
Seijst 1988. - Dl. 18 De armenzorg in Zeist (I) In het verleden is wel eens de wens geuit wat meer teweten over de sociale omstandigheden in Zeist gedurendede vorige eeuw. Jammer genoeg zijn er weinig bronnen,waaruit we hiervoor kunnen putten. Overheidsbemoeiing op het gebied van de armenzorg ende arbeidsvoorziening bestond vrijwel niet en de over-heidsarchieven geven daarover dan ook weinig informa-tie. Eerst in 1814 werden in de Grondwet &quot;het armbe-stuur en de opvoeding van de arme kinderen&quot; als eenzaak van hoog belang en aanhoudende zorg van de rege-ring aanbevolen. Een wettelijke regeling van de armenzorg werd echterniet voorgeschreven. Dat gebeurde in de Grondwet van1848 en zo stond er tot 17 februari 1983 in het hoofd-stuk &quot;onderwijs en airmbestuur&quot;: &quot;het armbestuur is eenonderwerp van aanhoudende zorg der regering en wordtdoor de wet geregeld&quot;. Die regeling wilde aanvankelijk niet

zo best vlotten,want de kerkelijke en de particuliere instellingen vanweldadigheid wilden niet aan banden gelegd worden endat was wel de bedoeling. In 1854 kwam de eerste Armenwet tot stand, die zichvrijwel beperkte tot armenzorg van overheidswege metdaaraan ten grondslag twee principes, die in feite aljaren gegolden hadden, te weten: a. de overheid werd pas actief, wanneer hulp van fami-lie, kerkelijke of particuliere hulp niet was ver-kregen, en b. de hulpverlening moest onvermijdelijk zijn en indiengerealiseerd, niet verder reiken dan strikt noodza-kelijk was om de arme in leven te houden. Hieruit blijkt, dat armenzorg in wezen politiezorgwas, ter vermijding van onlusten en oproer onder hen,wie het ontbrak aan de middelen om in de meest elemen-taire behoeften te voorzien. In dit kader moeten we de situatie zien van de armen-zorg in Zeist omstreeks 1850. We weten daarvan ietsmeer dan van vorige jaren, omdat de gemeentewet van 29 31



Seijst 1988. - Dl. 18 juni 1851 voorschreef, dat de gemeentebesturen elk jaareen &quot;uitvoerig en beredeneerd verslag&quot; aan gedeputeerdestaten moesten aanbieden van de toestand der gemeente.Het verslag moest worden ingericht volgens een door deminister van binnenlandse zaken vastgesteld model endaarin kwam ook een hoofdstuk voor getiteld &quot;Het armwe- zen . De gemeente Zeist heeft zich, althans de eerste keer,nauwgezet gehouden aan de eis van &quot;uitvoerig en bere-deneerd&quot; en zodoende hebben we een interessant over-zicht van de situatie in Zeist in 1851. De volledige tekst van hoofdstuk X &quot;Het armwezen&quot;luidt als volgt: &quot;Dankbaar moeten wij erkennen dat de armoede geduren-de het afgelopen jaar niet is toegenomen. Veelvuldigwaren de bronnen die tot hare leniging strekten, onderanderen: de bemoeiingen van velen tot de zedelijke ver-betering en de beschaving der behoeftigen; de gelegen-heid

om hunne kinderen gratis onderwijs te doen geven;het vele bouwen; de bijdragen van de gegoeden aan deAlgemeene Armencommissie waardoor zij in staat werdengesteld op verschillende wijzen in de behoeften derarmen te voorzien; en voornamelijk dient hier meldingte worden gemaakt van de oprigting reeds in 1850 derWaarborg Vereeniging voor arbeiders en werklieden. Dit een en ander werkte mede om het lot der behoefti-gen zoo niet te verbeteren dan toch te verzachten. Het ontstaan der groote armoede in deze gemeente ishoofdzakelijk aan twee oorzaken toe te schrijven:Ie. Het door grondbezitters aan een ieder toestaan om zich alhier te vestigen en2e. het misbruik van sterken drank. De waarschijnlijkheid bestaat dat in het vervolg heteerst gemelde geval geen plaats meer zal hebben; detweede oorzaak blijft voortduren, hiervan getuige deopbrengst van de opcenten op het gedistelleerd. De po-gingen van het Genootschap tot afschaffing van, of

dattot matigheid in het gebruik van sterken drank vindenweinig bijval; een streng toezigt vanwege de politie 32



Seijst 1988. - Dl. 18 wordt gehouden op het tijdig sluiten der herbergen. Onder vele andere bijkomende oorzaken welke tot hetontstaan der armoede hebben medegewerkt, zoude men hetgestadige aan de deur uitreiken van aalmoezen, kunnenaanhalen, waardoor de zorgeloosheid opgewekt en de lui-heid aangekweekt wordt. Doch wat dan ook de oorzaken mogen zijn, de armoedebestond eenmaal en er moest wederom worden uitgeziennaar middelen tot hare leniging; de Algemeene Annencom-missie heeft gemeend door werkverschaffing een drievou-dig doel te bereiken: Ie. de luiheid tegen te gaan; 2e. het bedelen te voorkomen; 3e. de arbeid ten voordeele der gemeente aan te wen-den. Het doel der commissie is niet het wegnemen der ar-moede, daartoe ontbreken de middelen, zij leenigtslechts de bestaande armoede en tracht zoveel mogelijkmeerdere te voorkomen. De Waarborg Vereeniging heeft door uitreiking deswinters van hooge interesten als

belooning voor de deszomers ingebragte gelden, de spaarzaamheid bij velenopgewekt. Beide inrigtingen hebben, dank zij de milde giftenvan de gegoeden, gunstig gewerkt. Naar onzes inzienszouden de middelen die tot verbetering van den toestandder arbeidende klasse kunnen strekken daarin bestaandat zij die door landbezit en invloed de magt in handenhebben, trachten te voorkomen dat door het woekeren metgrond, woningen en werk, de nijvere arbeidende standniet meer en meer den moed laat zinken en hoe langermeer verarme. Wij allen weten het hoe meermalen kleinestukjes grond voor de aardappelenteelt bestemd, ver-pacht worden: De pachter, zoo luiden de voorwaarden,mag de aardappelen niet van het land vervoeren voor datde pacht betaald is; valt de oogst tegen of kan hij omandere redenen niet betalen, de grondeigenaar trekt devruchten, de pachter heeft aardappelen, mest en arbeidverloren, raakt achteruit en van een weinig

gegoedewordt hij een arme. 33





Seijst 1988. - Dl. 18 dan eene Instelling ook voor meer dan een persoon gere-kend wordt. Met uitzondering der R. Catholijke Diakonie verkeerenalle instellingen van weldadigheid in welvarende staat&quot;. In een volgend nummer hoop ik hierop enig commentaarte geven. L. Visser 3l




