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Armenzorg in De Bilt 1845 - 1912
Ellen Drees
Voor mijn studie geschiedenis heb ik in 1985 en 1986 onderzoek gedaan naar de armenzorg in De Bilt gedurende
de jaren 1845 toten met 1912. Bekeken werd of er factoren waren, die de ontwikkeling van het aantal bedeelden
beïnvloedden (bijv. het weer, epidemieën, maar ook wetswijzigingen e.d.). Ik zal u in dit artikel niet lastig
vallen met de statistische gegevens over het aantal bedeelden en de uitgaven van de bedelingsinstanties,
maar in het kort iets vertellen over de hier ter plaatse gevestigde armeninstellingen.
Eeuwenlang was de zorg voor de armen een lokale
aangelegenheid, waarbij in principe iedere kerkgemeenschap voor haar eigen lidmaten zorgde. Voorop
stond echter, dat de armoede niet door eigen toedoen
veroorzaakt mocht zijn. Wezen, weduwen, bejaarden
en invaliden, wier levenswandel geen reden tot klagen
gaf, konden rekenen op onderstand. Dronkaards,
luiaards, verkwisters of zij, die onzedelijk gedrag vertoonden werden in principe uitgesloten. Ook personen
die niet waren aangesloten bij een kerk vielen uit de boot.
Soms werden zij door particuliere of burgerlijke
armbesturen geholpen.
In de Grondwet van 1848 werd bepaald, dat de
armenzorg bij wet geregeld moest worden. Twee ontwerpArmenwetten van de liberaal Thorbecke bleken politiek
niet haalbaar. Grote kritiek was erop zijneconomische
benadering van het armoedevraagstuk en op het feit,
dat hij niet alleen de burgerlijke, maar ook de kerkelijke
en particuliere armenzorg onder toezicht van de overheid
wilde stellen. De nieuwe Armenwet, die uiteindelijk in
1854 tot stand kwam, was in feite een handhaving van
de bestaande situatie: de gemeentelijke overheden
moesten de armenzorg overlaten aan de kerkelijke en
particuliere instellingen en alleen in geval van absolute
onvermijdelijkheid ingrijpen. Gehandhaafd bleef
voorlopighetzogenaamde'Domicilievan onderstand'.
(Pas in 1870 werd de regeling afgeschaft.) Een behoeftige
kon slechts aanspraak maken op bedeling door zijn
geboorteplaats, tenzij hij of zij vier achtereenvolgende
jaren in een andere gemeente had gewoond én daar de
verschuldigde belastingen had voldaan.
In de jaarverslagen wordt door de gemeente De Bilt
regelmatig geklaagd over deze bepaling in de Armenwet.
Niet alleen weigerden soms de geboortegemeenten de
bedeling op zich te nemen van in De Bilt woonachtige
armlastigen, maar ook moest de gemeente vaak opdraaien
voor de bedeling van elders woonachtige armen, omdat
de Biltse diaconie of de rooms-katholieke kerk te Utrecht
weigerde de kosten te voldoen. Men had ook principiële
bezwaren tegen het Domicilie van onderstand: het was
onredelijk dat de kleinere plattelandsgemeenten moesten
opdraaien voor het onderhouden van ingezetenen, die
in de kracht van hun leven naar de steden waren
getrokken, waar zij meestal genoeg verdienden om een

redelijk bestaan te hebben. Zelden was dit echter
voldoende om zelf voor een onbezorgde oude dag te
kunnen zorgen. Hun geboorteplaats, die dus niet had
kunnen profiteren van hun jeugdige en gezonde tijd,
moest hen echter wel ondersteunen wanneer zij ziek of
oud waren (1).
Dat de regeling vaak leidde tot een hoop geharrewar
moge duidelijk zijn uit twee voorbeelden. De weduwe
Gerrit Hagen (geboren Gerrigje van Keulen) vroeg in
mei 1858 een vergoeding voor geneeskundige hulp aan
de gemeente, nadat deze geweigerd was door de pastoor
van de 'RK kerk op de Biltstraat'. De kosten zouden
op grond van het Domicilie van onderstand vergoed
moeten worden door haar geboortegemeente Montfoort.
Het antwoord van Montfoort was echter, dat de toen
79-jarige vrouw zich dan aldaar moest vestigen. Zij was
echter te ziek om vervoerd te worden en overleed korte
tijd later. De medicijnkosten ad ƒ 13,80 werden — twee
jaar nadien! nog wel vergoed door Montfoort, maar
haar doodkist ter waarde van ƒ 8,— werd uiteindelijk
door de gemeente betaald, nadat de rekening hiervoor
tevergeefs was aangeboden aan het RC (RoomsCatholieke) Armbestuur te Utrecht. Schrijnend was ook
het geval van de 38-jarige weduwe Willem Vlek, geboren
Adriana Poot, wier 20 jaar oudere echtgenoot, timmermansknecht van beroep, in juni 1860 overleed. Volgens
opgave van de gemeente was de vrouw, die de zorg had
voor acht kinderen in de leeftijd van vijf maanden tot
17 jaar, tot de diepste armoede vervallen. De oudste zoon
was werkzaam in de rijtuigenfabriek van Buitenwegen
Ingenhoes en verdiende 80 cent per week. Bovendien
werd zij door de 'RC Armkamer' bedeeldmet ƒ 1,- per
week en was korte tijd, hoewel zij r.-k.-lidmaat was,
bedeeld door de diaconie. Door de gemeente De Bilt
werd haar vanaf eind juli bedeling toegezegd van ƒ 2,—
per week, die ten laste zou komen van haar geboortegemeente Rijsenburg. Deze gemeente had echter bezwaar
tegen de bedeling en weigerde de kosten te voldoen. Na
tussenkomst van GedeputeerdeStatengingRijsenburg
begin oktober toch door de knieën, maar verzocht De
Bilt al op 10 oktober om de bedeling te staken, omdat
de weduwe in het vervolg haar onderstand in Rijsenburg
zou ophalen.
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Arbeiderswoningen aan de Hessenweg

