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Naar aanleiding van de terugkeer van Napoleon in 1815 en de oorlogsdreiging die daar van 
uit ging, werd door vier Amsterdammers het ’Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van 
den gewapenden dienst in de Nederlanden’ opgericht 1). De idee achter dit initiatief was 
dat via inzamelingen onder de Nederlandse bevolking een fonds zou ontstaan, door middel 
waarvan mensen die als gevolg van de oorlogshandelingen armlastig waren geworden, wedu¬ 
wen en wezen van gesneuvelden, verminkte soldaten, ondersteund konden worden, zodat 
zij ’die lijf en goed voor het Vaderland opgeofferd hadden’ niet aan hun lot overgelaten 
zouden worden. 
Vooral gedurende de jaren 1815 en 1816 sloeg dit idee erg aan, en talrijke giften stroom¬ 
den binnen. In hoeverre de steun van Willem I, die het fonds via een K.B. op 9 november 
1815 (no. 96) officieel erkende, tot dit succes heeft bijgedragen, is niet bekend. Het feit, 
dat hij er beschermheer van werd, zal er zeker toe hebben bijgedragen 2). Het K.B. bepaal¬ 
de dat voor ondersteuning in aanmerking kwamen de verminkten, en weduwen en wezen 
der gesneuvelden van de slag bij Waterloo, de overgebleven verminkten uit vroegere oorlo¬ 
gen, en degenen die als gevolg van latere veldtochten invalide dan wel weduwe of wees 
zouden worden. Bij het toekennen van de uitkeringen moest steeds voorop staan, dat de 
begunstigde armlastig was, dat wil zeggen dat hij niet uit eigen middelen in zijn levens¬ 
onderhoud kon voorzien. Aldus was het fonds een typisch 19de-eeuwse charitatieve instel¬ 
ling met een sterk nationalistisch karakter, die zich met steun van de overheid inzette voor 
militairen of hun nabestaanden die als gevolg van oorlogshandelingen in dienst van het 
vaderland armlastig waren geworden. 
Het fonds kwam onder beheer te staan van een Algemene Vergadering die éénmaal per jaar 
in Amsterdam gehouden moesten worden en samensteld was uit de leden van het hoofdbe¬ 
stuur 3) en afgevaardigden van de Districts-Commissiën; deze commissies hadden de leiding 
over de verschillende districten waarin men Nederland had verdeeld teneinde de jaarlijkse 
inzameling van geld voor het fonds te verzorgen. Tevens vielen de begunstigden van het 
fonds die in het district woonden onder de verantwoording van deze district-commissies. 
Op 20 en 21 maart 1816 kwam de Algemene Vergadering voor het eerst bijeen. Het bleek 
dat de inzamelingen een kapitaal bijeen hadden gebracht dat jaarlijks een inkomen zou ver¬ 
tegenwoordigen van fl. 65.720,— 4). Dit inkomen hoopte men nog verder te vergroten 
door jaarlijks te houden inzamelingen en schenkingen, Dit laatste viel echter tegen, want 
na 1816 daalde de opbrengst van de jaarlijkse collectes evenals het aantal schenkingen; 
door het eindigen van de oorlog had het fonds waarschijnlijk zijn actualiteit verloren. Met 
het Hotel des Invalides in Parijs in het achterhoofd besloot men een gedeelte van het 
bijeengebrachte geld te besteden aan de stichting van een invalidenhuis. Aanvankelijk had 
men Amersfoort als vestigingsplaats voor dit tehuis gekozen, maar toen bleek dat Leiden 
kosteloos het Proveniershuis aan de Middenweg - voorheen was het een oudemannen- en 
vrouwenhuis geweest waardoor het zeer geschikt leek voor een dergelijke instelling - ter 
beschikking stelde, besloot men het Invalidenhuis in deze stad te vestigen. Na een verbou- 

