veel wijzer. De Vries spreekt 

over een ‘schilderij op paneel, zonder naam van de schilder’.73 Meijer heeft het over een ‘onbekende 

maker’ waarnaar het onderzoek nog niet is afgelopen’.74 Ook Scheltema spreekt van een ‘onbekende 

schilder’. Wagenaar schrijft niets aangaande de kunstenaar, waaruit wij kunnen opmaken dat ook hij 

niet wist wie de schilder was. 

 De eerste die de naam van Werner van den Valckert verbindt aan de serie werken Bredius in 

1886. Bredius geeft in de Catalogus van het Rijksmuseum een opsomming van alle werken die zich in 

het Rijksmuseum bevinden. Hij rangschikt de werken naar kunstenaar. De serie van vijf is te vinden 

onder de naam Werner van Valckert.75 Hij onderbouwt zijn uitspraak echter op geen enkele wijze 

waardoor niet duidelijk is hoe hij bij Van den Valckert komt.. Toch lijkt zijn keuze aannemelijk 

gevonden te worden. Vanaf dit moment namelijk, worden de werken in de literatuur ontegenzeggelijk 

toegeschreven aan Van den Valckert. De eerste die een kanttekening plaatst bij deze toeschrijving is 

Albert Blankert. Hij schrijft in zijn Catalogus van schilderijen daterend van voor 1800 het volgende: 

“M.i. kan deze naam wel dienst doen als niet onlogische, voorlopige toeschrijving maar verder 

onderzoek is noodzakelijk omdat een duidelijke aanwijzing dat het van Van den Valckerts hand is 

ontbreekt”.76 Naar mijn idee moet deze toeschrijving wél sterk in twijfel getrokken worden. Ik baseer 

deze verwerping enkel op stilistische gronden maar denk ik dat in één oogopslag duidelijk wordt dat de 

vijf werken die hierboven worden beschreven niet passen binnen het oeuvre van Van den Valckert.  

Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer we de schilderijen vergelijken met een werk waarvan zeker is 

dat het van de hand van Werner van den Valckert is, Het Korporaalschap van Kapitein Albert 

Coenraetszoon Burgh en Luitenant Pieter Evertszoon Hulst (zie bijlage 4). Het werk is gesigneerd en 

gedateerd. Het jaar waarin dit werk is gemaakt is 1625. Omstreeks deze tijd is ook de serie van 

schilderijen in opdracht van het Aalmoezeniershuis gemaakt. Deze overeenkomst in tijd bood mij de 

mogelijkheid om de werken te vergelijken. Een voorbeeld van een gemaakte vergelijking is 

opgenomen in bijlage 5. Bij het kijken naar de werken heb ik hulp gekregen van Ige Verslype, 

restaurator oude schilderkunst in het Rijksmuseum Amsterdam. Zij heeft de werken bekeken met het 

blote oog, met UV licht en met een loep. Op basis van deze middelen kon zij mij het één en ander 

vertellen over het vervaardigingproces en de stijl van de werken. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

alle uitspraken die zij gedaan heeft enkel op basis zijn geweest van het kijken met de hierboven 

genoemde hulpmiddelen. In de bijlagen heb ik het verslag van dit onderzoek opgenomen (zie bijlage 

6). 

De vijf werken van de regenten van het Aalmoezeniershuis worden allen gekenmerkt door en 

zeer dunne verflaag. De lichte partijen zijn, met name op de bovenkanten van de verfstreek, erg 

afgesleten waardoor de grondering of imprimatura (uniforme, dunne verflaag waarmee de grondering 

gekleurd wordt) zichtbaar wordt. Opvallend is dat de grondering op alle werken hetzelfde blijkt te zijn, 

namelijk geelbruin, terwijl de imprimatura in twee van de werken grijs is en in drie werken warmwit. 
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De donkere (schaduw)partijen zijn beter bewaard gebleven. In deze delen is duidelijk zichtbaar dat de 

schilder de schilderijen grotendeels heeft opgebouwd uit kleine streepjes. Het zijn juist deze streepjes 

waaruit de hand van een kunstenaar herkenbaar zou zijn. Als we vervolgens kijken naar Het 

Korporaalschap van Kapitein Albert Coenraetszoon Burgh en Luitenant Pieter Evertszoon Hulst zien 

we een zeer gladde en egale schilderstoets. Zoals gezegd, zijn de werken vervaardigd in dezelfde 

periode en misschien zelfs in het zelfde jaar. Het is niet aannemelijk dat een schilder binnen een jaar 

van stijl verandert waardoor ik veronderstel dat deze werken niet door eenzelfde schilder zijn 

vervaardigd. Hieruit volgt dat er geen reden is om de serie schilderijen met de regenten van het 

Aalmoezeniershuis, op stilistisch gronden toe te schrijven aan Werner van den Valckert.  

 

4.4 Datering 

Een volgend vraagstuk heeft betrekking op de datering van de vijf werken. Slechts twee van de vijf 

werken zijn voorzien van een jaartal. Op nummer één staat het jaartal 1626 en op nummer twee staat 

1627. Deze dateringen, samen met de aantallen afgebeelde personen, zal ik gebruiken als uitgangspunt 

in een poging de overige drie werken te dateren. Hiernaast zal ik gebruik maken van de formaten van 

de vijf werken omdat ik denk dat ook deze helpen om de drie stukken te dateren. 

Het is tevens belangrijk om te bepalen hoe de schilderijen ten opzichte van elkaar hebben 

gehangen. De opmerkelijke afmetingen van de schilderijen spelen daarbij een belangrijke rol. Het 

eerste en grootste schilderij (nummer één) heeft een afmeting van 153 x 219 cm en is dus langwerpig 

van formaat. Dit is het werk met de titel Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis. 

Het tweede schilderij, Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis (nummer twee), heeft een 

afmeting van 149.5 x 149 cm. Hoewel dit schilderij dus vierkant van formaat is, is de hoogte bijna 

gelijk aan nummer één. Het derde werk, Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt 

een huisbezoek bij de armen (nummer drie) meet 149 x 151.5 cm. Ook dit werk is vierkant van formaat 

en in hoogte gelijk aan de twee voorgaande. Daarbij komt dat de afmetingen bijna gelijk zijn aan de 

afmetingen van nummer twee. Het vierde en vijfde werk, Een aalmoezenier bezoekt het vertrek waar 

hennep geklopt wordt (nummer vier) en Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis (nummer 

vijf) zijn qua hoogte ook nagenoeg gelijk met de drie eerstgenoemde werken, maar zij zijn in de 

breedte aanzienlijk kleiner. De afmetingen van deze werken zijn respectievelijk 148.5 x 63.5 cm en 149 

x 63.5 cm. Ten opzichte van elkaar zij dus vrijwel gelijk.  

We hebben dus te maken met vijf werken die in hoogte ongeveer gelijk zijn. Eén van de 

werken is langwerpig en breed (liggend), twee van de werken zijn vierkant en twee werken zijn 

langwerpig en smal (staand). Het is mijns inziens niet toevallig dat de werken qua hoogte allemaal 

gelijk zijn. Waarschijnlijk zijn zij aangepast aan de hoogte van de ruimte waar zij hebben gehangen. 

Aan de hand van de breedtes van de werken kan geconstateerd worden dat de werken naast elkaar een 

symmetrisch geheel vormen. Het liggende werk in het midden, geflankeerd door de vierkante werken 

die nagenoeg dezelfde breedte hebben. Omdat één vierkant werk als tweede schilderij in de reeks is 

vervaardigd, zal deze naast het middenpaneel hebben gehangen. Daaruit volgt dat het tweede vierkante 

werk aan de andere zijde van het middenstuk heeft gehangen. De twee smalle panelen, die ook weer 

gelijk zijn in breedte, zouden waarschijnlijk als zijpanelen naast de vierkante werken hebben gehangen. 
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In de bijlagen heb ik een tekening opgenomen van deze opstelling (bijlage 7). Er is dus duidelijk sprake 

van een serie die als geheel beschouwd moet worden. Ook de wijze van schilderen, die op alle vijf de 

werken gelijk is (zie paragraaf 4.3), beaamt dit. Maar welke werken flankeerde de rechter en welke de 

linkerkant van het middenpaneel? 

Met behulp van deze globale opstelling wil ik een suggestie doen over hoe de werken 

gehangen hebben ten opzichte van elkaar. Om hier achter te komen heb ik gebruik gemaakt van een 

hypothese die in 1979 is geïntroduceerd door Albert Blankert in zijn Catalogus van schilderijen 

daterend van voor 1800. Blankert probeert de opstelling van de schilderijen vast te stellen door middel 

van de verdwijnpunten in de werken. Om een weergave van de werkelijkheid in het platte vlak zo 

realistisch mogelijk weer te geven maakten (en maken) schilders gebruik van lijnperspectief. 

Lijnperspectief zorgt voor diepte in een schilderij en hierbij speelt de horizon een belangrijke rol. Op 

de horizon namelijk, liggen de verdwijnpunten van de horizontale lijnen. Als de horizontale lijnen tot 

in de verste verte worden doorgetrokken komen ze uiteindelijk bij elkaar in het verdwijnpunt aan de 

horizon. Het komt vaak voor dat de verdwijnpunten zo ver liggen dat ze totaal buiten de afbeelding 

vallen. Om het optische effect zo realistisch mogelijk te laten lijken, wordt het gebruik van 

lijnperspectief en de daarbij horende verdwijnpunten vaak doorgevoerd binnen een serie schilderijen. 

Er lijkt op deze wijze een verband te ontstaan tussen de werken waardoor de toeschouwer het idee 

krijgt deel uit te maken van het geheel.77 Dit gegeven zou kunnen helpen om te achterhalen welk 

schilderij aan welke zijde heeft gehangen. In bijlage acht heb ik een tekening van de opstelling van de 

werken opgenomen. Blankert stelt met behulp van de verdwijnpunten in de vijf werken de volgende 

hypothese: ‘Het veruit breedste paneel (nummer één), met het verdwijnpunt in het midden heeft in het 

midden gehangen. Ter weeszijden ervan bevonden zich de één derde minder brede, vrijwel vierkante 

werken (nummers twee en drie). Nummer twee zou rechts gehangen hebben omdat het verdwijnpunt 

op dit werk links ligt en nummer drie zou links hebben gehangen omdat het verdwijnpunt rechts valt. 

Uiterst rechts en links hebben de nog niet half zo brede nummers vier en vijf gehangen waarop de 

verdwijnpunten respectievelijk links en rechts zitten.’78 Ik heb eveneens de verdwijnpunten in de vijf 

werken getekend en naar mijn idee zijn de door Blankert beschreven punten juist. In de bijlagen heb ik 

deze verdwijnpunten aangegeven en tevens toont dit schema de opstelling van de schilderijen ten 

opzichte van elkaar (zie bijlage 8). Door de verdwijnpunten op de vierkante schilderijen naar ‘binnen’ 

te laten wijzen, worden deze werken optisch verbonden met het middenpaneel. Dit gebeurt ook bij het 

rechter en linker zijpaneel, waar de verdwijnpunten respectievelijk links en rechts liggen. Deze laatste 

twee schilderijen zijn voorbeelden van werken waarbij het verdwijnpunt ver buiten het beeldvlak valt. 

Nu we reden hebben om aan te nemen dat de werken hebben gehangen zoals hierboven is 

beschreven, kunnen wij ons richten op de datering van de werken. De volgorde van vervaardiging 

hangt namelijk samen met de opstelling van de werken. Zoals gezegd zijn twee van de vijf werken 

gedateerd. Omdat dit het middenstuk en één van de vierkante werken betreft, hebben we twee jaartallen 

welke als uitgangspunt kunnen dienen. Het middenpaneel, waarop de datering 1626 staat, is het eerste 

werk uit de serie. Het vierkante werk aan de linker zijde is eveneens gedateerd, 1627. Dit werk is dus 
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als tweede vervaardigd. Logischerwijs is het vierkante werk aan de rechterkant als derde gemaakt. Tot 

slot zijn de twee zijpanelen gemaakt. 