Maar terwijl de kerkelijke instellingen voorlopig op de oude voet verder gingen (armoede was, zo
meende men, of eigen schuld of Gods wil), drong in
socialistische en liberale kringen steeds meer het besef
door dat bedeling door armbesturen niets oploste aan
het armoedeprobleem. Een van de doelstellingen van
de invoering van een nieuwe armenwet in 1912 was dan
ook het verbeteren van de positie van de arbeiders door
middel van de oprichting van particuliere instellingen,
de invoering van arbeidsbeurzen en onderlinge fondsen,
zoals ziektekostenverzekeringen. De zogenaamde
'onbruikbare' armen (bejaarden, weduwen en invaliden)
liet men over aan de kerkelijke armenzorg. De arbeidsschuwe en zondige lieden schoven deze instellingen echter
weer het liefst door naar de burgerlijke armbesturen.

opvolger, de Commissie van onderstand ten behoeve
van den algemenen armen te De Bilt (meestal de
'Algemene armencommissie' genoemd) werd in 1879
opgericht, maar al in 1895 officieel opgeheven om zich
louter op de werkverschaffing toe te leggen. Zo ontstond
de Vereniging tot ondersteuning door werk verschaffing.
Daarnaast hield de Commissie belast met de bedeling
opNieu wjaarsdag') aarlij ks een eenmalige ui tdeli ng van
voedsel. Met uitzondering van de Vereniging tot
ondersteuning door werkverschaffingIs van geen van
de Biltse instellingen een reglement bekend. Gelukkig
zijn er elders in archieven wel enkele documenten
aanwezig, die een tipje van de sluier oplichten.

De gemeentelijke armenzorg
Voor de organisatie van de Biltse armenzorg heeft
de Armenwet van 1854 nauwelijks veranderingen tot
gevolg gehad. Er was hier toen maar één 'armbestuur
voor huiszittende armen' (dat wil zeggen armen, die niet
in instellingen waren ondergebracht), namelijk de
diaconie der Hervormde Gemeente. De katholieke
ingezetenen van 1 )e Bilt vielen tot 1894 onder de parochie
van de O.L. Vrouwe Hemelvaart aan de Biltstraat en
werden in ieder geval tot en met 1853 door de armmeester
aldaar bedeeld. Pas aan het eind van de eeuw werd de
vereniging de Kerkelijke Kasvan de gereformeerde kerk
opgericht en konden de arme Biltse katholieken
ondersteund worden doorde nieuwe rooms-katholieke
gemeente te De Bilt.
Een burgerlijk armbestuur was niet aanwezig,
aangezien dit niet verplicht was voor gemeenten met
minder dan 3000 inwoners. De gemeente deed desondanks wel bedelingen aan armen die nergens anders
terecht konden. (Pas in 1901 overschreed De Bilt het
aantal van 3000 inwoners, maar ook toen werd er geen
burgerlijk armbestuur opgericht. Dit gebeurde pas bij
de wijziging van de Armenwet in 1912.)
De Vereniging tot ondersteuning van behoeft igen
gedurende de winter was tot 1870 werkzaam. Haar

