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VOORWOORD 

Tot de belangrijkste sociale verworvenheden van de jongste tijd 
behoort ongetwijfeld het recht op bijstand van overheidswege voor 
iedere Nederlander, die hier te lande in zodanige omstandigheden 
verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over de middelen beschikt 
om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. De alge-
mene bijstandswet waarin dit recht werd vastgelegd en die op 1 
januari 1965 in werking trad, kende een tweetal voorlopers, de 
armenwetten van 1854 en 1912; beide ontkenden uitdrukkelijk het 
recht op bijstand. „Het ondersteunen van armen is een zedelijke, 
geen burgerlijke plicht", zo heette het in 1854. 

Tussen 1854 en 1965 is gesitueerd de ontwikkeling in de sociale 
hulpverlening, die men onder meer kan aanduiden als de evolutie 
van armenzorg naar welzijnsverzorging, van bedeling naar dienst-
verlening. De groei van gunst naar recht niet te beschrijven van 
bovenaf, d.w.z. vanuit de wetten en besluiten en de reacties daarop, 
maar ze te toetsen aan de gang van zaken in een doorsnee-leefge-
meenschap, m.a.w. laten zien hoe zich in 's-Hertogenbosch de ont-
wikkeling van de sociale hulpverlening in feite heeft voltrokken, dat 
was hetgeen voorop stond, toen ik mij zette aan de studie, waarvan 
het eerste resultaat meedong naar de Taekfondsprijs-1963. Van hier-
uit werd de verdere sprong gewaagd. Een stipendium, n.a.v. het 
eervolle resultaat van de deelname aan de prijsvraag door het col-
lege van regenten over de Godshuizen te 's-Hertogenbosch aangebo-
den, maakte het mij mogelijk de eerste jaren na het doctoraal examen 
geheel te wijden aan het moeizame archiefonderzoek en het tot stand 
brengen van het manuscript. Dat slechts een gedeelte hiervan thans 
als proefschrift verschijnt, heeft als oorzaak zijn uitgebreidheid. Bin-
nenkort gaat een tweede deel ter perse, dat thematisch één geheel 
uitmaakt met deze dissertatie en waarin de periode vanaf 1912 wordt 
behandeld. 

Bij de totstandkoming en de uitgave van een werk met een om-
vang als het onderhavige hebben begrijpelijk tal van personen en 
instanties de auteur de helpende hand geboden. Hen allen ben ik 
daarvoor grote dank verschuldigd. Zonder de krachtige steun van 
mijn promotor, prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, zou de 
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lange weg van scriptie naar dissertatie wellicht nooit zo kort zijn 
geweest. Hem ben ik voor zijn stimulerende invloed, inspirerende 
medewerking en kritische begeleiding zeer erkentelijk. Mijn dank 
gaat verder uit naar degenen die behulpzaam zijn geweest bij het 
archiefonderzoek en het verzamelen van de gegevens. De overleden 
archivaris van de Godshuizen, H. J. M. van Rooij, die mijn eerste 
schreden in het archiefwerk heeft begeleid, behoort hiertoe, evenals 
de archivarissen van de gemeente 's-Hertogenbosch, dr. L. P. L. 
Pirenne en drs. P. Th. J. Kuyer, en hun medewerkers, met name H. 
J. H. Bossink en F. J. J. van Rheden, de archivaris van het Tilburg-
se gemeentearchief, drs. H. J. A. M. Schurink, de archivaris van het 
bisschoppelijk archief, H. A. G. Hens en mej. G. Dorenbosch van 
het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant. De bereidwilligheid waarmee het college van regen-
ten over de Godshuizen, de bijzondere raad van de Bossche St. Vin-
centiusvereniging en de hoofdraad van deze vereniging hun rijk ge-
vulde archieven open stelden voor wetenschappelijk onderzoek, heeft 
mijn grote respect. Zulks geldt ook de activiteit die bibliothecarissen 
en bibliotheek-personeel van het Provinciaal Genootschap, van de 
Katholieke Hogeschool, van de Nationale Raad voor Maatschappelijk 
Werk, van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van het Inter-
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bij het literatuuronder-
zoek aan de dag legden. Dr. G. van Balen en prof. mr . J. P. A. 
Coopmans dank ik voor hun bereidheid een gedeelte van het manus-
cript kritisch door te nemen, evenals frater Herman Walboomers, 
die vlak voor zijn dood de tekst zorgvuldig heeft nagelezen en gezui-
verd van ongerechtigheden in het Nederlands. Het tijdrovende type-
werk was bij mej. M. E. Wouters in vertrouwde handen, terwijl mej. 
H. M. Ph. Vergoossen bij het drukklaar maken van het manuscript, 
het corrigeren van de drukproeven en het samenstellen van het regis-
ter liefdevol bijstand verleende. De Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact dank ik tot slot hartelijk voor de opname van deze studie in 
haar serie. 
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INLEIDING 

De figuur van de arme heeft in ons land steeds grote belangstel-
ling ondervonden. In vroeger eeuwen reeds mochten degenen die in 
behoeftige omstandigheden verkeerden, rekenen op de niet aflaten-
de steun van hun medeburgers. De christelijke deugd van liefdadig-
heid werd druk beoefend, hetzij in de vorm van materiële bijstand, 
hetzij in de vorm van verzorging in godshuizen en gasthuizen. Niet 
ten onrechte kon de commissie tot herziening van de grondwet van 
1815 dan ook schrijven: „In weinige landen is zoo veel voor de 
onvermogenden gedaan als in ons vaderland en men zoekt te ver-
geefs elders zoo veel gestichten, waar de grijsaard eene rustplaats, 
de zwakke hulp en bijstand, en de jeugd kosteloos onderwijs vin-
den kan". 1  

Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat deze uitspraak 
enige nostalgie verraadt naar een tijd waarin armoede weliswaar 
veelvuldig voorkwam, doch niet als massaal-structureel verschijnsel. 
Onmiskenbaar had zij betrekking op de periode vóór 1750, toen de 
armen nog harmonisch geïntegreerd waren in een statische maat-
schappelijke structuur; een periode tevens, waarin de religieus ge-
fundeerde charitas in hoog aanzien stond en de voornaamste pro-
blemen die de armoede met zich meebracht, schijnbaar tot een op-
lossing wist te brengen. 

Vanaf 1750 had West-Europa te kampen met een massale ver-
paupering van de volksklasse. Dit gold niet alleen de landen waar 
de industriële revolutie zich inzette en het kapitalisme in eerste aan-
leg veel ellende veroorzaakte, maar ook gebieden, zoals ons land, 
waar het economisch leven in traditioneel overleefde vormen ver-
stard was. Zowel waar industriële vooruitgang als waar teruggang te 
constateren viel, was armoede troef. Deze armoede nam zodanige 
vorm aan, dat de periode 1750-1850 wel aangeduid wordt als „das 
Zeitalter des Pauperismus". 2  

1) G. Luttenberg, Proeve van onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland, 
en naar de meest doeltreffende middelen, die verder, ter verbetering van het lot 
der armen, zouden kunnen aangewend worden (Zwolle 1841 2), blz. V-VI. 
2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn in 
historisch perspectief (Tilburg 1961), blz. 31. 
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Ook in ons land werd het pauperisme in de aangegeven periode 
tot een bijzonder moeilijk probleem. Als symptoom hiervoor kan 
gelden, dat vóór 1770 vrijwel geen geschriften over het armwezen 
het licht zagen. Daarna kwamen de publikaties los; sporadisch 
eerst, overvloediger later, om in de eerste helft van de negentiende 
eeuw tot een onoverzichtelijke hoeveelheid uit te groeien. 3  De 
hoofdoorzaken van het tot een probleem warden van de armoede 
waren tweeërlei: allereerst het sterk toenemen van het aantal armen, 
vervolgens het in betekenis en in omvang afnemen van de traditio-
nele hulpverlening. 

Het kwantitatief toenemen van de armoede was in eerste instantie 
toe te schrijven aan het stagneren van het economisch leven. 's Lands 
welvaart was in vroeger eeuwen voornamelijk gebaseerd op de handel. 
Deze bood niet alleen een rijk bestaan aan een kleine groep van 
reders, handelaren en kooplieden, maar garandeerde ook de gewone 
man een welbelegde boterham. Zij was toen immers nog geheel een 
actieve goederenhandel, dus vrij arbeidsintensief. Er kwam veel 
overslag en stapelen van goederen bij te pas, tal van losse werk-
zaamheden moesten worden verricht. Het overige bedrijfsleven was 
sterk op deze functie van Nederland als handelsnatie en zeevarende 
mogendheid gericht. Dit gold zowel de ambachtelijke nijverheid — 
men denke in dit verband slechts aan de bouw van schepen met toe-
behoren, van pakhuizen, enzovoort — als de industrie. De laatste 
bestond in hoofdzaak uit trafiekbedrijven, die zich bezighielden met 
het veredelen van de door de handel aangevoerde artikelen. Tot deze 
verkeers- of veredelingsindustrie behoorden onder meer suikerraffina-
derijen, katoendrukkerijen, jeneverstokerijen en olieslagerijen. 

In de achttiende eeuw voltrok zich in de handel een revolutie. 
Als gevolg van de verbetering van de communicatiemiddelen en het 
toenemend gebruik van standaardisatietechnieken voor stapelgoede- 

3) Zie hierover A. C. J. de Vrankrijker, Een groeiende gedachte; de ontwikkeling 
der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland (Assen 1959); 
J. de Vries, Pamfletten over het armoedeprobleem in de negentiende eeuw; bij-
drage tot de kennis van de geest der vorige eeuw, in Mensch en Maatschappij, 
jrg. 14 (1938), blz. 10-21. 
4) Z. W. Sneller, Landbouwtoestanden in Nederland in het laatst der achttiende 
eeuw, in Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940, o.r.v. Z. W. 
Sneller (Groningen 1951 2), blz. 7. 
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ren werden de oude gebruiken van kopen en verkopen vervangen 
door nieuwe handelsmethoden. De belangrijkste hiervan was het 
kopen volgens monster. De actieve goederenhandel moest dienten-
gevolge wijken voor de handel in commissie. Op de evolutie van de 
zelfstandige commercie naar de commissiehandel volgde later weer 
de fondsenhandel en speculatie. Was de commissiehandel reeds wei-
nig arbeidsintensief, in nog sterkere mate gold dit de geldhandel. 
Deze bleef nationaal bezien weliswaar een rijke bron van inkomen 
vormen; hiervan profiteerden evenwel slechts enkelen. De grote 
massa, die van handenarbeid moest leven, bleef er in ieder geval van 
verstoken, omdat in deze branche geen werk meer voor haar was.° 

De leemte die de achteruitgang van de handel veroorzaakte met 
betrekking tot de werkgelegenheid voor de volksklasse, werd in niet 
onbelangrijke mate vergroot, doordat na 1770 ook in de industriële 
sector een teruggang te bespeuren viel. De bestaande nijverheid, die 
op traditionele wijze was georganiseerd, ondervond toen namelijk 
meer en meer de concurrentie van de opkomende moderne industrie 
in het buitenland, welke door haar machinale en fabrielunatige 
werkwijze veel goedkoper kon produceren. Buitenlandse artikelen 
bezetten niet alleen onze buitenlandse afzetmarkten, zij overspoel-
den ook onze binnenlandse markt, omdat hun weinig belemmerin-
gen in de weg werden gelegd door invoerrechten en dergelijke.° Tot 
1850 ongeveer bleef onze nijverheid stagneren, doordat rationalise-
ring en mechanisering van het productieproces achterwege bleven. 
Pas nadien zette zich ook in Nederland de industriële revolutie 
door, die in andere Westeuropese landen reeds eerder was begonnen, 
in Engeland zelfs al in de tweede helft van de achttiende eeuw. 7  

Tenslotte kampte ook de agrarische sector met structuurproble-
men. Voor een belangrijk deel was hieraan debet de bevolkingstoe-
name, die zich na 1750 voordeed als gevolg van een vervroeging van 
de huwelijksleeftijd en een daling van de mortaliteit. Tegenover deze 

5) A. Birnie, Economische geschiedenis van Europa 1760-1939 (Utrecht 1965), 
blz. 68-83; H. F. J. M. van den Eerenbeemt, 1813: Voortzetting van een nieuwe 
welvaartspolitiek (Tilburg 1963), blz. 4-7. 
e) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Oorzaken van het pauperisme in Nederland 
in de 18e eeuw, in Economie, jrg. 27 (1962-63), blz. 157. 
7) W. W. Rostow, De vijf fasen van economische groei (Utrecht 1963), blz. 58-83. 
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bevolkingstoename stond aanvankelijk geen voldoende uitbreiding van 
het areaal cultuurgrond. Weliswaar was in Nederland nog volop woes-
te grond aanwezig, het tijdperk der grote ontginningen was evenwel 
nog niet aangebroken. Voor het op beperkte schaal in cultuur brengen 
van woeste gronden misten de kleine boeren kapitaal en meststoffen. 8  
Verder dient, voor wat betreft de diluviale zandgronden in het oos-
ten en zuiden van ons land, ook nog genoemd te worden de ver-
deling van het collectieve grondbezit, een kwestie die speelde aan 
het einde van de achttiende eeuw. De verdeling van de zogenaamde 
marken en gemeentegronden bracht in genoemde gebieden ingrij-
pende veranderingen in de bedrijfsvorm teweeg, welke uit econo-
misch oogpunt weliswaar toe te juichen waren, doch die tot gevolg 
hadden dat een groot aantal kleine boeren zich niet kon handhaven. 
Konden zij zich voorheen staande houden, doordat zij op de ge-
meenschappelijke gronden vrijelijk mochten „turven en weiden", na 
de toewijzing van een eigen beperkt stukje land gelukte hun dit 
veelal niet meer. 9  

Aldus nam in ons land in de periode na 1750 het aantal personen 
zonder vaste bestaansbasis in ontstellende mate toe. Er groeide een 
enorm leger paupers, voor wie geen werk beschikbaar was. Het pau-
perisme van de achttiende en negentiende eeuw was evenwel niet 
alleen een kwestie van werkgelegenheid. Het was immers geen on-
gewoon verschijnsel, dat gekwalificeerde krachten van buiten aan-
getrokken moesten worden, omdat de doorsnee-arbeider hier zich 
niet kenmerkte door een grote mate van vakbekwaamheid en werk-
lust. Er heerste een tekort aan geschoold personeel, aan gezonde en 
werkwillige arbeidskrachten tevens. Arbeidsongeschiktheid vormde 
dus ongetwijfeld ook een van de oorzaken van het pauperisme. Wei-
nig verduidelijking behoeft verder de stelling, dat de uit hun branche 
verdrevenen een eindeloze reserve van goedkope werkkrachten vorm-
den en dat dit grote arbeidsaanbod een constante druk uitoefende 
op het loonpeil. Degenen die wel in het arbeidsproces ingeschakeld 

8) B. H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850) 
(Utrecht 1960), blz. 243-262; L. G. J. Verbeme, Noord-Brabant in de negentiende 
eeuw tot omstreeks 1870; de sociaal-economische structuur (Nijmegen 1947), blz. 
41-54. 
8) Sneller, t.a.p., bh. 18-25. 
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waren, ontvingen over het algemeen zo'n laag loon, dat ook zij — 
gezien de duurte van de voornaamste levensmiddelen, in vele ge-
vallen nog verzwaard door accijnsen, en de hoge huurprijzen van 
de woningen — armoede leden. Vooral de ongeschoolde arbeids-
krachten onderscheidden zich dientengevolge in weinig van hen die 
geen werk hadden. 

Voegt men bij beide genoemde groepen van werklozen en slecht 
betaalde arbeiders nog de groep van bedelaars en van armen die, 
hetzij door ouderdom, hetzij door ziekte of lichaamsgebrek, niet in 
staat waren in hun onderhoud te voorzien, dan heeft men in grote 
trekken een beeld van de samenstelling van de behoeftige volks-
klasse welke object van deze studie uitmaakt. Uit het voorafgaande 
moge duidelijk zijn geworden, dat het negentiende-eeuwse paupe-
risme het gevolg was van velerlei factoren, van welke er enkele zijn 
vermeld en verder nog te noemen zijn: slechte voeding en huisves-
ting, drankmisbruik en gebrek aan opleidingsmogelijkheden. Niet 
op de allerlaatste plaats was hiervoor ook verantwoordelijk de blinde 
liefdadigheid, die gewend was uit te delen, zodra er tekort was. Dat 
zodoende de prikkel om door arbeid in zijn onderhoud te voorzien 
werd verzwakt, daar werd zelden bij stilgestaan. Vermeld zij tot slot, 
dat alle genoemde factoren met elkaar een vicieuze cirkel vormden, 
waardoor oorzaken en gevolgen van het pauperisme niet zelden 
moeilijk van elkaar waren te onderscheiden. 

Tracht men het armoedefenomeen, zoals zich dat in ons land 
rond het midden der vorige eeuw voordeed, in zijn totaliteit in cijfers 
weer te geven, dan stuit men op grote moeilijkheden. De enige ge-
gevens die hieromtrent ter beschikking staan, hebben namelijk niet 
betrekking op het getal armen als zodanig, maar op hen die vanwege 
burgerlijke, kerkelijke of particuliere instellingen van weldadigheid 
werden bedeeld of verzorgd in zogenaamde gods- of gasthuizen. Be-
delingscijfers zijn evenwel een weinig exacte maatstaf voor de in een 
bepaalde tijd of in een bepaalde streek heersende armoede. Reeds in 
1851 waarschuwde De Bosch Kemper in zijn boeiende en uitstekend 
gedocumenteerde studie over de armoede in ons vaderland: „Bedee-
ling kan geen juiste maatstaf zijn van het verminderd of vermeer-
derd getal der armen, daar de vermeerderde of verminderde bedee- 
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ling veel meer afhangt van de weldadigheid der gevers, van de be-
ginselen van staatsbestuur, die omtrent de armenbedeeling gevolgd 
worden, en van de voorwaarden, die bij de bedeeling gevorderd 
worden, alsmede van de meerdere of mindere schaamte, die bij het 
aanvragen om bedeeling plaats vindt, dan van het getal waarlijk be-
hoeftigen". 10  

Er zijn nog andere bezwaren in te brengen tegen de bedelingscij-
fers, zoals die sinds 1818 in ons land centraal werden verzameld ten 
behoeve van het jaarlijks uit te brengen regeringsverslag over het 
armwezen. Allereerst staan de personen die rechtstreeks door parti-
culieren werden ondersteund en niet via enig armbestuur, niet in de 
aantallen opgenomen. Vervolgens weigerde bij voortduring een aan-
tal armbesturen opgave te doen van de door hen bedeelde personen. 
Beide bezwaren bieden grond voor de veronderstelling, dat de groep 
armen wellicht groter was dan in de bedelingscijfers tot uitdrukking 
komt. Daar staat evenwel tegenover, dat deze cijfers onvermijdelijk 
dubbeltellingen bevatten. Niet alleen dat armen soms van meer dan 
één instelling tegelijk hulp ontvingen, waarschijnlijk is ook, dat 
armen die onregelmatig doch meer dan eenmaal per jaar door het-
zelfde armbestuur werden ondersteund, meermaals werden geno-
teerd. 

Niettegenstaande er stellig veel waarheid schuilt in de waarschu-
wing van De Bosch Kemper, niettegenstaande ook de overige door 
ons gereleveerde bezwaren, blijft het interessant van de bedelings-
cijfers kennis te nemen. Zij vormen namelijk het enige statistische 
materiaal, waaruit men de omvang van de armoede in ons land 
althans enigszins kan aflezen. 

Volgens de gegevens van tabel 1, die wij ontleenden aan De Bosch 
Kemper, werd in 1847 niet minder dan 7,6% van de totale Neder-
landse bevolking het gehele jaar door ondersteund dan wel ver-
pleegd in godshuizen ofwel verzorgd in de koloniën van de Maat-
schappij van Weldadigheid. Een jaar later bedroeg dit percentage 
6,7. Voegt men hierbij degenen die tijdelijk ondersteund werden, 

10) J. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vader-
land, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen 
worden aangewend (Haarlem 1851), blz. 5. 
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Tabel 1. Bedeelde huisarmen en armen verpleegd in de godshuizen 
en in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in Neder-
land, 1847 en 1848. 11  
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232.421 

203.559 

7,6 

6,7 

269.402 

248.947 

8,8 

8,2 

16,4 1  

14,8 

Tabel 2. Bedeelde huisarmen in Nederland en de provincies van 
Nederland, 1847 en 1848. 12  

1847 1848 

absoluut 
% van de 
bevolking  absoluut  

% van de 
bevolking 

Noord-Holland 113.322 24,5 97.947 21,1 
Friesland 47.482 19,3 43,287 17,6 
Zuid-Holland 98.108 17,4 87,687 15,5 
Utrecht 25.037 16,3 20.263 13,2 
Limburg 32.844 16,2 30.993 15,2 
Zeeland 23.126 14,7 22.120 14,0 
Noord-Brabant 51.337 12,7 47.621 11,8 
Groningen 20.136 10,6 18.964 10,0 
Gelderland 38.134 10,2 34.696 9,3 
°verijsd 17.708 8,3 16.557 7,8 
Drente 5.875 7,0 5.204 6,2 

Nederland 473.109 15,5 425.339 13,9 

II) a.w., tabellen I, VI en VII. 
12) am., tabellen II en III. 

7 



dan komt men tot percentages van respectievelijk 16,4 en 14,8. 
Voorwaar geen gering gedeelte. 

Voor de onderscheiden provincies verstrekt De Bosch Kemper 
alleen de cijfers die betrekking hebben op de huisarmen, niet geschei-
den in doorlopend en tijdelijk ondersteunden. Ook deze nemen we 
graag over, omdat ze enige markante verschillen tussen sommige 
provincies te zien geven. (Zie tabel 2). 

Naast het kwantitatief toenemen van de armoede, wezen we een 
tweede hoofdoorzaak aan waarom het pauperisme in de negentiende 
eeuw tot het vraagstuk van de dag werd. Deze werd door ons om-
schreven als het in betekenis en in omvang afnemen van de tradi-
tionele hulpverlening. Zoals bekend, stond de zorg voor de behoef-
tige mens in de eeuwen daaraan voorafgaand geheel in het teken van 
de christelijke liefdadigheid. Deze religieuze charitas uitte zich op 
vrij simpele en directe wijze, hetzij door het geven van aalmoezen, 
hetzij door verpleging in gods- en gasthuizen. Leniging van de nood 
stond voorop; aan een bewuste bestrijding, opheffing of voorkoming 
ervan kwam men niet toe. Niet het zorgend betrokken zijn op de 
armen noch een gevoel van gemeenschappelijke solidariteit waren 
het eerste uitgangspunt van deze charitas, maar het verlangen een 
goede daad te stellen. De beoefenaar van een deugdzaam werk wilde 
hierdoor, zij het dan in geestelijk opzicht, beter worden. Het gevolg 
van deze instelling was enerzijds een weliswaar ongeëvenaarde 
stroom van giften, schenkingen, fundaties en stichtingen, anderzijds 
echter een continuering van de armoede, sterker nog, het in het leven 
roepen van een massa nietsnutten, bij wie de prikkel tot werken 
danig was verzwakt. is 

Aan het einde van de achttiende eeuw begon de traditionele lief-
dadigheid, door de kerken de eeuwen door beoefend, verzet op te 
roepen bij de verlichte burgerij, omdat het blinde systeem van onder-
steuning de tendentie had het aantal bedeelden eerder te vergroten 
dan te verminderen. Men wilde komen tot een opheffing van de 
armoede. De middelen om dit te realiseren waren in de visie van de 

13) Van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn, passim. 
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AufkMrung: werkverschaffing aan de ouderen en onderwijs aan en 
opvoeding van de kinderen der behoeftigen. Aangedrongen werd op 
een hervorming van de hulpverlening, waardoor deze een rationeler 
opzet zou verkrijgen. Vanaf die tijd dateert in ons land de strijd om 
de armenzorg, een strijd die als inzet had te komen tot een zekere 
secularisatie en centralisatie. 14  

Ook om praktische redenen kwam de traditionele liefdadigheid 
rond en na de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw 
in het gedrang. Door de excessieve omvang die het pauperisme toen 
aannam, waren de charitatieve instellingen namelijk steeds minder 
in staat hun taak van bedeling op de gewone wijze voort te zetten. 
Niet alleen door de toename van het aantal armen kregen zij het 
echter zwaar te verduren, daar kwam nog bij dat hun inkomsten 
sterk achteruitgingen door de tiërcering van de rente der staats-
schuld, welke sedert 1810 door Napoleon ingevoerd werd en nadien, 
zij het onder gewijzigde vorm, gehandhaafd bleef. Het bezit van 
deze instellingen bestond namelijk meestal voor een niet onbelang-
rijk deel uit obligaties van publieke fondsen. 15  

Beide factoren hadden evenwel niet tot gevolg, dat het aanzien 
van de hulpverlening spoedig veranderde. De strijd om de armen-
zorg bracht niet onmiddellijk wat de verlichte geesten ervan hoopten. 
In 1854 resulteerde die namelijk in de eerste wet tot regeling van 
het armbestuur, welke de zorg voor de behoeftige mens geheel over-
liet aan het kerkelijk en particulier initiatief zonder dat hieraan voor-
waarden werden verbonden of hieromtrent regels werden gesteld. 
Geheel overeenkomstig de geest van de tijd waarin deze wet tot 
stand kwam, werd aan de overheid op het gebied van het armwezen 
slechts een zeer beperkte taak toegekend. 

De armenwet van 1854 bleef haar gelding behouden tot 1912. 
Toen zag een nieuwe armenwet het licht, welke op haar beurt ge-
handhaafd bleef tot 1965, het jaar waarin de algemene bijstandswet 
van kracht werd. De periode die werd bestreken door eerstgenoemde 
armenwet, of wat ruimer gesteld de tweede helft van de negentien- 

") Zie hierover P. B. A. Melief, De strijd om de armenzorg in Nederland 1795- 
1854 (Groningen 1955). 
15) Van den Eerenbeemt, 1813: Voortzetting, blz. 24-27. 
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de eeuw uitlopend tot aan de eerste wereldoorlog, is de tijdsduur 
waarover de hiervolgende studie zich uitstrekt. Het onderwerp dat 
wij behandelen, heeft betrekking op de evolutie in de houding 
tegenover de behoeftige mens zoals deze zich voordeed bij hen, die 
zich de zorg voor de noodlijdenden uitdrukkelijk tot taak hadden 
gesteld. Te veel ziet men, dat studies die het pauperisme van de 
negentiende eeuw tot thema hebben, zich eenzijdig richten op de ar-
beidende klasse en de bestrijding van de armoede in hoofdzaak rang-
schikken onder de geschiedenis van de vakbeweging. Dit geeft een 
vertekend beeld, aangezien de zorg voor de armen in de ruimste zin van 
het woord, waaronder zeker tot aan 1870 ook zowat geheel de arbeiden-
de klasse te rekenen viel, in eerste instantie behoorde tot de compe-
tentie van de instellingen van weldadigheid. Hoe deze instellingen 
zich in de praktijk van hun taak kweten, is een nog weinig bestu-
deerd onderwerp uit onze sociale geschiedenis. 

Een eerste aanwijzing voor de ontwikkeling die zich sedert het 
midden van de vorige eeuw in de sociale hulpverlening voltrok, is 
te vinden in de zich steeds weer wijzigende naamgeving. Globaal 
genomen is de reeks op te stellen: armenzorg (1854-1912) — maat-
schappelijk hulpbetoon (1912-1945) — maatschappelijk werk respec-
tievelijk welzijnsverzorging (1945-heden). Komt hierin de evolutie 
in de houding tegenover de in nood verkerende mens reeds duidelijk 
tot uiting, nog sprekender beeld levert de verandering in de kern-
taak van de hulp op. Deze liep van bedeling (armenzorg) via ver-
heffing (maatschappelijk hulpbetoon) naar begeleiding (maatschap-
pelijk werk) respectievelijk dienstverlening (welzijnsverzorging). 16  

16) J. A. Ponsioen, Woord vooraf, in Maatschappelijk Werk; krachten, terreinen, 
methoden, o.r.v. J. M. Broekman, dl. I (Assen 1964), blz. VI. Aangehaalde ter-
minologie vindt men duidelijk terug in de betiteling van de verschillende gidsen 
die beoogden de hulpverleningsvormen van een bepaalde periode te inventariseren. 
Vanaf 1899 verschenen achtereenvolgens: Gids der Nederlandsche Weldadigheid, 
samengesteld door J. F. L. Blankenberg, H. J. de Dompierre de Chaufepié en 
H. Smissaert (Amsterdam 1899); Gids voor Armenzorg en Maatschappelijken Steun 
in Nederland (Rotterdam 1919); Gids voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Neder-
land, samengesteld door J. Everts (Zeist 1933); Gids voor Maatschappelijk Hulp-
betoon in Nederland, samengesteld door J. Everts (Alphen aan den Rijn 1940); 
Gids voor Maatschappelijk Werk, samengesteld door J. Everts en A. Treurniet, 
2 dln. (Alphen aan den Rijn 1954-1957). 
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In de door ons bestudeerde periode kan men situeren de aanzet van 
de ontwikkeling van armenzorg naar maatschappelijk hulpbetoon, 
van bedeling naar verheffing derhalve. 

Tracht men in het kort de hoofdlijnen aan te geven waarlangs 
zich deze ontwikkeling voltrok, dan dienen achtereenvolgens ge-
noemd te worden: de motivering van de hulpverlening, de instanties 
die betrokken waren bij de uitvoering ervan, het gebied waarover de 
hulp zich uitstrekte en de methoden die gehanteerd werden ter op-
lossing van de nood. 

Wat de motivering betreft bleef de charitas, de christelijke deugd 
van liefdadigheid, in de negentiende eeuw nog lang de hoofdtoon 
aangeven. Daarnaast trad de humanitas naar voren, het helpen van 
de medemens uit ethische overwegingen zonder direct godsdienstige 
achtergrond. Dit weldoen had eveneens ten doel leniging van de 
nood. Waar evenwel de Verlichtings-ideeën zich doorzetten en het 
pedagogische motief aan waarde won, zag men ook wel bestrijding 
van de nood. Opvallend is, dat charitas en filantropie in de negen-
tiende eeuw vrij scherp tegenover elkaar gesteld werden. „De stuw-
kracht, welke voortdurend van den katholieken godsdienst uitgaat, 
zij alleen geeft aan onze liefdadigheid de roeping, de wijding, de 
volharding, die haar zoo hoog verheffen boven de philantropie... De 
philantropie kan zich onmogelijk tot het heroïsme van zelfopofferen-
de liefde verheffen. Zij gaat nooit verder dan tot innig mededoogen 
met andermans leed", aldus Gisbert Brom in een rede voor de St. 
Vincentiusvereniging. 17  Dat beide hulpmotiveringen vaak alleen 
berustten op theoretische accentueringen, is ontwijfelbaar. De Bosch 
Kemper duidde hier heel fijntjes op, toen hij schreef: „Wij oordeelen 
de armoede te afzigtelijk om haar zonder onderstond te laten. Wij 
zijn weldadig uit welvoegelijkheid, uit fatsoenlijkheid ..., terwijl wij 
ons zelve opdringen, dat wij liefdadig zijn uit Christelijke liefde, 
zoodat wij ons beleedigd zouden gevoelen, wanneer men onze lief-
dadigheid eene onchristelijke noemde". 18  Rond 1900 begonnen 
naast het charitatieve en het humanitaire principe ook, wat men in 

17) G. Brom, De voorrang der christelijke liefdadigheid (Utrecht 1899), blz. 9 en 
21; zie hierover ook de artikelenreeks Philanthropie en christelijke charitas, in 
De Tijd van 23, 24 en 25-3-1899. 
18) De  Bosch Kemper, a.w., blz. 140. 
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die dagen aanduidde als sociologische overwegingen een rol te spe-
len bij de motivering. Het besef brak door dat het noodzakelijk was 
hulp te bieden vanuit het oogpunt van het algemeen maatschappe-
lijk welzijn. Daarnaast groeide de betekenis van de solidariteitsge-
dachte als basis voor bijstand. 19  

Parallel aan de ontwikkeling in de motivering van de hulpverle-
ning deed zich een wijziging voor ten aanzien van de instanties die 
bij de uitvoering ervan betrokken waren. Rond het midden van de 
vorige eeuw werd de zorg voor hen die in nood verkeerden, geheel 
overgelaten aan het kerkelijk en particulier initiatief. De overheid 
had in dezen geen positieve taak, zo meende men. Met name de posi-
tie van de kerken werd in die dagen als uiterst belangrijk be-
schouwd. In de loop der eeuwen was de kerk achtereenvolgens reeds 
geweest: algemeen armenverzorgster suo iure en publiek armenver-
zorgster krachtens besluit van de overheid. In 1854 ging zij fungeren 
als vrijwillige armenverzorgster, aan wie de staat de sociale hulpver-
lening grotendeels toevertrouwde." 

Van de bijna volledige staatsonthouding die in de armenwet van 
1854 werd voorgestaan, bleek in de praktijk evenwel niet veel te-
recht te komen. De kerkelijke en particuliere armbesturen konden 
hun taak eenvoudig niet aan, zodat de overheid wel gedwongen was 
bij te springen. Dit optreden, dat louter feitelijk was en eigenlijk 
indruiste tegen de letter van de wet, laat zich het best demonstreren 
aan de toename van het overheidsaandeel in de totale uitgaven voor 
onderstand. Gedurende het tijdvak 1879-1913 steeg dit aandeel 
van 43 tot 57%. 21 Formeel werd echter in deze periode nog niet 
erkend, dat de overheid op het gebied van de armenzorg een positieve 
taak zou hebben. Eerst in de armenwet van 1912 werd ook voor 
haar een zelfstandige plaats ingeruimd naast die van de charitatieve 
instellingen. 

Op breder sociaal vlak — wij noemen slechts het gebied van de 

19) J. Everts, Algemene inleiding, in Gids voor Maatschappelijk Werk, dl I, blz. 
7-9 en 25 -27; M. Kamphuis, Uit de voorgeschiedenis; historische notities, in Helpen 
als ambacht; studies over maatschappelijk werk (Baarn 19532), blz. 46-53. 
20) J. Everts, De verhouding van kerk en staat in het bijzonder ten aanzien der 
armverzorging (Utrecht 1908), blz. XVI. 
21) Vgl. tabel 25 op blz. 131. 
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volksgezondheid, van het arbeidsrecht en van het onderwijs — kwam 
de erkennning van de noodzaak van overheidsoptreden reeds eerder 
tot stand. Het sociale angstmotief was in eerste aanleg de voor-
naamste beweegreden hiertoe. Gaandeweg groeide evenwel het in-
zicht, dat de belangen van de gemeenschap zich niet beperkten tot 
die van de klasse der gezeten burgerij. De overtuiging won veld, dat 
ook de sociaal en economisch kwetsbaren dringend bescherming no-
dig hadden. Dit leidde tot een actief en positief optreden van de 
overheid ten opzichte van deze maatschappelijke groep. Zij betrad de 
weg der sociale politiek en de sociale bemoeiing, waarop vóór 1900 
de eerste weifelachtige schreden werden gezet, maar die nadien met 
steeds meer vastberadenheid werd gevolgd. 

Over de uitvoering van de hulpverlening kan men verder opmer-
ken, dat in de periode 1854-1912 een eerste aanzet optrad van 
specialisering. Aanvankelijk waren er in hoofdzaak algemene orga-
nisaties, die alle mogelijke hulpvormen in zich verenigden. Zij occu-
peerden zich met het uitreiken van onderstand in geld en natura in 
de meest ruime zin van het woord, met het verzorgen van zieken, 
met het onderbrengen van ouden van dagen, gebrekkigen en kin-
deren, met het geven van onderwijs, enzovoort. Naast deze algemene 
organisaties, waartoe te rekenen waren de burgerlijke en kerkelijke 
armbesturen en ook wel particuliere instellingen als bijvoorbeeld de 
St. Vincentiusvereniging, kwamen allengs meer instanties op, die 
zich speciaal gingen toeleggen op één tak van sociale zorg. Men 
denke in dit verband aan kinderbescherming, reclassering en derge-
lijke. Vermeld zij tot slot, dat de hulpverlening vóór 1912 nog voor-
namelijk een kwestie was van vrije tijdsbesteding. Beroepskrachten 
kwamen er vrijwel niet aan te pas, zeker niet in de bedoelde meer 
algemene organisaties. 

Het terrein dat door de sociale hulpverlening werd bestreken, om-
vatte in de negentiende eeuw allen die materiëel gezien in behoef-
tige omstandigheden verkeerden. Dat waren er velen. Enigszins on-
genuanceerd kan men stellen, dat „de armen" en „de volksklasse" 
synoniemen waren. De armoede, hecht verankerd in de maatschap-
pelijke structuur en gesanctioneerd door de toonaangevende sociale 
en godsdienstige opvattingen, droeg zo'n massaal karakter, dat zij 
beschouwd werd als het centrale probleem van alle sociale bemoeie- 
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nis. Bijna alles werd hiertoe herleid. Men kende zieke armen, blinde 
armen, enzovoort. Van een onderkennen van de eigenlijke oorzaken 
der materiële nood was haast nog geen sprake. Een onderscheid in 
valide arbeiders die werkloos waren of onvoldoende inkomen geno-
ten, en eigenlijke armen: ouden van dagen, zieken, gebrekkigen, 
bedelaars werd veelal niet gemaakt. 

De veranderingen die zich sedert het midden der vorige eeuw als 
gevolg van de industriële revolutie in de economische structuur vol-
trokken, hadden tot resultaat dat de sociale opvattingen zich grondig 
wijzigden. Ook de armoede werd ter discussie gesteld. Men ging 
speuren naar de oorzaken van dit fenomeen. De eerste groep die 
afzonderlijke aandacht voor zich ging opeisen, was de arbeidende 
klasse. Geleidelijk onttrok deze bevolkingsgroep zich aan de zorg 
van de armbesturen. Het voornaamste proces dat hierbij speelde, 
was dat van de vermaatschappelijking van bepaalde economische, 
technische en sociale waarden. Aanvankelijk was het zo, dat alleen 
een tamelijk bevoorrechte groep van mensen het volle genot had van 
gezonde voeding, goede huisvesting, onderwijs, medische zorg en 
dergelijke. De volksklasse was in dit opzicht veelal geheel afhankelijk 
van de armbesturen, die hun taak vervulden uit liefdadigheid. 
Naarmate de ideeën van sociale rechtvaardigheid en gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid ingang vonden en de mogelijkheden om 
genoemde bestaansvoorwaarden een groter spreidingsvlak te verle-
nen toenamen, kregen deze waarden het karakter van algemeen 
menselijke verworvenheden. Zij werden van gunst tot recht. Opge-
merkt zij, dat bedoeld proces van vermaatschappelijking in 1912 nog 
pas in een beginstadium verkeerde. 

Deed zich enerzijds, vooral door de emancipatie van de arbeidende 
klasse, een beperking van het terrein van de oorspronkelijke armen-
zorg voor, de specialisering die op het gebied van de hulpverlening 
zelf optrad, werkte anderzijds een uitbreiding van de werkingssfeer 
in de hand. De gespecialiseerde instellingen van weldadigheid na-
men snel in aantal toe en beperkten hun zorg niet tot hen, die in de 
ouderwetse zin van het woord arm waren. 

Tot slot nog een woord over de ontwikkeling in de methoden die 
door de hulpverleners gehanteerd werden. Bedeling in geld en na-
tura was in de negentiende eeuw ongetwijfeld nog de voornaamste 
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methode van armoedebestrijding. De tweede plaats werd ingenomen 
door verpleging van zieken in gasthuizen en verzorging van ouden 
van dagen, wezen en gebrekkigen in gestichten. Eerstgenoemde vorm 
van hulpverlening werd gehanteerd zolang leniging van de nood 
voorop stond. Incidenteel werden ook wel andere hulpvormen toe-
gepast, zoals onderwijs en werkverschaffing, maar deze hadden geen 
algemene betekenis. Met het wijzigen van de economische structuur 
en het veranderen van de sociale opvattingen richtte de aandacht 
van de armbesturen zich op nieuwe hulpvormen. Hiervoor bestond 
vooral begrip in de sector van het particulier initiatief en niet zozeer 
in de kringen van de burgerlijke en kerkelijke armbesturen. Deze 
bleven meestentijds volharden in de oude benaderingswijzen, met 
als gevolg dat de armenzorg rond 1912 nog in hoofdzaak een bede-
lend karakter droeg. 

Uitdrukkelijk zij opgemerkt, dat bovenvermelde ontwikkelingen 
in de motivering, de uitvoerende instanties, het terrein en de metho-
den van de hulpverlening in de periode 1854-1912 slechts een 
eerste aanzet vonden. Het traditionele element bleef overheersen. 
Niettemin is het onjuist te stellen, zoals vaak gebeurt, dat vernieu-
wingen in de armenzorg geheel achterwege bleven en pas sedert de 
eerste wereldoorlog gestalte kregen. 

De navolgende studie beoogt de bovengeschetste ontwikkelings-
lijnen te toetsen aan de gang van zaken in 's-Hertogenbosch. Aan 
het begin van de negentiende eeuw was deze stad nog primair ge-
oriënteerd op de handel. Deze bestond uit transitohandel en handel 
in nijverheidsprodukten die ter plaatse werden vervaardigd, zoals 
garen en lint, spelden en messen. Ook de regionale handel was van 
gewicht. Agrarische produkten werden van het platteland aange-
voerd teneinde in de stad te worden verkocht of van daaruit verder 
te worden getransporteerd. De aanwezige nijverheid stond voor een 
groot deel in dienst van de handel of was daarvan in sterke mate 
afhankelijk. Dit gold met name de industriële bedrijvigheid als de 
voorvermelde fabricage van garen en lint, spelden en messen. De 
ambachtelijke nijverheid daarentegen droeg een meer gedifferen- 
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tiëerd karakter. Dit hield verband met de verzorgende functie die de 
stad had voor de verre omgeving, alsmede voor het ter plaatse ge-
vestigde garnizoen en de hier hun domicilie hebbende bestuursfunc-
tionarissen. Den Bosch was immers van oudsher garnizoensstad en 
bestuurscentrum. 22  

Evenals voor geheel het land het geval was, had de handel aan 
's-Hertogenbosch in vroeger eeuwen grote welvaart geschonken, die 
breed verspreid was, aangezien ook de volksklasse hierin een bestaan 
vond. Ondanks deze welvaart telde de stad van meet aan reeds een 
vrij groot aantal armen. Voor zover dit autochtone inwoners betrof 
wellicht niet meer dan andere steden, daarnaast echter hield er zich 
een omvangrijke groep allochtone armen op. Behalve door een uit-
gesproken zin voor commercie kenmerkte de Bossche bezittende 
klasse zich namelijk door een charitatieve gerichtheid, die alom be-
kendheid genoot. De stad mocht zich verheugen in een rijkdom aan 
sociale instellingen, zowel armenfondsen als godshuizen en gast-
huizen, terwijl ook de particuliere liefdadigheid welig tierde. 23  Deze 
weldadigheid was er evenwel oorzaak van, dat zij bij rampen als mis-
oogsten en dergelijke overstroomd werd met vreemde armen die hier 
bleven hangen, omdat het „ubi bene ibi patria" hen ongetwijfeld 
zeer aansprak. Aldus vormde zich een parasiterende groep van per-
sonen, die van generatie op generatie werd ondersteund door de 
vrijgevigheid van de Bossche burgerij. 24 

De negentiende eeuw bracht ook voor 's-Hertogenbosch armoede 
op grote schaal. Deze werd veroorzaakt door dezelfde factoren als 
die welke op nationaal vlak speelden, te weten een achteruitgang 
van de werkgelegenheid en een toename van de bevolking. De han-
del verminderde in deze eeuw sterk in betekenis. Evenmin als elders 
ontwikkelde zich hier in de eerste eeuwhelft ter compensatie enige 
industriële activiteit van gewicht, zodat massale structuurwerkloos- 

22) H. F. J.  M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse 
tijd 1794-1814; bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur (Nij-
megen 1955), blz. 303-304. 
23) Zie hierover J. P. A. Coopmans, De rechtstoestand van de Godshuizen te 
's-Hertogenbosch vócir 1629 (Den Bosch 1964). 
24) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Sociale spanningen en overheidsbeleid; 
bestrijding der bedelarij in het Noorden van Brabant in de vijftiende en zestiende 
eeuw, in Varia Historica Brabantica 1 (Den Bosch 1962), blz. 152-156. 
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heid het gevolg was. Wat Brabants hoofdstad echter onderscheidde 
van andere steden als Tilburg en Eindhoven, was dat eerstgenoemde 
ook nadien de omschakeling naar de nieuwe tijd miste en wel in 
tweevoudig opzicht. In de eerste plaats bleef de omschakeling van 
een in hoofc172ak commerciële gerichtheid naar een meer industriële 
instelling zo goed als achterwege. Autoriteiten en leidende onder-
nemerskringen bleven, ook toen zich elders in ons land het industri-
alisatieproces krachtig doorzette, sterk geporteerd voor de handha-
ving, respectievelijk het wederom opnieuw tot bloei brengen van 
Den Bosch als koopcentrum en handelsstad van allure. Vervolgens 
was er het achterwege blijven van de omschakeling van de bestaan-
de ambachtelijke nijverheid naar een op moderne leest geschoeide 
fabrieksnijverheid. 25  

De zwakke economische structuur van het negentiende-eeuwse 
's-Hertogenbosch was er oorzaak van, dat het pauperisme in deze 
stad na 1850 een ander en ernstiger karakter aannam dan elders. 
Door een permanent tekort aan werkgelegenheid, alsook door het 
hiermede in verband staande uiterst lage loonniveau van hen die wel 
in het arbeidsproces ingeschakeld waren, heerste er veel blijvende 
armoede. Dit in tegenstelling tot tal van andere steden, waar de 
armoede meer tijdelijk was en in hoofdzaak onvermijdelijk neven-
verschijnsel van een zich ontwikkelend bedrijfsleven. 

In het eerste hoofdstuk van de hiervolgende studie wordt het 
pauperisme dat in 's-Hertogenbosch gedurende de periode 1854— 
1912 heerste en dat meer dan elders het beeld vertoonde van een 
vicieuze cirkel, aati een uitvoerig onderzoek onderworpen. Begonnen 
wordt met een beschouwing over de werkgelegenheid en de werk-
loosheid, alsmede over de arbeidsomstandigheden. Dit laatste om aan 
te tonen, dat vooral ook het overgrote deel van de arbeidende klasse 
met reden arm te noemen was. Vervolgens wordt getracht de armoe-
de nader gestalte te geven. Aan de orde komen aspecten als voeding 
en huisvesting van de volksklasse, haar gezondheidstoestand en haar 
geestelijke en morele ontwikkeling. 

In het tweede hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de 

15) Rapport inzake de sociaal-economische toestand en hare ontwikkelingstendenties 
in de gemeente 's-Hertogenbosch, dl. I (Tilburg 1948), blz. 5 - 14. 
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wijze waarop de armenzorg in 's-Hertogenbosch georganiseerd was; 
dit geplaatst tegen de achtergrond van de situatie elders in het land. 
Aangezien het beeld van charitatief Den Bosch in hoofdzaak werd 
bepaald door de Godshuizen en de St. Vincentiusvereniging, worden 
alleen deze twee in het verdere onderzoek betrokken. Aan hun ont-
staan en organisatie wordt in dit hoofdstuk afzonderlijk aandacht 
besteed. 

Het derde hoofdstuk biedt tenslotte een uitvoerig overzicht van 
de hulpverlening, zoals deze door beide genoemde instanties werd 
beoefend. 

1 
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HOOFDSTUK I 

ARMOEDE, 
EEN SOMBER BEELD VAN 's-HERTOGENBOSCH 

§ 1. DE STRIJD OM HET BESTAAN 

In vrijwel iedere beschaving is arbeid het middel waardoor de 
mens zich een bestaan verschaft. Het ligt dan ook voor de hand een 
beschouwing over de armoede onder de volksklasse van 's-Hertogen-
bosch gedurende de tweede helft van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw aan te vangen met een schets van de werk-
gelegenheid in deze stad. Door na te gaan hoe de nijverheid zich 
hier ontwikkelde en wat de positie was van de productiesectoren 
handel en dienstverlening, zullen we trachten ons hiervan een beeld 
te vormen. Daarbij zal blijken, hetgeen als reeds bekend mag worden 
verondersteld, dat het in hoofdzaak de arbeidende klasse was die het 
pauperisme zijn massaal karakter verleende. Aangezien echter de 
arbeiders, al dan niet werkloos, niet de enige categorie van armen 
vormden, zullen we ons niet tot hen beperken, maar ook aandacht 
schenken aan de andere groeperingen die door armoede werden ge-
teisterd en veelal behoorden tot de categorie „zonder beroep". Een 
eerste kenschets van de volksklasse als drager van het pauperisme 
achten wij daarmee voltooid. 

Werkgelegenheid 

Rond het midden van de negentiende eeuw kwam er in de stag-
nerende Nederlandse volkshuishouding, waarin de armoede of, zoals 
men in die dagen graag zei, het pauperisme tot het vraagstuk van 
de dag was geworden, nieuwe beweging. In de periode 1850-1870 
beleefde ons land de overgang naar een nieuwe tijd.' De industriële 
revolutie begon toen goed op gang te komen, in het kader waarvan 

,) I. J. Brugrnans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) 
(Utrecht 1958 3), blz. 214-215. 
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het bedrijfsleven ingrijpende veranderingen onderging. Een kenmer-
kend verschijnsel van deze periode was de overgang van kleinindus-
trie naar fabrieksnijverheid, nauw verband houdend met de mecha-
nisering van het productieproces. Het bedrijfsleven ontplooide zich 
in de richting van de modem-kapitalistische structuur. 2  Deze struc-
tuurwijziging was daarom van zo grote betekenis, omdat zij op den 
duur, door het op grote schaal scheppen van werkgelegenheid, de 
grondoorzaak van het pauperisme aantastte. 

Hoewel 's-Hertogenbosch niet in die mate deelnam aan het in-
dustrialisatieproces dat zij uitgroeide tot een uitgesproken industrie-
centrum, is het van belang op te merken dat zij rond het midden 
der vorige eeuw reeds een niet onbetekenende nijverheid kende. 
Volgens de bij gelegenheid van de vierde algemene volkstelling ge-
houden beroepstelling vonden in 1859 niet minder dan 3.327 man-
nen en 1.371 vrouwen, in totaal dus 4.698 personen, hun bestaan 
geheel of gedeeltelijk in een of andere tak van nijverheid of am-
bachtswezen. In de handels- en vervoerssector waren toen 1.323 
Bosschenaren, 984 mannen en 339 vrouwen, werkzaam. Bij de 
„huisdienst" waren 1.256 inwoners betrokken. Het groot aantal 
vrouwen onder deze laatsten, namelijk 1.027, wijst erop dat men hier 
in hoofdzaak te doen had met dienstbodes en werksters. Een laatste 
belangrijke categorie van de beroepsbevolking werd gevormd door 
de krijgsmacht. Deze omvatte 1.420 personen. De totale bevolking 
van de stad telde in genoemd jaar 11.240 mannen en 11. 996 vrou-
wen, samen 23.236 personen. 3  

Kenmerkend voor de Bossche nijverheid in die dagen was aller-
eerst, dat geen enkele bedrijfstak domineerde, zoals dat bijvoorbeeld 
in Tilburg het geval was met de wollenstoffenindustrie. De stad 
kende een grote verscheidenheid van bedrijfstakken. In geen enkele 
sector van nijverheid waren evenwel meer dan enige honderden 
arbeiders werkzaam. Voor een belangrijk deel was de nijverheid ge-
richt op de verzorgende functie die de stad op diverse terreinen had 

2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, De industriële ontwikke-
ling 1850-1875, in 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd; aspecten 
van het economisch en sociaal leven na 1850, o.r.v. H. F. J. M. van den Eeren-
beemt en L. P. L. Pirenne (Nijmegen 1960), blz. 11. 
3) Uitkomsten Volkstelling 1859, dl. II, blz. 326. 
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voor het aldaar gelegerde garnizoen", voor de directe omgeving en 
ook ten aanzien van de Meierij. Daarnaast hield zich een aantal 
ondernemingen bezig met de fabricage van speciale produkten, die 
hun afzet vonden in binnen- en buitenland. 5  

Organisatorisch gezien kreeg de Bossche nijverheid gestalte in 
drieërlei vormen, te weten het ambachtelijk bedrijf, het fabrieks-
wezen en de huisindustrie. Volgens de Staat der Fabryken, Trafyken 
en Bedrijven te 's-Hertogenbosch van 1 januari 1848 telde de stad 
op die datum, op een bevolking van circa 20.000 inwoners, 714 be-
drijven met in totaal 1.475 arbeidskrachten. Niet minder dan 239 
van deze ondernemingen waren éénmansbedrijven, 214 hadden één, 
236 twee tot tien arbeiders in dienst. Slechts 25 ondernemingen 
telden tien of meer werknemers. Van geen van deze laatste bedroeg. 
de personeelsbezetting evenwel meer dan honderd personen. 6  De 
nijverheid droeg dus in hoofdzaak een ambachtelijk karakter. Zij 
omvatte een groot aantal zeer kleine ondernemingen, die gewoonlijk 
maar over weinig kapitaal beschikten en waar de patroon vaak alleen 
of met een enkele knecht werkte. Dit ambachtelijk karakter blijkt 
ook uit de beroepstelling van 1849, de eerste die in ons land werd 
gehouden. Deze telling geeft voor Den Bosch een opsomming van 
een groot aantal solitair uitgeoefende of althans als zodanig opge-
geven ambachten van zeer uiteenlopende aard. De fabrieksnijver-
heid was rond 1850 nog zeer bescheiden. Echte grootbedrijven wa-
ren er niet. Dit laatste in tegenstelling tot het begin van de negen-
tiende eeuw. Toen gaven vijf garen- en lintfabrieken samen aan 
ruim 1.400 mensen werk en waren bij tien garentwijnderijen meer 
dan 4.300 arbeidskrachten, meest als thuiswerkers, betrokken. 6  

Naast de traditionele ambachtsnijverheid en de opkomende fa-
brieksnijverheid was verder de huisindustrie een veelvuldig voorko-
mend fenomeen. Cijfers over deze vorm van nijverheid, waarbij niet 
in vast dienstverband werd gewerkt maar op basis van stukloon 

4) C. J. Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch 
(Den Bosch 1958), blz. 282-284. 
5) Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 13-14. 
6) J.  J. M. Franssen, De arbeider in zijn werk- en leefmilieu 100 jaar geleden, in 
's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd, blz. 114-115. 
7) Uitkomsten Volkstelling 1849, Noord-Brabant, blz. 84-89. 
8) Van den Eerenbeemt. 's-Hertogenbosch, blz. 276-279. 
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thuis, vaak met het hele gezin, werkzaamheden werden verricht 
voor een opdrachtgever, zijn voor wat betreft de tweede helft van 
de negentiende eeuw uitermate schaars. Alleen het gemeenteverslag 
over 1870 geeft er enige. In dat jaar werkten voor de firma J. A. de 
Booy jr., fabriek van militaire kleding en uitrustingstukken, 430 
personen, te weten 190 mannen en 240 vrouwen, buiten het fa-
brieksgebouw. 9  De nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar, op-
gesteld in de jaren 1887-1889, noemt als fabrieken die naast vaste 
arbeidskrachten thuiswerkers in dienst hadden: de schoenfabriek 
van A. van den Bergh in de Lange Putstraat (± 100 thuiswerkers) 
en de fabrieken van leren militaire uitrustingstukken van D. P. de 
Booy bij de St. Janskerk (-± 30 á 40 thuiswerkers) en van T. M. van 
Grinsven in de Hinthamerstraat (-± 25 thuiswerkers). 10 

In de jaren 1910-1911 werd in ons land een omvangrijk onder-
zoek ingesteld naar de toestanden in de huisindustrie. Bij deze 
enquête bleek, dat deze vorm van nijverheid toen voorkwam bij 
minstens 600 á 700 Bossche gezinnen, die hier geheel of gedeeltelijk 
van bestonden. Met koffie verlezen hielden zich 60 gezinnen bezig. 
Bij de sigarenhuisindustrie waren zeker 350 á 450 sigarenmakers 
betrokken. Hiervan werkte slechts een vijftigtal uitsluitend thuis. 
De overige waren fabrieksaibeiders die 's avonds en in de weekenden 
werk mee naar huis namen, omdat zij van hun fabrieksloon niet kon-
den bestaan. Andere vormen van huisindustrie die werden aange-
troffen, waren het stoelenmatten (1 x), het maken van manden (3 x) 
en van borstels (3 x), het vervaardigen van gouden en zilveren voor-
werpen (22 x), het verrichten van cartonnage-werkzaamheden (1 x), 
het binden van boeien en schriften (13 x), het maken van schoenen 
(27 x), het spinnen en weven (aantal onbekend), het naaien van 
zakken (1 x), het maken van passement (11 x), het naaien van jalou-
zieband (7 x), het maken van kleren (61 x) en het naaien van linnen 
stoffen en costuums (46 x). 11  Gezien het totaal aantal gezinnen, dat 
volgens de volkstelling van 1909 6.595 bedroeg 12 , betekent dit dat in 
2) Franssen, t.a.p., blz. 116. 
1°) A.R.A., Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar, Noord-Brabant, nr. 57, 81 
en 82. 
11) Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie, 3 dln. 
(Den Haag 1911-1914), passim. 
12) Uitkomsten Volkstelling 1909, dl. III, blz. 216. 
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het begin van de huidige eeuw niet minder dan 9,1 á 10,8% van de 
Bossche gezinnen aan de huisindustrie deelnam. Er zijn geen rede-
nen om aan te nemen, dat dit aantal in de tweede helft van de 
vorige eeuw aanzienlijk kleiner was. Wij menen hiertoe te mogen 
concluderen op grond van bovenvermelde indicaties. Deze indruk 
wordt nog versterkt door het feit van de snelle opkomst van de 
sigarenindustrie na 1850. Bij deze tak van nijverheid werden van 
het begin af aan tal van werkzaamheden verricht door thuiswerkers, 
omdat menig werkgever dit voordeliger achtte dan concentratie van 
arbeiders in fabrieksgebouwen. 

