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KERKELIJKE EN PUBLIEKE ARMENZORG VOOR EN NA DE
SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT

(J. de Bruijn e.a. (red.), Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding
tussen kerken en staat 1796-1996, Zoetermeer 1998, 127-144)

De omwenteling van 1795 en de scheiding van kerk en staat in 1796 leidden tot
hooglopende discussies over de Nederlandse armenzorg. De opeenvolgende nationale
besturen beijverden zich stuk voor stuk in het aandragen van voorstellen om te komen
tot wetgeving waarin de armenzorg landelijk uniform geregeld zou kunnen worden.
Het heeft vervolgens nog ruim een halve eeuw geduurd voordat er, in 1854, een
werkbare armenwet tot stand kwam. De problemen die overwonnen moesten worden
waren dan ook niet gering. De armenzorg was onder het ancien régime een
plaatselijke aangelegenheid geweest. Elke afzonderlijke stad of dorp had zijn eigen,
op de plaatselijke omstandigheden toegesneden, constellatie van kerkelijke,
particuliere en algemene armvoogdijen. De bereidheid van de bevolking om aan dit
scala van armenvoorzieningen bij te dragen was in Nederland uitzonderlijk hoog.
Drastische ingrepen waren nodig om tot uniformering te komen. Drastische ingrepen
brachten echter het risico met zich mee dat het draagvlak van de armenzorg, de
vrijwillige bijdragen van de bevolking, zou worden aangetast. De hevige discussies,
die over deze problemen in de periode 1795-1854 gevoerd zijn, hebben in de
geschiedschrijving over de armenzorg in Nederland een prominente plaats gekregen.
Ze vormden een fase van vernieuwing en modernisering, waarbij vergeleken de
voorgaande periode een onaantrekkelijke indruk van primitieve verwarring oproept.1

Die voorgaande periode is dan ook in de historiografie onderbelicht gebleven. Ook
modernere studies maken zich er vaak nog vanaf met iets in de geest van dat de
armenzorg vroeger vooral in handen was van de kerk.2 De omwenteling van 1795 zou
de moderne tijd inluiden, waarin deze staatstaak zou worden. De teneur van dit alles is
dat de nieuwe staat de macht van de gevestigde kerk moest breken om tot
vernieuwing te kunnen komen.

Voorstellen tot vernieuwing

Die kerkelijke macht lijkt in de heersende voorstelIing van zaken bijzonder taai
geweest te zijn, nog lang na de scheiding tussen kerk en staat. De Bataven liepen
aanvankelijk hard van stapel met hun wens alle armen tot kinderen van de staat te
                                                

1 Henri Smissaert, Het aandeel van den staat in de verzorging der armen, Utrecht 1893, 1-79; H.J. Smit,
'De armenwet van 1854 en haar voorgeschiedenis', in: Historische opstellen aangeboden aan J.
Huizinga op 7 december 1942 door het historisch gezelschap te 'sGravenhage, Haarlem 1948, 218-246;
P.B.A. Melief, De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854, Groningen 1955.

2 B. v. Dirk van Damme, Armenzorg en de staat. Comparatief-historische studie van de origines van de
moderne verzorgingsstaat in West-Europa (voornamelijk achttiende tot begin negentiende eeuw ), Gent
1990, 149-150, 274.
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verklaren, en hen, allen op gelijke wijze, te onderhouden uit de samengevoegde
(geamalgameerde) fondsen van alle bestaande armvoogdijen — kerkelijk, particulier
of openbaar. Een vurig pleitbelorger hiervoor was de remonstrantse predikant C.
Rogge. In zijn verhandeling De armen kinderen van den staat keerde hij zich
buitengewoon fel tegen de kerkelijke armenzorg. In zijn ogen was, na de
omwenteling, de ongelijkheid in de hoogte van de bedeling die de verschillende
kerkgenootschappen hun arme leden verstrekten onverdraaglijk. De rijkere diaconieën
bedeelden te ruim en kritiekloos, waarmee ze rechtstreeks in strijd handelden met de
geest van de wetgeving, die voorschreef dat de armen allereerst werk, en alleen bij
hulpbehoevendheid brood gegeven werd. Het 'Gothisch gesticht' van de kerkelijke
armenzorg diende daarom zo snel mogelijk afgeschaft en alle armen door een
burgerlijk armbestuur bedeeld.3 De kerkelijke en particuliere armvoogdijen wezen de
amalgamering van de bestaande fondsen en de invoering van centraal geregelde
staatsarmenzorg af. Zij wensten hun fondsen beschouwd en beschermd te zien als hun
particulier bezit. Een gelijke bedeling van alle armen lag buiten het begrippenkader
van de gemiddelde bestuurder rond 1800. Hooguit wilde men spreken over een gelijke
behandeling van de verschilIende stedelijke en kerkelijke fondsen wanneer het ging
om subsidiëring en vrijstelling van belastingen. Gelijkheid en broederschap golden de
corporaties, nog niet de armen als individu.4 De armenwet van juli 1800 had het
revolutionaire standpunt dan ook al verlaten. De armen kwamen ten laste van de staat,
tenzij de kerk waartoe ze behoorden hen kon en wilde verzorgen. De kerken waren
hiertoe niet verplicht, maar konden zich op deze wijze voor het vaderland
verdienstelijk maken. Deze wet liet kerken in het bezit van hun fondsen en gaf hun
tegelijk de vrijheid zelf te bepalen wie zij als lidmaten en rechthebbenden op
ondersteuning door de diaconie beschouwden. De armenwet van 1800 is echter al snel
na de afkondiging weer ingetrokken. De vóór 1795 gang bare praktijk van de
bedeling, in al zijn plaatselijke variatie, bleef goeddeels gehandhaafd. De diaconieën
hebben nooit zo vrijblijvend kunnen bedelen als de wet van 1800 hun toestond. Ze
bleven verantwoordelijk voor het onderhoud van armen van hun gezindte, die ter
plaatse als inwoners golden. De overheid bepaalde wie als zodanig beschouwd
moesten worden, ook al had de kerkelijke gemeente daar bezwaar tegen. Kerkelijke
gemeenten reserveerden de diaconie bij voorkeur voor armen die meelevend, van
onbesproken levenswandel en, in sommige gevallen, ingeborenen waren. Anderen
beschouwden zij als stadsarmen, die door een algemene of burgerlijke armvoogdij
bedeeld moesten worden.5 In geval van onenigheid over de aansprakelijkheid van
                                                