De gemeente ging alleen tot bedeling over als dit
onvermijdelijk was (2). Vóór 1853 bedeelde de gemeente
De Bilt alleen armen die in andere gemeenten werden
ondersteund, maar die op grond van het Domicilie van
onderstand ten laste kwamen van De Bilt. Steeds vaker
gaat de gemeente over tot het direct bedelen van
ingezetenen. Soms omdat de behoeftigen niet bij de
diaconie terecht kunnen, maar vaker nog omdat het r.-k.
armbestuur te Utrecht weigert armlastigen uit De Bilt
voor zijn rekening te nemen. Het percentage bedeelden
dat katholiek is dan ook hoog (zo'n 50% of meer) in
vergelijking tot het katholieke bevolkingsdeel in de
gemeente (variërend van 20% in 1940 tot 10,7% in 1909).
Het waren vooral weduwen, wezen en bejaarden die in
aanmerking kwamen voor bedeling. Een overzicht in
de ingekomen stukken van 1874 vermeldt dat de twee
'jongere'mannen (respectievelijk J. Strak, oud 45 jaar,
en E. Eibers, oud 57 jaar) beiden gebrekkig zijn.
Waarschijnlijk verzochten behoeftigen de gemeenteraad of een van de wethouders, assessoren genaamd,
om in onderstand te worden opgenomen. Voordat hierin
werd toegestemd, hield een van de raadsleden een
onderzoek naar de omstandigheden waarin hij of zij
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verkeerde. Indien de bedeling op grond van het Domicilie
van onderstand elders verhaald kon worden (tot 1870),
werd aan die gemeente gevraagd of men instemde met
de bedeling.
In 1873 was de bedeling maximaal ƒ 3,375 bij ziekte
en ƒ 2,25 in gezonde toestand. In de praktijk werd echter
in de meeste gevallen tussen de ƒ 1,50 en ƒ 0,50 per week
betaald (3). Men kende voortdurend bedeelden (het hele
jaar) en tijdelijk bedeelden, gedurende een aantal weken.
Eenmalige giften komen niet zo vaak voor.
Aan de gemeente-arts en de vroedvrouw werd door
de gemeente een salaris betaald, de k osten van medicijnen
waren hierbij inbegrepen. Voor inwoners, die niet tot
de 'gewone' ingezetenengerekend werden, nl. personen
woonachtig nabij de Vuursche, die kerkelijk onder de
Vuursche vielen, maar daar niet bedeeld werden, kon
de arts de kosten, inclusief die voor de huur van een
rijtuig, apart declareren bij de gemeente. Hetzelfde gold
waarschijnlijk voor de katholieken, omdat zij tot L894
kerkelijk onder Utrecht vielen.
Onder de armenzorg vielen verder nog de kosten
van verzorging van bedelaars, die naar de zogenaamde
bedelaarskoloniën gezonden waren en de kosten van
verpleging van behoeftige krankzinnigen in gestichten.
Een deel van laatstgenoemde kosten kreeg de gemeente
vergoed van hel rijk en de provincie. J aarlijks besteedde
de gemeente nog een paar tientjes aan brood en reisgeld
aan arme passanten en aan de reparatie van doortrekkende woonwagens.
Over het algemeen worden er maar weinig persoonlijke gegevens van de bedeelden vermeld, met name na 1870,
en kan men slechts in een enkel geval de situatie van de
behoeftigen reconstrueren. Twee gevallen wil ik u niet
onthouden.
Aan Hendrik Kuiper (of Kuyper), voormalig
daggelder, geboren te Bunnik in 1784, werd op 30
december 1861 een wekelijks bedrag toezegd van één
gulden ten laste van het Domicilie van onderstand,
aangezien de wekelijkse uitkering uit zijn vroegere
dienstbetrekking niet genoeg is en de r.-k. kerk onderstand heeft geweigerd. Hendrik moet behalve zijn
ziekelijke dochter Jaantje (46 jaar) ook zijn kreupele zoon
Dirk (43 jaar) ondersteunen. Begin 1863 wordt de
bedeling gestopt, maar op 12 augustus wordt wederom
besloten Hendrik te bedelen met 75 cent per week, omdat
hij vanwege hoge ouderdom en verlamming hulpbehoevend is. Tot zijn dood op 25 februari 1866 blijft de
bijdrage ongewijzigd. Dochter Jaantje, eveneens geboren
te Bunnik, krijgt vanaf 1 juni 1865 50 cent per week
bedeeld ten laste van haar geboorteplaats, aangezien
zij niet in staat tot werken wordt geacht. Vanaf 1870
echter, na afschaffing van het Domicilie van onderstand,
geldt de uitkering zowel voor Jannetje als voor haar broer
Dirk, die wél in De Bilt werd geboren. De gemeente heeft
dus een aantal jaar een kwartje per week weten uit te

sparen door de gezamenlijke uitkering geheel ten laste
van Bunnik te declareren. Jarenlang blijven broer en
zus nog bedeeld door de gemeente. Wel werd hun bijdrage
later verhoogd tot ƒ 1,— per week.
Eén van de meest trieste gevallen is wel dat van de
familie Lindeboom. Vader Barend,daggeldervan beroep,
overleed in december 1866 op 37-jarige leeftijd. Zijnéén
jaar jongere weduwe (geboren Jannigje Barten) bleef
zonder verdiensten achter met zes kleine kinderen en
vroeg bijstand aan. De gemeente De Bilt zegde haar
ƒ 2,50 per week toe ten laste van het Domicilie van
onderstand, maar haar geboortegemeente Nijkerk wilde
slechts één gulden betalen. Tot wanneer zij dit bedrag
kreeg is niet duidelijk, aangezien er in het archief maar
één declaratie van tweemaal ƒ 2,50 aanwezig is.
Waarschijnlijk werd de bedeling al snel overgenomen
door de Vuursche diaconie, die in januari 1867 De Bilt
verzocht om de vrouw, die door hen met ƒ 3,~ per week
werd bedeeld, nog iets extra te geven, aangezien zij ziek
was en de Vuursche diaconie niet meer kon betalen.
Waarschijnlijk is De Bilt hier niet op ingegaan, aangezien
de weduwe pas vanaf 1871 gedurende het gehele jaar
bedeeld wordt door de gemeente. Dramatisch is het jaar
1872 voorde familie. Eind maart of begin april overleed
ook de dan 42-jarige weduwe. Drie van haar kinderen
— van 10, 8 en 6 jaar — worden jarenlang bedeeld met
twee gulden per week, later verlaagd tot één gulden
(mogelijk gold de bedeling toen nog maar voor één of
twee kinderen). Pas in 1887 de jongste van de drie is
dan al 21 jaar - wordt de naam Lindeboom niet meer
genoemd in de stukken.