Naast de formaten van de werken en de gegeven jaartallen is er een derde aspect dat 

belangrijk is met betrekking tot de datering van de werken, namelijk de aantallen portretten op de 

schilderijen. Ik heb in paragraaf 4.2 gesteld dat de serie gemaakt is naar aanleiding van de jaarlijkse 

verkiezing van nieuwe regenten. Het is dus mogelijk dat men besloot elk jaar de nieuwe regenten 

vereeuwigen. Er moest een begin gemaakt worden met de eerste zes zittende regenten. Het eerste werk 

uit de serie (1626) laat alle op dat moment zittende regenten zien. Het tweede werk is één jaar later 

gemaakt in 1627 en toont twee portretten. Deze portretten zijn de twee nieuwe verkozen regenten. Als 

mijn hypothese klopt zou dat betekenen dat de werken drie, vier en vijf de daarop volgende nieuwe 

regenten tonen. Qua aantal portretten op de werken lijkt dit te kloppen. Het derde werk toont eveneens 

twee portretten. Op de twee smalle zijpanelen staat op ieder schilderij slechts één regent afgebeeld. De 

twee panelen samen tonen wederom de twee nieuwe regenten. Als het eerste werk gemaakt is in 1626 

en het tweede in 1627, zou dat betekenen dat het derde werk gemaakt moet zijn in 1628 en het vierde 

en vijfde werk allebei in 1629.  

 

4.5 Betekenis 

In de voorgaande paragraaf heb ik verondersteld dat er ieder jaar een portret gemaakt werd van de twee 

nieuwe regenten van het Aalmoezeniershuis. Was het de bedoeling om een traditie te creëren? Ik denk 

niet dat dit het geval is geweest want waarom heeft deze dan slechts vier jaar geduurd? Daarnaast 

duiden de formaten van de werken op een tijdelijk, of misschien beter gezegd, afgebakend ‘project’. 

Als het duidelijk is namelijk, dat er jaarlijks portretten bij zullen komen lijkt het niet aannemelijk dat er 

gekozen zou zijn voor deze grote formaten. Qua ruimte zou het onmogelijk zijn om dit jarenlang vol te 

houden en ook financieel is dit niet haalbaar. De reden voor mijn twijfel aan het ontstaan van een 

eventuele traditie ligt niet alleen op financieel of praktisch vlak, maar moet ook gezocht worden in de 

betekenis van het werk.  

Hoewel de serie op het eerste gezicht niet veel meer lijkt te betekenen dan de portretten van de 

regenten van het Aalmoezeniershuis, zijn er toch een aantal aspecten die ik wil belichten omdat zij 

kunnen duiden op een diepere betekenis achter de serie. De keuze namelijk om de regenten in deze 

setting af te beelden lijkt niet willekeurig. Sheila Muller schrijft in haar boek Charity in Dutch 

Republic dat de kunstenaar (zij noemt Van den Valckert) niet heeft gekozen voor de gangbare manier 

van portretteren van regenten van charitatieve instellingen. De kunstenaar heeft volgens haar gekozen 

voor een illustratie van de werken van Barmhartigheid.79 Zij baseert deze aanname onder andere op de 

formaten van de werken die, volgens haar, niet overeenkomen met de gangbare maten van 

groepsportretten van regenten, maar met de schilderijen die de werken van Barmhartigheid 

verbeelden.80 De keuze voor dit onderwerp is niet verwonderlijk. Zoals ik in de inleiding heb verteld 

stonden de werken van Barmhartigheid hoog in aanzien bij zowel de katholieken als de protestantse 

burgers. Daarnaast is het een goede manier om regenten te portretteren en tevens de loyaliteit van de 

                                                 
79 Muller, Sheila, D., Charity in the Dutch Republic: pictures of rich and poor for charitable institutions, Ann Arbor, Michigan 
1985. 
80 Muller 1985, p. 51 
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heren te benadrukken. Er zijn meer schilderijen bekend die gemaakt zijn in opdracht van 

liefdadigheidsinstellingen maar geen van allen toont de werken van Barmhartigheid in combinatie met 

een regentenportret. Een voorbeeld van een werk dat gemaakt is in opdracht van een charitatieve 

instelling is het schilderij van Jan Salomonsz de Bray, Het verzorgen van weeskinderen uit 1663 (zie 

bijlage 9). De afbeelding is gemaakt in opdracht van het Armenkinderhuis, een Haarlems weeshuis 

alwaar het in de regentenkamer heeft gehangen. Het schilderij laat het personeel zien van het tehuis dat 

bezig is met het kleden van wezen. Daarnaast wordt er brood en drinken uitgedeeld. Slecht drie van de 

zeven werken zijn verbeeld maar van enig portret is geen sprake. De zes werken van Barmhartigheid 

zijn ontleend uit Mattheüs 25:35-36: Het voeden der hongerigen, het laven der dorstigen, het kleden 

der naakten, het bezoeken der zieken, het bezoeken der gevangenen, het herbergen der vreemdelingen. 

In 1207 heeft Paus Innocentius III daar een zevende werk aan toegevoegd, namelijk het begraven der 

doden.  

Als we kijken naar de schilderijen, zien wij deze zeven werken exact verbeeld. Op het eerste 

paneel Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis zien wij het ‘herbergen van 

vreemdelingen’. Op het schilderij zien we dat de Aalmoezeniers onderdak zoeken voor alle mensen die 

zich komen melden. Het tweede schilderij, Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis is een 

duidelijke illustratie van de twee werken ‘voeden van hongerigen’ en ‘laven van dorstigen’. Hoewel dit 

laatste werk in de titel van het schilderij niet voorkomt, wordt op het schilderij zelf duidelijk dat dit wel 

degelijk gebeurt. Aan de rechterkant van het schilderij zit een klein jongetje op de grond drinkend uit 

een kommetje dat hij heeft gekregen van de armenvaders. Ook in het midden van de menigte staat een 

vrouw die aan haar arm een emmer draagt die gevuld zal worden met water. Het derde schilderij, Een 

Aalmoezenier vergezeld door een hoofdprovoost brengt een huisbezoek bij de armen, laat eveneens 

twee werken van barmhartigheid zien. Ten eerste het ‘bezoeken van zieken’. Aan de rechterzijde van 

het schilderij zien we een zieke vrouw in bed liggen. Het tweede werk zien we als we door de deur naar 

buiten kijken. Daar namelijk, is een begrafenis gaande die geleid wordt door een aantal Aalmoezeniers. 

Het vierde schilderij, Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis, is een verbeelding van ‘het 

kleden der naakten’. Tot slot zien wij in het vijfde schilderij Een Aalmoezenier bezoekt het vertrek 

waar hennep wordt geklopt de verbeelding van het laatste werk van barmhartigheid namelijk ‘het 

bezoeken van gevangenen’. Op de afbeelding is het bezoeken van gevangen gekoppeld aan het 

bezoeken van de mensen die tewerk gesteld werden in het Aalmoezeniershuis om hennep te kloppen. 

De armen die hier tewerk werden gesteld waren niet vrij om te gaan wanneer zij dat wilden, zij waren 

dus gevangenen. Op de afbeelding is dit zichtbaar door de tralies die bevestigd zijn voor de ramen. De 

veronderstelling van Muller dat de schilder de werken van Barmhartigheid heeft willen uitbeelden, lijkt 

mij dus aannemelijk. Zij vermeldt echter niet dat het hier naast werken van Barmhartigheid ook om 

portretten gaat. 

Juist deze combinatie geeft aan dat de schilder, alvorens hij is begon, heeft geweten om 

hoeveel schilderijen het zou gaan. Naar aanleiding van het aantal schilderijen (en dus van het aantal 

portretten) heeft hij gekozen voor deze indeling. Dit geeft aan dat er dus géén sprake is van een traditie 

die voort zou blijven duren, maar van een afgebakende opdracht om een serie regentenportretten te 

maken.  
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Tot slot wil ik nog wijzen op een detail in één van de werken. Op het schilderij Een 

Aalmoezenier vergezelt door een hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen zien we op de 

schouw een afbeelding hangen (bijlage 10). Blankert spreekt in zijn catalogus over een gekleurde 

schets op papier. Omdat ik er zelf van overtuigd ben dat er geen sprake is van een vel papier maar van 

doek zal ik spreken over een niet ingelijst schilderij. Op dit niet ingelijste schilderij is een gezelschap 

zichtbaar, gezeten aan een tafel. De voorstelling is zeer onduidelijk maar volgens Blankert wordt er 

gegeten, gedronken en muziek gemaakt. Ook zijn er vrijende stelletjes zichtbaar.81 Hij beweert dat hier 

mogelijk sprake is van een afbeelding van De Verloren Zoon. De Verloren Zoon is een parabel uit het 

Bijbelboek Lucas 15: 11-32 waarin beschreven wordt hoe God omgaat met zondaren. Volgens Blankert 

heeft de schilder er wellicht op willen wijzen dat verkwisting van geld aan drank en liefde kan leiden 

tot armoede. De kunstenaar zou met deze eventuele toespeling een boodschap hebben kunnen 

achterlaten aan zijn beschouwers maar om dit vast te stellen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. 

 

4.6 Identificatie 

Nu ik de belangrijkste aspecten van de vijf schilderijen behandeld heb, wil ik mij richten op de 

personen die zijn afgebeeld op de portretten. Ik zal een poging doen om de regenten te identificeren 

waarbij ik gebruik zal maken van de door mij vastgestelde dateringen, een aantal regentenlijsten en 

andere schilderijen waarop de regentenportretten staan afgebeeld. Hieraan voorafgaand wil ik 

uiteenzetten hoe ik gekomen ben aan een lijst van Aalmoezeniers in de periode van 1626 tot 1629.  

 In het archief van het Amsterdams Historisch Museum bevinden zich kaartenbakken waarin 

stamkaarten zijn opgenomen van alle schilderijen die het museum beheert of bezit. Zo ook van de vijf 

schilderijen die gemaakt zijn in opdracht van de regenten van het Aalmoezeniershuis. Deze 

stamkaarten bevatten basale informatie over het schilderij zoals opdrachtgever, eventuele restauraties, 

literatuur over het schilderij etc. Ook geeft de stamkaart een korte beschrijving van het werk. De 

stamkaarten van het museum zijn enigszins gedateerd en de informatie die zij geven achterhaald. Toch 

heb ik een bruikbaar gegeven gevonden op deze kaarten ten behoeve van de identificatie van de 

personen op de schilderijen. Bij de beschrijving van de vijf werken staat op de stamkaart vermeld wie 

de regenten op de werken  zijn. “In het jaar 1626 waren de volgende personen regent van het 

Aalmoezeniershuis: Antoni van Davelaar (1624), Tating Jan Kat (1624), Eduart Emtinck (1625), 

Cornelis Stalpaart (1625), Hans Willems Elbinck (1626), IJsbrant Hein (1626)”.82 De jaartallen die 

tussen haakjes achter de namen staan geven aan in welk jaar de regent in dienst is getreden. Helaas 

staat op de stamkaart van alle vijf de werken hetzelfde rijtje van zes namen waardoor nog niet duidelijk 

is wie op welk schilderij staat. Ook het gegeven aantal regenten klopt niet. De stamkaart vermeldt het 

totale aantal van zes regenten op de schilderijen. Op het eerste schilderij staan zeven regenten. Daar 

komen nog eens zes regenten bij die afgebeeld staan op de overige vier schilderijen. We hebben 

immers in paragraaf 4.2 vastgesteld dat elk schilderij de twee nieuwe regenten toont. Daar komt bij dat 

de portretten op de schilderijen duidelijk verschillend zijn. Het betreft hier dus niet zes regenten maar 

dertien. Helaas geven de stamkaarten geen bronvermelding. 

                                                 
81 Blankert 1979, p. 332. 
82 Archief Amsterdams Historisch Museum, Stamkaart SA 3027, SA 3021, SA 1756, SA 1757, SA 1758. 
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Naar aanleiding van deze namen ben ik op zoek gegaan naar informatie over de regenten van 

het Aalmoezeniershuis in de periode rond 1626. In het overzichtswerk van Wagenaar uit 1760 is een 

lijst opgenomen met namen van de regenten van het Aalmoezeniershuis. Deze lijst lijkt zeer volledig. 