3 C. Rogge, De armen kinderen van den staat, of onderzoek nopens de verpligting van het
gouvernement om de armen te verzorgen, en ontwerp van een plan, daar toe strekkende, Leiden 1796;
cf. Melief, De strijd om de armenzorg, 10-14.

4 Zie de besprekingen over deze kwesties in de pogingen tot reorganisatie van de armenzorg in
Rotterdam in 1797-1798 in C.W. van Voorst van Beest, De strijd rondom de totstandkoming van het
burgerlijk armbestuur te Rotterdam ( 1795-1806), Rotterdam 1960, 27-36. Ook toen in Friesland de
oortjesgelden, die voorheen aan de publieke armvoogdij en aan de diaconieën ten goede waren
gekomen, over alle armen zonder onderscheid verdeeld zouden worden, was de verdeelsleutel niet die
naar het aantal armen van elke gezindte, maar naar het aantal leden, Publicatie, Rijksarchief in
Friesland (= RAF), Archiefvan de gewestelijke bestuursinstellingen in Priesland 1795-1813, inv. nr.
551 (24 jan. 1797).

5 Cf. P.A.C. Douwes, Armenkerk. De hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw,
Rotterdam 1977, 70. C.A. van Manen, Armenpflege in Amsterdam in ihre historischen Entwicklung,
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diaconie of burgerlijke armenzorg voor individuele behoeftigen beslisten
Gedeputeerde Staten of de Kroon. De in 1795 tot fundament van staat verklaarde
gelijkheid en broederschap, en ook de christelijke naastenliefde eisten dat de armen
op gelijke wijze bedeeld zouden worden, dat wil zeggen dat de hoogte van de
bedeling gerelateerd moest zijn aan wat zij, gezien hun leeftijd,
gezinsomstandigheden en gezondheidstoestand nodig hadden, boven wat zij zelf
konden verdienen. Voor de financiering van een dergelijk stelsel was de
amalgamering van de bestaande fondsen nodig. De kerken wilden hun goederen als
particulier eigendom behouden. De politieke wil om ze te onteigenen was niet
aanwezig. In theorie was het mogelijk de kerken alleen die armen te laten bedelen die
aan hun eisen voldeden en de overige armen ten laste te brengen van algemene
armvoogdijen, zoals die op veel plaatsen vanouds naast de kerkelijke diaconieën
bestonden. Maar om deze extra last voor de burgerlijke armbesturen te financieren
zou de invoering van een armenbelasting onontkoombaar zijn. Ook daarvoor ontbrak
het politieke draagvlak.

In 1818 werd de wet op het domicilie van onderstand ingevoerd. Deze wet bepaalde
dat alle armen ondersteund moesten worden door de plaats waar zij geboren waren of
waar zij vier jaar aaneen zelfstandig hadden gewoond. De overheid achtte deze wet
ook op de diaconieën van toepassing. Ook zij waren onderworpen aan reglementering
door de overheid en feitelijk een onderdeel van de publieke armenzorg. Zij waren
gehouden tot de verzorging van hun eigen leden voor zover die ter plaatse
onderstandsdomicilie hadden. Alleen de praktische uitvoering van die aldus
omschreven, specifieke taak was aan henzelf overgelaten. Hiermee werd de feitelijk
bestaande situatie wettelijk vastgelegd. De kerken hebben zich hierin aanvankelijk
wel kunnen vinden. De overheid hanteerde deze wetgeving ook met enige
omzichtigheid.6 In de jaren 1830 en 1840 groeide echter het verzet. Ten eerste stuitte
de toenemende reglementering door de overheid van ook de kerkelijke armenzorg in
die jaren op serieuze weerstand. De scheiding van het Koninkrijk in Nederland en
België speelde hierbij een rol: de zuidelijke provincies waren grotere voorstanders
van uniformering en overheidsbemoeienis geweest dan de noordelijke. Toen de
zuidelijke steun hiervoor wegviel woog de altijd al aanwezige noordelijke tegenzin
navenant zwaarder. Mede daardoor waren de reglementen op de kerkenraden,
opgesteld in 1825 en 1830 als nadere uitwerking van de bepalingen van het Algemeen
Reglement van 1816, en buiten de synode om ingevoerd, omstreden.7 Een tweede
verandering in deze jaren betreft de taakopvatting van de diaconieën. Kerken voerden
aan dat zorg voor de armen geen overheidstaak, maar een kerkelijke taak was.
Vertegenwoordigers van de Groninger richting achtten staatsarmenzorg een

                                                                                                                                           

Leiden 1913, passim voorbeelden hoe vrijwel alle diaconieën armen van elders pas na enkele jaren tot
de bedeling toelieten. In 1815 werd een burgerlijk armbestuur verplicht voor steden met meer dan 3000
inwoners, L.Frank van Loo, 'Den arme gegeven ... '. Een beschrijving van armoede, armenzorg en
sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965, Meppel 1981, 34. Dit waren soms slechts papieren tijgers,
cf. H.M. Mensonides, 'Openbare armenzorg in de stad Groningen gedurende de negentiende eeuw',
Groningsche Volksalmanak 1943, 85-109: ondanks het bestaan van een burgerlijk armbestuur bedeelde
de gereformeerde diaconie tot 1870 zowel de lidmaten als de stadsarmen.