:
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Diaconie der Hervormde Gemeente
De uitvoering van de armenzorg was opgedragen aan
dediakenen en stond onder toezicht van de gemeenteraad
en het Classicaal bestuur van Amersfoort.
De diaconie ondersteunde behoeftige lidmaten en
zag erop toe, dat 'zij geene luiheid, onmatigheid of eenige
zedeloosheid' bevorderden (4). Hoe strak men vasthield
aan de bepaling, dat alleen lidmaten bedeeld werden,
is niet bekend. In 1845 werden weliswaar de begrafeniskosten betaald van een kind van een niet-lidmaat, dat
elders domicilie had, maar in 1863 werd geweigerd een
half krankzinnige vrouw te onderhouden, die zich al
geruime tijd bij de Afgescheidenen gevoegd had.
Vanaf 1858 maken de diaconierekeningen wat betreft
de bedeling in geld onderscheid tussen gewone,
buitengewone of extra bedeling en extra bedeling gedaan
door de administrerende diaken. Bovendien gaf de
predikant regelmatig kleine giften, die door de diaconie
terugbetaald werden.
De bedelingen werden gedaan 'naar mate de
bestaande behoefte' (5). In de praktijk kwam dit in de
meeste gevallen neer op een wekelijkse bijdrage tussen
de één en twee gulden. Het hoogste (zelden betaalde)
bedrag was ƒ 3,--. Naast de geldelijke steun werd
voornamelijk voor een aantal weduwen de huishuur
betaald, soms zelfs contributie voor de ziekenbus en huur
voor aardappel- of tuinland.
Bijna iedere voortdurend bedeelde kreeg jaarlijks
bovendien een aantal kledingstukken (zelfs slaapmutsen).
Grote gezinnen werden soms ondersteund met alleen
maar kledingstukken. Ook kon bedeeld worden in
levensmiddelen en brandstoffen.
Tn de diaconierekeningen worden helaas »een
persoonlijke gegevens vermeld, maar alleen de namen
van de bedeelde personen. Een vergelijking met een
overzicht van de Bilt se bevolking in 18 57 (de 'nominatieve
staat der Biltse bevolking' genaamd) levert op, dat van
de 23 voortdurend bedeelden 11 weduwe (tussen de 38
en 61 jaar) zijn, die één of meer kinderen hebben.
Eenmaal betreft het de bedeling van de zusters Kroonenberg (57 en 59 jaar) en één keer een 54-jarige daggelder,
de weduwnaar Jan van Delft, met vier kinderen,
waaronder twee zoons die beiden ambachtsknecht zijn.
Inwonend zijn vier personen, allen 74 jaar en ouder. Eén
van hen, Willemijntje van Rheenen, woont in bij de
eveneens bedeelde weduwe Thielen (geboren Maria
Emans). Van de overige vijf zijn geen nadere gegevens
te achterhalen.
In 1887 kregen de zogenaamde 'dolerenden' (de
gereformeerden) een eigen (nood)kerk m De Bilt. De
diaconale zorg werd ondergebracht in de 'Kerkelijke
Kas', die het volgende jaar werd opgericht. In het
gemeente-archief is echter alleen over de jaren 1892 en
1893 een jaarlijkse opgave aanwezig. Hieruit is op te

maken, dat de armlastigen (tien gezinshoofden en één
alleenstaande) slechts met kleine bedragen werden
ondersteund.

De rooms-katholieke armenzorg
Zoals hiervoor al vermeld, vielen de Biltse katholieken
onder de parochie van de O.L. Vrouwe Hemelvaart aan
de Biltstraat. Hoe de armenzorg geregeld was is niet
bekend. In principe werden arme katholieken in Utrecht
bedeeld door de 'RC Armkamer', die in 1855 werd
omgedoopt tot Rooms-Catholiek (later Katholiek)
Parochiaal Armbestuur (6). In de Nota van Beschouwingen van 1848 en de overzichten, die jaarlijks werden
ingevuld door de gemeente, wordt echter vermeld dat
de Armmeester van de r.-k. Gemeente, Buiten Wittevrouwe (een andere naam voor de O.L. Vrouwe Hemelvaart)
voor de behoeftigen de onderstand betaalt. Mogelijk
had deze parochie een uitzonderingspositie, omdat zij
voor een groot deel buiten het grondgebied van de stad
Utrecht lag.
Aangenomen kan worden, dat de Biltse armen
bedeeld werden volgens de algemene regels die golden
voor katholieke behoeftigen. Bij voorkeur werden bedeeld
wezen en minderjarige kinderen van behoeftigen en voorts
armen die zich door godsdienstigheid, zedelijkheid, orde
en matigheid gunstig aanbevalen. Geen aanspraak op
bedeling hadden 'allen die de openbare zedelijkheid door
hun gedrag kwetsen', zoals dronkaards, verkwisters of
ontuchtigen. Aard en bedrag van de steun waren
afhankelijk van de wezenlijke behoefte, maar ook van
de hulp die van elders kon worden verkregen (7).
In 1894 nam de nieuwe n arochiekerk aan de
Kerklaan in De Bilt de bedeling van het katholieke
bevolkingsdeel op zich, hetgeen is op te maken uit een
jaarlijks overzicht van 1894. Dit is echter de enige staat
die in de archieven terug is te vinden.