*) Dit artikel kwam voort uit een beurt in het kader van het werkcollege zeegeschiedenis 
over ’De sociale omstandigheden van de zeeman bij marine en koopvaardij in de 19e 
eeuw’, in het academiejaar 1976/1977 onder leiding van dr. J.R. Bruijn aan de Rijks¬ 
universiteit te Leiden gehouden. 
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wing (kosten f 21.000,-) waarbij een directeurswoning werd aangebouwd en ten bate 
van de ’luchtigheid’ een wandelplaats en een binnenplaats werden aangelegd, kon op 2 
maart 1817 de 104-jarige Georg Saur, zijn intrek in het Invalidenhuis nemen. Hij overleed 
op 18 december 1818 op 106-jarige leeftijd en was daarmee de oudste inwoner die het 
Invalidenhuis gekend heeft 5). 
Het Invalidenhuis kwam onder beheer te staan van een Raad van Administratie. Deze be¬ 
stond uit twee Commissarissen tot het Invalidenhuis, behorende tot de Districts-Commissie 
uit Leiden, De Commandant-Directeur van het Invalidenhuis en de oudste in de inrichting 
aanwezige kapitein. De Raad was echter niet het hoogste machtsorgaan van het Invaliden¬ 
huis. Voor belangrijke beslissingen was zij steeds verantwoording verschuldigd aan het hoofd¬ 
bestuur van het fonds 6). De belangrijkste bestuurder binnen het gesticht was de Comman¬ 
dant-Directeur. Alle officieren, invaliden en bedienden stonden onder zijn bevel. Hij had de 
dageiijkse leiding en moest de orde in het gesticht handhaven. Tevens moest hij een con- 
duite-lijst van alle aanwezigen bijhouden. Zijn belangrijkste sanctiemiddel was dat hij inva¬ 
liden die zich hadden misdragen via de Raad van Administratie aan de Commissarissen 
mocht voordragen om uit het huis gezet te worden. Overigens moesten de Commissarissen 
alvorens dit advies op te volgen eerst goedkeuring vragen aan het hoofdbestuur. Van 
verdere sanctiemiddelen jegens invaliden die zich niet aan de regels hielden, spreekt het Re¬ 
glement van 1818 niet 7). Dat de orde toch een probleem vormde en er behoefte was om 
in de ogen van de leiding lastige - in de meeste gevallen chronisch dronken - invaliden beter 
onder controle te houden zonder hen direct te hoeven wegzenden, blijkt uit het feit dat 
men bij de hernieuwing van het Reglement in 1867 de sanctie-middelen van de Comman¬ 
dant-Directeur uitbreidde. Hij krijgt nu het recht om ten hoogste vier dagen arrest of 
politiekamer op te leggen 8). 
Het Invalidenhuis is aldus een typisch militaire instelling. De hiërarchische stratificatie 
van het leger wordt er in voortgezet. De invaliden blijven soldaten die zich moeten onder¬ 
werpen aan de regels van orde en tucht zoals die door hun meerderen worden opgelegd. 
Toch heeft het Invalidenhuis altijd een vrijwillig karakter gehad. Plaatsing in het tehuis 
was steeds op vrijwillige basis. Wilde men in het gesticht opgenomen worden, dan moest 
men hiertoe een verzoek indienen bij het hoofdbestuur van het fonds. Om voor plaatsing 
in aanmerking te komen moest men een aantal voorwaarden voldoen. Tot 1867 behoorde 
men oorlogs-invalide te zijn, daarna werden steeds meer militairen die in dienst door 
ziekte gebreken hadden gekregen of voor dienst te oud waren geworden toegelaten. Ik kom 
op deze verandering nog terug 9). Het huis was alleen bedoeld voor militairen onder de 
rang van officier 10), die - we zagen het reeds - niet meer uit eigen middelen in hun behoef¬ 
ten konden voorzien. Een derde voorwaarde was dat men ongehuwd moest zijn of weduw¬ 
naar zonder kinderen. Gehuwden werden alleen toegelaten met toestemming van hun 
echtgenotes 11). Tenslotte behoorde men over een voortdurend en onbezwaard militair 
pensioen te beschikken 12). Vooral deze laatste voorwaarde was belangrijk omdat de 
invaliden dit pensioen - gemiddeld f91,- per jaar aan het gesticht moesten afstaan. Naast 
dit pensioen moesten de invaliden de gratificatie die zij van het Fonds ter aanmoediging 
