
als een toevallige verzameling van hout, steen en ijzer. Ten aanzien van de windbemaling in de polder 
Barwoutswaarder is in grote lijn, een reeks van ontwikkelingen gegeven. Er is geen archiefonderzoek 
t.o.v. details, hoe interessant ook, verricht. Wie de poldermolens wil begrijpen en verklaren kan niet 
anders dan zich ook verdiepen in de gehele waterstaatkundige ontwikkeling en geschiedenis van de la
ge helft van ons land. 
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BEDELEN door Dr. J. Haitsma. 

Met bijzondere belangstelling heb ik het artikel gelezen van Dr. C.J. van Doorn in Heemtijdinghen van 
juli 1976. Nu werden voor mij verschillende opmerkingen die ik vond in de notulen van de kerkeraad 
van de gereformeerde (hervormde) gemeente van Woerden uit de jaren 1815 en 1823, heel concreet. Ik 
laat ze hier volgen. In de kerkeraadsvergadering van 7 aug. 1815 „lagen broederen diakenen een mis
sive ter tafel bij hen ontvangen van de heer Burgemeester waarin hij iniicutingen vroeg omtrent zes 
punten. Punt 4 en 6 laat ik u lezen: „4e. Welk het geschikste middel zoude zijn de armoede zoo veel 
mogelijk voortekomen of dezelve te verminderen. 
6e. Vermits alhier geen werkhuisen of armen Inrigtingen bestaan waardoor aan armen werk wordt 
verschaft - of zodanige, en welke als dan naar UEd(eles) oordeel met hoop op eenen goeden uitslag al
hier zouden kunnen worden daargesteld of ingevoerd?" Aldus volgens art. 5 van de notulen. 
Welk een moderne gedachte komt hier reeds voor: voorkoming van armoede! Het antwoord dat de ker
keraad op vraag 6 gaf, is nu voor ons van 't meeste belang. We vinden het in art. 6 van de notulen: 
„Deeze vraag (uitmakende een gedeelte van de vierde vraag) valt moeylijk te beantwoorden vermits de 
ondervinding heeft geleerd dat al hetgeen door sommige Leden der gemeente meer dan eens, en op 
meer dan eene wijze beproefd is geworden om den armen aan brood te helpen door eigen handen werk 
wel tot eene zekere hoogte maar nimmer tot volkomenheid gebragt heeft kunnen worden - het geen 
vooral is toeteschrijven aan de aart van werkeloosheid en onwilligheid der armen welke liever om een 
aalmoes gaan langs de huizen der Ingezetenen dan door eigen handen hun kost te winnen 1) waardoor 
die goede Ingezetenen tot hunne innige smart alles tot hiertoe te vergeefsch beproefd hebben. 
De Eerw. kerkenraad vooral ook de broederen Diakenen wenschten en zagen gaarne dat men nog eens 
zodanige tijden mogte beleven en zodanige middelen bedagt konden worden waardoor de arme man in 
staat gesteld word om zijn eigen brood te winnen en de schamelende Armoede niet langer langs de 
straaten onzer stad vernomen worde". 
Dit antwoord geeft ons wel een triest beeld van het Woerden van 1815: „schamelende" armoede en be
delende armen gaande door de straten, teleurgestelde vrijgevige ingezetenen wegens arbeidsschuwe ar
men. 
In 1823 is de toestand nog niet veel beter. Dan blijkt dat de „Diakenen der Gereformeerde Gemeente 
te Woerden" een schrijven van de „Heren Burgemeesteren" ontvangen hebben, waarin dezen o.a. vroe
gen: „Eene lijst van de bedeelden, die eenen minderen onderstand dan ƒ 22,50 c. sjaars genietende, die 
naar de (binnenlandsche) koloniën zouden kunnen getransporteerd worden " 
De diakenen laten hierop de volgende reactie aan de kerkeraad weten: „Uit dit een en ander is ons dus 