De Vereniging tot ondersteuning van behoeftigen gedurende de winter
Welvarende ingezetenen van De Bilt brachten jaarlijks
door middel van inschrijvingen geld bijeen voor de
Vereniging, ook wel Commissie genoemd, tot ondersteuning van behoeftigen gedurende de winter.
Het doel van de Vereniging was de ondersteuning
van ingezetenen, 'welke tijdelijk behoefte ondervinden
in deze tijd, dat de verdiensten als gering moeten
verondersteld worden' (8). In 1870 hield de Vereniging
voor het laatst uitdelingen (alleen soep).
Over de voorwaarden om voor bedeling in
aanmerking te komen is niets bekend. De voornaamste
doelgroep was die van de landarbeiders, in het bijzonder
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de losse arbeiders, de zogenaamde daggelders, voor wie
in de wintertijd minder of geen werk voorhanden was.
De Vereniging gaf voornamelijk steun in natura:
brood, turven, kleding en beddegoed. Verder werden,
vooral in de jaren 40, ookrijst,aardappels en takkebossen
bedeeld. In 1857 begon men met de uitdeling van soep,
die werd aangevoerd vanuit de stad.
Gedurende een aantal jaren hield de Vereniging zich
ook bezig met werkverschaffing; voor zover bekend voor
het eerst in de winter van 1845/1846. Van de 123 hier
gevestigde daggelders(gezinnen) en 21 knechten van
ambachtslieden werden er 66 gezinnen behoeftig geacht.
Hiervan werden er 36 tot april door enkele ingezetenen
in dienst genomen voor ƒ 4,— per week (tien op de
buitenplaatsen, vijf bij boeren, een onbekend), 'zodat
al het voorkomende werk aan de overblijvende gezinnen
gelaten werd' (9). Het 'voorkomende werk'hield onder
andere het maken van gemeentebezems in. Het verdiende
(ad ƒ 294,20, gemiddeld ƒ 9,81 per man) werd door de
Vereniging betaald. Ook in de winter van 1846/1847 werd
er werk verschaft: aan elfman werd door de Vereniging
ƒ 184,45 aan loon uitbetaald om de Hessenstecch te
bepuinen. Het loon bedroeg 50 cent per week. Alleen
de daggelder P. de Nooij, die de gehele periode van 14
november tot 4 april had gewerkt, ontving 70 cent per
dag. Mogelijk diende hij als opzichter.

De Commissie van onderstand ten behoeve van
de Algemene Armen
De Commissie werd in 1879 'illegaal' opgericht. Men
bezat namelijk geen reglement en handelde dus in strijd

Het gemeentebestuur van 1909 -1911. Lid van de Commissie van
werkverschaffing was het raadslid en tevens wethouder Mr. J.E.W.

met de Armenwet. Desalniettemin begondeCommissic
1 januari 1880 te functioneren (10).
Er waren circa tien commissieleden. Secretaris was
de gemeentesecretaris Rootjes, terwijl baron G.H.L. van
Boetzelaer het voorzitterschap bekleedde. Lid waren
verder het raadslid J. Floor en andere (toekomstige)
raadsleden, zoals mr. J.E.W. Twiss en C. Middelman.
De gemeente-arts had eveneens zitting, maar het
lidmaatschap was geen verplichting, zodat de in 1887
aangestelde dr. Lette de benoeming kon weigeren. De
commissie van uitvoering, bestaande uit vier leden, was
belast met de bedeling en met het keuren van monsters
en prijzen van de winkeliersdie zich hadden aangemeld.
De overige leden waren adviserende leden, maar konden
in subcommissiesbenoemd worden, zoalsdecommissie
belast met de aankoop van bomen.
Voor leverantie aan de Commissie kwamen in
beginsel die winkels in aan merking waar geen drank werd
verkocht. Uitgesloten werden bovendien winkeliersdie
lid waren van de Commissie, zoals bakker Van Wichen.
Soms, zoals in 1888, werd vooraf besloten welke
leveranciers zich konden inschrijven. Het benodigde geld
werd opgebracht door rond te gaan met intekenlijsten,
waarbij men er wel voor zorgde dat afwezige of tijdelijk
elders wonende welgestelden niet werden overgeslagen.
Volgens de voorzitter streefde de Commissie ernaar
'zoveel mogelijk de niet werkenden te ondersteunen,
benevens de zulken, die door ziekte of anderszins hulp
behoeven'. Hiertegenover stond de mening van de
gemeente-arts dr. Feijffer (lid tot 1885); deze meende
dat soms ook grote gezinnen waarvan de man weliswaar
vast werk had, 's winters enige ondersteuning nodig
hadden, omdat de verdiensten te laag waren. Het resultaat was een
compromis. Er
zou gehandeld
worden naar de
omstandigheden,
onder voorwaarde dat zo min
mogelijk aan
vastwerkenden
ondersteuning
werd verleend. In
beginsel werd er
niet bedeeld aan
personen die
minder dan twee
jaar in de gemeente woonden.
Voorts werd in
1884 met het oog
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op een dreigende

Onderstand en van de Vereniging tot
Twiss (zittend derde van rechts).