In het kader van de industriële ontwikkeling, welke zich na 1850 
doorzette en die voor ons land de overgang te zien gaf van de klein-
industrie naar het fabriekswezen, bleef 's-Hertogenbosch aanvanke-
lijk zeker niet achter, aldus Van den Eerenbeemt en Pirenne. Niet 
alleen kwamen in het tijdperk van opgaande conjunctuur tot aan 
1870 bestaande takken van nijverheid — als de tabaksnijverheid, de 
papierverwerkende industrie, de goud- en zilvernijverheid en andere 
sectoren van de metaalindustrie — tot ontplooiing, men zag ook ver-
scheidene nieuwe industrieën tot stand komen. Hiertoe behoorden 
de corsettenfabricage, de schoennijverheid, de sigarenindustrie en 
de zware metaalindustrie. 13  Het fabriekswezen breidde zich in de 
beide decennia onmiskenbaar uit. Hoewel ook nu vrijwel geen 
echte grootbedrijven het licht zagen, groeide het aantal bedrijven 
met een personeelsbezetting van tien of meer personen. De opname-
capaciteit van de nijverheidssector in zijn geheel nam eveneens toe. 
In 1866 bedroeg het aantal vaste werkkrachten in de diverse bedrijfs-
takken 1.702 tegenover 1.475 in 1848. Hierbij zij nog aangetekend, 
dat in de opgave van 1866 waarschijnlijk niet eens alle bedrijfstak-
ken zijn inbegrepen." 

Ondanks deze ongetwijfeld gunstige ontwikkeling heerste in Den 
Bosch toch niet een zodanig industriëel klimaat, dat het industriali-
satieproces er onbelemmerd voortgang kon vinden. Volgens Van den 
Eerenbeemt en Pirenne waren reeds in de beide decennia vóór 1870 
factoren werkzaam, die er oorzaak van waren dat de stad aan de 
opkomende industrie niet de mogelijkheden kon bieden clie elders 

13) Van den Eerenbeemt en Pirenne, tap., blz. 14 en 109. 
14) Franssen, t.a.p., blz. 117, 125 en 127. 
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wel aanwezig waren. Wreekte dit zich vóór 1870 in de ondergang 
van verscheidene eertijds vermaarde industrieën als de messenmake-
rijen, de speldenfabrieken, de ververijen en de garen- en lintfabrie-
ken, na dit jaar trad zowat over de gehele linie van nijverheidsactivi-
teiten een aanzienlijke inzinking op. Deze kon beslist niet alleen 
toegeschreven worden aan de neergaande conjunctuur, die overigens 
pas in 1873 een aanvang nam en tot 1879 voortduurde. 15  Symptoma-
tisch voor deze inzinking was het zich niet kunnen handhaven van 
de zware metaalindustrie. Een nadere beschouwing van bedoelde 
factoren, die tezamen in belangrijke mate het industriële klimaat 
van Den Bosch bepaalden, lijkt ons gewenst, temeer daar hun in-
vloed zich niet beperkte tot de periode vóór 1870, maar zich deed 
gelden tot ver in de negentiende eeuw. 

In dit verband dient allereerst gewezen te worden op de mentali-
teit van de Bossche ondernemers in het tijdperk van versnelde in-
dustriële ontwikkeling. Verscheidene goede uitzonderingen daarge-
laten, waren deze ondernemers over het algemeen nog weinig be-
zield met de nieuwe geest die nodig was voor een krachtige uitbouw 
van het bedrijfsleven, voor de omschakeling van een hoofdzakelijk op 
ambachtelijke bedrijven berustende nijverheid naar een op moderne 
leest geschoeide fabrieksnijverheid. Onder een deel van de bevol-
king heerste een bekrompen mentaliteit, mogelijk bevorderd door de 
eeuwenlange beknelling van de stadswallen. Men was conservatief 
van aard, veelal afkerig van nieuwigheden. Nieuwe inzichten kregen 
daardoor weinig kans. Bij voorkeur hield men zich aan de traditio-
nele wijze van produceren, waarbij vooral gelet werd op netheid en 
soliditeit van het produkt. Van het moderne winststreven, gericht op 
de massavervaardiging van artikelen die door een lagere kostprijs en 
een lagere winstmarge goedkoper in prijs waren dan het traditionele 
produkt, begreep men weinig. Daardoor begreep men niet of te laat 
dat het noodzakelijk was door een intensieve mechanisatie en ratio-
nalisatie van het produktieproces eveneens aan te sturen op een 
goedkoper produkt om zodoende de concurrentie met de moderne, 
vaak buitenlandse, ondernemers te kunnen volhouden. Dit laatste 
gold bijvoorbeeld sterk ten aanzien van de genoemde messen- en 

15) I. J. Bragmans, De economische conjunctuur in Nederland in de 19e eeuw 
(Amsterdam 1936), blz. 8. 
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speldenfabricage, die zich uitstekend geleend zou hebben voor mas-
saproduktie. Tijdige omschakeling bleef hier echter achterwege. Over 
het algemeen trouwens verliep het omschakelingsproces van hand-
kracht naar mechanische kracht in Den Bosch erg traag, zij het dat 
dit niet alleen aan de mentaliteit van de ondernemers toegeschreven 
kon worden. De aard van de aanwezige industrieën leende zich 
namelijk niet altijd zonder meer voor de toepassing van stoomma-
chines. Bovendien was de aanschaf van dergelijke machines een 
kostbare aangelegenheid, hetgeen ook gold van de brandstof voor 
deze machines, de steenkool." 

De geschiedenis van de ondernemingen waar met energie naar 
ontplooiing werd gestreefd, wijst er evenwel op dat nog andere fac-
toren een onbelemmerde uitgroei van het Bossche bedrijfsleven in 
de weg stonden. Goedwillende en initiatiefrijke ondernemers hadden 
met verscheidene moeilijkheden te kampen, die elders niet of niet in 
die mate aanwezig waren. Werkten de aansluiting van de stad op 
het telegraafnet en de oprichting van een gasfabriek in 1854 duide-
lijk industriebevorderend 17 , van het gebrek aan grond waarmee zij 
tot lang na de opheffing van haar vestingstatus in 1874 te kampen 
had, kan niet anders dan het tegendeel beweerd worden. Niet alleen 
stond dit gebrek aan grond de vestiging en uitbreiding in de weg 
van bedrijven die relatief grote terreinoppervlakten nodig hadden, 
het belemmerde, bemoeilijkte althans ook de bouw van goede arbei-
derswoningen, van belang voor het aantrekken van gespecialiseerde 
werklui, die in Den Bosch zelf onvoldoende te vinden waren. Met 
name de zware metaalindustrie ondervond hiervan de schadelijke 
gevolgen. 18  

Verder werd reeds opgemerkt, dat het omschakelingsproces van 
handkracht naar mechanische kracht grote bedragen vergden. 
Door de veelal kapitaalzwakke ondernemers waren deze over het 
algemeen moeilijk op te brengen. Hetzelfde gold voor de vestiging 
van nieuwe industrieën door jonge fabrikanten. Hoewel in Den 
Bosch ruim voldoende kapitaal aanwezig was om aan bedoelde 
ondernemers crediet te verlenen, was de bezittende klasse er weinig 

ie) Van den E,erenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 13-14 en 28-29. 
17) t.a.p., blz. 17. 
18) t.a.p., blz. 110. 
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industrie-minded. Bij voorkeur investeerde men zijn kapitaal in de 
handel, met name de koffie- en wijnhandel, en in grondbezit, maar 
zeker niet in industriële ondernemingen. 19  Bij dit gebrek aan kapi-
taal voegde zich voor de ondernemers de reeds in die jaren als ver-
ouderd en onbillijk beschouwde patentbelasting, een factor die overi-
gens ook elders haar invloed deed gelden. Doordat de bedrijven naar 
het aantal in dienst zijnde arbeiders werden belast, gingen zij slechts 
node over tot uitbreiding van de werkzaamheden, omdat bij het aan-
nemen van meer personeel deze bedrijfsbelasting onmiddellijk werd 
verhoogd. De fiscus hield daarbij geen rekening met de mogelijk-
heid dat door die expansie de winst niet steeg of zelfs verlies ge-
leden werd." 

Een andere belemmerende factor die aandacht verdient, was de 
arbeidsongeschiktheid van de volksklasse. Reeds in 1851 schreef De 
Bosch Kemper over dit algemeen voorkomend verschijnsel: „Men ver-
dringt elkander niet bij den moeijlijken, maar bij den lagen arbeid, 
bij het gewone, hij hetgeen, waartoe weinig inspanning van intel-
lectuele en physieke krachten vereisc.ht wordt, terwijl bij den hoo-
geren en moeijelijker arbeid, dien de tijd en de omstandigheden vor-
deren, dikwijls arbeiders ontbreken". 21  Weinig gezond, zwak en ge-
brekkig zelfs, slecht ontwikkeld en veelal zonder enige opleiding, 
bovendien apathisch en vaak aan de drank verslaafd, dat waren de 
eigenschappen die de kamer van koophandel in het bijzonder toe-
schreef aan de Bossche beroepsbevolking. Zo merkte zij in 1870 op, 
dat „de zwakke zijde der fabrieksnijverheid in deze gemeente, waar-
om het verbloemd?, gelegen is in de over het algemeen geringe ver-
standelijke ontwikkeling van den werkman". 22  Elders klaagde zij: 
„De toestand der arbeidende klasse hier ter stede is niet voordeelig; 
die klasse bloeit hier niet, zij kwijnt en de industrie ondervindt er 
dag aan dag de treurige gevolgen van, gevolgen die op den duur 
doodend moeten zijn". 23  Het gemeenteverslag over 1876 schreef dat 
zich onder de werklieden „een groot aantal onbekwamen, zwakken 

19) t.a.p., blz. 111. 
20) t.a.p., blz. 23. 
21) Den Bosch Kemper, a.w., blz. 156. 
") Aangehaald door Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 25-26. 
23) Aangehaald door Franssen, t.a.p., blz. 113. 
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en gebrekkigen (bevonden), die genoodzaakt zijn van tijd tot tijd de 
hulp der openbare liefdadigheid in te roepen, omdat het hun on-
mogelijk is het noodige onderhoud te verdienen". 24  Begrijpelijk dat 
een aldus gekwalificeerde arbeidersklasse weinig berekend was haar 
taak in het proces van de industriële ontwikkeling naar behoren te 
vervullen. Verscheidene belangrijke bedrijven, waar grote behoefte 
bestond aan technisch geschoold personeel, zagen zich dan ook ge-
noodzaakt dit van elders te betrekken. 25  Niet alleen de op een hoger 
technisch peil liggende arbeid in sommige fabrieken, ook tamelijk 
zware, fysieke inspanning vereisende bezigheden als grondwerk-
zaamheden leverden een zelfde beeld van de arbeidsongeschiktheid 
der volksklasse op. Zo vermeldde het gemeenteverslag over 1867 
tenminste, dat de aanleg van een spoorweg in de nabijheid van de 
gemeente weliswaar nogal wat werk verschaft had, maar tevens dat 
verscheidene arbeiders die niet gewoon waren polderwerk te ver-
richten, meestentijds ziek van hun dagtaak huiswaarts keerden. 26  
Verder schrijft Teulings dat voor de afbraak van de oude vesting-
werken nogal wat Limburgers en Duitsers als grondwerkers werden 
aangetrokken. 27  

De verklaring voor deze algemeen voorkomende arbeidsonge-
schiktheid laat zich in hoofdzaak vinden in de vicieuze cirkel van 
armoede waarin het overgrote deel der volksklasse verkeerde. Werk-
en leefomstandigheden waren, zoals verderop zal worden aangetoond, 
van dien aard dat hiervan een fysiek en psychisch ongezonde be-
roepsbevolking het onvermijdelijke gevolg moest zijn. De gewone 
man in Den Bosch voelde er niet veel voor door opleiding een ge-
schoolde werkkracht te worden. De regelmaat en het gemak waar-
mee onderstand kon worden verkregen, waren hier ontegenzeggelijk 
mede-oorzaak van. Om de armoede te verminderen werden verder 
de kinderen meestal vroeg in het arbeidsproces betrokken. Aan on-
derwijs werd door de ouders niet altijd evenveel aandacht besteed. 

21) G.A., Gemeenteverslag 1876, h. X blz. 122. 
22) Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 25, 28, 45 en 73. 
26) G.A., Gemeenteverslag 1867, h. X blz. 76. 
27) C. Teulings, Jeugd in een oude stad; herinneringen aan toestanden, kinder-
spelen en volksgebruiken in 's-Hertogenbosch rond de tijd van 1875 (Den Bosch 
1951 2), blz. 28. 
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De kinderen een vakopleiding laten volgen was er gewoonlijk niet 
bij. Nu lag dit laatste niet helemaal aan de ouders, want tot aan 
1877 kende de stad geen ambachtsschool. 

Kon de bezittende klasse weinig industrie-rninded genoemd wor-
den en de volksklasse weinig arbeidsgeschikt, de Bossche overheid 
kenmerkte zich al evenmin door een groot enthousiasme voor het 
rond 1850 aangevangen proces van versnelde industrialisatie. Bij de 
deftige stedelijke magistraat, die voor een aanzienlijk deel bestond 
uit leden van oude patriciërsfamilies, viel over het algemeen weinig 
interesse voor de nijverheid te bespeuren. 28  Niet zonder krampach-
tigheid bleven de Bossche bestuurders hun heil zoeken in de han-
del als grondpeiler van de stedelijke economische structuur. Deze 
vooringenomenheid met de handel demonstreerden zij wellicht het 
duidelijkst in hun houding tegenover de invoering van het vrijhan-
delsstelsel. Door verscheidene besturen van Brabantse gemeenten 
werd namelijk de vrijhandelspolitiek waarheen de regering na 1850 
steeds meer neigde en die haar overwinning behaalde in de tariefwet 
van 1862, als een rem voor de economische ontwikkeling beschouwd. 
Waar zij vooral behoefte aan hadden, was een protectionistische wet-
geving. Door de industrie, die nog in een overgangsstadium ver-
keerde, te beschermen tegen een overmachtige buitenlandse con-
currentie zou deze rustig kunnen uitgroeien. Niet zo redeneerde 
men echter in Brabants hoofdstad. Haar bestuur stand de ideeën van 
vrijhandel voor, hierin gesteund door een even liberaal denkend 
ondernemersmilieu. Meer handel zou vanzelf grotere welvaart met 
zich brengen. De stad had het meeste baat, zo meende men, wan-
neer het economisch leven zich vrij zou kunnen ontplooien. Alle 
heil verwachtte men van de vrije onderneming en het particulier 
initiatief. " Kon men van zulk een liberaal-denkend magistraten- en 
ondernemersmilieu moeilijk een industrialisatiepolitiek verwachten, 
ter hunne verdediging zij aangevoerd dat de opheffing van de yes- 

28) Van den E,erenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 29 en 110-111. 
28) H. P. W. van Ravestijn, De firma F. van Lanschot sinds 1737 (Den Bosch 
1942), blz. 125; H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, dl. II 
(Amsterdam 1938), blz. 165-181; H. van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar 
groei en welvaart 1850-1920 (Nijmegen 1963), blz. 33 en 36; Verbeme, Noord-
Brabant, blz. 81-84 en 96. 
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tingstatus van Den Bosch in 1874 voor de overheid vele en moeilijke 
vraagstukken met zich bracht. De zorg voor de watervrijmaking van 
stad en naaste omgeving vergde voor die tijd relatief zeer hoge in-
vesteringen." 
Alle genoemde factoren waren er, zoals gezegd, oorzaak van dat 

de opkomende industrie in 's-Hertogenbosch niet de mogelijkheden 
vond waardoor zij rustig kon uitgroeien, mogelijkheden die elders 
wel voorhanden waren. Hierdoor miste deze stad in zekere zin de 
aansluiting op de nieuwe tijd, waarin de welvaart in steeds belang-
rijkere mate afhankelijk zou warden van de ontwikkeling der in-
dustrie. 

De ernstige malaise waarmee de Nederlandse en Noordbrabantse 
nijverheid in de zeventiger jaren te kampen kreeg, bleef in Den 
Bosch langer dan elders voelbaar. Verberne wijt de malaise in de 
Noordbrabantse nijverheid na 1870 in eerste instantie aan het ont-
breken van een protectionistische wetgeving. Als verdere oorzaken 
noemt hij: de grote verkeershervorming te land, de toepassing van 
de stoomvaart en de verbeterde outillage van de zeevaart, die de 
gelegenheid openden het buitenlandse produkt gemakkelijker op de 
vaderlandse markt te brengen; de vereenvoudiging van de aanvoer 
van buitenlandse grondstoffen om dezelfde redenen; de voorkeur 
van de Nederlandse consument voor het vreemde produkt; het ont-
breken van goed geoutilleerde industriebanken, gevolg van de histo-
rische eenzijdige oriëntatie van de Nederlandse volkshuishouding op 
Hollands commerciële belangen, en de voorkeur van de vaderlandse 
belegger voor buitenlandse fondsen. 31  Gezien het voorafgaande 
menen wij deze factoren zonder meer van toepassing te kunnen ver-
klaren op de economische situatie in Den Bosch in de zeventiger 
en tachtiger jaren. Daarbij voegt zich nog de nadelige invloed van 
de depressie in de landbouw, die na 1870 begon en tot 1895 voort-
duurde. 32  Reeds wezen wij erop, dat de Bossche nijverheid in be-
langrijke mate berustte op de verzorgende functie die de stad had 
ten aanzien van de Meierij. Armoede op het platteland bracht haast 

30) Van den E,erenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 111; Van Velthoven, Stad en 
Meierij, dl. II, blz. 191-192. 
31) Verbeme, Noord-Brabant, blz. 83-84. 
33) Brugmans, De economische conjunctuur, blz. 11. 
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onvermijdelijk een vermindering van activiteiten teweeg. In sterke 
mate gold dit bijvoorbeeld de Bossche goud- en zilverindustrie." 

Het proces van industrialisatie dat zich na 1850 tamelijk veelbe-
lovend had ingezet, vertoonde in de onderhavige periode weinig 
vooruitgang. Wij baseren deze stelling mede op het feit dat in de 
zeventiger en tachtiger jaren het aantal bedrijven met tien of meer 
vaste werkkrachten nauwelijks toenam, terwijl zich daarnaast ook 
geen echte grootbedrijven ontwikkelden. Volgens de nijverheidssta-
tistiek van Struve en Bekaar telde de stad aan het einde van de 
tachtiger jaren een veertigtal bedrijven met tien of meer vaste werk-
krachten. Deze bedrijven omvatten in totaal 1.086 werknemers." 
Ten opzichte van 1848, toen 25 soortgelijke bedrijven in totaal 506 
arbeiders in dienst hadden, betekende dit weliswaar een aanzienlijke 
toename, maar de geschiedenis van de industriële ontwikkeling tus-
sen 1850 en 1875 leert dat deze toename grotendeels haar beslag 
had gekregen in de periode vóár 1870. Was er rond 1870 een drietal 
echte grootbedrijven met meer dan honderd werknemers", rond 
1890 behoorde slechts een tweetal sigarenfabrieken tot deze cate-
gorie. 36  

Eerst de negentiger jaren gaven volgens Boekraad voor Den Bosch 
een heropleving te zien van de activiteiten in de industriële sector. 37  
De stad deelde toen in de algemene economische opgang die vanaf 
1895 gestalte kreeg. Het industriële klimaat dat er heerste, was in 
zoverre verbeterd, dat na de slechting van de vestingwerken buiten 
de vroegere wallen terreinen beschikbaar kwamen voor de vestiging 

33) Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 43-44. 
34) A.R.A., Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar, Noord-Brabant. 
36) Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 47 en 65-66. Deze drie bedrijven 
waren: de machinefabriek van A. F. Smulders en de papierverwerkende industrieën 
van de firma Lutkie en Cranenburg (1868 160 werknemers) en van Henri Bogaerts 
(1870 120 werknemers). 
36) A.R.A., Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar, Noord-Brabant, nr. 294 en 295. 
Het betrof hier de bedrijven van de firma Gebrs. Houtman (114 werknemers) en 
van Th. Houtman (106 werknemers). De fabriek van Smulders was inmiddels 
overgeplaatst naar Utrecht, die van Bogaerts naar Vught. Zie Van den Eerenbeemt 
en Pirenne, t.a.p., blz. 50 en 69. De firma Lutkie en Cranenburg telde volgens de 
Nijverheidsstatistiek in de jaren 1887-1889 nog slechts 90 werknemers. 
37) H. A. M. Boekraad, Enkele aspecten van de industrie 1875-1914, in 's-Herto-
genbosch op de drempel van een nieuwe tijd, blz. 143. 
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van industrieën. Reeds in een vroeger stadium waren spoorwegver-
bindingen tot stand gekomen met Eindhoven (1868), Utrecht (1870), 
Tilburg en Nijmegen (1881). De verbinding met de Langstraat 
dateerde van 1890. 38  Verder kwam in 1886 de drinkwaterleiding 
gereed en in 1889 de gemeentelijke gasfabriek, beiden onontbeerlijke 
hulpmiddelen voor de uitbouw van gezonde bedrijven." Tenslotte 
was zich sinds 1870 een geleidelijke verandering aan het voltrekken 
ten aanzien van de figuur van de werkman. De vermindering van 
de primaire armoede ten gevolge van een stijging van de lonen en 
een daling van het prijsniveau, het verbod tot fabrieksarbeid door 
kinderen beneden de twaalf jaar (1874), de beperking van de arbeid 
door jeugdige personen tot zestien jaar en vrouwen (1889), de rui-
mere gelegenheid tot het volgen van lager onderwijs door de oprich-
ting van tal van bijzondere scholen, de stuwende kracht van de 
arbeidersbeweging; al deze factoren hadden tot gevolg, dat de 
arbeidende klasse in haar geheel langzamerhand op een hoger niveau 
kwam. Dit betekende overigens nog niet, dat de industrie nu wel in 
voldoende mate kon beschikken over technisch geschoolde krachten. 
Klachten over gebrek aan bekwame en geschoolde vaklieden bleven, 
tot lang na de eeuwwisseling." Daarbij dient men wel te bedenken 
dat de mogelijkheden om een vakopleiding te volgen in Den Bosch 
niet erg groot waren. De koninldijke school voor nuttige en beelden-
de kunsten, daterend van 1812 droeg weliswaar een technische in-
slag, maar was toch meer gericht op de opleiding in schilderen en 
tekenen in de ruimste zin van het woord dan op de vakopleiding van 
arbeiderskinderen. Deze laatste taak was eigenlijk toebedacht aan de 
in 1877 opgerichte ambachtsschool, maar vanwege niet te achter-
halen redenen bevatte het programma van deze school alleen de op-
leiding tot timmerman. 41  

Vooral de sigarenindustrie en de schoennijverheid namen in de 
periode na 1895 een grote vlucht. De hoofdstad van Noord-Brabant 

30) Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 116-120 en 195. 
39) Boekraad, t.a.p., blz. 144; P. A. M. van Ginneken, Opkomst van de zorg voor 
de volksgezondheid en de volkshuisvesting, in 's-Hertogenbosch op de drempel van 
een nieuwe tijd, blz. 171. 
40) Boekraad, t.a.p., blz. 146. 
41) Th. A. Wouters, Technisch onderwijs, in 's-Hertogenbosch op de drempel van 
een nieuwe tijd, blz. 214-221 en 225-227. 
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werd in beide bedrijfstakken zelfs een industriëel centrum van bijna 
nationale betekenis. Vonden rond 1900 in de sigarenindustrie ruim 
duizend arbeiders een bestaan, de beroepstelling van 1909 vermeldt 
voor dat jaar zelfs het aantal van 1.367 mannelijke en 93 vrouwelijke 
werknemers. De schoenenindustrie telde in hetzelfde jaar wat be-
treft de lagere werknemers 413 mannen en 196 vrouwen.« Naast 
deze twee dominerende bedrijfstakken tekenden zich de metaalnij-
verheid, het grafische bedrijf en de levensmiddelenindustrie steeds 
duidelijker af." De uitgroei van het fabriekswezen demonstreerde 
zich niet alleen in het in betekenis toenemen van genoemde be-
drijfstakken, men ziet nu voor het eerst ook het ontstaan van echte 
grootbedrijven. In 1910 waren op de vijf grootste sigarenfabrieken 

500 (43), ± 150 (131), ± 150 (55), -± 125 (24) en =_E: 100 (10) 
arbeiders werkzaam. Tussen haakjes vermeldden wij het aantal thuis-
werkers dat naast deze arbeiders aan de fabrieken verbonden was." 
De schoennijverheid telde in genoemd jaar één fabriek met meer 
dan 200 werknemers, één met een aantal tussen 100 en 200 en één 
met tussen 50 en 100 personen. 45  Niettegenstaande deze sterke in-
dustriële expansie kon de toestand van de Bossche nijverheid aan 
de vooravond van de eerste wereldoorlog lang niet in alle opzichten 
florissant genoemd warden. Schoenen- en sigarenindustrie kwamen 
na 1905 in een soort malaise te verkeren en ook enkele andere be-
drijfstakken ging het in deze jaren niet voor de wind. 46  

Ofschoon de handel, zoals bleek uit de beroepstelling van 1859, 
voor de werkgelegenheid in 's-Hertogenbosch niet van zulk groot 
belang was als de nijverheid, menen we aan deze produktiesector 
toch enige aandacht te moeten schenken, gezien de betekenis die zij 
had voor de economische positie van de stad. De handel, die in het 
verleden aan Brabants hoofdstad grote welvaart had geschonken, 
bleef ook na 1850, ondanks het tijdperk van versnelde industriële 
ontwikkeling, een van de hoofdpeilers van de economische structuur. 

42) Uitkomsten Beroepstelling 1909, dl. I, blz. 130. 
") Boekraad, t.a.p., blz. 146. 
44) Onderzoekingen Huisindustrie, dl. I, blz. 195. 
45) a.w., dl. II, blz. 259. 
45) Vgl. noot 40. 
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In 1859 werd Den Bosch nog de derde handels- en koopstad van ons 
land genoemd, in betekenis onmiddellijk volgend op Amsterdam en 
Rotterdam. 47  Vraagt men zich echter af of deze bestaansbron nog 
die gezonde en brede basis van welvaart vormde, welke in het ver-
leden zo kenmerkend was, dan luidt het antwoord beslist ontkennend. 

Kon de stad namelijk bogen op een rijk verleden als voornaamste 
verbindingsschakel tussen de grote havensteden van Holland en het 
achterland, als distributiecentrum niet alleen voor grote delen van 
het tegenwoordige Noord-Brabant, maar ook voor het Luikse, Lux-
emburgse en Lotharingse gebied, in de loop van de negentiende 
eeuw verloor zij als transitohaven en stapelplaats snel aan betekenis. 
Behalve aan de algemene achteruitgang van de goederenhandel was 
dit toe te schrijven aan de ontwikkeling van het moderne verkeer. 
Rechtstreekse land-, water- en spoorwegverbindingen tussen Hol-
land en het achterland ondermijnden de positie van Den Bosch als 
overlaadhaven en opslagplaats van per schip aangevoerde goederen 
en tastten daarmee de aloude basis van haar welvaart aan. Ten ge-
volge hiervan was de stad steeds meer aangewezen op haar functie 
als interlokaal handelscentrum en regionaal koop- en verzorgings-
centrum. Deze basis voor welvaart was begrijpelijk veel minder sta-
biel, conjunctuurgevoeliger en veel meer afhankelijk van de welvaart 
van de naaste omgeving dan de transitohandel. 

Dat de geschetste structuurwijziging zich rond het midden der 
vorige eeuw nog niet geheel had voltrokken, blijkt uit de nota welke 
de kamer van koophandel in 1858 opstelde over de intensiteit van 
het handelsverkeer in die dagen. Volgens deze nota gingen dagelijks 
3 stoomboten van Den Bosch naar Rotterdam en Schiedam, terwijl 
eveneens 3 stoomboten de Maas opvoeren tot Venlo. Daarenboven 
verlieten veel particuliere schepen de Bossche haven; 19 diligences 
reden dagelijks op Breda, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Eindhoven, 
Heusden en nog andere steden; 23 beurtschippers voeren eens per 
week op Holland, Utrecht en Geldermalsen, terwijl om de veertien 
dagen Zeeland, Zaltbommel en Haarlem werden bezocht; 7.800 sche-
pen gingen in een jaar de Zuid-Willemsvaart op; 34 vrachtkarren 

47) Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 190; Van Velthoven, Noord-
Brabant, blz. 32. 
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kwamen 71 maal per week in de stad." De uitbreiding van het 
moderne verkeer zette zich nadien echter in verhoogd tempo voort. 
Na de totstandkoming van de Rijnspoor in 1856, die Amsterdam en 
Rotterdam verbond met het Pruisische gebied, volgde na 1860 uit-
breiding van het spoorwegnet over het gehele land, aansluiting ge-
vend op de voornaamste buitenlandse lijnen. Van beslissend belang 
was verder de modernisering van de havenwerken van beide ge-
noemde steden en van hun verbindingen met de zee, evenals de 
verbetering van rivieren en kanalen en de vrije vaart op de Rijn. 49  
Den Bosch werd door deze ontwikkeling steeds verder buiten spel 
gezet als transitohaven en stapelplaats. Het meest treffend voorbeeld 
hiervan levert de handel in koloniale waren. Was deze in vroeger 
eeuwen het pièce de resistance van de Bossche doorvoerhandel, meer 
en meer gingen de importeurs in de grote zeehavens ertoe over deze 
produkten rechtstreeks te plaatsen, daartoe door de verbeterde ver-
keerssituatie in de gelegenheid gesteld." 

In het voorafgaande merkten wij reeds op, dat niettegenstaande 
al deze ontwikkelingen het sociaal-economisch streven van de lei-
dende Bossche kringen gericht bleef op het wederom tot bloei bren-
gen van de „grote handel". Dit kwam onder meer tot uiting bij de 
strijd om de aanleg van de spoorwegverbindingen. Voornamelijk 
vanwege genoemd motief trachtte men deze aanleg zo te doen ge-
schieden dat de stad haar positie als verkeerscentrum zo goed moge-
lijk zou kunnen handhaven. 51  Verder wezen we reeds op de hou-
ding van het stadsbestuur tegenover de vrijhandel. Ofschoon dit stre-
ven om genoemde redenen welhaast niet tot het gewenste resultaat 
kón leiden, gelukte het, Den Bosch als interlokaal handelscentrum 
en regionaal koopcentrum te handhaven. Als verzorgingscentrum 
van de Meierij mocht de stad zich rond de eeuwwisseling zelfs in 
een zekere bloei verheugen. Raadpleegt men de beroepstellingen van 
1899 en 1909, dan blijken in 1899 2.370 personen en in 1909 ten 

0) Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 190-191. 
49) L. G. J. Verbeme, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, dl. I 
(Utrecht 19573), blz. 84-87, 96-99 en 103. 
50) Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 312; Boekraad, t.a.p., blz. 143. 
51) Van Velthoven, a.w., dl. II, blz. 190. 
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minste 2.060 personen op enigerlei wijze bij handel en verkeer be-
trokken. 52  

Houvast zoekend in het bekende onderscheid tussen structuur-, 
conjunctuur- en seizoenwerkloosheid 53 , lijkt het ons na voorafgaande 
summiere economische schets niet al te gewaagd te veronderstellen 
dat het negentiende-eeuwse 's-Hertogenbosch in belangrijke mate 
te kampen had met structurele werkloosheid, een permanent tekort 
aan arbeidsplaatsen ten gevolge van een onvoldoende uitbouw of 
onevenwichtige opbouw van de economische structuur. Enerzijds 
boden handel en scheepvaart, evenals de hiermee in nauw verband 
staande ambachtelijke nijverheid niet meer de ruimte van weleer, 
anderzijds nam de ontwikkeling van de industriële nijverheid, waar-
door aan een groot getal arbeiders het hele jaar door werkgelegenheid 
zou kunnen worden geboden, niet die vlucht welke voor andere 
steden in ons land zo kenmerkend was. Chronisch gebrek aan werk-
gelegenheid kan dan ook zonder meer als een van de belangrijkste 
oorzaken van de heersende volksarmoede naar voren worden ge-
bracht. Dit wordt bevestigd door de regelmatig terugkerende klach-
ten hierover in de gemeenteverslagen, hetzij in de vorm van de 
simpele mededeling dat „handel, nijverheid en vertier geene ge-
noegzame gelegenheid aanboden tot werkverschaffing", hetzij door 
de opmerking dat verscheidene stadsbewoners genoodzaakt waren 
zich elders een inkomen te verwerven." Na 1885 ongeveer bleven 
deze klachten achterwege, hetgeen ongetwijfeld duidde op een aan-
merkelijke verbetering van de algemene toestand. In dit verband zij 
gewezen op de toenemende betekenis van Den Bosch als regionaal 
koopcentrum en interlokaal handelscentrum, evenals op de opmer-
kelijke expansie die de industrie tegen het einde van de eeuw ver-
toonde. Daarnaast dient nog een andere bron van werkgelegenheid 
genoemd te warden, die vooral voor de ongeschoolde arbeiders van 

52) Uitkomsten Beroepstelling 1899, Noord-Brabant, blz. 88-89; Uitkomsten Be-
roepstelling 1909, dl. I, blz. 130. 
") F. Hartog, Hoofdlijnen der moderne economie (Assen 1956), blz. 32-33. 
54) GA., Gemeenteverslagen 1855, h. X blz. 60-61; 1866, h. X blz. 88; 1868, h. X 
blz. 97; 1870, h. X blz. 78; 1874, h. X blz. 89; 1876, h. X blz. 122; 1877, h. X 
blz. 65; 1879, h. X blz. 63; 1880, h. X blz. 77; 1883, h. X blz. 50; 1884, h. X 
blz. 70; 1885, h. X blz. 64, en 1886, h. X blz. 80. 
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belang was. In de laatste decennia van de negentiende eeuw boden 
namelijk de ontmanteling van de oude vesting, de verbetering van 
de waterstaatkundige toestand van stad en omgeving, alsmede de 
verdere aanleg van spoor- en tramwegen voor deze categorie van de 
bevolking op ruime schaal werk. 55  Ten gevolge van de stadsuitleg 
viel in de negentiger jaren bovendien een buitengewone vermeerde-
ring van activiteiten in de bouwnijverheid te bespeuren." 

Opgemerkt zij dat de structuurwerkloosheid niet steeds openlijk 
aan de dag trad, maar veelal een verborgen karakter droeg. Dit gold 
in sterke mate voor de handelssector. In deze sector hield zich name-
lijk naast de groep van de grote handelaren en kooplieden en die van 
de kleinere middenstanders een niet gering aantal scharrelaars en 
leurders op, die zich eveneens sierden met de naam „handelaar" of 
„koopman", maar die een allesbehalve noodzakelijke economische 
functie vervulden. Vanzelfsprekend vielen in de handels- en haven-
stad Den Bosch nogal eens losse werkzaamheden te verrichten. Dat 
hiervoor steeds een groep losse arbeiders beschikbaar diende te zijn, is 
begrijpelijk. Uit hetgeen daaromtrent naar voren komt in de verslagen 
van de verschillende armenzorginstellingen, kan men echter conclude-
ren dat er over het algemeen weinig evenwicht bestond tussen de hoe-
veelheid te verrichten losse arbeid en het aantal personen dat zich hier-
mee occupeerde. Dezelfde bron geeft verder aanleiding tot de ver-
onderstelling dat de straathandel, het leuren met allerlei koopwaar 
van geringe waarde waarvoor geen echt koperspubliek bestond, in 
deze stad vrij sterk ontwikkeld was. De verklaring voor deze ver-
schijnselen ligt voor een groot deel in de mentaliteit van de volks-
klasse. Totaal ongeschoold, weinig gezond en energiek en vooral ver-
trouwd met het opknappen van genoemde losse karweitjes, waren 
weinigen van hen bereid over te schakelen op de veel gedisciplineer-
der arbeid in fabrieken of werkplaatsen. Gemakzuchtig en behept 
met een niet aflatende speculatiezucht bleven velen rondscharrelen 
„in de handel" in de hoop af en toe een graantje mee te pikken. 
Deze mentaliteit was het voornamelijk, die de afvloeiing van over-
tollige arbeidskrachten naar een andere sector van het economisch 

55) Van Ravestijn, a.w., blz. 123-124. 
56) Verslagen Staatscommissie Werkloosheid, dl. II, bijl. B XXI, blz. 120; Van 
Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, blz. 195. 
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leven in de weg stond. Automatische afvloeiing vond evenmin 
plaats, omdat het burgerlijk armbestuur de veelal geringe verdien-
sten aanvulde. Het verleende namelijk onderstand, zodra de nood aan 
de man respectievelijk vrouw kwam zonder daaraan nadere voor-
waarden te verbinden. 

De werkgelegenheidssituatie in Den Bosch ondervond vervolgens 
natuurlijk ook de invloed van de conjunctuur, de ritmische golfbe-
weging van hausse, crisis en malaise die samen met de modern-kapi-
talistische structuur haar intrede had gedaan in het economisch 
leven. 57  Uitgebreide gegevens omtrent de uitwerking van de telkens 
weer terugkerende crises op de werkgelegenheid zijn niet voorhan-
den. Bekend is alleen dat sommige bedrijfstakken minder, andere 
daarentegen uiterst conjunctuurgevoelig waren. Tot deze laatste be-
hoorde bijvoorbeeld de goud- en zilverindustrie, die in sterke mate 
afhankelijk was van de welvaart van de boeren uit de nabije of meer 
verwijderde omgeving. 58  Bij de verdere uitbouw van het fabrieks-
wezen manifesteerde crisiswerkloosheid zich het scherpst in die be-
drijfstakken welke weelde-artikelen of genotmiddelen produceerden 
en die sterk onder invloed stonden van schommelingen in het cre-
dietwezen. 58  Zo werden tijdens de algemene malaise in de jaren 
1907-1908 onder meer vooral sigaren- en schoenindustrie door cri-
siswerkloosheid getroffen. 

Tenslotte hadden handel en nijverheid nogal eens te maken met 
seizoenwerkloosheid. Daar was allereerst de klimaatsfactor, vooral 
van invloed in de tijd dat handel en ambachtelijke nijverheid nog 
overheersten en de arbeid nog niet was geconcentreerd in verwarmde 
en goed verlichte fabrieksgebouwen. Strenge winters, tot aan de wa-
tervrijmaking van de stad niet zelden gevolgd door overstromingen 
van hele stadsgedeelten, belemmerden vaak geruime tijd de voort-
gang der werkzaamheden. Zij die buiten de stad grondwerk en zo 
verrichtten, werden hiervan de dupe, evenals tal van ambachtslieden 
en kleine handelaren binnen de stad. Niet alleen de klimaatsfactor 
speelde echter een rol. Maatschappelijke factoren, zoals schoonmaak-
tijd en andere tijdgebonden gebeurtenissen, waren er eveneens oor- 

57) Brugmans, De economische conjunctuur, blz. 1-3. 
58) Van den Eerenbeemt en Pirenne, t.a.p., blz. 45. 
59) Verslagen Staatscommissie Werkloosheid, dl. I (Algemeene inleiding), blz. 36. 

37 



zaak van dat in het ene seizoen volop bedrijvigheid heerste, terwijl 
in het andere seizoen tal van werkzaamheden zo goed als stillagen. 
Volgens het uitvoerige rapport van de staatscommissie-Treub, die in 
1909 was ingesteld om onderzoek te doen naar de werkloosheid in 
ons land, kwam periodieke of seizoenwerkloosheid onder meer voor 
bij de bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord, in de tex-
tiel- en schoenindustrie, bij de passementmakerijen, bij handel en 
scheepvaart en bij de groep van losse arbeiders. 6° 

Het behoeft nauwelijks een nader betoog, dat de hier kort aange-
duide, maar in de praktijk veel voorkomende werkloosheid een van 
de voornaamste bronnen was van de grote armoede onder de volks-
klasse. In de negentiende eeuw immers was werkloosheidsverzeke-
ring nog zo goed als onbekend. Bij permanente, crisis- of seizoen-
werkloosheid waren de arbeiders geheel aangewezen op de liefdadig-
heid, omdat ook de lonen over het algemeen zo laag waren, dat hier-
van moeilijk kon worden gespaard voor ongunstige tijden. Deze rol 
van de armenzorg, ondersteuning van werklozen, en de aanwezig-
heid van een grote reserve aan arbeidskrachten maken het begrijpe-
lijk, dat werkverschaffing gepaard met ondersteuning door geld dat 
langs filantropische weg werd verkregen, lange tijd werd beschouwd 
als het beste middel ter bestrijding van de werkloosheid. De vakor-
ganisaties waren de eerste, die zich daadwerkelijk met de verzekering 
tegen werkloosheid gingen bezighouden, daarmee dus in concurren-
tie tredend met de aloude armenzorg. Deze op vrijwilligheid berus-
tende verzekering was aanvankelijk echter nog weinig omvangrijk. 
In 1909 was nog pas 20% van alle georganiseerde arbeiders in ons 
land aangesloten bij een werklozenkas; 23.673 arbeiders waren toen 
tegen werkloosheid verzekerd. Dit aantal liep nadien op tot 48.482 
in 1912 en 70.481 in 1914. 61  Behalve dat de werklozenkassen van 
de vakverenigingen in het begin slechts een beperkt aantal leden 
omvatten, waren zij daarenboven nog geenszins berekend op het in 
massale vorm optreden van werkloosheid. Het onderzoek van ge-
noemde staatscommissie-Treub leidde in dit verband tot de conclu-
sie, dat de regering de groei van de werkloosheidsverzekering onver- 

10) a.w., passim. 
11) J. A. Berger, Van armenzorg tot werklozenzorg (Amsterdam 1936), blz. 90 en 
100. 
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wijld door financiële steun diende te beschermen en bevorderen. 62 
Sommige plaatselijke overheden hadden dit reeds eerder begrepen 
en een gemeentelijk werklozenfonds in het leven geroepen. Via zo'n 
fonds verstrekten zij dan subsidie aan de aangesloten werklozenkas-
sen. Arnhem, Amsterdam en Utrecht waren hiermee gestart in 1906. 
Acht jaar later telde ons land 32 van zulke fondsen." 

In 's-Hertogenbosch kwam het gemeentelijk werklozenfonds pas 
in 1914 tot stand." Wel bleken tijdens het onderzoek van de staats-
commissie-Treub een aantal arbeidersverenigingen over een werk-
lozenkas te beschikken. Hiertoe behoorden het St. Antoniusgilde 
van de losse werklieden en magazijnbedienden, de vereniging Typo-
grafia en het St. Petrusgilde in de tabaksindustrie, alsmede de plaat-
selijke afdelingen van de Nederlandse R.K. Schildersgezellenbond, 
van de Nederlandse R.K. Schoen- en Lederbewerkersbond, van de 
Nederlandse R.K. Grafische Bond, van de Nederlandse R.K. Ta-
baksbewerkersbond, van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaks-
bewerkersbond en van de Christelijke Bond van Sigarenmakers en 
Tabaksbewerkers in Nederland. 65  

Evenmin als de werkloosheidsverzekering was de arbeidsbemid-
deling, in eerste instantie tot doel hebbend aan de arbeider een hem 
passende werkkring en aan de werkgever geschikte arbeidskrachten 
te bezorgen, in de negentiende eeuw behoorlijk ontwikkeld. Particu-
liere personen verrichtten deze taak aanvankelijk met winstoogmerk. 
Al spoedig werden zij gesecondeerd en overvleugeld door de armbe-
sturen en de arbeidersorganisaties, wier doel een meer maatschappe-
lijk karakter droeg. Pas vrij laat ging de gemeentelijke overheid zich 
met deze materie bemoeien. Schiedam richtte in 1902 als eerste een 
gemeentelijke arbeidsbeurs op. In 1914 functioneerden in ons land 
in totaal 21 van zulke beurzen." 

62) J. de Vries, De periode van 1912 tot 1940, in Maatschappelijke zorg in histo-
risch perspectief; honderd jaren Armenwet 1854-1954 (Alphen aan den Rijn 1955), 
blz. 152. 
62) Berger, a.w., blz. 100. 
64) G.A., Notulen Raad, 1-9-1914 nr. 11, blz. 6; en G.A., Handelingen Raad, 
1-9-1914 nr. 11, blz. 16 e.v. 
66) Verslagen Staatscommissie Werkloosheid, dl. IX (Eindverslag), blz. 774-790. 
62) W. A. F. Leenaerts, A. M. J. M. Panis en F. A. van den Hout, Prisma-gids 
voor de sociale wetten (Utrecht 1965), blz. 124. 
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In 's-Hertogenbosch verzocht het plaatselijk comité voor Katho-
lieke Sociale Actie op 30 april 1908 aan het gemeentebestuur een 
arbeidsbeurs in te stellen om zodoende tegemoet te komen aan de 
bezwaren die kleefden aan de tot die tijd gebruikelijke methoden van 
personeelswerving. Bezwaarlijk vond dit comité onder meer „dat het 
samenkomen van werkgevers en werknemers meestal plaats heeft in 
herbergen, dat het bezigen van advertentiën veel kost en den werk-
man naar de herberg voert om de couranten in te zien, en dat het 
bedrijf van particulieren, die uit winstbejag de bemiddeling tusschen 
werkgever en werknemer bezorgen, eene zware belasting is op den 
werkman en eene bron is van talrijke misbruiken". Burgemeester 
jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois en zijn wethouders 
waren er evenwel niet van overtuigd dat in hun gemeente de tijd 
reeds was aangebroken een dergelijke beurs op te richten. De ge-
meenteraad besloot derhalve eerst de werkgevers hierover te horen. 67  
Van de 61 werkgevers gaven slechts 35 antwoord: 19 waren voor 
oprichting, 5 niet; het standpunt van de overige is onbekend. Op de 
vraag of er naar hun mening ook werkelijk behoefte bestond aan een 
dergelijk instituut, antwoordden slechts 7 bevestigend, 26 ontken-
nend. Het oordeel van de, voornamelijk grote, werkgevers luidde 
dus erg negatief. Hiertegenover stonden de adviezen van de verschil-
lende arbeidersorganisaties, die alle een arbeidsbeurs wenselijk acht-
ten. De raad, ervan overtuigd „dat de beurs voor goed ontwikkelde 
werklieden niet noodig is en dat alleen zij, die slechts over arbeids-
kracht beschikken, door eene arbeidsbeurs geholpen kunnen worden", 
besloot in beginsel tot oprichting. 68  Op 19 augustus 1909 volgde 
het besluit om bij wijze van proef voor drie jaren een beurs in het 
leven te roepen. Op verlangen van burgemeester en wethouders, die 
niet veel heil zagen in deze onderneming: „Er wordt in onzen tijd 
te veel gewerkt in de richting om alles door de overheid te doen ver-
richten", werd aan het bestuur zoveel mogelijk de vrije hand gelaten 
om naar eigen inzichten te handelen." Ofschoon de resultaten van 
de beurs na drie jaar niet aan de verwachtingen bleken te beant- 

67) G.A., Notulen Raad, 30-41908 nr. 41, blz. 38-40. 
68) t.a.p., 11-6-1908 nr. 22, blz. 11-15. 
69) ta.p., 12-7-1909 nr. 26, blz. 34-35, en 19-8-1909 nr. 31, blz. 35-37. 
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woorden, werd de genomen proef tot tweemaal toe telkens voor een 
jaar verlengd. 70  

Naast de groep van arbeiders en werklozen dient tot slot nog een 
andere categorie van armen te worden genoemd. Het betreft hier het 
meest ongrijpbare gedeelte van de volksklasse, namelijk de paupers, 
de klasse van echte armen die door ziekte, gebrek of leeftijd niet in 
staat waren in hun onderhoud te voorzien of die van de armoede 
hun beroep maakten, levend van de ene dag in de andere op kosten 
van de particuliere, kerkelijke of burgerlijke liefdadigheid. 

Hiervoor werd reeds opgemerkt dat zeker tot aan de zeventiger 
jaren het bezitloze proletariaat zich niet duidelijk onderscheidde van 
de echte pauperklasse. Verderop zullen we zien hoe slecht en zwaar 
de arbeidsvoorwaarden waren voor dat gedeelte van de volksklasse, 
dat zich een „vaste" plaats had weten te verwerven in de nijverheid. 
Maar het beschikte in ieder geval over een min of meer regelmatig 
inkomen. In een tijd echter van een ruim overschot aan arbeids-
krachten, van uiterst lage lonen en van een volslagen gebrek aan 
sociale voorzieningen betekenden tijdelijke werkloosheid of ziekte 
van de kostwinner veelal het begin van het proces van verpaupering. 
Zelfs goedwillende gezinnen geraakten door oorzaken buiten hun 
schuld niet zelden bekneld in de vicieuze cirkel van chronische 
armoede en voortdurende werkloosheid waaruit het zeer moeilijk was 
zich te bevrijden. Het meest sprekende voorbeeld leverden de ge-
zinnen waaraan de man door de dood werd ontrukt. En dat gebeurde 
nogal eens, want de epidemieën waren nog niet overwonnen en de 
sterfte was in het algemeen erg groot. In 1859 bedroeg het aantal 
gehuwde vrouwen 3.482 en het aantal weduwen 1.077. Aangezien 
onder deze cijfers ook de bejaarden zijn begrepen, mag men hieruit 
niet zonder meer concluderen dat van elke vier gezinnen er één was 
waarvan de vader was overleden. Niettemin geven zij toch wel een 
indicatie voor het aantal vaderloze gezinnen. De volkstellingen van 
1849 en 1869 gaven een zelfde beeld. De situatie was eerst gunstiger 
in 1879, toen de verhouding weduwen—gehuwde vrouwen een op 

70) t.a.p., 18-4-1912 nr. 12, blz. 6-8, en 6-3-1913 nr. 20, blz. 5; G.A., Hande-
lingen Raad, 10-4-1913 nr. 2, blz. 15-21. 
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zes bedroeg. 71  De gezinnen die hun kostwinner hadden verloren, 
moesten vanzelfsprekend toch trachten rond te komen. En zo ziet 
men de achtergebleven vrouw met haar kinderen de harde strijd 
leveren om het bestaan, een schraal inkomen vergarend, hetzij in de 
fabriek of door het houden van een winkeltje of het drijven van een 
handeltje, hetzij als werkster of min bij welgestelde families of als 
oppasster van kinderen, hetzij door huisindustrie. Was de opbrengst 
van haar ploeteren te karig, dan bleef er niets anders over dan haar 
hand op te houden en aan te kloppen bij welgestelde medeburgers 
of bij een van de talrijke liefdadige instellingen. De groep van vader-
loze gezinnen vormt slechts één voorbeeld van hen die buiten hun 
schuld haast onvermijdelijk in chronische armoede verkeerden, om-
dat zij niet door geregelde arbeid in hun onderhoud konden voor-
zien. Daartoe dienen ook gerekend te worden de wezen, gebrekkigen 
en ouden van dagen. De laatsten werden vaak na een leven van 
hard werken geheel afhankelijk van de liefdadige instellingen, om-
dat hun kinderen niet in staat of niet bereid waren voor hen te zor-
gen en zijzelf niet voldoende hadden kunnen sparen om onbezorgd 
van hun oude dag te genieten. 

In de gegeven voorbeelden ligt de veronderstelling besloten, dat 
de oorzaak van de beroepsloosheid gelegen was buiten de persoon of 
in omstandigheden waarop deze geen invloed vermocht uit te oefe-
nen. Natuurlijk zijn ook andere verklaringen aan te halen, zoals een 
aangeboren of verworven werkschuwheid, niet zelden gepaard gaan-
de met een verregaande degeneratie ten gevolge van drankmisbruik. 
Over de omvang van de groep van beroepswerklozen en bedelaars 
zijn geen schattingen te maken. Het lijkt aannemelijk dat hun aan-
tal niet gering was, omdat, zoals uit hoofdstuk III voldoende zal blij-
ken, het in Den Bosch vrij gemakkelijk was anders dan door arbeid 
in zijn onderhoud te voorzien. Wordt de negentiende eeuw algemeen 
gekarakteriseerd als de eeuw der filantropie, voor Brabants hoofd-
stad gold dit bij uitstek. En hiervan profiteerde menige inwoner, lie-
ver lui dan moe, zijn dagelijks kostje bijeenscharrelend. Voor de ge-
volgen van het stelsel der vaak ruime en blinde bedelingen werd 
door tijdgenoten uitdrukkelijk gewaarschuwd. De Bosch Kemper 

71) Uitkomsten Volkstellingen 1849, 1859, 1869 en 1879. 
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schreef hierover in zijn reeds meermalen aangehaald werk: „Het 
grootste nadeel der armenbedeelingen is, dat bijna elke armenbe-
deeling de zorgeloosheid der arbeidende klasse vermeerdert en de 
spaarzaamheid doet verwaarlozen. Eene bedeeling, waarop men re-
kenen kan, verzwakt den natuurlijken prikkel tot arbeid en wel-
vaart ... Dat kwaad wordt al grooter en grooter, naarmate van de 
ligtzinnigheid in de bedeeling. Het veelvuldig geven van aalmoezen 
is de gebrekkigste en slechtste bedeeling, en daardoor eene der groot-
ste oorzaken van armoede". 72  Ook in Den Bosch vielen deze waar-
schuwingen te beluisteren, vooral met betrekking tot het beleid van 
het burgerlijk armbestuur, waar armlastigen van grootvader op klein-
zoon om steun aanklopten en die verkregen. De aantekeningen in 
de bedelingsregisters betreffende niet weinig families liepen vaak 
over meer dan honderd jaar. „We hebben altijd van den arme ge-
trokken!" was een woord dat dikwijls, en zelden met schaamte, ge-
hoord werd, aldus een stadgenoot in 1878. 73  

Niet alleen Bosschenaren profiteerden van de goedgeefsheid van 
hun medeburgers, de stad bleek mede om deze reden ook grote aan-
trekkingskracht uit te oefenen op de omgeving. Dit was met name 
het geval in de periode tot aan 1870. Van de 418 gezinnen die in 
1867 het gehele jaar door steun ontvingen van het burgerlijk arm-
bestuur, waren er niet minder dan 280 waarvan het gezinshoofd 
elders was geboren. Van de 402 alleenstaande personen waren er 
180 van elders afkomstig. Wat de tijdelijk bedeelden betreft werden 
in genoemd jaar ondersteund: 145 gezinnen waarvan het hoofd in 
Den Bosch en 135 gezinnen waarvan het hoofd elders was geboren, 
53 alleenstaanden die in Den Bosch en 87 die elders waren ge-
boren. 74  

Zoekt men naar een verklaring voor de alleszins merkwaardige 
situatie dat zich onder de bedeelden van het burgerlijk armbestuur 
zoveel allochtone inwoners bevonden, dan dient men zich te reali-
seren dat in de negentiende eeuw de trek van het platteland naar 
de stad overal erg groot was. Deze migratie had als grondoorzaak het 
groeiend overschot aan arbeidskrachten op het platteland. Nog an- 

72) De Bosch Kemper, a.w., blz. 196. 
73) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 12-1-1878. 
74) Vgl. tabel 36 op blz. 265. 
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dere factoren speelden echter een rol, factoren die aan de stad een 
bepaalde aantrekkingskracht verleenden. Daar was allereerst de in-
dustriële expansie welke zich in de vijftiger en zestiger jaren in Den 
Bosch voltrok. Deze bood voor boerenzoons en landarbeiders die be-
reid waren tot werkzaamheden welke de steedse arbeidskracht niet 
wilde of kon verrichten, de mogelijkheid zich een min of meer vaste 
plaats in het bedrijfsleven te verwerven. Hoewel deze plaats aan-
vankelijk geen al te groot inkomen garandeerde, lag het loonniveau 
in de stad toch wel hoger dan op het platteland. Volgens Van Iterson 
verdiende een losse arbeider in de agrarische sector in de zestiger 
jaren een dagloon van veertig á vijftig cent, waarvan meestentijds 
voor de kost nog twintig cent afging. 75  Het loon dat in de industrie 
werd verdiend, lag toen op gemiddeld vier â vijf gulden in de 
week." Aanmerkelijk hoger dus, zeker wanneer men bedenkt dat 
ook in de stad gratis maaltijden konden worden genoten, maaltijden 
die werden verstrekt door de verschillende armbesturen. Ook al be-
reikte niet iedere migrerende plattelander dit hogere loonniveau, 
psychologisch oefende het natuurlijk een grote aantrekkingskracht 
uit. Verder bood de stad nog op tal van andere gebieden mogelijk-
heden, waarvan men als plattelander verstoken was. Men denke 
slechts aan onderwijs, ontspanning, beroepsmobiliteit en dergelijke. 
Vervolgens is hier ook nog te noemen de aanwezigheid van een 
financiëel sterk armbestuur, waardoor men zich ervan verzekerd wist 
in tijd van nood niet geheel aan eigen lot te zijn overgelaten. Omdat 
het zoveel mogelijk voordeel wilde behalen uit het onder de armen-
wet van 1854 vigerende restitutiestelsel, betoonde het burgerlijk 
armbestuur een zeer grote soepelheid bij het ondersteunen van elders 
geboren armlastigen. Deze onderstand kreeg het namelijk ruim-
schoots vergoed van de gemeenten waar bedoelde armen geboren 
waren. 77  Ongetwijfeld was deze vrijgevige houding er mede oorzaak 
van dat de stroom naar de stad tot 1870 zo sterk was. De overheid op 
haar beurt nam geen maatregelen om deze stroom in te dammen, 
omdat dit niet strookte met haar liberale denkbeelden en tevens 

75) W. J. D. van Iterson, Schets van de landhuishouding der Meierij; herinneringen 
(Den Bosch 1868), blz. 14. 
75) Zie verderop, blz. 46 e.v. 
77) Zie over het restitutiestelsel par. 3, blz. 136 e.v. 
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omdat een zichzelf financierend armbestuur zeer aantrekkelijk was 
voor de stedelijke belastingbetalers. 