gebleken dat het oogmerk van en met de gevraagde Lijsten is om de Diaconie te ontlasten 
van zodanige personen die anders door lengte van tijd geene nuttige leden maar ballasten en onnuttige 
lediggangers worden, en daardoor ook de Diakonie kas te verligten en alzoo daardoor te zorgen 
dat dezelve kasse niet ten Eene maal word uitgeput en te gronde gaat". 
Het beantwoorden van de door de burgemeesters gestelde vragen valt de diakenen echter moeillijk. Ze 
hebben dat niet op tijd kunnen geven. De reden die ze daarvoor noemen, laat ons een nog triestere 
achtergrond zien. Ze schrijven aan de burgemeesters het volgende terug: „Daar wij in de onmogelijk
heid zijn geweest deeze week aan Uwed. Achtb. verzoek te voldoen ter inzending van de Lijst der perso
nen door ons uit de diaconiekas bedeeld wordende doordien er veelen van dezelve dagelijksch 
buiten afgaan ter verkrijging van deeze of geene vrijwillige giften, en niet voor des saturdagsavond laat 
weder te rug keren 1) zoo is het ons ondoenelijk geweest daaraan te beantwoorden en zyn uit dien 
hoofde genoodzaakt geworden daar mede te wagten tot den dag hunner bedeling op welke zij allen 
hunne wekelijksche toelagen uit de diaconie kas kom afhalen, zijnde die dag op aanstaande 
Maandag op welke wij in staat zullen zijn om zoo veel mogelijk eene naauwkeurige Lijst te for-
meeren, en zullen niet verzuimen dezelve U Ed achtbaren dinsdag of woensdag te doen gewor
den". 
Uit dit voorlopig antwoord van de diakenen aan de burgemeesters blijkt o.a. dat bepaalde armen ook 
buiten Woerden bedelden en daartoe waarschijnlijk zelfs de hele week van huis waren. 
In art. 2 van de notulen d.d. 26 jan. wordt gesproken van treurige ervaringen die de diaconie opgedaan 
heeft. Het laat ons zien dat sommige armen zelfs steun vroegen aan diaconieën van andere plaatsen. 
„Door de vergadering is bepaald om voortaan geene Consenten aan andere Diaconijen af te geven wijl 
men door een treurige ervaring bevestigd word, hoe dikwerf er misleiding plaats heeft, daar het geble
ken is, dat er subjecten, die zich op andere plaatsen bevinden, bedeling genoten hebben, die een goed 
bestaan hadden en het dus niet behoefden. Om dit bedrog op eenmaal te doen ophouden is besloten 
om volstrekt, onder welke voorwaarden ook geene nieuwe consenten af te geven. Maar op de aanvraag 
daarvan, te berichten, dat wij om voor ons voldoende redenen, daar niet meer intreden, en dat zij ver
zoeken, dat die armen die aanspraak hebben om door de Diacony van Woerden bedeelt te worden, zich 
onder de gemeente meterwoon te begeven, dat wij hun dan benevens anderen zoveel de Kas gedoogt 
zullen bedeelen". 
Al is ons, misschien mede door de volgens onze begrippen niet geheel correcte zinsbouw, dit artikel 
niet in alles duidelijk, toch begrijpen we wel dat mensen uit andere plaatsen onnodig steun genoten 
van de diaconie van Woerden en dat men dat nu wil voorkomen door alleen maar die armen te helpen, 
die in Woerden woonachtig zijn. 

De in het voorgaande artikel bedoelde „Lijst van de bedeelden, die eenen minderen onderstand dan ƒ 
22,50 c. sjaars genietende, die naar de (binnenlandsche) koloniën zouden kunnen getransporteerd wor
den " werd door de Diakenen der Gereformeerde Kerk te Woerden op 17 juni 1823 opgemaakt en 
aan het stadsbestuur gezonden. Op deze lijst komen ook degenen voor die een meerdere onderstand 
dan ƒ 22,50 genieten en degenen die elders wonen en op kosten van de diaconie worden bedeeld. De lijst 
werd door mij in het stadsarchief (inventaris G.A.-Woerden 1811-1936, nr. 1360) aangetroffen en het 
leek mij aardig om deze lijst aan het slot van het artikel van Dr. J. JHaitsma op te nemen, 
(ziepag. 10 en 11) 

L.P. 

In het OPVOEDINGS-GESTICHT te MONTFOORT wordt gevraagd: 
eene NAAIMOEDER van middelbaren leeftijd, ongehuwd of weduwe zonder kinderen. Prot. 
Godsd. 
Inclinerenden vervoegen zich in persoon of met franco brieven bij den Stichter-Directeur van 
gemeld Gesticht te MONTFOORT. 

(De Opmerker, zaturdag 18 december 1858) 

1) cursivering is van mij. J.H. 
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