Wagenaar noemt de regenten vanaf het ontstaan van de instelling in 1613 tot 1764. De namen die hij 

noemt in de jaren van 1626 tot 1629 zijn: Anthoni Davelaar (1624), Tating Jans Kat (1624), Eduart 

Emtinck (1625), Cornelis Stalpaart (1625), Pieter Jans Swelingh (1625), Hans Willems Elbinck (1626), 

Ysbrant Hein (1626)83, Pieter Rans (1627), Mr. Joost Boelens (1627), Charles de Latseur (1628), Hans 

Schepel (1628), Pieter Schaap (1629) en Hillebrant Bentes (1629).84 Wat opvalt aan deze lijst van 

Wagenaar is dat hij in 1625 drie regenten noemt waar de stamkaart van het AHM er slechts twee geeft. 

Als wij ervan uit gaan dat de lijst van Wagenaar correct is, dan kunnen wij concluderen dat één van de 

regenten eerder is vertrokken. Het kwam namelijk niet voor dat er meer dan zes regenten zitting 

hadden. Het is dus belangrijk om te achterhalen of de lijst van Wagenaar juist is. Hiervoor ben ik op 

zoek gegaan naar meerdere lijsten met regenten van het Aalmoezeniershuis. Ik heb een lijst gevonden 

in Amsterdams Historisch Museum in de vorm van wapenborden. Het museum is in het bezit van een 

drietal wapenborden die de wapens van de regenten van de instelling tonen. Vele instellingen hielden 

wapenborden bij om op een relatief goedkope manier de regenten te vereeuwigen. De wapenborden die 

in het bezit zijn van het AHM zijn helaas ontstaan ten tijde van het Aalmoezeniersweeshuis. Zij geven 

dus ook niet de namen van regenten van het Aalmoezeniershuis. Ik heb toch een vergelijking gemaakt 

met de lijst van Wagenaar om te achterhalen hoe volledig Wagenaar is. Uit deze vergelijking blijkt dat 

Wagenaar niet alle namen in zijn lijst heeft opgenomen. In het jaar 1748 vermeldt het wapenbord de 

naam van  Jan Carel van der Meulen terwijl Wagenaar deze naam helemaal niet noemt. Voor een 

volledig overzicht van deze vergelijking verwijs ik naar bijlagen 11 waarin ik een lijst heb opgenomen 

van de van de genoemde regenten. Er kan dus niet aangenomen worden dat de dertien namen die 

Wagenaar noemt in de jaren 1626 tot en met 1629 daadwerkelijk kloppen. Ik ben op zoek gegaan naar 

een andere lijst die de namen van regenten tijdens deze periode geeft. Een dergelijke lijst heb ik 

gevonden in het Gemeentearchief van Amsterdam. In dit archief wordt het archief van het 

Aalmoezeniershuis bewaard. De omvang van dit archief is 45 meter en pas vanaf 1682 

geïnventariseerd. Toch vond ik hier de ‘Namen van de Regenten van ’t Aelmoeffeniers Comptoir, dat 

opgerecht is den eerften Mey, 1613’.85 Deze notulen geven de namen van de regenten van 1613 tot en 

met 1672. De namen van de regenten in de periode rond 1626 komen overeen met de namen die 

Wagenaar vermeld (zie bijlage 11). Naar aanleiding van de lijst van Wagenaar en de lijst uit de notulen 

van het Aalmoezeniershuis kan geconcludeerd worden dat de dertien hierboven genoemde mannen 

zitting hadden als regent van deze instelling.  

 Nu de namen van de regenten op de schilderijen vaststaan wil ik een poging doen uit te 

zoeken welke regent op welk schilderij staat. Eerder al heb ik aangegeven dat het middenstuk het 

uitgangspunt is van de serie. Het werk is gedateerd in 1626 waardoor aannemelijk lijkt dat het 

schilderij de regenten laat zien die in 1626 zitting hadden. Maar hoe is vast te stellen dat de regenten uit 

1626 zijn afgebeeld en niet die uit 1625. Naar mijn idee geeft het aantal portretten op de afbeelding het 

                                                 
83 De regentennamen zijn letterlijk overgenomen uit de literatuur er kan een verschil in schrijfwijze zijn.   
84 Wagenaar 1760, p. 300. 
85 GAA, Archief van de Aalmoezeniers, 343 28.1, Notulen van het Aalmoezeniersweeshuis. 
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antwoord op deze vraag. Op het eerste werk staan zeven portretten. De eerste zes portretten zijn 

duidelijk te herkennen. Alle zes de mannen bevinden zich vóór een houten hek. De mannen dragen 

allemaal een witte kraag en een zwarte hoed. Ieder van hen neemt een taak op zich die betrekking heeft 

op de inschrijving van de armen. Iets minder prominent aanwezig is de man die zich achter de 

balustrade bevindt en ook een witte kraag en een zwarte hoed draagt. In zijn hand lijkt hij een degen te 

hebben (bijlage 12a en b). Hoewel de man niet mee lijkt te helpen bij de inschrijving van armen wijst 

met name deze degen erop dat de man meer dan een gewone burger is. Het onderzoek dat ik samen met 

Ige Verslype heb gedaan, toont aan dat de kunstenaar zijn portret op eenzelfde manier heeft opgezet als 

dat van de overige Aalmoezeniers. In eerste instantie zijn alleen de lichamen van de regenten 

geschilderd, hun gezichten zijn opengelaten. In een latere fase zijn deze toegevoegd. De man achter de 

afscheiding draagt dezelfde kleding als de regenten van het Aalmoezeniershuis. Dit in combinatie met 

de manier waarop gezicht is opgezet, tonen aan dat ook hij een Aalmoezenier was en dus het zevende 

portret op de afbeelding.  

 Als we terugkijken naar de naamlijst van Wagenaar (en de lijst uit het stadsarchief) zien we 

dat er in het jaar 1625 drie nieuwe regenten aantreden. Omdat er slechts zes regenten zitting hebben is 

er één van de regenten eerder afgetreden of overleden. Uitsluitsel hierover heb ik gevonden in de 

notulen van het stadsarchief. Cornelis Stalpaert, zo is te lezen, ‘gingh tot Leyden wonen’ in 1625. Dit 

geeft aan dat hij als regent van het Aalmoezeniershuis vroegtijdig is afgetreden. Dit verklaart dus ook 

dat er in 1625 een derde regent is gekomen om de plek van Stalpaert op te vullen. Het enige jaar dat er 

zeven regenten in één jaar zitting hebben gehad is het jaar 1625. Het middenstuk van de serie dat 

voltooid is in het jaar 1626 (gezien de datering) toont de regenten die zitting hebben gehad in het jaar 

1625 namelijk; Reyer Claesz Dral, Dirck Hem, Anthoni Davelaer, Tatinck Jans Kat, Eduart Emptingh, 

Cornelis Stalpaert (die naar Leiden is gegaan) en voor hem in de plaats is Pieter Jansz Swelingh 

gekomen. Hoewel de opdracht dus al in 1625 gegeven is, is hij pas voltooid in het jaar 1626. Dit jaartal 

zou ook mooi aansluiten bij de eventuele aanleiding van de opdracht, namelijk de uitbreiding van het 

Aalmoezeniershuis een jaar eerder in 1624. De man die op de achtergrond is weergegeven is dus 

waarschijnlijk Cornelis Stalpaert. Hij zal dat jaar vertrekken naar Leiden maar wellicht heeft hij al 

betaald voor zijn portret.  

 Nu de regenten op het eerste schilderij bekend zijn, is de identificatie van de regenten op de 

overige schilderijen een kwestie van tellen. Het tweede werk is voltooid in 1627. Het toont twee 

portretten en dit zullen de portretten zijn van de regenten die zijn aangetreden in 1626; Hans Willemsz 

Elbingh en IJsbrant Hein. Op het derde schilderij zijn de regenten geportretteerd die zijn aangetreden in 

1627 namelijk Pieter Rans en Joost Boelens. Op het vierde en vijfde schilderij staat per werk slechts 

één regent afgebeeld. Dit zijn de regenten Charles de Laseur en Hans Schepel die in 1628 zijn 

aangetreden.  

Hoewel we nu de namen weten van de regenten die op ieder schilderij staan afgebeeld, zijn de 

personen nog niet geïdentificeerd. Om dit te achterhalen is het noodzakelijk om portretten van de 

regenten te vinden waarop hun identiteit vastgesteld is. Met behulp van deze portretten kan een 

vergelijkend onderzoek gedaan worden om te achterhalen wie wie is op elk schilderij. Ik ben mij er 

terdege van bewust dat een dergelijke vergelijking zeer subjectief is. Iedere schilder heeft zijn 
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persoonlijke stijl en werkwijze die een eventuele vergelijking bemoeilijkt. Tevens is het mogelijk dat 

een portret in een andere levensfase van een regent is geschilderd waardoor hij veel jonger of ouder is. 

De bevindingen die ik tijdens dit vergelijkende onderzoek heb gedaan zie ik dan ook als een 

interessante aanvulling bij mijn thesis, niet als feiten.  

Voordat ik verschillende portretten naast elkaar leg, moet er vastgesteld worden of de 

portretten van de regenten van het Aalmoezeniershuis zich überhaupt lenen voor een vergelijkend 

onderzoek. Met andere woorden; zijn de portretten op de schilderijen origineel. Ook hierbij heeft Ige 

Verslype, mij geholpen. Samen met haar heb ik de werken bekeken. Eén van de belangrijkste 

bevindingen was de sleetsheid van de werken. Dit houdt in dat de verf zodanig is afgesleten dat er 

slechts een zeer dunne verflaag is overgebleven. Hierdoor zijn detailleringen en lichtdonker effecten 

vaak moeilijk meer zichtbaar. Een tweede belangrijke bevinding zijn de retouches die zich bevinden op 

de schilderijen. Retouches zijn overschilderingen die, vaak later, zijn aangebracht. Ook hier verwijs ik 

naar de bijlagen voor de uitgebreide resultaten van het onderzoek met Ige Verslype (bijlage 6). Hoewel 

er wel degelijk veranderingen zijn opgetreden op de werken kon Ige met zekerheid zeggen dat de 

gezichten van alle regenten op de schilderijen origineel zijn. Deze constatering maakt het mogelijk een 

vergelijkend onderzoek uit te voeren. 

Voor het vinden van portretten van de regenten ben ik op bezoek gegaan bij het Iconografisch 

Bureau in Den Haag. Helaas was deze zoektocht lastiger dan ik had gehoopt. Ik heb in totaal slechts 

twee portretten gevonden. Het eerste is een portret van Pieter Rans. Dit portret is gemaakt door 

Bartholomeus van de Helst. In het geboorteregister van het stadsarchief heb ik gevonden dat Pieter 

Rans geboren is in 1590 waardoor hij ten tijde van het portret als regent van het Aalmoezeniershuis 28 

jaar oud zou zijn. Helaas is het portret door Van der Helst niet gedateerd waardoor niet te achterhalen 

is hoe oud Pieter Rans hier geweest is. Volgens de notulen van het Aalmoezeniershuis is Rans 

aangetreden als regent in het jaar 1627. Volgens mijn bevindingen staat hij afgebeeld op het schilderij 

Een aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen dat gemaakt 

is in 1628, het derde werk uit de serie. Een tweede portret dat ik heb gevonden in het Iconografisch 

Bureau is het portret van Joost Boelens gemaakt door Paulus Moreelse in 1626. Net als Pieter Rans is 

ook Boelens regent geworden in 1627. Volgens mijn bevindingen staat ook hij op het schilderij Een 

aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen dat gemaakt is in 

1628. Hoewel de geboortedatum van Boelens niet bekend is, weten we dat het verschil in leeftijd van 

de beide afbeeldingen ongeveer twee jaar is. Het portret van Moreelse namelijk is gemaakt in 1626 en 

het schilderij uit het Aalmoezeniershuis in 1628. Dit zou een goede vergelijking op kunnen leveren.  