Dat de opmerkingen over de vestiging van arme plattelandsbe-
woners na 1870 minder expliciet werden, behoeft natuurlijk geens-
zins te betekenen dat de trek naar de stad toen geheel ophield. Ge-
zien de depressie in de zeventiger en tachtiger jaren, die ook in de 
agrarische sector hard aankwam, mogen we aannemen dat deze 
migratie zeker doorgang vond, zij het wellicht niet in die mate als 
in de periode daarvoor. Aanwijzingen voor deze laatste veronder-
stelling vindt men in de grotere gestrengheid welke het burgerlijk 
armbestuur na 1870 aan de dag ging leggen ten aanzien van per-
sonen die van elders afkomstig waren. Dit vanwege het feit dat er, 
na de afschaffing van het restitutiestelsel in genoemd jaar, geen voor-
deel meer te behalen viel in de ondersteuning van armlastigen die 
elders hun domicilie van onderstand hadden, en het wegens ver-
meend tekort aan inkomsten moeite genoeg had de autochtone in-
woners hulp te bieden. Bovendien gingen op het einde van de negen-
tiende eeuw een aantal industriële bedrijven een vestigingsplaats 
zoeken op het platteland, zodat daar buiten de agrarische sector meer 
werkgelegenheid kwam. 78  

De liberale houding van de overheid, zich onder andere uitend in 
haar politiek van de vrije markt, alsmede de heropleving van de 
industriële activiteiten en de betrekkelijke welvaart van de stad aan 
het einde van de eeuw waren er ongetwijfeld oorzaak van, dat toen 
wederom vele plattelandsbewoners hier hun heil kwamen zoeken. 
„Velen komen van het platteland hierheen in de meening hier meer 
werk of meer ondersteuning te vinden", schreef het gemeenteverslag 
over 1901, een zinsnede welke in de eropvolgende jaren werd her-
haald. 79  Het vermoeden rees zelfs, dat tal van bestuurders van om-
liggende dorpen hun behoeftige inwoners tot verhuizen naar de 
hertogstad aanspoorden." Wellicht is hierover een hartig woord 
gevallen tussen de betreffende gemeentebesturen, want na 1908 

78) Van Velthoven, Noord-Brabant, blz. 52-53; Verberne, Noord-Brabant, blz. 
88-96. 
78) G.A., Gemeenteverslag 1901, h. X blz. 1; zie ook t.a.p., 1902-1906, h. Arm-
wezen. 
88) t.a.p., 1908, h. X blz. 1. 
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komt deze klacht niet meer in de gemeenteverslagen voor, hoewel 
de trek naar de stad bleef voortduren. 81 

Natuurlijk kon men ook nu niet alle immigranten ervan verden-
ken alleen op grond van de aantrekkelijke ondersteuningsmogelijk-
heden naar de stad te zijn gekomen. Velen zullen ongetwijfeld, ge-
dreven door economische noodzaak, met vaste wil gezocht hebben 
naar nieuwe bestaanskansen, die een stad nu eenmaal meer te bieden 
heeft dan een kleine dorpsgemeenschap. Maar wat de anderen be-
treft, spreken de verslagen over het armwezen toch wel duidelijke 
taal. 

Arbeidsomstandigheden 
Zoals reeds werd opgemerkt, was het in de negentiende eeuw niet 

zo, dat de strijd om het bestaan gestreden en het spookbeeld der ar-
moede verdreven was, zodra men zich binnen het arbeidsbestel een 
plaats had weten te verwerven en de beschikking had over een min 
of meer regelmatig inkomen. De voorwaarden en omstandigheden 
waaronder de vierde stand zijn dagelijkse arbeid had te verrichten, 
waren over het algemeen namelijk van dien aard dat zij ons beeld 
van de volksarmoede in niet onbelangrijke mate aanvullen. Een 
korte schets ervan mag derhalve niet ontbreken. Achtereenvolgens 
zullen wij aandacht besteden aan het loonniveau, de arbeidsduur en 
de arbeid door kinderen en vrouwen. Ofschoon het in hoofdzaak de 
groep van industrie-arbeiders is, waarover gegevens van dergelijke 
aard bekend zijn, terwijl die van andere groepen nagenoeg ontbre-
ken, levert het hiervolgende onzes inziens een betrouwbaar beeld op 
van de arbeidsomstandigheden van geheel het werkend deel der 
volksklasse. 

In 1853 bedroeg het gemiddelde van de minimum weeklonen voor 
volwassenen, zowel voor mannen als voor vrouwen, in de Bossche 
fabrieksnijverheid f4,— en dat van de maximum weeklonen f 5,—, 
terwijl de grenzen waartussen de lonen zich bewogen, lagen op res-
pectievelijk f2,— en f 8,50. Lonen boven vijf gulden werden alleen 
uitbetaald in bedrijven waar hoog gekwalificeerde arbeid verricht 

81) tap., 1909-1914, h. Armwezen. 
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werd. 82  Aan de hand van deze door Franssen verstrekte opgaven 
komt men op jaarinkomens variërend tussen f 104,— en f442,—, 
terwijl de meeste zich bewogen tussen f 208,— en f260,—. Deze 
jaarinkomens kunnen geacht worden te liggen beneden hetgeen in 
een normaal gezin voor levensonderhoud nodig werd geoordeeld, 
want inwoners van wie het inkomen de som van f 250,— niet te 
boven ging, werden volgens het Besluit tot heffing van een Hoof-
delijken Omslag te 's-Hertogenbosch van 1856 niet aangeslagen in 
de stedelijke belastingen." 

Vergeleken met het landelijk gemiddelde lagen de lonen hier 
lager dan elders. Brugmans stelt tenminste het gemiddelde loon voor 
volwassen mannen rond het midden der eeuw op één gulden per 
dag of ongeveer f312,— per jaar. Daaraan voegt hij de opmerking 
toe dat over het algemeen de lonen tussen 1819 en 1853 slechts de 
zeer geringe stijging van 10% hadden ondergaan. 84  Om te zien of 
dit ook voor het Bossche bedrijfsleven gold, hebben wij uit statisti-
sche opgaven van 1812 en 1853 enkele bedrijfstakken genomen en 
deze met elkaar vergeleken. Hierbij bleek dat de lonen in de hoeden-
makerijen enigszins waren teruggelopen; die in de passementfa-
brieken, de touwslagerijen en de olieslagerijen hadden geen noe-
menswaardige verandering ondergaan. Het loonniveau in de bier-
brouwerijen en jeneverstokerijen was met ongeveer 10% gestegen; 
dat in de zeepziederij, de zoutziederijen, de leerlooierijen en de 
garen - en lintfabrieken met 30 tot 50%. Het meest gestegen waren 
de lonen in de boekdrukkerijen: in 1853 lagen ze daar zowat 70% 
hoger dan in 1812. 85  Op grond van deze vergelijking luidt onze 
conclusie, dat Brugmans' stelling voor wat betreft de onderzochte 
bedrijfstakken niet geheel opgaat. Deze indruk garandeert overigens 
niet een zelfde beeld van het hele bedrijfsleven. Het is niet meer 
dan een indicatie. Wat er ook van zij, in de periode 1853-1866 
bleven ook de lonen in de Bossche nijverheid vrij stabiel. In laatst- 

82) Franssen, t.a.p., blz. 124 en 126. 
83) G.A., coll. K. en V., Verordening op den hoofdelijken omslag, te 's-Hertogen-
bosch (Raadsbesluiten 16-6-1856 en 15-7-1856), art. 8 van het Besluit. 
84) Brugmans, De arbeidende klasse, blz. 128 en 133. 
88) Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, blz. 276-280; Franssen, t.a.p., blz. 124 
en 126. 
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genoemd jaar bedroeg het gemiddelde van de minimum en maxi-
mum weeldonen wederom respectievelijk f 4, — en f 5,—, terwijl de 
grenzen waartussen de lonen zich bewogen, lagen op respectievelijk 
f2,50 en f 9,—. Ook nu waren het slechts de bedrijven waar meer 
gespecialiseerde arbeid werd verricht, die lonen boven vijf gulden uit-
betaalden. 86  Er viel in de sector van de fabrieksnijverheid gedurende 
de aangegeven periode derhalve geen stijging van de lonen te be-
speuren. Wat enkele ambachten betreft, bedroeg in 1866 het dag-
loon van een timmermans- en een metselaarsknecht f1,30, hetgeen 
neerkomt op een bedrag van f 7,80 in de week; en dat van een 
opperman f0,85, respectievelijk f5,10 in de week. 87  Ter comple-
tering zij nog vermeld, dat in genoemd jaar de grens voor een aan-
slag in de stedelijke belastingen was gesteld op f 300,—. 88  

Behalve aan de gedrukte economische toestand schrijft Brugmans 
het algemeen lage loonniveau in de periode 1813-1870 toe aan 
een aantal bijzondere oorzaken. Hiertoe rekent hij allereerst de 
sterke stabiliteit van de lonen. Dit hing samen met de vroeg-kapita-
listische tijdgeest, waarbij eerder arbeiders werden ontslagen dan 
lonen verlaagd, maar waarbij tevens geen hogere lonen werden uit-
betaald, omdat men een kleine omzet met grote winst nastreefde. 
Vervolgens noemt hij de bijslagen der armbesturen, de onbekwaam-
heid der arbeiders, de toename van de bevolking, het ontbreken van 
arbeidersactie en tenslotte de liberale staathuishoudkunde, die leerde 
dat het loon door vraag en aanbod werd bepaald." 

Vooral de tweede door Brugmans genoemde oorzaak is voor ons 
interessant. In 's-Hertogenbosch was namelijk het verschijnsel van 
de bedeling als toeslag op de lonen niet onbekend. Het vormde zelfs 
een van de uitgangspunten van het beleid van het burgerlijk arm-
bestuur, dat op grote schaal, zeer regelmatig en zonder hieraan nadere 

88) Franssen, t.a.v., blz. 125 en 127. 
87) A.G., Notulen Regenten, 3-10-1866 nr. 14. 
88) G.A., coll. K. en V., Verordening op de invordering van eenen hoofdelijken 
omslag in de gemeente 's-Hertogenbosch (Raadsbesluiten 29-12-1865), art. 6 van 
het Besluit. In 1880 werd de inkomensgrens waar de belastingheffing aanving, 
gesteld op f 500,—. Zie t.a.p., Verordening op de invordering van eene plaatselijke 
belasting op het inkomen in de gemeente 's-Hertogenbosch (Raadsbesluiten 14-6- 
1879 en 2-9-1879), blz. 3. 
88) Brugmans, De arbeidende klasse, blz. 139-144. 
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voorwaarden te verbinden geldelijke onderstand verleende aan allen 
die met het door hen verdiende loon niet rond konden komen. Door 
tal van werkgevers werd deze goedgeefsheid van het armbestuur 
aangegrepen om de lonen laag te houden. In 1878 signaleerde een 
kritische lezer van de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogen-
bossche Courant, dat op deze wijze zelfs een soort van industrieën 
in het leven geroepen werden, die alleen bestaan konden bij gratie 
van dit toeslagstelsel. Er waren in de stad, aldus deze bron, bedrijfs-
takken, zich bezighoudend met de vervaardiging van militaire kle-
dingstukken, die volstonden met weeklonen van f2,—, welke door 
de verschillende armbesturen tot de ongeveer benodigde f 6,— wer-
den aangevuld." Dit toeslagstelsel was begrijpelijk niet alleen on-
gezond voor de economische structuur van de stad, maar evenzeer 
voor de armen zelf. Deze bleven zich veelal tegen een laag loon 
bezighouden met huisarbeid voor dergelijke bedrijven, omdat de 
armenkas het tekortkomende betaalde. Nog op andere, meer indi-
recte wijze was het toeslagstelsel verantwoordelijk voor het laag 
blijven van de lonen. Ongetwijfeld vormde het namelijk een psy-
chologische belemmering voor de arbeiders om gezamenlijk te pro-
testeren. Het ontbreken van arbeidersactie kan natuurlijk niet alleen 
verklaard worden door te verwijzen naar de grote liefdadigheid, 
waardoor de bezittende klasse het bezitloze proletariaat aan zich 
bond. Dat deze factor echter een grote rol speelde bij het intomen 
der klassentegenstellingen, lijdt geen twijfel. 

Wij zullen de gegeven loonbedragen eerst in de volgende para-
graaf, waarin over de voeding gesproken zal worden, toetsen aan de 
noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Dan zal blijken dat de 
reële waarde ervan werkelijk bedroevend laag was en een loon van 
f4,— tot f 5,— in de week totaal onvoldoende om een menswaardig 
bestaan te leiden. Aangezien wij uitgaan van de veronderstelling dat 
deze lonen representatief geacht kunnen warden voor zowat heel 
het werkend gedeelte der volksklasse, vormen zij samen met het ge-
brek aan voldoende werkgelegenheid de voornaamste elementen 
voor een verklaring van de massaal heersende armoede. 

90) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 12-1-1878. Schrijver van het ingezonden stuk 
doelde waarschijnlijk onder meer op de op blz. 22 genoemde firma Booy, fabriek 
van militaire kleding en uitrustingstukken. 
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Voor wat betreft de periode na 1870 beschikken wij helaas niet 
over loonschalen die, zoals dat voor de jaren 1853 en 1866 het geval 
was, betrekking hebben op de fabrieksnijverheid in haar geheel of 
een groot deel daarvan. Wel vonden wij in de rond 1890 van over-
heidswege ingestelde arbeidsenquête enkele incidentele cijfers, be-
trekking hebbend op afzonderlijke personen of groepen van arbei-
ders. Vermelding hiervan is de moeite waard, omdat zij een indruk 
geven van het loonniveau in die dagen. Volgens genoemde bron 
verdiende een metselaarsknecht een weeldoon van f 5,70 (57 werk-
uren), een smidsknecht f12,96 (72 uren), een borstelmaker f 8,— 

f10,— (63 á 75 uren), een steenhouwer f 7,56 á f 12,96 (42 
á 72 uren), een sjouwer f5,04 á f 8,64 (42 á 72 uren), een arbeider 
op een capsulesfabriek f6,— á f10,— (63 uren), een smid op een 
capsulesfabriek f 12,— á f25,— tot f 30,—. 91  Op grond van het feit 
dat de laagstbetaalde arbeiders uit deze groep — de sjouwers bij de 
steenhouwerij van J. Bolsius en de arbeiders op de capsulesfabriek 
van F. Lewin — een weekloon van meer dan vijf gulden genoten, 
durven wij te veronderstellen dat het loonniveau na 1870 in zijn 
geheel een langzame stijging had ondergaan. Wij worden in deze 
mening gesterkt door het gemeenteverslag over 1871, dat met enige 
vreugde rapporteerde dat „de werkbazen, zoo timmerlieden, metse-
laars en andere ambachten, hebben aangekondigd dat zij de dagloo-
nen hunner knechts met 1, sommige met 2 ook 3 cents per uur heb-
ben verhoogd, (hetgeen) zeer gunstig op den ambachtsstand zal 
werken". 22  

De enquête naar de toestanden in de Nederlandse huisindustrie, 
gehouden in de jaren 1910-1911, leverde eveneens loongegevens 
op. Omdat het niet doenlijk is alle weeklonen te vermelden die deze 
bron geeft, beperken wij ons tot een opsomming van enkele van de 
meest voorkomende beroepen. Opgemerkt zij dat het ook nu weer 
weeklonen betreft van afzonderlijke personen of groepen van arbei-
ders en dus niet van hele bedrijven of bedrijfstakken. In genoemde 

91) Enquête Staatscommissie 1890; maatschappelijke toestanden, dl. II, blz. 354 en 
358; Enquête Staatscommissie 1890; onderscheidene takken van bedrijf, blz. 245- 
248, 283 en 290. 
92) G.A., Gemeenteverslag 1871, h. X blz. 148-149; zie ook t.a.p., 1878, h. X 
blz. 66. 
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jaren bedroeg het weekloon van de bij deze enquête betrokken siga-
renmakers f 10,—, van loodpletters f 8,—, van sjouwers f2,— á 
f 8,50, van steenhouwers f9,—, van borstelmakers f 8,50 á f9,—, 
van loopknechten f 8,— á f 10,—, van voerlieden f 8,—, van opper-
lui f 8,—, van knechts in de goud- en zilverindustrie f6,— á f 13,20, 
van straatmakers f 8,— en van spoorwegarbeiders f 9,—. De meeste 
van hen die naast hun gewone dagelijkse arbeid nog aan huisindu-
strie deden, hadden een weekloon dat de tien gulden niet oversteeg, 
maar wel in de buurt daarvan lag. 93  Hoewel deze cijfers geen con-
clusie toestaan over het algemeen loonniveau, menen wij toch eruit 
te mogen opmaken dat de lonen van de ongeschoolde arbeiders ver-
geleken met die in het midden der vorige eeuw een stijging hadden 
ondergaan van ruim 100%. Het feit evenwel dat juist door deze 
groep van arbeiders veel werk mee naar huis genomen werd om in 
de avonduren nog wat bij te verdienen, wijst erop dat ook aan het 
begin van de twintigste eeuw de gewone man allerminst over een 
redelijk inkomen beschikte. 

Met betrekking tot de werktijden in de industrie nam 's-Hertogen-
bosch een vrij gunstige plaats in tegenover de rest van Nederland. 
Toch duurde de gemiddelde arbeidsdag in 1841 ongeveer twaalf 
uur; in de zomer oplopend tot 13,5 uur en in de winter afnemend 
tot 10,5 uur. In 1860 duurde die gemiddeld 10 tot 10,5 uur. 94  De 
gemiddelde werktijd voor Noord-Brabant was toen twaalf uur, ter-
wijl op verscheidene plaatsen in ons land nog langere werkdagen, 
van zestien en meer uren, niet ongewoon waren. 95  Kinderen en 
vrouwen werkten over het algemeen, ook hier, wel korter. De schaft-
tijd, zo vermeldt Brugmans, was wel een ongunstige factor in het 
Bossche arbeidsleven. Terwijl op veel plaatsen driemaal pauzeren 
heel gewoon was, rustte men in Den Bosch in 1841 over het alge-
meen slechts eenmaal. 96  

Volgens de nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar duurde in 
1887-1889 de gemiddelde arbeidsdag in 44 Bossche bedrijven: 

93) Onderzoekingen Huisindustrie, dl. I, blz. 85 en 201; dl. II, blz. 201. 
94) Fransse_n, t.a.p., blz. 120-124. 
95) Brugrnans, De arbeidende klasse, blz. 110. 
99) a.w., blz. 115. 
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's zomers 11,5 en 's winters 10,5 uur. Overwerk behoorde hier niet 
tot de alledaagse verschijnselen. Het kwam slechts een enkele maal 
voor en dan nog betrof het meestal geen nachtwerk." Dat de 
fabrieksnijverheid niet steeds gold als maatstaf voor geheel het be-
drijfsleven, blijkt uit het feit dat rond 1890 de Bossche bakkers 
arbeidsdagen maakten van veertien tot zestien uur", zij het dat deze 
groep op haar beurt weer niet representatief geacht kan worden voor 
geheel de dienstensector. 

Rond 1910 was de normale werkdag in de Bossche sigarenfabrie-
ken, die samen meer dan 1.300 arbeiders in dienst hadden, van 
's morgens zeven uur tot 's avonds half zeven met anderhalf uur 
middagschaft en met een vervroegd einde van anderhalf á twee uur 
op zaterdag- en maandagavond. Dit kwam neer op een werkweek 
van 56 á 57 uur. In de goud- en zilverindustrie was de meest voor-
komende werkdag tien uur, tussen zeven uur 's morgens en zeven 
uur 's avonds, terwijl eveneens 's maandags om vijf uur werd geëin-
digd. De werkweek in deze branche bedroeg dus 58 uur. Het vroe-
ger eindigen op maandag was een typisch Bossche aangelegenheid, 
die in meer bedrijven werd aangetroffen. Het hield verband met het 
zogenaamde maandaghouden, een verschijnsel dat dateerde van 
oudsher, hierop neerkomend dat de Bossche arbeider de uitbetaling 
van de lonen op genoemde dag nogal uitbundig placht te vieren. Om 
de schadelijke gevolgen van deze gewoonte zoveel mogelijk tegen 
te gaan, sloten tal van bedrijven op die dag eerder hun poorten. » 
Uit de arbeidstijden die golden voor beide genoemde bedrijfstakken, 
kan men opmaken dat aan het begin van de twintigste eeuw niet 
meer die lange werkdagen voorkwamen welke aan het begin van de 
industriële ontwikkeling gewoon waren. Niettemin vergde de arbeid 
op fabriek of werkplaats toch nog een onredelijk groot deel van de 
tijd waarover de mens beschikte. Hierin zou eerst door de arbeidswet 
van 1919 verandering gebracht worden. Deze wet stelde de arbeids-
dag voor alle categorieën van werknemers op acht uur, terwijl op 
zaterdag niet meer dan vijf uur gewerkt mocht worden. In 1922 

97) A.R.A., Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar, Noord-Brabant. 
98) Enquête Staatscommissie 1890; maatschappelijke toestanden, dl. II, blz. 352. 
99) Onderzoekingen Huisindustrie, dl. I, blz. 199, en dl. II, blz. 201. 
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werd de aldus geformeerde 45-urige werkweek echter weer gebracht 
op 48 uur. 10° 

De arbeidstijd van kinderen tussen twaalf en zestien jaar en van 
vrouwen was reeds eerder door de overheid aan banden gelegd en 
wel door de arbeidswet van 1889. Bij deze wet werd die tijd voor 
genoemde groepen beperkt tot ten hoogste elf uur, met dien ver-
stande dat de werkdag niet mocht aanvangen voor vijf uur 's mor-
gens en niet mocht eindigen na zeven uur 's avonds. Nachtarbeid 
en zondagsarbeid werden in het algemeen voor beide groepen ver- 
boden.  101 

Dat in de negentiende eeuw tal van vrouwen zelf in haar levens-
onderhoud moesten voorzien, dan wel door haar arbeid de gezins-
inkomsten moesten helpen vergroten, blijkt voldoende uit de ver-
schillende beroepstellingen die in ons land werden gehouden. Vol-
gens deze bron nam in de periode 1849-1909 ongeveer 20 â 25% 
van de totale Bossche vrouwelijke bevolking een plaats in in het 
arbeidsbestel. 102  Welk gedeelte hiervan voor rekening van gehuwde 
vrouwen uit de volksklasse kwam, is niet bekend. Aangenomen moet 
niettemin worden dat harde economische noodzaak vele dwong on-
gekwalificeerde arbeid te verrichten ten einde de gezinsinkomsten te 
vergroten. Wat de weduwen betreft, wezen wij er reeds op dat haar 
aantal ontstellend groot was. Stelt men daar het volslagen gebrek 
aan sociale voorzieningen tegenover, dan kan de conclusie niet an-
ders luiden dan dat zij voornamelijk zelf door werken in haar onder-
houd moesten voorzien. 

Ontbreken weliswaar exacte cijfers over de arbeid van gehuwde 
vrouwen en weduwen om redenen van armoede, zijdelings kan men 
duidelijk bevestiging vinden van het veelvuldig voorkomen ervan. 
Het betreft hier het bestaan van kinderbewaarplaatsen en bewaar-
scholen, waar kinderen in de leeftijd van twee tot zeven jaar de dag 
doorbrachten, terwijl hun ouders uit werken gingen. 103  Verdoorn 

100) G. F. Fortanier en J. J. M. Veraart, Arbeidsrecht (Haarlem 19593), blz. 17; 
W. Romijn, Welvaart en gezondheid (Amsterdam 1955), blz. 198. 
101) Fortanier en Veraart, a.w., blz. 14-15; Romijn, a.w., blz. 197. 
tot) Uitkomsten Volks- en Beroepstellingen 1849-1909. 
los) A.V.B., ds. 2D, Verslag 19-7-1864. 
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beschrijft de hemeltergende toestanden die Coronel in 1863 aantrof 
in de Amsterdamse versies van deze instituten, waar ten tijde van 
Coronel's onderzoek duizenden kinderen, grotendeels afkomstig uit 
de behoeftige stand, dat wil zeggen van arbeiders, kleine burgerij en 
bedeelden, waren ondergebracht. 104  Of de toestanden in de Bossche 
instituten hiermee vergeleken kunnen worden, laat zich betwijfelen. 
Hier waren immers reeds vroeg congregaties van religieuzen geves-
tigd, die zich met dit werk belastten. Een rapport, in 1882 uitge-
bracht door een commissie uit de Geneeskundige Raad voor Noord-
Brabant en Limburg, sprak zich gunstig uit over de toen bestaande 
bewaarscholen. 

Er waren er op dat moment negen, waarvan zeven onder leiding 
van zusters. In totaal herbergden zij 1.227 kinderen tussen twee en 
zeven jaar, die als volgt waren ondergebracht: 

Tabel 3. Kinderen op bewaarscholen, 1882. 

bewaarschool bestemd voor aantal 
lokalen 

aantal kinderen 

Hinthamerstraat meergegoeden 3 30+ 44 + 60 
Hinthamerstraat armen 2 50+ 100 
Gasthuisstraat armen 2 150 + 150 
Achter de Tolbrug armen 2 30+ 80 
Postelstraat meergegoeden 3 80+ 40+ 60 
Postelstraat 
Postelstraat 

Verwerstraat 

armen 
kleine burgerij, 
arbeiders 
meergegoeden, 
kleine burgerij, 
arbeiders, armen 

2 

1 

3 

23 + 130 

50 

100 
Verwerstraat meergegoeden 1 50 

om> j  T. A. Verdoem, Volksgezondheid en sociale ontwikkeling; beschouwingen over 
het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw (Utrecht 1965), blz. 237 -241. 
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Zowel de scholen voor de meergegoeden als die voor de armen 
zagen er zeer verzorgd uit, aldus de commissie. Weliswaar waren de 
lokalen voor de armen, met soms 150 kinderen, niet altijd even 
ruim; zij waren in ieder geval zindelijk en behoorlijk geventileerd. 
Meestentijds werden de kinderen beziggehouden met aanschouwe-
lijk onderwijs, met spelen, zingen en bidden, afgewisseld door 
lichaamsoefeningen op een nabijgelegen speelplaats. Gewoonlijk 
vertoefden de kinderen de hele dag op school en aten 's middags 
daar ook de van huis meegebrachte boterhammen. 105  

Zogenaamde maitressen- of breischooltjes, waarvoor de commissie 
geen goed woord over had, trof men in Den Bosch in 1882 niet 
meer aan. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot Breda, dat maar drie 
bewaarscholen en nog dertien maitressenschooltjes telde, die door 
de commissie als hoogst onhygiënisch en zeer nadelig voor de ge-
zondheid der kinderen ten strengste werden afgekeurd. 106  

Arbeid door vrouwen en meisjes kwam zowel voor in handel en 
dienstverlening als in ambachtswezen en fabrieksnijverheid. De be-
roepstelling van 1909 vermeldde een totaal aantal van 4.221 wer-
kende vrouwen, als volgt verdeeld over de verschillende produktie-
sectoren: landbouw 32, nijverheid 556, handel en verkeer 540, dienst-
verlening 1.593, overige beroepen 1.500. Tot de grotere bedrijven 
die vrouwelijke werknemers in dienst hadden, behoorden een fabriek 
van strohoeden (62), schoenfabrieken (200), een capsulesfabriek (73), 
goud- en zilversmederijen (15), passementmakerijen (88) en sigaren-
fabrieken (93). 1°7  Tracht men de bij de handel betrokken vrouwen 
te plaatsen, dan dient men vooral te denken aan de marktvrouwen, 
de winkeliersters en aan die met snuisterijen langs de deur gingen. 
Het cijfer onder dienstverlening betrof in hoofdzaak meisjes en vrou-
wen die als werkster of dienstbode werkzaam waren. Niet onver-
meld dient te blijven dat verder nog tal van vrouwen een bezigheid 
en inkomsten vonden in de huisindustrie. In het voorafgaande gaven 
wij reeds een opsomming van de verschillende vormen waaronder 
deze in Den Bosch voorkwam. 

105) De Bewaarscholen in Noord-Brabant, blz. 16- 19. 
106) a.w., blz. IV en 6-7. 
107) Uitkomsten Beroepstelling 1909, dl. I, blz. 130. 
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Arbeid verricht door kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 
twaalf tot zestien jaar kwam ook in 's-Hertogenbosch veelvuldig voor. 
Over de tewerkstelling van kinderen beneden de twaalf jaar, armoe-
deverschijnsel bij uitstek, zijn slechts weinig exacte gegevens be-
kend. Bij de enquêtes die in 1841 en 1860 van overheidswege wer-
den gehouden, bleek dat een aantal bedrijven hiervan gebruik maak-
ten. In 1841 behoorde hiertoe een zestal garen- en lintfabrieken, 
waar 23 kinderen van acht tot vijftien jaar garen moesten opwinden 
tot bolletjes, en een tweetal speldenfabrieken, waar men 13 kinderen 
in de leeftijd van vijf tot acht jaar liet „kloppen". Voor heel Neder-
land werden bij deze enquête ruim tweeduizend werkende kinderen 
geregistreerd, zonder nadere leeftijdsaanduiding overigens. In 1860 
had een tweetal sigarenfabrieken 15 kinderen in dienst beneden de 
veertien jaar, een garen- en lintfabriek had er 6, een lampekousjes-
fabriek eveneens 6, een goud- en zilversmederij 4 en een boekbinderij 
20. Het dagloon van deze kinderen varieerde van vijf tot tien cent, 
de arbeidsduur van tien tot twaalf uur. Nederland telde in laatst-
genoemd jaar ruim 2.200 werkende kinderen beneden de veertien 
jaar.  108 

Om meer dan een reden geven bovenstaande cijfers een geflatteerd 
beeld van de werkelijkheid. Het absoluut aantal werkende kinderen 
was zowel in Den Bosch als in geheel Nederland zonder twijfel be-
langrijk groter. Dit gronden wij op het feit dat tal van bedrijven 
weigerden inlichtingen te verstrekken voor genoemde enquêtes. Bui-
ten het onderzoek vielen verder veldarbeid, landbouw en veeteelt, 
huisnijverheid, ambachtelijke bedrijven en bovendien de fabrieken 
waar minder dan tien personen werkzaam waren.'" Het lijkt aan-
nemelijk dat, voor ZADVer Den Bosch aangaat, juist huisindustrie en 
ambachtelijke nijverheid gebruik maakten van de hulp van jeugdige 
arbeidskrachten. Voor de huisindustrie wordt dit bevestigd door het 
reeds meermalen aangehaald onderzoek uit 1910- 1911. Bij dit on- 

108) R. A. Gorter en C. W. de Vries, Gegevens omtrent den kinderarbeid in Neder-
land volgens de enquétes van 1841 en 1860, in Economisch-Historisch Jaarboek, 
dl. VIII (Den Haag 1922), blz. 128, 147-149 en 243-246; J. C. Vleggeert, Kinder-
arbeid in Nederland 1500-1874; van berusting tot beperking (Assen 1964), blz. 
43-44 en 67. 
109) Vleggeert, a.w., blz. 68. 
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derzoek bleek dat hier een zeventigtal kinderen beneden de twaalf 
jaar meehielp bij het strippen van tabak en het spijkeren van sigaren-
kistjes, en verder een veertigtal bij het verlezen van koffie. Bij ge-
noemde bezigheden waren zelfs niet weinig kinderen van vier, vijf 
en zes jaar betrokken. Uitdrukkelijk werd door de commissie die het 
onderzoek verrichtte, opgemerkt dat het aantal meewerkende kinde-
ren in de huisindustrie waarschijnlijk veel groter was dan het ver-
melde aantal. Niet weinig ouders waren namelijk weigerachtig de 
nodige mededelingen te verstrekken. 1" Wat gold voor de huisin-
dustrie, gaat volgens ons ook op voor het ambachtswezen, in de 
negentiende eeuw nog de overheersende vorm van nijverheid. Uit 
opmerkingen aangaande het schoolbezoek door arme kinderen en 
ook uit hetgeen de verslagen van de armenverzorging hieromtrent 
meedelen, kan men opmaken dat kinderen van arme ouders meestal 
vroegtijdig bij een baas werden geplaatst om het vak te leren, zoals 
dat heette, in feite echter om deze ouders te ontlasten en hun boven-
dien wat neveninkomsten te bezorgen. 

Over de inschakeling in het arbeidsproces van jeugdigen tot zestien 
jaar zijn wat meer gegevens beschikbaar. Aan de hand van gehou-
den tellingen en enquêtes stelden wij onderstaand overzicht samen, 
waarin een beeld gegeven wordt van het percentage kinderen op 
het totaal aantal arbeiders dat bij deze tellingen was betrokken. 

Tabel 4. Jeugdigen beneden zestien jaar tewerkgesteld in de nijver-
heid, 1848, 1866 en 1871. 111 

aantal arbeiders 
waarvan kinderen 

absoluut % 

1848 1.475 207 14,0 
1866 1.702 312 18,3 
1871 820 190 23,2 

110) Onderzoekingen Huisindustrie, dl. I, blz. 83 en 197-199. 
111) Franssen, t.a.p., blz. 114 en 117. De cijfers betr. 1871 ontleenden wij aan een 
ongepubliceerde studie van deze auteur. 
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Opnieuw zij opgemerkt dat in de stad ongetwijfeld meer werken-
de kinderen te vinden waren dan door dit overzicht wordt gesugge-
reerd. Ook nu weer ontbreken immers cijfers over handel, huisin-
dustrie en een gedeelte van de ambachtelijke nijverheid, zoals dui-
delijk blijkt uit het cijfer betreffende het totaal aantal arbeiders 
uit 1871. Deze bepertkheid buiten beschouwing latend, kan men 
stellen dat de kinderarbeid in Den Bosch na 1848 weliswaar toenam, 
maar niet die hoogte bereikte welke door Brugmans voor 1871 voor 
heel de provincie Noord-Brabant wordt opgegeven, namelijk 37,3%, 
het hoogste cijfer van Nederland. 112  Vergeleken met het begin van 
de negentiende eeuw had de kinderarbeid zowat overal in ons land, 
als gevolg van de industriële ontwikkeling, een belangrijke stijging 
ondergaan. De sterke stijging in Noord-Brabant was volgens Brug-
mans vooral toe te schrijven aan een toename in bepaalde bedrijfs-
takken, waaronder met name de textielindustrie, de schoenindustrie 
en de sigarenfabricage, welke laatste eerst in de tweede helft van de 
negentiende eeuw als industrie opkwam. 113  Behalve in genoemde 
bedrijfstakken vonden de Bossche kinderen werk in tal van andere 
bedrijven, als boekbinderijen en -drukkerijen, borstelmakerijen, hout-
en beeldsnijderijen, schildersbedrijven, meubelmakerijen, pianofa-
brieken, rijtuigmakerijen, steendrukkerijen en -houwerijen, touwsla-
gerijen, zadelmakerijen en in de metaalindustrie. 114 

Zoals in hoofdstuk III zal worden aangetoond, werd kinderarbeid 
door tijdgenoten geenszins als een abnormale zaak beschouwd. Noch 
het burgerlijk armbestuur, noch de andere charitatieve instellingen 
oordeelden het nodig om die tegen te gaan. Men verleende zelfs 
medewerking bij de plaatsing van jongens op ambachtswinkels en 
van meisjes in diensten. Een dringende oproep van het stadsbestuur 
in 1868 om het onderwijs te bevorderen door het weigeren van de 
bedeling aan ouders die hun kinderen niet naar school zonden, werd 
door het burgerlijk armbestuur voor kennisgeving aangenomen en 
door de St. Vincentiusvereniging beantwoord met de opmerking dat 

112) Brugmans, De arbeidende klasse, blz. 93. 
113) a.w., blz. 98. 
114) Franssen, t.a.p., blz. 118. 
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dwang niet wenselijk was, „doordien de ouders de dienst hunner 
aankomende kinderen onontbeerlijk is". 115 

In deze situatie zou eerst geleidelijk verandering komen door de 
vestiging van goede scholen met gratis onderwijs, de kinderwet van 
1874, de arbeidswet van 1889 en de leerplichtwet van 1901. Intus-
sen bleef in tal van bedrijven kinderarbeid een normale zaak. Was 
die van kinderen beneden de twaalf jaar door de wetten van 1874 
en 1889 aan banden gelegd, die van jeugdigen van twaalf tot zestien 
jaar nam zelfs nog toe, zoals onderstaande tabel aantoont. 

Tabel 5. Arbeidskaarten uitgereikt aan jeugdigen van twaalf tot 
zestien jaar, 1890_1912.116 

ultimo 
, 

jongens meisjes totaal 

1890 425 174 599 
1895 473 185 658 
1900 794 428 1.222 
1908 704 529 1.233 
1912 600 480 1.080 

In het voorafgaande werd slechts een viertal aspecten van de 
arbeidssituatie besproken. Vele andere zouden nog kunnen worden 
behandeld. Men denke in dit verband aan de omstandigheden waar-
onder veelal moest worden gewerkt: het vaak in onvoldoende mate 
aanwezig zijn van goede verlichting, verwarming, ventilatie en 
sanitair in werkplaatsen en fabrieken, de zwaarte van de te verrich-
ten werkzaamheden in een tijd waarin de mechanisatie weliswaar 
veld won, maar toch nog veel met handkracht tot stand moest wor-
den gebracht, het gevaar en de schadelijke invloeden die aan be-
paalde werkzaamheden waren verbonden, de verhouding tussen 
werknemers en werkgevers, enzovoort. Onze bedoeling was evenwel 

115) A.G., Notulen Regenten, 5-8-1868 nr. 7; A.V.B., ds. IC nr. 703, Brief B. en 
W. 29-7-1868, en nr. 704, Antwoord Bijz. Raad 1-8-1868. 
116) Verslagen Inspecteurs van den Arbeid 1890-1912. 
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alleen de relatie aan te tonen tussen arbeidstoestanden en armoede 
Van de eigenlijke arbeidsvoorwaarden werden daarom alleen het 
loonniveau en de arbeidsduur belicht. Om dezelfde reden werd in-
gegaan op het verrichten van arbeid door vrouwen en kinderen. 

Met het oog op bedoelde relatie tussen arbeidstoestanden en ar-
moede werd reeds gewezen op het uiterst labiele karakter van de 
werkgelegenheid door het optreden van seizoen- en conjunctuur-
werkloosheid en op de afwezigheid van werkloosheidsverzekering. 
Ter aanvulling zou men hieraan kunnen toevoegen het ontbreken 
van behoorlijke arbeidscontracten, waardoor de werknemers geheel 
afhankelijk waren van de willekeur van de werkgevers, en ook van 
verzekeringen tegen ziekte, ongevallen en oude dag. Bij de arbeids-
enquête van 1890 bleken in Den Bosch slechts enkele verenigingen 
van min of meer gespecialiseerde arbeiders over een onderling zie-
kenfonds te beschikken. Hiertoe behoorden onder meer de Typo-
grafische Vereeniging „Door Eendracht t'zaam verbonden" en de 
Confrèrie van goud- en zilversmeden „St. Eloy". Verder hadden 
enige bedrijven, zoals dat van de firma Lutkie en Cranenburg, even-
eens een ziekenbus. De meeste Bossche arbeiders waren evenwel bij 
geen enkel ziekenfonds aangesloten. 117  Zij schenen daar merkwaar-
digerwijs ook weinig behoefte aan te hebben. Struve en Bekaar ver-
meldden tenminste dat in menig bedrijf de oprichting van zulk een 
fonds door de arbeiders zelf werd tegengewerkt. 118  De aanwezigheid 
van een burgerlijk armbestuur dat steeds klaar stond om bij ziekte 
gratis geneeskundige hulp en bovendien bedeling in geld en natura 
te verstrekken, zal aan deze houding niet vreemd zijn geweest. Wat 
er ook van zij, in haast alle gevallen brachten ziekte en ongevallen 
groot ongerief met zich mee, vaak zelfs bittere armoede. Dit niet 
alleen vanwege de derving van inkomsten in de tijd dat niet werd 
gewerkt, maar ook vanwege het feit dat bij een overschot aan ar-
beidskrachten ziekte vaak leidde tot ontslag en dus werkloosheid. 

117) Bijlagen Verslag Staatscommissie Arbeids-enqugte; Fondsen-Enquête, bijl. 9, 
staat A, en bijl. 10, staat B; zie voor de firma Lutkie en Cranenburg Onderzoek 
Staatscommissie 1890, Getuigenverhoren van M. Wartenberg, A. van Delft en 
B. Lutkie; alsmede Verslag Staatscommissie Arbeids-enqugte; onderscheidene takken 
van bedrijf, blz. 28. 
118) A.R.A., Nijverheidsstatistiek Struve en Bekaar, Noord-Brabant, nr. 77, 82 
en 110. 
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Het spookbeeld van ontslag en armoede dreigde ook, wanneer men 
door ouderdom niet goed meer tot arbeiden in staat was of het ver-
eiste werktempo niet kon bijhouden. Bij genoemde arbeidsenquête 
bleken namelijk voorzieningen voor de oude dag even zeldzaam als 
verzekeringen tegen ziekte en ongevallen. 

Nu was het wel zo dat het industrialisatieproces in Den Bosch 
zich over het algemeen niet kenmerkte door zulke buitensporigheden 
als in sommige industriecentra van ons land het geval was. Er heerste 
niet die harde mentaliteit welke het groot-kapitalisme elders bege-
leidde. Voor zover wij konden nagaan, droeg de verhouding werk-
gever—werknemer, evenals in andere Brabantse gemeenten " 9, een 
overwegend patriarchaal karakter. Al waren de lonen laag en de 
arbeidstijden lang, dan betekende dit niet dat de werkgevers hun 
ondergeschikten ook in andere opzichten behandelden als louter 
leveranciers van arbeid. Het gebeurde nogal eens dat arbeiders bij 
ziekte hun loon voor een bepaalde tijd gewoon doorbetaald kregen, 
dat tijdens hun ziekte hun plaats werd opengehouden en dat oudere 
arbeiders een klein pensioen kregen of zoveel mogelijk aan het werk 
werden gehouden, ook al leverde dit voor de betrokken ondernemer 
weinig voordeel op. 120 

Verder dient er op gewezen te worden dat de ontwikkeling van 
de sociale wetgeving die in 1874 een aanvang nam met het kinder-
wetje van Van Houten, gaandeweg voor de gehele groep van werk-
nemers een betere arbeidssituatie deed ontstaan. Van overheidswege 
werden niet alleen wettelijke maatregelen genomen op het gebied 
van de arbeidsbescherming in engere zin, maar ook onderging het 
arbeidsovereenkomstenrecht in 1907 door de wet op het arbeidscon-
tract een aanzienlijke verbetering. Daarnaast begon na 1900 de 
sociale verzekering heel voorzichtig van de grond te komen. Als 
eerste van de groep verzekeringen en voorzieningen die beoogden de 
arbeider, en eventueel ook andere groepen van personen, bij onvoor-
ziene tegenslagen een vergoeding voor gederfd inkomen, een toeslag 
op het arbeidsinkomen, dan wel hulp in enigerlei andere vorm te 

119) F. J. H. M. van der Ven, De sociale ontwikkeling van het Brabantse volk, in 
Het nieuwe Brabant, dl. II (Den Bosch 1953), blz. 98. 
no) Zie hiervoor Enquête Staatscommissie 1890; onderscheidene takken van bedrijf, 
blz. 245-294, alsmede het in noot 117 vermelde Onderzoek, t.a.p. 
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verschaffen, kwam in 1901 de ongevallenwet tot stand. Niet onver-
meld mag blijven dat deze verbetering in de situatie van de arbeiders 
door wettelijke maatregelen voor een niet onbelangrijk deel te dan-
ken was aan de inspanningen die de vakorganisaties vanaf hun ont-
staan hiertoe aan de dag legden."' 

§ 2 STERVEN OF OVERLEVEN 

Wie zich waagt aan een beschrijving van de levensomstandighe-
den van de arme volksklasse in het 's-Hertogenbosch van de negen-
tiende en begin-twintigste eeuw, zal aandacht dienen te schenken 
aan een veelheid van aspecten. Hiertoe behoren in de eerste plaats 
voeding en huisvesting. Deze bieden vervolgens aanknopingspunten 
voor weer andere, te weten de gezondheidstoestand en de geestelijke 
en morele ontwikkeling. Al deze aspecten worden in het navolgende 
afzonderlijk belicht. Men dient hun verband evenwel niet uit het 
oog te verliezen. Juist in hun samenhang immers geven zij van het 
pauperisme van de vorige eeuw zo'n navrant beeld. 

Voeding 

„Wij gelooven met een beroep op de geneeskundigen en de arm-
verzorgers, te kunnen vaststellen, dat in Nederland tegenwoordig 
zeer zelden iemand uit volslagen gebrek aan voedsel sterft", aldus 
oordeelde De Bosch Kemper over de voedselsituatie in ons land rond 
1850. Min of meer verontrust voegde hij hier echter aan toe: „Maar 
al is het volstrekt gemis aan voedsel in ons Vaderland, zelfs in jaren 
van duurte, tegenwoordig eene groote zeldzaamheid te noemen, ge-
brek aan gezonde en voedzame spijs doet zich bij velen gevoelen". 122 
Inderdaad, de volksvoeding was algemeen uiterst karig, zelfs „zeer 
armoedig" te noemen. Terwijl het dagelijks menu bij de hogere stan-
den en de welgestelde burgerij veelal overdadig én eenzijdig was en 
door zijn ondoelmatigheid niet zelden aanleiding tot ziekelijke af- 

12  ) Zie hierover W. Albeda, Vakbeweging en maatschappij (Kampen z.j.); L. G. J. 
Verbeme, De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (Utrecht 
1959 3). 
122) De Bosch Kemper, a.w., blz. 20. 
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wijkingen, had de arme meestal „niets in den kuip, niets in den 
schoorsteen, niets in den kuil, niets in den kelder", zoals te lezen 
staat in een in 1855 te 's-Hertogenbosch uitgegeven brochure. 123  

Het hoofdvoedsel van de mindere klassen bestond bijna uitsluitend 
uit aardappelen, meelpap bereid uit boekweit en roggebrood. De 
aardappelen, het volksvoedsel bij uitstek, werden doorgaans gegeten 
met „eene kunstsaus van azijn en mosterd". Soms werden zij ge-
mengd met penen en rapen, of met wat reuzel dooreengestoofd. 
Deze schrale kost werd ook aan de kinderen opgediend die, aldus de 
Utrechtse medicus Gerrit Jan Mulder, daardoor veelal gezwollen 
klieren en harde opgezette buiken kregen. 124  Brood werd door de 
volksklasse niet in grote hoeveelheden gebruikt, zeker tarwebrood 
niet, waarvan de prijs wegens de accijns ongetwijfeld te hoog was. 
De gewone man at roggebrood of brood uit gort- of aardappelmeel. 
Hierin kwam volgens Brugmans verbetering, toen in 1856 de rijks-
accijns op het gemaal werd afgeschaft, welke echter pas in 1865 
door opheffing van de gemeentelijke accijnsen werd gevolgd. 125  Of 
het sinds 1850 toenemend broodverbruik onder de lagere klasse nu 
zonder meer aangemerkt mag worden als een symptoom van verbe-
tering in de welvaartspositie van deze bevolkingsgroep, zoals de ne-
gentiende-eeuwse economen het herhaaldelijk voorstelden, is volgens 
Verdoorn aan twijfel onderhevig. Deze auteur meent een restrictie 
te moeten aanbrengen, in zoverre namelijk de economische situatie 
een stijgend broodverbruik noodzakelijk maakte, omdat lange ar-
beidsdagen en toenemende vrouwen- en kinderarbeid steeds minder 
ruimte lieten voor het bereiden en nuttigen van warme maaltijden. 126  

Aardappelen, meelspijzen en brood waren en bleven zowat de ge-
hele negentiende eeuw door het hoofdvoedsel van de volksklasse, 
ook in 's-Hertogenbosch. 127  Hoe moeilijk het was voor de onbemid-
delde inwoners, waaronder ook de arbeiders begrepen dienen te wor- 

123) Elise (ps. van E. C. F. van Calcar-Schiotling), Wat is de winter voor rijken 
en armen ? (Den Bosch 1855 2), blz. 13. 
124) Brugmans, De arbeidende klasse, blz. 154; Verdoorn, a.w., blz. 241-244. 
us) Brugmans, a.w., blz. 154-155 en 218; L. G. J. Verbeme, Geschiedenis van 
Nederland in de jaren 1813-1850, dl. I (Utrecht 19582), blz. 194-195. 
1") Verdoorn, a.w., blz. 246. 
127) L. Burema, De voeding in Nederland van de middeleeuwen tot de twintigste 
eeuw (Assen 1953), blz. 317-318; voor Den Bosch zie G.A., Gemeenteverslagen 
1846, h. XII; 1870, h. X blz. 78, en 1885, h. X blz. 64. 
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den, deze meest noodzakelijke levensmiddelen, waarvan de eerste 
niet zelden slecht van kwaliteit en de laatste niet altijd vrij van 
„vreemde bestanddeelen" 128, te bekomen, leert ons het volgende 
overzicht. Hierin hebben wij de groothandelsprijzen van deze pro-
dukten op de Bossche markt opgenomen. Gegevens over de detail-
prijzen in deze stad waren niet beschikbaar. 

Tabel 6. Groothandelsprijzen, per mud en in guldens, van enkele 
noodzakelijke levensmiddelen op de Bossche markt, 1836-1866. 129  

aardappelen boekweit rogge 

1836 1,76 4,80 4,62 
1841 1,83 5,62 5,42 
1846 3,60 6,81 8,41 
1851 2,00 5,00-5,50 5,50-6,00 
1856 2,00-2,45 7,80-8,00 9,10-9,30 
1861 3,25-4,50 6,50-7,75 6,50-9,00 
1866 3,75 6,25 8,10 

Het is niet moeilijk de niet geringe stijging van het prijsniveau in 
de onderhavige periode waar te nemen en zich een voorstelling te 
maken van de funeste gevolgen ervan voor het voedingspakket der 
volksklasse. Zeker niet, wanneer men zich herinnert dat de toch al 
lage lonen van het werkend deel van deze bevolkingsgroep in de-
zelfde periode nauwelijks enige verhoging ondergingen. Daar komt 
nog bij dat boven sprake is van gemiddelde prijzen per mud bere-
kend over een heel kalenderjaar. Het prijsniveau in bepaalde seizoe-
nen kon daar aanmerkelijk van verschillen. De misoogsten die geheel 
West-Europa in 1845, 1846 en 1848 teisterden 130 , vormden daarvan 

118) A.V.B., ds. 2C, Verslag 1-11-1871. 
119) G.A., Gemeenteverslag 1846, h. XVII: cijfers 1836, 1841 en 1846; Franssen, 
t.a.p., blz. 130-131: overige cijfers. 
130) Slicher van Bath, a.w., blz. 295-296: aardappelziekte in 1845, 1846 en 1848; 
mislukte graanoogst in 1846. 
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navrante voorbeelden. In het voorjaar van 1845, toen nog geen 
slechte oogst te voorzien was, lagen de prijzen van aardappelen en 
rogge veel lager dan de gemiddelde prijzen van respectievelijk f2,92 
en f 6,29 per mud voor dat jaar. Na de misoogst van beide produkten 
steeg de prijs van de aardappelen tot f6,— per mud en die van de 
rogge tot over de f 10,—. 131 

Uitgaande van de gegeven groothandelsprijzen en van het in 1870 
in een verslag van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering 
van Nijverheid aangegeven gebruik van ongeveer zeven hl. aard-
appelen per persoon per jaar 132 , komt men voor dit produkt alleen 
al — bij een gezinsgrootte van man, vrouw en bijvoorbeeld drie kin-
deren — op een wekelijkse uitgave van respectievelijk 122 (1841), 
133 (1851) en 217-301 (1861) cent. Waar de detailprijzen uiter-
aard nog hoger lagen, blijkt niettemin reeds uit deze globale bereke-
ning welk een groot deel van het mager inkomen, door de arbeiders 
die gemiddeld f 4,00 tot f 5,00 verdienden, moest worden besteed 
alleen nog maar voor aardappelen. Als totale kosten voor aardappelen 
en brood alleen gaf genoemde Maatschappij op een wekelijks bedrag 
van 70 á 91 cent per hoofd. De gemiddelde prijzen van enige hoofd-
voedingsmiddelen bedroegen volgens dezelfde bron: van roggebrood 
10 á 11 cent per kg., van ongebuild tarwebrood 15 á 16 cent per kg., 
van gebuild tarwebrood 17 á 22 cent per kg., van aardappelen f2,50 
á f 3,— per hl., van boekweitmeel, van gort en rijst 18 á 24 cent 
per kg., van bonen en groene erwten 14 á 16 cent per liter. 133 

Het waren vooral de uitermate hoge prijzen van de allemoodza-
kelijkste levensmiddelen, die in de periode vanaf de misoogsten in 
1845 tot aan de zeventiger jaren armoede op zeer grote schaal in de 
hand werkten. In de gemeenteverslagen keren zij dan ook ieder jaar 
terug als voornaamste oorzaak van de armoede, naast gebrek aan 
werk en geringe verdiensten. 134  Het bestaan van een groot deel der 
volksklasse was zelfs in die mate afhankelijk van aardappelen en 
brood, dat de verantwoordelijke autoriteiten alarm sloegen, wanneer 

131) G.A., Gemeenteverslag 1846, h. XVII. 
132) De Volksvoeding in Nederland, t.a.p., blz. 187. 
133) t.a.p., blz. 187-188. Zie voor arbeidersbudgets Brugmans, De arbeidende Casse, 
blz. 162-163; Verdoom, a.w., blz. 258. 
134) G.A., Gemeenteverslagen 1846-1883, h. Armwezen. 
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de aanvoer van deze produkten in het gedrang kwam of kun prijs-
niveau het gezinsbudget van de gewone man te grotelijks over-
schreed. Na 1870 trad in deze toestand geleidelijk een verbetering 
op, niet alleen door een daling van de prijzen van de agrarische pro-
dukten 135 , maar ook als gevolg van de wat hogere lonen. 