enz. kregen (gemiddeld f 30,30) afstaan aan het Invalidenhuis ter bestrijding van de kosten 
die de inrichting voor hen maakte. De rest van de exploitatie- en onderhoudskosten van het 
Invalidenhuis kwam voor rekening van het fonds. 
Een bijzondere plaats in het Invalidenhuis namen de zeelieden in. In tegenstelling tot de 
landmacht-militairen werden de kosten van hun verblijf in de inrichting geheel door het 
departement van marine betaald. Hiertoe was in 1817 overeenstemming bereikt tussen het 
ministerie van marine en het hoofdbestuur van het fonds. Deze overeenkomst werd op 20 
juli 1818 bij K.B. (no. 27) door Willem I bevestigd. Besloten was dat zeelieden die door 
ouderdom of gebreken niet meer in staat waren om door arbeid in hun onderhoud te voor¬ 
zien en die verklaarden in het Invalidenhuis opgenomen te willen worden, daartoe in staat 
gesteld zouden worden. Bij de marine was de pensionering zodanig geregeld dat alle zee- 
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lieden die veertig jaar gediend hadden, op 50-jarige leeftijd gepensioneerd werden. Elk jaar 
dat buiten Nederland werd doorgebracht, telde daarbij voor anderhalf, tropenjaren telden 
dubbel. Later werd deze vereiste diensttijd tot dertig jaar teruggebracht. Tevens kwam men 
voor een pensioenuitkering in aanmerking als men tijdens de dienst door een ongeval of 
ziekte blijvend invalide was geworden. De pensioenuitkeringen bij de marine zijn in de eer¬ 
ste helft van de 19de eeuw stabiel gebleven -rond f 96,—. Pas in 1851 worden zij verhoogd 
tot f 110,13. 
Bij de overeenkomst tussen het ministerie van marine en het hoofdbestuur van het fonds 
was bedongen dat het ministerie de onderhoudskosten van de zeelieden in het Invalidehuis 
geheel voor zijn rekening zou nemen. De kosten werden geschat op f 150,— per jaar. Het 
ministerie betaalde deze kosten op de volgende wijze: het pensioen van de in het Invaliden¬ 
huis opgenomen zeeman werd aan het gesticht afgedragen en tot f 150,— aangevuld door 
middel van een zgn. ’’suppletie”, welke getrokken werd uit het ’’Fonds voor oude en 
gebrekkige zeelieden”. Dit fonds viel onder de verantwoording van het ministerie van 
marine en stond los van ’s rijks kas. Het was ontstaan uit de zgn. ’’ducaton-gelden”. Bij 
K.B. (no. 10) had Willem I op 17 mei 1814 bepaald dat iedere schepeling die bij een 
vreemd koopvaardijschip aanmonsterde één ducaton (is f 3,15) belasting moest betalen. 
Hoewel deze regeling op 15 maart 1818 weer afgeschaft werd, was er wel al een pot ont¬ 
staan van f 10.152,05. Het K.B. van 20 juli 1818 regelde dat deze gelden ten name van het 
ministerie van marine voor oude en gebrekkige zeelieden uitgezet moesten worden op het 
Grootboek der Nederlandse schuld. Uit de renten hiervan moesten de suppleties van de 
oude en gebrekkige zeelieden in het Invalidenhuis betaald worden. Wat daarna van de 
renten overbleef, diende ter vermeerdering van het fonds. Behalve door deze renten werd 
het fonds verder aangevuld met gelden uit de verkoop van goud- en zilverwerk en contante 
penningen die overleden of gedeserteerde manschappen en officieren hadden nagelaten en 
waar de nabestaanden geen claims op legden, uit de armbussen aan boord van de marinesche¬ 
pen en uit de baten van speciaal ten behoeve van het fonds uitgegeven boeken en kaarten 
14). Tenslotte dient vermeld te worden dat als gevolg van deze bijzondere regeling zee¬ 
lieden in tegenstelling tot landmacht-militairen zich niet persoonlijk met een verzoek tot 
plaatsing in het Invalidehuis behoefden te wenden, maar dat het departement van marine 
dat voor hen deed 15). 
Aanvankelijk waren de kosten van het Invalidenhuis voor het Fonds ter aanmoediging enz. 
geen probleem. Toen echter na de afscheiding van België in 1839 de Belgische tak van het 
fonds zich afsplitste, hetgeen een kapitaalverlies van op zijn minst f 80.000,- opleverde, 
raakte het fonds in een financiële crisis. De kosten van het Invalidenhuis dreigden haar nu 