cholera-epidemie
besloten te pro-
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beren de ondersteuning van behoeftigen afhankelijk te
stellen van het betrachten van meer zindelijkheid. Een
nogal eigenaardige regel die de Commissie in 1885
instelde, was bewoners van arbeidershuisjes die sedert
1 januari 1885 gebouwd of betrokken waren (ongeacht
of zij uit de gemeente of van elders afkomstig waren),
niet te bedelen. Men achtte dit een middel om de
toegenomen bouw van dit soort woningen — tot schade
van de gemeente - tegen te gaan. Goede woonomstandigheden voor behoeftige dorpsgenoten waren blijkbaar
van minder belang.
Ook de Commissie bedeelde voornamelijk in natura:
levensmiddelen als roggebrood, peulvruchten, vet en
reuzel en kleding, dekens en soms brandstoffen waren
vooral in trek. De zieken kwamen bovendien in
aanmerking voor versterkende middelen (eieren en melk.
soms ook vlees, levertraan en cognac). De gemeente-arts
en vanaf 1886 ook de vroedvrouw waren gemachtigd

De bewaarschool waar de Commissie van Onderstand uitdelingen
Deze foto is ± 1925 ^emaakt.

hiervoor 'bons' af te geven. In 1890 werd met het oog
op de aanzienlijke kosten gepoogd hieraan paal en perk
te stellen; vooral de vroedvrouw, vrouw Veenendaal,
die men al in 1889 te royaal vond, werd nogmaals
verzocht zo spaarzaam mogelijk te zijn. In 1891 werd
met oog op de toestand van de kas besloten niet langer
bedelingen te doen in de zomermaanden.
Tijdens de vergadering van 19 januari 1892 werd
besloten (op proef) met de materiële bedeling te stoppen.
De bedeling er in de loop der tijd niet minder op
geworden en bij sommigen (onduidelijk is of hiermee
burgers of commissieleden bedoeld worden) was de vraag
geopperd of het niet wenselijk zou zijn om het bedelen
over te laten aan de diaconie en de particuliere liefdadigheid. Bovendien was ook de nieuwe gemeente-arts dr.
Harders tegen het verstrekken van versterkende middelen,
omdat dit zijns inziens ongunstig werkte op de moraliteit
van de armen. Bij monde van commissielid W. Bieshaar,
die ook diaken was, werd door de diaconie min of meer
de garantie gegeven dat de zieken direct geholpen zouden