Wat de overige levensmiddelen betreft waren vlees en vis, even-
als boter en melk gewoonlijk zo hoog in prijs dat ze zonder meer 
buiten het bereik der volksklasse lagen. Zelfs spek verscheen zelden 
op haar dis, omdat de prijs ervan afhankelijk was van die der aard-
appelen waarmee de varkens in hoofdzaak werden gemest. 136  In 
1870 werden vrij algemeen als prijzen opgegeven: rundvlees 80 á 90 
cent per kg., schapenvlees 60 á 70 cent per kg., spek 70 á 90 cent 
per kg., boter f1,20 á f1,30 per kg., reuzel f1,10 á f1,20 per kg. 
en rundervet 60 á 70 cent per kg. Zelfs bij een inkomen van zeven 
gulden kon een spaarzaam en met overleg te werk gaand huisgezin 
het matig gebruik van rundvlees hooguit eenmaal per week bekos-
tigen. 137  Ook van groente en fruit van behoorlijke kwaliteit bleef de 
gewone man veelal verstoken. Binnen de stad waren weliswaar ver-
scheidene grote moestuinen, maar deze leverden hoofdzakelijk aan 
de welgestelden. 138  

De gewone drank was koffie, thee of een surrogaat voor een van 
beide.'" Het water te koken was aanvankelijk pure noodzaak, om-
dat de bodem vanwege het ontbreken van een goed functionerend 
rioleringssysteem doordrenkt was van faecale stoffen en in het alge-
meen geen goed drinkwater kon leveren. 14° Het overgrote deel van 
de huizen in de volksbuurten bezat niet eens een eigen pomp, zodat 
de bewoners aangewezen waren op de vele open grachten die de 
stad doorkruisten, op de openbare stadspompen of op de water- en 
vuurhuizen. Het gebruik maken van de twee eerstgenoemde bron-
nen was evenwel niet zonder gevaar. De grachten niet, omdat ze 
fungeerden als open riool en een paradijs waren voor een grote 

135) Brugmans, De economische conjunctuur, blz. 11. 
135) G.A., Gemeenteverslagen 1846, h. XVII, en 1868, h. X blz. 98. 
137) De Volksvoeding in Nederland, t.a.p., blz. 188- 190. 
138) Teulings, a.w., blz. 123. 
135) Brugmans, De arbeidende klasse, blz. 155. 
10) Van Ginneken, t.a.p., blz. 171. 
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menigte ratten. 141  Alleen al op de Dieze loosden rond 1870 onge-
veer 300 riolen van privaten. Desondanks werd het water door velen 
gebruikt, schreef de plaatselijke gezondheidscommissie. 142  De open-
bare stadspompen spuiden al evenmin pure gezondheid, zoals schei-
kundig onderzoek meer dan eens aantoonde. 143  Proefnemingen in 
1875 wezen uit, dat alleen het water uit de Zuid-Willemsvaart na 
gefiltreerd te zijn zonder schade voor de gezondheid als drinkwater 
gebruikt zou kunnen worden. Hoewel niet aangenaam en fris van 
smaak, was dit water dan toch te verkiezen boven dat van de meeste 
stadspompen. 144  Eigenlijk leverden alleen de water- en vuurhuizen, 
waarvan de stad er verscheidene telde, zonder voorbehoud behoorlijk 
drinkwater. Dit blijkt wel uit het feit, dat dienstmeiden en knechts 
van de welgestelden er zich dagelijks vervoegden om er water te 
kopen. Niet zelden waren deze water- en vuurhuizen, waar meestal 
ook sterke drank werd getapt en tabak, snoep en snuisterijen ver-
kocht werden, het sociale middelpunt van de buurt. 145  Ze verdwenen 
uit het stadsbeeld, toen in 1885 begonnen werd met de aanleg van 
een stedelijk drinkwaterleiding, waarvoor het water onttrokken werd 
aan de heidegronden bij Rosmalen en Nuland. De bijzondere be-
langstelling voor de drinkwaterleiding dateerde uit de jaren na de 
cholera-epidemie van 1866. Een van de hoofdoorzaken van de om-
vang en de verspreiding van deze besmettelijke ziekte bleek namelijk 
te liggen in de slechte kwaliteit van het drinkwater, aldus toonde 
bacteriologisch onderzoek aan. Het was vooral de in 1865 in het 
leven geroepen gezondheidscommissie, die in haar jaarlijkse versla-
gen bij voortduring aandrong op verbetering van de bestaande toe-
stand. Eerst in 1884 nam de gemeenteraad het besluit tot de aanleg 
en exploitatie van een drinkwaterleiding. Deze kwam in 1886 ge-
reed. 146  Amsterdam had reeds in 1854 zijn drinkwaterleiding. Hier-
op waren gevolgd Den Helder, Den Haag en Rotterdam, beide laat- 

141) Zie de roman van W. Breedveld, De Kieviten (Den Haag z.j.), waarin de 
lotgevallen worden beschreven van een stadsbaggeraar. 
142) G.A., Gemeenteverslag 1873, bijl. D blz. 3. 
143) t.a.p., 1868, h. V blz. 39-40; 1869, h. VI blz. 43, en 1871, h. VI blz. 7. 
144) Vgl. noot 140. 
1") Teulings, a.w., blz. 85-88. 
144) Van Ginneken, t.a.p., blz. 171 en 177. 
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ste in 1874, Leiden in 1878, Utrecht in 1883 en Arnhem in 1885. 147  
De totstandkoming in Den Bosch betekende geenszins dat de hele 
volksklasse er onmiddellijk profijt van kon trekken. Een in 1893 ge-
houden enquête naar de toestand van de arbeiderswoningen wees 
namelijk uit dat de meeste van de bezochte huizen nog van water-
leiding verstoken waren. Wel konden hun bewoners veelal water 
betrekken uit standpijpen der gemeente-waterleiding in de buurt. 148  
Bij een onderzoek in 1906 bleken van 5.654 woningen in de oude 
stad zelfs toen nog 774 in het geheel geen drinkwatervoorziening te 
hebben, terwijl 1.391 huizen gemeenschappelijk werden voorzien 
door 210 gemeentelijke tapkranen en 153 pompen. 149  Deze toestand 
week weinig af van de algemene in Nederland, waar in 1899 nog 
58% van de bevolking geen drinkwater uit een leiding ontving. 15° 

Eenzijdig, ongezond en onvoldoende was het voedsel der volks-
klasse in de tweede helft van de negentiende eeuw. 151  Ongetwijfeld 
heeft dit vooral op indirecte wijze veel slachtoffers geëist. Dat op dit 
gebied geen chronische noodtoestand ontstond, moet worden toe-
geschreven aan de particuliere, kerkelijke en burgerlijke liefdadig-
heid, die bijzonder in de wintermaanden op grote schaal voor bij-
voeding zorgde, zoals in hoofdstuk III beschreven zal worden. Nu 
was de slechte voeding van de volksIdasse niet alleen toe te schrijven 
aan gebrek aan inkomsten en/of ondeskundige bereiding, de kwali-
teit van tal van levensmiddelen liet over het algemeen veel te wen-
sen over, aldus in 1891 de geneesheer van het Groot Ziekengasthuis, 
die hier toen reeds meer dan een kwarteeuw zijn praktijk uitoefen-
de. 152  Vanaf 1865 was het de gezondheidscommissie die zich speciaal 
met het onderzoek van levensmiddelen bezighield. Van stadswege 
waren daarenboven nog een drietal keurmeesters aangesteld: één 
voor het vlees en twee voor de vis. 153  Keuring van andere levens- 

147) Verdoom, a.w., blz. 214. 
148) Enquête toestand Arbeiderswoningen, blz. 97 - 109. 
148) Van Ginneken, t.a.p., blz. 190-191. 
180) Vgl. noot 147. 
181) G.A., Gemeenteverslagen 1854, h. X blz. 60-61, en 1876, h. X blz. 122. 
182) Enquête Staatscommissie 1890; onderscheidene takken van bedrijf, bh. 122: 
getuigenverhoor dr. A. H. Kuyper. 
183) G.A., Gemeenteverslagen 1866, h. VI blz. 77, en 1868, h. VI blz. 63. 
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middelen vond evenwel niet plaats, zelfs niet van melk. 154  Verder was 
de zeggenschap zowel van de commissie als van de keurmeesters vrij 
beperkt, omdat wettelijke bevoedheden ontbraken en het zonder deze 
erg moeilijk was sancties te treffen. Klachten over de slechte kwali-
teit van bepaalde produkten bleven dan ook voortduren. Zo hekelde 
in De Noordbrabanter van de jaren 1890 en 1891 kroniekschrijver 
Jan Krekel, bijgenaamd Jocris, herhaaldelijk de verkoop van bedor-
ven vlees, kunstboter, slecht brood en bedorven vis op de Bossche 
markt. 155  In deze toestand kwam verandering, toen in 1913 door de 
gemeenteraad, in navolging van andere steden als Rotterdam en Til-
burg, een gemeentelijke keuringsdienst van eet- en drinkwaren en 
verbruiksartikelen in het leven werd geroepen. Aan deze dienst werd 
een wettelijke basis ten grondslag gelegd in de vorm van een ge-
meentelijke verordening, welke verbood eet- en drinkwaren te ver-
kopen die ondeugdelijk van samenstelling waren of die in ondeugde-
lijke toestand verkeerden. 156  

Huisvesting 

Met de huisvesting van de Bossche volksklasse was het, evenals 
met de voeding, bijzonder droevig gesteld. 157  Niettegenstaande deze 
conclusie vooral voortvloeit uit de meer systematische onderzoekin-
gen naar de volkshuisvesting en de woningtoestanden die in de 
decennia rond de eeuwwisseling plaatsvonden, mogen de daarbij 
verkregen uitkomsten ook representatief geacht worden voor geheel 
de tweede helft van de negentiende eeuw. De meer incidentele ge-
gevens betreffende dit onderwerp vóór de grote enquête van 1893 
geven daartoe alle aanleiding. Zo sprak in 1864 het verslag van de 
St. Vincentiusvereniging, die door veelvuldig huisbezoek zeer goed 
op de hoogte was, vol afschuw over de woningen van de armen als 
over „die holen der behoeftigen, die vogtige vertrekken, die akelige 

155) Vgl. noot 152. 
155) Jocris (ps. van J. Krekel), 52 Aanstippingen; overgedrukt uit „de Noord-
brabanter" (Den Bosch 1891), passim; zie ook G.A., Gemeenteverslag 1870, bijl. 
G blz. 3. 
15°) Van Ginneken, t.a.p„ blz. 182. 
157) Zie hierover Van Ginneken, t.a.p., passim. 
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verblijfplaatsen der armoede, welke de bewoners zoo vaak zelfs niet 
voor wind en sneeuw beschutteden". 158  

Aanvangend met een kwantitatieve beschouwing stelden wij eerst 
aan de hand van de tienjaarlijkse volkstellingen een overzicht samen 
van het aantal woningen te 's-Hertogenbosch en hun gemiddelde 
bezetting. 

Tabel 7. Woningen en hun gemiddelde bezetting, 1849-1909. 159  

bevolking 
aantal 

bewoonde huizen gemiddelde bezetting 

1849 21.703 3.176 6,8 
1859 23.236 3.305 7,0 
1869 24.315 3.772 6,4 
1879 24.678 3.911 6,3 
1889 27.138 3.953 6,9 
1899 30.517 4.037 7,6 
1909 34.928 4.412 7,9 

Gedurende heel de bestudeerde periode had de stad een vrij hoge 
bezettingsgraad der huizen. Rond 1850 lag de gemiddelde bezetting 
van de bewoonde huizen hier ongeveer op hetzelfde niveau als in 
de steden Breda en Tilburg. Zestig jaar later was er echter een dui-
delijk verschil tussen Den Bosch enerzijds en Breda, Tilburg, de 
provincie Noord-Brabant en het rijk anderzijds, waar de bezettings-
graad toen namelijk varieerde tussen vijf en zes personen per wo-
ning, terwijl die in Den Bosch tot ongeveer acht was gestegen. 

158) A.V.B., Jaarverslag 1864, blz. 14. 
'5°) Samengesteld met behulp van Uitkomsten Volkstellingen 1849 - 1909. Het 
betreft hier bewoonde huizen, alsmede bewoonde schepen en wagens, doch beide 
laatste categorieën waren steeds zeer gering in aantal. 
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Tabel 8. Bezettingsgraad der woningen in 's-Hertogenbosch, Breda, 
Tilburg, de provincie Noord-Brabant en het Rijk, 1849, 1879 en 
1909. 1" 

's-Hertogenbosch Breda Tilburg Noord- 
Brabant 

Rijk 

5,4 
5,7 

1849 
1879 
1909 

6,8 
6,3 
7,9 

6,9 
5,6 
5,0 

6,0 
5,0 
5,2 

5,9 
4,9 
5,2 

Een duidelijk beeld van de aard en de samenstelling van de wo-
ningvoorraad in Den Bosch en een meer gedifferentieerde bezet-
tingsgraad verschaft ons de eerste woningtelling van betekenis, in 
1899 in ons land gehouden. 

Tabel 9. Woningvoorraad en bezettingsgraad der woningen, 
1899. 161  

aantal en soort 
% van de 
woning- 
voorraad 

bewoners bezettingsgraad 

absoluut 
% van de 
bevolking 

per 
woning 

per 
vertrek 

1.365 éénkamer- 21,8 4.685 16,9 3,4 3,4 

2.1935  tweekamer- 35,1 9.450 34,2 4,3 2,2 
1.028 driekamer- 16,5 4.947 17,9 4,8 1,6 
1.662 vier- of meer- 

kamerwoningen 26,6 8.576 31,0 5,2 0,8 

6.2485  in totaal 100 27.658 100 4,4 1,4 

Rond de eeuwwisseling, zo blijkt uit deze telling, bevatte meer 
dan de helft, namelijk 57%, van de totale woningvoorraad niet meer 

160) Vgl. voorgaande noot. 

161) Uitkomsten Woningstatistiek 1899, tabel 1, blz. 2-3. 
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dan ten hoogste twee vertrekken; en ruim de helft van de totale 
bevolking, 51%, bezat niet meer dan één of twee woonvertrekken. 
Vergelijkt men hiermee de situatie in steden als Breda, Tilburg en 
Maastricht, dan blijkt eerstgenoemde in dit opzicht wel enige over-
eenkomst te vertonen. Tilburg daarentegen levert, vooral met be-
trekking tot de éénkamerwoningen, een heel wat gunstiger beeld op. 
Maastricht verkeerde in een nog ongunstiger positie dan Den Bosch. 

Tabel 10. Eén- en t-weekamerwoningen in Breda, Maastricht, Til-
burg en het Rijk, 1899. 1" 

aantal 
éénIcamer- 
woningen 

% van de 
woning- 
voorraad 

bewoners 
in  % 

van de 
bevolking 

aantal 
twee_ 

kamer- 
woningen 

% van de 
woning- 
voorraad 

bewoners 
in  % 

vanvan de 
bevolking 

Breda 984 18,3 14,5 1.799 33,5 33,2 
Maastricht 2.317 31,0 22,5 2.420 32,5 35,0 
Tilburg 200 2,5 1,3 3.005 37,5 32,5 
Rijk 307.937 28,5 23,5 334.355 30,5 30,5 

Het aantal éénkamerwoningen dat in Den Bosch te vinden was, 
spreekt eigenlijk voor zich. Maar het euvel krijgt nog meer reliëf, 
wanneer men de bezetting van deze „huizen" nader beziet. Van de 
1.365 éénkamerwoningen hadden 272 één, 341 twee, 199 drie, 166 
vier, 237 vijf of zes en 150 zelfs meer dan zes bewoners. 166  Onwille-
keurig dringt zich de vergelijking op met een stad als Amsterdam, 
waar in 1873 20.644 inwoners gehuisvest waren in 4.985 kelder-
woningen. 164  

De enge behuizing van de Bossche volksklasse, die uit bovenstaan- 

"I) t.a.p.: cijfers Tilburg en Breda; H. P. M. Litjens, Onmaatschappelijke gezin-
nen; sociologisch onderzoek naar de onmaatschappelijkheid te Maastricht (Assen 
1953), blz. 123-124: cijfers Maastricht en het Rijk. 
163) Uitkomsten Woningstatistiek 1899, tabel II, blz. 56-57. 
164) Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam; de maatschappelijke ontwikkeling 
van de hoofdstad, van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965), 
blz. 282. 
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de cijfers overtuigend blijkt, moet voornamelijk worden toegeschre-
ven aan het gedwongen wonen binnen de beknellende stadswallen 
als gevolg van de vestingstatus waaronder Brabants hoofdstad tot 
1874 gebukt ging. Deze verklaring is echter niet voldoende. De 
relatief kleine oppervlakte van het oude Den Bosch dient daaraan 
te worden toegevoegd. In de twee voorgaande eeuwen veroorzaakten 
beide factoren uit planologisch oogpunt weinig moeilijkheden, omdat 
de bewegingsvrijheid van het stabiel blijvend inwonersaantal, dat 
schommelde rond de 12.000, er niet door werd belemmerd. 165  Hierin 
kwam snel verandering, toen in de loop van de negentiende eeuw 
de bevolking met sprongen toenam. Bedroeg in 1819 het inwoner-
aantal nog slechts 13.237, in 1879 telde de stad 24.678 inwoners en 
in 1899 30.517. 166  In tachtig jaar tijd was de bevolking derhalve 
met ruim 130% toegenomen. Ook in andere steden viel een grote 
stijging van het inwoneraantal te constateren. Zo nam bijvoorbeeld 
het aantal ingezetenen van Amsterdam tussen de jaren 1830-1896 
met 240% toe, dat van Haarlem met 286%, dat van Rotterdam met 
397% en dat van Arnhem met 367%. 167  

Voor Den Bosch was evenwel vestigingsmogelijkheid buiten de 
wallen tot aan de negentiger jaren niet aanwezig, zodat in de stad 
zelf gezocht moest warden naar een oplossing voor de huisvesting 
van zoveel nieuwe inwoners. De beschikbare ruimte was daar echter 
vrij beperkt. In het verleden was hieraan op natuurlijke wijze tege-
moetgekomen, in die zin dat weliswaar de hoofdstraten ruim van 
opzet gehouden waren, maar de eraan liggende burgerhuizen en ge-
bouwen sterk in de diepte waren uitgebouwd met lange gangen er-
tussen. Achter deze huizen lagen dan de veelal uitgestrekte tuinen. 
Deze tuinen nu boden gelegenheid tot het op grote schaal bouwen 
van kleine woningen voor de volksklasse. 168  Verder waren er de 
grote burgerhuizen zelf. Eens bewoond door welgestelde families en 
door hen verlaten, omdat ze uitgewoond waren, werden zij gesplitst 

165) Brabants Dagblad, 11-8-1961: artikel van L. P. L. Pirenne over het probleem 
der krotwoningen te 's-Hertogenbosch. 
166) t.a.p.: cijfer 1819; Uitkomsten Volkstellingen 1879 en 1899. 
IS?) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De huisvesting van arbeiders rond het mid-
den der negentiende eeuw (Leiden 1957), blz. 3. 
168) A. F. 0. van Sasse van Ysselt, 's-Hertogenbosch in den loop der eeuwen, in 
's-Hertogenbosch 1185-1935 (Den Bosch 1935), blz. 51. 
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in verscheidene nieuwe wooneenheden voor arbeidersgezinnen. Het 
betrof hier panden langs eertijds dikwijls voorname straten, zoals de 
Lange Tolbrugstraat, de Beurdsestraat, de Lange en Korte Putstraat, 
de Snellestraat, de Stoofstraat, de St. Jorisstraat, de Orthenstraat en 
de voormalige Vughterdijk. in 

Op welke wijze dit scheppen van steeds weer nieuwe woongele-
genheid geschiedde door een bezittende klasse, die haar geld zo ren-
dabel mogelijk zocht te beleggen en daarvoor behalve in de handel 
en grondbezit ongetwijfeld een aantrekkelijke mogelijkheid zag in 
de woningbouw, leert ons een enquête van 1893. Deze enquête, 
ingesteld door de Geneeskundige Raad voor Limburg en Oostelijk 
Noord-Brabant en handelend over de toestand van de arbeiderswo-
ningen, wordt door Van Ginneken uitvoerig geciteerd, zodat wij 
daarnaar verwijzen. 70  Wij werpen alleen met de algemeen rappor-
teur, de Bossche medicus M. J. Godefroi, een blik in het interieur 
van de gemiddelde arbeiderswoning in die dagen. „Een vertrek waar 
ter nauwernood, dikwijls nooit, een zonnestraal binnendringt; waar-
in alles kil en koud is; waar van ventilatie alleen sprake zijn kan, als 
gebroken ruiten of gaten in den zolder de frissche lucht, voor zoover 
die aanwezig is, doorlaten; waarin gewoonlijk, door de uitwaseming 
van de bewoners zelven, door overbevolking, stank verspreid wordt, 
die door de onmogelijkheid om de lucht te ververschen, voortdurend 
aanwezig blijft; en (waar) de vochtigheid aanleiding geeft dat schim-
melvorming in hooge mate en overal voorkomt". 171  

Niet alleen beschikten de gezinnen van arbeiders en paupers, 
zoals we zagen, veelal slechts over één vertrek waarin gekookt, ge-
geten, gewassen, geslapen en gewoond moest worden, daar komt nog 
bij dat deze vertrekken voor soms meer dan zes personen allesbehalve 
ruim genoemd mochten worden. Aan de door de gezondheidscom-
missie in 1879 opgegeven normen: oppervlakte minimaal 16 m 2  na 
aftrek van betimmeringen voor bedsteden en kasten en hoogte ten-
minste 2.60 m, bleken in de praktijk vele huizen niet te voldoen. 172  

169) Vgl. noot 165; zie ook Van den Eerenbeemt, De huisvesting, blz. 4. 
170) Enquête toestand Arbeiderswoningen, aangehaald door Van Ginneken, t.a.p., 
blz. 185- 189. 
171) Enquête toestand Arbeiderswoningen, blz. 122. 
172) Van Ginneken, t.a.p., blz. 194 en 195. 
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Bovendien waren niet weinig woningen verstoken van daglicht en 
behoorlijke ventilatie, sommige zelfs geheel. Bij de woningtelling 
van 1899 bleken 7 van de 1.365 éénkamerwoningen geen onmid-
dellijk contact te hebben met de buitenlucht; van de 2.193 twee-
kamerwoningen hadden er 6 geen enkel en 533 slechts voor één 
vertrek direct contact. 173  Naast gebrek aan voldoende ruimte, licht 
en lucht kenmerkten de Bossche arbeiderswoningen zich niet zelden 
door het ontbreken van de meest noodzakelijke sanitaire voorzienin-
gen. Hiervóór wezen we reeds op de toestand met betrekking tot het 
drinkwater. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de toestand 
der privaten. Aangehaald onderzoek van 1906 wees uit, dat van de 
5.454 woningen in de oude stad er 200 geheel zonder privaat waren 
en 2.586 in totaal slechts beschikten over 844 gemeenschappelijke 
privaten. 174  

Al deze euvels, waarvan de opsomming wat nuchter aandoet, 
dateerden niet uit een ver verleden. Neen, de woningen die ge-
bouwd werden in de negentiende eeuw, vertoonden ze in overvloe-
dige mate. Een plaatselijke bouwverordening werd eerst in 1894 in 
summiere vorm uitgevaardigd, in 1906 gevolgd door een volledig 
uitgewerkte regeling. 173  Van overheidswege bemoeide men zich tot 
dan toe zelfs in dit opzicht niet met de volkshuisvesting. Weliswaar 
zien wij van 1865 af de gezondheidscommissie zich op dit terrein 
bewegen, maar deze instantie bezat geen verordenende en contro-
lerende bevoegdheid. Wel ontplooide zij tal van initiatieven om te 
komen tot betere sanitaire voorzieningen. Een enkele uitzondering 
daargelaten waren verder bouwverenigingen tot aan de woningwet 
van 1901 weinig actief. Derhalve was het bouwen van nieuwe wo-
ningen geheel overgelaten aan het particulier initiatief en de vrije 
markt. Op welke wijze van deze vrijheid gebruik gemaakt werd, 
leert ons onder andere het gemeenteverslag over 1871. Van de 132 
in dat jaar nieuwgebouwde arbeiderswoningen werd daar opgete-
kend dat 17 over onvoldoende ventilatie beschikten; in alle wonin-
gen samen waren slechts 9 pompen en 45 privaten aangebracht. 1"  

173) Uitkomsten Woningstatistiek 1899, tabel I, blz. 2-3. 
174) Van Ginneken, t.a.p., blz. 191. 
175) t.a.p., blz. 195. 
176) G.A., Gemeenteverslag 1871, bijl. D blz. 10-11. 
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In 1878 merkte de gezondheidscommissie op: „Tot op heden zijn er 
in deze gemeente reeds vele woningen gebouwd, maar ieder bouwt 
ze volgens zijn eigen systeem, en dat systeem berust helaas maar al 
te vaak op de grondslag: vele woningen op een kleine oppervlak-
te". 177  Tien jaar later heette het dat „zelfs in de laatste jaren nieuw 
gebouwde buurten allerminst voldoen aan de eenvoudigste eischen 
der volksgezondheid, wat betreft opeenhoping en luchtverver-
sching". 178 

Deze klachten van de gezondheidscommissie tonen op ondubbel-
zinnige wijze welke houding de Bossche bezittende klasse over het 
algemeen innam tegenover de steeds toenemende behoefte aan volks-
woningen. Zo klein mogelijk en zo goedkoop mogelijk bouwen, dat 
waren zowat de enige richtlijnen die zij volgde. Richtlijnen welke 
niet voortvloeiden uit de noodzaak het woningprobleem snel en 
efficiënt op te lossen of uit geldgebrek, maar ongetwijfeld uit het 
streven zoveel mogelijk rendement te maken met de door haar ge-
investeerde gelden. 179  Sociale bewogenheid was haar in dit opzicht 
ten enenmale vreemd, hetgeen wel het sterkst blijkt uit de kwaliteit 
van de woningen waaraan zowat ieder gerief ontbrak. Tot de wei-
nige uitzonderingen behoorden wellicht de woningen die gebouwd 
werden in opdracht van de Bossche Bouwmaatschappij, welke maat-
schappij in 1879 was opgericht door enkele aanzienlijke Bossche 
families. Bedoelde woningen, bestemd voor de arbeidersklasse, waren 
voor die tijd beslist niet slecht te noemen. 199  

Een andere aanwijzing voor de uitbuitende houding van de be-
zittende klasse waren de hoge huren die de arbeiders moesten beta-
len om zich van een onderdak verzekerd te weten. Het betrof hier 
bedragen, die niet zelden wekelijks de zuur verdiende stuivers van 
een, twee, drie dagen werken opslokten en die naarmate de bevol-
king toenam en het woningareaal schaarser werd, snel in hoogte 
stegen. Steeds weer opnieuw lieten de gemeenteverslagen klachten 
horen dat de op te brengen huren een uitermate zware belasting 
betekenden voor de gewone man, die toch al moeite genoeg had om 

177) Aangehaald door Van Ginneken, t.a.p., blz. 184-185. 
179) G.A., Gemeenteverslag 188, bijl. I blz. 2. 
179) Van den Eerenbeemt, De huisvesting, blz. 18-19. 
180) Van Ginneken, t.a.p., blz. 193-194. 
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zich van zijn mager inkomen het hoogst noodzakelijke voedsel te 
verschaffen.' Evenmin als de laag blijvende lonen waren de steeds 
hoger wordende huren echter reden tot massale ontevredenheid on-
der de volksklasse, omdat ook hier weer de liefdadigheid de cirkel 
sloot. Niet dat de instellingen van weldadigheid zelf huizen lieten 
bouwen teneinde deze goedkoop te verhuren, wel verleenden zij 
veelal geldelijke steun speciaal voor het betalen van de huur. 

De overheid hield zich met betrekking tot de volkshuisvesting 
lange tijd afzijdig. Dit betreft niet alleen het achterwege blijven van 
een bouwverordening, zoals reeds werd opgemerkt, maar ook door 
zich te onthouden van zelf goedkope woningen te bouwen. Aan dit 
laatste kwam ze pas na 1900 toe. Nog een andere nalatigheid dient 
genoemd te worden, namelijk de laksheid ten aanzien van het treffen 
van de voor een goede huisvesting zo noodzakelijke technische 
en hygiënische voorzieningen als bestrating, riolering, waterlei-
ding, enzovoort. Weliswaar was men in 1855 van gemeentewege 
begonnen met de aanleg van een nieuwe riolering in enkele hoofd-
straten, maar dit werk vorderde niet zo snel, dat de vele grachten 
die de stad doorkruisten, hun functie als open riool verloren, zoals 
uit een rapport van de gezondheidscommissie uit 1903 blijkt. Nog in 
1906 was de riolering in vele buurten totaal onvoldoende. 182  De 
openbare reinigingsdienst was tot 1890 in handen van particulieren 
tegen betaling van een jaarlijkse pacht aan de gemeente. Hoe men 
zich van deze taak, uit louter commerciële motieven op zich geno-
men, kweet, is moeilijk na te gaan. De hoofdstraten van de stad 
zullen er wellicht steeds behoorlijk schoon hebben uitgezien, maar 
van de zijstraatjes, de sloppen en de stegen, die vaak niet eens van 
een hard wegdek waren voorzien, valt dit moeilijk aan te nemen. 
Straat- en huisvuil zullen deze laatste een weinig aantrekkelijke en 
weinig hygiënische aanblik hebben gegeven. Tot 1866 was de alge-
mene vuilnisbelt nog gesitueerd binnen de stadsmuren. Eerst in ge-
noemd jaar werd zij verplaatst naar buiten de Vughterpoort. Tevens 
werden in dat jaar verscheidene particuliere mestvaalten opgeruimd, 

181) G.A., Gemeenteverslagen 1864-1883, h. Armwezen; zie ook A.V.B., Jaar-
verslag 1864, blz. 14. 
182) Van Ginneken, t.a.p., blz. 169-170 en 190. 
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zeer tot genoegen van de gezondheidscommissie. Dit betekende 
overigens niet dat het hebben van een mestvaalt nabij de woning, 
onvermijdelijk gevolg van het houden van kippen, varkens en geiten, 
in het vervolg geheel verboden was. 183  Geprezen werd door de 
commissie ook de aanschaf in 1868 van een gemeentelijke sproei-
wagen, „waardoor in eene lang gewenschte behoefte in veelvuldig 
opzigt is voorzien". 184  Veel minder was zij echter te spreken over 
het bergen en het ophalen van de faecaliën. In 1870 klaagde zij „dat 
het reukeloos ruimen der privaatputten nog zoo weinig in werking 
is". 188  Meermalen reeds had zij erop aangedrongen door middel van 
een verordening dit reukeloos ruimen uit sanitair oogpunt algemeen 
verplichtend te stellen, maar de gedeputeerde staten van Noord-
Brabant hadden zulk een verordening te zeer in strijd met de indivi-
duele vrijheid geoordeeld. 186  In 1874 kwam aan dit ongemak een 
einde, doordat de gemeenteraad besloot het zogenaamde tonnenstel-
sel in te voeren. De faecaliën werden sindsdien in behoorlijk geslo-
ten tonnen naar een put voor compostbereiding buiten de stad ge-
transporteerd. 187  Over de toestand van de openbare pompen voor 
drinkwater en de aanleg van een drinkwaterleiding schreven we 
reeds hiervoor. 

Het waren vooral de volksbuurten, die het meest verstoken waren 
van behoorlijke technisch-hygiënische voorzieningen. Hierdoor kreeg 
de toch al schamele huisvesting van de lagere klassen een nog ar-
moediger aanzien en de straten en stegen waar hun kleine woningen 
opeengedrongen stonden, volledig het karakter van achterbuurten. 

Het ontstaan van de talrijke achterbuurten met opeenhopingen 
van krotwoningen, samengeperst tussen de grote straten die de stad 
doorsneden, dient te worden beschouwd als een typisch negentiende-
eeuws ontwikkelingsproces. Weliswaar dateerden sommige concen-
traties van kleine woningen aan smalle gangen en stegen reeds uit 
vroeger eeuwen, maar dit euvel was toen beperkt gebleven tot het 
Hinthamereinde, de omgeving van de Tolbrug en tot enige zijstraat- 

18$) G.A., Gemeenteverslagen 1866, h. VI blz. 62, en 1867, h. VI blz. 29-30. 
184) tap., 1868, h. VI blz. 51. 
18$) ta.p., 1870, bijl. G blz. 3. 
16) ta.p., 1869, h. VI blz. 43. 
187) Van Ginneken, t.a.p., blz. 170-171. 
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jes van de Hinthamerstraat, als het Gruytstraatje, Achter de Pauw, 
de Zusters van Orthenpoort, het Slijperstraatje en het St. Anna-
straatje. In de vorige eeuw verspreidde het verschijnsel zich echter 
over de gehele stad. 188  Samenvattend kunnen aan het ontstaan ervan 
de volgende factoren ten grondslag worden gelegd: allereerst het ge-
brek aan ruimte binnen de oude vestingwallen; vervolgens de libe-
rale en afzijdige houding van de stadsoverheid, niet alleen ten op-
zichte van de eigenlijke woningbouw maar ook ten aanzien van het 
treffen van maatregelen uit planologisch oogpunt en de zorg voor 
de voor een goede en gezonde huisvesting noodzakelijke technische 
en hygiënische voorzieningen; verder de houding van de bezittende 
klasse om zoveel mogelijk munt te slaan uit volkswoningbouw, het-
geen resulteerde in opeenhopingen van kleine en slechte woningen; 
en tenslotte het lage woonpeil van de volksklasse zelf. Men kan niet 
volstaan de laatste factor geheel af te leiden uit de voorafgaande. 
Natuurlijk werkten boven beschreven toestanden onzindelijkheid 
en slecht beheer van de woningen in de hand, maar onkunde, indif-
ferentisme en verwaarlozing waren hieraan eveneens debet. Men 
zal tot een zekere wisselwerking moeten besluiten. 

Bijzonder troosteloos en heden ten dage haast onvoorstelbaar was 
de aanblik van de meeste volksbuurten tijdens de overstromingen, 
die de stad tot aan haar watervrijmaking in 1880 regelmatig teis-
terden. Niet alleen Den Bosch had hiermee te kampen. Eraan voor-
afgaand of tegelijkertijd overstroomden meestal grote gedeelten langs 
de rivieren, in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Hol-
land. 189  Voor wat Den Bosch betreft, waren deze regelmatig terug-
kerende overstromingen volgens Van Lanschot in hoofdzaak toe te 
schrijven aan de vestingstatus die tot 1874 op de stad drukte. Hier-
door werd de waterstaat van de stad en haar onmiddellijke omge-
ving vooral beheerst door met haar verdediging samenhangende 
eisen. Om de overlast die de bij hoog water de stad vrijelijk binnen-
stromende vloeden veroorzaakten, bekommerden de militaire autori-
teiten zich weinig.'" Van Ravestijn noemt verder als oorzaak van 

188) Vgl. noot 165. 
188) Zie hiervoor onder meer Verslag Waterramp 1861. 
190) F. J. van Jancrhot, De ontmanteling van 's-Hertogenbosch, de watervrijmaking 
en wat er zooal verder geschiedde, in 's-Hertogenbosch 1185-1935, blz. 157-158. 
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de talrijke overstromingen tussen 1850 en 1880 de bouw van een 
schutsluit bij Crèvecoeur (1851-1861). Deze diende om de Dieze 
bevaarbaar te houden, zij belemmerde evenwel de afstroming van 
Dommel en Aa. 191  Eerst toen de vestingstatus van Den Bosch bij 
artikel 4 der vestingwet van 18 april 1874 (Stbl. 65) werd opgeheven, 
kon de watervrijmaking van stad en omgeving in het groot worden 
aangepakt. Ongeveer in 1880 behoorden de regelmatig terugkerende 
overstromingen van hele stadswijken voorgoed tot het verleden. 
Sindsdie,n liepen alleen de lage gedeelten van de stad een enkele 
maal nog onder. 

Tijdens de overstromingen, die achtereenvolgens plaatsvonden in 
1850, 1855, 1861, 1871, 1876 en 1880 192, liepen zowat alle huizen 
en straten, maar vooral die der vaak lager gelegen volksbuurten, on-
der water, soms tot 50 á 60 cm. hoog. Aangezien deze situatie 
meestal enige dagen, soms langer, een enkele maal zelfs drie weken, 
duurde, ontstond hierdoor bijzonder voor de volksklasse een ware 
noodtoestand. De welgestelde burgerij ondervond weliswaar even-
goed last van het water, maar zij kon zich veelal behelpen door naar 
een hogergelegen verdieping te verhuizen en het „derde paard", een 
zogenaamde bek of platte schuit speciaal bestemd voor „als het hooge 
water kwam", van stal te halen. 193  De vele ldeinbehuisden daar-
entegen moesten naar hun zoldertjes vluchten en wanneer zij daar-
over niet beschikten, bij hun buren een dergelijk onderkomen zien 
te vinden. Na de overstroming in de winter van 1850 schreef de 
bijzondere raad van de St. Vincentiusvereniging te 's-Hertogenbosch 
in een brief aan de hoofdraad van deze vereniging, dat een groot 
aantal gezinnen negen lange dagen had moeten doorbrengen op een 
veelal wrak zoldertje, hetwelk „alle oogenbhkken dreigde in te stor-
ten, opeengepakt, zonder ligging, zonder huisraad, zonder voedsel, 
zonder middel van ontkoming". 194  In andere jaren was de ellende 
en ontbering voor de volksklasse niet minder. Dagenlang moest men 

01) Van Ravestijn, a.w., blz. 122. 
192) A.V.B., ds. 1B nr. 207, Brief Bijz. Raad 26-2-1850; ds. 1B nr. 384, Brief Bijz. 
Raad 14-3-1855; ds. IC nr. 579, Circul. Hoofdraad 25-2-1861; ds. 1D nr. 763, 
Brief Bijz. Raad 16-2-1871; ds. 1D nr. 862, Circul. Hoofdraad 19-3-1876; ds. 1E, 
Circul. Hoofdraad 10-3-1880; zie ook Van Lanschot, t.a.p., blz. 158 en 161. 
193) Van Lanschot, t.a.p., blz. 164. 
114) A.V.B., ds. 1B nr. 207, Brief Bijz. Raad 26-2-1850. 
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zich meestal behelpen, opeengehoopt op een zolder, aan koude en 
het grootste gebrek ten prooi. Er werd geboren en gestorven, want 
zelden lieten de kleinbehuisden zich verleiden hun have en goed in 
de steek te laten. Velen werden ziek. Op tal van plaatsen was geen 
goed drinkwater meer beschikbaar. De lucht werd verpest, doordat 
het vuil uit de riolen en van de vuilnishopen zich met het water 
vermengde. Schade en bederf toegebracht aan de schamele wonin-
gen waren niet te schatten. Deze werden vochtig en kil, waardoor de 
periode na de watersnood evenmin tot een genoegen werd. 195  
Tegenover al deze ellende van de volksklasse stond het hulpbetoon 
van de overige stadsbewoners, wier edelmoedigheid zich in zulke 
tijden op haar grootst betoonde. 1" Voedsel, kleding, dekking en 
brandstof werden in grote hoeveelheden op schuiten naar de sloppen 
en stegen gebracht. Dit werd door de behoeftigen kennelijk zo ge-
waardeerd, dat het „Geef ons heden ons dagelijks brood, alle jaren 
watersnood!" tot hun vaste taalschat ging behoren."' 

Behoorden de rampen der overstromingen in de stad na 1880 
voorgoed tot het verleden, de wantoestanden op het gebied van de 
volkshuisvesting werden eerst in de nieuwe eeuw grondig aangepakt, 
na de totstandkoming van de woningwet van 1901. De overheid 
begon met het laten opruimen van krotten, stelde bouwterrein be-
schikbaar buiten de voormalige vestingmuren en verzorgde de nood-
zakelijke technisch-hygiënische voorzieningen. Bouwverenigingen 
gingen op grote schaal hun activiteit ontplooien. 198  Reeds de wo-
ningtelling van 1909 gaf een aanmerkelijke verbetering te zien met 
betrekking tot het aantal één- en tweekamerwoningen en het aantal 
bewoners ervan. 

195) Van Lanschot, t.a.p., blz. 164-165. 
196) Ter stimulering van dit hulpbetoon werden vaak geschriften uitgegeven, waar-
van de opbrengst ten goede kwam aan de door de rampen getroffenen. Voorbeelden 
hiervan zijn: M. Oortman, Opwekking; lierzang; geheel ten voordeele der over-
stroomden in Noord-Brabant (Den Bosch 1850); P. R. B. Muller, Weldoen; eene 
voorlezing; ten voordeele van hen, die door de jongste overstrooming, in Noord-
brabant, in nood verkeeren (Den Bosch 1850); E. J. Asser, Liefde-offer, tot leniging 
der rampen, ontstaan door den jongsten watersnood (Amsterdam 1855); A. van 
den Heuvel, De waterramp van maart 1855; ten behoeve der noodlijdenden ele-
gisch bezongen (Den Bosch 1855). 
197) Teulings, a.w., blz. 149. 
199) Van Ginneken, t.a.p., blz. 192 e.v. 
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Tabel 11. Eén- en tweekamerwoningen, 1909. 1" 
, 

aantal en soort 
% van de 
woning- 
voorraad 

bewoners 
in % van de 
bevolking 

bezettings - 
graad 

per woning 

847 éénkamerwoningen 
2.353 tweekamerwoningen 

11,9 
33,0 

7,1 
22,4 

2,7 
4,3 

In tien jaar tijds blijkt vooral het aantal éénkamerwoningen be-
langrijk te zijn afgenomen, namelijk van 1.365 tot 847. Het aandeel 
van de één- en tweekamerwoningen in de totale woningvoorraad 
was gedaald van 57% tot 44,9% en „nog slechts" 29,5% van de 
totale bevolking waren er bewoners van tegenover 51% in 1899. 
Deze cijfers illustreren dat een begin was gemaakt met de opheffing 
van de sociale nood die op het gebied van de volkshuisvesting ge-
durende geheel de tweede helft van de negentiende eeuw had ge-
heerst. 

Gezondheidstoestand 

De funeste gevolgen van de onbeschrijflijke toestanden op het 
gebied van voeding en huisvesting voor de gezondheidstoestand van 
de lagere klassen laten zich niet moeilijk aangeven. „Opeengehoopt 
in vochtige en bekrompen woningen, niet zelden verstoken van vol-
doende en gezonde voeding, groeijen de talrijke kinderen der be-
hoeftigen op tot zwakken en ziekelijke menschen, die veeltijds on-
bekwaam zijn tot zwaren arbeid", aldus vestigde het gemeenteverslag 
over 1876 de aandacht op dit verband. 200  Een vrij behoorlijke maat-
staf voor de gezondheidstoestand laat zich vinden in de hoogte en 
de ontwikkeling van het algemeen sterftecijfer. Hoewel de lagere 
groeperingen van de bevolking niet alleen verantwoordelijk zijn voor 
het sterfteniveau in een bepaalde streek, kan men hen gedurende de 
negentiende eeuw een zekere bepalende invloed hierop niet ont-
zeggen. 

in) Uitkomsten Woningstatistiek 1909, tabel 1, blz. 2-3. 
200) G.A., Gemeenteverslag 1876, h. X blz. 122. 
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Terwijl haast alle grote steden van Nederland in de tweede helft 
van de negentiende eeuw, en met name na 1880, een steeds gunsti-
ger sterftecijfer te zien gaven, bleef dit in 's-Hertogenbosch lange 
tijd op een uitzonderlijk hoog niveau, zoals overtuigend blijkt uit 
onderstaande tabel. 

Tabel 12. Gemiddeld jaarlijks sterftecijfer per 1000 inwoners in de 
twaalf grootste steden van Nederland, 1841-1890. 2°1  

1841-1860 1860-1875 1875-1880 1880-1890 

Amsterdam 34 28,7 27,7 26,7 
Arnhem 32 28,2 25,0 23,1 
Dordrecht 38 35,2 32,6 27,2 
's-Gravenhage 28 28,2 27,6 24,4 
Groningen 29 30,7 29,7 23,2 
Haarlem 32 29,2 25,8 24,0 
's-Hertogenbosch 31 31,5 31,0 30,0 
Leeuwarden 29 26,4 24,4 21,8 
Leiden 33 31,9 32,0 25,8 
Maastricht 28 29,3 29,5 26,2 
Rotterdam 36 35,4 30,2 26,1 
Utrecht 31 33,4 28,5 26,9 

Gedurende de onderscheiden tijdvakken nam Den Bosch achter-
eenvolgens de zevende (1841-1860), de vijfde (1860-1875), de 
derde (1875-1880) en de eerste plaats in met betrekking tot de 
hoogte van het sterftecijfer. Met name springt haar ongunstige posi-
tie naar voren in de laatstgenoemde periode, het decennium 1880- 
1890. Het gemiddelde jaarlijkse sterftecijfer van Breda bedroeg toen 
27,8, dat van Tilburg 21,8, dat van de provincie Noord-Brabant 
24,5 en dat van Nederland 23,2. 202  De duidelijke kentering ten 

201) G.A., Notulen Raad, 20-6-1891 nr. 5, blz. 9-16. 
202) ta.p. 
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goede, die zich overal elders na 1880 inzette 203,  viel in Den Bosch 
pas te bespeuren na de eeuwwisseling. Het sterftecijfer bleef hier 
echter ook nadien nog geruime tijd, tot in de dertiger jaren, op een 
aanzienlijk hoger niveau dan dat voor het rijk. 2" 

Afgaand op vermelde gegevens kan men stellen, dat Den Bosch 
in de tweede helft van de negentiende eeuw een zeer ongezonde 
stad moet zijn geweest, ongezonder althans dan andere grote steden 
van ons land. Nevenstaande grafiek toont dit nog eens overduidelijk 
aan. Een diepgaande analyse zou eerst volledig inzicht kunnen ver-
schaffen aan welke factoren dit markante verschil moet worden toe-
geschreven. Aan een tweetal factoren, ook reeds door tijdgenoten 
gesignaleerd, willen wij in het kort aandacht besteden, omdat hieruit 
onmiskenbaar een correlatie tussen armoede en sterfte, tussen ar-
moede en gezondheidstoestand blijkt, namelijk het optreden van 
epidemische ziekten en de kindersterfte. 

Tot aan de tachtiger jaren eisten vooral de periodiek terugkerende 
epidemieën en besmettelijke ziekten in Den Bosch zowel als elders 
telkens een zware tol. Zij kunnen dan ook gerekend worden tot de 
belangrijkste oorzaken van de hoge algemene sterfte in dat tijdvak. 205  
Het meest gevreesd waren de cholera en de pokken. Traden deze 
sporadisch op en eisten zij slechts een beperkt aantal slachtoffers, 
zoals met de cholera het geval was in 1853 en 1855, dan vormden zij 
geen reden tot paniek onder de burgerij en tot grootscheepse maat-
regelen van de zijde der stadsoverheid. 206  Dit valt wel te verklaren 
in een periode waarin geboorte- en sterfteniveau zich ongeveer op 
een zelfde hoogte bewogen en de dood een vertrouwd beeld was in 
het leven van alle dag. Anders werd het, indien een van beide ziek-
ten een epidemisch karakter droeg. Dit was bij de cholera het geval 
in 1866, toen deze ziekte van 23 april tot 29 oktober de stad teis-
terde en 541 personen aantastte, waarvan er 299 overleden. 207  Het 
jaar daarop vertoonde deze ziekte zich opnieuw in de maand augus- 

"3) A. Polman, Ontwikke/ing en huidige stand van de sterfte in Nederland en 
België (Den Haag 1951), blz. 8; Verdoorn, a.w., blz. 37-77. 
204

) Dit gold ook voor een stad als Maastricht. Zie Litjens, a.w., blz. 86-87. 
2") Verdoorn, a.w., blz. 43. 
202) G.A., Gemeenteverslagen 1853, h. VI blz. 30, en 1855, h. VI blz. 24. 
207) t.a.p., 1866, h. VI blz. 64. 
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Algemeen jaarlijks sterftecijfer per 1000 inwoners in 's-Hertogenbosch 
en Nederland, 1850_1950. 208  
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tus, maakte toen 30 slachtoffers waarvan er 18 het leven lieten. " 9  
Eind december 1870 kondigde zich een pokken-epidemie aan, die 
het gehele jaar 1871 bleef heersen, alsook gedurende de eerste helft 
van 1872. Mocht zij een wat minder intensief karakter dragen dan 
in sommige andere steden van ons land, door haar lange duur maakte 
zij wederom vele slachtoffers. In totaal bezweken 388 inwoners aan 
de ziekte.210  Hoewel na deze pokken-epidemie zich nog verscheidene 

208) Samengesteld met behulp van Polman, a.w., blz. 52: cijfers Nederland; G.A. >  
Gemeenteverslagen, h. Bevolking: cijfers Den Bosch 1850-1880; C.B.S., Gem. 
Dein. Doe.: cijfers Den Bosch 1881-1950. 
200) t.a.p., 1867, h. VI blz. 30. 
210) t.a.p., 1870, bijl. G blz. 1; 1871, bijl. C blz. 1, en 1872, h. VIA blz. 55. 
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malen choleragevallen voordeden, namelijk in de jaren 1873, 1883 
en 1892, hebben beide ziekten de stad sindsdien niet meer be-
dreigd .  211 Door verbetering van de technisch-hygiënische voorzie-
ningen, zoals de aanleg van een drinkwaterleiding, en door de vorde-
ringen van de medische wetenschap bleven deze epidemieën voor-
goed tot het verleden behoren. Van de andere ziekten van besmette-
lijke aard die regelmatig slachtoffers maakten, dienen genoemd te 
worden: tyfus, mazelen, roodvonk, difterie en kinkhoest. Zo eiste in 
1891 de influenza nogal wat levens. "2  

Opvallend is dat beide grote epidemieën die zich in de periode 
1860-1880 voordeden, in Den Bosch op een enkele uitzondering na 
verhoudingsgewijs meer slachtoffers eisten dan elders. 

Tabel 13. Slachtoffers per 1000 inwoners van de cholera-epidemie 
in 1866 en de pokken-epidemie in 1871-1872 in Amsterdam, Breda, 
's-Hertogenbosch en Rotterdam. 213  

cholera 1866 pokken 1871 pokken 1872 

Amsterdam 4,2 8,0 0,8 
Breda 9,1 10,8 — 
's-Hertogenbosch 12,2 11,9 4,3 
Rotterdam 10,7 13,8 0,1 

Tracht men de oorzaken van deze opmerkelijke verschillen — wel- 

211) A.G., Notulen Regenten, 14-11-1853 nr. 9, 27-7-1883 nr. 14 en 12-8-1892 
nr. 12; M. J. Godefroi, De cholera te 's-Hertogenbosch, in Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde, jrg. 28 (1892), blz. 617-619. 
212) Polman, a.w., blz. 12; Verdoom, a.w., blz. 43-56. 
212) G.A., Gemeenteverslag 1873, bijl. D blz. 20: cijfers Amsterdam, Rotterdam en 
Den Bosch; F. A. J. M. van Bavel, De gemeentelijke zorg voor hygiëne, volksge-
zondheid en volkshuisvesting in de tweede helft van de 19e eeuw, in Aspecten 
van het sociale leven in Breda na 1850, o.r.v. H. F. J. M. van den Eerenbeemt 
(Tilburg 1965), blz. 16: cijfers Breda. Zie ook Van Ginneken, t.a.p., blz. 174. 
Van Ginneken handelt volgens ons onjuist door het gemiddelde over 1871 en 1872 
tezamen te nemen. Dit gemiddelde geeft namelijk een vals beeld van het aantal 
slachtoffers per 1000 inwoners in de beide afzonderlijke jaren. 

86 



licht symptomatisch voor het eveneens op een hoger peil blijvend 
niveau van de algemene sterfte — op te sporen, dan ontkomt men 
niet aan de indruk dat plaatselijke omstandigheden voor een groot 
gedeelte debet hieraan waren. Wij doelen daarbij niet zozeer op het 
ontbreken van bepaalde geneeskundige voorzieningen of het onvol-
doende treffen van de nodige medisch-hygiënische maatregelen 
voor en ten tijde van dergelijke rampspoeden. In hoofdstuk III hopen 
wij aan te tonen dat geneeskundige voorzieningen steeds in ruime 
mate voorhanden waren voor alle groeperingen der burgerij. Even-
eens werd op momenten dat een epidemie zich aan de stadspoorten 
vertoonde, door de verantwoordelijke autoriteiten al het mogelijke 
gedaan om deze vijand de nodige weerstand te bieden. Het complex 
van maatregelen genomen tijdens de cholera-epidemie van 1866 be-
helsde in dit verband: het uitbaggeren van sloten; het reinigen van 
straatgoten en riolen; het desinfecteren door middel van ijzervitriool 
en carbolzuur van de privaten der openbare scholen en van die in 
de straten en stegen der volksbuurten; het reinigen en witten van 
de woningen der behoeftigen en ze voorzien van vers stro; het be-
schikbaar stellen van ijzervitriool en chloorkalk, indien door de ge 
neeskundigen aanvraag daartoe werd gedaan; het wassen en reinigen 
der goederen van choleralijders en zo nodig verbranding ervan, 
waarvoor schadevergoeding werd betaald; het verschaffen van warm 
voedsel aan de behoeftigen; het weren van onrijpe vruchten op de 
markt en in de winkels; het verstrekken van zuiver drinkwater; het 
branden van teer; het vaststellen van een verordening dat voortaan 
de privaten van steen gemetseld en boven gesloten moesten zijn; het 
weren van schepen waarop zich choleralijders konden bevinden en 
het oprichten van een tijdelijk lijkenhuis om begraving van schijn-
doden te voorkomen. 214  De pokken-epidemie van 1871-1872 gaf 
aanleiding tot het treffen van soortgelijke maatregelen. Alleen werd 
eerst toen door de gemeente een definitief lijkenhuis ingericht, zeer 
tot voldoening van die gezondheidscommissie, als zijnde zulks van 
onberekenbaar nut voor de arme gezinnen, „waar men dikwijls maar 
één kamer heeft, waarin gewerkt, geslapen en gegeten wordt, en 
men bovendien in zulke tijden dikwijls verpligt is een lijk eenige 
dagen daarin te houden". 215  

214) G.A., Gemeenteverslag 1866, h. VI blz. 63 -64. 
215) t.a.p., 1871, h. VIA blz. 3-4. 
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Neen, wanneer wij schrijven plaatselijke omstandigheden, heb-
ben wij vooral op het oog het leefmilieu van grote groepen der be-
volking, zoals wij dat in het voorafgaande schetsten, en het lange 
tijd achterwege blijven van maatregelen om daarin verbetering te 
brengen. De slechte en eenzijdige voeding, het gebruik van veront-
reinigd water en het misbruik van sterke drank, het wonen in voch-
tige, ellendige krotten, opeengehoopt in achterbuurten, het gebrek 
aan . de meest noodzakelijke sanitaire voorzieningen, waren alle fac-
toren die een gepredisponeerdheid tot het oplopen van ziekten en de 
snelle verbreiding ervan onder deze bevolkingsgroepen ten zeerste in 
de hand werkten. 216  Hierdoor 'alleen al konden de geneeskundige 
voorzieningen en de medisch-hygiënische maatregelen ten tijde van 
epidemische ziekten niet de uitwerking hebben die zij elders hadden. 