6 Melief, De strijd om de armenzorg, 113-120, 149-150.

7 Melief, De strijd om de armenzorg, 150; Douwes, Armenkerk, 28-29.
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ondermijning van de christelijke liefdadigheid.8 Algemener was het gevoelen dat de
kerk zelf moest kunnen beslissen wie zij tot haar leden rekende, en dus door de
diaconie wilde laten bedelen, en wie niet. Het accent kwam daarbij nadrukkelijker te
liggen op de morele eisen die de kerk aan haar leden stellen mocht. De Afscheiding
speelde hier een rol. De gereformeerde diaconieën wilden niet door de overheid
verplicht worden mensen te ondersteunen die de kerk hadden verlaten.9

Uit Réveilkring kwam nog een heel ander argument voor vergaande vrijheid voor de
kerkelijke diaconie. Niet alleen de lidmaten van de verschillende
kerkgenootschappen, maar alle armen wilde men door kerkelijke armenzorg
ondersteund zien. Het bestaan van staatsarmenzorg voor mensen die tot geen kerk
behoorden werkte onkerkelijkheid in de hand en dat was onwenselijk. Bovendien kon
alleen de kerk met haar uitoefening van tucht de armen tot een deugdzamer leven
brengen. Men wees op buitenlandse experimenten met het armenpatronaat, in het
bijzonder dat van de Schotse predikant Thomas Chalmers, die in een arme wijk van
Glasgow de armen zozeer had weten te motiveren tot zelfredzaamheid en
spaarzaamheid dat het beroep op ondersteuning spectaculair gedaald was.10

Armenzorg werd zo onderdeel van een kersteningsoffensief.

De wetgeving die rond 1850 door Thorbecke werd voorbereid negeerde al deze
kerkelijke wensen. In de voorstellen tot wetswijziging bleef de kerkelijke armenzorg
onderworpen aan reglementering door de overheid. Kerken moesten alle armen
bedelen die tot hun kerkgenootschap behoorden en ter plekke domicilie van
onderstand hadden. Thorbecke hernam zelfs een deel van de argumenten van Rogge
tegen de ongelijke bedeling door de verschillende kerkgenootschappen. De
plaatselijke overheid zou voor de verschillende categorieën armen, ingedeeld naar
leeftijd en gezinssamenstelling, het maximale bedrag voor de bedeling moeten
vaststellen. Diaconieën die subsidie ontvingen moesten zich aan deze maxima
houden.11 Thorbecke's wetsontwerp stuitte dan ook in kerkelijke kring op hevige
protesten. In de armenwet van 1854, opgesteld en aangenomen na de val van
Thorbecke, werd vergaand tegemoetgekomen aan de kerkelijke wensen. De wet legde
de armenzorg in eerste instantie in handen van diaconieën en particuliere stichtingen.

                                                

8 Melief, De strijd om de armenzorg, 217; cf. Francis Gouda, Poverty and political culture. The rhetoric
of social welfare in the Netherlands and France, 1815-1854, Amsterdam 1995, 190.

9 Deze morele eisen, van 'godsdienstigheid, matigheid, zedigheid en orde', en de taak van de diakenen
de bedeelden daarin op te voeden, zijn prominent aanwezig in het concept voor een Algemeen
reglement op de diakonie-administratie bij de Nederlandsche Hervormde Kerk uit 1844. Het is, in
afwachting van de armenwet, nooit ingevoerd. C. Hooijer, Kerkelijke wetten voor de hervormden in
het Koningrijk der Nederlanden, Zaltbommel 1846, 115-121. Met dank aan Jasper Vree, die mij hierop
wees. Voor de rol van de Afscheiding Melief, De strijd om de armenzorg, 154-158.

10 Smit, 'De armenwet van 1854', 221, 224-225, 232-235, 238,240; Melief, De strijd om de armenzorg,
218-226.

11 Melief, De strijd om de armenzorg, 193. Dergelijke richtbedragen voor onderscheiden ' klassen '
armen had men voor 1795 al wel gehanteerd voor de stadsarmen, cf. Ampliatie op het reglement van de
stadsarmenkamer, Gemeentearchief Leeuwarden (= GAL), Oud Stadsarchief, inv. nr. L66 (2 maart
1753); reglement op de stadsarmenkamer, ibid., inv. nr. L 1224 ( 1770).
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De overheid hield slechts een aanvullende rol voor degenen die anders geen
ondersteuning konden krijgen.12