boven het hoofd te groeien. In de periode 1840 - 1844 wordt de financiële situatie zo 
slecht dat overwogen wordt het Invalidenhuis te sluiten. Willem II brengt echter in 1844 
redding. Hij besluit het Invalidenhuis jaarlijks een subsidie van f 5.000,- te geven uit 
’s rijkskas om de tekorten op te vangen. Tevens ging de stad Leiden vanaf 1845 per jaar 
f 600,- bijdragen aan de onderhoudskosten van het Invalidenhuis 16). Onder druk van de 
financiële moeilijkheden en waarschijnlijk ook als gevolg van de prijsstijgingen die zich in 
de eerste helft van de 19e eeuw voordeden - Brugmans berekende deze tussen 1820 en 
1870 op tenminste 50 pet. 17) - werd in 1842 aan het ministerie van marine verzocht het 
bedrag dat zij per man per jaar aan het Invalidenhuis betaalde te verhogen van f 150,- 
tot f 230,-. Het ministerie stemde met deze verhoging in en verhoogde de suppleties. 
Dit bracht een aanzienlijke verzwaring voor het fonds voor oude en gebrekkige zeelieden 
mee. Zijn bijdrage aan het Invalidenhuis steeg dan ook van f 809,37 in 1842 tot f 1262,30 
in 1843 (zie Bijlage I). Overigens was deze verhoging niet van toepassing op zeelieden die 
al in het Invalidenhuis zaten 18). 
Zoals ik hierboven reeds beschreef, was de opname in het Invalidenhuis steeds op vrijwillige 
basis. Dit betekende dat men ook naar eigen wens kon uittreden. Een invalide moest hier¬ 
toe wel toestemming hebben van de Commandant. Van de kleding en rang die het Invali- 
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denhuis hem had verstrekt, moest hij dan afstand doen. Tevens liep hij de kans zijn gratifi¬ 
catie van het fonds te verliezen. Aantrekkelijk was het dus niet altijd en voor velen - de 
meesten waren immers ongetrouwd - waarschijnlijk onmogelijk. Waar moesten zij heen? 
Overigens was het na uittreding slechts éénmaal mogelijk om nogmaals in het Invalidenhuis 
opgenomen te worden. Stapte men voor een tweede maal op, dan was toetreding niet meer 
mogelijk 19). Korte verloven waren wel toegestaan. De Commandant-Directeur kon voor 
hooguit vier dagen en vier nachten verlof geven. Voor langere verloven was toestemming 
nodig van de Raad van Administratie; deze kon verloven toestaan tot maximaal één maand20). 
Eenmaal in het Invalidenhuis opgenomen wachtte de invaliden een weliswaar gereglemen¬ 
teerd, maar rustig leven. Hoewel het gebouw kaal en ongezellig aandeed, had men toch 
enige pogingen gedaan er het leven voor de bewoners te veraangenamen. Hierboven wees ik 
reeds op de wandel- en binnenplaats waar men een tuin met wat bomen en banken had 
aangelegd, zodat de invaliden zich konden vertreden. De eetzaal was tevens ’’speelzaal” 
waar een biljart en enige domino-, dam-, trictrac- en andere spelen aanwezig waren. Er was 
in het gebouw een bibliotheekje met 600 boeken waar de bewoners tevens enige dagbladen 
en tijdschriften konden vinden. Behalve gedurende de etenstijden waren de invaliden vrij 
om te gaan en staan waar zij wilden. Een bijzondere luxe voor die tijd mogen wel de was¬ 
lokalen genoemd worden die van waterleiding waren voorzien. 
Ook de voeding moet over het algemeen van een redelijke kwaliteit geweest zijn. Hieronder 
volgt een staatje van wat men per dag, per man kreeg. Art. 23 van het Reglement schreef 
voor dat de Commandant-Directeur zorg moest dragen voor een goede kwaliteit van het 
voedsel, hetgeen zeker geen overbodige bepaling was in een tijd dat veel bakkers en boeren 
met hun producten knoeiden. Overigens probeerde men, vooral in de periode na 1840, 
zoveel mogelijk op het eten te bezuinigen. In hoeverre dit ten koste is gegaan van de kwali¬ 
teit van het voedsel is mij niet duidelijk geworden 21). 
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kilogr. gemalen koffie, 
thee, 
brood, 
boter, 
boter, bovendien, wanneer er visch gege¬ 
ten wordt, 
rijst voor de soep of groene erwten, 