Behalve het leefmilieu was er waarschijnlijk nog een andere be-
lemmerende factor die een optimale uitwerking van de geneeskun-
dige voorzieningen in de weg stond, namelijk de „social acceptance" 
van deze voorzieningen met name door de lagere klassen, de inte-
gratie ervan in hun levenspatroon. Verdoorn stelt namelijk terecht 
dat het bestaan van behoorlijke geneeskundige en medisch-hygiëni-
sche voorzieningen geenszins hoeft te betekenen dat hiervan alge-
meen gebruik gemaakt werd. 217  Voor Den Bosch zijn verscheidene 
voorbeelden aan te halen, waaruit blijkt dat juist de minvermogende 
klasse over het algemeen erg traag was met het inroepen van ge-
neeskundige hulp, ook al was deze gratis. Het gemeenteverslag van 
1846 maakte hiervan uitdrukkelijk melding. 2" Klachten dat de 
arme lieden zichzelf verwaarloosden en zich weinig bekommerden 
om al wat hygiëne heette, verneemt men menigvuldig. Frappant was 
vooral de geringe medewerking van grote groepen der bevolking om 
zich als voorzorgsmaatregel tegen epidemieën op tijd te laten inenten 
of herinenten, waartoe door het stadsbestuur regelmatig gelegenheid 
werd geboden. De gezondheidscommissie weet het grote aantal 

216) t.a.p., 1847, h. XI; 1855, h. VI blz. 25; 1868, h. X blz. 97-98; 1874, h. X 
blz. 89, en 1876, h. X blz. 122; A.V.B., ds. 2F, Verslag voorjaar 1849; G.A., 
Notulen Raad, 20-6-1891 nr. 5, blz. 6-7; Godefroi, De cholera, t.a.p., blz. 619. 
211) Verdoorn, a.w., blz. 12 e.v.; zie ook E. W. Hofstee, De groei van de Neder-
landse bevolking, in Drift en koers; een halve eeuw sociale verandering in Neder-
land (Assen 19622), blz. 66 en 73-74. 
212) G.A., Gemeenteverslag 1846, h. XI. 
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slachtoffers van de pokken-epidemie in 1871-1872 voornamelijk aan 
het te weinig in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel. „Alhoewel 
zich velen laten vaccineren, is er toch een vrij groot getal dat zich 
daaraan onttrekt, hetgeen men hoofdzakelijk moet toeschrijven of 
aan verzuim of laauwheid en onverschilligheid of aan bijzondere 
godsdienstige inzichten of wel aan andere redenen". De revaccinatie 
werd volgens de commissie zelfs bijna geheel verwaarloosd. 219  Kan 
de geringe social acceptance van de geneeskundige voorzieningen 
wellicht voor een belangrijk deel warden toegeschreven aan de ge-
ringe vertrouwdheid hiermee en aan een onbestemde afkeer van niet 
zelden pijnlijke methoden van behandeling, de slechte integratie van 
de meer technisch-hygiënische voorzieningen vloeide vooral voort 
uit de meer algemene toestand van verwaarlozing en indifferentisme 
die de volksklasse kenmerkte. 

Dat er tussen armoede enerzijds en grote sterfte met name onder 
de volksklasse bij epidemische ziekten anderzijds duidelijk verband 
bestond, lijkt ons na het bovenstaande genoegzaam aangetoond. Een 
laatste aanwijzing voor dit verband vindt men in de opgave van de 
straten waar de pokken-epidemie van 1871-1872 vooral heerste. De 
Brede Haven en de wal hierachter ter hoogte van het Waaigat, de 
Tolbrugstraat, de Vughterdijk, de Hinthamerstraat en het Hintha-
mereinde, Achter de Kan, de Louwsche Poort, de Diepstraat, her 
St. Jacobskerkhof en het Ortheneinde, waren de straten waar de 
meeste slachtoffers vielen. 220 

Vormt het algemeen sterftecijfer reeds een duidelijke aanwijzing 
voor de gezondheidstoestand en de daarmee samenhangende wel-
stand van een bevolking, een nog sprekender indicator treft men 
aan in het cijfer van de kinder- en bijzonder van de zuigelingen-
sterfte. Van geen leeftijdsgroep namelijk wordt de sterfte meer be-
paald door sociaal-culturele factoren, door traditie en gewoonte, en 
niet primair door medische factoren, dan die van de zuigelingen, 
aldus Verdoorn. 221  

Reeds in de negentiende eeuw waren Bosschenaren op de hoogte 

219) t.a.p., 1871, bijl. C blz. 2-3, en 1852, h. VI blz. 20. 
220) t.a.p., 1871, h. VIA blz. 3-4. 
221) Verdoom, a.w., blz. 56. 
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van de omstandigheid, dat het hoge cijfer van de algemene sterfte 
voor een niet onbelangrijk deel te wijten was aan de grote kinder-
sterfte, met name onder de arme volksklasse. Van het begin af treft 
men opmerkingen hierover aan in de gemeenteverslagen, maar de 
opstellers van deze verslagen maakten er aanvankelijk zonder al te 
veel omhaal gewag van. 222  Eerst in 1869 wijdde de Bossche medicus 
dr. M. J. Godefrai in het Tijdschrift voor Gezondheidsleer een uit-
voerig artikel aan het verband tussen algemene sterfte en kinder-
sterfte enerzijds en tussen kindersterfte en armoede anderzijds. 
Hierin toonde hij zich hevig verontrust over de toestand in zijn 
woonplaats, waar hij al 27 jaar een artsenpraktijk uitoefende. Van 
de in de periode 1858-1867 geboren kinderen was daar namelijk 
eenvierde tot eenvijfde gedeelte gestorven, voordat zij hun eerste 
levensjaar hadden bereikt. Bestudering van de sterfteregisters had 
verder aangetoond dat zowat drievierde van de overleden kinderen 
was voortgekomen uit de mindere klasse. 223  

Vergelijking met andere steden stelde 's-Hertogenbosch overigens 
toen nog niet in een ongunstig daglicht. Tot 1880 ongeveer was de 
zuigelingensterfte in geheel Nederland erg groot, zoals nevenstaande 
tabel aantoont. 

Speurend naar de oorzaken van het hoge cijfer der kindersterfte 
in zijn woonplaats noemde Godefroi in eerste instantie: bedorven 
lucht, met name in de zomermaanden, ongepast voedsel en lichame-
lijke verwaarlozing. Uitdrukkelijk bestreed hij de veel verkondigde 
opvatting als zou de dood onpartijdig aankloppen aan de deuren van 
hutten en paleizen. Immers slechts een zeer klein gedeelte van de 
baby's die voor hun eerste levensjaar waren bezweken, was afkom-
stig uit de betere klassen, „waar behoorlijke zorg gedragen wordt 
voor den nieuwen wereldburger, waar zuivere lucht de woning 
doordringt, waar men niet schroomt de vensters vooral der slaapver-
trekken open te schuiven, om het pabulum vitae, dat overal frischheid 
en gezondheid verspreid, den vrijen toegang te verleenen; waar het 

222) G.A., Gemeenteverslagen 1846, h. XI; 1852, h. VI blz. 20, en 1855, h. VI 
blz. 24. 
223) M. J. Godef-roi, De kindersterfte te 's-Hertogenbosch beneden het eerste levens-
jaar, over de jaren 1858 tot 1867, in Tijdschrift voor Gezondheidsleer, jrg. 3 
(1869), blz. 98 en 101. 
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Tabel 14. Sterfte van kinderen beneden het jaar per 100 levend-
geborenen in Amsterdam, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Rotter-
dam, Utrecht en Nederland, 1858-1868. 224  

's-Herto- 
genbosch 

Neder- 
land 

Amster- 
dam 

's-Graven- 
hage 

Rotter- 
dam Utrecht 

1858 20,6 21,2 26,0 22,4 25,8 
1859 23,0 22,7 22,5 24,2 27,5 
1860 19,7 19,3 21,8 18,9 27,1 25,2 
1861 21,7 19,7 19,8 21,3 25,6 24,1 
1862 22,3 19,4 20,6 24,1 27,3 23,9 
1863 26,1 18,6 17,8 21,3 27,9 20,7 
1864 18,2 19,2 20,2 26,4 26,2 26,3 
1865 20,9 22,1 20,4 24,5 27,3 23,7 
1866 24,8 19,1 19,8 24,0 29,3 25,4 
1867 21,1 19,8 19,7 20,9 27,3 24,3 
1868 24,1 22,5 21,8 26,6 28,1 21,8 

kind (op enkele uitzonderingen na) goed voedsel, dat wil zeggen 
moedermelk, of, als het nu eenmaal niet anders kan, van kunst-
matig voedsel althans het meest gepast, het meest met de moeder-
melk overeenkomende, wordt toegediend". Hoe geheel anders was 
de situatie bij de armen, waar „overbevolking der hutten, met de 
daaraan verbonden walgelijke uitwasemingen" een totaal ongezond 
leefklimaat boden en gepast voedsel ontbrak, „want zelfs de moe-
dermelk is geen gepast voedsel, als zij enkel uit aardappelenbloed 
wordt bereid". 

Op het aspect van de verwaarlozing ging deze bezorgde medicus 
wat nader in. Zou niet een belangrijke oorzaak van de kindersterfte 
onder de behoeftige klassen bij de ouders zelf gelegen zijn? Zouden 
niet klierziekte, syfilis, dronkenschap, enzovoort, der ouders de dood 
van hun kinderen ten gevolge hebben? Zo vroeg hij zich af zonder 
hierop overigens een met duidelijke argumenten gestaafd antwoord 
te geven. Heel wat stelliger liet hij zich uit over een andere bron 

224) t.a.p.: cijfers Den Bosch; zie hiervoor ook G.A., Gemeenteverslagen 1858- 
1868, h. Bevolking; Rornijn, a.w., blz. 259: overige cijfers. 
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van vroegtijdige dood. Het moge paradoxaal klinken, maar daarbij 
had hij op het oog het veel voorkomende misbruik dat gemaakt werd 
van de bestaande levensverzekeringen. „Men is niet zoo arm, of men 
kan nog wel, voor eenige centen in de week, het leven van den 
kleine verzekeren, dat wil met andere woorden zeggen, het kind in 
een begrafenisfonds doen inschrijven. Men heeft het in zijne macht 
met de bijdrage voor het fonds op te houden, wanneer men wil, of 
niet meer kan! Welnu, van dat willen of niet meer kunnen, is de 
dood van menig kind afhankelijk. Menig kind wordt, om den zacht-
sten term te bezigen, verwaarloosd, om eenige nietige guldens, die 
het, dieper dan het redelooze vee gezonken, ouderenpaar, bij zijn 
dood ontvangt! Er zijn ouders (en hun aantal is, helaas, niet gering), 
die zich bij den dood van hun kind best weten te troosten met het 
denkbeeld, 'een engeltje in den Hemel, veel last en een eter min-
der', vooral als, na de begrafenis, nog eenige guldens voor het lossen 
van kleéren uit de bank van leening, of voor het opdoen van aard-
appelen, overschieten van de ontvangen gelden uit het begrafenis-
fonds!" Dat verwaarlozing om genoemde reden veelvuldig voor-
kwam, daarvan was Godefroi vast overtuigd. Het gebeurde zijns in-
ziens zelfs dat deze verwaarlozing een misdadig karakter aannam en 
dat de kinderen een niet natuurlijke dood stierven. „Wie zal het 
ons zeggen, hoevele kinderen de eeuwige rust genieten, na het toe-
dienen van slaapsiroop, die nog altijd, in verschillende apotheken, 
voor weinige centen te verkrijgen is?" 225  

Godefroi's opmerkingen betreffende de algemeen slechte voeding 
van zuigelingen bij de volksklasse vindt men bevestigd in een in 
1870 te 's-Hertogenbosch uitgegeven werk over volksgeneeskunde 
en gezondheidsleer van de hand van J. R. Snieders. Evenals zijn 
collega waarschuwde deze literair begaafde medicus uitdrukkelijk 
tegen het gebruik lastige baby's slaapmiddelen toe te dienen in de 
vorm van slaapsiroop of zogenaamde heulbollen. „Menige moeder 
vond eenige uren, na onvoorzichtig een slaapmiddel te hebben in-
gegeven, een lijk onder het wiegkleed", aldus onderstreepte hij deze 
waarschuwing. 226  

225) Godefroi, t.a.p., blz. 101-104. 
r") J. R. Snieders, Mentor; verspreide aanteekeningen over volksgeneeskunde en 
gezondheidsleer, dl. I (Den Bosch 1870), blz. 101 en passim. 
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Het cijfer van de kindersterfte bleef in Den Bosch hoog en mede 
daardoor dat van de algemene sterfte, toen na 1880 beide cijfers 
overal elders een duidelijke daling te zien gaven. Het verloop van 
de kindersterfte beneden het jaar na 1880 vindt men aangegeven in 
het volgende staatje. 

Tabel 15. Gemiddelde jaarlijkse sterfte van kinderen beneden het 
jaar per 100 levendgeborenen in Amsterdam, 's-Gravenhage, 's-Her-
togenbosch, Rotterdam, Utrecht, de provincie Noord-Brabant en het 
Rijk, 1880-1919. 227  

vijf- 
jaarlijkse 
periode 

's-Her- 

togen" 
bosch 

Noord- 
Brabant 

Neder- 
land 

Amster- 
dam 

's-(:;ra-  
ven-  
hage 

Rotter-
dam Utrecht 

1880-1884 25,7 21,5 19,1 21,5 22,4 21,3 24,4 
1885-1889 24,6 20,5 17,5 19,0 19,9 20,5 20,4 
1890-1894 25,9 20,7 16,6 17,4 19,0 19,4 18,2 
1895-1899 24,6 19,5 15,4 14,4 16,7 17,3 15,6 
1900-1904 20,8 18,9 14,1 12,8 13,7 14,9 14,9 
1905-1909 17,4 17,0 11,9 9,8 10,3 11,1 11,7 
1910-1914 16,2 16,0 10,3 7,3 8,1 8,5 8,7 
1915-1919 11,0 13,5 8,7 6,2 6,6 7,4 6,3 

Vooral in medische kringen toonde men zich verontrust over het 
ongunstige beeld dat 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Bra-
bant met betrekking tot de kindersterfte bleven te zien geven. Door 
de Brabantse afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst werd rond 1910 een commissie 
van praktizerende geneesheren benoemd om een onderzoek naar de 
oorzaken hiervan in te stellen. Deze commissie kwam tot de bevin- 

"7) C.B.S., Gem. Dem. Doc.: cijfers Den Bosch; P. E. G. van der Heyden, De 
zorg voor moeder en kind in Noord-Brabant (Z.p. 1934), staat I: cijfers Noord-
Brabant; Romijn, a.w., blz. 259-260: overige cijfers. 
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ding dat de meeste kinderen onder het jaar stierven aan maag- en 
darmstoornissen. Voor een groot deel waren het telkens dezelfde ge-
zinnen waar die gevallen van kindersterfte voorkwamen. Dit bleken 
overigens lang niet altijd de grote gezinnen te zijn, zoals nogal eens 
werd beweerd. Als oorzaken van die maag- en darmstoornissen met 
fatale gevolgen en van de grote kindersterfte in het algemeen wer-
den door de commissie naar voren gebracht: het niet of niet lang 
genoeg geven van de borstvoeding aan de zuigeling; het weinige be-
grip dat de volksklasse over het algemeen eigen was met betrekking 
tot voeding, verzorging, verpleging en reiniging van het normale en 
het zieke kind; grove onkunde en slordigheid bij de bakers; het 
veelal te laat inroepen van geneeskundige hulp en tenslotte onbe-
kwaamheid van de jonge moeders op algemeen huishoudelijk ge-
bied. 228  Van der Heyden merkt bij dit alles op dat het aantal ver-
loskundigen, geneeskundigen plus vroedvrouwen, per duizend in-
woners in Noord-Brabant veel geringer was dan in de andere pro-
vincies. Nog rond 1920 geschiedde hier een groot aantal verlossin-
gen zonder deskundige hulp, omdat vroedvrouwenhulp niet te ver-
krijgen en doktershulp niet te betalen was. In dit verband dient ook 
genoemd te worden het gebrek aan goede prae-natale zorg. Tenslotte 
wijst Van der Heyden op de ongunstige sociale positie van de min-
der gegoede moeders. Niet zelden waren deze verplicht fysiek zware 
arbeid te verrichten, waarvan zij tijdens de zwangerschap niet vrij-
gesteld werden. De gevolgen hiervan voor het ongeboren kind en 
de lichamelijke constitutie van de zuigeling laten zich niet moeilijk 
raden. 229  

De plaatselijke gezondheidscommissie wees ter verklaring van de 
kindersterfte allereerst op de erbarmelijke huisvesting van de volks-
klasse en de sterke opeenhopingen van mensenmassa's in bepaalde 
stadsgedeelten. De hygiënische toestanden in de woningen en ach-
terbuurten lieten vaak zoveel te wensen over dat dit alleen al funeste 
gevolgen moest hebben. Onmiddellijk daarop volgde als oorzaak de 
over het algemeen slechte voeding, ook van de zuigelingen. De ge-
ringe kennis der moeders omtrent hetgeen een jong kind aan voedsel 
nodig had en kon verdragen, speelde hierbij ongetwijfeld een rol. 

*28) Van der Heijden, a.w., blz. 102-104. 
m) a.w., blz. 105-110. 
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Verder was er het misbruik om zelfs zeer jeugdige kinderen sterke 
drank te geven. 230  Hoe het gesteld was met de kinderen die in de 
achterbuurten geboren en getogen werden, leert ons de navrante 
beschrijving door de ervaren medicus Godefroi in 1893 gepubli-
ceerd: „Kinderen, weinige maanden oud, met een gerimpeld gelaat 
en diepe vouwen in het voorhoofd, in hooge mate vermagerd, ge-
heel het beeld vertoonende van den ouden man, van den grijsaard, 
met over het geheele lichaam gezwollen klieren en dikke buiken, 
ge ontmoet ze daar te gelijk met anderen, die op het bleek vaalgeel 
gelaat het kenmerk dragen van slechte sappen en bedorven bloed. 
Een groot gedeelte dier beklagenswaardige wezentjes sterft gelukkig 
reeds vóór dat het eerste levensjaar bereikt is. Die het wat verder 
brengen, lijden aan klierziekten van allerlei aard; aan verzweringen 
in de weeke deelen zoowel als in de beenderen, aan bloedbederf en 
wat al niet meer; akelig om het aan te zien, nog akeliger om het te 
beschrijven. Ook de inwendige organen blijven niet gespaard. Jaren 
lang duurt dit lijden soms voort, totdat eindelijk, meestal vóór den 
twintigjarigen leeftijd, de tering, die hier bij voorkeur hare slacht-
offers zoekt, aan het jammerlijk leven een einde maakt". 231  Naast 
gebrekkige huisvesting en voeding noemde de gezondheidscommis-
sie nog een aantal andere oorzaken van de vroege dood van vele 
kinderen, namelijk de zorgeloosheid der ouders, ook wel eens met 
het oog op de levensverzekering, en in een later verslag: het grote 
gezin dat binnen weinige jaren gevormd werd, de jeugdige leeftijd 
waarop vele huwelijken werden gesloten en het in aanzienlijke mate 
voorkomen van onwettige geboorten. Bij de laatste factoren waren 
het met name de drukkende last van de zorg voor het gezin, het 
gebrek aan behoorlijke huishoudelijke kennis en de psychische span-
ningen bij de ouders, die de jonggeborenen in een ongunstig leef-
klimaat plaatsten. 232  

Na 1900 deden verscheidene factoren hun invloed gelden, die 
samen een einde zouden maken aan het tijdvak van abnormale zui-
gelingensterfte en Den Bosch op dit gebied een normaler aanzien 
zouden geven. Hiertoe dient allereerst gerekend te worden de ver- 

230) G.A., Gemeenteverslagen 1886, bijl. I blz. 2 e.v., en 1905, bijl. Q blz. 5. 
231) Enquête toestand Arbeiderswoningen, blz. 123. 
232) Van Ginneken, t.a.p., blz. 179. 
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betering van de levensomstandigheden der volksklasse, waaronder met 
name de verbetering van de woningtoestanden. Verder begon steeds 
meer het besef door te dringen dat de hygiëne van groot belang was 
voor de volksgezondheid. Hygiënisch inzicht, evenals kennis omtrent 
zuigelingenzorg en kindervoeding werden de volksklasse vooral bijge-
bracht door de kruisverenigingen, die aan het begin van de twintigste 
eeuw overal het licht zagen. Aanvankelijk trachtte het Groene Kruis 
in Noord-Brabant vaste voet te krijgen, maar kon hierin niet slagen, 
omdat een specifiek rooms-katholieke organisatie gewenst werd. In 
1915 kwam zodoende het Wit-Gele Kruis tot stand, dat zich ging 
bezighouden met ziekenverpleging in het huisgezin, kraamhulp en 
zuigelingenbescherming. 233  Naast het initiatief van de kruisvereni-
gingen wijzen we tot slot op de opkomst en de ontwikkeling van de 
kindergeneeskunde, eveneens na 1900. Al deze factoren bevorderden 
een daling van de kindersterfte. Toch zou het nog enige decennia 
duren alvorens het algemeen sterftecijfer en dat van de zuigelingen 
in Den Bosch op een aanvaardbaar peil zouden zijn gekomen. 

Geestelijke en morele ontwikkeling 

Voeding en huisvesting verklaren veel omtrent de lichamelijke 
ontwikkeling en de gezondheidstoestand van de volksklasse. Te 
zamen bieden zij op hun beurt aanknopingspunten voor een be-
schouwing over de geestelijke en morele ontwikkeling. Zijdelings is 
dit onderwerp reeds in het voorgaande ter sprake gekomen. Nu 
willen wij er nader aandacht aan besteden. 

De verstandelijke ontwikkeling van de Bossche volksklasse was 
over het algemeen weinig rooskleurig te noemen. Wij herinneren in 
dit verband aan de uitspraak van de kamer van koophandel in 1870, 
dat een van de zwakke zijden van de fabrieksnijverheid hier ter stede 
gelegen was in „de over het algemeen geringe verstandelijke ontwik-
keling van den werkman". 2" Een getuigenis van soortgelijke strek-
king, maar uit een geheel ander hoek afkomstig, was die van de St. 
Vincentiusvereniging. Deze tekende in haar verslag over 1870-1871 
op dat de vincentianen bij hun huisbezoek niet alleen veel stoffelijke 
nood aantroffen, maar ook vaak stootten op „ellende van het ver- 

ns) Van der Heijden, a.w., blz. 99-100, 132 en 169-174. 
lu) Vgl. noot 22 op blz. 26. 
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stand, onkunde en zwakheid van oordeel". 235  Betreurenswaardig 
noemde in 1868 het stadsbestuur de omstandigheid dat een groot 
gedeelte van de kinderen van behoeftige ouders op elfjarige leeftijd 
nog niet kon lezen of schrijven. 236  Aangezien de verstandelijke ont-
wikkeling van de volksklasse in het algemeen evenredig kon worden 
geacht aan de frequentie waarmee de school werd bezocht, dient in 
het kort iets gezegd te worden over de onderwijssituatie in 's-Herto-
genbosch. 

Wat betreft de mogelijkheid om lager onderwijs te volgen, kan 
gesteld worden dat deze hier in voldoende mate aanwezig was. In 
1856 telde de stad niet minder dan 24 erkende scholen. Tilburg 
had er toen 11, Breda 17. 237  Voor de kinderen van armlastigen en 
bedeelden bestond de gelegenheid gratis onderwijs te volgen op de 
stadsarmenschool, de openbare school te Orthen, de vier parochie-
scholen en op de diaconieschool van de nederlands-hervormde ge-
meente. Hoewel ook kinderen van minvermogenden van deze scho-
len gebruik konden maken, waren voor hen toch speciaal bestemd 
de zogenaamde midden- of tussenscholen, waarvan er in 1847 vijf 
bestonden en waar per maand 50 tot 75 cent schoolgeld moest wor-
den betaald. De gezeten burgers tenslotte stuurden hun kinderen 
ofwel naar de zogenaamde Franse of burgerscholen, ofwel namen 
speciale huisonderwijzers in dienst. 238  

Dat er voor de kinderen uit de volksklasse voldoende gelegenheid 
bestond lager onderwijs te genieten, hield natuurlijk niet in dat zij 
deze in feite ook ten volle benutten. In een tijd waarin van leerplicht 
nog geen sprake was, waarin armoede als een gegeven en kinderar-
beid als normaal werd beschouwd, mankeerde daaraan wel het een 
en ander. Het provinciaal verslag over 1855 schreef tenminste dat 
de verhouding tussen het getal schoolgaande kinderen en het inwo-
nertal in Den Bosch bepaald niet gunstig te noemen was, vergeleken 

235) A.V.B., ds. 2C, Verslag 1-11-1871. 
236) A.G., Notulen Regenten, 5-8-1868 nr. 7: Brief B. en W. 29-7-1868. 
237) G.A., Ongepubliceerde studie van J. M. P. van Oorschot, Het lager school-
wezen te 's-Hertogenbosch 1806-1857; scholen en schoolhouders, blz. 124; C. J. M. 
Brok, De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negen-
tiende eeuw (Tilburg 1964), blz. 93 en 98. 
218) GA., Van Oorschot, a.w., blz. 124. 
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bijvoorbeeld met Tilburg. 232  In eerstgenoemde stad genoten in 1856 
1.048 jongens en 983 meisjes, in totaal dus 2.031 kinderen, lager 
onderwijs. In Tilburg bedroeg dit aantal 1.988, waarvan 1.068 jon-
gens en 920 meisjes. 242  Het verschil in bevolking tussen beide steden 
bedroeg zesduizend zielen: 21.221 voor de hertogstad tegenover 
15.274 voor de wolstad. 241  In Breda telde het lager onderwijs in ge-
noemd jaar 1.320 leerlingen op een bevolking van 14.249 inwo-
ners.  242 Uitgedrukt in percentages betekende dit, dat anno 1856 in 
Den Bosch 9,6%, in Tilburg 13,0% en in Breda 9,3% van de be-
volking lager onderwijs genoot. Grote overeenkomst dus tussen de 
beide garnizoenssteden, die in dit opzicht echter geen al te best 
figuur sloegen tegenover een industriestad als Tilburg. Voor Neder-
land in zijn geheel gold, dat in 1852 ongeveer 10 á 12,5% van de 
bevolking lager onderwijs ontving. 243  In Den Bosch en Breda lag 
het schoolbezoek derhalve beneden, in Tilburg boven het landelijk 
gemiddelde. Noemden de onderwijsverslagen van Breda uit de vijf-
tiger jaren een deelnamequotiënt van iets meer dan 9% voor deze 
stad te laag 244, dan gold zulks uiteraard ook voor Den Bosch. 

Vermeldenswaard is dat van de 2.031 Bossche kinderen die in 
1856 schoolgingen, er 1.269 op armenscholen zaten. 245  Meer dan 
de helft dus. Een decennium later was deze situatie weinig anders. 
In 1868 bezochten gemiddeld 2.525 kinderen, 10,1% van de bevol 
king, de lagere school, waarvan 1.384 kosteloos. 246  Van de bezetting 
van de verschillende armenscholen geeft nevenstaande tabel een 
beeld. 

Op de stadsarmenschool werd de meerderheid van de leerlingen 
gevormd door jongens. Van de 450 kinderen die in 1856 deze school 
bezochten, waren dat er 397. De parochiescholen daarentegen telden 

239) Verslag provincie Noord-Brabant 1855, blz. 141. 
240) G.A., Van Oorschot, a.w., blz. 124. 
241) G.A., Gemeenteverslag 1856, h. I; H. L. H. Derks, De bevolkingsontwikkeling 
vanaf 1809 tot 1940, in De opkomst van Tilburg als industriestad; anderhalve 
eeuw economische en sociale ontwikkeling, o.r.v. H. F. J. M. van den Eerenbeemt 
en H. J. A. M. Schuring (Nijmegen 1959), blz. 134. 
"2) Brok, a.w., blz. 249. 
243) De Noordbranter, 4-5-1854. 
244) Brok, a.w., bh. 99. 
243) G.A., Gemeenteverslag 1856, h. X. 
246) tap.,  1868, h. IX blz. 76-77. 
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Tabel 16. Leerlingen op scholen voor lager onderwijs, speciaal be-
stemd voor de armen, 1851-1865. 247  

1851 1855 1860 1865 

stadsarmenschool 450 450 447 492 
openbare school Orthen 
parochieschool van: 

— 32 68 20 

St. Cathrien 60 98 102 88 
St. Jacob 103 219 220 248 
St. Jan 107 110 98 287 
St. Pieter 

diaconieschool nederlands-
hervormde gemeente 

219 210 

154 

90 

110 

87 

103 

totaal 939 1.273 1.135 1.325 

meer meisjes-leerlingen, aanvankelijk zelfs uitsluitend meisjes-leer-
lingen. Een uitzondering hierop was de parochieschool van St. Pie-
ter. Deze had in 1856 85 jongens op een leerlingenaantal van 197. 248  
Pas in 1863 werden ook op de parochieschool van St. Jan jongens 
toegelaten. 249  De diaconieschool van de nederlands-hervormde ge-
meente nam van meet af zowel jongens als meisjes op. 

Bedroeg het percentage schoolgaande kinderen in Den Bosch in 
de jaren tussen 1860 en 1870 ongeveer 10, dat van Breda beliep 
toen ruim 12. 250  Beide steden bleken derhalve niet gelijk opgegaan 
te zijn. Den Bosch bleef met zijn 10% zelfs ten achter bij de pro-
vincie Noord-Brabant, die in 1869 een deelnamequotiënt had van 
11,4%. 251  Geen florissant beeld dus van Brabants hoofdstad. Het 
Bossche stadsbestuur besefte dit kennelijk ook, want in 1868 deed 
het naar alle instellingen van weldadigheid een schrijven uitgaan, 
waarin het aandrong om het schoolbezoek van kinderen van be- 

247) t.a.p., 1851, 1855, 1860 en 1865, h. Armwezen. 
248) G.A., Van Oorschot, a.w., blz. 83 en 98. 
242) G.A., Gemeenteverslag 1863, h. X. 
250) Brok, a.w., blz. 111. 
251) a.w., blz. 196. 
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deelde ouders zoveel mogelijk te bevorderen door het al dan niet 
verstrekken van onderstand. De reacties van de twee invloedrijkste 
instellingen onthullen iets meer van de achtergrond van het slechte 
schoolbezoek in deze stad. Het burgerlijk armbestuur namelijk nam 
bedoeld schrijven zonder meer voor kennisgeving aan. Er volgden 
geen speciale maatregelen. 252  De St. Vincentiusvereniging ant-
woordde het niet wenselijk te achten op voorgestelde wijze dwang 
uit te oefenen op de ouders, omdat velen van hen de verdiensten 
die door de opgroeiende kinderen werden ingebracht, niet konden 
missen. 253  Wanneer de „opvoeders van het volk" reeds zo dachten 
over het schoolbezoek, kon men toch moeilijk verwachten dat de 
armen zelf een totaal andere mening waren toegedaan. 

De oorzaak van het slechte schoolbezoek moet in hoofdzaak ge-
zocht worden in het euvel van de kinderarbeid, een verschijnsel dat 
in 's-Hertogenbosch veelvuldig voorkwam, zoals we in een voor-
gaande paragraaf zagen. Deze kinderarbeid was voor talrijke pauper-
gezinnen pure noodzaak. In de ellendige toestand waarin zij ver-
keerden, waren voedsel, kleding en onderdak de meest begeerde ob-
jecten en daarvoor was geld nodig. De meeste ouders vonden het 
heel gewoon dat hun kinderen hen hielpen deze te verkrijgen. 
Edeler motieven, hun kinderen de kans geven om zich boven de 
armoede uit te werken, moet men niet bij hen zoeken. Waarom zou-
den zij? Daar was allereerst de realiteit van de armoede waaronder 
hun eigen ouders en voorouders, zijzelf en waarschijnlijk de hele 
hen bekende omgeving gebukt gingen. Hoe vermetel om te hopen 
daar ooit uit te geraken. Vervolgens moet men de sociale opvattin-
gen die tot aan 1870 het maatschappelijk leven beheersten, in het 
oog houden. Opvattingen die inhielden dat rijkdom en armoede 
door God of door de natuur bepaald werden. Men werd als arme 
of rijke geboren, men bleef dat en had daar zijn gehele verdere 
leven genoegen mee te nemen, aldus Hoefnagels. 254  

Er zijn redenen om aan te nemen dat het ongunstige beeld van 

252) A.G., Notulen Regenten, 5-8-1868 nr. 7. 
253) A.V.B., ds. IC nr. 703, Brief B. en W. 29-7-1868, en nr. 704, Antwoord Bijz. 
Raad 1-8-1868. 
254) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek; van sociaal con fikt naar strate-
gische samenwerking (Assen 1957), blz. 14. 
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Den Bosch op het gebied van het lager onderwijs in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw wat verbeterde. Daar was allereerst 
de langzaam ontluikende bewustwording van de arbeidende klasse, ge-
paard gaande met en gegrondvest op een geleidelijke verbetering 
van de sociaal-economische toestand. Dit bracht met zich mee een 
groeiend besef voor de noodzaak van het verwerven van de meest 
elementaire kennis en kundigheden. Vervolgens bleef het stadsbe-
stuur het schoolgaan zoveel mogelijk bevorderen. Dit betrof voor-
lopig alleen morele steun, want aan subsidiëring van het bijzonder 
onderwijs was men nog niet toe. Verder dient gewezen te worden 
op de inspanningen die parochiegeestelijken en vooraanstaande ka-
tholieken zich getroostten om in elke parochie bijzondere scholen 
op te richten, waarvan het personeel meestal bestond uit religieuzen. 
Dat hiermee de kwaliteit van het lager onderwijs met sprongen 
vooruitging en daardoor voor de volksklasse meer aantrekkelijk werd, 
is duidelijk. De kentering ten goede werd definitief bij de eeuwwis-
seling, toen de leerplichtwet voor geheel de jeugd een onderwijs-
periode van zes jaren verplicht stelde. 

Kon van het lager onderwijs gezegd worden dat ook voor de volks-
klasse steeds voldoende gelegenheid bestond om dit te volgen, van 
het voortgezet onderwijs kan zulks slechts in beperkte mate beweerd 
worden. Tot aan 1869 bestond op dit gebied eigenlijk alleen de 
koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten, in 1812 op-
gericht met het oogmerk „aan jongelingen, wier ouders tot den min-
vermogenden burgerstand behooren, gratis onderwijs te doen er-
langen in de schilder- en teekenkunst, en langs die weg den lust tot 
het beoefenen dier beide kunsten zoo veel mogelijk weder te doen 
herleven". Wekt deze doelomschrijving wellicht de indruk dat men 
hier uitsluitend te doen zou hebben met een soort academie voor 
schone kunsten, van meet af werden ook meer technische vakken bij 
het onderricht op de koninklijke school betrokken. „Zij werkt hoogst 
nuttig, zoowel ter bevordering van de industrie, het fabriekswezen, 
als de schoone kunsten en wetenschappen", aldus merkte het ge-
meenteverslag over 1861 op. Het onderwijs werd in de avonduren 
gegeven en was tot aan 1882 kosteloos. 255  

255) Wouters, t.a.p., blz. 214-221; zie ook R. A. van Zuijlen, Gedenkboek der 
Koninklijke School voor nuttige en beeldende Kunsten, opgerigt te 's -Hertogenbosch 
in 1812 (Den Bosch 1859). 
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In 1869 werd vervolgens de burgeravondschool opgericht, uit-
drukkelijk bestemd „voor die groote en nuttige klasse van werklie-
den om die algemeene ontwikkeling en voorbereiding voor de onder-
scheidene beroepen op te doen, welke in den tegenwoordigen tijd 
ene volstrekte behoefte is voor ieder, die in zijn werk op den duur 
met anderen zal willen wedijveren". De opzet was vooral de leerling 
algemeen te vormen, „hem die kennis der verschillende leervakken 
trachten bij te brengen, waardoor hij in staat gesteld wordt zijn am-
bacht of handwerk met meer nut en voordeel uit te oefenen en hen 
door en onder het aanleeren van die kennis te gewennen aan scherp 
zien en opmerken, aan zuiver denken en redeneren". Ook aan de 
burgeravondschool was het onderwijs aanvankelijk gratis. 256  

In tegenstelling tot beide genoemde scholen was de gemeentelijke 
ambachtsschool die in 1877 haar poorten opende, een dagschool en 
de eerste eigenlijke vakopleiding in de stad. De doelstelling welke 
bij de oprichting voor de geest stond, was „de vorming tot ambachts-
lieden, die degelijk kunnen werken en ook al die kundigheden bezit-
ten, welke in den tegenwoordigen tijd van een ambachtsman, die in 
alle opzichten op den naam van goed, degelijk ambachtsman aan-
spraak zal kunnen maken, vereischt worden". Ofschoon het in de 
bedoeling had gelegen de school in te richten voor timmeren, sme-
den en verven, kwam alleen een opleiding voor timmeren tot stand. 
Eerst na de reorganisatie van het technische onderwijs in 1917 zou 
hierin verandering komen. 257  

Tot slot dient nog melding gemaakt te worden van de school voor 
handenarbeid, die in 1881 op initiatief van enige burgers werd ge-
opend. Met deze school, waar in de avonduren onderricht werd 
gegeven, beoogde men de ontwikkeling van de jeugd van alle ran-
gen en standen te bevorderen, door deze een nuttig en aangenaam 
gebruik te leren maken van de vrije uren die anders met niets doen 
of nog erger werden zoekgemaakt. Zeer moderne ideeën lagen ten 
grondslag aan het onderricht dat er werd gegeven. Minvermogenden 
hadden gratis toegang. 258 

"6) Wouters, t.a.p., blz. 221-224. 
"7) t.a.p., blz. 225-227. 
2") Lap, blz. 227-230. 
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Tabel 17. Leerlingen op scholen voor voortgezet onderwijs, voor 
zover van belang voor de volksklasse, 1875-1910. 259  

1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 

koninklijke school 260 300 217 219 219 227 332 394 
burgeravondschool 54 62 62 74 72 103 26 21 
ambachtsschool — '- 	34 16 16 17 28 47 32 
school voor handen- 
arbeid — — 46 29 27 34 42 53 

De belangstelling voor het onderwijs aan bovengenoemde instel-
lingen varieerde naar gelang school en tijdsomstandigheden. De 
koninklijke school en de school voor handenarbeid hadden over het 
algemeen niet te klagen over gebrek aan belangstelling. De eerst-
genoemde oefende vooral aantrekkingskracht uit op de kleine bur-
gerij. De meeste leerlingen waren afkomstig uit de stand der hand-
werkslieden, niet onbegrijpelijk in een stad waar de ambachtelijke 
nijverheid nog zo'n vooraanstaande plaats innam. De school voor 
handenarbeid was zo in trek, dat meermalen leerlingen afgewezen 
moesten worden wegens gebrek aan ruimte, personeel en financiën. 
De burgeravondschool en de ambachtsschool daarentegen kampten 
nogal eens met gebrek aan leerlingen en met veelvuldig verzuim 
van de ingeschreven leerlingen. „Het ongeregeld schoolbezoek moet 
geweten worden aan de onverschilligheid van veel ouders en vooral 
van veel werkbazen, die er zich weinig om bekreunen of hunne 
zoons of leerlingen wat leeren of niets. Aan het oogenblikkelijke 
voordeel, dat zij van hen trekken, wordt helaas dikwerf de toekomst 
der jongelieden opgeofferd", zo stond te lezen in het gemeentever-
slag van 1873 over het grote schoolverzuim op de burgeravond-
school. Voor de ambachtsschool wees directeur L. Hezenmans er in 
de tachtiger jaren op, dat voor de leerlingen uit de minder gegoede 
stand „een klein daggeld veelal eene werkelijke behoefte is, al wordt 
het verdiend ten koste van hunne studiën en wellicht van hunne 

259) t.a.p., blz. 220, 224, 227 en 230. 
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toekomst". Wel was hij er zich van bewust dat de opleiding aan de 
school, met alleen timmeren, wellicht te eng van opzet was en te 
weinig aansloot bij de eisen die het moderne industriële leven stelde. 
De netelige toestand waarin de ambachten op dat moment verkeer-
den en het gebrek aan werk dat overal heerste, waren er volgens 
hem oorzaak van „dat vele jongelieden zich van de ambachten terug-
trekken om andere betrekkingen te zoeken, andere vakken te gaan 
beoefenen, welke volgens het oordeel hunner ouders een beter be-
staan in de toekomst beloven". Naast de ongunstige situatie in de 
ambachtssector noemde hij nog een andere oorzaak voor het terug-
lopen der belangstelling. Uit ervaring meende hij namelijk te moe-
ten constateren, „dat het opkomende geslacht niet meer met dien 
geest van arbeidzaamheid, dien werklust bezield is, zoo noodig voor 
een degelijk en goed werkman die meester wil worden in zijn vak". 
Daarbij kwam onder de jongelui in Den Bosch meer en meer de ten-
dens naar voren „naar eene gemakkelijke betrekking om te zien die 
bovendien hen schijnbaar hooger plaatst dan den ambachtsman". 2" 

De slotsom van deze vluchtige verkenning van de mogelijkheden 
tot het volgen van voortgezet onderwijs door de volksklasse en het 
gebruik dat door deze categorie hiervan werd gemaakt, luidt weinig 
positief. Allereerst kan gesteld worden dat één dagschool voor voort-
gezet onderwijs voor een stad als Den Bosch te weinig was, zeker 
wanneer men bedenkt dat deze school alleen opleidde voor het tim-
mervak. Verder viel het accent van het voortgezet avondonderwijs 
volgens ons te veel op algemene vorming en op de opleiding tot 
typisch ambachtelijke beroepen. Aan technisch onderwijs dat aan-
sluiting gaf op de behoeften van de industrie, werd zo goed als geen 
aandacht besteed. Daartegenover staat, dat de volksklasse nog niet 
geheel rijp was voor het volgen van voortgezet onderwijs. De meeste 
ouders gaven er de voorkeur aan hun kinderen zo snel mogelijk te 
laten deelnemen aan het arbeidsproces. Alleen de wat betere am-
bachtslieden stelden hun kinderen in staat avondonderwijs te vol-
gen. Over de gevolgen die het gebrek aan opleidingsscholen ener-
zijds en de geringe belangstelling van de gewone man voor het vol-
gen van onderwijs anderzijds hadden voor de vakbekwaamheid en 

280) t.a.p., passim. 
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de arbeidsgeschiktheid van de volksklasse, werd in een voorgaande 
paragraaf reeds geschreven. 

Voor de bestudering van de andere aspecten van het geestelijk en 
moreel peil der Bossche volksklasse, waren slechts weinig gegevens 
beschikbaar. Over meer algemene karaktereigenschappen ontbreken 
ze zelfs volledig. Weliswaar werden in de verslagen over het arm-
wezen een enkele maal onkunde, gebrek aan orde, zorg en vlijt, 
gebrek aan eergevoel, verwaarlozing en dergelijke kenmerkend ge-
noemd voor tal van gezinnen, nadere uitwerkingen hiervan treft men 
niet aan. Niettemin moet worden aangenomen dat genoemde kwali-
teiten uitermate belangrijke facetten vormden van de toestand van 
verpaupering waarin de volksklasse verkeerde. Het kan niet anders 
dan dat stoffelijke nood en geestelijke onvolwaardigheid elkaar sterk 
in de hand werkten. 

Opvallend is het dat in 's-Hertogenbosch de massaal heersende 
armoede zelden of nooit aanleiding gaf tot onrust en grootscheepse 
ontevredenheid. Hieruit moet men wel concluderen dat de volks-
klasse er over het algemeen gelaten in haar lot berustte. Over de 
redenen kunnen we weinig met zekerheid zeggen. Vermoedelijk 
speelden verscheidene factoren daarbij een rol, zoals de verregaande 
degeneratie of, wat minder scherp, de geestelijke onvolwaardigheid 
der volksklasse, het ontbreken van toegespitste klassentegenstellingen 
en het heersen van patriarchale verhoudingen, de gemeenschappe-
lijke geloofsbasis en de daaruit voortvloeiende levensbeschouwing, 
en tenslotte de niet geringe weldadigheid. Vooral de laatste factor 
dient men niet te onderschatten. De weldadigheid vulde immers 
steeds aan waar inkomsten uit arbeid tekort schoten. Sterker nog, 
niet weinig gezinnen beschouwden de weldadigheid als een min of 
meer vaste bron van inkomen. Tegenover de traditie van het geven 
die de welgestelde Bosschenaren, naar we nog zullen zien, lange tijd 
bleven huldigen, stelden de armen van deze stad de traditie van het 
ontvangen. Zij schaamden zich daar niet voor. Het kwetste hun 
eergevoel niet. Integendeel, niet zonder nadruk gaven zij deze eigen-
schap door aan hun kinderen, waarschijnlijk omdat deze wijze van 
inkomstenwerving bijzonder aantrekkelijk was. Enigszins wanhopig 
schreef de bijzondere raad van de St. Vincentiusvereniging in 1850 
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dat de vereniging zo weinig zedelijke invloed vermocht uit te oefe-
nen op de door haar bezochte gezinnen. De voornaamste oorzaak 
daarvan was zijns inziens gelegen „in de bij de meeste armen inge-
wortelde gewoonte van te ontvangen, het daaruit voortspruitende 
denkbeeld dat wij geven moeten en zij wederkeerig aan ons niets 
verplicht zijn". 261  Niets verplicht inderdaad, want het systeem van 
de veelal blinde bedelingen stelde geen voorwaarden. Dat het de 
zorgeloosheid, de werkschuwheid, de zucht tot straadopen en ledig-
gang in de hand werkte, daar stonden de gevers niet bij stil. 

Andere eigenschappen waardoor de Bossche volksklasse zich ken-
merkte, betroffen het gebrek aan spaarzin en het frequenteren van 
de bank van lening. Het eerste vereist enig voorbehoud, in die zin 
dat niet bedoeld wordt geheel de volksklasse hiermee te kwalificeren. 
Evenals in andere steden immers kende men in Den Bosch gedu-
rende de negentiende eeuw reeds een Nutsspaarbank, pensioen-
fondsen, ziekteverzekeringen, begrafenisfondsen en dergelijke, welke 
even zovele vormen van sparen vertegenwoordigden en hiervan werd 
ook door de volksklasse wel gebruik gemaakt. Het betrof hier even-
wel alleen de hogere inkomenscategorie uit deze klasse, de groep 
van industrie-arbeiders en ambachtslieden die in hun eigen onder-
houd konden voorzien. Niet vergeten mag immers worden dat niet 
heel de arbeidende klasse het schrale inkomen van nauwelijks vijf 
gulden in de week genoot. Reeds v66r 1870 waren er gespecialiseer-
de krachten die een weekloon van meer dan f20,— mee naar huis 
brachten. 262  In het licht van dit gegeven dient men nevenstaand 
staatje te interpreteren. 

261) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 937, Brief Bijz. Raad 28-5-1850 nr. 141. 
262) Van den Eerenbeernt en Pirenne, t.a.p., blz. 52 en 69; Franssen, t.a.p., passim. 
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Tabel 18. Spaarders bij de Nutsspaarbank in 1844 en nieuw-inge-
schreven spaarders bij deze bank in 1869. 263  

1844 1869 

handwerks- en ambachtslieden 193 162 
dienstboden en knechts 117 81 
minderjarigen 68 40 
administraties en verenigingen 12 7 
diversen 71 42* 

totaal 461 332 
*) als volgt nader te s 	weren: landbouwers 11, militairen 10, beambten 21 

Dat de gewone man, de ongeschoolde kracht, moeilijk tot sparen 
te brengen was, ondervond de St. Vincentiusvereniging. Deze ver-
eniging kon geen spaarkas in stand houden, ook al verstrekte zij op 
de ingelegde gelden een rente van 12%. 2" Een andere aanwijzing 
voor het geringe begrip dat de doorsnee-arbeider voor sparen aan de 
dag legde, geeft het feit dat in verscheidene bedrijven het oprichten 
van ziekenfondsen door de werknemers zelf werd tegengehouden, 
omdat zij een contributie van tien cent in de week te hoog achtten. 
Bij de parlementaire enquête van 1890 bleken in Den Bosch dan 
ook zeer weinig arbeiders bij een ziekenfonds te zijn aangesloten. 
Wederom waren het alleen de meer gespecialiseerde krachten, die 
over een onderling ziekenfonds beschikten. 263  

Kon het gebrek aan spaarzin voor een belangrijk gedeelte worden 
toegeschreven aan de over het algemeen geringe inkomsten, waar-
door de gewone man zelden iets overhield voor belegging op een 
spaarbankboekje, het frequenteren van de bank van lening laat zich 
slechts gedeeltelijk daaruit verklaren. Weliswaar was dit instituut 2" 

263) Verslag Spaarbank 's-Hertogenbosch 1844, blz. 1; De Spaarbank van 's-Her-
togenbosch (1820-1869), blz. 8. 
264) Zie par. 10, blz. 284-285. 
263) Vgl. blz. 60-61. 
266) Zie over dit onderwerp N. F. C. J. Sassen, De banken van leening in derzelver 
oorsprong en vestiging, vooral te 's-Hertogenbosch, in Noord-Brabant; Wetenschap-
pelijk Tijdschrift, jrg. 1 (Den Bosch 1854), blz. 65 -83; R. A. van Zuijlen, De 
banken van leening, ook tafelen van leening of lombarden genaamd, derzelver 
oorsprong en vestiging in Brabant, vooral te 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1853). 
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van onmiskenbaar nut voor hen die tijdelijk in geldnood verkeerden, 
doch anderzijds waren er maar al te veel die uit gewoonte van zijn 
diensten gebruik maakten. Zo schreef het gemeenteverslag over 1861 
de voortdurende toeneming van het aantal beleende panden toe aan 
„de steeds toenemende behoefte om met den geldvernielenden tijd-
geest mee te gaan, de behoefte, om zelfs in armoede, aan velerlei uit-
spattingen, waartoe zich zo meenige gelegenheid het geheele jaar op-
doet, deel te nemen". 267  Dat ondanks de vrij hoge rente van aan-
vankelijk 13 en later 12% zich velen, soms wekelijks naar de Schil-
derstraat begaven, waar de bank gevestigd was, laat zich aflezen uit 
de volgende tabel. 

Tabel 19. Beleende en geloste panden, alsmede de hiermee ge-
moeide geldbedragen, bij de bank van lening, 1855-1895. 268  

beleende panden geloste panden 

waarde gem. waarde gem. 
aantal in waarde aantal in waarde 

guldens per pand guldens per pand 

1855 76.259 197.008 2,58 70.726 180.866 2,56 
1860 85.999 232.493 2,70 79.925 218.194 2,73 
1865 83.632 220.239 2,63 83.139 221.886 2,67 
1870 84.334 239.496 2,84 82.338 232.677 2,83 
1875 85.953 245.090 2,85 83.410 243.854 2,92 
1880 82.725 263.991 3,19 79.738 257.619 3,23 
1885 76.532 237.240 3,10 73.207 229.170 3,13 
1890 82.457 217.755 2,64 78.910 209.010 2,65 
1895 71.755 173.507 2,42 68.082 168.322 2,47 

Hoewel uit het aantal beleende panden in beperkte mate het verloop 
der armoede valt af te lezen, is de correlatie niet zo positief als werd 
verwacht. Wel mag men op grond van bovengegeven cijfers conclu- 

267) G.A., Gemeenteverslag 1861, h. X blz. 96. 
268) t.a.p., 1855-1895, h. Armwezen. 
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deren dat de bank van lening een uiterst belangrijke plaats innam 
in het Bossche credietwezen. Niet minder dan gemiddeld 1.380 tot 
1.780 stuks goederen werden wekelijks als onderpand aangeboden, 
hetgeen bepaald niet weinig te noemen is. 

Een bij uitstek negentiende-eeuws probleem was het gebruik en 
misbruik van alcoholische dranken. De samenhang tussen alcohol-
gebruik en pauperisme werd reeds door tijdgenoten beseft. Men leze 
over de ervaringen die Ariëns in Enschede opdeed, waar 's middags 
en 's avonds de kroegen, die als muizenvallen iedere fabriek omrin-
den, honderden borrels kant en klaar in het gelid hadden staan om 
met één slok te verdwijnen en waar de vrouwen al evenveel zo niet 
meer dronken dan de mannen, zij het niet in de herberg maar thuis 
uit de koffiepot. 269  Volgens Broes van Dort gebruikte te Goes de 
mannelijke bevolking boven de achttien jaar gedurende de periode 
1850-1859 gemiddeld jaarlijks per man meer dan 38,5 liter sterke 
drank."' Nieuwenhuijs noemde te Amsterdam de jenever de toe-
vlucht van de werkman. 271  Het oordeel van Regout over het drank-
gebruik door de arbeidende klasse van Maastricht luidde weinig 
anders. 272  

Deze vier willekeurig gekozen steden waren geen uitzondering. 
Alcoholisme hield de volksklasse in geheel de „beschaafde" wereld 
in een wurgende greep. Aardappelen en jenever vormden het Euro-
pese hongerdiëet, aldus Huizinga. 273  Ook de Bossche volksklasse zat 
gevangen in deze vicieuze cirkel. Slechte en eenzijdige voeding, er-
barmelijke huisvesting, werkloosheid of lange arbeidsdagen met een-
tonig of uitputtend werk, kortom een uiterst armoedig bestaan deed 
velen hun toevlucht nemen tot de herberg en de sterke drank. Veel-
vuldig gebruik van alcoholica had op zijn beurt een sterke degene-
ratie tot gevolg, die niet alleen de armoede bestendigde, maar ook 
een ontsnappen eraan haast onmogelijk maakte. Het gebruik van 

269) G. Brom, Alfons Ariëns, dl. I (Amsterdam 1941), blz. 427-481. 
279) Burema, a.w., blz. 243. 
271) am., blz. 241. 
270) A. J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878; een bijdrage tot de sociaal-
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959), blz. 373; zie ook 
Litjens, a.w., blz. 251. 
273) Brom, Ariêns, dl. I, blz. 428; Verslag congres Drankmisbruik 1898, blz. 93. 
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sterke drank, „de worm die knaagt aan de gansche maatschappij, 
(doch) dit het sterkst bij de arme bevolking doet gevoelen", was vol-
gens het gemeenteverslag over 1878 een van de voornaamste oorza-
ken van de armoede onder de volksklasse. 274  „Wie schetst de ellende, 
de onzedelijkheid en de physische en intellectueele schade door dat 
verbruik tevens in de huisgezinnen aangericht?", werd reeds in een 
eerder verslag opgemerkt. 275  En verder: „Het denkbeeld dringt zich 
onwillekeurig op, dat de groote verbruikers van gedistilleerd wel de 
middelen ter hunner beschikking hebben om zich vleesch aan te 
schaffen, maar van die middelen een willekeurig slecht gebruik 
maken". 276  

Helaas beschikken we niet over gegevens die het alcoholprobleem 
in deze stad exacter demonstreren. Daarvoor moeten we terecht bij 
meer algemene cijfers. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
het hoofdelijk gebruik van gedistilleerd in ons land gedurende de 
periode 1831-1914. 

Tabel 20. Gemiddeld jaarlijks verbruik van gedistilleerd ad 50%, 
per hoofd van de bevolking in Nederland, 1831-1914. 277  

periode verbruik 
in liters 

periode verbruik 
in liters 

periode verbruik 
in liters 

' 
1831-1834 10,6 1860-1864 8,0 1890-1894 8,9 
1835-1839 10,2 1865-1869 7,6 1895-1899 8,4 
1840-1844 8,7 1870-1874 8,3 1900-1904 8,0 
1845-1849 7,0 1875-1879 9,8 1905-1909 7,2 
1850-1854 7,5 1880-1884 9,6 1910-1914 5,3 
1855-1859 7,7 1885-1889 9,0 

274) G.A., Gemeenteverslag 1878, h. X blz. 66; zie ook t.a.p., 1880, h. X blz. 77. 
272) t.a.p., 1873, bijl. DD blz. 25. 
27(4) t.a.p., 1875, bijl. I blz. 20. 
277) A. Don en Th. W. van der Woude, Het boek van den alcohol (Amsterdam 
1904), blz. 240: cijfers 1831-1899; J. G. L. Theunisse, Jan Frederik Vlekke 1849- 
1903; ethiek en rentabiliteit in een ondernemersleven (Tilburg 1966), blz. 218: 
cijfers 1900-1914. 
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Niet alle provincies leverden een even grote bijdrage aan dit lan-
delijk gemiddelde. Aan de hand van gegevens verstrekt door Don 
en Van der Woude berekenden wij voor iedere provincie het ge-
middeld jaarlijks verbruik in de periode 1871-1899. Dit leidde tot 
het volgende resultaat. 