Het Gothisch gesticht en zijn ontwikkeling voor 1795

Bracht deze wet nu een terugkeer naar pre-revolutionaire verhoudingen, of kwam hier
toch iets nieuws tot stand? In de discussies over de positie en de taak van de
kerkelijke diaconieën werd regelmatig verwezen naar de verhoudingen van voor
1795. De vraag was daarbij of de diaconieën nu van oorsprong wel of niet
onafhankelijk geweest waren van de overheid. Het verledcn bleek daarbij zowel de
voorstanders van staats- als die van kerkelijke armenzorg van argumenten te kunnen
voorzien.13 Dit maakt het interessant eens goed te kijken naar de inrichting van de
armenzorg in de Republiek vóór 1795, en met name naar de plaats die de diaconieën
daarin innamen. Als voorbeeld neem ik de armenzorg in Friesland. Die was niet
gcheel representatief voor de Republiek als geheel, want gewestelijk en plaatselijk
particularisme zorgden voor verscheidenheid. Naar mijn overtuiging gaat het hierbij
echter om variaties op een grondpatroon, dat wel voor de hele Republiek maatgevend
was. Ik zal hieraan af en toe refereren in het vervolg. De zestiende eeuw was een
periode van ingrijpende hervormingen in de armenzorg geweest, niet alleen in
Nederland, maar in grote delen van noordwest Europa. Vooral vanuit humanistische
hoek was krachtig propaganda gevoerd voor een stelsel waarin alle plaatselijke
armenfondsen onder het toezicht van de plaatselijke wereldlijke overheid zouden
komen. Deze overheid had erop toe te zien dat uit deze gezamenlijke fondsen en uit
collectes in de kerken of langs de huizen alle plaatselijke armen voldoende verzorgd
konden worden. Voldoende, dat wil zeggen zozeer dat zij niet zouden gaan bedelen of
erger nog, tot landloperij vervallen. Armenzorg en ordehandhaving gingen hierbij
hand in hand. Wanneer de zorg geregeld was, konden en moesten alle vormen van
bedelarij met harde hand worden onderdrukt. Voor de Nederlanden werd een wet in
deze geest afgekondigd in 1531.14 Geheel nieuw was dit alles niet, bepaalde
onderdelen waren voorheen ook al in praktijk gcbracht. Wel nieuw was de
oppervoogdij van de plaatselijke overheid over alle armenfondsen en de vergaande
bevoegdheid van die overheid om de bestemming van die fondsen te wijzigen naar de
nood vereiste. Kerkelijke en particuliere fondsen verloren hierbij hun autonomie. In
de grotere Friese steden werden hervormingen in deze geest in de eerste helft van de
zestiende eeuw ingevoerd. Niet overal even snel, en vóór de omwenteling van 1580
vrijwel nergens volledig, maar de tendens is onmiskenbaar. Tegenwerking kwam
vooral van de kant van de particuliere liefdadige stichtingen. Welgestelden hadden in
de stichting van particuliere liefdadige fondsen en instellingen een manier gevonden
om hun naam voor het nageslacht te laten voortleven. Dergelijke stichtingen werden

                                                

12 Melief, De strijd om de armenzorg, 203-204

13 Zie bijvoorbeeld de pennenstrijd tussen A.S. van Nierop, Verdediging van de onafhankelijkheid der
diakonien ten aanzien van de armenzorg, 3 stukken, Zaandijk 1846, 1848, 1851, en W. Boonacker, De
onderworpenheid van de diakonien en soortgelijke armen-administratien aan de armenwet van 1818
(...), Amsterdam 1851, en De diakonieën en soortgelijke armen-administratien als organen van den
openbaren onderstand, onderworpen aan de armenwet van 1818, Amsterdam 1851; cf. Melief, De strijd
om de armenzorg, 182-184.

14 Cf. Van Damme, Armenzorg en de staat, 102-113, met literatuuropgave.
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zo een alternatief voor de memoriecultus, die in deze tijd in toenemende mate kritiek
ondervond. Particuliere liefdadige stichtingen waren bovendien geliefd om de
mogelijkheid die zij boden tot het uitoefenen van patronage. Stedelijke overheden
lieten echter geen gelegenheid onbenut de armenzorg, tegen deze oppositie in, te
centraliseren. Rond l580 gaven de door Opstand en Reformatie veranderde
omstandigheden dit streven een flinke impuls. Zo ontstonden overal aan het einde van
de zestiende en in de loop van de zeventiende eeuw publieke armvoogdijen, die
samen met stedelijke gast- en weeshuizen onder toezicht van de overheid stonden. De
combinatie van een voogdij voor de huiszittende armen, een gasthuis en een weeshuis,
alIen onder oppervoogdij van de overheid, beschouwde men als een samenhangend
systeem, waarmee de verschillende categorieën stedelijke armen op doeltreffende
wijze, volgens humanistische opvattingen, ondersteund konden worden. Waar
particuliere belangen te machtig waren, bleven daarnaast onafhankelijke particuliere
stichtingen bestaan. Voor de goede orde zij erop gewezen dat dit een stedelijk patroon
is. Op het platteland was een dergelijke reorganisatie vaak overbodig. De
middeleeuwse kerk-armvoogdijen bleven in vele dorpen dan ook voortbestaan, en in
gebieden waar de gehele bevolking tot de gereformeerde kerk overging, zoals in
Drenthe,15 kwamen zij geruisloos in handen van de gereformeerde diaconie. Deze
continuïteit van middeleeuwse parochie-armenzorg naar diaconie van de publieke
kerk was echter geen regel, zeker niet in de steden, maar ook niet op alle dorpen.
Veeleer was de gereformeerde diaconie aanvankelijk een particulier fonds. Zij
bedeelde naar eigen goeddunken, zonder reglementering van de overheid. Zij was een
kerkelijk ambt dat alleen bijbelse normen erkende. De diaconie moest de christelijke
naastenliefde gestalte geven. Zij had geen bemoeienis met ordehandhaving of wering
van de bedelarij.16 Juist deze orde-aspecten van de vroegmoderne armenzorg werden
in de loop van de zeventiende eeuw door de Friese Staten vastgelegd in plakkaten
tegen bedelarij en in regels die bepaalden welke plaats tot het onderhoud van armen
die van woonplaats veranderden, gehouden was. Deze regels vulden het hiervoor
genoemde plakkaat van 1531 aan. Ze kwamen erop neer dat alleen armen die bewezen
hadden dat zij in hun nieuwe woonplaats hun eigen brood konden verdienen na twee,
later vijf, jaar door die nieuwe woonplaats ondersteund konden worden. Holland had
een iets andere regeling. Daar konden armen een jaar na vertrek geen aanspraak meer
maken op de armvoogdij van de plaats vanwaar ze vertrokken waren. De nieuwe
woonplaats vroeg daarom van armen een zogeheten akte van borgtocht of indemniteit,
waarin de oude woonplaats zich formeel verbond de vertrekkende in geval van
armoede te zullen ondersteunen.17 De diaconie hield zich niet aan deze voorschriften.
Zij bedeelde van buiten komende gereformeerde lidmaten ook wanneer zij vrijwel
direct bij aankomst hulpbehoevend waren. Stadsbesturen waren daar niet blij mee. Zij
hadden vooral problemen met het onderhoud van door zulke, door de diaconie de stad
'binnengeloodste', arme lidmaten nagelaten weeskinderen. Aangezien de diaconie