kilogr. rijst voor de rijstebrij of 
gort voor de karnemelksche pap, 
stroop voor id., 
zout, 
vleesch of 
spek of worst of 
visch, 
rundervet of 
reuzel, 

liter aardappelen of 
boonen of erwten, 
groene erwten voor soep, 
bier bij het middagmaal 
melk voor de koffie, 
karnemelk, 
melk voor de rijstebrij, 

cent groenten, 
cent olie, azijn, mosterd enz. 
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’s zomers 8.00 
12.00 
15.00 
17.00 
20.00 ’s winters 
21.00 ’s zomers 

Interessant voor de dagindeling die men in het Invalidenhuis aanhield, zijn de etenstijden 22) 
’s winters 8.30 

Boterhammen met koffie 
Koffie 
Soep, vlees (vrijdag’s vis) met groenten en aardappelen 
Thee 
Drie maal per week gekookte karnemelk met gort en rijstebrij 
met stroop, de andere avonden boterhammen met koffie. 

Of deze regeling van het eten altijd zo is geweest - bovenstaande beschrijving stamt uit 
1887 - is niet bekend. Art. 36 van het Reglement van 1818 schrijft namelijk voor dat de 
invaliden hun eigen ’menage’ moeten houden en daartoe een tractement van niet meer 
dan f 0,40 per dag ontvangen plus een pond brood of de waarde daarvan. Het lijkt mij 
echter onwaarschijnlijk dat de invaliden buitenshuis moesten eten of zelf hun potje moes¬ 
ten koken. 
Naast voedsel kregen de invaliden kleding van het huis. Bij intreding schreef Art. 33 van het 
Reglement van 1818 de volgende uitrusting voor: 

Equipeering. Art. 33 

De kleeding der Invaliden zal bestaan uit de 
navolgende stukken, welke zullen vernieuwd wor¬ 
den, zoo alsdaarbij staat uitgedrukt, als 
I Blaauwe rok met oranje opslagen 

te vernieuwen om de 3 jaren. 
I blaauw vest met mouwen, 

te vernieuwen om de 2 jaren. 
laken I wit vest met mouwen 

te vernieuwen om de 3 jaren. 
I grijze pantalon 

te vernieuwen om de 1 1/2 jaren. 
I grijze pantalon 

te vernieuwen om 1 jaar. 
carcaay I grijze kapot (is lange soldatenjas) 

te vernieuwen om de 4 jaren. 
I hoed te vernieuwen om de 3 jaren. 
En zal op de knopen van rok en hoed worden ge¬ 
zet, het woord Invalide, en op de onderste omge- 
slagene hoeken van den rok een starretje. 
Bij de aanneming van ieder man zullen aan den- 
zelven worden uitgereikt, de navolgende kleine 
équipement stukken, als: 

2 hembden, 
2 paar schoenen, 
2 paar sokken, 
2 Onderbroeken, 
I paar zwarte slopkousen, 
I kwartiermuts, 
I halsdas en gesp, 
I kam, 
1 kleederborstel, 
1 schoenborstel, 
2 handdoeken, en 
I zakboekje. 
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Ook de geneeskundige verzorging was niet vergeten. In het huis was een aparte ziekenzaal 
waar de minder ernstige zieken verpleegd werden. Zwaar zieken werden overgebracht naar 
het Militair Hospitaal in Leiden. Regelmatig werd het Invalidenhuis bezocht door een 
geneesheer en een heelmeester 23). 
Verplichtingen hadden de invaliden weinig. Pas in 1867 wordt in het vernieuwde Regle¬ 
ment een artikel opgenomen, waarin de invaliden corvee-diensten opgedragen krijgen 24). 
Typisch militair zijn de inspecties die eenmaal per week door de Commandant-Directeur 
werden afgenomen en eenmaal in de drie maanden door deze en de Commissarissen tot 
het Invalidenhuis. Voor de rest waren de invaliden vrijgesteld van alle militaire dienst 25). 
Al met al is de verzorging in het Invalidenhuis dus wel goed te noemen. Ondanks dit gunsti¬ 
ge beeld is het gesticht nooit populair geweest. Veel deelgerechtigden aan het fonds meden 
het huis of zagen het als doorgangshuis. De oorzaak van deze impopulariteit moet bij het 
huis zelf gezocht worden. Ondanks de goede verzorging waren de invaliden een groot deel 
van hun persoonlijke vrijheid kwijt. Voor verlof moesten zij toestemming vragen, zij waren 
gebonden aan de dagindeling van het instituut en moesten zich onderwerpen aan’de regels 
van orde en tucht waarvan de mate van strengheid samen gehangen zal hebben met de 
persoon van de Commandant-Directeur. Over het algemeen krijgt men uit de literatuur en 
uit de Algemene Verslagen van het hoofdbestuur de indruk dat de invaliden op patriarchale 
wijze worden behandeld 26). Het valt niet te verwonderen dat veel verminkten de goede 
verzorging in het Invalidenhuis als genadebrood zagen, hetgeen ze liever niet aten. 