We hebben nu twee portretten van twee mannen die op hetzelfde schilderij zouden moeten 

staan. Als we de werken echter naast elkaar leggen lijken de overeenkomsten niet makkelijk te vinden 

door het grote verschil in schilderen van de verschillende kunstenaars. In de bijlagen 13 tot en met 15 

heb ik de verschillende gezichten naast elkaar gezet. In eerste instantie kijken we naar de leeftijd van 

de twee mannen. Omdat het portret van Boelens door Moreelse, dat in dezelfde periode gemaakt is, een 

jonge man laat zien zou het voor de hand liggen dat de jongste man, de man rechts, Joost Boelens is. 

De man links zou dan automatisch Pieter Rans zijn. Zoals gezegd, is een vergelijking zeer lastig omdat 

elke kunstenaar zijn eigen manier en stijl van schilderen heeft. Zo heeft Moreelse een zeer gladde en 
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fijne  manier van portretteren terwijl de werken uit het Aalmoezeniershuis gemaakt zijn met behulp van 

vele kleine streepjes. Voor vergelijkingen heb ik dan ook gekeken naar enkele details als een neus, een 

mond en de haargroei van de heren. Dit zijn kenmerken die door kunstenaars gelijk qua techniek of stijl 

van een kunstenaar verschillend kunnen zijn, maar qua vorm wellicht gelijk. Als we kijken naar de 

vorm van de neus van Pieter Rans zien we een vrij grote neus met een kleine bochel. De neus is verder 

rond van vorm. Zijn ogen staan vrij ver uit elkaar en lopen aan de buitenkanten naar beneden. Kijken 

we naar de meest linkse van de twee mannen op het schilderij Een regent vergezelt door een 

hoofdprovoost, zien we dat deze kenmerken aardig overeen komen (zie bijlage 15). Met name de mond 

heeft mijns inziens eenzelfde vorm. De man op dit schilderij zou wel degelijk Pieter Rans kunnen zijn. 

Het portret van Joost Boelens toont een man met een zeer opvallende neus. Hij is hoekig van vorm en 

heeft een grote bochel. Ook opvallend zijn de lippen van de man. Deze zijn erg dik en een beetje getuit. 

Op dit portret heeft Boelens een snor en een sik. De rechter van de twee mannen op het schilderij staat 

zodanig opgesteld, dat zijn gezichtskenmerken lastig te zien zijn. dit maakt een vergelijking nog 

lastiger maar ik vraag mij sterk af of dit twee afbeeldingen zijn van één en dezelfde man (zie bijlage 

14).  

Hoewel mijn vergelijkende onderzoek helaas niet de heeft kunnen leiden tot een identificatie 

van de regenten, is mij echter wel iets opgevallen dat de moeite waard is te noemen. De man op het 

schilderij Een aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost lijkt misschien niet op de Joost Boelens 

geschilderd door Van der Helst, maar wel op de man die staat afgebeeld op het werk Uitdeling van 

kleren. Als we deze portretten met elkaar vergelijken zien we twee mannen met zeer dikke lippen, een 

grote neus met een kromming en ook beide snorren lijken dezelfde groeirichting te hebben (bijlage 

16.). De leeftijd van de beide mannen lijkt ook overeen te komen. Zelfs de kraag en kostuum vertonen 

gelijkenis. Naar mijn bevindingen zou de man op dit portret niet Joost Boelens zijn maar Hans Schepel 

of Charles de Laseur (zie eerder in deze paragraaf). Dit zou twee dingen kunnen betekenen. Ten eerste 

dat mijn hypothese dat Joost Boelens op derde het schilderij uit de serie staat onjuist is. Ofwel, het 

portret dat ik heb gevonden in het Iconografisch Bureau is geen portret van Joost Boelens. In de 

documentatiemap van het Iconografisch bureau heb ik informatie gevonden over dit schilderij. Deze 

informatie geeft te kennen dat het object gemonogrammeerd en gedateerd is: [...]ta: 30/ 1626/ PM. 

Verder staat er: ‘linksboven een later aangebracht wapen Boelens’.86 De herkomst van het schilderij 

wordt in de documentatiemap gegeven maar is niet vastgesteld. Er staat: ‘waarschijnlijk vererving 

Boelens > van Swieten >Heereman’.87 Het feit dat het wapenschild op het portret later is bijgeschilderd 

in combinatie met de onzekere herkomst van het schilderij zou kunnen betekenen dat de identiteit van 

deze man helemaal niet vaststaat. Zou het dan toch kunnen zijn dat de man op dit portret niet Joost 

Boeles is maar Hans Schepel of Charles de Laseur?  

                                                 
86 Iconografisch Bureau Den Haag, Reproductie doos: XVIIB, Plaats: Boelens.  
87 Ibid. 
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V 
Conclusie 

 
De zorg voor armen begint al vroeg in de geschiedenis door kerken en kloosters en vind zijn aanleiding 

in de werken van Barmhartigheid. Maar op het moment dat de kerken en de stadsbesturen de grote 

aantallen armlastigen niet meer kunnen opvangen ontstaan er organisaties die de zorg voor de armen in 

de breedste zin van het woord op zich nemen. De Huiszittenhuizen en de Gasthuizen die hun intrede 

doen bieden hulp aan vele soorten hulpbehoevende. Reizigers, bedelaars, vondelingen en wezen 

worden allen opgevangen bij deze instellingen.  Slechts de weeskinderen van poorters worden 

opgevangen binnen de muren van het Burgerweeshuis. Toch zal blijken dat de tot nu toe ontstane 

hulporganisaties niet kunnen volstaan in de opvang van de nog steeds toenemende groep van armen. 

De groep hulpbehoevenden blijft groeien en armen blijven dus afhankelijk van de hulp die ze kregen 

van de verschillende daarvoor in het leven geroepen instellingen. Ook na de getroffen maatregelen 

blijven er nieuwe instellingen ontstaan die zich richten op de hulp aan armen. Eén van deze instellingen 

is het Aalmoezeniershuis. 

 Naar Wagenaar beschrijft, opent het Aalmoezeniershuis zijn poorten ‘op den negen en 

twintigsten January des jaars 1613’ omdat de gebrekkige mensen en ouderloze kinderen niet worden 

opgevangen in de bestaande instellingen. Het Aalmoezeniershuis zou deze mensen hulp gaan bieden in 

de vorm van kleding, turf, eten en onderdak. Daarnaast zullen de regenten zich, waar nodig, 

bezighouden met de bekostiging van begrafenissen en zetten zij armlastigen aan het werk. Dit laatste 

gebeurde in het Aalmoezeniershuis zelf, waar een ruimte ingericht werd voor het kloppen van hennep. 

Er werd een college van zes regenten aangesteld, de Aalmoezeniers,  die de organisatie van de 

bovengenoemde activiteiten op zich zouden nemen. Ieder jaar namen er twee nieuwe regenten zitting 

binnen het college en traden de twee langst zittende af. Dit houdt in dat de ambtsperiode van een regent 

niet langer duurde dan drie jaar en meer dan zes regenten telde een college niet. Al in 1624 werd het 

Aalmoezeniershuis uitgebreid. Een deel van het Rasphuis werd verbouwd en gevoegd bij het 

Aalmoezeniershuis. Ook deze uitbreiding bleek niet voldoende te zijn. In 1662 deden de 

Aalmoezeniers een verzoek aan de ‘Burgemeesteren en Raaden’ om het Aalmoezeniershuis uit te 

breiden. In 1664 werd begonnen met de bouw van het nieuwe Aalmoezeniershuis waarvoor plek was 

gereserveerd in de nieuwe uitlegging van de stad aan de zuidwest zijde van de Prinsengracht. Enerzijds 

bevestigd dit de behoefte die er was aan een dergelijke instelling, anderzijds geeft het aan dat de groep 

armen nog steeds groter wordt. Dit laatste is aanleiding geweest om, gelijktijdig met de verhuizing,  

een deel van de taken af te stoten. Het Aalmoezeniershuis zou enkel nog de zorg op zich nemen voor 
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weeskinderen, al heeft het nog enige tijd geduurd voordat deze verandering daadwerkelijk doorgevoerd 

werd. Toen de eerste inwoners van het nieuwe Aalmoezeniershuis in 1666 hun intrek namen, is de 

naam van de instelling veranderd in Aalmoezeniersweeshuis. Omdat deze naamsverandering uit vele 

teksten niet duidelijk wordt, wil ik hier graag nadruk op leggen. In de literatuur worden de twee termen 

veelal door elkaar gebruikt maar in hoofdstuk 3 van deze thesis heb ik laten zien dat het 

Aalmoezeniershuis en het Aalmoezeniersweeshuis wel degelijk verschillende instellingen zijn. 

 Een onbetaalde functie bij bijvoorbeeld het Aalmoezeniershuis werd in de zeventiende eeuw 

gezien als nobel werk. De functie van de Aalmoezenier stond hoog in aanzien. Deze trots lieten de 

regenten vaak vereeuwigen. Enerzijds gebeurde dit in de vorm van portretten of groepsportretten, 

anderzijds lieten de regenten schilderijen maken waarbij de nadruk ligt op de uitvoering van 

liefdadigheid. Bij deze laatste vorm worden de werken van Barmhartigheid vaak gebruikt als illustratie 

van hun welwillendheid. Opmerkelijk is dat de regenten van het Aalmoezeniershuis ervoor gekozen 

lijken te hebben om deze twee vormen te combineren. Iets dat mijns inziens niet vaker is voorgekomen. 

Dit heeft geresulteerd in vijf schilderijen waarop de regenten van de instelling staan afgebeeld terwijl 

zij bezig zijn met de uitvoering van hun dagelijkse taken. Eén langwerpig werk met een afmeting van 

153 x 216 cm. Op dit schilderij zij zeven regentenportretten zichtbaar. Twee vierkante werken met een 

afmetingen van 149 x 150 cm. Op ieder werk zijn twee regenten afgebeeld. Tot slot twee werken met 

een afmeting van 149 x 63.5 cm. Op ieder van deze werken is slechts één regent afgebeeld. Sheila 

Muller merkt terecht op dat de taken die de regenten uitoefenen zodanig in beeld zijn gebracht dat zij 

overeenkomen met de zeven werken van Barmhartigheid: het voeden der hongerigen, het laven der 

dorstigen, het kleden der wezen, het bezoeken der zieken, het bezoeken der gevangenen en het 

begraven der doden. 

 Over de werken is weinig bekend. Slechts twee van de werken zijn gedateerd (1626 en 1627). 

Hoewel op geen enkel schilderij een signatuur van de maker te ontdekken valt, worden de werken in de 

literatuur veelal toegeschreven aan Werner van den Valckert. Pas Blankert zet een kanttekening bij 

deze toeschrijving, maar ook hij schrijft dat Van den Valckert een mogelijke kandidaat kan zijn. Mijns 

inziens is dit geheel onjuist omdat de werken stilistisch gezien niet binnen het oeuvre van de 

kunstenaar passen. Een verder onderzoek hiernaar zou echter wenselijk zijn. In de literatuur worden de 

werken als eerste genoemd door Wagenaar. Tijdens een bezoek aan het Aalmoezeniersweeshuis 

beschrijft hij de werken, waardoor vast staat dat zij hebben gehangen in het regentencomptoir van de 

instelling. De herkomst van de werken wordt niet verder beschreven maar naar mijn idee kan, naar 

aanleiding van de onderwerpen op de werken, aangenomen worden dat zij afkomstig zijn uit het 

Aalmoezeniershuis. Nadat het Aalmoezeniershuis is opgehouden te bestaan in 1825 zijn de werken 

overgebracht naar het Stadhuis van Amsterdam. In 1886 worden zij door Bredius beschreven in het 

Rijksmuseum van Amsterdam, maar het exacte jaartal van overname is niet duidelijk. In 1926 worden 

de werken overgebracht naar het Amsterdams Historisch Museum, alwaar zij nog steeds hangen.  