worden, terwijl de Commissie een ieder die zich
aanmeldde voor de werkverschaffing aam werk zou
helpen, tenzij hij op grond van de regels hierop geen
aanspraak had. Aangezien er na deze vergadering in de
notulen geen melding meer wordt gemaakt van bedeling
in natura, kan aangenomen worden dat de proef geslaagd
werd geacht.
Met de werkverschaffing werd begonnen in december
1882. Dit werd doelmatiger geacht dan bedeling, daar
het meteen een middel was tegen lediggang. Aanvankelijk
bestond de werkverschaffing alleen uit het kloppen van
stenen, maar in 1883 begon men met een proef om ook
hout te zagen. In 1885 werden ook de door de Commissie
aangekochte bomendoordewerkverschaffersgerooid.
In april 1885 sprak de voorzitter baron van Boetzelaer
de wenselijkheid uit om — ook uit het oogpunt van
opvoeding — een andere wijze van werkverschaffing te
vinden. Het lid J.B. Groenewegen, eigenaar van een
boomkwekerij, die uit eigen ondervinding wist
hoe weinig ontwikkeld de arbeiders hier waren,
stelde het maken van manden voor, zodat de
arbeiders ook in de avonduren bezig zouden zijn
en zodoende iets konden verdienen. Dit voorstel
zou onderzocht worden, maar heeft waarschijnlijk
niets opgeleverd omdat men gewoon op de oude
voet verder ging. In maart 1893 kwam men tot
de 'ontdekking', dat het verwerken van bomen
tot brandhout financieel zeer ongunstig was,
aangezien de bomen bij verkoop slechts de helft
opleverde van wat de Commissie aan kosten kwijt
was. Voorgesteld werd om aan het gemeentebestuur te verzoeken de Commissie op te dragen
de
Looidijk te verharden, onder toekenning van
deed
een behoorlijke subsidie. Hiermee viel, naast het
gemak ervan voor de ingezetenen, een dubbel
voordeel te behalen: de Commissie zou minder financieel
verlies lijden en bovendien zou het een goede gelegenheid
zijn de enorme hoeveelheid puin, waar maar weinig vraag
naar was, van de hand te doen. (Ook andere gemeenten
hadden werkverschaffingsprojecten waarbij stenen
geklopt werden, zodat het aanbod van puin groot was.)
De arbeiders werden tewerkgesteld tegen een lager
loon dan het normale daggeld: de beste werkers konden
rekenen op 70 cent per dag. Na klachten over het lage
loon werd dit verhoogd tot 75 cent per meter geklopte
stenen. Hoe lang dit loonpeil werd gehandhaafd werd
is niet bekend. In 1885 werd het loon in ieder geval
vastgesteld op 50 of 60 cent per dag. In april 1891 werd
een loonsverhoging van 15 cent vastgesteld met
uitzondering van dat van de jongens. Ter vergelijking:
het loon van A. Oostenbrugge, een arbeider van
commissielid jhr. J. Steengracht van Oostcapelle, in 1891
afgestaan om als opzichter te dienen, werd vastgesteld
op ƒ 7 , - per week, dus ongeveer de helft van het toen
netverhoogdeloonvandewerkverschaffingsarbeiders.
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De Vereniging tot ondersteuning door werkverschaffing (11)
Op 14 september 1895 werd de Vereniging tot ondersteuningdoor werkverschaffing opgericht, nadat de Algemene
Armencommissie op dezelfde datum was ontbonden.
Zes leden van de vroegere Commissie namen zitting in
het bestuur van de nieuwe vereniging.
Het doel was het zo veel mogelijk armoede te
voorkomen door gedurende de wintermaanden werk
te verschaffen aan personen die tijdelijk zonder werk
waren en aan behoeftigen. Er moest volgens het reglement
een wezenlijke behoefte aan onderstand bestaan.
Personen, die zich aanmeldden, moesten minstens twee
achtereenvolgende jaren in de gemeente woonachtig zijn
en tenminste tweejaren gehuwd zijn of kostwinners van
een gezin. Eveneens opgenomen in het reglement was
de discriminerende bepaling, 'dat zij wonen in huizen
gebouwd vóór 1884', maar deze heeft waarschijnlijkde
goedkeuring van de hogere overheden niet gehaald,
aangezien zij werd doorgestreept.
Gedurende de jaren 1895 tot en met 1906 werd er
aan 40 à 50 man werk verschaft. Na 1906 vermindert
dit tot enkele personen. Zieken in dienst van de
Commissie hadden recht op een ondersteuning van ƒ 3 —
per week. Kreeg men een ongeluk op het werk, dan werd
het volle loon doorbetaald.
De kerkelijke armenzorg in De Bilt hield zich dus
net als elders in het land bezig met de bedeling van de
eigen geloofsgenoten. De zedelijke beginselen stonden
daarbij hoog in het vaandel, luiheid, onmatigheid en
zedeloos gedrag werden niet getolereerd.
Het merendeel van de door de diaconie bedeelde
personen bestond uit de zogenaamde 'onbruikbare
armen': weduwen en bejaarden, die op grond van
persoonlijke omstandigheden armlastig waren geworden.
In hoeverre valide arbeiders door de diaconie bedeeld
werden is niet duidelijk uit de diaconierekeningen op
te maken. In sommige jaren schonk men gezinnen met
veel kinderen wel kleding of eenmalige giften. Ook komt
het regelmatig voordat personen buitengewone giften
ontvingen bij ziekte van henzelf of van hun echtgenote.
De gemeente kon over het algemeen niet kieskeurig
zijn in het verlenen van onderstand. Al te lastige
individuen kon men laten opnemen in de bedelaarskoloniën, maar de kosten daarvan waren hoog (dit kon al
snel oplopen tot enkele honderden guldens per jaar).
Tot de bedeelden kan in ieder geval één persoon gerekend
worden wiens armoede te wijten was aan dronkenschap
(12). Uit de gemeenterekeningen en ingekomen stukken
komt tevens naar voren dat ongehuwde moeders of
kinderen van ongehuwde moeders bedeeld werden.
In de jaren tachtig dringt het idee van de opvoeding
van de jeugd door in de jaarverslagen. Hierdoorhoopte
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men tot een terugdringing van de werkloosheid en dus
van het aantal armen in de toekomst te komen. Werd
voorheen het schoolgeld voorkinderen van behoeftige
ouders betaald door de diaconie en de gemeente, in 1879
meldt men dat het onderwijs kosteloos is. Dit duurde
maar enkele jaren, want in 1883 wordt wederom
schoolgeld geheven in verband met de bekostiging van
een nieuw schoolgebouw. Kinderen van minvermogenden
werden nog wel voor niets toegelaten. In 1887 bedroeg
hun aantal twee derde deel van het totale aantal
leerlingen; in 1892 zelfs vier vijfde deel. In datzelfde jaar
komt men tevens tot de conclusie dat het onderwijs weinig
resultaat oplevert. Van de 57 schoolverlaters hadden
er in het daaropvolgende jaar slechts zeven voldoende
resultaat geboekt.
Besef van (tijdelijke) werkloosheid is bij Vereniging
en Commissie weliswaar aanwezig, maar structurele
oplossingen om hier een einde aan te maken werden niet
toegepast. De moeilijke wintertijd werd overbrugd met
werkverschaffingsprojecten en door middel van materiële
bedeling. Zedelijke beginselen werden ook hier niet uit
het oog verloren. Werkverschaffing als middel tegen
lediggang, het niet in aanmerking komen voor leverantie
aan de Commissie van winkels die drank verkochten
en het niet bedelen van 'jong gehuwden' (minder dan
twee jaar gehuwd) zijn hier duidelijk voorbeelden van.
Bedelen was, zoals dr. Harders het noemde, slecht voor
de moraliteit. Dit standpunt is tevens terug te vinden
in de houding van de Commissie ten opzichte van het
bédelen, dat eindjaren 80 weer de kop opstak. Niet de
armoede is hier de oorzaak van, maar 'door het gedurig
weder geven ' werkten de ingezetenen het zelf in de hand
(13).
De situatie van de arbeiders wordt in een aantal
gevallen ondergeschikt geacht aan de belangen van de
gemeente. De in de notulen ter sprake gebrachte
opvoeding van de arbeiders wordt (definitief?) van tafel
geschoven als een voor de Commissie financieel
lucratiever project geopperd wordt, waar ook voor de
burgers nog voordeel aan te behalen valt. Goede
huisvesting voor arbeiders wordt van minder belang
geacht dan de aantasting van het landelijke karakter van
de gemeente.
Moderne ideeën op het gebied van de armenzorg
en de armoedebestrijding lijken in De Bilt ook aan het
eind van de negentiende eeuwdus nognauwelijks te zijn
doorgedrongen. Armenzorg blijft een kwestie van
liefdadigheid, waarbij de welgestelde burger het als zijn
christelijke plicht ziet voor de arme medeburger te zorgen.
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Noten:

3.
4.
5.
6
7.