                                                

15 H. Gras, Op de grens van het bestaan. Armoede en armenzorg in Drenthe 1700-1800, Zuidwolde
1989, 64-68 en passim.

16 Voor de calvinistische opvattingen over kerkelijke armenzorg zie Elsie Anne McKee, John Calvin on
the diaconate and liturgical almsgiving, Genève 1984.

17 Over de akten van indemniteit C. W. van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg te Rotterdam in
de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage 1955, 12-16.
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alleen lidmaten en dus geen kinderen ondersteunde, kwamen die ten laste van de stad.
Omdat de diaconieën, anders dan de stedelijke armenfondsen, geen rekenschap
aflegden aan het stadsbestuur over hun armenadministratie, konden zij ook geen
aanspraak maken op subsidies. Zolang er geen rekenschap werd afgelegd kon de
overheid immers niet weten of er tekorten waren en hoe groot die waren. Ook de
getolereerde kerken schiepen voorzieningen voor hun armen. Naar aard en wezen
waren die natuurlijk evenmin openbaar. Ook zij stonden buiten het stelsel van
publieke armenzorg. Hun armen konden een beroep doen op de algemene
stadsarmvoogdij, die bestemd was voor alle plaatselijke armen, zonder onderscheid
naar religie. Hun armvoogden gaven waarschijnlijk vooral incidentele hulp aan armen
die men wat extra's gunde. In de eerste eeuw na de Reformatie waren alle diaconieën
zo particuliere fondsen, die buiten het systeem van stadsarmenzorg stonden, en de
bedoelingen daarvan deels doorkruisten. In de tweede helft van de zeventiende eeuw
veranderde dit. De gereformeerde diaconieën kregen een publieke status. Zij
conformeerden zich aan de provinciale wetgeving betreffende de plaats die tot het
onderhoud van bepaalde armen verplicht was — wat later de regeling van het
domicilie van onderstand zou gaan heten —, regels die ook de algemene armenzorg
hanteerde. Er werden afspraken gemaakt over de precieze taakafbakening tussen
algemene armenzorg en diaconie, bijvoorbeeld in het geval van gemengd gehuwde
paren en nagelaten wezen van lidmaten, die te jong waren voor het lidmaatschap. In
ruil daarvoor kreeg de diaconie recht op de helft van publieke armengelden die
bestemd waren voor de armen in het algemeen, zoals de oortjesgelden — een door de
provincie aan de armen toegekend percentage van de opbrengst van een aantal
gewestelijke belastingen — de recognitiegelden die van houders van de bank van
lening verlangd werden bij het verkrijgen of verlengen van hun octrooien, en legaten
die simpelweg aan 'de armen' , zonder nadere aanduiding, waren nagelaten. Deze
verandering lijkt het resultaat van aandrang van de overheid, maar evenzeer van een
veranderend zelfbeeld van de diaconie. In het laatste kwart van de zeventiende eeuw
werden de gereformeerde diaconieën in de grotere Friese steden zo publieke
instellingen. Zij opereerden parallel aan de stadsarmvoogdijen en hanteerden dezelfde
criteria. Niet alle gewesten vertoonden op dit punt dezelfde ontwikkeling. Een
duidelijk inzicht in de verschillen tussen provincies valt nog niet te geven. In de
Hollandse steden vond waarschijnlijk al eerder, rond 1600, een taakafbakening tussen
diaconie en algemene armenzorg plaats. In een aantal grote steden werden
stadsarmvoogdij en gereformeerde diaconie samengevoegd. De diaconie lijkt
daardoor in Holland al vanaf het begin een publieke status gehad te hebben. Ook
waren de kerkelijke armenfondsen in Holland belangrijker dan in Friesland. Zij
droegen het grootste deel van de armenzorg. In Friesland was dat andersom. Het
grootste deel van de Friese armen werd, zowel voor 1795 als in de eerste helft van de
negentiende eeuw, door de algemene armenzorg onderhouden.18 Het beeld dat de
armenzorg vóór 1795 grotendeels een kerkelijke aangelegenheid was, lijkt daarmee te
berusten op vooral Hollandse getalsverhoudingen. Ook in de Hollandse steden was de
rol van de algemene armenzorg overigens niet te verwaarlozen. Nader onderzoek naar
deze verschillende getalsverhoudingen tussen kerkarmen en algemene armen zou
waarschijnlijk uitwijzen dat in de Hollandse steden de liefdadigheid van de bevolking
het beste geprikkeld werd via de kerken, en in Friesland in stedelijk verband. Ik zou

                                                