 Zoals reeds vermeld, zijn slechts twee van de werken gedateerd namelijk het grote 

langwerpige werk en één van de vierkante werken, resp. 1626 en 1627. Deze twee data houden 

ongetwijfeld verband met de aanleiding van de werken waardoor ik gezocht heb naar bijzondere 

gebeurtenissen in de periode rond 1626 omtrent het Aalmoezeniershuis. In 1624 is het 
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Aalmoezeniershuis uitgebreid omdat de grote groep armlastigen niet meer op te vangen was. Deze 

uitbreiding van het Aalmoezeniershuis zou de aanleiding geweest kunnen zijn voor het geven van de 

opdracht om alle op dat moment zittende regenten te vereeuwigen. Misschien ter versiering van een 

nieuwe regentenkamer. In 1626 is een begin gemaakt met deze opdracht waardoor op het eerste 

schilderij alle zeven in dat jaar in functie zijnde regenten staan. Hoewel het ongebruikelijk was om 

zeven regenten op één schilderij af te beelden omdat er niet meer dan zes regenten in dienst waren, was 

dit wel het geval als een regent vroegtijdig aftrad omdat deze vervangen werd. Zowel de afgetreden 

regent als zijn vervanger kunnen dan op één schilderij staan afgebeeld. De twee vierkante werken 

hebben de linker en rechterzijde van het middenpaneel geflankeerd. Zij tonen ieder de twee nieuwe 

regenten die in de twee daarop volgende jaren zijn aangetreden. De twee smalle werken laten ieder één 

regent zien. Ook dit zijn twee nieuwe regenten. Voor de symmetrie van het geheel of omdat dit qua 

plaatsing noodzakelijk was, is ervoor gekozen om de portretten te splitsen.  

Uit de hierboven genoemde informatie kan het volgende worden afgeleid. Het aantal 

afgebeelde personen op het eerste werk is zeven. Dit werk is gedateerd in 1626. Het schilderij is het 

uitgangspunt geweest van de vijf werken. Het feit dat de nieuwe regenten jaarlijks vereeuwigd werden, 

in combinatie met de tweetallen afgebeelde personen, tonen aan dat de reeks ieder jaar uitgebreid werd. 

De datering van het tweede schilderij, 1627, bevestigd deze veronderstelling. Het volgende werk zal 

dus gemaakt zijn in 1628. De twee smalle werken, die ieder één regent tonen, zijn beide vervaardigd in 

1629. De veronderstelling dat de twee vierkante werken naast het middenstuk hebben gehangen wordt 

onderstreept door de hypothese van Albert Blankert die hij opstelt aan de hand van de verdwijnpunten 

in de schilderijen. Het verdwijnpunt van het werk uit 1626 zit in het midden van het schilderij. Het 

werk zal dan ook het middelpunt van de reeks vormen. Dit werk wordt geflankeerd door de twee 

vierkante werken. Het werk uit 1627 links, omdat het verdwijnpunt op dit werk rechts zit en het werk 

uit 1628 rechts met zijn verdwijnpunt links. Ook de twee werken uit 1629 hebben beide hun 

verdwijnpunt aan een andere zijde. Het schilderij waarop een Aalmoezenier kleding uitdeelt heeft zijn 

verdwijnpunt links en heeft dus waarschijnlijk rechts gehangen, terwijl het schilderij waarop hennep 

wordt geklopt een verdwijnpunt aan de rechterkant heeft, waardoor het links heeft gehangen. Deze 

opstelling van Blankert komt overeen met mijn opstelling en geeft tevens aan welk schilderij aan welke 

zijde heeft gahangen. 

 Hierboven heb ik, in navolging van Muller, verteld dat de vijf portretten van regenten van het 

Aalmoezeniershuis de zeven werken van Barmhartigheid exact verbeelden. Naast de verdwijnpunten 

op de werken en de samenhang in formaten, zou ook dit kunnen verwijzen naar een samenhangende 

serie schilderijen. De schilder heeft van tevoren geweten om hoeveel schilderijen het zou gaan. Naar 

aanleiding van het aantal schilderijen (en dus van het aantal portretten) heeft hij gekozen voor deze 

indeling. Met andere woorden de vijf schilderijen zijn een afgebakende opdracht geweest voor het 

maken van een portretseries van dertien regenten van het Aalmoezeniershuis. 

 Aan de hand van de formaten, de betekenis en de verdwijnpunten van de werken heb ik vast 

kunnen stellen dat de vijf werken gemaakt zijn als afgebakende portretserie. Aan de hand van het 

aantal personen dat op ieder werk staat afgebeeld en de opstelling van de werken ten opzichte van 

elkaar, met behulp van de twee gedateerde werken de datering van de overige drie schilderijen 
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aannemelijk kunnen maken. Deze gegevens hebben mij uiteindelijk dichter gebracht bij het antwoord 

op de vraag wie deze voorname heren precies waren. Wagenaar geeft een lijst met namen van regenten 

die zitting hebben gehad als Aalmoezenier vanaf 1613. Deze lijst heb ik getoetst aan een tweetal 

bronnen. Enerzijds de originele naamborden die zich bevinden in het Amsterdams Historisch Museum, 

anderzijds een lijst met regentennamen uit het archief van het Aalmoezeniershuis. Hierbij stonden 

tevens de jaartallen vermeld wanneer de regenten in dienst waren. De namen van de regenten van het 

Aalmoezeniershuis van rond 1626 zijn nu bekend maar wie staat er op welk portret?  

Het aantal regenten op het eerste werk is zeven. Dit is opmerkelijk gezien er slechts zes 

regenten zitting hadden. Het enige jaar waarin zeven namen worden vermeld als zijnde regent van deze 

instelling is 1625. Deze namen luiden als volgt: Reyer Claesz Dral, Dirck Hem, Anthoni Davelaer, 

Tatinck Jans Kat, Eduart Emptingh, Cornelis Stalpaert en Pieter Jansz Swelingh. Daarbij staat echter 

ook genoteerd dat Cornelis Stalpaert naar Leiden is gegaan. De opdracht voor het werk is gegeven in 

1625 maar de voltooiing van het werk vond plaats in 1626. In die tijd heeft Pieter Jansz. Swelingh de 

plaats van Stalpaert overgenomen. Men heeft er in 1625 dus voor gekozen om, wellicht naar aanleiding 

van de uitbreiding van het Aalmoezeniershuis in 1624, een serie regentenportretten te vervaardigen. Op 

deze serie staan de regenten die in 1625 in dienst waren bij de instelling. Normaliter zouden er zes 

regenten staan afgebeeld, maar omdat Cornelis Stalpaert naar Leiden is vertokken is er in dat jaar een 

nieuwe regent bijgekomen, Pieter Jansz. Swelingh. Hij is de zevende regent op de afbeelding 

Inschrijving van armen en wezen. In de jaren tot 1629 zijn de twee nieuwe regenten jaarlijks 

vereeuwigd waardoor een serie van vijf schilderijen is ontstaan die in totaal dertien regenten van het 

Aalmoezeniershuis laat zien. 

De regenten Hans Willemsz Elbingh en IJsbrant Hein zijn het jaar 1626 aangetreden en staan 

afgebeeld op het schilderij uit 1627. Pieter Rans, Mr. Joost Boelens traden het daaropvolgende jaar aan 

en zij staan op het schilderij uit 1628. Tot slot zijn Charles de Laseur en Hans Schepel aangetreden in 

1628 en zij staan geportretteerd op de twee werken uit 1629.  

 Om mijn vermoeden te staven ben ik op zoek gegaan naar portretten van de bovengenoemde 

personen. Hiervan heb ik er twee gevonden. Eén portret van Pieter Rans door Bartholomeus van der 

Helst. En één schilderij van Joost Boelens door Paul Moreelse. Hoewel een dergelijke vergelijking zeer 

onnauwkeurig is denk ik dat het portret van Pieter Rans wel degelijk overeenkomsten vertoont met de 

persoon die ik geïdentificeerd heb als Pieter Rans. Mijns inziens zou de linker persoon op het schilderij 

Een aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen weldegelijk 

Pieter Rans kunnen zijn. Het portret van Joost Boelens is een ander verhaal. Ik acht de kans klein dat 

het portret van Moreelse dezelfde persoon verbeeldt als de persoon op het schilderij Een aalmoezenier 

vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen. Ik zie geen overeenkomsten. 

Opmerkelijk echter wel zijn de overeenkomsten met een portret op een ander schilderij uit de serie, 

namelijk het werk Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis. Naar mijn bevindingen zou de 

man op dit portret niet Joost Boelens zijn maar Hans Schepel of Charles de Laseur. De herkomst van 

het portret van Moreelse is echter zo onvolledig, en het wapenschild op de afbeelding is een latere 

toevoeging, dat de identificatie van dit werk zeker discutabel is. De kans is aanwezig dat mijn 

identificatie juist is en dat dit portret van Moreelse niet Joost Boelens maar Hans Schepel of Charles de 
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Laseur verbeeldt. Om dit vast te kunnen stellen is een onderzoek naar de herkomst van het schilderij 

van belang.  

 Helaas heb ik niet kunnen achterhalen wat de identiteit is van elk van de regenten op de vijf 

werken, maar ik heb wel kunnen vaststellen welke personen op welke schilderijen staan. Tevens is de 

kans groot dat de man achter de houten afscheiding op het werk Inschrijving van armen en wezen in het 

Aalmoezeniershuis Cornelis Stalpaert is, die naar Leiden vertrok in 1625. Een nader onderzoek kan wat 

dit betreft nog het een en ander opleveren. Het zoeken naar gegevens van de personen op de 

afbeeldingen zou een beter zicht kunnen bieden op de identiteit van de personen. Daarnaast zou een 

groter onderzoek verricht kunnen worden naar andere portretten van de regenten van het 

Aalmoezeniershuis. Tenslotte zou een onderzoek naar de identiteit van de kunstenaar gewenst zijn. 
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VII 
Afbeeldingen 

 

Afbeelding 1. 

 
Titel: Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis 

Datering: 1626 

Kunstenaar: Onbekend 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 153 x 216 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 3021 
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Afbeelding 2. 

 
Titel: Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek bij de armen 

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Onbekend 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149 x 151.5 x 162.7 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1758 
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Afbeelding 3. 

 
Titel: Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis 

Datering: 1627 

Kunstenaar: Onbekend 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149.5 x 149 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 3027 
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Afbeelding 4. 

  

Titel: Uitdeling van kleren door het 

Aalmoezeniershuis 

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Onbekend 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149 x 63.5 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1757 
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Afbeelding 5. 

Titel: Een Aalmoezenier bezoekt het 

vertrek waar hennep geklopt wordt  

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Onbekend 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 148.5 x 63.5 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1756 
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VIII 
Bijlagen 

 
Bijlage 1. 

Beschrijving van de vijf werken die gemaakt zijn in opdracht van de regenten van het 

Aalmoezeniershuis. Bij de beschrijvingen zal ik beginnen met het noemen van de zakelijke gegevens. 

Na deze opsomming zal ik de ruimte bespreken. Ik doe dit van achter naar voren en van links naar 

rechts. Hierna zal ik bespreken wat er op de afbeelding gebeurd. Ook dit doe ik in de volgorde van 

achter naar voor en van links naar rechts. 

 

Het eerste schilderij is getiteld Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis (afbeelding 

1). Het werk is niet gesigneerd maar wel gedateerd. Rechts op de voorgrond staat een stoel waarop een 

kussen ligt. Op dit kussen staat het jaartal: 1626.  

Het geheel speelt zich af in een grote ruimte die volgens de titel een ruimte in het 

Aalmoezeniershuis voorstelt. De achterwand van de ruimte is voorzien van een deur. Deze deur zit aan 

de linkerzijde en staat open. In het midden van de wand  zien we een omlijsting op de muur en het lijkt 

alsof zich hierbinnen een schildering bevindt maar dit is niet goed zichtbaar. In de hoek aan de 

rechterzijde van de achterwand is een klein (waarschijnlijk houten) hokje zichtbaar met een deur. Aan 

de linkerzijde en rechterzijde van de ruimte zitten grote ramen die van de grond tot aan het plafond 

rijken. Aan de rechterzijde zijn de luiken van de onderste ramen gesloten. Tevens zijn aan weerszijde 

van de ruimte houten panelen voorzien van houtsnijwerk geplaatst. Het paneel aan de rechterzijde toont 

aan de bovenzijde het wapen van Amsterdam. Misschien is hier sprake van wapenborden. Het plafond 

in de ruimte is voorzien van houten balken. In het midden van de ruimte hang aan het balkenplafond 

een koperen kroon. De ruimte wordt door een met houtsnijwerk versierde afscheiding in tweeën 

gedeeld.  