Tabel 21. Gemiddeld jaarlijks verbruik van gedistilleerd ad 50%, 
per hoofd van de bevolking in Nederland en de provincies van 
Nederland, 1870_1899. 278  

_ 
verbruik in liters verbruik in liters 

Groningen 11,4 Friesland 7,8 
Noord-Holland 11,3 Drente 7,7 
Zuid-Holland 10,7 Noord-Brabant 6,8 
Utrecht 10,4 Zeeland 5,9 
Overijsel 9,0 Limburg 3,5 
Gelderland 8,4 Nederland 8,9 

Volgens deze tabel was het gebruik van gedistilleerd het grootst in 
de drie westelijke provincies en Groningen, het kleinst in de drie 
zuidelijke provincies. Uitgaande van het gegeven door Haakma Tres-
ling in 1876 vermeld 279 , dat jenever door eenvijfde deel van de 
Nederlandse bevolking geregeld werd gebruikt, betekent dit dat ieder 
lid van dat vijfde deel in Noord-Brabant 34 en in Limburg 17,5 liter 
per jaar consumeerde. Voor het rijk bedroeg dit 44,5 liter en voor de 
vier meest consumerende provincies 52 tot 57 liter. Voorwaar geen 
geringe hoeveelheden. 

De vraag is of genoemde cijfers van de drie zuidelijke provincies 
niet een al te roosIdeurig beeld geven. Ze berusten namelijk op de 
hoeveelheden veraccijnsd gedistilleerd. Niet bekend is in hoeverre 
door de bevolking van deze provincies gebruik werd gemaakt van 
gesmokkelde alcoholica, met name uit België, waar het drankver- 

278) Don en Van der Woude, a.w., blz. 220. 
279) Verdoorn, a.w., blz. 251. 
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bruik op een bijzonder hoog peil 4. 288  Bovendien zeggen de cijfers 
alleen iets over het gebruik van gedistilleerd. Over het verbruik van 
bier en wijn zijn soortgelijke gegevens niet bekend. Afgaand op uit-
latingen van tijdgenoten kan men aannemen dat bier in het zuiden 
van het land erg in trek was. Van Iterson noemde in 1868 deze drank 
de goede en goedkope algemene volksdrank in de Meierij. 281  Vermel-
denswaard is ook dat door het burgerlijk armbestuur van 's-Herto-
genbosch bier werd beschouwd als versterkend middel, te verstrekken 
aan zieken die door de armendokters werden behandeld. Verder 
werd in de beide armengestichten die dit bestuur onder zijn beheer 
had, bij verscheidene gelegenheden rijkelijk bier geschonken. 282  
Ongetwijfeld wijst dit op een meer algemeen gebruik van deze drank. 
Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de zuidelijke provincies, 
zeker voor wat betreft Noord-Brabant en Limburg, door hierdrinken 
compenseerden wat zij aan alcohol door minder jenevergebruik 
dierven. 

Het alcoholvraagstuk werd na 1870 zowel in Amerika als in 
Europa langs drie nieuwe wegen benaderd: studie van het alcoho-
lisme, een krachtige organisatie voor drankbestijding en wettelijke 
maatregelen. 283  Wat ons land betreft dient allereerst melding ge-
maakt te worden van de drankwet van 1881. 284  De kardinale punten 
in deze wet waren de beperking van het aantal tapperijen en de 
bevoegdheid toegekend aan de gemeentebesturen om dienaangaande 
verordeningen te maken. Het maximumstelsel stelde het aantal „ver-
gunningen" afhankelijk van het aantal inwoners. In gemeenten van 
meer dan 50.000 zielen mocht één vergunning op 500 inwoners 
worden uitgegeven. In kleinere gemeenten werd het maximum ver-
houdingsgewijs volgens een vaste tabel verhoogd. 285  Voor plaatsen 

282) Don en Van der Woude, a.w., blz. 217; H. Goeman Borgesius, De school in 
den strijd tegen drankmisbruik (Den Haag 1896), blz. 4. 
281) Van Iterson, a.w., blz. 31; zie ook J. C. G. Evers, Bijdrage tot de bevolkings-
leer van Nederland (Den Haag 1882), blz. 42; Maenen, a.w., blz. 373. 
282) Vgl. par. 13 en 14, blz. 354, 397 en 412. 
283) Thelini  SSP,  a.w., blz. 208. 
224 ) Wet van den 28sten juni 1881, houdende wettelijke bepalingen tot regeling 
van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronken-
schap, in Staatsblad 1881, nr. 97. 
288) Thennisse, a.w., blz. 222. 
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van 20.000 tot 50.000 inwoners gold één vergunning op 400 inwo-
ners. 286  Hoeveel tapgelegenheden Den Bosch in die dagen telde, is 
ons niet bekend. In 1849 waren er op een bevolking van 21.703 
inwoners 147 personen met het beroep van herbergier, kastelein, 
kroeghouder of tapper. 287  Wanneer men de mogelijkheid dat meer 
dan één persoon betrokken was bij een zelfde tapgelegenheid, buiten 
beschouwing laat, komt dit neer op een verhouding van 1 :148. 

De katholieke drankweerorganisatie stamde in ons land uit En-
schede, waar in 1895 het Kruisverbond werd opgericht. Het betrof 
hier een beweging, naar het model van Manning's League of the 
Cross, die onder de bezielende leiding van dr. Alfons Ariëns aller-
wegen snel terrein won en die sinds 1896 onder meer naar buiten 
trad via het drankbestrijdersblad De Kruisbanier. Van het begin af 
werd door Ariëns rekening gehouden met de omstandigheid, dat een 
al te rigoureuze stellingname inzake het drankgebruik lang niet 
overal een gunstig onthaal zou vinden. Dientengevolge werd uit 
tactische overwegingen het Kruisverbond van meet aan opengesteld 
voor tweeërlei groepen van drankbestrijders, namelijk geheelonthou-
ders en afschaffers. Onder de afschaffers schaarden zich diegenen 
die zich verplichtten tot onthouding van sterke drank en tot matig-
heid in het gebruik van bier en wijn. 288  

In Den Bosch was het vooral de in 1898 door pastoor C. C. Prin-
sen opgerichte Paulusvereniging die pogingen in het werk stelde 
het drankmisbruik te bestrijden. Overeenkomstig het gemoedelijke 
Brabantse levenspatroon droeg dit genootschap een uiterst gematigd 
karakter. Naast matigheid beoogde het alleen afschaffing van sterke 
drank — waaronder bier en wijn niet gerekend werden — na het 
middagmaal. 289  

Het effect van wettelijke maatregelen en drankweerorganisatie 
viel hier pas na de eeuwwisseling te bespeuren. Een summiere aan-
wijzing hiervoor treft men aan in het verloop van het aantal ver-
baliseringen wegens openbare dronkenschap. 

286) Don en Van der Woude, a.w., blz. 247. 
287) Uitkomsten Volkstelling 1849, Noord-Brabant, blz. 84-89. 
288) Theunisse, a.w., blz. 225-227. 
288) a.w., blz. 250-251. 

113 



Tabel 22. Verbaliserin gen wegens openbare dronkenschap, 
1882-1911.° 

gem. 
periode jaarlijks 

aantal 
jaar aantal jaar aantal jaar aantal 

1882-1884 1.252 1900 1.640 1904 1.340 1908 1.213 
1885-1889 1.047 1901 1.490 1905 1.186 1909 963 
1890-1894 945 1902 1.280 1906 1.133 1910 735 
1895-1899 1.610 1903 1.483 1907 984 1911 495 

Hoewel men uit bovenstaande cijfers niet al te verregaande con-
clusies mag trekken, kan men er op zijn minst uit opmaken dat 
dronkenschap als straatverschijnsel sterk afnam. Dat het kwaad van 
het drankmisbruik zich echter diep had geworteld en het heel wat 
moeite zou kosten vooraleer het ook uit de huizen verdween, moge 
blijken uit de circulaire die de gezondheidscommissie nog in 1905 
genoodzaakt was mee te geven aan alle leerlingen van de lagere 
scholen in de stad, bestemd voor hun ouders. Hierin sprak zij haar 
bezorgdheid uit over het misbruik dat bij sommige(?) ouders bestond 
om aan hun kinderen in de eerste levensjaren kleine hoeveelheden 
sterke drank te geven om hen rustig te houden of om andere 
redenen. Zij waarschuwde de ouders uitdrukkelijk „aan hunne kin-
deren geen alcoholische dranken (dus ook geen bier of wijn) te ge-
ven en allerminst sterke dranken (jenever, bitter, cognac, brandewijn, 
anisette enz.) zelfs niet in de kleinste hoeveelheden, tenzij op voor-
schrift van den geneesheer". " 1  

Aan het slot van deze paragraaf over de geestelijke en morele 
ontwikkeling van de Bossche volksklasse, willen wij nog even in-
gaan op de sexuele moraliteit en wel op de betrekkelijk veel voor-
komende verschijnselen van prostitutie en buitenechtelijke gehoor- 

2") G.A., Gemeenteverslagen 1882-1911, h. Gemeentepolitie; zie ook Officieel 
verslag congres Alcoholisme 1920, blz. 36-37. 
egl) G.A., Gemeenteverslag 1905, bijl. Q blz. 25-26. 
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ten. Beiden hingen onmiskenbaar samen met de functie die 's-Her-
togenbosch had als garnizoensstad. In tegenstelling tot de voorgaan-
de eeuwen werd de uitoefening van het bedrijf der prostitutie in de 
negentiende eeuw officieel geduld. De overheid beperkte zich tot 
het geven van voorschriften, meestal betrekking hebbend op politio-
neel en geneeskundig toezicht. De gewettigde prostitutie berustte op 
de overtuiging dat de prostitutie wel gevaarlijk was, maar een nood-
zakelijk kwaad dat door reglementering binnen de perken gehouden 
moest worden, mede in verband met de verspreiding van de besmet-
telijke geslachtsziekten. Pas in 1911 werd de gereglementeerde pros-
titutie opgeheven. 2" 

Tot dat jaar werd „het oudste beroep" als wettig middel van be-
staan erkend. In de meeste steden waren dan ook bordelen en bor-
deelstraten te vinden. Lewandowski en Van Dranen vermelden dat 
in 1889 in 28 gemeenten van ons land in totaal 181 bordelen be-
stonden. Den Bosch telde er volgens deze auteurs twee. 293  Dat deze 
officiële cijfers de waarheid geweld aandoen, blijkt uit het gemeen-
teverslag van deze stad over 1870. Volgens deze bron bedroeg in 
genoemd jaar het aantal publieke huizen dat door de geneeskundige 
van de politie geregeld werd bezocht, zes. Het aantal bij de politie 
ingeschreven publieke vrouwen bedroeg toen 20. In 1881 oefenden 
hier minstens 27 prostituées haar beroep uit. 294  

In 1840 richtten enige bewoners van de Korte Putstraat zich tot 
de raad der gemeente met de klacht dat in het bordeelhuis E 252 
tal van ongeregeldheden plaatsvonden, waardoor de rust van de 
straat menigmaal werd verstoord. Deze klacht werd voor de raad 
aanleiding paal en perk te stellen aan het euvel dat „de houders 
van zoogenaamde publieke huizen zich verstouten om zich in de 
aanzienlijkste en meest begane straten dezer stad neder te zetten, 
waardoor de grootste ergernis voor het algemeen en inzonderheid 
voor de jeugd ontstaat". Besloten werd „aan de houders dier huizen 
een bepaalde straat aan te wijzen, buiten welke zij zich in deze stad 
niet zullen vermogen neder te zetten of te verblijven". De straat die 

2") H. W. J. Volmuller, Het oudste beroep; geschiedenis van de prostitutie in 
Nederland (Utrecht 1966), blz. 26-31 en 43. 
293) a.w., blz. 36. 
294) Vgl. par. 13, blz. 382-384. 
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werd uitverkoren, was de Lange Tolbrugstraat. 295  Vier jaar later 
werd de prostitutie van gemeentewege geheel gereglementeerd. Pu-
blieke huizen en publieke vrouwen werden verplicht zich te laten 
inschrijven bij de politie. De laatste werden voortaan aan een gere-
geld geneeskundig onderzoek onderworpen."' 

Klachten over het uitoefenen van het bedrijf der prostitutie in de 
garnizoensstad Den Bosch deden zich niet alleen in 1840 voor. 
Reeds in 1810 schreef de algemene directeur der politie te Parijs, die 
hier op bezoek was geweest, dat „binnen deze stad eene menigte 
slegte Vrouwen des avonds de straten rondlopen om haar vernede-
rende Kostwinning uit te oefenen". 297  Aan het einde van de negen-
tiende eeuw was de situatie in dit opzicht weinig anders. Stadsheke-
laar Jocris, pseudoniem van Jan Krekel, schreef in De Noordbraban-
ter van 28-29 september 1890 dat „de Stationsweg avond op avond 
bezaaid was met veile deernen, die den weg naar 't spoor, naar 
Deuteren enz. ontoegankelijk maakten voor fatsoenlijke lién; iemand, 
die dames naar of van 't station wilde begeleiden, was nolens volens 
genoodzaakt gebruik te maken van een omnibus, dewijl op en langs 
de weg de liederlijkheid zich in al haar walgelijkheid openbaarde": 
Hetzelfde euvel deed zich aldus deze observator ook voor op de 
Parade en de Buitenhaven."' 

In hoeverre de prostitutie te 's-Hertogenbosch samenhang ver-
toonde met de armoede waarin de volksklasse verkeerde, is natuurlijk 
moeilijk na te gaan. Wel kan worden aangenomen dat de armoede 
zeer zeker een bepalende factor zal hebben gevormd met betrekking 
tot een verlaging van het normbesef, waardoor de uitoefening van 
dit beroep gemakkelijker werd. 

Het cijfer van de buitenechtelijke geboorten toonde veel meer de 
invloed van de armoede. Vermunt, die een sociaal-statistische be- 

t95) G.A., Notulen Raad, 17-2-1840 nr. 6, blz. 105. 
296) t.a.p., 5-7-1844 nr. 11, blz. 123 e.v.; G.A. col K. en V., Reglement op de 
zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen, binnen de stad 's-Hertogen-
bosch (Raadsbesluit 5-7-1844). In 1857 werd aangehaald reglement vernieuwd. 
Zie t.a.p., Verordening op de zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen 
te 's-Hertogenbosch (Raadsbesluit 21-2-1857). 
297) Aangehaald door Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, blz. 268-269. 
298) Jocris, a.w., nr. VI, blz. 17. 
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schrijving heeft gegeven van dit verschijnsel in Breda, 's-Hertogen-
bosch, Tilburg en Noord-Brabant in het algemeen, constateerde dat 
over het algemeen genomen het getal der onwettige geboorten in de 
loop van de negentiende eeuw relatief bezien sterk afnam. 

Tabel 23. Onwettige geboorten, in Breda, 's-Hertogenbosch, Til-
burg en de provincie Noord-Brabant, 1851-1900. 299  
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1851-1855 273 7,3 232 9,7 58 2,7 1575 2,8 
1856-1860 281 7,9 215 8,9 47 1,6 1645 2,9 
1861-1865 269 7,1 242 9,5 43 1,4 1777 2,5 
1866-1870 251 6,3 278 10,8 46 1,2 1717 2,6 
1871-1875 264 6,4 230 8,2 51 1,0 1622 2,2 
1876-1880 188 3,9 198 6,1 65 1,3 1426 1,9 
1881-1885 187 3,9 174 4,8 58 1,1 1436 1,8 
1886-1890 189 3,8 243 5,3 54 1,0 1699 2,1 
1891-1895 182 3,6 220 4,9 60 1,0 1774 2,1 
1896-1900 131 2,4 181 4,1 88 1,2 1658 1,8 

Opvallend is het grote verschil in relatieve frequentie tussen de 
beide garnizoenssteden Breda en Den Bosch enerzijds en de provin-
cie en Tilburg anderzijds. Behalve tot een duidelijk aanwijsbaar 
verband tussen de aanwezigheid van een garnizoen en de hoogte 
van het cijfer der buitenechtelijke geboorten, concludeert genoemde 
auteur eveneens tot een samenhang van armoede met het percentage 
van onwettige kinderen. Onderzoekingen naar het beroep der onge-
huwde moeders, en eventueel naar dat van de verwekkers, en naar 
de wijken der stad waaruit zij afkomstig waren, wezen uit dat de 
meeste behoorden tot de volksklasse. 300 

299) K. J. G. M. Vermunt, Buiten-echtelijke geboorten; een sociaal-statistische be-
schrijving van het verschijnsel te Breda gedurende de negentiende eeuw, in Aspec-
ten van het sociale leven in Breda na 1850, blz. 169. 
30e) t.a.p., passim. 
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Natuurlijk is het cijfer van de onwettige geboorten geen exacte 
maatstaf voor het al dan niet veelvuldig voorkomen van buitenech-
telijk geslachtsverkeer. Toch vormt het wel een aanduiding voor de 
omvang van laatstgenoemd verschijnsel. Het veelvuldig voorkomen 
ervan, ook in Den Bosch, is allereerst toe te schrijven aan de aanwe-
zigheid van een groot garnizoen, van een groot aantal ongehuwde 
mannen die onder een niet al te sterke sociale contróle stonden en 
die ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht uitoefenden op de 
vrouwelijke bevolking van de stad. Brengt men de armoede als rele-
vante factor naar voren, dan wijzen wij slechts op de erbarmelijke 
huisvesting, op de één- en tweekamerwoningen waarin soms meer 
dan zes personen gehuisvest waren. Hierdoor kon voor de ouders 
van intimiteit bij de sexuele omgang geen sprake zijn. Dit had weer 
tot gevolg dat de kinderen vermoedelijk al heel vroeg „de regels van 
het spel" leerden, hetgeen ook het geval was door de omstandigheid 
dat niet zelden kinderen van verschillend geslacht de nacht in één 
bedstee doorbrachten. Verder was de armoede vanzelfsprekend voor 
velen een belemmering om vroeg te trouwen, met als gevolg toene-
ming van het buitenechtelijk geslachtsverkeer. Overigens moet men 
wel bedenken dat de „zorgeloosheid" der armen ook juist hierin be-
stond, dat men ging trouwen zonder te beschikken over voldoende 
middelen om een gezin te kunnen onderhouden. Ongetwijfeld zal 
tot het bestaan van dit euvel de mogelijkheid zich een „inkomen" te 
verwerven uit de bedeling veel hebben bijgedragen. 

De moraliteit der volksklasse vertoonde onmiskenbaar een sterk 
van de algemene negentiende-eeuwse normen afwijkend karakter in 
de verschijnselen van kindersterfte en abortus. Over de houding van 
de volksklasse tegenover de kindersterfte spraken wij hiervóór reeds. 
Dezelfde medicus die zich hevig verontrust toonde over bepaalde 
onoirbare praktijken welke de hoge kindersterfte in de hand werk-
ten, deed in 1869 ook een boekje open over de eventuele oorzaken 
van het groot aantal kinderen dat levenloos ter wereld werd ge-
bracht. In 1861 bedroeg dit ongeveer 6% van de geboorten, in 1866 
en 1867 zelfs 8 á 9%. Vooral van de buiten het huwelijk verwekte 
kinderen bleek het getal levenloos aangegevenen schrikbarend hoog 
te zijn. .' (Dit alles noopte dokter Godefroi een collega uit Goes, die 
bijna tien jaar eerder voor zijn gemeente hetzelfde concludeerde, 
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volmondig na te zeggen: „Wie huivert niet bij het zien dezer cijfers 
en brengt zich niet onwillekeurig voor den geest het groot aantal 
geheime misdaden, dat er moet worden gepleegd, al de kommer en 
ellende, die er moet worden geleden, om tot zulke uitkomsten te 
geraken!" 3" 

lol) Godefroi, De kindersterfte, t.a.p., blz. 98-99. 
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HOOFDSTUK II 

ORGANISATIE VAN DE ARMENZORG, 
GEEN LIEFDADIGHEID UIT BELASTINGPENNINGEN 

§ 3. ARMENZORG IN NEDERLAND 

De denkbeelden die rond het midden der vorige eeuw domineer-
den bij de discussies over de vraag tot wiens taak de armenzorg be-
hoorde, pasten geheel bij het tijdperk van staatsonthouding en nau-
welijks beperkte vrijheid, dat Nederland na de afstand van koning 
Willem I was binnengetreden. Overeenkomstig het in de grondwet 
gehuldigde beginsel van scheiding tussen kerk en staat had de over-
heid geen andere taak dan de vrijheid van haar burgers in dezen ten 
volle te respecteren. Zij mocht eerst dan optreden, wanneer de maat-
schappelijke orde werd bedreigd. 1  Wel vielen meningen te beluiste-
ren die op armenzorggebied aan de staat een welomschreven en be-
langrijke plaats toekenden, maar de meest gezaghebbende verleen-
den de absolute voorrang aan de kerkelijke en particuliere liefdadig-
heid en ontzegden aan de overheid vrijwel elke bemoeienis ermee. 

Aan het einde van de achttiende eeuw was men echter in de 
kringen van de verlichte burgerij reeds ernstig kritiek beginnen te 
uiten op de wijze waarop de kerken en particulieren al eeuwen lang 
de armenzorg behartigden. Naar het inzicht van de patriotten be-
deelden de diaconieën te gemakkelijk zonder de werkelijke toestand 
en behoeften der armen te kennen en zonder voldoende onderscheid 
te maken tussen valide en invalide armen. De bedeling was daardoor 
eerder oorzaak van vermeerdering dan van vermindering der armoe-
de. Opheffing van de armoede was volgens de verlichte denkers 
alleen mogelijk, indien de bestaande armenzorg ingrijpend werd ver-
anderd. Feitelijk begint hiermee al de strijd die voorafging aan de 
eerste nationale wet tot regeling van het armbestuur, welke wet op 
28 juni 1854 tot stand kwam en op 1 september 1854 in werking 

1) De Vrankriiker, a.w., blz. 32-40; Everts, Algemene inleiding, t.a.p., blz. 7. 
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trad. In 1870 onderging deze armenwet een wijziging en in 1912 
werd zij vervangen door een nieuwe, die tot 1965 van kracht bleef. 

De voorgeschiedenis van de armenwet van 1854, uitvoerig ge-
schetst door Melief 2, was gekleurd door strijd. De inzet ervan werd 
gevormd door de plaats en de functie van de overheid ten aanzien 
van de armenzorg. Tijdens de Bataafse Republiek werden door de 
verlichten al verscheidene pogingen ondernomen om de vrijheid 
van de kerken op dit terrein te beknotten en te komen tot een zekere 
secularisatie van de armenzorg. 3  

De belangrijkste van deze pogingen resulteerde in de door het 
Uitvoerend Bewind op 15 juli 1800 uitgevaardigde Publicatie, hou-
dende eene wet voor het Armen-Bestuur over de geheele Republiek. 
Deze wet berustte op de staatsregeling van 1798, die op haar beurt 
de leer van de volkssoevereiniteit en het maatschappelijk verdrag tot 
grondslag had. Ervan uitgaande dat de maatschappij tot taak had 
het verschaffen van arbeid aan de „nijveren", van onderstand aan 
de onvermogenden, beoogde de wet een sterke centralisatie van de 
armenzorg zonder evenwel over te gaan tot een algemeen amalgama 
der armenfondsen; naast het nieuw op te richten algemeen armbe-
stuur mochten de kerken hun werk blijven voortzetten. Algehele 
zelfstandigheid werd hun daarbij echter niet gelaten. Zij werden 
onderworpen aan een indirect toezicht van de zijde van het alge-
meen armbestuur. Tot slot schafte de wet de tot dan toe in de prak-
tijk van de armenzorg uiterst gewichtige akten van indemniteit zon-
der meer af. Door middel van deze akten, ook bekend onder de 
naam van ontlastbriewn, borgbrieven, brieven van garantie en akten 
van bevrijding, trachtten de plaatselijke besturen de vestiging van 
arme lieden in hun gemeente te voorkomen. Bedoelde papieren hiel-
den een belofte in van de overheid of een armbestuur van de plaats 
van herkomst om een nieuw domicilie te vrijwaren van ondersteu-
ning in geval van armlastigheid. 4  

Door verscheidene oorzaken kwam de wet van 15 juli 1800 niet 
tot uitvoering. Hiertoe behoorde allereerst de voorzichtige houding 
van de agenten van inwendige politie, nationale opvoeding en eco- 

3) Melief, a.w. Hetgeen volgt, wordt in hoofdzaak aan deze studie ontleend. 
3) a.w., blz. 1-27. 
4) a.w., blz. 3-4 en 28-31. 
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nomie, die adviseerden het algemeen armbestuur niet te stichten, 
tenzij op een financiëel gezonde basis. Verder was er de tegenwer-
king van de kerkelijke armbesturen, die om motieven van principiële 
aard de armenwet geheel of gedeeltelijk verwierpen. De bestrijding 
verklaart evenwel niet de afschaffing van de wet in 1802. Deze werd 
volgens Melief eerst onvermijdelijk na het gedeeltelijke herstel van 
de gewestelijke en stedelijke autonomie door de constitutie van 1801 
en de toestemming tot handhaving van de akten van indemniteit die 
hieruit voortvloeide. De oprichting van een algemeen armbestuur 
hield immers ten nauwste verband met de vestiging van de staats-
eenheid, terwijl juist door genoemd herstel de armenzorg, in meer-
dere mate dan de armenwet van 1800 toeliet, ten laste kwam van 
de gewestelijke en stedelijke besturen. 5  

Zo strandde de poging van de overheid om de armenzorg in ons 
land wettelijk te regelen. Toenemende verwarring heerste nadien op 
dit terrein. De plannen om door algemene maatregelen de gehele 
armenzorg te verbeteren, in 1804 naar voren gebracht door het depar-
tementaal bestuur van Holland, liepen op niets uit, voornamelijk ten 
gevolge van de afwijzende houding der kerken. Evenmin zag koning 
Lodewijk na de inlijving bij Frankrijk in 1810 zijn streven tot wet-
telijke regeling van dit onderwerp met succes bekroond. Wel bracht 
de inlijving voor het gebied ten zuiden van Maas en Waal en in 
Zeeland een plaatselijk sterke centralisatie van de armenzorg, om-
dat hier de Franse armenwetten executoir werden verklaard. 6  

In de grondwet van 1815 werd de armenzorg en de opvoeding 
van 'arme kinderen als een zaak van groot belang aan de regering 
aanbevolen. De koning werd verplicht jaarlijks een uitvoerig verslag 
hieromtrent uit te brengen aan de Staten-Generaal. De enige wette-
lijke regeling die onder koning Willem I tot stand kwam, de wet van 
28 november 1818, betrof evenwel slechts een beperkt onderdeel 
van de armenzorg, namelijk de aanwijzing van het domicilie van 
onderstand. De wet wees de geboorteplaats aan als de gemeente van 
onderstand. Indien echter iemand gedurende vier achtereenvolgende 
jaren in een andere gemeente dan zijn geboorteplaats had gewoond 
en daar de opgelegde belastingen had betaald, verving deze gemeente 

5) a.w., blz. 64-65 en 72-73. 
8) a.w., blz. 73-90. 
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de geboorteplaats als domicilie van onderstand. De eerder genoemde 
akten van indemniteit werden na de uitvaardiging van de wet ver-
vallen verklaard. 7  

De uitvoering van deze wet stelde teleur. Ze was aanleiding tot 
talrijke geschillen, niet alleen tussen gemeentebesturen en burger-
lijke armbesturen over restitutie van onderstandsgelden, maar ook 
tussen overheid en kerkelijke armbesturen, die eveneens aan de bur-
gerlijke wet gebonden waren, maar niettemin weigerden het wette-
lijk onderstandsdomicilie te erkennen van behoeftigen die elders ter 
kerke gingen. Deze geschillen leidden enerzijds tot een steeds ver-
dergaande secularisatie van de traditionele liefdadigheid, anderzijds 
tot een groeiend verzet hiertegen in kerkelijke kringen. Met name 
in de veertiger jaren nam de oppositie tegen de inmenging van het 
burgerlijk gezag in de kerkelijke liefdadigheid in kracht toe. 8  

Beide tegenstrijdige krachten speelden een belangrijke rol bij de 
tenuitvoerlegging van artikel 195 van de grondwet van 1848. Dit 
artikel bepaalde: „Het armbestuur is een onderwerp van aanhou-
dende zorg der Regering, en wordt door de wet geregeld. De Koning 
doet van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig ver-
slag aan de Staten-Generaal geven". Thorbecke interpreteerde dit 
artikel, waarin voor het eerst sprake was van een wet op het arm-
bestuur, zodanig dat hij dit armbestuur trachtte te maken tot een 
voorwerp van aanhoudende zorg in de strikte zin van het woord. 
Hoewel hij van staatsbemoeiing met en deelname van de overheid 
aan het economisch leven niet wilde weten, achtte hij het staats-
zaak het pauperisme staathuishoudkundig te bestrijden. Hij be-
schouwde de heersende armoede als een maatschappelijk verschijn-
sel dat rechtstreeks de staat aanging. De armenzorg als regel te wil-
len overlaten aan de kerkelijke en particuliere liefdadigheid was 
naar zijn mening in strijd met de materie en het algemeen belang. 
De gehele armenzorg kwam rechtstreeks de staat toe. Deze vulde 
niet aan waar particulieren en diaconieën te kort schoten, maar 
stond hun wel toe aan de staatszorg deel te nemen. Zij mochten 
hun verarmde geloofsgenoten blijven onderhouden, waren daarbij 

7) a.w., blz. 91-112. De Wet van 1818 staat als bijlage in de studie van Melief 
opgenomen. 
8) a.w., blz. 113-186. 
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evenwel onderworpen aan de voorschriften en het toezicht van de 
wetgever. 

In deze geest ontwierp Thorbecke als minister van Binnenlandse 
Zaken in 1851 een wet op het armbestuur die alle instellingen van 
weldadigheid omvatte. Begrijpelijk was de tegenstand van de kerke-
lijke instanties tegen het ontwerp uitermate groot. Algemeen ver-
wierpen zij een recht op onderstand in welke vorm ook, eisten volle-
dige vrijheid op voor de kerkelijke liefdadigheid en ontzegden de 
staat het recht om regels op te stellen voor wat naar hun opvatting 
een zuiver kerkelijke aangelegenheid was. Kranten als De Tijd en 
De Noordbrabanter namen krachtig stelling. Het Bossche dagblad 
schreef met heilige verontwaardiging: „Eene wet, die buiten de 
Grondwet streeft, die de vrijheid van Godsdienst, de vrijheid van 
vereeniging tot liefdadigheid, de vrijheid van beschikking over wet-
tigen eigendom en de vrijheid van geweten krenkt; de wet, die regel-
regt tot eene armentax, tot socialismus voert; de wet, die, wat der 
vaderen liefde instelde om hunne zielen te behouden; de wet, die al 
wat door het voorgeslacht in den persoon des behoeftigen voor Chris-
tus zelf gedaan is, wil omver werpen en de rust der vrome vaderen 
tot zelfs in 't graf dreigt te storen; die wet.... moet vallen". 9  Thor-
becke's ontwerp kwam niet in behandeling, ook niet nadat hieruit 
de ergste dwangbepalingen waren verwijderd, doordat in april 1853 
het eerste ministerie-Thorbecke ten val kwam, naar aanleiding van 
de agitatie ten gevolge van het herstel der bisschoppelijke hiër-
archie.") 

Door het kabinet-Van Hall, waarin mr. G. C. J. van Reenen Bin-
nenlandse Zaken beheerde, werd opnieuw een wetsontwerp tot rege-
ling van het armbestuur aanhangig gemaakt. Dit ontwerp, dat wel 
de eindstreep haalde en op 28 juni 1854 het Staatsblad bereikte, 
droeg het karakter van een compromis. Enerzijds trachtte Van Ree-
nen de kerkelijke armbesturen zoveel mogelijk tegemoet te komen 
in hun streven naar vrijheid, anderzijds kon hij zich toch niet geheel 

9) De Noardbrabanter, 29-11-1851. Dit dagblad nam in genoemd jaar tal van 
artikelen over het armwezen op, waarvan de meesten vurig pleitten voor de voor-
rang der christelijke liefdadigheid. Zie de afleveringen van 8, 11, 13, 18, 20 en 
22-2-1851; 23, 25 en 28-10-1851; 5, 13, 25, 27 en 29-11-1851; 13 en 18-12-1851. 
10) Melief, a.w., blz. 186-202. 
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losmaken van het beginsel dat ook zij onderworpen dienden te zijn 
aan bepaalde wettelijke voorschriften, en dat ook de staat een taak 
had op het terrein van de armenzorg. 11  De hoofdgedachten waarop 
zijn regeling van het armbestuur berustte, werden door hem in de 
memorie van toelichting als volgt geformuleerd: 

„Niemand heeft regt onderstand te eischen van eenig openbaar 
bestuur. Het ondersteunen van armen is een zedelijke, geen burger-
lijke plicht. In beginsel mag ieder, die ondersteuning behoeft, haar 
vragen aan zijne medemenschen. Die natuurlijke bevoegdheid wordt 
echter beperkt door de behoeften eener geregelde zamenleving in 
den Staat, want onbeperkte bevoegdheid tot vragen wordt bedelarij. 
Deze is gevaarlijk voor de orde en rust in den Staat. De Staat is ver-
pligt tegen dat gevaar te waken en dus eene politiezorg uit te oefe-
nen met opzigt tot de armoede. De beperking der natuurlijke be-
voegdheid tot vragen heeft plaats ten opzigte dergenen, bij wie de 
armen zich aanmelden. Het aanwijzen van instellingen, bestemd 
tot het verleenen van onderstand, brengt mede, dat het vragen aan 
deze worde toegestaan. Het vragen aan bijzondere personen, waar 
dit het karakter van bedelarij aanneemt, moet daarentegen verboden 
blijven. Uit die door den Staat opgelegde beperking der natuurlijke 
bevoegdheid tot vragen, vloeit, als onvermijdelijk gevolg, voort, dat 
de Staat moet aanwijzen, bij welk van zijnentwege bestaand bestuur 
de arme zich kan aanmelden. Ondersteuning van Staatswege kan 
en behoort echter in den regel niet anders te geschieden, dan wan-
neer de arme geen onderstand van elders kan erlangen en niet in 
staat is voor zich zelven te zorgen. Evenzeer als een bijzonder per-
soon ondersteuning aan armen kan weigeren of verleenen, kan ook 

") a.w., blz. 202-213. Ook het ontwerp-Van Reenen ondervond aanvankelijk niet 
de volle instemming van De Noordbrabanter. Dit dagblad, dat in 1854 zeer veel 
aandacht besteedde aan de Wet tot regeling van het Armbestuur, bleef geporteerd 
voor volledige staatsonthouding op het gebied van de armenzorg. Zulks in tegen-
stelling tot De Nieuwe Noordbrabander, een krant welke eveneens te 's-Hertogen-
bosch verscheen en die sterk onder invloed stond van de Bossche advocaat, ge-
meenteraadslid en lid van de Eerste Kamer, mr. N. F. C. J. Sassen. Sassen was 
een van de weinige katholieken die pleitten voor verregaande staatsbemoeienis ten 
aanzien van de armenzorg. Zie hierover de artikelen in De Noordbrabanter van 
29-6-1854; 1, 8 en 15-7-1854. Over de houding van Sassen aangaande de Bossche 
armenzorg wordt in par. 6 gesproken. 
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van Staatswege de aanvrage der armen worden afgeslagen of toe-
gestaan". 12  

Overeenkomstig de geciteerde denkbeelden berustte de armenwet 
van 1854 op de volgende beginselen: 
1. de ondersteuning van armen diende te worden overgelaten aan 

de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid (art. 20); 
2. de burgerlijke armenzorg mocht een arme slechts dan onderstand 

verlenen, wanneer hij die niet van kerkelijke of bijzondere in-
stellingen van weldadigheid kon verkrijgen (art. 21); 

3. de burgerlijke armenzorg mocht slechts bij volstrekte onvermij-
delijkheid steunen (art. 21); 

4. vermindering van subsidies uit de fondsen van burgerlijke ge-
meenten aan instellingen van weldadigheid was noodzakelijk 
(art. 59-61). 13  

Enigszins anders geformuleerd kan men stellen dat de geest van 
de wet enerzijds werd bepaald door erkenning van de voorrang van 
de kerkelijke en particuliere liefdadigheid en de vrijheid om haar 
zaken naar eigen inzicht te regelen, anderzijds door de inschakeling 
van het subsidiaire en het politionele optreden van de overheid. Het 
overlaten van de armenverzorging aan de kerkelijke en bijzondere 
instellingen van weldadigheid hield niet alleen in dat de wetgever 
aan deze voorrang verleende boven de van overheidswege uitgeoe-
fende zorg, maar ook dat hij zich zoveel mogelijk onthield van in-
menging in het beheer en bestuur van genoemde instellingen. Enkele 
summiere voorschriften daargelaten, garandeerde hij hun een volle-
dige onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag. De instellingen 
waren alleen verplicht mededeling te doen van inrichting en be-
stuur, jaarlijks enige gegevens te verstrekken voor het regeringsver-
slag, desgevraagd aan de burgerlijke armbesturen op te geven of be- 

12) Hand. Tweede Kamer 1853-1854, bijlagen, blz. 196; gecit. ook in De Noord-
brabanter, 21-1-1854, en in H. Verwoert, Wet tot regeling van het Armbestuur in 
het Koningrijk der Nederlanden (Amsterdam 1857), blz. 146-147. 
13) Hand. Tweede Kamer 1909-1910, bijlagen nr. 2423: Mem. van Toe!. Armenwet 
1912; zie ook Eindrapport van de Staatscommissie Vervanging Armenwet ingesteld 
bij Koninklijk Besluit van 12 april 1947 nr. 16 (Den Haag 1954), blz. 165 
H. J. P. J. Goedmakers, De periode van 1854 tot 1912, in Maatschappelijke zorg 
in historisch perspectief, blz. 95; H. Smissaert, Overzicht van het Nederlandsch 
Armwezen (Haarlem 19102), bh. 16. 
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paalde personen door hen werden ondersteund, vooraf kennis te ge-
ven van openbare inzameling van gelden en in geval van aanvragen 
van subsidie uit burgerlijke fondsen de noodzakelijkheid daartoe aan 
te tonen. Voorts waren op hen van toepassing de wettelijke bepalin-
gen met betrekking tot het verhaal van verleende onderstand op de 
ondersteunden, hun bloed- of aanverwanten of nalatenschappen." 

Alzo werd aan de kerkelijke charitas en de burgerlijke filantropie 
alle gelegenheid gelaten zich vrij te bewegen, omdat gehoopt werd 
dat deze, indien men hun maar niets in de weg legde, bijna in alle 
behoeften zouden kunnen voorzien. De werkzaamheid van de staat 
zoveel mogelijk te beperken, was duidelijk de bedoeling van de 
voorkeur die de wetgever aan het kerkelijk en particulier initiatief 
gaf. De overheid diende zich van rechtstreekse bemoeienis harerzijds 
te onthouden en alleen hulp te verlenen aan armen die niet door de 
kerkelijke en particuliere liefdadigheid werden geholpen. Deze be-
perkte overheidshulp vond zijn inspiratie slechts ten dele in het besef 
verantwoordelijkheid te dragen voor deze groep van burgers. Het 
burgerlijk fatsoen speelde eigenlijk een grotere rol, in die zin dat 
het tot schande zou strekken, wanneer in een beschaafde en geor-
dende maatschappij mensen van gebrek of honger omkwamen. 
Daarnaast was het echter vooral de taak van politiezorg, die het uit-
gangspunt vormde waarnaar de staat zijn gedrag tegenover de armen 
regelde. Beveiliging van de gezeten burgerij tegen de gewelddaden 
waartoe honger en gebrek de behoeftigen zouden kunnen brengen, 
stond op de eerste plaats. Vandaar dat de overheid bedelaars en 
landlopers bestrafte. En opdat de armen niet tot bedelen zouden 
overgaan, verschafte zij hun het hoogst nodige, als een voorzorgs-
maatregel van politie derhalve. De beperking van de overheidszorg 
tot de gevallen van volstrekte onvermijdelijkheid wordt met name 
door dit laatste motief verklaard." 

Op grond van de aangeduide opvattingen ten aanzien van de over- 

14) Vgl. noot 12. Zie voor de hierop betrekking hebbende artikelen de Wet van 
den 28sten Junij 1854, tot regeling van het Armbestuur, in Staatsblad 1854, nr. 
100. 
15) Smissaert, Overzicht, blz. 20; zie ook Eindrapport, blz. 16; Everts, Algemene 
inleiding, t.a.p., blz. 7; S. J. R. de Monchy, De Nederlandsche wetgever tegenover 
de armoede (Den Haag 1905), blz. 3. 
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heidstaak op het terrein van de armenzorg volstond de wetgever met 
een vrij summiere regeling van de burgerlijke armenzorg. De voor-
naamste bepaling hieromtrent was te vinden in artikel 21 van de 
wet, dat luidde: „Geen burgerlijk bestuur mag onderstand verleenen 
aan armen, dan na zich, voor zooveel mogelijk, te hebben verzekerd, 
dat zij dien niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van wel-
dadigheid kunnen erlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermij-
delijkheid". Vervolgens bepaalde artikel 22: „Het burgerlijk of alge-
meen, het gemengd armbestuur, of, bij gebreke daarvan, het bestuur 
der gemeente waar de arme domicilie van onderstand heeft, beslist, 
behoudens de bepalingen van het derde hoofdstuk dezer wet, zon-
der beroep, op de aanvraag om onderstand dergenen, die verkeeren 
in het geval bij het vorig artikel bedoeld". 16  Tenslotte waren er nog 
de artikelen 59-61, waarin de wetgever aandrong op een trapsgewijze 
vermindering van de subsidie uit openbare kassen aan instellingen 
van weldadigheid. Deze subsidies werden namelijk beschouwd als 
een noodzakelijk kwaad dat zoveel mogelijk moest worden tegenge-
gaan. Van de 3.411 armbesturen die ons land in 1850 telde, werden 
er 1.290 gesubsidieerd. In totaal ontvingen deze 1.290 armbesturen 
— waaronder 777 burgerlijke, 452 kerkelijke en 61 gecombineerde  — 

aan subsidie van gemeente, provincie en rijk een bedrag van 1,7 
miljoen gulden, terwijl de totale uitgaven van de 3.411 armbesturen 
samen voor onderstand van allerlei aard ongeveer vier miljoen gul-
den bedroegen. '7 

In de periode dat de besproken wet vigeerde, was de armenzorg 
in ons land in hoofdzaak plaatselijk georganiseerd, zodat vrijwel elke 
gemeente zijn verenigingen en instellingen van liefdadigheid had 
ten behoeve van meestal een aanzienlijk aantal armen. In de armen-
wet werden al deze verenigingen en instellingen voor armenverzor-
ging in of buiten gestichten, maar niet zulke die uitsluitend tot doel 

16) Bij de wijziging van de wet in 1870 werd in verband met het vervallen van 
het onderstandsdomicilie in art. 22 de zinsnede „waar de arme domicilie van 
onderstand heeft" vervangen door: „waar de arme zich bevindt". Zie Wet van den 
1 sten Junij 1870, houdende wijziging der wet van 28 Junij 1854 (Stbl. 100) tot 
regeling van het Armbestuur, in Staatsblad 1870, nr. 85. 
17) Verslag Armwezen 1850, blz. 19-26. 
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hadden armoede te voorkomen 18 , onderscheiden in vier categorieën: 
a. „Staats-, provinciale of gemeente-instellingen, door de burgerlijke 

overheid geregeld en van harentwege bestuurd; 
b. instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen 

eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerke-
lijke gemeente geregeld en bestuurd; 

c. instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet 
kerkelijke, vereenigingen geregeld en bestuurd; 

d. instellingen van gemengden aard, in welker regeling of bestuur 
door de burgerlijke overheid en van wege eene kerkelijke ge- 
meente of door bijzondere personen of bijzondere, niet kerkelijke, 
vereenigingen gezamenlijk wordt voorzien". 19  Overeenkomstig 

algemeen gebruik worden de onderscheiden categorieën door ons in 
het vervolg kortheidshalve aangeduid als burgerlijke, kerkelijke, bij-
zondere of particuliere en gemengde instellingen van weldadigheid. 

De vraag of de onafhankelijkheid van kerkelijke en bijzondere in-
stellingen in de loop der jaren werd geëerbiedigd, wordt door Smis-
saert in bevestigende zin beantwoord. Ook de memorie van toelich-
ting op de armenwet van 1912 laat hieromtrent weinig twijfel be-
staan. 28  De afwenteling van de armenzorg op deze instellingen ver-
liep daarentegen niet zoals de wetgever dit graag had gezien. Wan-
neer men de aantallen van de verschillende instellingen, zoals ze 
staan opgegeven in tabel 24, met elkaar vergelijkt, zou men nog ge-
neigd zijn tot het welslagen van de door de wetgever beoogde beper-
king van de overheidszorg en toename van de kerkelijke en particu-
liere liefdadigheid te concluderen. Men dient echter uiterst voor-
zichtig te zijn met de interpretatie van de gegeven cijfers. Niet alleen 
laten deze zich moeilijk met elkaar vergelijken wegens het feit dat 
de statistieken voor de regeringsverslagen, waaruit werd geput, 
geenszins waterdicht genoemd mogen worden, zij geven bovendien 
alleen maar het aantal instellingen en zeggen niets over hun werk-
zaamheid. 

18) Wet Armbestuur 1854, t.a.p., art. 1. 
18) t.a.p., art. 2. 
20) H. Smissaert, Het aandeel van den staat in de verzorging der armen (Utrecht 
1893), blz. 51; voor Mem. van Toel. Armenwet 1912 zie citaat hieruit in par. 8, 
blz. 227-228. 
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Tabel 24. Instellingen van weldadigheid in Nederland, 1854-1904. 21  

burgerlijke en 
gemengde 

kerkelijke particuliere totaal 

1854 1.497 2.776 616 4.889 
1879 1.427 3.299 617 5.343 
1904 1.273 3.957 813 6.043 

Geheel anders wordt het beeld, wanneer men de uitgaven voor 
onderstand raadpleegt, door de verschillende instellingen verstrekt. 
Vooraf zij opgemerkt dat in het volgende overzicht, ontleend aan de 
landelijke armenzorgstatistieken, ook de uitgaven voor onderstand 
van de gemeentebesturen staan opgenomen. Dit lijkt ons juist, aan-
gezien het de wetgever te doen was om een beperking van de over-
heidszorg in haar geheel, niet alleen van die welke door de burger-
lijke instellingen werd behartigd. Verder merken wij op dat de ar-
menzorgstatistieken in ons land eerst vanaf 1879 tamelijk betrouw-
bare cijfers opleveren 22 , zodat vermelding van die uit voorafgaande 
jaren weinig zinvol is. 

Tabel 25. Uitgaven voor onderstand door de instellingen van wel-
dadigheid in Nederland, 1879_1913. 23  
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Deze tabel demonstreert overduidelijk dat het aandeel van de 
overheid in het totaal der uitgaven voor onderstand steeds groter 
werd en dat van de instellingen van kerkelijke en particuliere aard 
te zamen steeds meer afnam. De praktijk van de armenzorg gaf dus 
het tegenovergestelde te zien van wat de wet van 1854 bedoelde te 
bereiken. Dit laat zich ook nog op andere wijze demonstreren. Gaat 
men na of de subsidies van overheidswege aan instellingen van 
weldadigheid in de loop der jaren afnamen, zoals de wetgever dit 
graag had gezien, dan geeft onderstaande tabel daarop een ontken-
nend antwoord. 

Tabel 26. Subsidies (x f  1.000,—) uit gemeentefondsen aan be-
sturen tot ondersteuning van huisarmen, godshuizen en ziekenhuizen 
'n Nederland, 1854_1907. 24  
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De verklaring voor dit volledige faillissement van de armenwet is 
hoofdzakelijk te vinden in het voortdurend negeren, in tweevoudig 
opzicht, van artikel 21, dat bepaalde dat het burgerlijk bestuur eerst 

21) Smissaert, Overzicht, blz. 47: cijfers 1879 en 1904. Daar de gemengde instel-
lingen van weldadigheid slechts zeer gering in aantal waren (in 1879 49 en in 
1904 69), hebben wij ze gevoegd bij de burgerlijke instellingen. De cijfers van 
1854 ontleenden wij met enig voorbehoud aan de le druk (Haarlem 1901) van 
genoemd werk, blz. 44. 
22) Smissaert, Overzicht, blz. 45. 
23) Cijfers ontleend aan de op het C.B.S. in manuscript aanwezige gegevens betr. 
de armenzorgstatistiek. Zie ook Armenzorgstatistiek 1939, blz. 51-52. 
24) Hand. Tweede Kamer 1909-1910, t.a.p. 
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dan onderstand mocht verlenen aan armen wanneer deze die niet 
van kerkelijke of bijzondere instellingen konden verkrijgen, en dat 
onderstand alleen verstrekt mocht worden bij volstrekte onvermijde-
lijkheid. Onder invloed van ruimere en edelmoediger denkbeelden 
veroorloofden tal van burgerlijke besturen zich de strekking van dit 
artikel uit te breiden. Uitgaande van de veronderstelling dat de wet 
niet kon willen dat zelfs de kleinste aalmoes, door de kerk of door 
een particuliere instelling gegeven, de behoeftige beroofde van hulp 
van overheidswege, bedeelde menig burgerlijk bestuur ook armen die 
te weinig ontvingen van de bijzondere liefdadigheid. In strijd met 
de letter en de geest van de wet werd de mogelijkheid van zo'n dub-
bele bedeling in verscheidene gemeenten zelfs uitdrukkelijk in het 
reglement van het burgerlijk armbestuur vastgelegd. Was dit niet 
het geval, dan werd toch veelal in de praktijk die dubbele bedeling 
toegepast. 25  In deze studie zullen we nog zien dat ook het burgerlijk 
armbestuur van Den Bosch er zich weinig aan gelegen liet of armen 
al dan niet door anderen werden ondersteund. 

Ook werd er veelvuldig afgeweken van de wetsbepaling dat een 
burgerlijk armbestuur slechts dan onderstand mocht verlenen, wan-
neer dit volstrekt onvermijdelijk was. Deze bepaling bedoelde te 
voorkomen dat behoeftigen in uiterste ellende de hongerdood zouden 
sterven of zich aan de samenleving zouden vergrijpen, zodat de 
overheidshulp eigenlijk niet verder mocht reiken, dan nodig was om 
genoemd gevaar te bezweren. Vooral in de latere jaren leefde de 
praktijk van de armenzorg heen over dit starre, in veler ogen wrede 
en liefdeloze beginsel en werd stoffelijke hulp op ruimer voet ge-
boden. Overigens zij erop gewezen dat de bedeling, verstrekt door 
besturen die zich in dezen wel aan de wet hielden, niet minder 
kostbaar was. Zich houden aan het wettelijk beginsel betekende im-
mers dat men alleen steunde bij onvermijdelijkheid en met uiterst 
geringe bedragen. Dit leidde er echter veelal toe dat jaar in jaar uit 
een zielloze en ontzielende bedeling werd voortgezet, omdat de wet 
niet vorderde dat getracht werd de armen uit hun pauperisme op te 
heffen. Deze bedeling was niet alleen duur maar ook kortzichtig, 

25) Smissaert, Overzicht, blz. 126-128. 
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omdat zij het pauperisme niet aantastte doch eerder bestendigde. 26  
De hier gesignaleerde discrepantie tussen de praktijk en de geest 

der armenwet laat zich alleen verklaren tegen de achtergrond van 
de ontwikkelingen die zich vooral na 1870 in ons land voltrokken. 
In dit verband wijzen wij op de veranderingen in de economie sinds 
1870 en de betekenis daarvan voor de sociale verhoudingen." De 
verandering van de economische structuur had onder meer tot ge-
volg dat het uitzicht op de armoede zich grondig wijzigde en de 
sociale kwestie zich ging stellen. In de eerste plaats werd de armoede 
niet langer beschouwd als een natuurgegeven, als de normale situatie 
voor een groot deel van de bevolking. Met name de arbeiders hadden 
geen vrede meer met hun sociale positie en begonnen zich te roeren. 
Langzaamaan begonnen zij zich te onderscheiden van de echte pau-
pers. Hun emancipatie zou evenwel eerst na zeer lange tijd en na 
veel strijd haar voltooiing bereiken. Intussen bleef voor velen onder 
hen de kans op een volwaardige plaats in het arbeidsbestel zo mini-
maal, bleven hun verdiensten voor verrichte arbeid meestal zo gering 
en hun werk- en leefomstandigheden zo ongunstig dat zij de hulp 
van derden nog geruime tijd van node hadden. Derhalve bleven zij 
in belangrijke mate aangewezen op de armenzorg. 

Een tweede verandering die zich voltrok ten aanzien van de 
armoede, had betrekking op de inhoud van dit begrip. Deze werd 
ruimer naarmate rijkdom en armoede niet meer werden beschouwd 
als van God afkomstig en hun verband met de economische struc-
tuur duidelijker werd. Er was sprake van een evolutie van de nood. 28  
Niet alleen het ontbreken van een biologisch verantwoord minimum 
werd als nood aangevoeld. Steeds meer werd ook het ontbreken van 
behoorlijke kleding, huisvesting, sanitaire voorzieningen, medische 
verzorging, onderwijs en dergelijke als noodtoestand beschouwd. En 
omdat de leniging daarvan aanvankelijk nog geheel werd gezien uit 
het oogpunt van armenzorg, vergde dit van de betrokken instanties 
begrijpelijk veel grotere uitgaven dan voorheen, toen alleen nog maar 

24) H. Smissaert, De Armenwet, toegelicht uit de schriftelijke en mondelinge ge-
dachtenwisseling tusschen Regering en Staten-Generaal (Haarlem 1912), blz. 30-37. 
27) Zie hierover Hoefnagels, a.w. 
22) Zie hierover onder meer J. A. Stalpers, De evolutie van de menselijke nood 
(Z.p. 1960). 
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armoede en ziekte de aandacht hadden. Ofschoon de kerkelijke en 
particuliere liefdadigheid absoluut gezien in omvang toenam, zoals 
tabel 25 aantoonde, was zij kennelijk niet in staat of niet bereid aan 
de steeds meer en steeds hogere eisen geheel te voldoen, zodat de 
overheid wel gedwongen was bij te springen. 

Met het zicht op de armoede veranderde na 1870 als vanzelfspre-
kend ook het zicht op de armenzorg. In het bijzonder in de niet-
kerkelijke, particuliere sector begonnen zich nieuwe inzichten om-
trent de armenzorg te ontwikkelen, waarbij de taak van de overheid 
vooral aandacht kreeg. Vanuit Duitsland, waar een geheel nieuwe 
vorm van armenverzorging, het zogenaamde Elberfelder stelsel, de 
ideale oplossing leek te zijn van de combinatie overheidszorg en par-
ticulier initiatief, kregen deze moderne inzichten na 1890 een krach-
tige impuls. Bij dat Elberfelder stelsel, voor het eerst in 1853 in de 
stad Elberfeld toegepast, werd de taak van armenzorg aan de over-
heid gegeven, maar werden tevens een groot aantal particulieren als 
„Armenpfleger" ingeschakeld. Het systeem kenmerkte zich door een 
nauw contact van de Pfleger met de ondersteunden en door een 
nauwe samenwerking van de Pfleger onderling en van deze met de 
stedelijke overheid. Aantrekkelijk was vooral de volkomen individuele 
methode in het behandelen van de aanvragen om ondersteuning, het 
geregeld bezoeken van de ondersteunden, waardoor met de wisse-
lende behoeften van het gezin rekening kon worden gehouden. De 
armverzorgers beschikten over een verregaande beslissingsmacht over 
de vorm en mate van de ondersteuning, waarbij zij zich wat de 
financiële steun betreft gedekt wisten door de kas van de burgerlijke 
overheid. 29  Dit laatste bijvoorbeeld in tegenstelling tot de St. Vin-
centiusvereniging, die zoals we nog zullen zien ook wel de indivi-
duele methode toepaste, maar •bij het geven van steun geheel af-
hankelijk was van de eigen kas. 

Gebundeld openbaarden de nieuwe inzichten omtrent de armen-
zorg een krachtig streven naar hervorming van het bestaande sy-
steem. Het sein voor deze beweging werd in 1891 gegeven door mr. 
N. G. Pierson in een rede voor de jaarvergadering van de Vereniging 

29) Goedmakers, t.a.p., blz. 108-109; zie ook E. ninsterberg, Het Elberfelder 
Stelsel, in Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, jrg. 4 (1903), blz. 
233-252. 
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voor Staathuishoudkunde en Statistiek. In zijn rede veroordeelde 
deze bekende economist fel de bestaande armenwet en drong hij aan 
op meerdere kennis der armenzorgtoestanden. Deze werd spoedig 
daarna verschaft. Onder meer verscheen in 1895 van de zijde van 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een omvangrijk rapport 
waarin over de bestaande armenzorg een weinig vleiend oordeel werd 
geveld. Evenals in andere studies werd in dit Nutsrapport aange-
stuurd op een uitbreiding van de invloed van de staat. Niet alleen 
behoorde de overheid zelf onderstand te gaan verlenen, zij diende 
ook de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid aan te moedigen en in 
goede richting te leiden, en de samenwerking tussen de verschillen-
de instellingen van weldadigheid te bevorderen." Het oude motief 
van vrees dat de brug had geslagen tussen staatsonthouding naar 
beperkte staatsbemoeienis, ruimde hiermee dus het veld. Een nieuwe 
wettelijke regeling van het armbestuur, waarin de taak van de over-
heid op een positievere wijze tot uitdrukking zou worden gebracht, 
zou evenwel eerst komen in 1912, wederom na veel strijd. 