18 Melief, De strijd om de armenzorg, 80.
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daar zelfs wel de vooralsnog hypothetische verklaring aan durven toevoegen dat dit
kwam doordat de Hollandse steden tot ver in de zeventiende eeuw, meer dan de de
Friese, bestonden uit immigrantengemeenschappen, die een sterkere band hadden met
kerk dan met de stadsbevolking in haar geheel. In Friesland werd in de halve eeuw
van ruwweg 1675 tot 1725 door stadsbesturen aandrang uitgeoefend op de
katholieken, doopsgezinden en lutheranen, om zich te spiegelen aan de gereformeerde
diaconie. Ook zij werden geacht hun eigen armen te verzorgen. De provinciale
wetgeving was voor hen geen dwingend voorschrift, zoals voor de gereformeerde
diaconie, maar in veel gevallen hanteerden ook zij de termijn van vijfjarige inwoning
als voorwaarde. In ruil daarvoor kreeg hun arrnvoogdij een min of meer erkende
status, die niet zover ging dat zij aanspraak konden maken op financiële steun, maar
wel een einde maakte aan de halve illegaliteit die tot dan toe hun positie had
gekenmerkt. Gecentraliseerde armenzorg maakte zo definitief plaats voor de
ondersteuning van alle armen door de gemeenschap waartoe zij behoorden, en waarop
zij een morele claim konden laten gelden. Deze ontwikkeling was niet typisch Fries.
De katholieke armenzorg in Haarlem volgde hetzelfde patroon.19 De armenzorg werd
zo rond het begin van de achttiende eeuw confessioneel verkaveld. Naast de algemene
armenzorg opereerden kerkelijke armvoogdijen die, ook in het geval van de
getolereerde kerken, een erkende status hadden. Wanneer er twijfel bestond over tot
wiens last individuele armen moesten komen besliste het stadsbestuur. Deze
ontwikkeling werd definitief afgerond in plakkaten van de Friese Staten uit 1755 en
1757, waarin alle kerken bij wet verplicht werden voor hun eigen armen te zorgen. Dit
gold ook voor de katholieken, hoewel het hun op dat moment wettelijk nog verboden
was fondsen te vormen. In 1776 kwam aan deze merkwaardige toestand een einde
door de opheffing van deze verbodsbepalingen.20 De diaconieën werden zo tot
afdelingen van een nieuw model van publieke armenzorg. Stadsarmvoogdijen onder
toezicht van het stadsbestuur en diaconieën onder toezicht van hun kerkbesturen
waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de plaatselijke armenzorg, waarbij de
onderlinge taken strikt waren afgebakend. Alleen armen die ter plekke van het
stadsbestuur toestemming tot vestiging hadden konden ondersteuning vragen. Dat
gold zowel in Friesland als in Holland.21 De kerkelijke armvoogdijen ondersteunden
de armen die tot hun kerk behoorden. Armen die geen lidmaat van enigerlei kerk
waren vielen onder de algemene armvoogdij. Het humanistisch ideaal van
centralisatie was versplinterd. Wel was er een samenhangend stelsel van publieke
armenzorg gebleven, waarin de lokale overheid een zekere eindverantwoordelijkheid
hield en als scheidsrechter optrad in geval van onenigheid. De kerkelijke
armvoogdijen waren niet verplicht de overheid inzicht te geven in hun financiën en
hun verdere administratie. Een zo efficiënt en zuinig mogelijke verdeling van de
beschikbare middelen over alle armen, zoals de humanisten voor ogen had gestaan,
kon daardoor niet worden afgedwongen. Kerkelijke diaconieën bedeelden naar eigen
                                                

19 Joke Spaans, 'Katholieken onder curatele. Katholieke armenzorg als ingang voor
overheidsbemoeienis in Haarlem in de achttiende eeuw', Trajecta 3 (1994) 110-130.

20 Plakkaten in Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Vriesland (...),
Leeuwarden 1770, 147-148 (28 november 1755), 153-156 ( 15 maart 1757) en Resoluties Staten van
Friesland, RAF, Archief Staten van Friesland, inv. nr. 212, f. 72v- 75r ( 16 maart 1776), f. 87r-88r (11
mei 1776).

21 Cf. Van Voorst van Beest, De strijd rondom de totstandkoming van het burgerlijk armbestuur, 11-13.
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inzicht. In de praktijk kwam dit erop neer dat het ene kerkgenootschap ruimer
bedeelde dan het andere. Na de scheiding van kerk en staat werden verschillende
enquêtes gehouden naar de omvang en de uitgaven van de verschillende algemene en
kerkelijke armvoogdijen. Deze enquêtes maakten deze verschillen onmiskenbaar
duidelijk. Alle armvoogdijen werd in 1798 opgave gevraagd van het aantal armen dat
zij bedeelden en het bedrag dat jaarlijks aan bedeling besteed werd. Daaruit kan het
gemiddelde bedrag berekend worden dat men per bedeelde uitgaf. In 1807 werd een
soortgelijk onderzoek uitgevoerd. Op grond van deze gegevens blijkt dat de algemene
armvoogdijen in de grotere Friese steden hun armen gemiddeld rond vijfentwintig
gulden per jaar gaven. De joodse armen kregen in Leeuwarden ongeveer evenveel,
maar in Harlingen en Bolsward aanzienlijk minder. Ook bij de katholieken scheelde
het aanzienlijk waar men woonde. Over het algemeen kregen hun armen iets minder
dan vijfentwintig gulden, maar in het rijke Bolsward en in Sneek waren zij met bijna
veertig gulden beter af. Hetzelfde beeld vertonen de doopsgezinden, zij het dat de
armen daar royaler bedeeld werden. De verenigde doopsgezinde gemeente van Sneek
gaf iets meer dan dertig gulden, de Oud- Vlaamse gemeente in diezelfde stad maar
liefst honderdvijfentwintig gulden. De overige doopsgezinde gemeenten zaten
daartussenin. De gereformeerde, Waalse en lutherse diaconieën en de diaconie van de
gecombineerde doopsgezind-remonstrantse gemeente van Dokkum bedeelden
eveneens aanzienlijk ruimer dan de algemene armvoogdijen, met gemiddelde
bedragen van tussen de ruim dertig en zesenzeventig gulden. De kleine oud-
bisschoppelijke statie in Leeuwarden gaf voor het onderhoud van haar twee armen
meer dan tweehonderd gulden uit.22 Ditzelfde patroon is ook buiten Friesland
aanwijsbaar. De enquête van 1798 laat voor Rotterdam een oplopende reeks in
gemiddelde bedelingsbedragen zien, waarbij de roomskatholieken en lutheranen met
rond dertig gulden onderaan staan. In Rotterdam waren de stadsarmvoogdij en de
gereformeerde diaconie gecombineerd. Hun armen kregen gemiddeld veertig gulden.
De Schotse en Waalse diaconieën gaven gemiddeld per bedeelde bijna honderd
gulden uit, en de oud-bisschoppelijke statie Het Paradijs deed haar naam eer aan met
honderdvijfendertig gulden.23 Ook voor Amsterdam gold een dergelijke rangorde aan
het begin van de negentiende eeuw. De Engelse, Waalse, remonstrantse en
waarschijnlijk ook de doopsgezinde diaconieën bedeelden daar zeer veel royaler dan
de overige, waarbij opnieuw de katholieken, lutheranen en joden, de typische
immigrantengemeenschappen, zeer ver achterbleven. Overigens bedeelde de
gereformeerde diaconie daar slechts weinig ruimer dan deze laatstgenoemden.24 Deze