Achter deze houten afscheiding is een grote groep mensen te zien. Mannen, vrouwen en 

kinderen lijken door de deur aan de rechterzijde naar binnen te komen en door de deur aan de 

linkerzijde weer naar buiten te gaan. 

Op de voorgrond van het schilderij, voor de afscheidingswand, zijn zes mannen te zien die 

bezig zijn met het inschrijven van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis. dit zijn de regenten van 

het Aalmoezeniershuis. de regenten dragen allemaal dezelfde zwarte kleding met een witte kraag en 

een hoed. Ook hebben ze allemaal een snor en een sik. Iedere regent vervult een taak. Zo zien we links 

een zittende man die de inschrijvingen bijhoudt. Zijn linkerhand is gelegen op een opengeslagen boek. 
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Op zijn bureau liggen een aantal muntstukken. Waarschijnlijk houdt de man die tegenover hem aan de 

tafel zit zich bezig met de financiële afhandelingen. Hij houdt in zijn rechterhand een kinderhandje vast 

en zijn linkerhand wijst open naar beneden. Een derde regent staat achter deze laatstgenoemde zittende 

man. Hij wijst met zijn linkerhand naar twee kinderen die voor hen staan. De vierde regent staat aan de 

linkerzijde van de stoel. De regent heeft een klein briefje in zijn rechterhand. Het briefje zou een loodje 

kunnen zijn wat de armen uitgereikt kregen en waarmee zij brood en andere zaken konden ophalen. 

Met zijn andere hand houdt hij zijn jas vast. De vijfde regent zit aan een tafel aan de rechterzijde van 

het schilderij. Met zijn rechterhand pakt hij iets uit een langwerpige bak die voor hem op tafel staat. De 

bak is verdeeld in verschillende vakken waardoor het erop lijkt dat het een soort muntenbak is. Met zijn 

rechterhand overhandigd hij iets aan een vrouw die achter een afscheiding lijkt te staan. Helemaal aan 

de rechterkant van het schilderij staat een zesde regent die met zijn rechterhand wijst op een man naast 

hem. Deze man houdt een opengeslagen boek in zijn handen. Het boek zou erop kunnen wijzen dat 

deze regent de secretaris is en de man die het boek voor hem vasthoudt zijn hulpje.  

Verder zijn op de voorgrond, aan de linkerkant van het schilderij, vijf vrouwen zichtbaar. 

Deze vrouwen dragen allemaal een kapje op het hoofd en een kraag om de hals. Een van de vrouwen 

draagt een emmertje in de hand. Een ander heeft een sleutelbos bij zich en een derde is bezig met het 

geven van borstvoeding. Deze vrouwen zijn waarschijnlijk de verzorgsters van het Aalmoezeniershuis. 

De ruimte waarin het tafereel zich afspeelt zou een waarheidsgetrouwe weergave kunnen zijn van een 

kamer uit het Aalmoezeniershuis kunnen.  

Opmerkelijk is de man die achter de afscheidingswand zit maar wel dezelfde kleding draagt 

als de regenten. In zijn linkerhand houdt hij een voorwerp dat doet denken aan een degen. Deze 

zittende man is een zevende regent van het Aalmoezeniershuis maar daarover gedurende mijn thesis 

meer. 

 

Bijlage 1b. 

Het tweede schilderij is getiteld Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een 

huisbezoek bij de armen (afbeelding 2). Het werk is niet gesigneerd en ook niet gedateerd. Het werk 

speelt zich af in het huis van een arme familie waar twee afgevaardigden (volgens de titel een regent en 

de hoofdprovoost) van het Aalmoezeniershuis een huisbezoek brengen.  

Aan de achterwand van de kamer is een heleboel te zien. aan de linkerzijde van de wand is de 

keuken gevestigd. Het aanrecht staat vol met potten en pannen en ook aan de muur hangen borden. 

Boven de keuken is een kleine houten afdak gemaakt dat te bereiken is via een ladder. Op dit afdakje 

staat nog een ladder die leidt naar een luik in het plafond, wellicht bevindt zich hier een zolder. Voor 

de keuken staat een klein rond tafeltje waaraan twee kinderen zitten. De kinderen lijken een vermaning 

te krijgen van een vrouw die met geheven vinger nog net zichtbaar is aan de linkerzijde van het 

schilderij. Naast de keuken, in het midden van de achterwand is een grote schouw geplaatst. Op deze 

schouw hangt een niet ingelijst schilderij. Voor zover zichtbaar stelt de afbeelding een gezelschap voor 

gezeten aan een tafel. Aan deze tafel is zit ook een vrijend koppel. De tekening zou geïnterpreteerd 

kunnen worden als een afbeelding van de Verloren Zoon. Voor het vuur zit een man met een lange 

grijze baard. Hij lijkt zijn handen te warmen aan de vlammen in de haard. Voor deze man zit een 
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vrouw op de grond met een baby in haar armen. Naast de zittende vrouw staat een kind die zich 

bemoeid met de baby. De rechterzijde van de openhaard wordt geflankeerd door een bed waar een 

zieke man of vrouw in ligt. Boven het bed staat een luik open waardoor een kleine ruimte halverwege 

de achterwand zichtbaar wordt. rond het bed staan vier vrouwen. Twee van de vrouwen dragen een 

kapje op het hoofd en een witte kraag om de hals. Zij lijken ziekenverzorgers te zijn. De andere twee 

vrouwen, waarvan één een kind op de arm draagt, zijn waarschijnlijk bewoners van het huis. 

Aan de rechterzijde van de kamer hangt een emmer aan de muur. Onder de emmer hangen 

twee kleine velletjes papier. Op één van de velletjes lijkt een kruisiging afgebeeld maar het papier is te 

klein om dit vast te stellen. Tevens is de rechterwand  voorzien van een deur. De bovenzijde van het 

kozijn van deze deur is voorzien van een glas-in-lood raam. De deur staat open waardoor wij een blik 

kunnen werpen naar hetgeen zich buiten afspeelt. In de deuropening staan twee mannen. De mannen 

dragen een kraag en een degen waardoor aannemelijk lijkt dat zij bij de regenten van het 

Aalmoezeniershuis horen. Over hun schouders kunnen wij zien dat in de verte een begrafenis gaande 

is, één van de taken van de Aalmoezeniers.  

Als we weer naar binnen terugkeren zien we vlak voor de deur een oudere man gezeten op een 

stoel. Voor hem staat een klein kind met een hondje of katje in de hand. De man in de stoel heeft zijn 

benen over elkaar geslagen en hij kijkt naar de twee mannen in het midden van de afbeelding. Het lijkt 

zelfs alsof hij praat met deze mannen gezien de stand van zijn mond. De twee mannen in het midden 

van de afbeelding zijn het meest prominent aanwezig. Zij zijn geheel gekleed in het zwart en zij dragen 

een witte kraag en een hoed. De rechter van de twee mannen, en tevens de jongste, lijkt iets uit te 

leggen aan de man naast hem. In zijn hand houdt hij een klein wit papiertje. Dit zou wederom een 

loodje kunnen zijn waarmee de arme familie brood kan afhalen bij het Aalmoezeniershuis.  

Tot slot is er aan de linkervoorzijde van het schilderij een vrouw zichtbaar die gebogen staat 

met haar handen in een grote ton. Zij heeft haar mouwen opgerold en is bezig met de was. Naast de 

wastobbe zit een meisje met een slok in de hand. Over de hele vloer in de ruimte liggen losse schoenen, 

scherven en andere prullen verspreid. 

 

Bijlage 1c. 

Het derde werk draagt de titel Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis (afbeelding 3). Het werk 

is niet gesigneerd maar wel gedateerd. Op de zwart-witte tegelvloer ligt een klein wit velletje papiertje 

waarop te lezen staat: “1627 n° (Amsterdams(?) wapen) 1552. Daaronder staan twee rijen met cijfers 

weergegeven:  

A .. 1 8 

 2 9 

 3 10 

 4 11 

 5 12 

 6 

 7 “ 
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De datering van het schilderij (1627) kan hierdoor vastgesteld worden. Wat het briefje exact voorstelt 

is niet duidelijk maar het zou ook hier een loodje kunnen zijn waarmee de armen een brood of andere 

benodigdheden konden ophalen. Het nummer dat op het loodje staat, n° 1552, zou een volgnummer 

kunnen zijn. Op de afbeelding zien we namelijk regenten van het Aalmoezeniershuis die bezig zijn met 

het uitdelen van brood aan armen. Volgens de titel van het schilderij vindt de uitdeling plaats in het 

Aalmoezeniershuis. Het schilderij zou, net als in bijlage 1a, een waarheidsgetrouwe weergave kunnen 

zijn van een ruimte in dit Godshuis. het plafond en de ramen in de twee ruimtes komen overeen, een 

detail dat deze veronderstelling kracht bij zet. 

Aan de achterzijde van de ruimte is een grote stellage gebouwd onder de hoge ramen. In deze 

stellage liggen grote ronde, waarschijnlijk broden. Haaks op deze stellage staat een kleinere stellage. In 

deze stellage liggen vierkante pakketjes opgestapeld. Het zou kunnen zijn dat dit pakjes boter of turf 

zijn, want ook die werden door de regenten van het Aalmoezeniershuis uitgedeeld. Aan de rechterzijde 

van de achterwand zit een openstaande deur die een doorkijkje geeft naar een andere ruimte. Deze 

ruimte lijkt vol te staan met mensen die wachten tot zij aan de beurt zijn om een brood op te halen. 

Deze figuren zijn door de schilder zeer schetsmatig weergegeven.  

Ook de rechtermuur van de ruimte bezit een doorgang naar elders waar mensen staan te 

wachten. Halverwege de muur hangt een plank waarop drie grote ronde kokers staan. Wat dit zijn is 

mij niet duidelijk. De schilder heeft duidelijk moeite gehad met het perspectief aan deze zijde van de 

deze ruimte waardoor de gehele rechter muur een vreemde  indruk maakt. Het plafond in de ruimte is, 

net als bij de afbeelding in de bijlage 1a, een balkenplafond. De vloer is een zwart-wit geblokte 

tegelvloer. 

In het midden van de afbeelding zien we wederom een groep armen die in de rij staan voor 

een brood. Deze mensen zijn echter zeer gedetailleerd weergegeven wat toch zeer opmerkelijk is 

gezien het feit dat het schilderij gemaakt is als portret van de regenten van het Aalmoezeniershuis. 

Sommige van de groep armen houden munten in hun handen, anderen hebben een loodje vast. 

Waarschijnlijk waren beide inwisselbaar voor een brood. Aan de linkerzijde van de ruimte is zijn twee  

mannen bezig met de uitdeling van broden. De drie mannen staan achter een soort toonbank op houten 

verhoging. Deze verhoging zou kunnen verwijzen naar het hogere aanzien dat de regenten ten opzichte 

van de armen hadden. De eerste man deelt de broden uit die hij achter zich in een mand heeft staan. De 

man is gekleed in het zwart en draagt een hoed en kraag.  Het is duidelijk dat hij een van de regenten 

uit het Aalmoezeniershuis is. Naast hem staat een tweede man die geld in ontvangst neemt van één van 

de armen. Ook hij draagt zwarte kleding en een kraag. Een hoed ontbreekt bij hem. Toch kan gezien 

zijn handeling en zijn kleding aangenomen worden dat hij een Aalmoezenier is. Aan zijn linkerzijde 

staat nog een derde man die duidelijk jonger is dan de twee mannen eerstgenoemde. Het is niet 

duidelijk wat de man exact doet. En ook over zijn kleding is niet veel te zeggen daar zijn lichaam niet 

zichtbaar is. Zijn witte kraag is echter wel zichtbaar en deze wijkt af van de kragen van de twee 

mannen naast hem. Ook een hoed ontbreekt. Waarschijnlijk is deze jongeman een hulpje van de 

regenten.  
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Bijlage 1d. 