In 1870 was er wel een wijziging gebracht in de wet van 1854, 
maar dat betrof alleen het onderstandsdomicilie. In 1854 was al de 
bepaling geschrapt uit de wet van 1818, dat de geboorteplaats als 
domicilie van onderstand vervangen werd door de woongemeente, 
als de noodlijdende de eerste verlaten had en elders vier achtereen-
volgende jaren metterwoon gevestigd was en daar in die jaren aan 
de plaatselijke belastingen had voldaan. 31  De onenigheid en ver-
warring, die hiervan het gevolg geweest waren, — tal van armbe-
sturen bijvoorbeeld bleven de naar elders verhuisde armen in stilte 
bedelen, opdat deze na vier jaren aanspraak op onderstand zouden 
krijgen in hun nieuwe woonplaats —, brachten de wetgever in 1854 
ertoe te bepalen dat alleen de geboorteplaats voortaan zou gelden 
als domicilie van onderstand." Dit hield dus in dat op deze de kos- 

30) Goedmakers, t.a.p., blz. 109-149; zie hierover ook De Monchy, a.w., en Smis-
saert, Het aandeel. 
31) Wet van den 28sten November 1818, houdende bepalingen tot aanwijzing der 
plaats waar de behoeftigen in den algemeenen onderstand deelen kunnen, in 
Staatsblad 1818, nr. 411 art. 1 en 3; zie ook A.G., ds. 494, Brief Regenten aan 
armverzorgers 20-2-1819; A.G., Brievenboek Regenten, 23-10-1850 nr. 983. 
32) Wet Armbestuur 1854, t.a.p., art. 27 en 36. 
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ten verhaald konden worden van onderstand verstrekt aan aldaar 
geboren maar elders woonachtige armlastigen. 

De nieuwe bepaling omtrent het onderstandsdomicilie was met 
het oog op de door de wetgever gewenste beperking van de burger-
lijke armenzorg weinig effectief. 33  Het hieraan verbonden restitutie-
stelsel had tot gevolg dat de burgerlijke armbesturen vrij onbekom-
merd konden uitdelen, wanneer het onderstand betrof aan armen 
die elders geboren waren. Deze onderstand kwam immers toch niet 
op eigen rekening. Op hun beurt voelden bedoelde armen zich wei-
nig geremd in hun vragen, omdat zij er vrijwel zeker van konden 
zijn dat hun verzoek om genoemde reden niet werd geweigerd. Al-
dus werd het tegendeel bereikt van wat de wet beoogde: niet een 
beperking, maar een flinke toename van de overheidsuitgaven. Daar 
kwam nog bij dat ook de activiteit van de kerkelijke armbesturen 
allerminst bevorderd werd door het restitutiestelsel. Zelf niet gebon-
den aan enige verplichting tot terugbetaling stelde dit systeem hun 
in staat armen die elders geboren waren, te verwijzen naar het bur-
gerlijk armbestuur. 

Het restitutiestelsel had nog andere nadelen. Zo leidde het ertoe 
dat een druk heen- en weergeschrijf ontstond tussen de verschillende 
armbesturen, vaak gepaard gaande met eindeloze moeilijkheden. 
Menigmaal moest de rechter tussenbeide komen vooraleer een ge-
meente of het aldaar gevestigde armbestuur bereid bleek tot terug-
betaling van elders verleende onderstand. Vervolgens was er het op-
merkelijke feit dat deze voornamelijk administratieve besognes de 
grotere gemeenten, waaronder ook 's-Hertogenbosch, niet weinig 
voordeel bezorgden ten nadele van de kleinere. Laatstgenoemde wa-
ren het immers die gedwongen werden de tol te betalen voor de 
grote aantrekkingskracht die de steden over het algemeen uitoefen-
den op de minder draagkrachtigen uit de omgeving. 

Om aan de onrechtvaardigheid die aan het restitutiesysteem 
kleefde, een einde te maken en tevens aan te sturen op een beper- 

33) Hand. Tweede Kamer 1869-1870, bijlage nr. 203, vel 43; Goedmakers, t.a.p., 
blz. 75-76, 94 en 103-104; H. J. Smidt, De Wet tot regeling van het Arrnbestuur 
volgens de wetten van 28 Junij 1854 (Stbl. 100) en 1 Juni) 1870 (Stbl. 85), be-
nevens de daartoe betrekkelijke besluiten (Winschoten 1871 8), blz. 98-118; Smis-
saert, Het aandeel, blz. 59-60. 
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king van de overheidszorg door een grotere krachtsinspanning van 
de zijde der kerkelijke en particuliere liefdadigheid liet de minister 
van Binnenlandse Zaken, Fock, in de wijzigingswet van 1870 het 
domicilie van onderstand geheel vervallen. Daarmee was het restitu-
tiestelsel van de baan. De gemeente waar de arme zich bevond, was 
voortaan verplicht, zij het slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid, 
onderstand te verlenen zonder dat enig verhaal op andere gemeenten 
mogelijk was. 34  Dat de hoop van minister Fock ijdel bleek, werd 
door ons in het voorafgaande genoegzaam aangetoond. 

Een onderwerp dat slechts gedeeltelijk in de armenwet regeling 
vond en dat niettemin te dezer plaatse aandacht verdient, is de be-
strijding van de bedelarij. In ons land was dit in de negentiende 
eeuw vrijwel geheel een zaak van politie en strafrecht. Dat kan ver-
wondering wekken, wanneer men kennis neemt van de regeling in de 
code pénal, die in 1811 executoir werd verklaard en tot 1886 van 
kracht bleef. Deze had namelijk een heel wat ruimer en menselijker 
uitgangspunt. Waar vroeger meestal iedere bedelaar zonder meer ge-
straft werd, ging de code pénal uit van de idee dat er niets straf-
baars was gelegen in het vragen van een aalmoes. Eerst dan werd 
de bedelarij een strafbare handeling, wanneer zij niet voortvloeide 
uit pure noodzaak en berustte op luiheid en parasitisme. Vrees voor 
verstoring van de openbare orde was de grond waarop zulke bede-
larij strafbaar werd gesteld en gebracht onder de „misdaden tegen 
de openbare rust". Om aan eenieder de noodzaak van te bedelen te 
ontnemen verordonneerde de code pénal dat in elke gemeente een 
openbare inrichting gevestigd zou worden waar men zich kon aan-
melden voor ondersteuning en werk. Was nu in een gemeente zo'n 
werkinrichting tot voorkoming van bedelarij aanwezig, dan werd 
iemand die desondanks bedelende werd aangetroffen, gestraft. Bij 
afwezigheid van een werkinrichting werden alleen die bedelaars ge-
straft, van wie duidelijk bleek dat zij bedelden uit luiheid en ge-
woonte, de valide gewoonte-bedelaars dus. De echte armen en ge-
brekkigen mochten in deze omstandigheid blijven bedelen. 35  

34) Wet Armbestuur 1870, t.a.p., art. 22. 
35) J. Bierens de Haan, De Nederlandsche strafbepalingen tegen bedelarij en 
/artd/ooperij; een historisch, statistisch en kritisch onderzoek (Utrecht 1895), blz. 
12-15; G. W. van der Feltz, Wat is baden? (Leiden 1878), blz. 1-12. 
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De praktijk in ons land liep heel anders dan de code pénal be-
doelde. Lang niet in alle plaatsen immers werden werkinrichtingen 
gevestigd ter voorkoming van bedelarij. Dit impliceerde dat de over-
heid zich bij de bestrijding van dit euvel zou moeten beperken tot de 
valide gewoonte-bedelaars. Om hieraan te ontkomen verklaarde zij 
bij koninklijk besluit, dat de door de Maatschappij van Weldadig-
heid opgerichte bedelaarsgestichten Ommerschans en Veenhuizen 
golden als werkinrichtingen voor het hele rijk. In 1859 werden beide 
gestichten zelfs rijks-bedelaarsgestichten. 38  Hierdoor werd formeel 
de weg vrij gemaakt om alle bedelaars, valide zowel als invalide, 
wanneer zij slechts eenmaal gebedeld hadden, te straffen en te plaat-
sen in een van de beide gestichten. Dat hiermede een verwrongen 
situatie ontstond, laat zich begrijpen. 

Allereerst konden Ommerschans en Veenhuizen moeilijk be-
schouwd worden als inrichtingen ter voorkoming van bedelarij als 
bedoeld in de code pénal. Ofschoon opname op eigen verzoek moge-
lijk was, was zulk een initiatief weinig aantrekkelijk, noch voor de 
potentiële bedelaars zelf, noch voor de gemeentebesturen namens 
deze. In de eerste plaats niet vanwege de ligging van beide gestich-
ten in een verre uithoek van het land, vervolgens vanwege de admi-
nistratieve rompslomp die de opname met zich meebracht, tenslotte 
vanwege het feit dat het overgrote deel van de gestichtsbevolking 
bestond uit veroordeelde bedelaars. Afgezien van het feit dat het in 
de praktijk eenvoudig onmogelijk was ieder die bedelend werd aan-
getroffen, direct op te pakken en naar Veenhuizen of Ommerschans 
te zenden, voelden de meeste gemeentebesturen er vervolgens weinig 
voor grote activiteit te ontplooien bij het verbaliseren van bedelaars, 
omdat de kosten van opzending van de geverbaliseerden drukten op 
het domicilie van onderstand." En deze kosten waren niet gering. 
Betaalde men in 1822 voor een gezonde bedelaar f25,—, voor een 
half-invalide f 52,50 en voor een invalide f65,— per jaar, in 1843 
waren deze tarieven respectievelijk f 35,—, 1'72,50 en f 85,—. 38  

38) J. van der Have, Kort overzicht van de geschiedenis der Maatschappij van 
Weldadigheid (Steenwijk 1904), blz. 11-14. 
37) Bierens de Haan, a.w., blz. 15-19; Van der Feltz, a.w., blz. 13; De Monchy, 
a.w., blz. 176. 
38) Ch. A. van Manen, Armenpflege in Amsterdam in ihrer historischen Entwick-
lung (Leiden 1913), blz. 150. 
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Dit alles leidde ertoe dat het euvel der bedelarij allerminst afnam 
en rond het midden der eeuw nog een veel voorkomend verschijnsel 
was. 39  Daarom besloot de overheid in 1854 de code pénal te wijzi-
gen, in die zin dat de rechter niet meer gebonden was bij iedere ver-
oordeling wegens bedelarij de overbrenging naar een bedelaarsge-
sticht te vorderen; hiertoe alleen verplicht was in geval van herha-
ling van het misdrijf." Of dit een strenger optreden van de zijde 
der gemeentebesturen tot gevolg had, is twijfelachtig, aangezien de 
kosten van overbrenging volgens artikel 66 van de armenwet voor 
rekening van het onderstandsdomicilie bleven. Vermoedelijk kwam 
eerst na 1870 verandering in de houding van de gemeentebesturen, 
toen bij wijziging van de armenwet bedoelde kosten voortaan ge-
bracht werden ten laste van het rijk. 41  Bij de invoering van een 
nieuw wetboek van strafrecht in 1886, ter vervanging van de code 
pénal, verviel evenwel de verplichting tot opzending van bedelaars 
naar Veenhuizen of Ommerschans geheel. 42  

§ 4. ARMENZORG IN 'S-HERTOGENBOSCH 

Bij de inwerkingtreding van de armenwet van 1854 rustte de ar-
menzorg in Brabants hoofdstad voornamelijk op twee pijlers: de 
Godshuizen en de St. Vincentiusvereniging. Aangezien hun ont-
staan, inrichting en werkzaamheden verder in dit hoofdstuk uit-
voerig worden besproken, zij nu ter oriëntatie alleen het volgende 
meegedeeld. De Godshuizen vertegenwoordigden een complex van 
liefdadige instellingen, in het grijze verleden onafhankelijk van elkaar 
opgericht, die in 1815 na de centralisatie van de plaatselijke armen-
zorg tijdens de Franse overheersing onder één bestuur verenigd wer-
den. Na enige tijd betitelde dat zich als het College van Regenten 

ss) Verwoert, a.w., blz. 179: Brief minister van Justitie aan de procureurs-generaal 
bij de provinciale gerechtshoven 17-8-1854 nr. 96/46. 
40) Vgl. art. 19 van de Wet van den 29sten Junij 1854, houdende eenige ver-
anderingen in de straffen op misdrijven gesteld, in Staatsblad 1854, nr. 102; Bie-
rens de Haan, a.w., blz. 27; Verwoert, a.w., blz. 179. 
41) Wet Armbestuur 1870, t.a.p., art. 66. 
40) Bierens de Haan, a.w., blz. 66 en 160. 
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over de Godshuizen en den Algemeenen Arme. De zeggenschap van 
dit bestuurscollege, dat optrad vanwege de stedelijke overheid, strek-
te zich uit over een viertal instellingen, te weten: het Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis, het Groot Ziekengasthuis, de psychiatrische 
instelling Reinier van Arkel en het Bedelingsfonds. Zowel het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis als het Bedelingsfonds hadden een meer-
voudige oorsprong. Het eerstgenoemde dankte zijn ontstaan aan de 
samenvoeging van een groot aantal oude-liedengestichten van ge-
ringe omvang. Het Bedelingsfonds was ontstaan door de samen-
voeging van de armenfondsen: de Tafel van de H. Geest en de 
negen Blokken. Tot aan 1855 bleef het een algemeen armenfonds 
zonder meer. Sedert dat jaar werden daaruit ook gestichten opge-
richt en gefinancierd. Bij de vier genoemde Godshuizen voegde zich 
in 1885 nog de psychiatrische instelling Voorburg onder Vught. 

Over de nogal hybridische rechtstoestand van de Bossche Gods-
huizen licht Coopmans ons nader in. Sedert 1815 beheerd en be-
stuurd door één college van regenten ging men ze feitelijk als één 
geheel zien. In juridisch opzicht waren het evenwel een vijftal stich-
tingen, die elk voor zich rechtspersoonlijkheid bezaten en dus wat 
het eerste aspect van hun rechtstoestand betreft  —  hun optreden in 
het civiele rechtsverkeer — een zelfstandig leven leidden. Wat het 
tweede aspect van hun rechtstoestand  —  hun bestuur en beheer  — 

aangaat, waren de Godshuizen burgerlijke, gemeentelijke instellin-
gen van weldadigheid, als bedoeld in artikel 2 sub a van de armen-
wet. Dit stempelde ze tot overheidsstichtingen tevens, die door de 
gemeentelijke overheid werden geregeld en door haar of van harent-
wege werden bestuurd." 

Krachtens de armenwet kon een gemeentebestuur de burgerlijke 
armenzorg, de bedeling van overheidswege, op tweeërlei wijzen uit-
oefenen: ofwel rechtstreeks ofwel door middel van een burgerlijke 
instelling van weldadigheid. Het Bossche stadsbestuur koos in 1854 
de laatste mogelijkheid en belastte het college van regenten over de 
Godshuizen, als beheerder van het Bedelingsfonds, met de uitoefe-
ning van deze armenzorg", zodat dit college tevens optrad als bur- 

43) Coopmans, a.w., blz. 2-5. 
44) G.A., doc. arch. ds. 361/362, Nota van J. P. A. Coopmans, De huidige rechts-
toestand van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch, juni 1958. 
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gerlijk armbestuur. Deze functie vervulde het ruim een eeuw. Met 
ingang van 1 januari 1959 werd de algemene armenzorg van de 
Godshuizen afgescheiden en deze bijstandstaak van gemeentewege 
opgedragen aan een hiervoor in het leven geroepen instelling van 
weldadigheid met een eigen bestuur: de Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Zorg. Het Bedelingsfonds werd daarmee niet op-
geheven, maar kreeg alleen een minder ruime doelstelling. Onder de 
naam van Maatschappelijk Fonds dient het tegenwoordig voor de 
onder dit fonds ressorterende huizen en tot verpleging van minder-
jarigen buiten die huizen. Het bestuur van de Godshuizen heet 
sedert 1959 dan ook niet meer het College van Regenten over de 
Godshuizen en den Algemeenen Arme, maar zonder meer het col-
lege van regenten over de Godshuizen. 45  

De St. Vincentiusvereniging behoeft waarschijnlijk nauwelijks een 
nadere introductie. Zij werd in 's-Hertogenbosch opgericht in 1847, 
twaalf jaar nadat de vereniging door Frédéric Ozanam te Parijs was 
gesticht en een jaar na de vestiging ervan in ons land. Ofschoon 
uitdrukkelijk een leken-vereniging en ontsproten aan het particulier 
initiatief, vond zij bij de inwerkingtreding van de armenwet een 
plaats onder de kerkelijke instellingen van weldadigheid, welke 
rangschikking ook onder de wet van 1912 gehandhaafd bleef. 

Naast beide genoemde instituten, Godshuizen en St. Vincentius-
vereniging, die in de Bossche armenzorg in de periode 1854-1912 
een dominerende plaats bleven innemen, telde de stad in dit tijdvak 
nog een groot aantal andere liefdadige instellingen. Evenals hun 
voorouders legden de negentiende-eeuwse Bosschenaren op het ter-
rein der charitas een bijzondere ijver aan de dag, getuige de lijst 
van instellingen van weldadigheid die ieder gemeentebestuur vol-
gens artikel 3 van de armenwet verplicht was op te maken en bij te 
houden. Bij inzage hiervan is men spontaan geneigd de lofprijzing 
te herhalen van de zestiende-eeuwse kroniekschrijver Cuperinus, die in 
zijn stadgenoten roemde: „die groote charitate ende melidende berm-
herticheyt, die zy thonen ende bewysen den ermen ende gebreckelicke 
menschen ende schamel clerxken, want in geen steden, noch in Gel-
derlant, noch int lant van Cleve, Gulick, Ludick of oock mede in 

45) Coopmans, a.w., blz. 3. 
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Vlaenderen of Brabant, soe groote charitate van almissen te geven, 
gedaen werdt, als tot Tsertoghenbosch". 46  Aan de hand van ge-
noemde lijst stelden wij een overzicht samen van de geïnstitutionali-
seerde liefdadigheid in het negentiende-eeuwse 's-Hertogenbosch, 
welk overzicht wij als bijlage hebben opgenomen. Bij raadpleging 
ervan zij herinnerd aan het onderscheid tussen burgerlijke, kerkelijke 
en particuliere instellingen van weldadigheid, zoals dit in het voor-
afgaande werd aangegeven. Wanneer geen jaartal van oprichting 
wordt vermeld, houdt dit in dat desbetreffende instelling reeds da-
teerde van vóór de inwerkingtreding van de armenwet. 47  

Wat zal opvallen in de door ons samengestelde lijst, is het 
ontbreken van parochiale armbesturen. In tal van plaatsen be-
stonden deze reeds voor het herstel van de hiërarchie, in andere 
werden zij opgericht na de uitvaardiging in 1855 van het Alge-
meen reglement voor de besturen der parochiale en andere 
katholieke instellingen van liefdadigheid door de gezamenlijke 
bisschoppen. Evenals het in 1854 vastgestelde Algemeen regle-
ment voor de parochiale kerkbesturen had dat reglement vooral een 
ordenende functie. Zijn voornaamste oogmerk was ongetwijfeld het 
kerkelijk armwezen, dat tijdens de abnormale situatie van de kerk 
veel had geleden, te regelen. Daarnaast evenwel had de uitvaardi-
ging ervan toch ook onmiskenbaar tot doel de goede werking van de 
armenwet te helpen bevorderen." In het reglement waren uitvoe-
rige voorschriften opgenomen zowel voor de parochiale armbesturen 
als voor de niet-parochiale, de bijzondere instellingen van weldadig-
heid. De parochiale armbesturen droegen een officiëel kerkelijk 
karakter. Zij werden ingesteld of bevestigd door de bisschop om 
voor rekening van de parochie of uit daartoe verstrekte middelen te 

46) Aangehaald door Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, blz. 50; alsmede door 
Coopmans, a.w., blz. 1; H. J. M. van Rooij, Korte schets van de geschiedenis van 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch 
(Den Bosch 1939), blz. 13. 
42) G.A., Gemeenteverslagen 1854-1912, h. Armwezen; Gids Weldadigheid 1899, 
passim. 
42) P. Albers, Geschiedenis van het herstel der hiërarchie in de Nederlanden, 
dl. II (Nijmegen 1904), blz. 542-543; L. J. Rogier, Katholieke herleving; geschie-
denis van katholiek Nederland sinds 1853 (Den Haag 19562), blz. 172. 
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voorzien in de nood van de in de parochie aanwezige armen en hulp-
behoevenden. Men kan ze vergelijken met de diaconieën van de 
protestantse kerkgenootschappen en met de israëlitische armbesturen. 
Tot de groep van de niet-parochiale katholieke instellingen van lief-
dadigheid behoorde onder meer de St. Vincentiusvereniging, en 
later ook de St. Elisabethvereniging. Het betrof hier instellingen, 
veelal ontsproten aan het katholiek particulier initiatief, waarvan 
inrichting en bestuur geheel geregeld waren door eigen stichtings-
brieven, statuten of reglementen, behoudens de vereiste kerkelijke 
goedkeuring en het bisschoppelijk toezicht waaraan zij als specifiek 
katholieke instellingen onderworpen waren." 

Waarom katholiek Den Bosch nimmer parochiale armbesturen 
heeft gekend, is moeilijk te achterhalen. Officiële gegevens hierover 
ontbreken. Bekend is alleen dat de pastoors door de bisschoppen 
niet verplicht werden ze in te stellen." Wellicht vonden de Bossche 
parochieherders hun sehaapkens meer dan voldoende verzorgd door 
de bestaande instellingen, als de St. Vincentius- en St. Elisabethver-
eniging, beide parochiëel georganiseerd en zeer actief, en het Bede-
lingsfonds, dat weliswaar algemeen van opzet was maar duidelijk een 
katholieke signatuur droeg. Verder is ons bekend dat buiten de kring 
der kerkelijke autoriteiten de oprichting van parochiale armbesturen 
wel eens ter sprake is gebracht. Onder meer was dit het geval in 
1875, toen het college van regenten over de Godshuizen zich inten-
sief bezig hield met het probleem burgerlijke armenzorg versus ker-
kelijke en particuliere liefdadigheid naar aanleiding van de zoveelste 
weigering van de gemeenteraad om subsidie te verlenen aan het 
Bedelingsfonds en de uitdrukkelijke wens van de raad om steeds 
meer aan te sturen op kerkelijke en particuliere liefdadigheid. 51  

In de vergadering van genoemd college op 7 mei 1875 werd door 
een van de regenten, jhr. P. J. J. M. S. van der Does de Willebois, 
het voorstel geopperd de oprichting te bewerkstelligen van parochiale 
armbesturen „die geenerlei verplichting op zich zouden nemen, maar 

49) Zie bedoeld reglement, te vinden in Verwoert, a.w., blz. 317-331. 
50) Collectio epistolarum Joanne Zwijsen, nr. 18, blz. 60: Circul., waarbij de 
reglementen voor de parochiale en andere katholieke instellingen van liefdadigheid 
zijn verzonden 18-1-1855. 
51) Zie over deze kwestie par. 6. 
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uitgaande van het beginsel eener welwillende zamenwerking, den 
last van het Armbestuur naar vermogen zouden helpen verlichten". 
Om dit te bevorderen zou het college zich voortaan geheel dienen te 
onthouden van openbare collectes en deze geheel moeten overlaten 
aan de parochiale besturen. Aldus „kan met beter gevolg dan nu 
een beroep op de kerkelijke bijzondere liefdadigheid worden gedaan, 
omdat deze instellingen uit den aard der zaai meer vertrouwen bij 
de bevolking genieten en beter in de gelegenheid zijn de liefdadig-
heid op te wekken". 52  Niet alleen de financiële beslommeringen 
waarmee het Bedelingsfonds kampte, noopten hem zo te spreken, 
duidelijk ook memoreerde hij de nadelen die verbonden waren aan 
het vervullen van de functie van burgerlijk armbestuur. „Het regel-
matig beheer van fondsen en gestichten is iets, dat geheel binnen 
het bereik van algemene armbesturen valt, maar deze moeten nood-
zakelijk in meerdere of mindere mate te kort schieten in eene alles-
zins doeltreffende aanwending van de gelden, noodig voor de bedee-
lingen. Het is hun niet mogelijk een voldoend toezicht te houden op 
de aan hunne zorg overgelaten armen en daarom moeten zij zich 
behelpen met het aannemen van regelen, die op den duur vaak ten 
nadeele van de meest hulpbehoevenden komen. Daarbij missen zij 
voldoenden zedelijken invloed op de bedeelden. Er bestaat te weinig 
band tusschen het armbestuur en zijne verpleegden, die hetgeen zij 
ontvangen meer als een hun toekomend recht dan als een liefde-
dienst beschouwen, en zelden reden meenen te hebben tot dankbaar-
heid". 53  Om al deze redenen diende aan de kerkelijke en bijzondere 
liefdadigheid de voorkeur gegeven te worden. 

De kerkelijke liefdadigheid, zo merkte hij op in een nader uitge-
werkt voorstel, bezat echter één groot voordeel boven de bijzondere: 
haar bestendigheid en duurzaamheid. „Terwijl de bijzondere ver-
eenigingen gewoonlijk haren tijd van opkomst, bloei en verval heb-
ben, en in dit opzicht te veel afhangen van de tijdelijk bestaande 
leiders der beweging, hangt de kerkelijke instelling ten nauwste sa-
men met de duurzame constitutie der kerkelijke gemeente en ont-
leent aan deze hare bestendigheid en haren levensgeest. Zij heeft 

52) A.G., Notulen Regenten, 7-5-1875 nr. 5, blz. 140-141, en 4-6-1875 nr. 7, 
blz. 171. 
53) S.A.K.H., ds. Godshuizen, Brief Regenten 8-6-1875. 
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daardoor al het voordeel eener burgerlijke instelling zonder het na-
deel der administratieve beperking". Hij stelde zich een algehele 
reorganisatie van de armenzorg als volgt voor. De bemoeiingen van het 
burgerlijk armbestuur dienden te worden beperkt tot de administra-
tie van de bezittingen van het Bedelingsfonds. De bestaande protes-
tantse en israëlitische kerkelijke armbesturen en de op te richten 
rooms-katholieke parochiale armbesturen zouden de zorg voor de 
armen in haar volle omvang overnemen, waarvoor zij jaarlijks een 
uitkering zouden ontvangen van het Bedelingsfonds. Het burgerlijk 
armbestuur zou slechts de armen blijven ondersteunen die niet door 
de kerkelijke armbesturen werden geholpen, en bovendien het be-
heer blijven voeren over de beide bestedelingsgestichten, waarin de 
bedeelden der parochies en diaconieën tegen een bepaald kostgeld 
en voor zover de ruimte het toeliet, zouden worden opgenomen. 54  

Ofschoon dit ongetwijfeld voortreffelijke voorstel van Van der 
Does de Willebois, dat getuigde van een helder inzicht in de situatie 
van de stedelijke armenzorg, onderwerp moet zijn geweest van am-
pel overleg binnen het regentencollege, kwam het niet verder dan 
de bestuurskamer. Zelf het initiatief nemen tot de oprichting van 
parochiale armbesturen behoorde niet tot de roeping van het college, 
merkte regent J. A. de Kort op en hij vervolgde: „De toestand van 
het armwezen in onze stad is om de bijzondere fundaties, waarover 
wij het geluk hebben te beschikken, anders dan die in andere ge-
meenten en ons armbestuur is daarom niet geheel gelijk te stellen 
met de gewone burgerlijke armbesturen door de wet verondersteld". 
De oprichting van parochiale armbesturen achtte hij niet noodzakelijk 
voor een stad die verscheidene andere verenigingen van liefdadigheid 
telde, en hij besloot: „De uitvoering zou bovendien gepaard gaan 
met groote bezwaren, eene bron worden van eindelooze moeijelijkhe-
den en openbare dagblad polemiek en tenslotte de armen zouden er 
niet bij winnen". 55  Hier bleef het bij. 

Of de armenwet voor wat Den Bosch betreft in de loop der jaren 
de door haar beoogde uitwerking had, laat zich niet eenvoudig in 

") ta.p. 
") A.G., Notulen Regenten, 8-10-1875 nr. 19, blz. 304305. 
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bevestigende of ontkennende zin beantwoorden. Er zijn factoren die 
naar „bevestigende" wijzen. De rijkdom aan kerkelijke en particu-
liere liefdadige instellingen geeft aanleiding tot de gerechtvaardigde 
veronderstelling dat de charitas er een vooraanstaande plaats innam 
en ook de houding die het gemeentebestuur gewoonlijk aannam 
inzake de armenzorg, pleit voor het succes van de armenwet in deze 
stad. 

Het Bossche stadsbestuur kenmerkte zich in de onderhavige perio-
de door een liberale mentaliteit betreffende overheidsbemoeiing. De 
artikelen in de bundel 's-Hertogenbosch op de drempel van een 
nieuwe tijd geven daarvan voldoende blijk. Ook ten aanzien van de 
directe sociale zorg was het alsof de magistraat zich bij voortduring 
liet inspireren door het liberale adagio: zo min mogelijk ingrijpen in 
het natuurlijk verloop der dingen. Voor alles onderschreef hij het 
standpunt van de wetgever, dat de armenzorg een zaak was van het 
kerkelijk en particulier initiatief en dat de overheid zich in dezen 
zoveel mogelijk had te onthouden. De enige taak die de overheid 
op dit terrein had, was: te zorgen dat de orde in de stad gehand-
haafd bleef en te voorkomen dat de armoede deze verstoorde. 

De liberale houding van het stadsbestuur met betrekking tot het 
probleem van het pauperisme blijkt dan ook het duidelijkst uit wat 
niet werd gedaan. Voor wie de raadsnotulen en de gemeenteversla-
gen doorleest, zal een oordeel hieromtrent niet moeilijk zijn. Steeds 
opnieuw valt het op, dat directe en ingrijpende maatregelen om de 
geschilderde armoede ook maar enigszins te verminderen bij voort-
during achterwege bleven. Onder het hoofdstuk Armwezen in de 
stadsuitgaven vindt men ieder jaar opnieuw slechts de enkele vaste 
posten vermeld, die ingevolge de wet voor rekening kwamen van de 
gemeente. De voornaamste hiervan waren: de kosten van verpleging 
van arme krankzinnigen, voor zover die niet werden bestreden uit 
de fondsen van de betreffende gestichten, de begrafeniskosten van 
armlastigen, reisgelden en andere kortstondige en geringe bedelin-
gen aan passanten, en tot 1870 de kosten van plaatsing en verzorging 
van bedelaars in een van de bedelaarsgestichten. 

De omvang van de bedelarij in het negentiende-eeuwse 's-Herto-
genbosch laat zich moeilijk exact bepalen. In verband met hetgeen 
hieromtrent gesteld werd in de vorige paragraaf, is het bezwaarlijk 
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enkel af te gaan op het aantal verbalen dat door de plaatselijke poli-
tie hiertegen werd opgemaakt. Het aantal bedelaars dat werd opge-
pakt, veroordeeld en overgebracht naar Ommerschans of Veenhuizen, 
bedroeg in 1851: 45, waaronder 31 mannen en 14 vrouwen; in 1852: 
53 (36 mannen en 17 vrouwen), in 1854: 90 (49 mannen en 41 
vrouwen) en in 1868: 57 (44 mannen en 13 vrouwen). Jaarlijks 
kwam dit de gemeente te staan op een uitgave van ongeveer 4.000 
gulden. 56  In het eerste decennium na 1870, toen de kosten van ver-
zorging in de bedelaarsgestichten ten laste kwamen van het rijk, 
variëerde het aantal van jaarlijks door de politie aan de justitie over-
gegeven bedelaars en landlopers tussen zes en dertien. 57  

Bovenstaande cijfers houden niet in dat er in Den Bosch niet méér 
gebedeld werd. In 1851 klaagde De Noordbrabanter dat hier ver-
scheidene gezonde mannen en jongelui rondliepen, wier beroep 
hoofdzakelijk bestond uit bedelen en die op deze wijze met gemak 
20 á 25 stuivers per dag wisten bijeen te garen." Verder vielen vol-
gens een tijdgenoot, jhr. M. A. Snoeck, regent van de Godshuizen, 
in de zestiger jaren nog steeds de overblijfselen waar te nemen van 
de zogenaamde Vrijdagsche processie, die zijn oorsprong had in 
de achttiende eeuw, toen door stadsoverheid aan de behoeftige inge-
zetenen, die door ouderdom, lichaamsgebreken of andere omstandig-
heden niet in staat waren de kost te verdienen en niet voldoende uit 
de armenfondsen konden worden ondersteund, bedelpenningen wer-
den uitgereikt, waardoor zij werden gerangschikt onder de „gead-
mitteerde bedelaars". Onder bepaalde voorwaarden mochten deze 
bedelaars aalmoezen vragen. Iedere vrijdag verzamelden zij zich en 
trokken dan, met de bedelvaders aan het hoofd, de stad door om aan 
de huizen liefdegiften in te zamelen." Ofschoon men alleen al op 
grond hiervan veilig mag aannemen, dat de bedelarij in Den Bosch 

58) G.A., Gemeenteverslagen 1851, 1852, 1854 en 1868, h. Bevolking; voor uit-
gaven zie GA., Stadsrekeningen, h. Armwezen. 
57) G.A., Gemeenteverslagen 1872-1880, h. Gemeentepolitie. 
58) De Noordbrabanter, 22-5-1851. 
59) M. A. Snoeck, De 's-Hertogenbossche Block- en Bedelpenningen (Den Bosch 
1874), blz. 9-11. Bedelvaders of bedelvoogden waren stadsbedienden. Hun functie 
was orde te houden bij het bedelen en de armen bij hun rondgang te beschermen. 
Zij ontvingen van stndswege een traktement, werden op kosten van de stad ge-
kleed en droegen als teken hunner waardigheid een stok met zilveren knop. 

148 



veelvuldiger voorkwam dan de bovengegeven cijfers kunnen doen 
veronderstellen, mag tevens worden aangenomen dat dit fenomeen 
hier geen kwaadaardig karakter droeg. Dit menen wij te mogen af-
leiden uit het feit dat hiervan noch in de stukken van gemeente, 
noch in die van de Godshuizen of van de St. Vincentiusvereniging 
ooit melding werd gemaakt. 

Dat het aandeel van het stadsbestuur in de armenzorg zich over 
het algemeen beperkte tot louter politiezorg, wordt nog op andere 
wijze bevestigd. Met grote standvastigheid hield het zich gedurende 
meer dan een halve eeuw aan het principe van de armenwet, dat het 
verlenen van subsidies uit de gemeentekas zoveel mogelijk beperkt 
diende te worden. Ontving het Bedelingsfonds in de eerste helft van 
de negentiende eeuw jaarlijks nog een vorstelijke subsidie van stads-
overheid, met ingang van 1849 kwam hieraan abrupt een einde en 
was het voortaan geheel aangewezen op eigen middelen. De strijd 
over het al dan niet subsidiëren van dit fonds, die sinds dat jaar de 
betrekkingen tussen het stadsbestuur en het college van regenten 
over de Godshuizen vertroebelde, biedt een dermate boeiend inzicht 
in de opvattingen door beide bestuurscolleges ten aanzien van de 
armenzorg gekoesterd, dat wij hieraan een afzonderlijke paragraaf 
wijden. 

Niet alleen het Bedelingsfonds, ook de andere instellingen van 
weldadigheid ondervonden de strenge toepassing van de armenwet 
in dezen. In dit opzicht verschilde de situatie in Den Bosch zeker 
met die in andere plaatsen, doordat het Bossche stadsbestuur zich 
over het algemeen wel hield aan de in de armenwet gestelde eis van 
vermindering der overheidssubsidie. Slechts een enkele maal en aan 
een enkele instelling verstrekte het een bijdrage voor armenzorg. Zo 
ontving het israëlitisch armbestuur na 1854 nog geruime tijd jaarlijks 
een bijdrage van ruim f 100,— in de kosten van begrafenis, reispen-
ningen en andere kortstondige en geringe bedelingen; kosten die 
overigens volgens artikel 48 van de armenwet ook door de gemeente 
betaald behoorden te worden. Aan deze hulp van overheidswege 
kwam evenwel een einde, toen bleek dat het israëlitisch armbestuur 
voldoende geld in kas had en er dus geen sprake meer was van vol-
strekte noodzakelijkheid." Meestal luidde het antwoord van de 

*0) A.G., ds. 494, Brief B. en W. 31-12-1869 nr. 1125; t.a.p., Brief Regenten 
27-1-1870 nr. 48; A.G., Notulen Regenten, 5-1-1870 nr. 20. 
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Bossche bestuurders op aanvragen om subsidie negatief, omdat zij 
meenden dat kerkelijke en particuliere instellingen hun eigen zaken 
dienden op te knappen. Typerend was de motivering van de weige-
ring, in 1912, subsidie te verlenen aan de plaatselijke afdeling van 
de Vereniging Pro Infantibus ter bestrijding van de zuigelingen-
sterfte. Niettegenstaande dat deze sterfte in Den Bosch aanmerkelijk 
hoger lag dan elders in ons land, waren zij van mening dat het hier 
betrof „een werk van zuiver philantropischen aard, dat niet binnen 
de sfeer van de gemeentelijke werkkring is gelegen". 61  In soortge-
lijke bewoordingen verwezen zij de meeste subsidieaanvragen naar 
de prullenmand. 

Tot 1914 ongeveer heeft het Bossche gemeentebestuur zijn over-
wegend passieve houding tegenover de problemen van armenzorg 
en sociale verzorging in de stad gehandhaafd. Meer dan een halve 
eeuw toonde het zich wars van iedere deelname in directe zorg; zo-
veel mogelijk schoof het die geheel af op het kerkelijk en particulier 
initiatief en rekende zich over het algemeen niet tot taak zelf stap-
pen te ondernemen om de volksklasse in haar ontwikkeling te steu-
nen of de armoede positief tegemoet te treden. In een ontwerp-ver-
ordening op het bestuur en beheer van de Godshuizen, opgesteld 
door het stadsbestuur in 1901, kwam nog uitdrukkelijk de term poli-
tiezorg voor als taakomschrijving voor het burgerlijk armbestuur. 
Eerst op verzoek van een der raadsleden werd deze term weggelaten, 
omdat als vaststaande kon worden aangenomen dat de strekking van 
het ontwerp daardoor hoegenaamd geen verandering onderging. 62  
Verder toonde het bestuur van de stad weinig animo om medewer-
king te verlenen aan de oprichting van een gemeentelijke arbeids-
beurs, waartoe het plaatselijk comité voor Katholieke Sociale Actie 
in 1908 een verzoekschrift inzond. „Er wordt in onzen tijd (toch al) 
te veel gewerkt in de richting om alles door de overheid te doen 
verrichten", was de reactie." Wij releveerden reeds het standpunt 
dat zij innamen tegenover de bestrijding van de zuigelingensterfte. 

Ofschoon het aandeel van de overheid in de armenzorg zich be- 

") GA., Notulen Raad, 30-5-1912 nr. 33, blz. 58 e.v. 
62) t.a.p., 3-9-1901 nr. 19, blz. 19, en 25-9-1901 nr. 9, blz. 15. 
63) t.a.p., 19-8-1909 nr. 31, blz. 35. 
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perkte tot louter politiezorg, betekent dit niet dat zij op wat breder 
sociaal terrein, waartoe wij vooral het onderwijs en de volksgezond-
heid rekenen, een zelfde houding aan de dag legde. Zonder haar in 
dit opzicht vooruitstrevend te noemen kan men toch wel stellen dat 
zij op beide gebieden, ook in de negentiende eeuw reeds, van tijd 
tot tijd de nodige maatregelen nam." Dit gold in sterkere mate de 
volksgezondheid dan het onderwijs, hetgeen wellicht ten dele hierin 
zijn verklaring vond dat bij het achterwege laten van sociaal-hygië-
nische maatregelen ook het welzijn van de gezeten burgerij gevaar 
liep. 

Het voorafgaande mag intussen niet leiden tot een te voorbarige 
conclusie ten aanzien van de werking van de armenwet in Brabants 
hoofdstad. Gaan we na hoe het college van regenten over de Gods-
huizen, dat zoals reeds bekend met de uitoefening van de burgerlijke 
armenzorg was belast, zich van die taak kweet, dan zal de veronde/- 
stelling als zou hierbij de armenwet over het algemeen wel aan haar 
trekken komen, onvermijdelijk worden herzien. Een eerste bewijs 
hiervoor vormt tabel 27, waarin wij voor de periode 1854-1865 het 
aantal personen hebben bijeengebracht dat door de verschillende in-
stellingen van weldadigheid ter stede werd bedeeld. Opgemerkt zij 
dat de gemeenteverslagen, waaraan wij de betreffende gegevens ont-
lenen, niet de cijfers geven van alle in de bijlage vermelde instellin-
gen van weldadigheid. Er ontbreken er evenwel slechts enkele, om-
dat de meeste daarvan eerst na 1865 werden opgericht. Verder zij er 
op gewezen, dat in de cijfers van de zuiver bedelende instellingen 
de gezinsleden zijn inbegrepen, wat natuurlijk niet geldt voor de 
gods- en gasthuizen waarin armen ter verpleging of verzorging wer-
den opgenomen. Ten aanzien van Reinier van Arkel moet men in 
aanmerking nemen, dat deze psychiatrische inrichting slechts in een 
beperkt opzicht past in de armenzorg. Onder de patiënten was slechts 
een beperkt aantal Bosschenaren die voor rekening van het instituut 
werden verpleegd; de overige, waarvan de meeste van elders afkom-
stig waren, betaalden de verplegingskosten zelf ofwel werden deze 
betaald door de gemeente waartoe ze behoorden." 

64) Zie artikelen van Van Ginneken en Wouters, t.a.p. 
46) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Reinier van Arkel 1853. 
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Tabel 27. Bedeelden door de instellingen van weldadigheid, 1854-1865. 66  

I naam van de instelling 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 11864  1865 

a. burgerlijke instellingen: 
Bedelingsfonds 5316 5619 5670 5685 5740 5830 5930 6510 6670 6847 7150 7230 
Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht 95 93 100 116 108 107 101 104 112 113 114 
Arme Mannen- en Jongensgesticht 63 76 84 79 79 85 84 81 80 74 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis 101 98 92 94 90 95 93 95 90 91 92 90 
Groot Ziekengasthuis 848 1075 870 979 962 1074 861 1365 808 787 858 803 
Reinier van Arkel 239 255 300 327 333 356 365 413 446 452 524 547 
subtotaal 
b. kerkelijke instellingen: 

6504 7142 7088 7261 7325 7542 7435 8569 8202 8370 8817 8858 

St. 	Vincentiusvereniging 1086 852 1122 858 1023 1045 1270 1145 1150 1100 1280 
St. Elisabethvereniging 352 238 
Diaconie der nederlands-hervormde gemeente 310 232 176 167 171 123 145 160 205 177 176 105 
Diaconie der waals-hervormde gemeente 8 2 2 6 2 7 9 10 5 6 11 25 
Diaconie der gereformeerde gemeente 9 9 8 7 10 13 16 11 9 13 11 9 
Diaconie der evangelisch-luthersche gemeente 9 12 13 13 13 13 9 16 14 17 15 15 
Nederlands-israëlitisch armbestuur 35 15 28 24 21 21 21 20 19 20 20 21 
subtotaal 
c. particuliere instellingen: 

371 1356 1079 1339 1075 1200 1245 1487 1397 1383 1685 1693 

Fundatie Aleida van Berckel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
St. Maartensgasthuis 1 1 1 1 — — — _ _ _ _ _ 
Loyersgasthuis 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Huis van Liefde 53 54 64 69 70 66 67 65 64 65 69 67 
Gereformeerd Burgerweeshuis 29 29 28 24 27 29 28 30 30 31 27 27 
Rooms Armenweeshuis 97 100 104 94 88 84 78 75 74 73 78 77 
subtotaal 200 204 217 208 206 200 194 191 189 190 195 192 

1 	totaal 7075 8702 8384 8808 8606 8942 8874 10247 9788 	9943 10697 10743 

66) G.A., Gemeenteverslagen 1854-1865, h. Armwezen. 



Uit deze tabel alleen al blijkt hoe groot de plaats was, die de 
Godshuizen in het maatschappelijk leven van de stad innamen. Zelfs 
wanneer men alleen het Bedelingsfonds stelt tegenover alle kerke-
lijke en particuliere instellingen samen, valt de dominerende plaats 
van de burgerlijke armenzorg op en kan men moeilijk volhouden dat 
de beginselen van de armenwet hier, anders dan bij het stadsbestuur, 
veel indruk maakten. Hiervan raakt men nog meer overtuigd, indien 
men de verrichtingen van het college van regenten over de Gods-
huizen als beheerder van het Bedelingsfonds op de voet volgt. Aan-
gezien wij een beschrijving van deze verrichtingen uitstellen tot vol-
gende paragrafen, volstaan wij met de opmerking, dat het uitgangs-
punt van de armenwet: alleen ondersteuning van armen, indien 
deze werden afgewezen door kerkelijke en particuliere liefdadigheid 
en dan nog alleen bij volstrekte onvermijdelijkheid, bij de regenten 
over het algemeen weinig steun ondervond. 

Over de periode na 1865 verstrekken de gemeenteverslagen niet 
meer de cijfers van alle instellingen van weldadigheid, zodat wij de 
gegeven statistiek niet konden voortzetten. Evenmin waren voor heel 
de periode 1854-1912 voldoende gegevens beschikbaar betreffende 
de uitgaven besteed aan rechtstreekse onderstand. Hierdoor waren 
wij niet in staat de ontwikkeling in Den Bosch exact te toetsen aan 
de landelijke, zoals die in de voorgaande paragraaf geschetst werd. 

Let men alleen op deze uitgaven voor directe onderstand, dan lag 
de verhouding burgerlijke versus kerkelijke en particuliere armen-
zorg hier na verloop van tijd mogelijk iets gunstiger dan elders, ten-
minste met betrekking tot de interpretatie van de armenwet. Dit 
wordt aangetoond in het volgende overzicht van de uitgaven besteed 
aan rechtstreekse ondersteuning door de verschillende instellingen 
van weldadigheid. De tabel geeft het gemiddelde jaarlijkse bedrag 
over 1909-1911. 
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Tabel 28. Uitgaven voor onderstand door de instellingen van wel-
dadigheid, gemiddeld jaarlijks bedrag over 1909-1911. 67  

naam van de instelling 
gemiddeld 
bedrag over 
1909-1911 

totaal 
per groep 

a. burgerlijke instellingen: 

Burgerlijk Armbestuur 

b. kerkelijke instellingen: 

f 19.355,— f 19.355,— 

St. Vincentiusvereniging f 24.562,— 
S t. Elisabethvereniging 6.099,— 
Diaconie nederlands-hervormde gem. 2.179,— 
Diaconie gereformeerde gemeente 684,— 
Diaconie evangelisch-luthersche gem. 153,— 
Nederlands-iraëlitisch armbestuur 

c. particuliere instellingen: 

343,— f 34.020,— 

Tomech Dalliem f 	599,— 
Fundatie Aleida van Berckel 697,— 
St. Maartensgasthuis 493,— 
Tilmans Hof 528,— 
Afd. 's-Hertogenbosch Vereniging 

verwaarloosden en gevallenen 189,— 
Fonds ondersteuning behoeftige 

kraamvrouwen 2.496,— 
Stichting minvermogende ooglijders 787,— f 5.789,— 

totaal f59.164,— I f 59.164,— 

Ofschoon uit deze gegevens blijkt dat het burgerlijk armbestuur 
in genoemde jaren niet meer het grootste aandeel had in de armen-
verzorging, lijkt het ons niet verantwoord hieruit de conclusie te 
trekken dat de geest van de armenwet in 's-Hertogenbosch meer tot 

67) A. J. J. van de Well, De armenraad voor 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1912), 
blz. 16. 
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haar recht kwam dan elders. Daarvoor zijn de cijfers te summier, 
omdat zij zich beperken tot de uitgaven voor directe onderstand. De 
uitgaven voor andere vormen van armenzorg zijn er niet bij inbe-
grepen, zoals de verpleging van arme zieken, ouden van dagen en de 
verzorging van personen in armengestichten. Het cijfer van de uit-
gaven door de burgerlijke armenzorg is dus te klein. Daar komt nog 
bij, dat niet zijn opgenomen de uitgaven rechtstreeks door het ge-
meentebestuur gedaan ten behoeve van de armen. Deze bedroegen 
in 1910 in totaal f 14.062,385, waarvan een bedrag van f13.678,56 
voor de verzorging en verpleging van armlastige krankzinnigen en 
f 383,825 voor reispenningen, begrafeniskosten en kortstondige be-
delingen. 68  Niet ontkend kan echter worden dat de kerkelijke en 
particuliere weldadigheid zeker na 1900 een uitermate belangrijk 
deel van de armenverzorging voor haar rekening nam. En daar was 
het de wetgever van 1854 toch in hoofdzaak om te doen geweest. 

§ 5. DE GODSHUIZEN 

Liefdadigheidszin was een deugd de Bosschenaren de eeuwen door 
bijzonder eigen. Daarvan getuigden niet alleen de talloze schenkin-
gen voor liefdadige doeleinden, maar vooral ook de oprichting van 
een zeer groot aantal instellingen voor personae miserabiles als ar-
men, zieken, leprozen, ouden van dagen, vondelingen, wezen en 
krankzinnigen. Naast de Tafel van de H. Geest, het Groot Gasthuis, 
het Leprozenhuis, het Huis der Bonifanten voor de opvoeding van 
arme jongens, het Hospitaal van St. Jacob voor pelgrims, het Zinne-
looshuis, de negen Blokarmenfondsen, het Vondelingshuis, het Ge-
reformeerd Burgerweeshuis en het Rooms Armenweeshuis werden in 
de loop der eeuwen niet minder dan 37 mannen- en vrouwengast-
huizen in het leven geroepen." 

Al deze charitatieve instellingen ontplooiden hun activiteit op 
eigen wijze en waren aanvankelijk door geen enkele band met elkaar 
verbonden. Hun vermelding duidt in vele gevallen reeds het doel 
88) G.A., Stadsrekeningen 1910, h. Armwezen. 
89) Coopmans, a.w., blz. 1; Van Rooij, Korte schets, bh. 3-13. 
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aan waartoe zij werden opgericht. De speciale zorg voor de huis-
armen of huiszittende armen, die zich van de bedelaars onderscheid-
den doordat zij in stilte armoede leden en niet bedelden, werd vooral 
behartigd door de Tafel van de H. Geest en de Blokken. De Tafel 
van de H. Geest, in het begin van de dertiende eeuw in kerkelijk 
verband ontstaan en kort na 1300 gevestigd in het gebouw tegenover 
de St. Janskerk aan de noordzijde van de Hinthamerstraat, deelde 
wekelijks aan de armen van de stad brood en geld uit, welke armen-
bedelingen „spijnden" genoemd werden. Reden waarom de Tafel of 
het Godshuis van de H. Geest behalve met H. Geesthuis ook wel 
aangeduid werd met Geefhuis, Spint of Spijnt. 7° Naast deze weke-
lijkse uitdelingen hield het Geefhuis zich bezig met de zorg voor in 
de stad of in buitenplaatsen „bestelde" mannen, vrouwen en kinde-
ren. 71 De Blokken vertegenwoordigden een aanvankelijk op natuur-
lijke wijze gegroeide organisatie van het stedelijk leven op basis van 
de indeling van de stad in wijken of blokken. Zij beoogden onder 
andere huisarmenzorg in elke wijk, waaraan sinds 1480 door het in 
het leven roepen van speciale blokarmenfondsen met een eigen sta-
tuut een meer systematische opzet gegeven werd. De armenzorg was 
niet de enige taak waarmee de blokmeesters belast waren. Zij hadden 
ook de zorg voor de brandblusmiddelen in hun wijk, fungeerden als 
inners van de stedelijke belastingen en zo meer. 72  Zowel het Geefhuis 
als de Blokken verkregen hun inkomsten uit giften en erflatingen 
gedaan ten behoeve van de armen in het algemeen, uit stedelijke be-
lastingen, subsidies en collectes. 73  Het was met name de liefdadig-
heid der inwoners waarop de armenzorg in deze stad gedurende 
eeuwen heeft gebouwd. Hierdoor was er voor de overheid in het 
algemeen geen reden om zich direct en diepgaand met deze zorg 
bezig te houden. Tot aan de Franse tijd was er, behoudens wat be-
treft het Geekluis en het Groot Gasthuis, van overheidsbemoeiing 
weinig sprake. 74  

70) G.A., Notulen Raad, 16-6-1851 nr. 3, blz. 
Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, blz. 
71) Van Rooij, Korte schets, blz. 9-10. 
72) Coopmans, a.w., blz. 23-24. 
73) A.G., Brievenboek Regenten, 4-6-1851 nr. 
nr. 3, blz. 136 e.v.; Van den Eerenbeemt, 's-
") Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 53; Van 

136 e.v.; Coopmans, a.w., blz. 11-12; 
50. 

504; G.A., Notulen Raad, 16-6-1851 
Hertogenbosch, blz. 51. 
Rooij, Korte schets, blz. 9 e.v. 
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De inlijving van ons land bij Frankrijk in 1810 bracht op het ter-
rein van de armenzorg grote veranderingen teweeg. Vooral toen bij 
keizerlijk decreet van dat jaar verschillende Franse wetten en beslui-
ten die betrekking hadden op godshuizen en andere liefdadige instel-
lingen in het département des Bouches du Rhin, waarvan 's-Herto-
genbosch de hoofdstad was, executoir werden verklaard. Van Rooij 
heeft deze periode, voor de Bossche Godshuizen van historische be-
tekenis, vrij uitvoerig beschreven. In 1811 besloot de prefect van 
genoemd departement, Fremin de Beaumont, ter uitvoering van de 
executoir verklaarde wetten in 's-Hertogenbosch en in Nijmegen een 
voorlopige commissie over de godshuizen in te stellen, en ook in 
Grave en in Bommel. Deze commissies kregen verregaande bevoegd-
heden inzake de door de Franse wetgeving beoogde concentratie van 
de armenzorg. 

In Den Bosch kreeg de reorganisatie in de loop van 1811 haar beslag. 
De fondsen van de mannen- en vrouwengasthuizen, het Groot Gast-
huis, het Zinnelooshuis, het Geefhuis en de Blokken werden gesteld 
onder beheer van de Commission des Hospices. De talrijke kleine oude 
mannen- en vrouwengestichten werden op een enkele uitzondering 
na opgeheven. De fondsen van de gasthuisjes werden echter niet aan 
hun bestemming onttrokken, maar verenigd en aangewend voor de 
oprichting van het Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Dit werd ge-
vestigd in het Geefhuis aan de Hinthamerstraat, dat zo op 1 novem-
ber 1812 totaal van bestemming veranderde, toen vijftig ouden van 
dagen erin werden opgenomen. De fondsen van de negen Armen-
blokken, benevens een deel der fondsen van het Geefhuis, of liever 
van de inkomsten uit deze fondsen, werden, na aanvankelijk geres-
sorteerd te hebben onder de Commission des Hospices, aan dit or-
gaan onttrokken en met ingang van 1 januari 1812 ter beschikking 
gesteld van een inmiddels opgerichte tweede commissie, het Bureau 
de Bienfaisance. Dit bureau behartigde samen met tien bureaux 
auxiliaires de bijstandstaak die voordien door de blokmeesters werd 
waargenomen. De Commission des Hospices occupeerde zich met de 
verzorgingstaak, vroeger waargenomen door de afzonderlijke gods-
en gasthuizen." 

Na het vertrek van de Fransen werden door koning Willem I 

75) Van Rooij, a.w., blz. 15-38. 