                                                

22 Opgaven van gemeentebesturen over de toestand van de armenstaten, Algemeen Rijksarchief,
Archief van het Departement van Binnenlandse Zaken 1796-1813, inv. nr. 200 ( 1798) en RAF,
Archief van de gewestlijke bestuursinstellingen in Friesland 1795-1813, inv. nr. 3120 ( 1807); cf.
Melief, De strijd om de armenzorg, 80.

23 Berekend uit de opgaven bij Van Voorst van Beest, De strijd rondom de totstandkoming van het
burgerlijk armbestuur, 8-26. De joden waren niet gevraagd, de doopsgezinden, remonstranten en
Engelse presbyterianen weigerden opgave. In 1804 gold een gemiddeld bedrag van 30 gulden per
bedeelde als minimum.

24 Marco H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en
overlevingsstrategie, Zwolle 1992, 200, 346. De hier opgegegeven bedelingsbedragen voor de
algemene armvoogdij en de armere kerkgenootschappen zijn hier in vergelijking met Friesland en
Rotterdam erg laag.
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grote verschillen in bedelingsbedrag tussen de verschillende kerkgenootschappen
wijzen op grote sociale verschillen tussen de leden van de betreffende kerkelijke
gemeenten. Elke sociale groep in de achttiende eeuw hielp haar leden hun stand op te
houden. De kerken vormden daarop geen uitzondering. Sommige kerken waren
exclusiever dan andere. Dat is niet vanzelf zo gekomen. Er zijn aanwijzingen dat de
kerken in de loop van de achttiende eeuw de sociale samenstelling van hun gemeenten
doelbewust reguleerden. De gereformeerde kerk in Friesland maakte het voor armen
moeilijker om lidmaat te worden, doordat het voor toelating noodzakelijke
godsdienstonderwijs werd uitbesteed aan catechiseermeesters en -meesteressen. Deze
lessen waren niet gratis.25 In 1796 beweerden de Leeuwarder katholieken dat de
predikanten armen als lidmaat weigerden maar om de rijken wierven.26 Deze
exclusiviteit van de gereformeerde kerk was typerend voor de Noordelijke provincies,
waar aan het begin van de negentiende eeuw het percentage gereformeerde lidmaten
onder de bevolking dan ook uitzonderlijk laag was.27 Selectie vond niet alleen bij de
toelating tot het lidmaatschap plaats, maar ook via excommunicatie. De Friese Staten
oordeelden in 1757 dat de afsnijding van kerkleden in veel gevallen neerkwam op het
bewust, en om gezochte redenen, afschuiven van armen, zozeer dat zij aanleiding
zagen kerken te verplichten geëxcommuniceerde leden toch door de diaconie te
blijven ondersteunen.28 Deze toegenomen exclusiviteit bij de kerken sluit aan bij de in
deze periode invloedrijke piëtistische stromingen, die hogere eisen aan hun gelovigen
stelden.29 Tegen deze achtergrond zou een heroverweging van de Nadere Reformatie,
die in Friesland invloedrijk was,30 vanuit meer sociaal-religieus oogpunt aanbeveling
verdienen. Ook de drastische terugloop in het ledental van de doopsgezinden zou wel
eens eerder aan dit soort social engineering te wijten kunnen zijn dan aan hun
onmodieuze moraal of moeilijkheden op de huwelijksmarkt.31 Ook voor de teruggang
                                                

25 Over deze catechiseermeesters is nog weinig bekend. Het wel zeer neerbuigende oordeel van G.D.J.
Schotel, Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen
catechismus, Amsterdam 1863, 337-338 is aan correctie toe. In Leeuwarden werden rond het midden
van de achttiende eeuw alle aannemelingen door de catechiseermeesters aangemeld,
Kerkenraadsnotulen Leeuwarden, GAL, Archief Nederlandse hervormde gemeente, inv. nrs. 6- 7,
passim.

26 In een adres aan het provinciaal bestuur, RAF, Archief Gewestelijke Bestuursinstellingen 1795-1813,
inv. nr. 551 (24 mei 1796).

27 In Groningen en Friesland waren resp. 16% en 19% van de 'hervormde zielen' lidmaat, terwijl het
landelijk gemiddelde ruim 30% was, Handelingen van de algemeene christelijke synode der hervormde
kerk in het Koningrijk der Nederlanden 1829, 17. Met dank aan Peter van Rooden.