Het vierde schilderij heeft als titel Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis (afbeelding 4). En 

het schilderij toont inderdaad de uitdeling van kleding aan armen. Op dit werk ontbreekt een datering 

zowel als een signering. In tegenstelling tot de voorgaande werken is het formaat van dit schilderij veel 

smaller. Ook zijn er op het werk aanzienlijk minder personen afgebeeld en er lijken minder 

handelingen tegelijkertijd uitgevoerd te worden. 

Aan de balk die nog net zichtbaar is aan de bovenzijde van het schilderij lijkt het aannemelijk 

dat de uitdeling van kleding binnen plaatsvindt. Het kan echter ook voor een gebouw (het 

Aalmoezeniershuis?) zijn en een definiëring van de ruimte is dus niet mogelijk. Aan de achterzijde van 

het schilderij zien we een openstaande deur maar waarnaar deze doorgang leidt is niet zichtbaar. 

Op de voorgrond zien we een man die rijkelijk gekleed gaat in een zwart jas met borduursels. 

Hij draagt een hoed en een witte kraag om zijn hals. Zijn manchetten hebben dezelfde kanten 

versiersels als zijn kraag. De man overhandigt een stapeltje textiel, dat gezien de titel van het werk 

kleding zou kunnen zijn, aan een vrouw die voor hem staat. Ook op dit schilderij worden de armen, en 

dan met name de vrouw op de voorgrond, zeer gedetailleerd weergegeven. Het grote verschil tussen de 

regent en de vrouw is het gegeven dat de regent de beschouwer aankijkt. De vrouw draagt een jurk met 

scheuren en gaten aan en zij loopt op blote voeten. Het contrast tussen arm en rijk is hierdoor duidelijk 

zichtbaar. Dit contrast zou door de schilder versterkt kunnen zijn  door de verhoging waarop de regent 

zich begeeft. Iets wat we op het voorgaande werk ook zagen. Op haar rug draagt zij een kind. Haar 

schort heeft zij vast met haar linkerhand zodat de kleding die daarin ligt er niet uitvalt. Achter de 

vrouw staan meerdere armen die allen wachten op een stapeltje kleding. Een van de armlastige maakt 

een smekend gebaar naar de Aalmoezenier. Op de voorgrond ligt een paar schoenen en aan de 

linkerkant, nog net op de afbeelding zien wij een kind op de rug gezien.  

 

Bijlage 1e.  

Het vijfde en tevens laatste werk is getiteld Een Aalmoezenier bezoekt het vertrek waar hennep geklopt 

wordt (afbeelding 5). Ook op dit schilderij ontbreken een signering en datering. Zoals de titel doet 

vermoeden hebben we inderdaad te maken met een ruimte waar hennep wordt geklopt.  

Aan de linkerkant van de achterwand is een deur zichtbaar die open staat. Aan de linkerzijde 

van deze deur is nog net een deel van een raam zichtbaar. ook boven de deur bevindt zich een raam. Dit 

raam is echter rond. Alle ramen in het vertrek zijn voorzien van tralies. Rechts naast de deur zien we 

een ronde toog die doorgang biedt naar de ruimte waar hennep wordt geklopt. In deze ruimte  staan 

twee mannen met een hamer in de lucht klaar om het hennep te slaan dat voor hun op een 

cilindervormig blok ligt. Hennepkloppen was één van de bezigheden waartoe armen werden gezet als 

zij opgevangen werden in het Aalmoezeniershuis. Deze ruimte bevond zich in het Aalmoezeniershuis 

en het is ook hier mogelijk dat de weergave waarheidgetrouw is.  

Op de voorgrond aan de rechterzijde van het schilderij zit een vrouw met gescheurde kleding 

op de grond. Zij kijkt de toeschouwer aan en heeft haar handen gevouwen alsof zij haar publiek smeekt 

om hulp. Aan de linkerzijde staat een schoenloos kind gezien op de rug. Ook zij is bezig met het 

kloppen van hennep maar kijkt op van haar werk als drie mannen het vertrek binnenkomen. Deze 
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mannen gaan duidelijk goed gekleed. Het contrast tussen de mannen en de overige mensen in de ruimte 

is niet allen zichtbaar in de kleding maar wordt versterkt door het trapje waar de mannen op staan. iets 

wat wij in twee eerdere werken ook zagen. Zij steken uit boven de rest en met name de middelste van 

de drie mannen is prominent aanwezig. Hij draagt een grote witte kraag, een hoed en handschoenen en 

in zijn hand houdt hij een stoffen zakje. Hij wordt vergezeld door twee mannen die aan zijn beider 

zijden staan. Ook deze mannen dragen een witte kraag hoewel deze veel bescheidener is. De rechter 

persoon van de drie maakt met zijn linkervinger aan aanwijzend gebaar alsof hij het één en ander 

uitlegt over de situatie die zich afspeelt. In zijn rechterhand houdt hij een hoed die hij mogelijk uit 

respect voor de man in het midden heeft afgezet. De man links heeft een boek en veer in de hand. Hij 

houdt waarschijnlijk bij wat er besproken wordt. Tussen de mannen door loopt een klein hondje. 
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Bijlage 2. 

 
Uit: Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, 1760. Het Aalmoezeniershuis. 

 
Bijlage 3. 

 
Uit: Gemeente Archief Amsterdam, beeldbank. Het Aalmoezeniersweeshuis. 
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Bijlage 4. 

 
Werner van den Valckert, Het Korporaalschap van Kapitein Albert Coenraetszoon Burgh en Luitenant 

Pieter Evertszoon Hulst, 1625. 

 

Bijlage 5. 

 
Werner van den Valckert, Het Korporaalschap van Kapitein Albert Coenraetszoon Burgh en Luitenant 

Pieter Evertszoon Hulst, 1625 (detail). 
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Bijlage 6. 

Verslag van de afspraak met Ige Verslype, Restaurator oude schilderkunst van het Rijksmuseum en 

Judith van Gent, hoofd afdeling Collectie van het Amsterdams Historisch Museum. 

 

Amsterdams Historisch Museum 

7 mei 2008 

 

Samen met Ige Verslype en Judith Van Gent ben ik gaan kijken naar de vijf werken die gemaakt zijn in 

opdracht van de regenten van het Aalmoezeniershuis. Eén voor één zijn wij de werken afgelopen 

waarbij Judith en ik Ige op de hoogte stelde van de achtergronden van de werken. Ige heeft de werken 

met deze informatie in haar  achterhoofd bekeken. In dit verslag geef ik de resultaten van deze 

ontmoeting. De uitspraken die hieronder gedaan worden zijn enkel op basis van visueel onderzoek met 

de op dat moment beschikbare gereedschappen. Deze gereedschappen waren een hoofdloep en een 

UV-lamp. Voor wetenschappelijke bewijzen zou verder onderzoek gedaan moeten worden. Ik denk 

daarbij aan het nemen van verfmonsters (met name van de gronderingen) en een dendrochronologisch 

onderzoek. Per schilderij zal ik de bevindingen noemen. 

 

Titel: Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis 

Datering: 1626 

Kunstenaar: Toegeschreven aan Werner Jacobzn. Van den Valckert 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 153 x 216 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 3021 

 

Om de planken tot paneel te verkrijgen zijn deze liggend met elkaar verbonden. Dit is niet opmerkelijk 

gezien het langwerpige formaat van het werk. De imprimatura (gekleurd glazuur, lijmwater of wash die 

is aangebracht op een witte grondlaag om een eerste kleurtoon aan de ontwerplaag te geven) van dit 

schilderij is warmwit. 

De hoofden zijn allemaal uitgespaard uit de rest van het schilderij. In eerste instantie zijn dus de 

houdingen en kleding van de regenten geschilderd en pas later zijn de gezichten op het paneel gezet. 

Dit is ook het geval bij de man rechts achter het houten hek. Dit bewijst dat sprake is van een portret 

van een zevende regent gaat ook al staat hij erg op de achtergrond.  

De verf is op alle gezichten zeer dun aangebracht door middel van kleine streepjes. Op verschillende 

plaatsen is de bovenlaag van de verf afgesleten.  

De man helemaal rechts op het schilderij is er het slechtst aan toe. Tevens is zijn oog verplaatst. In 

eerste instantie heeft zijn, voor de toeschouwer, rechteroog lager gezeten.  

De vernislaag is zeer onregelmatig aangebracht. 
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Titel: Uitdeling van brood in het Aalmoezeniershuis 

Datering: 1627 

Kunstenaar: Toegeschreven aan Werner Jacobzn. Van den Valckert 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149.5 x 149 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 3027 

 

Bij dit werk zijn de planken, in tegenstelling tot het voorgaande, staand met elkaar verbonden. Hoewel 

dit niet uitzonderlijk is weet Ige uit ervaring te vertellen dat een schilderij met deze afmetingen meestal 

liggend opgebouwd is. Dit zou volgens Ige kunnen betekenen dat deze twee werken niet in hetzelfde 

jaar gemaakt zijn. Was dit wel het geval dan zou de opbouw van dit werk ook liggend zijn. 

De imprimatura van dit werk is grijzig in plaats van warmwit.  

Ook hier is de toplaag van het schilderij opgebracht door het aanbrengen van kleine streepjes.  

Op verschillende plaatsen zijn sleetse plekken waarneembaar. 

Aan de onderzijde van het werk in het midden van het schilderij is een klein briefje zichtbaar. Op dit 

briefje staan een aantal cijfers en letters geschreven. De cijfers zijn duidelijk te herkennen terwijl de 

letters een ondefinieerbaar woord vormen. Ige suggereerde  dat hier het woord “Augusti” kon staan, 

met daarachter de cijfers 3-2.  

De vernislaag is zeer ongelijkmatig aangebracht. 

 

Titel: Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek bij de armen 

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Toegeschreven aan Werner Jacobzn. Van den Valckert 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149 x 151.5 x 162.7 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1758 

 

Dit werk is net als voorgaande opgebouwd uit staande planken. De twee werken zijn ongeveer gelijk 

van formaat waardoor deze keuze voor de hand lijkt te liggen.  

In tegenstelling tot dit in formaat gelijkende werk is de hier gebruikte imprimatura warmwit.  

De hoofden van de regenten zijn uitgespaard uit de rest van het werk (zie voorgaande). 

De baard van de regent op de afbeelding is rechtsonder geretoucheerd en zo ook de wangen van de man 

rechts naast hem. 

In de loop van de tijd is schade ontstaan aan het schilderij. Er loopt een verticale scheur in het midden 

van het schilderij. Deze schade is plaatselijk geretoucheerd en wel in het gezicht van de man rechts. 

Waarschijnlijk was het gezicht van de man niet goed meer zichtbaar waardoor een retouche 

noodzakelijk was.  
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Titel: Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis 

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Toegeschreven aan Werner Jacobzn. Van den Valckert 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149 x 63.5 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1757 

 

Dit werk is opgebouwd uit verticale planken.  

Door het opmerkelijke formaat van dit smalle werk is het mogelijk dat de planken zijn bijgesneden. 

Hierover wordt in de documentatie niets vermeld. Voor duidelijkheid hierover zou het werk uit de lijst 

gehaald moeten worden. 

Het is niet duidelijk wat de kleur van de imprimatura is. 

Ook hier is het gezicht uitgespaard. 

In het gezicht van de regent zijn streepjes zichtbaar die volgens Ige later zijn aangebracht. Dit wordt 

zichtbaar met de UV-lamp. De kleine streepjes kleuren in dit licht donker.  

De vernislaag is zeer onregelmatig aangebracht. 

 

Titel: Uitdeling van kleren door het Aalmoezeniershuis 

Datering: Onbekend 

Kunstenaar: Toegeschreven aan Werner Jacobzn. Van den Valckert 

Techniek: Olieverf op paneel 

Afmeting: 149 x 63.5 cm 

Collectie: Amsterdams Historisch Museum 

Objectnummer: SA 1757 

 

Dit laatste werk is net als het voorgaande opgebouwd uit verticale planken.  