Wanneer na 1840 Nederland niet meer betrokken raakt bij gewapende internationale con¬ 
flicten, waardoor het aantal oorlogsslachtoffers en daarmee het aantal oorlogsinvaliden 
afneemt, begint het Invalidenhuis meer en meer zijn functie te verliezen. De generatie 
Waterloo-invaliden sterft langzamerhand uit en vooral na 1845 loopt het inwonertal van 
het instituut steeds verder terug. Opvallend hierbij is dat het aantal zeelieden in het Inva¬ 
lidenhuis gelijk blijft. Relatief gaan zij dan ook een steeds grotere groep binnen het Invali¬ 
denhuis uitmaken. Vormden zij tussen 1819 en 1840 gemiddeld 8 pet. van de invaliden, 
rond 1850 is een kwart van het aantal gestichtsbewoners voorheen zeeman geweest, (zie 
Bijlage). De oorzaak van het gelijk blijven van het aantal zeelieden in tegenstelling tot 
de rest van het aantal inwoners van het invalidenhuis moet gezocht worden in het feit 
dat dankzij de gunstige regeling die het ministerie van marine in 1817 met het Fonds ter 
aanmoeding enz. had afgesloten, het Invalidenhuis steeds open had gestaan voor zeelieden, 
die hulpbehoevend waren geworden door ouderdom of door gebreken tijdens de dienst 
door ziekte of ongevallen opgelopen. In tegenstelling tot de landmacht-militairen hoefden 
de zeelieden dus geen oorlogsslachtoffers te zijn. 
Als na 1845 het inwonertal van het Invalidenhuis nog verder terugloopt, wordt er vooral 
van de kant van de legerleiding op aangedrongen landmacht-militairen dezelfde rechten 
te geven als zeelieden, en het Invalidenhuis ook open te stellen voor soldaten en onder¬ 
officieren die bij de landmacht door ziekte of ongevallen ongeschikt waren geworden voor 
de dienst, of hiervoor te oud waren geworden. Het conservatieve hoofdbestuur handhaafde 
echter tot 1867 het standpunt dat buiten oude en gebrekkige zeelieden alleen oorlogsinva¬ 
liden kans op plaatsing konden maken. Dan gaan zij toch overstag en artikel 1 van het in 
dat jaar ingevoerde nieuwe Reglement stelt het Invalidenhuis ook open voor diegenen die 
door het ministerie van oorlog of koloniën worden aangewezen 27). Het Invalidenhuis 
krijgt hierdoor in tweede helft van de 19de eeuw steeds meer het karakter van een militair 
bejaardenhuis. 
Ondanks deze verruiming in het plaatsingsbeleid blijft het Invalidenhuis na 1867 onderbe¬ 
zet (zie Bijlage). Tijdgenoten signaleren dit. Van Bennekom kan in 1887 maar moeilijk 
begrijpen waarom deze ’’schoone, doelmatige inrichting met zulk zorgvuldig beheer” zo 
weinig in trek is. Hij wijt het aan onbekendheid met het Invalidenhuis en probeert daar 
via zijn boekje wat aan Ie doen 28). Dat hij weinig succes had, blijkt uit het feit dat het 
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aantal bewoners verder afneemt in de laatste decennia van de 19de eeuw. Het hoofdbestuur 
moet in 1902 constateren dat het Invalidenhuis nog maar voor de helft bezet is 29). 
In de 20ste eeuw blijft het Invalidenhuis een kwijnend, wat uit de tijd rakend instituut. De 
verhuizing in 1913 naar het ruimere en moderner opgezette nieuwe Invalidenhuis aan de 
Hoge Rijndijk in Leiden kan hier weinig aan veranderen. Het aantal invaliden blijft klein en 
als in 1935, waarschijnlijk als gevolg van bezuinigingen bij het ministerie van oorlog en 
marine in verband met de slechte economische situatie, het Militair Invalidenhuis opgehe¬ 
ven wordt, zijn er nog maag 39 verpleegden. Twaalf van hen geven er de voorkeur aan in 
Leiden bij particulieren ondergebracht te worden, de zevenentwintig anderen vertrekken 
naar het militair verpleegtehuis Bronbeek bij Arnhem 30). 

Aldus kwam een einde aan een typisch 19de-eeuws instituut, dat ontstaan was uit een 
mengeling van vaderlandsliefde en 19de-eeuwse liefdadigheid. Via het ’’Fonds ter aan¬ 
moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden” hadden de 
gegoede Nederlandse burgers op hun eigen wijze een bijdrage willen leveren tot de lots¬ 
verbetering van de gewone soldaat en/of zijn nabestaanden die zijn lichaam had gegeven om 
het ’’Vaderland” te verdedigen. Het Invalidenhuis moest in al zijn eenvoud het symbool 
zijn van dit in naam van het Nederlandse volk betoonde medeleven met het lot van de ge¬ 
wone, verminkte soldaat. Toen na 1840 het aantal oorlogsinvaliden sterk daalde, verloor 
het Invalidenhuis meer en meer deze functie. Pas in 1867 erkende het hoofdbestuur van 
het fonds deze ontwikkeling. Door het open te stellen voor bejaarde en zieke militairen 
verwaterde het Invalidenhuis na 1867 tot een militair bejaardenhuis, waar de ministeries 
van oorlog, marine en koloniën voor door ouderdom en/of ziekte voor de dienst onge¬ 
schikt geworden militairen een wijkplaats vonden. Het feit dat het instituut steeds im¬ 
populair bleef bij het merendeel der oorlogsinvaliden en de lage bezettingsgraad na 1850 
wijzen erop dat de verminkten en na 1867 de bejaarde soldaten deze goed bedoelde liefda¬ 
digheid maar weinig konden waarderen. Alleen als de omstandigheden geen andere moge¬ 
lijkheid meer boden, aten zij het, wat door hen gezien werd als door de hogere standen 
voorgeschoteld, genadebrood. 