28 Statuten, ordonnantiën, reglementen en costumen van rechte, 154 (15 maart 1757).

29 Cf. de aan De Nazireeer Gods van Van Ravensteyn ontleende stelling dat bedienden en arbeiders
geen tijd hadden om zich in de godsdienst zodanig te oefenen dat zij lidmaat konden worden, gecit. bij
Peter van Rooden, 'Van geestelijke stand naar beroepsgroep. De professionalisering van de
Nederlandse predikant', in: Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-
1990, Amsterdam 1995, 69.

30 Ph.H. Breuker, Friese cultuur in de jonge Republiek: een historisch interpretatiekader, Leiden 1991,
10.

31 Cf. Jonathan I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477 -1806, Oxford 1995, 655-
656, 1028; Johannes Alle Faber, Drie eeuwen Friesland, Economische en sociale ontwikkelingen van
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van de oud-bisschoppelijke clerezij is een dergelijke verklaring denkbaar. Dit alles
klinkt voor onze oren uiteraard allemaal erg onkerks. Toch sluit het wonderwel aan bij
de in de eerste helft van de negentiende eeuw veelgehoorde klacht dat de diaconieën
te ruim bedeelden. Tijdgenoten bepleitten op economisch-liberale en malthusiaanse
gronden een drastische reductie van de armenzorg.32 Hieruit is wel afgeleid dat heel de
armenzorg te royaal was, met alle nadelige gevolgen van dien voor de arbeidszin van
de bedeelden. Inmiddels is van verschillende kanten aangetoond dat de publieke
armenzorg doorgaans alleen het nodige verstrekte, boven wat armen zelf in staat
waren te verdienen.33 Een deel van de kritiek, namelijk dat niet zozeer 'de' armenzorg,
maar althans een aantal diaconieën royaal bedeelden, was echter aantoonbaar juist. De
onbespreekbaarheid van amalgamering van arrnenfondsen en de daaraan gekoppelde
uniforme bedeling van alle armen berustten ongetwijfeld op een gevestigde traditie
van gekoesterde standsverschillen, ook tussen kerkelijke gemeenschappen. De
weerzin van de kerken tegen de revolutionaire hervormingsvoorstellen van de
Bataven was niet zozeer kerkelijk, als wel sociaal van aard.

Continuïteit of breuk na 1796

Twee elementen uit de erfenis van het ancien régime stonden na de scheiding van
kerk en staat ter discussie. De eerste, die ook de meeste aandacht heeft gekregen, is de
vraag of de diaconieën vanouds zelfstandige, kerkelijke instellingen waren, of dat zij
onderdeel uitmaakten van de publieke armenzorg en dus onderworpen waren aan
overheidsbemoeienis. Bovenstaande schets van de ontwikkeling van de diaconieën
laat zien dat dit in de loop van de tijd veranderd is. Rond 1600 waren de diaconieën
inderdaad onafhankelijk. Aan het einde van de achttiende eeuw daarentegen waren
alle diaconieën gehouden aan het onderhoud van hun arme lidmaten binnen bepaalde,
door de overheid aangegeven wettelijke grenzen. De omstreden toepassing van de wet
op het domicilie van onderstand van 1818 op de diaconieën was een lijnrechte
voortzetting van de verhoudingen van vóór 1795. De nooit ten uitvoer gebrachte
armenwet van 1800, die de kerken vrij liet uit hun eigen fondsen de armen te
onderhouden die zij tot hun gezindte rekenden, en de rest ten laste van de staat bracht,
voerde de in de achttiende eeuw gegroeide verhoudingen een stap verder. Een tweede
punt, dat in de geschiedschrijving weinig naar voren komt, was de vraag of alle armen
op gelijke wijze bedeeld moesten worden, dat wil zeggen alleen oordelend naar hun
behoeftigheid, en niet naar stand of confessie. De revolutionaire voorstellen van het
Bataafse bestuur direct na de omwenteling, om alle armen kinderen van staat te
maken, pleitten hiervoor. De ambities van volstrekte amalgamering en uniforme
bedeling waren een radicale terugkeer naar het humanistische hervormingsprogramma
uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Vanaf het begin was dit programma gestuit
op de gevestigde belangen van de sociale bovenlaag. Ook na 1796 was het niet

                                                                                                                                           

1500 tot 1800, Wageningen 1972, 82-84. Een gemiddeld hoge status van de doopsgezinden zou tevens
de opvallende aanwezigheid van doopsgezinden in de verlichte genootschappen, en, na 1795, in de
vertegenwoordigende lichamen in het landsbestuur verklaren.

32 T.J. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, econamische wetenschap en het vraagstuk
van de armoede in Nederland 1800-1875, 65-74

33 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 197-205, G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaared,
bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, 197-204.
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mogelijk het Gothisch gesticht van gekoesterde standsverschillen met een pennestreek
omver te werpen.

Geheel nieuw in deze periode was de gedachte dat heel de armenzorg een kerkelijke
taak was, en staatsarmenzorg uit den boze als zijnde een aanmoediging tot
onkerkelijkheid. De aanspraken van kerkelijke zijde uit de decennia 1830 en 1840
waren geen herstel van enige toestand van vóór 1795. Zij waren daarmee 'moderner'
dan Thorbecke, die in wezen niet verder ging dan het uniformeren en codificeren van
de tot dan toe op plaatselijk niveau gang bare principes in een nationale wetgeving.
De strijd om de armenzorg in de jaren 1840 ging niet om het behoud van traditionele
kerkelijke macht. De kerken bevochten een nieuwe positie binnen de maatschappij.