Ook hier is bijsnijding mogelijk hoewel er niets over bekend is (zie boven).   

In dit schilderij lijkt de imprimatura warmwit te zijn met plaatselijk een grijze kleur. Met name in de 

kleding van de regent is deze grijze kleur zichtbaar.  

Het gezicht van de regent is uitgespaard in de achtergrond. 

De vernislaag is zeer onregelmatig aangebracht. 

 
Bijlage 7. 

 

1626 
Nr.1 

 

1627
? 

1627
? 

219 cm 149 cm 151,5 cm 63,5 cm 63,5 cm 

Ong. 
149,5 cm 
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Bijlage 8.          

 

 

 

 

 

 
      1629              1627 (gedateerd)                     1626 (gedateerd)        1628                         1629 

   
Opstelling van de werken ten opzichte van elkaar. Het middelste schilderij heeft zijn verdwijnpunt in 

het midden. De twee werken aan de rechterzijden van het middenpaneel hebben hun verdwijnpunt aan 

de linkerzijde. Zij ‘wijzen’ naar het middenstuk. De schilderijen die de linkerzijde flankeren hebben 

hun verdwijnpunten aan de rechterzijde om op die manier ook naar het middenpaneel te verwijzen. 

 

Bijlage 9. 

 
Jan de Bray, Het verzorgen van wezen: drie werken van Barmhartigheid,  

1663, Frans Halsmuseum Haarlem. 
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Bijlage 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijende stelletjes op het werk Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een 

huisbezoek aan de armen, 1628 (detail).
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Bijlage 11. 

 
Namenlijst Regenten van het Aalmoezeniershuis/ weeshuis: 

Discrepanties zijn rood gemarkeerd. 

De dertien afgebeelde regenten zijn blauw gemarkeerd. 

 Wagenaar Wapenbord Archief 

Symon Symons 1613  1613 

Dirk Klaaffen Kan 1613  1613 

Jacob Dirksz. De Lange 1613  1613 

Wybrant Warwyck 1613  1613 

Huych Jans van Craaijenftein 1613  1613 

Jan Adriaans Roeters 1613  1613 

Hendrik Hooft Willems 1613  1613 

Aernout de Vale 1614  1614 

Pieter Jan Mieuffen 1615  1615 

Frans Jacobs Hinloopen 1615  1615 

Jan Pieters du Bien 1616  1616 

Abel Matthysz. Burch 1616  1616 

Gysbert Jacobs de Gooijer 1617  1617 

Klaas Barents Verwer 1618  1618 

Ysbrant Cornelis Helm 1618  1618 

Jacob Hooft Willems 1619  1619 

Gerrit de Beer de Jonge 1619  1619 

Volckert Nannings van Aitha 1620  1620 

Cornelis Michiels Blaauw 1620  1620 

Frans Volckerts Croock 1621  1621 

Claas Andrieffe 1621  1621 

Willem Matthys Raaphorst 1622  1622 

Cornelis Canter 1622  1622 

Jan Salyns de Jonge 1622  1622 

Reyer Claas Dral 1623  1623 

Jacob Jacobs Rombout 1623  1623 

Dirk Hem 1623  1623 

Anthoni Davelaar 1624  1624 

Tating Jans Kat 1624  1624 

Eduart Emtinck 1625  1625 

Cornelis Stalpaart 1625  1625 

Pieter Jans Swelingh 1625  1625 

Hans Willem Elbinck 1626  1626 

Ysbrant Hein 1626  1626 
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Pieter Rans 1627  1627 

Mr. Joost Boelens 1627  1627 

Charles de Latseur 1628  1628 

Hans Schepel 1628  1628 

Pieter Schaap 1629  1629 

Hillebrand Bentes 1629  1629 

Aris Hendrik Halewat 1630  1630 

Hendrik Jans de Jonge 1630  1630 

Anthoni van Beaumont 1631  1631 

Pieter Pels 1631  1631 

Roehof Codde 1632  1632 

Pieter Gerrits Hoofd 1632  1632 

Adriaan Veen 1632  1632 

Albert Kuyper 1632  1632 

Pieter Cleutryn 1632  1632 

Guillaume Lindeman 1633  1633 

Dr. Jan van Hartogvelt 1633  1633 

Pieter Willems Hoofd 1634  1634 

Gerbrand Dobbes 1634  1634 

Jan Lefchevin 1635  1635 

Cornelis Rutgerts 1635  1635 

Adriaan Cornelis van Noort 1635  1635 

Joost de Baats 1636  1636 

Jacob van der Marckt 1636  1636 

Ottho Cornelis van den Oever 1637  1637 

Theunis Claas Bruyningh 1637  1637 

Mr. Jacob Bas Cornelisz. 1638  1638 

Floris Ysbrants Kieft 1638  1638 

Daniel Barends 1639  1639 

Cornelis Rus 1639  1639 

Jacob Francken 1640  1640 

Abraham Francx 1640  1640 

Jan de Baats 1641  1641 

Nicolaas Rochus van Capelle 1641  1641 

Pieter Vinck 1642  1642 

Jacob Vlack 1642  1642 

Dr. Johan Halewyn 1643  1643 

Jacobus Ryckaarts 1643  1643 

Raymont de Smeth 1644  1644 

Dirk Boelenfen 1644  1644 
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Pieter Seyn 1645  1645 

Gulliam Momma 1645  1645 

Frederik H. Bontemantel 1646  1646 

Jacob van Reyn 1646  1646 

Cornelis van Werckhoven 1647  1647 

Jacobus Reynft 1647  1647 

Jacob de la Salle 1648  1648 

Jacob Jacobsz. Hinloopen 1648  1648 

Floris Soop 1649  1649 

Hendrik Roeters 1649  1649 

Simon Felt 1650  1650 

Jacob de Wale 1650  1650 

Claas van Lith 1651  1651 

Simon Goulart 1651  1651 

Jacob Thymons Hinloopen 1652  1652 

Jeronimus de Hafe de Jonge 1652  1652 

Jan Tayfpil 1653  1653 

Floris Roeters 1653  1653 

Robert de Vicq 1654  1654 

Jan Vlasblom 1654  1654 

Jan van Egeren 1654  1654 

Nicolaas van Ryn 1654  1654 

Daniel van Gheel 1655  1655 

Mr. Rombout Hudde 1655  1655 

Aarnold ten Grotenhuis 1656  1656 

Mr. Floris Elias 1656  1656 

Hendrik Becker 1657  1657 

Johannes van de Putt 1657  1657 

Carel van Erpesum 1658  1658 

Paulus van Liebergen 1658  1658 

Michiel Tymons Hinloopen 1660  1660 

Joan Anslo 1660  1660 

Gysbert Schouten 1661  1661 

Daniel Auxbrebis 1661  1661 

Mr. Jacob Coeteburgh 1661 1666 1661 

Daniel de la Biftrate 1661 1666 1661 

Jan Slicher 1662 1666 1662 

Jacobus de Marez 1662 1666 1662 

Mr. Joan de Wale  1663 1666 1663 

Johannes Bailli 1663 1666 1663 
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Mr. Timon Hinlopen 1666 1666 1666 

Daniel Roehoff 1670 1670 1670 

Dirk Bas Jacobsen 1673 1673  

Mr. Rombout Jacob Jacobse 1673 onbekend  

Jan van Lier 1673 1673  

Mr. Adriaen Roest 1674 1674  

Floris Raap 1677 1677  

Gijsbrecht de David Strantwijck 1678 1678  

Mr. Dirck Hillensberg 1682 1682  

Mr. Willem van der Waeijen 1682 1682  

Jacob van Gesel 1682 1682  

Dr. Hubertus Krieck 1682 1682  

Aernout Abels 1682 1682  

Lodewijck Mierinck 1684 1684  

Dirck Schaep 1684 1684  

Cornelis Darvall 1689 1689  

Constantinus de Renialme 1692 1692  

Jan Eyghels 1695 1695  

Mr. Johannes van Hoorn 1695 1695  

Rudolf Vogelsank 1697 1697  

Mr. Wigbold Slicher de jonge 1697 1697  

Willem van der Does 1705 1705  

Christiaan van Westerhoff 1708 1708  

Jean Lepeltak 1708 1708  

Jacob Boule 1712 1712  

Jan de Veer 1712 1712  

Theodor Rogge 1717 1717  

Lodewijck de Bas 1719 1719  

Mr. Nicolaes Philips de Famars 1719 1719  

Mr. Wichbolt Elbertsz. Slicher onbekend onbekend onbekend 

Mr. Peter Lepper 1720 1720  

Mr. Jan van Vliet 1724 1724  

Dr. Casparus Commelin jr. 1724 1724  

Willem Swart 1725 1725  

Philips Schrijver 1729 1728  

Abraham Vermeren 1731 1731  

Pieter van Loon 1734 1734  

Pieter Schrick 1734 1734  

Pieter v.d. Meulen jr. 1736 1736  

Mr. Guillelmo Pels 1737 1737  
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Mr. Pieter Schaak 1737 1737  

Pieter Hendrik de Bas 1742 1741  

Dirk Alewijn 1743 1744  

Guiliemo Hartsinck 1745 1745  

Gilles v.d. Voort 1747 1747  

Mr. Jan Carel v.d. Muelen onbekend 1748  

Anthony de Bordes 1749 1749  

Mr. Jan Frederik Bachman 1749 1749  

Dr. Joan van Alphen 1751 1751  

Corn. Backer Cornzn. 1757 1757  

Lodewijck de Bas 1763 1763  

Mr. Jan Joost Marcus 1763 1764  

Mr. Johan Cornelis. Rademacher 1764 1764  

Herman van der Keere  1772  

Mr. Jacob Hendrik Talbot  1775  

Maarten Romswinkel  1781  

Mr. Henricus Calkoen  1787  

Hendrik Tack  1789  

Conelis 't Hoen  1791  

Pieter Walland  1792  

Pr. Alexander Hasselaer  1792  

Campegius v.d. Straten  1792  

Dr. Is. Pn. Michell  1794  

Blanco    

Blanco    

Dr. Gasparus Rensing  1796  

Marten Udink  1796  

Dirk van Hinlopen  1798  

Johan Mart Verhoesen  1798  

Nicolaas van Walree  1798  

Dr. Cornelis Henricus a. Roy  1798  

Hendrik van Wayenburg  1798  

Mr. Cornelis Vollenhoven  1801  

Mr. Adriaan de Bruine  1806  

Jan Gerrit Jacobsen  1807  

Jan Gerrit Jorissen  1807  

Johannes Berntz  1808  

Mr. Cornelis Vollenhoven onbekend onbekend onbekend 

Johannes van Wayenburg  1817  

Willem van Loon  1817  
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Johan Christoph Rentelinsen  1818  

Mr. Pieter Wolterbeek  1824  

Hendrik van Wayenburg Arnold  1824  

Mr. Johannes Sebastiaan van  1824  

Naamen    
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Bijlage 12. 

     
a. Onbekend, Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis, 1626 (detail). 

b. Zeventiende-eeuwse degen. 

 

Bijlage 13. 

 
Onbekend, Een Aalmoezenier vergezeld door de hoofdprovoost brengt een huisbezoek aan de armen 

(detail), 1628. De mannen zouden Pieter Rans en Joost Boelens voorstellen. 
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Bijlage 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Moreelse, Joost Boelens (detail), 1626.           b. Onbekend, Huisbezoek bij de armen 

Iconografisch bureau, RKD, Den Haag.           (detail).    

         
Bijlage 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Van der Helst, Pieter Rans (detail),  b. Onbekend, Huisbezoek bij de armen (detail). 

Iconografisch Bureau, Den Haag. 
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Bijlage 16. 

 
a. Onbekend, Uitdeling van kleren door het               b. Moreelse, Joost Boelens (detail), 1626. 

Aalmoezeniershuis (detail).               Bureau, RKD, Den Haag. 

   
Bijlage 17. 

 
a. Moreelse, Joost Boelens, 1626. Iconografisch      b. Van der Helst, Pieter Rans, Iconografisch 

bureau, RKD Den Haag.         Bureau, RKD Den Haag. 
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