Bijlage 
a) Totaal aantal bewoners en het aantal zeelieden onder hen (1819-1853) en de suppletie 

voor zeelieden betaald (1819-1850) 

Jaar bewoners 

1819 
1820 
1821 140 
1822 154 
1823 164 
1824 146 
1825 139 
1826 125 
1827 121 
1828 123 
1829 119 
1830 119 
1831 138 
1832 144 
1833 140 
1834 141 
1835 146 

44 

zeelieden onder 
hen 
10 
11 
12 
13 
11 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
11 
14 
14 

8 
7 
7 

in percentage van 
het totaal 

8,6 
8,4 
6.7 
6.8 
7.2 
8,8 
9,0 
9.8 

10,0 
9.2 

10,1 
9.7 
5.7 
4.9 
4.8 

suppletie 

f 244,10 
313.50 
460,25 
380,00 
338.50 
383,55 
387.50 
492,99 
545,37 
609,83 
553,49 
410,60 
423,00 
520,58 
346,29 
288,00 
307,67 

1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 

135 
131 
128 
130 
122 
125 
125* 
124 
113 
105 
100 
98 
95 
83 
78 
77 
77 
72 

6 
7 

10 
13 
17 
18 

16** 
14 
15 
17 
14 
15 
18 
20 
19 

4,4 
5,3 
7,8 

10,0 
13,9 
14,4 

15.2 
14,0 
15.3 
17.9 
16.9 
19,2 
23.4 f 
26,0 
26.4 

334,78 
256,25 
234,52 
280,50 
388,16 
512,93 
809,37 

1262,30 
1195,95 
1136,85 
1161,00 
1161,00 
1139,25 
1085,74 
969,81 

20140,33(Totaal) 

b) Totaal aantal bewoners (1854-1895) 
Jaar Bewoners 
1854 76 1875 
1855 82 1876 
1856 74 1877 
1857 72 1878 
1858 68 1879 
1859 69 1880 
1860 64 1881 
1861 70 1882 
1862 72 1883 
1863 71 1884 
1864 77 1885 
1865 52 1886 
1866 51 1887 
1867 59 1888 
1868 ? 1889 
1869 ? 1890 
1870 ? 1891 
1871 ? 1892 
1872 ? 1893 
1873 ? 1894 
1874 65 1895 

75 
? 
73 
77 
82 
69 
76 
69 
74 
68 
66 
61 
65 
59 
49 (?) 
48 
41 
52 
53 
51 

*) Vanaf dit jaar is het aantal bewoners gegeven per 31 december. In de jaren vóór 1842 is 
het aantal over het gehele jaar geadministreerde invaliden geteld. In deze cijfers zit dus 
ook het verloop van het aantal invaliden in dat jaar. De cijfers vóór 1842 liggen dan 
ook iets hoger (gemiddeld + 8 pet.) dan die van de jaren na 1841. 

) Vanaf 1845 is het aantal invalide zeelieden per 31 december gegeven. In de jaren vóór 
1845 is het aantal over het gehele jaar geadministreerde invalide zeelieden geteld. 

De bronnen van deze bijlage zijn de volgende: 
Voor het aantal bewoners en het aantal zeelieden hiervan, zijn de Bijlagen op de notulen 
van de Districts-Commissie Leiden van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning 
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onderzocht. Relevante gegevens werden alleen gevonden voor de periode 1819-1853. (Ge¬ 
meente Archief Leiden; Archief der Districts-Commissie Leiden van het ’’Fonds ter aan¬ 
moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, (1815) 1816- 
1946; Inventaris nrs. 4-5 en 8-12). Voor het aantal bewoners gedurende de periode 1854- 
1895 zijn de Gemeenteverslagen van de stad Leiden geraadpleegd. 
De suppletie welke het fonds van oude en gebrekkige zeelieden aan het Invalidenhuis gaf, 
is alleen voor de periode 1819-1850 bekend, (Collectie Quarles van Ufford, in het Algemeen 
Rijks Archief te Den Haag, nr. 23, portefeuille V nr. 9, zie met name de staat van jaarlijkse 
ontvangsten en uigaven van het Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden). De heer A.B. 
Hendriks wees mij op deze bron. 