Jaarverslag 1863
Zie o.a. Memorie van toelichting bij dejaarlijkse staat
van 1879(GADB). Bij ieder besluit om tot bedeling over
te gaan wordt vermeld dat de bijstand onvermijdelijk
is.
Akten en Minuten betreffende de Statistiek (RAU).
Nota van Beschouwingen 1848 (GADB).
Ibidem.
Reglement RCPA, GAU.
Dat de Biltse katholieken hier ook onder gerekend
werden is op te maken uit het jaarverslag van 1894
van de gemeente Utrecht, waarin wordt vermeld, dat
het aantal armen, bedeeld door het RK Parochiaal
Armbestuur is verminderd, omdat de gemeente De
Bilt een eigen parochiekerk heeft gekregen. Echter
in de bedelingsregisters van het RK Parochiaal
Armbestuur over de jaren 1885 - 1892 ben ik geen
Biltse ingezetenen tegengekomen.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Nota van Beschouwingen 1848 (GADB).
Aantekening gevoegd bij het jaarverslag van 1847
(GADB).
De Notulen van de Commissie van Onderstand(GADB)
geven een aardig inzicht in de werking van de
Commissie.
Reglement van de Vereniging totondersteuning door
werkverschaffing (GADB).
Vermeld in een opgave aan het Statistisch instituut
te Amsterdam (het betreft de jaren 1881 tot1891). Naar
wie hier wordt verwezen kan slechts gegist worden,
aangezien in degemeenterekeningen en notulen niet
over dronkenschap wordt gerept.
Notulen van de Commissie van Onderstand(GADB).

De veearts in dejaren twintig
W. Lokhorst
Leven zonder elektriciteit, gas en waterleiding, om maar niet te spreken van televisie, radio en telefoon,
jongeren kunnen zich dat niet meer indenken, maar destijds werden al die voorzieningen minder gemist;
je wist niet beter.
Geen telefoon op de boerderij betekende wel dat als er een koe ziek was, iemand op de fiets moest stappen
om de veearts te halen. Die kwam dan per koetsje het zieke dier bezoeken. Waren er moeilijkheden met
het kalven, dan zochten de boeren hulp bij een veeverloskundige.
Nu waren de boeren in De Bilt en omstreken nog
bevoorrecht door de nabijheid van 'Het School', de enige
plaats in Nederland waar de opleiding tot dierenarts
gevolgd kon worden. In 1821 begonnen als Rijksveeartsenijschool, werd deze in 1918 omgezet in een Veeartsenijkundige Hogeschool. En hoewel sinds 1925 de opleiding
als faculteit der Diergeneeskunde deel uitmaakt van de
Utrechtse universiteit, blijven de boeren nog hardnekkig
spreken van 'Het School'. Daar kaneen beroep gedaan
worden op de buitenpraktijk, waarop een dierenarts,
vergezeld van een paar studenten, het zieke dier komt
behandelen.
Het werk in de buitenpraktijk hield in dat patiënten
in de wijde omtrek bezocht moesten worden. Maar als
er om hulp gevraagd werd kon je er wel zeker van zijn
dat het ook werkelijk nodig was: de eigenaren van een
ziek dier moesten de tocht per fiets afleggen.
Dan ging de expeditie van start: het rijtuig werd
te voorschijn gehaald - 's winters een gesloten koetsje,
terwijl de zomereditie open was —, het paard werd

ingespannen en de koetsier, keurig in livrei en met pet,
klom op de bok.
Intussen waren de benodigde instrumenten en
medicijnen ingeladen en omdat de rit niet zelden zo'n
drie kwartier in beslag nam, ging er ook altijd een stel
kaarten mee en een plaid. De plaid werd uitgespreid over
de knieën van de heren en deed dienst als kaarttafeltje.
Tegen de tijd dat het einddoel in zicht kwam, hielp
iedereen uitkijken. Volgens afspraak stak de boer die
hulp gevraagd had als baken een bezem in de heg, een
traditie die algemeen bekend was: 'Wat zou er bij
buurman voor narigheid zijn'? De bezem zit in de heg!'
Dereis verliep niet altijd even vlot. 's Winters maakte
een plotseling opkomende gladheid van de wegen het
soms noodzakelijk de paarden op scherp te zetten en
het materiaal daarvoor had de koetsier in de wintermaanden dan ook altijd bij zich.
Toen in 1925 het paard stierf, werd besloten om
over te gaan op de auto. Weliswaar waren de problemen
nog niet allemaal opgelost, er liep nog wel eens een wiel