Noten 

1) , H.W. Fischer, Over en voor het Leidsche Invalidenhuis (1913, Leiden); p.4 (Leids 
Gemeente Archief, no. 64619 (p)) 

2) , K.H.O. van Bennekom, Het Invalidenhuis te Leiden (Zutphen, 1887); p.5 (Gemeente 
Archief Leiden, no. 64617 (d)). hierin het Reglement van 1867. 

3) , Hoe dit hoofdbestuur was samengesteld, is mij niet duidelijk geworden. 
4) , Het fonds had in 1816 het volgende kapitaal: 

f 511.000,— Werkelijke schuld. 
11.000,— N. Synd. Bonds 

633.284,18 Contant Geld 
16.420,— Vermoedelijke jaarlijkse toelage 

f 1.171.704,18 Totaal 
Bron: Van Bennekom, a.w. ; p.6. 

5) , Van Bennekom, a.w. ; 6-16 
6) , Reglement van Inrichting, Beheer en Administratie van het Invalidenhuis te Leiden 

(1818); Art. 15, 19, 21 en 29. (Gemeente Archief Leiden, no. 64616 (p)). 
7) , Reglement 1818; Art. 14,26,29. 
8) , Reglement 1867 ; Art. 25 (zie Van Bennekom, a.w.) 
9) , Vergelijk Reglement 1818 ; Art. 1 en Reglement 1867 ; Art. 1 

10) , Reglement 1818 ; Art. 1 
11) , Bericht omtrent het Invalidenhuis te Leiden, (1902). (Gemeente Archief Leiden 

no. 64619 x (p)). 
12) , Reglement 1818; Art. 3 en Bericht omtrent het Invalidenhuis te Leiden. 
13) , Receuil van de verordeningen van de Marine; 4 april 1808, 19 oktober 1808, 

9 september 1815. (Verordeningen uitgevaardigd door de marine, waarvan een 
verzameling berust in het Bureau Maritieme Historie van de marinestaf te Den Haag) 

14) , Algemeen Rijks Archief te Den Haag, Collectie Quarles van Ufford: no. 23 porte¬ 
feuille V, nr. 9. 

15) , Gemeente Archief Leiden, Archief der Districts-Commissie Leiden van het Fonds 
Cn ondersteuning van de" gewapenden dienst in de Nederlanden. 

(1815) 1816-1946), de bijlagen op de notulen van de jaren 1819-1859, Inventaris 
nr. 4-5 en 8-12. Zie met name de correspondentie betreffende de plaatsing van 
invaliden in het Invalidenhuis tussen het hoofdbestuur en de Districts-Commissie 
Leiden. 

16) , Ibidem, zie vooral de Algemene Verslagen van de jaren 1843 en 1844. 
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17) , IJ. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (Utrecht/Antwer¬ 
pen, 1958); p. 136-138. 

18) , Collectie Quarles van Ufford 
19) , Reglement 1818 ; Art. 4 
20) , Bericht omtrent het Invalidenhuis te Leiden 
21) , Archief der Districts-Commissie Leiden, Bijlagen op de notulen. Zie vooral de Alge¬ 

mene Verslagen, met name dat van 30 juli 1823, en Van Bennekom, a.w. - o 18-19 
22) , Van Bennekom, a.w. ;p. 17-19 
23) , Reglement 1818; Art. 14 en Van Bennekom a.w.; p. 20 
24) , Reglement 1867; Art. 29 
25) , Plan van Inrichting, Beheer en Administratie van het Invalidenhuis te vestigen binnen 

Leiden (1816) ; Art. 30 (Gemeente Archief Leiden, no. 64615 (p) en het Reglement 
1818; Art. 12 

26) , Zie vooral het boekje ’’Over en voor het Leidsche Invalidenhuis” vab Fischer en de 
Algemene Verslagen van het fonds ter aanmoediging enz. 

27) , Reglement 1867; Art. 1 en ”Het Koninklijk Militair Invalidenhuis” NRC juni 1902 
(Gemeente Archief Leiden, no. 64621 (p)) 

28) , Van Bennekom, a.w. 
29) , Bericht omtrent het Invalidenhuis te Leiden 
30) , Het Koninklijk Militair Invalidenhuis te Leiden; NCR 15 augustus 1935 (Leids 

Gemeente Archief, no. 64625 (p)) en H.W. Fischer, Het Invalidenhuis aan de 
middenweg. In: Leids-jaarboekje 1914, P. 115-119 
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