157 



verscheidene maatregelen afgekondigd, die beoogden de traditionele 
organisaties in hun vroegere rechten te herstellen. Zo werden bij 
soeverein besluit van 31 december 1814 de Franse voorschriften om-
trent het bestuur der armen en der godshuizen, „ingevoerd in de 
voormalige Departementen van de Monden van den Rijn en van de 
Monden van de Schelde, gelijk mede in het voormalige Staats 
Vlaanderen en de overige Generaliteitslanden", nietig verklaard en 
met ingang van 1 januari 1815 buiten werking gesteld. Toch werd 
de idee van centralisatie niet geheel en al verworpen, getuige de 
verdere inhoud van dit besluit. Wij vermelden de voornaamste be-
palingen hieruit, omdat deze grotendeels het aanzien gaven aan de 
organisatie van de burgerlijke armenzorg in het negentiende-eeuwse 
's-Hertogenbosch. 76  

Alle goederen en effecten die zich bevonden onder het bestuur van 
de commissies van weldadigheid en liefdadigheid, moesten worden 
teruggegeven aan de vroegere eigenaars, respectievelijk beheerders, 
met dien verstande echter dat alle armenfondsen in een zelfde ge-
meente welke aan geen bijzondere godsdienstige gezindte hadden 
toebehoord, provisioneel verenigd zouden blijven in een algemeen 
armenfonds. Met betrekking tot de godshuizen bepaalde het besluit 
dat deze eveneens teruggegeven moesten worden aan hun vroegere 
besturen, voor zover zij tenminste van 's lands- of stadswege geen 
subsidie genoten. Was dat wel het geval, dan waren ze evenals bo-
ven bedoelde armenfondsen gebonden aan de verdere bepalingen 
van het besluit. 

In alle steden met meer dan 3.000 inwoners moest het bestuur 
van het algemeen armenfonds worden toevertrouwd aan een „Kol-
legie van Regenten over de Armen", samengesteld uit vijf leden, ge-
presideerd door een der leden uit het plaatselijk bestuur en geassis-
teerd door een amanuensis, die tegelijk de functie van rentmeester 
zou waarnemen. Verder dienden in deze steden in elke wijk een of 
meer „armbezorgers" aangesteld te worden, te benoemen door het 
plaatselijk bestuur op voordracht van genoemd college van regenten, 

76) Bedoeld besluit is opgenomen in Bestuur provincie Noord-Brabant, dl. I, nr. 15; 
eveneens in H. J.  M. van Rooij, Het Gesticht „Reinier van Arkel" te 's-Hertogen-
bosch, het oudste krankzinnigengesticht in Nederland (Den Bosch 1928), bijl. 5, 
blz. 261-269. 
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onder wier supervisie ze een deel van de aan dit college toevertrouw-
de werkzaamheden zouden verrichten. In het bijzonder waren zij 
belast met het toezicht op de armen die in hun wijk woonachtig 
waren; zij dienden over de toestand van deze armen verslag te doen 
aan het college van regenten en de door dit college toegestane be-
delingen en toelagen uit te reiken. Uitdrukkelijk was bepaald, dat 
zowel regenten als armverzorgers zoveel mogelijk gekozen moesten 
worden uit de verschillende gezindten in de stad. Wie met de armen-
zorg was belast, behoorde er zorg voor te dragen dat alle aan hem 
toevertrouwde armen evenredig naar behoeften bedeeld werden en 
vooral dat zij die door ouderdom, ziekte of gebreken niet in staat 
waren in hun eigen levensonderhoud te voorzien, verzorgd werden. 
De regenten waren bevoegd van andere instellingen van weldadig-
heid opgave te verlangen van de door deze aan huisarmen verstrekte 
bedelingen. De regenten zelf moesten ieder kwartaal aan het plaat-
selijk bestuur verslag doen van hun werkzaamheden en eenmaal per 
jaar rekening en verantwoording afleggen over de hun toevertrouw-
de fondsen en de aan hen verstrekte subsidies. Bij deze verslagen 
moesten ze tevens adviezen verstrekken omtrent hetgeen door het 
stadsbestuur zou kunnen worden verordend om aan de armen werk 
te verschaffen en aan de kinderen een goede opvoeding en geschikt 
onderwijs te bezorgen. 

Hetzelfde soeverein besluit regelde vervolgens ook het bestuur van 
de godshuizen die van overheidswege subsidie genoten. Ieder gods-
huis moest worden toevertrouwd aan een college van regenten, be-
staande uit vijf leden van de gezindheid waartoe het godshuis be-
hoorde. Zoveel mogelijk moest het college gepresideerd worden door 
een lid van het plaatselijk bestuur en geassisteerd door een amanu-
ensis-rentmeester. Bovendien zou het vijf van de aanzienlijkste en 
daartoe meest geschikte vrouwen uitnodigen om als regentes mee te 
werken tot de goede gang van zaken in het godshuis, voor zover 
vrouwelijk toezicht daarbij nodig was. Elk jaar moest door het regen-
tencollege rekening en verantwoording afgelegd worden aan het 
stadsbestuur. Dit bestuur bezat de bevoegdheid gesubsidieerde gods-
huizen van dezelfde gezindte te verenigen en onder één regenten-
college te plaatsen. Zelfs was het bevoegd huizen, waaronder met 
name de talrijke oude mannen- en vrouwengasthuisjes, op te heffen, 
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mits maatregelen genomen werden, dat de daarin opgenomen en ver-
zorgde personen elders op een geschikte wijze ondergebracht zouden 
worden. 

Met betrekking tot de niet gesubsidieerde godshuizen had het 
stadsbestuur al deze bevoegdheden niet. Het soeverein besluit be-
paalde te dien aanzien alleen, dat de stedelijke overheid in het be-
lang der behoeftigen de betrokken besturen kon uitnodigen dezelfde 
maatregelen te nemen als boven omschreven. 

Aldus luidden de wettelijke bepalingen. Nu deed zich in Den 
Bosch de merkwaardige omstandigheid voor, dat de magistraat zich 
niet beperkte tot de formeel in het besluit gegeven bevoegdheden, 
derhalve tot de unificatie van armenfondsen als bedoeld onder de 
artikelen 7 en 16 enerzijds en van godshuizen als bedoeld onder 
artikel 24 anderzijds. Neen, het merendeel van de instellingen die 
in de Franse tijd waren verenigd, dus zowel armenfondsen als gods-
huizen, werden gebracht onder één enkel bestuur, dat op 31 januari 
1815 door burgemeester A. G. Verheyen werd geïnstalleerd." Aan-
vankelijk heette dit bestuur het College van Regenten over de Ar-
men, later het College van Regenten over de Godshuizen en den 
Algemeenen Arme, een naam die het gedurende 125 jaar heeft be-
houden. Kortheidshalve en overeenkomstig het spraakgebruik wordt 
het door ons in het vervolg aangeduid als het college van regenten 
over de Godshuizen." Coopmans merkt bij dit alles op dat het soe-
verein besluit van 1814 in Den Bosch verkeerd is geïnterpreteerd en 
onjuist toegepast." Wij beperken ons echter tot de feitelijke gang 
van zaken, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op die facetten 
van het bestuur van de Godshuizen, die rechtstreeks betrekking had-
den op de zorg voor de armen. 

Gedurende het eerste decennium van zijn mandaat hield het re-
gentencollege zich druk bezig met reorganisatie. Zo besloot het op 

77) Van Rooij, Korte schets, blz. 42. 
78) A.G., Notulenboeken Regenten 1815 en 1834; Coopmans, a.w., blz. 2-3 . 
79) Coopmans, a.w., blz. 2 noot 6. Vergelijking met andere steden bevestigt dit. 
In Middelburg bijvoorbeeld kwam zowel een College van Regenten over de Al-
gemene Armen tot stand als een College van Regenten over de Godshuizen. 
Zie S. Sr. Coronel, Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den 
voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar (Middelburg 
1859), blz. 208-210. 
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26 april 1817 tot de vorming van vier duidelijk omschreven afdelin-
gen, te weten: 
a. het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, waarin verenigd waren de 

fondsen van de vroegere gasthuisjes voor oude en behoeftige 
lieden; 

b. het Groot Ziekengasthuis; 
c. het Zinnelooshuis Reinier van Arkel; 
d. het Bedelingsfonds, waartoe behoorden de fondsen van het H. 

Geesthuis en de negen Armenblokken. 8° 
Voor al deze afdelingen werden instructies opgesteld en de nodige 

maatregelen genomen om een functioneren overeenkomstig de er-
aan ten grondslag liggende doelstellingen mogelijk te maken. 81  Het 
Bedelingsfonds, dat aanvankelijk zonder meer een armenfonds was 
maar in het kader waarvan sedert 1855 ook gestichten werden op-
gericht en gefinancierd, krijgt in deze studie de meeste aandacht. 
Door middel van dit fonds immers werd door het college van regen-
ten, dat vanaf 1854 fungeerde als burgerlijk armbestuur, de grote 
schare van huiszittende armen ondersteund die niet in aanmerking 
kwam voor hulp van de zijde van particuliere en kerkelijke instellin-
gen van weldadigheid. Ook de andere instellingen die het college 
onder zijn beheer had, beoogden evenwel armenzorg. Dit blijkt niet 
alleen uit hun rangschikking onder artikel 2 sub a van de armenwet 
van 1854, waardoor ze werden aangemerkt als burgerlijke instellin-
gen van weldadigheid die armenverzorging, in of buiten gestichten, 
voortdurend ten doel hadden. Ook de praktijk wijst uit dat deze 
godshuizen, zeker nog in de negentiende eeuw, een duidelijk lief-
dadig karakter droegen, dat wil zeggen hun diensten vooral verleen-
den aan hen die niet in staat waren zich deze tegen betaling te ver- 

30) Van Rooij, Korte schets, blz. 43-44 en 77-78. 
et) A.G., coll. V.I.R., Reglement van Inwendig Bestuur voor het Burger Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis, vastgesteld bij het Kollegie van Regenten over de 
Armen te 's-Hertogenbosch 15-1-1825; Instructie voor de Heeren Wijkdoctoren bij 
het algemeen Armbestuur te 's-Hertogenbosch 24-3-1819; Instructie voor den Wijk-
heelmeester bij het algemeen Annbestuur te 's-Hertogenbosch 24-3-1819; Instructie 
voor de Vroedvrouwen bij het algemeen Armbestuur te 's-Hertogenbosch 24-3-1819; 
Reglement op de verzorging der Huisarmen binnen de Stad 's-Hertogenbosch, met 
overleg van Heeren Armverzorgers, door het Collegie van Regenten, beraamd 
22-11-1817. 
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schaffen. Zo was het Oude Mannen- en Vrouwenhuis weliswaar 
alleen bestemd voor hen die nimmer uit de armenfondsen bedeeld 
waren geworden en behoorden tot de burgerstand, in feite voorkwam 
men door de opneming van deze kleine burgers, tegen betaling van 
een inkoopsom, dat zij in diepe armoede vervielen. In veel gevallen 
werd de inkoopsom niet eens door de betrokkenen zelf betaald. En 
eenmaal opgenomen werden de ouden van dagen voornamelijk uit 
de fondsen van het huis onderhouden, want het entreegeld was aan-
vankelijk niet erg groot. Ook het Groot Ziekengasthuis was hoofd-
zakelijk een instelling voor zieke armen. Meer gegoeden lieten er 
zich slechts bij hoge uitzondering verplegen. Het Zinnelooshuis ten-
slotte droeg veel minder het karakter van armenzorginstelling, daar 
op kosten van het huis slechts een betrekkelijk gering aantal arme 
krankzinnigen werden verpleegd en de overheid door haar wetgeving 
de krankzinnigenzorg al vroeg geheel aan de charitas onttrok. Boven-
dien was Reinier van Arkel niet alleen bestemd voor Bosschenaren, 
maar droeg een veel algemener karakter. We hebben niet de ge-
schiedschrijving van genoemde instellingen als zodanig op het oog. 
Ze worden door ons besproken in zoverre zij het karakter van armen-
wrginstelling hadden, optraden ter bestrijding van een bepaalde 
nood, waaruit de betrokkenen zelf uit hoofde van armlastigheid zich 
niet konden redden en waarbij evenmin van overheidszijde soelaas 
werd geboden door algemene regelingen. Uitgangspunt bij deze be-
spreking vormen de armen en de wijze waarop zij werden geholpen. 

Wanneer wij terugkeren naar het Bedelingsfonds en ons afvragen 
hoe de zorg voor de algemene armen was georganiseerd, dan dient 
opgemerkt te worden dat er in de eerste helft van de negentiende 
eeuw nog sprake was van een grote mate van taakoverdracht. Het 
contact tussen regenten en armen verliep niet rechtstreeks maar via 
de armverzorgers, zoals in het soeverein besluit van 1814 was voor-
geschreven. Deze armverzorgers werden gerecruteerd uit de aanzien-
lijkste ingezetenen, zoals blijkt uit de Legger der Heeren Armverzor-
gers binnen 's-Hertogenbosch, welke de namen bevat van hen die 
van 1817 tot 1851 deze functie vervulden. 82  In overleg met deze 
„wijkmeesters" of „wijkheren" werd in 1817 door het college van 
82) A.G., nr. 493, Legger armverzorgers; zie ook Van Rooij, Korte schets, blz. 
62-66. 
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regenten een Reglement op de verzorging der Huisarmen binnen de 
Stad 's-Hertogenbosch opgesteld. Dit reglement, van kracht tijdens 
de periode dat de armverzorgers aan de Godshuizen verbonden wa-
ren, is een van de weinige documenten met officiële en vooral uit-
voerige richtlijnen omtrent de organisatie en de uitoefening van de 
armenzorg ter stede. In het verdere verloop van de negentiende 
eeuw werden door het college van regenten nog wel richtlijnen ge-
geven, maar nooit meer zo uitvoerig als in 1817 en evenmin in de 
vorm van een afzonderlijk reglement. 83  

Genoemd reglement liet de armen-administratie verdeeld in tien 
wijken. Naargelang het aantal armen dat er woonde, waren deze 
onderverdeeld in afdelingen, 36 in totaal. 84  Aan het hoofd van iedere 
afdeling stond een armverzorger, geassisteerd door een of meer „wijk-
knechts". De armverzorgers uit een bepaalde wijk vormden een 
auxiliair bureau van weldadigheid. Dit beschikte niet zoals de vroe-
gere Blokken over eigen middelen, maar ontving die van het col-
lege van regenten. De voornaamste taak van de armverzorgers be-
stond in het voeren van een geschikte administratie en in het zich 
voortdurend op de hoogte stellen van de toestand der armen. Verder 
dienden zij aan de armen die medische hulp nodig hadden, de ver-
eiste biljetten te verstrekken voor bezoek aan of door de wijkdokter, 
voor het verkrijgen van de voorgeschreven geneesmiddelen uit de 
apotheek van het gasthuis en voor eventuele opnamen, alsook voor 
het verkrijgen van kraamhulp. Daarnaast moesten zij aan het col-
lege van regenten opgave doen van oude en gebrekkige personen 
die voor uitbesteding bij particulieren of in gestichten in aanmer-
king kwamen, en tot slot waren zij belast met de uitbetaling van de 
wekelijkse bedelingen, die in overleg met de regenten werden vast-
gesteld. 

De uitoefening van de algemene armenzorg heeft ruim 35 jaar 
volgens dit systeem plaatsgevonden. Daar deze jaren buiten het be- 

83) A.G., coll. V.I.R , Reglement huisarmen 1817; zie ook Van Rooij, a.w., blz. 
66-69. 
84) Deze wijken waren: Markt (4), Orthenstraat (3), Hinthamerstraat (5), Hint-
hamereinde (6), Kerk- en Verwerstraat (3), Weversplaats (4), Vismarkt (3), Vugh-
terstraat (3), Vughterdijk (3) en Orthen (2). Tussen haakjes staat vermeld het 
aantal afdelingen dat iedere wijk telde. 
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reik van onze studie vallen, kunnen wij weinig specifieks mededelen 
omtrent de merites ervan. Wel mag men aannemen, dat een derge-
lijke organisatie een verantwoorde armenzorg mogelijk maakte, vooral 
wegens het nauwe contact van de armverzorgers met de beperkte 
groep behoeftigen die hen was toevertrouwd. Ook het college van 
regenten zelf was in die dagen nog nauw bij de alledaagse werke-
lijkheid betrokken; wekelijks hield het zitting, waarbij noodlijden-
den werden toegelaten om hun behoeften aan steun kenbaar te ma-
ken, waaromtrent later beslissingen genomen werden." Toch kre-
gen wij de indruk dat zowel de armverzorgers als de regenten zich 
over het algemeen beperkten tot de traditionele vormen van onder-
steuning en zich niet waagden aan andere vormen van armoede-be-
strijding. Dit baseren wij hierop, dat slechts in de beginjaren pogin-
gen werden ondernomen om te komen tot een geregelde werkver-
schaffing. Een armennaaischool en een spinschool werden opgericht, 
maar veel resultaat werd hiermee niet behaald. 86  De uitgaven voor 
bedelingen en uitbestedingen stegen daarentegen met het toenemen 
der jaren schrikbarend. Niet ongeoorloofd lijkt het ons daaruit af te 
leiden dat armverzorgers en regenten vrij gemakkelijk konden be-
schikken over voldoende middelen voor de traditionele vorm van 
armenzorg en daarom niet gedwongen waren nieuwe wegen te zoe-
ken. De middelen putten zij niet alleen uit het Bedelingsfonds, maar 
ook uit de subsidie die de stad jaarlijks ten behoeve van de armen 
verstrekte. 87  Deze laatste bron werd in 1849 echter plotseling afge-
damd. De verklaring van deze breuk volgt hierna. 

Nog voordat de armenwet van 1854 uitdrukkelijk beperkingen 
oplegde aan de van overheidswege uitgeoefende armenzorg en ook 
subsidie voor dit doeleinde alleen bij uiterste noodzaak toestond 88 , 

werd het subsidievraagstuk in de Bossche gemeenteraad aan de orde 
gesteld en wel in 1849 door de uiterst liberale advocaat, mr. N. F. C. 
J. Sassen. Het door hem ingediende voorstel dienaangaande ontke- 

85) A.G., Brievenboek Regenten, 28-8-1849 nr. 1014. 
88) Zie par. 12 over werkverschaffing. 
87) G.A., Gemeenteverslag 1849, h. XI bijl. F. 
88) Ofschoon volgens art. 75 van het Reglement voor de stedelijke besturen in de 
provincie Noord-Braband (Den Bosch 1836) ook voordien alleen bij noodzakelijk-
heid subsidie mocht worden toegekend, is daar door het stadsbestuur van Den 
Bosch — wegens ons onbekende redenen — nooit de hand aan gehouden. 
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tende een onverkwikkelijke machtsstrijd tussen het college van regen-
ten en het stadsbestuur. De gevolgen van dit conflict, waarop we in 
de volgende paragraaf uitvoerig ingaan, beperkten zich niet tot ont-
houding van subsidie aan het Bedelingsfonds, maar leidden tevens tot 
een drastisch ingrijpen van de stedelijke overheid in het bestuur en 
beheer van de Godshuizen. Het aan het bewind zijnde college van 
regenten werd in 1850 ontslagen en vervangen door een voorlopig 
college, geheel samengesteld uit raadsleden. In hetzelfde jaar keurde 
de gemeenteraad een reglement goed, dat speciaal was opgesteld ter 
regeling van het bestuur en beheer van de Godshuizen. Taak en 
bevoegdheden van raad en college van regenten waren in dit regle-
ment, de eerste officiële verordening na het soeverein besluit van 
1814, duidelijk omschreven. Mogelijk was dit reglement echter 
resultaat van een te haastige spoed van de zijde van de heer Sassen, 
die inmiddels zelf deel was gaan uitmaken van het regentencollege, 
want de inwerkingtreding ervan werd door de raad aangehouden. 
Overigens zou het in de organisatie van de armenzorg geen rigoreuze 
wijzigingen gebracht hebben, daar het instituut van de armverzor-
gers gehandhaafd bleef. 89  

Het feit dat het aangenomen reglement niet officiëel in werking 
trad, belette het college van raadsleden-regenten, dat op 25 augustus 
1851 op grond van verdiensten als definitief bestuur was bevestigd 90, 
geenszins zich grondig te bezinnen op de gang van zaken binnen de 
Godshuizen. Daarbij werd ook het instituut van de armverzorgers 
onder de loupe genomen en getoetst aan de steeds krachtiger veld 
winnende liberale ideeën van beperking van de overheidstaak op het 
terrein van armenzorg. Realisering van deze ideeën zou echter moei-
lijk plaats kunnen vinden, zolang 36 personen met deze taak belast 
bleven. Onder de heren armverzorgers was sedert het wegvallen van 
de stedelijke subsidie toch al enige ongerustheid ontstaan over het 
feit dat zij hun functie niet meer naar behoren, overeenkomstig de 
traditie, konden vervullen. 91  Bezuiniging op grote schaal zou alleen 

89) G.A., Notulen Raad, 8-7-1850 nr. 15, blz. 223 e.v., en 18-10-1852 nr. 8, 
blz. 480 e.v. 
") t.a.p., 27-4-1852 nr. 22, blz. 162 e.v. 
91 ) A.G., Brievenboek Regenten, 9-10-1849 nr. 1185, 2-10-1850 nr. 936 en 8-1- 
1851 nr. 29-37. 
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mogelijk zijn, zo meende men, indien werd overgegaan tot vereen-
voudiging van de administratie en het college van regenten zelf heel 
de uitvoering van de armenzorg aan zich trok. Een voorstel hierom-
trent deden de regenten in een bij de raad ingediend ontwerp van 
een bestuursverordening, die het reglement van 1850 zou moeten 
vervangen. Het ontwerp, dat in 1852 in de raad aan de orde kwam, 
stelde namelijk het benoemen van armverzorgers uitdrukkelijk facul-
tatief, daarbij de keuze latend aan het college van regenten. 92  Nau-
welijks een maand nadat de Verordening op het Bestuur en Beheer 
van de Godshuizen en den Algemeenen Armen te 's-Hertogenbosch 
was goedgekeurd en verklaard te verbinden met ingang van 1 januari 
1853, zond het college een brief aan burgemeester en wethouders 
met de kennisgeving zijn taak voorlopig zonder armverzorgers te wil-
len vervullen en verzocht derhalve dezen uit hun functie te ontslaan. 
Aan de armverzorgers zelf zond het een dankbetuiging en vroeg hun 
de in 1817 voorgeschoten gelden terug. Tegelijkertijd werden ook 
de wijkknechten ontslagen. 93  

Zo moest dus bij de jaarwisseling van 1852-1853 in Den Bosch 
het bijna vijf eeuwen oude gedecentraliseerde systeem van openbare 
armenzorg, dat een halve eeuw later weer als ideaal gesteld zou wor-
den in de gedaante van het Elberfelder stelsel, definitief het veld 
ruimen voor de uitoefening ervan door een enkel centraal orgaan. 
Het centralisatieproces dat was ingezet ten tijde van de Franse over-
heersing en gecontinueerd door het soeverein besluit van 1814 had 
daarmee binnen een halve eeuw zijn beslag gekregen. De aanvang 
van dit proces onder de Franse wetgeving was nogal rigoreus: ver-
eniging van de fondsen en ontheffing van de blokmeesters uit hun 
functie. Het soeverein besluit sloot in zoverre hierop aan, dat de 
armenfondsen verenigd bleven. Hoewel toen de blokmeesters niet in 
hun oude rechten werden hersteld, bleef niettemin een groot aantal 
van hen als armverzorger met de directe uitoefening van de armen-
zorg belast. Nu werd hun ook deze taak ontnomen. Wanneer deze 

92) t.a.p., 16-6-1852 nr. 772; G. A., Notulen Raad, 18-10-1852 nr. 8, blz. 487v, 
en 22-11-1852 nr. 19, blz. 543 e.v.; A.G., col V.I.R., Verordening op het Bestuur 
en Beheer van de Godshuizen en den Algemeenen Armen te 's-Hertogenbosch 
(Raadsbesluit 22-11-1852), art. 38. 
93) A.G., Notulen Regenten, 22 en 29-12-1852 en 9-2-1853. 
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laatste fase niet door omstandigheden was bespoedigd en derhalve 
reeds vóór de invoering van de armenwet had plaatsgevonden, zou 
zij zich ongetwijfeld onmiddellijk erna hebben voltrokken. De be-
sluiten van de Bossche bestuurders kan men niet anders zien dan als 
een vooruitlopen op deze wet, waarvan de liberale beginselen die 
eraan ten grondslag lagen, reeds geruime tijd voordien hun invloed 
deden gelden. 

Toen de armenwet van kracht werd, lag het voor de hand dat aan 
het college van regenten over de Godshuizen, als beheerder van het 
Bedelingsfonds, de zorg voor de algemene armen, in termen der wet 
het burgerlijk of algemeen armbestuur bleef opgedragen. Bevatte het 
soeverein besluit van 1814 een groot aantal bepalingen omtrent het 
bestuur over de armenfondsen en de uitoefening van de burgerlijke 
armenzorg, de wet van 1854 was vooral op het laatste punt zeer 
summier, zoals we in een vorige paragraaf zagen. De taak van het 
burgerlijk armbestuur was er in hoofdzakelijk negatieve bewoordin-
gen omschreven en vereiste wegens haar beperktheid geen nadere 
uitwerking, meende de wetgever. Mogelijk was het deze zelfde ge-
dachtengang, die de Bossche stadsoverheid ertoe verleidde geduren-
de meer dan een halve eeuw te volstaan met slechts enkele zeer 
summiere bepalingen over de armenzorg als zodanig op te nemen in 
de door haar vastgestelde verordeningen op het bestuur en beheer 
van de Godshuizen." 

Meer in het algemeen was het bestuur over de Godshuizen tijdens 
de door ons bestudeerde periode opgedragen aan een college van 
aanvankelijk zes, later zeven en nog later zelfs negen regenten. Deze 
regenten, meestal afkomstig uit de hoogste kringen der burgerij, wer-
den door de gemeenteraad telkens voor een periode van zes jaar be-
noemd uit een voordracht van twee personen door het college zelf 

54) De in noot 92 vermelde, op 22-11-1852 door de Raad vastgestelde Verordening 
werd op 22-10-1872 vervangen door een geheel nieuwe, hetgeen nogmaals ge-
schiedde op 25-9-1901. Zie A.G., coll. V.I.R., Verordening op het Bestuur en 
Beheer van de Godshuizen en de Algemeene Armen te 's-Hertogenbosch (Raads-
besluit 22-10-1872); Verordening op het bestuur en beheer van de Godshuizen en 
den Algemeenen Arme te 's-Hertogenbosch (Raadsbesluit 25-9-1901). Tal van 
malen werden artikelen uit bedoelde verordening ook tussentijds gewijzigd. 
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op te maken. Een van hen  —  tot 1876 was dit de voorzitter"  — 

moest tevens lid van de raad zijn. Sinds 1901, toen het college negen 
leden telde, bedroeg het aantal regenten-raadsleden drie. Goeder ge-
woonte werden de verschillende taken die het bestuur van zo'n om-
vangrijk complex instellingen met zich meebracht, verdeeld onder de 
regenten naar gelang hun interessen en speciale bekwaamheden. Of 
het de Godshuizen tot schade gerekend moet worden dat de regen-
tessen, die vanaf 1815 de typisch vrouwelijke aspecten van het be-
heer voor haar rekening namen, met ingang van het jaar 1853 wer-
den uitgeschakeld, valt natuurlijk moeilijk te beoordelen. Wel lijkt 
het ons dat zij een waardevolle bijdrage zouden hebben kunnen 
leveren in het bestuur van de in 1855 opgerichte armengestichten. 
Het in 1850 aangetreden college van regenten wenste evenwel om 
onbekende redenen van haar diensten geen gebruik te maken en 
verkreeg van de raad toestemming haar aanstelling facultatief te 
laten. Hiermee was het vonnis geveld en verdwenen zij evenals de 
armverzorgers. 96  

De taak van de armenverzorgers werd door de regenten in 1853 
in haar geheel opgedragen aan de controleur van het college, een 
functie die in 1815 was geïntroduceerd en in genoemd jaar werd 
waargenomen door W. A. J. Wulfingh. Voor deze functionaris, die 
tevens optrad als secretaris van het bestuur, werd een speciale in-
structie opgesteld, waarin ook een omschrijving van zijn armen- 

95) In de periode 1815-1912 werd het voorzitterschap van het College van Regenten 
achtereenvolgens waargenomen door: jhr. W. H. van Thye Hannes (1815-1848), 
mr. P. S. van Son (1849-1850), P. J. Vermeden (1850-1856), J. Th. Luyckx 
(1857-1870), jhr. mr. E. J. C. M. de Kuyper (1870-1872), J. Th. Luyckx (1873- 
1875), A. N. van Osch (1875-1876), J. A. de Kort (1876-1883), jhr. J. M. W. E. 
de la Court (1883-1903), J. F. M. Jespers (1903-1904) en A. Jansen (1904-1912). 
Zie Van Rooij, Korte schets, blz. 76. 
99)  A.G., coll. V.I.R., Verordening Godshuizen 1852, art. 5. De Almanak voor de 
provincie Noord-Brabant over 1850, blz. 175, vermeldt als namen van toen in 
functie zijnde regentessen: mevr. Van der Does de Willebois, mevr. Heeren, mej. 
Van der Horst, mej. Van Son en mevr. De Wijs. 
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zorgtaak werd opgenomen." Deze taakomschrijving, voornamelijk 
betrekking hebbend op het huisbezoek, het vaststellen en uitreiken 
van de bedelingen en het verstrekken van biljetten voor gratis ge-
nees- en verloskundige hulp, wordt besproken in hoofdstuk III, dat 
handelt over de praktijk van de armenzorg. Opgemerkt zij nu alleen 
dat de richtlijnen voor de controleur lang niet zo uitvoerig waren als 
die voor de armverzorgers in eerder genoemd reglement van 1817. 
In latere instructies, respectievelijk van 1879 en 1902, werden ze 
nog verder ingekrompen en teruggebracht tot de eenvoudige op-
dracht zich van de toestand der armen zoveel mogelijk op de hoogte 
te stellen en te zorgen dat de administratie goed werd bijgehouden. 
Buiten vermelde instructies om werden door het college van regenten 
voor de uitoefening van de armenzorg nimmer officiële regels op 
schrift gesteld. Bekend is alleen dat door de regent J. A. de Kort in 
1877 enkele summiere voorschriften werden ontworpen, die welis-
waar door het college werden behandeld en zelfs goedgekeurd, maar 
die nooit de drukpers bereikten en evenmin officiëel werden afge-
kondigd. Ook deze voorschriften worden eerst verder besproken. 
Pas na de invoering van de armenwet van 1912 werd op aandringen 
van 's lands overheid opnieuw in deze leemte voorzien. 

Zoals uit het vervolg zal blijken, mag men uit het bovenstaandé 
niet concluderen tot een geleidelijke vermindering van de belang-
stelling van het college van regenten voor de armenzorg als zodanig 
of tot een afnemende importantie ervan binnen het geheel van 
taken dat dit college had te vervullen. Wel kan men stellen dat de 
uitoefening van deze zorg zich in de loop van de negentiende eeuw 
ontwikkelde van een actieve bezigheid van een groot aantal personen 
— regenten, armverzorgers en wijkknechten — tot een voornamelijk 
administratieve bezigheid verricht door een gering aantal ambtenaren 

97) Instructies betr. deze ambtenaar werden vastgesteld in 1852, 1879 en 1902. 
Zie hiervoor A.G., coll. V.I.R., Instructie voor den Controleur bij het Collegie van 
Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Armen te 's-Hertogenbosch 
17-12,1852; Instructie voor den Controleur-Secretaris der Godshuizen en van den 
algemeenen arme 11-4-1879; Instructie voor den Secretaris bij het bestuur der 
Godshuizen en den Algemeenen Arme te 's-Hertogenbosch 21-2-1902. De functie 
van controleur-secretaris werd in de periode tot aan 1912 achtereenvolgens waar-
genomen door: J. M. Offers (1815-1834), W. A. J. Wulfingh (1835-1865), A. J. 
van Oost (1866-1879), J. Baekers (1879-1902) en J. van Bergen (1902-1919). 
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onder toezicht van een der regenten. Zoals gezegd was de controleur 
de leidende figuur. Behartiging van de armenzorg was evenwel niet 
zijn enige taak. tHij had als secretaris van het college van regenten 
nog tal van andere werkzaamheden. De bemoeienissen met de uit-
besteding bij gezinnen van kinderen, gebrekkigen en arme ouden 
van dagen kwamen voornamelijk ten laste van de ontvanger, de 
vroegere amanuensis-rentmeester, omdat het college hoofdzakelijk 
alleen oog had voor de financiële zijde ervan. 98  Ontvanger en con-
troleur-secretaris waren de voornaamste beambten aan het centraal 
bureau van de Godshuizen verbonden. In 1901 werd na een door de 
toenmalige ontvanger gepleegde fraude diens functie gesplitst in de 
nieuwe functie van administrateur en die van ontvanger. De secre-
taris bleef voornamelijk belast met de armenzorg. 99  Naast dit tweetal 
respectievelijk drietal waren op het centraal bureau nog een aantal 
lagere beambten werkzaam. De verschillende Godshuizen hadden 
elk hun eigen personeel, dat beneden een bepaalde jaarwedde werd 
aangesteld door het college van regenten en in de overige gevallen 
werd benoemd door het gemeentebestuur op voordracht van het col-
lege. Alleen het Bedelingsfonds kende geen andere functionarissen 
dan die in dienst waren van het centraal bureau. Uit een taakverde-
ling van 1879 blijkt dat naast de controleur-secretaris nog één be-
ambte speciaal was belast met armenzaken. 199  Telt men daar de toe-
zichthoudende regent bij, dan heeft men enig idee van het perso-
neelsbestand der Godshuizen dat in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw de functie van burgerlijk armbestuur in de praktijk 
uitvoerde. 

De vanwege de Godshuizen in de periode 1854-1912 uitgeoefende 
zorg voor de algemene armen van de stad bepaalde zich in hoofd-
zaak tot de traditionele vormen van ondersteuning: de bedeling in 

98) t.a.p., Instructie voor den Ontvanger bij het Collegie van Regenten over de 
Godshuizen en de Algemeene Armen te 's-Hertogenbosch 16-10-1861, art. 25-28. 
Ontvanger waren in de periode tot 1912 achtereenvolgens: W. van der Pas (1815- 
1831), J. J. van der Pas (1832-1861), J. L. Bolsius (1862-1876), F. J. A. van 
Weert (1877-1900) en L. I. J. van der Steen (1902-1930). 
") G.A., Notulen Raad, 3-9-1901 nr. 19, blz. 13 e.v.; 25-9-1901 nr. 9, blz. 14 e.v., 
en 24-4-1902 nr. 15, blz. 23 e.v. 
100) A.G., coll. De Kort ds. A, Nota met taakverdeling 3-2-1879; t.a.p., Brief 
Regenten 8-2-1879 nr. 2420. 
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geld en natura, het verlenen van gratis genees- en verloskundige 
hulp en de verzorging van alleenstaande en hulpbehoevende kinde-
ren, jeugdigen en ouden van dagen. Om de grote kosten van al deze 
activiteiten te dekken putte het college van regenten uit een drietal 
bronnen, namelijk eigen kapitaal, subsidie van overheidswege en bij-
dragen van particulieren. De inkomsten uit vermogen waren het 
meest belangrijk. Voor de verschillende administraties bestonden zij 
in de zestiger jaren uit de intresten van inschrijvingen op het groot-
boek der nationale werkelijke schuld, uit intresten van kapitalen ten 
laste der gemeente 's-Hertogenbosch en andere stadsbesturen, uit 
renten en graanpachten die geheven werden op onderpanden zowel 
binnen als buiten de stad, uit landhuren en tienden en tenslotte nog 
uit de huur van huizen en moestuinen binnen de stad gelegen."' 
De meeste bezittingen hadden de Godshuizen reeds in vroegere tij-
den verworven door schenkingen, legaten, subsidies en dergelijke. 
Rond het midden van de vorige eeuw vertegenwoordigde dat alles 
een niet onaanzienlijk vermogen. De kapitaalrekening vermeldde 
op 1 januari van de jaren 1841, 1851 en 1861 de volgende bedragen 
waarin de waarde der gebouwen en van de inboedel ervan niet zijn 
inbegrepen. 

Tabel 29. Kapitaalrekening van de Godshuizen, 1841, 1851 en 
1861. 1" 

1-1-1841 1-1-1851 1-1-1861 

Oude Mannen- en f219.477,35 f220.373,75 f228.561,56 
Vrouwenhuis 
Groot Ziekengasthuis 431.124,04 356.272,14 421.927,245  
Reinier van Arkel 80.388,13 32.721,23 36.067,30 
Bedelingsfonds 614.328,395  547.306,71 558.766,295  

totaal 1.345.317,91 5  1.156.673,83 1.245.322,40 

lol) G.A., Gemeenteverslagen 1860, h. VI blz. 35-36, en 1865, h. VI blz. 52. 
102) A.G., Notulen Regenten, 8-10-1862, blz. 89. De notulen van 25-10-1868 nr. 
10 vermelden iets andere bedragen, doch deze wijken niet veel af van de door ons 
aangehaalde. 
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Door een zorgvuldig beheer waakten de regenten er niet alleen 
voor dit kapitaal in stand te houden, zij trachtten ook door een juiste 
beleggingspolitiek de bezittingen te vermeerderen. De eerste kwart-
eeuw na 1850 was hiervoor uitermate gunstig. Door de geleidelijke 
verbetering van de waterstaat in de Meierij en de grote rust die daar 
heerste, stegen de onroerende goederen in die periode sterk in waar-
de. Van de hooilanden bijvoorbeeld vertiendubbelde die zelfs. 1" 
Met genoegen namen de regenten in 1868 dan ook kennis van de 
mededeling van hun ontvanger, dat de bezittingen in zeventien jaren 
tijd met ruim anderhalve ton waren toegenomen. 104 

Konden de meeste instellingen der Godshuizen door deze inkom-
sten uit bezittingen in de uitgaven voorzien, het Bedelingsfonds ge-
lukte dit na 1870 in steeds mindere mate. De regenten, die erop ge-
brand waren de administraties der verschillende Godshuizen duide-
lijk van elkaar gescheiden te houden, voelden er weinig voor de 
steeds weer terugkerende tekorten van dit fonds door middel van 
interne financiering te dekken en wendden zich derhalve keer op 
keer tot het gemeentebestuur om subsidie. Hier kregen zij echter 
steeds weer nul op request, omdat dit bestuur zich strikt wilde hou-
den aan de bepalingen hieromtrent in de armenwet. De botsingen 
die zich bij deze subsidie-aanvragen en -afwijzingen tussen college 
van regenten en stadsbestuur voordeden, geven zo'n markant beeld 
van de houding van beide bestuurscolleges tegenover de armenzorg, 
dat wij hieraan een afzonderlijke paragraaf wijden. 

De bijdragen van particulieren bestonden allereerst uit de ver-
pleeggelden. Voor het Oude Mannen- en Vrouwenhuis waren dit 
de inkoomgelden, die vóór de opname moesten worden gestort. Het 
gasthuis genoot naast de verpleeggelden van armlastige personen 
van elders ook een vergoeding voor de verzorging van zieke militai-
ren, die in overeenkomst met het rijk werden opgenomen. Opge-
merkt zij dat deze gelden geenszins voldoende waren om de ver-
pleegkosten van de zieke armen te dekken. Dit was wel het geval bij 
het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voor wie de kosten 
zowat geheel door gemeente, provincie en rijk betaald werden en 

103) G.A., Gemeenteverslagen 1862, h. VI blz. 45; 1863, h. VI blz. 55, en 1865, 
h. VI blz. 53; zie ook Van Ravestijn, a.w., blz. 120. 
104) A.G., Notulen Regenten, 25-10-1868 nr. 10. 
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waarvan het instituut ook grotendeels moest bestaan. Slechts een 
vrij klein aantal krankzinnigen werd ingevolge een oud recht op 
rekening van het gesticht verpleegd. Van vergoeding der verpleeg-
kosten profiteerden na 1900 ook de beide in 1855 opgerichte armen-
gestichten, toen de overheid ging betalen voor voogdijkinderen die 
bij gezinnen of particuliere instellingen waren ondergebracht. 

Bijdragen van particulieren ontvingen de Godshuizen eveneens in 
de vorm van legaten en schenkingen. Deze varieerden tussen bedra-
gen van f 42,80, zijnde de opbrengst van een „door den heer D. 
Porrey vervaardigd en door hem uitgegeven dichtstuk getiteld: Eene 
aalmoes als het U belieft" 1", en f25.000, legaat van de in 1852 
overleden J. J. A. Diepen, jongste zoon van de lakenkoopman 
Johannes Diepen, die zich tussen 1801 en 1804 te 's-Hertogenbosch 
gevestigd had, en oudoom van de bekende Tilburgse industriëel en 
publicist over economische en sociale vraagstukken Armand Die-
pen. 106  Vormde de laatste royale schenking weliswaar een uitzonde-
ring, giften van f 1.000,— ontving het college van regenten vrij 
regelmatig. Zo overhandigde koning Willem III bij zijn bezoek aan 
de stad in 1855 aan de ontvanger van de Godshuizen een bedrag 
van f1.500,— ter uitdeling onder de armen. 1" Meermalen ook 
kwam het voor dat weldoeners hun gift vergezeld deden gaan van 
het verzoek er brood voor te bakken of een gave in natura verstrek-
ten. In 1874 zond L. Ridder de van der Schueren namens zijn vader 
niet minder dan 1.600 broodkaartjes met verzoek deze aan de be-
deelde armen uit te reiken. 108 Met het speciale doel om aan de 
armen in de wintermaanden warm voedsel te kunnen verschaffen 
deed het college van regenten ieder jaar onder de burgerij inteken-
lijsten circuleren. Deze brachten in de vijftiger jaren gemiddeld ruim 
f4.000,— op, later f 1.000,—. 109 

105) A.G., Brievenboek Regenten, 24-1-1855 nr. 36. 
100) A.G., Notulen Regenten, 25-8-1853, 7 en 19-3-1856; J. P. A. van den Dam, 
Arnold Leon Armand Diepen 1846 - 1895; inclustriëel en publicist over economische 
en sociale vraagstukken (Tilburg 1966), blz. 134. 
107) A.G., Brievenboek Regenten, 28-12-1855 nr. 934. Aan de hand van de notulen 
der regentenvergaderingen noteerden wij verder vluchtig: 1872: f 1952,68 5, 1876: 
f 500,—, 1878: f200,—, 1879: f150,—, 1881: f 50,—, 1885: f 1245,—, 1902: 
f 1000,—, 1904: f 1138,56 en 1908: f 1000,—. 
100) A.G., Notulen Regenten, 24-41874 nr. 6; zie ook t.a.p., 12-1-1850 en 23-2- 
1870 nr. 14. 
10) A.G., nr. 509, Verantwoording spaarsoep. 
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Duidt dit alles op een niet onwelwillende houding van de Bossche 
burgerij tegenover het burgerlijk armbestuur, niet ontkend kan wor-
den dat de mening die allerwegen ingang vond, als zouden de Gods-
huizen en dientengevolge ook het Bedelingsfonds over ruime finan-
ciële middelen beschikken, voor de regenten een ernstige handicap 
betekende bij het inzamelen van gelden bij particulieren. De collec-
tes die iedere zondag en speciaal met kerstmis en pasen werden ge-
houden, brachten dan ook meestal weinig op. 110  In 1874 was de 
opbrengst van de zondagscollectes f501,25, die van de kerst- en 
paascollecte samen f361,68 en die van de buitengewone giften 
f4,50; een totaal van f867,43 voor een gemeente van bijna 25.000 
zielen. „De vrijwillige bijdragen van de particuliere liefdadigheid 
zijn bijna niet noemenswaardig", schreef het college van regenten 
in 1875 aan de gemeenteraad. „De Algemeene Armenfondsen heb-
ben den naam van zeer rijk te zijn en men vindt hierin aanleiding 
om schier allen steun daaraan te onthouden. Het armbestuur deelt 
in het noodlot, dat in 't algemeen op de burgerlijke armbesturen 
drukt. Het geniet niet genoeg sympathie bij de bevolking om de 
offers der bijzondere liefdadigheid tot zich te trekken". 111 Verder 
moet ongetwijfeld rekening worden gehouden met een zekere huiver 
van de burgerij tegenover zulk een hybridisch orgaan als dat der 
Godshuizen, waardoor men niet wist of de giften wel juist werden 
besteed. In een circulaire aan de burgerij in verband met de te hou-
den paascollecte in 1878 trachtte het college van regenten deze 
huiver weg te nemen. Het bestreed de opvatting als zou het het ene 
gat met het andere vullen en als zou de opbrengst van de collectes 
niet alleen ten goede komen aan de algemene armen maar ook aan 
de andere gestichten onder zijn beheer. Het Bedelingsfonds zat in 
financiële moeilijkheden en alleen daarvoor werd de liefdadigheid 
der burgers ingeroepen. „De heerschende dunk, dat de Godshuizen 

110) Enkele voorbeelden: kerstcollecte 1866: f 185,52, paascollecte 1876: f 177,—, 
kerstcollecte 1876: f 175,—, zondagscollecte 1876: f603,—. Zie voor deze zondags-
collecte par. 14 onder Arme Mannen- en Jongensgesticht. 
111) S.A.K.H., ds. Godshuizen, Brief Regenten 8-6-1875. 
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rijk zijn, moet (derhalve) niet langer in den weg staan om die in-
richtingen door collectes en giften te ondersteunen". 112 

§ 6. DE GODSHUIZEN EN DE STEDELIJKE OVERHEID 

Indien de beginselen die ten grondslag lagen aan de armenwet 
van 1854, niet alleen ingang hadden gevonden bij de Bossche stads-
overheid, maar ook bij het college van regenten over de Godshuizen, 
dan zouden de betrekkingen tussen beide bestuurscolleges in het 
tijdvak 1854-1912 wellicht in veel mindere mate vertroebeld zijn 
geweest door conflicten. Bestudering van deze betrekkingen leidt on-
vermijdelijk tot de conclusie, dat de opvattingen van magistraat en 
regentencollege ten aanzien van de uitoefening van de burgerlijke 
armenzorg de hele periode door grondig verschilden. Toch waren 
deze meningsverschillen niet altijd de hoofdoorzaak van het ontstaan 
van bedoelde conflictsituaties, al werd dit ook door de stadsoverheid 
bij herhaling gesuggereerd. Gezien de specifieke rechtsverhouding 
tussen Godshuizen en gemeente zal men erop bedacht moeten zijn 
dat sociologische en sociaal-psychologische factoren daarbij een niet 
onbelangrijke rol speelden. Enerzijds was er namelijk het voortdu-
rende streven van het college van regenten zijn zaken zo zelfstandig 
mogelijk te behartigen, anderzijds een even constant streven van 
vooral de gemeenteraad om zijn invloed op het bestuur en beheer 
van de Godshuizen te versterken. 113  Beide motivaties dient men bij 
lezing van hetgeen volgt, niet uit het oog te verliezen. Zij krijgen 
reliëf, wanneer men bedenkt dat de Godshuizen in het negentiende-
eeuwse Den Bosch een zeer vooraanstaande plaats en zelfs een zekere 
machtspositie innamen. Wij wijzen in dit verband onder meer op 
de belangrijke sociale functies die zij vervulden, als daar waren de 
zorg voor ouden van dagen, zieken en krankzinnigen en niet op de 
allerlaatste plaats de zorg voor een zeer groot aantal behoeftigen. In 

112) A.G., Notulen Regenten, 5-4-1878 nr. 8, blz. 90-91; circul. ook opgenomen 
in de Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 13-4-1878. De paascollecte bracht dit maal 
f 466,025  op. Zie A.G., Notulen Regenten, 19-4-1878 nr. 5, blz. 104. 
11 $) Zie hierover Coopmans, a.w. 
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de vijftiger en gestiger jaren werd ruwweg genomen eenvierde ge-
deelte der totale stadsbevolking door de Godshuizen financieel on-
dersteund. Verder zij erop gewezen, dat tot aan 1880 ongeveer de 
totale uitgaven der Godshuizen zowat evenveel bedroegen als die 
der gemeente. Rond 1850 overtroffen zij deze zelfs nog. 114  Volgens 
een mededeling uit 1875 stond het bedrag waarover alleen het Be-
delingsfonds jaarlijks de beschikking had, zowat gelijk aan hetgeen 
de gehele inkomstenbelasting de gemeente opbracht. 115  Tenslotte zij 
nog vermeld, dat het college van regenten in deze periode optrad als 
grootste crediteur van stadsschulden. In de zestiger jaren ontving 
het alleen al van de stad jaarlijks 11.000 gulden aan rente. 116  

In paragraaf 4 werd reeds opgemerkt dat de Bossche stadsover-
heid de opvattingen door de wetgever aan de armenwet ten grond-
slag gelegd met enige gretigheid onderschreef. Haar bijzondere voor-
keur ging daarbij uit naar die welke de armenzorg toewees aan het 
kerkelijk en particulier initiatief, als ook naar die volgens welke de 
bestrijding van de kosten van deze zorg zo min mogelijk moest 
plaatsvinden uit de fondsen der gemeente. Overeenkomstig deze 
opvattingen was de taak van het college van regenten over de Gods-
huizen eigenlijk heel eenvoudig. Het had zich als burgerlijk armbe-
stuur zoveel mogelijk te onthouden en diende zijn zorg te beperken 
tot de gevallen van volstrekte onvermijdelijkheid. Dat was alles. Hoe 
geheel anders was echter de praktijk. In zijn armenzorgbeleid liet 
het college van regenten zich namelijk niet zozeer inspireren door de 
wet als wel door een tweetal andere factoren. De eerste pijler waar-
op dit beleid vóár 1854 gebaseerd was en nadien bleef, bestond uit 
de aloude traditie der Bossche liefdadigheid: het op ruime schaal 
uitdelen van onderstand in geld en natura aan een grote schare van 
hulpbehoevenden zonder daarbij te letten op godsdienstige gezindte. 
In de tweede plaats achtte het regentencollege zich als goed beheer-
der van de armenfondsen verplicht het erfdeel der vaderen zo niet 
te vermeerderen dan toch zeker in stand te houden. Uit dien hoofde 
trachtte het steeds de uitgaven voor de bedelingen en bestellingen 
te dekken met behulp van de jaarlijkse inkomsten. Gedurende de 

114) Zie G.A., Gemeenteverslagen. 
115) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 12-4-1879. 
no) G.A., Gemeenteverslag 1869, h. III, blz. 14. 
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periode 1815-1840, de eerste kwarteeuw van zijn bestaan dus, had 
het dit beleid in grote lijnen kunnen doorvoeren. Verscheidene jaren 
sloot het Bedelingsfonds de rekeningen toen zelfs af met een voor-
delig saldo. 117  Deze gunstige gang van zaken was niet op de allerlaat-
ste plaats te danken aan de royale subsidie die stadsoverheid ieder 
jaar aan dit fonds verleende, welke subsidie varieerde van 2.800 tot 
6.000 gulden. 118 

In de veertiger jaren veranderde de situatie. Door het toenemen 
van de armoede stegen de uitgaven voor de bedelingen en de beste-
ding van personen zo enorm, dat zij bijna het dubbele bedroegen 
van hetgeen in de voorafgaande periode hieraan werd besteed. Het 
gemeenteverslag over 1847 deelde mee, dat de armoede een zodanige 
omvang had aangenomen dat de voordelige saldi van het Bedelings-
fonds wel spoedig geheel tot het verleden zouden behoren. 119  Het 
was voornamelijk dank zij de evenredige toename van de subsidie uit 
de stadskas, sinds 1841 f7.800,— en vanaf 1844 zelfs f9.800,—, dat 
het Bedelingsfonds in staat was de opgenomen taak te blijven ver-
vullen. 120 

In diezelfde veertiger jaren wijzigden zich echter eveneens de op-
vattingen over de taak van de overheid met betrekking tot de armen-
zorg. In 1843 reeds laakte de minister van Binnenlandse Zaken de 
goedgeefsheid van de armbesturen en het gemak waarmee de bur-
gerlijke gemeenten subsidies verstrekten, zodoende deze goedgeefs-
heid krachtig ondersteunend. Zes jaar later drong hetzelfde minis-
terie erop aan, dat de zorg voor de armen zoveel mogelijk ten laste 
van de bijzondere weldadigheid van kerkgenootschappen, gestichten 
en particulieren zou worden gelaten: „Niet uit fondsen, welke door 

117) t.a.p., 1849, h. XI. 
ne) t.a.p., 1849, h. XI bijl. F; G.A., Ingekomen Stukken, Brief Regenten 13-5- 
1848 nr. 459; G.A., Notulen Raad, 2-8-1848 nr. 4, blz. 162v e.v. 
119) G.A., Gemeenteverslag 1847, h. XII. 
12O) t.a.p., 1849, h. XI bijl. F; A.G., Brievenboek Regenten, 28-8-1849 nr. 1014. 
De voor 1847 toegezegde subsidie ad f 10.000,— kon het stadsbestuur aanvankelijk 
niet uitbetalen, omdat het over te weinig liquide middelen beschikte. Een voorstel 
om het geld te lenen van de raadsleden zelf werd afgewezen. Tenslotte verklaarde 
een burger uit de stad zich bereid genoemde som zo lang voor te schieten. Zie 
hierover G.A., Notulen Raad, 22-1-1848 nr. 17, blz. 11; 29-1-1848 nr. 4, blz. 
21 e.v., en 5-2-1848 nr. 9, blz. 39 e.v. 
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belastingen gevoed worden, en alzoo niet uit gemeente fondsen ten 
behoeve der armen, behoort onderstand verleend te worden; ten 
ware daartoe volstrekte noodzakelijkheid bestaat, en dan alleen voor 
zoo ver de gesteldheid der gemeentefinanciën en het belastbaar ver-
mogen der ingezetenen het toelaten". 121  

Zich beroepend op beide ministeriële uitlatingen deed mr. N. F. 
C. J. Sassen, nauwelijks drie maanden tevoren gekozen als gemeen-
teraadslid, in januari 1849 een felle aanval op het tot dan toe door 
het college van regenten gevoerde bedelings- en door de raad ge-
volgde subsidiebeleid. Sassen, die in Den Bosch sinds 1830 een 
drukke praktijk als advocaat uitoefende, behoorde tot een groep van 
rooms-katholieken die meenden dat aansluiting bij de liberale partij, 
welke na 1820 in de noordelijke provincies steeds meer veld won, in 
hun belang was. Langzamerhand helemaal in liberaal vaarwater 
terechtgekomen, was hij in 1847 medeoprichter en eerste voorzitter 
van de kiesvereniging en tevens sociëteit: „Unie, vrijheid, openbaar-
heid en orde", die van 1844 tot 1866 in zowat de gehele Meierij 
alle verkiezingen beheerste. 122  Nu betoogde hij, als lid van de raads-
commissie belast met het onderzoek van de stedelijke begroting, dat 
het vigerende belastingstelsel een nadelige invloed uitoefende op 
handel en nijverheid en dat dientengevolge bezuiniging der uitgaven 
noodzakelijk was. Met name de jaarlijks terugkerende subsidie aan 
het Bedelingsfonds achtte hij uitermate nadelig voor de stadskas en 
dientengevolge voor de vermogende klasse, die door plaatselijke be-
lastingen verplicht werd te zorgen dat deze redelijk gevuld bleef. Als 
voorproef van een nieuw belastingstelsel stelde hij niet alleen voor 
het stedelijk amortisatiefonds op te heffen, maar ook de fondsen van 
het Groot Ziekengasthuis en het Bedelingsfonds met elkaar te ver-
enigen, opdat het college van regenten door middel van interne 
financiering de tekorten van de laatste zou kunnen dekken. In 
tegenstelling immers tot het Bedelingsfonds hield het gasthuis 

1to Aangehaald door N. F. Sassen, Onderzoek naar den oorsprong, de bestemming 
en den eigendom van het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch en naar het regt van 
beschikking over de inkomsten van hetzelve, in antwoord op den Brief van het 
Collegie van Regenten over de Godshuizen en den Armen aan het stedelijk be-
stuur aldaar (Den Bosch 1849), blz. 52. 
122) Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. IX, blz. 948-949. 
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meestal ruimschoots over. In 1848 bijvoorbeeld bedroeg het batig 
saldo van deze instelling ongeveer f75.000,—. 123  „Ik beoog alleen 
de Bevordering van Stads-Financiën zonder eens anders belangen te 
krenken!", zo schreef Sassen in de gedrukte uitgave van zijn voor-
stel. 124  Door het recht van eigendom, alsook de beschikking en het 
bestuur over het gasthuis, zijn bezittingen en fondsen, boud toe te 
wijzen aan de stadsregering ten behoeve van de algemene armen 
had hij echter het zere been van de regenten geraakt. Zijn voorstel 
betekende de inleiding van een onheilspellend conflict tussen raad 
en college van regenten, waarbij niet alleen pennen en drukpers 
heftig werden gehanteerd, maar wederzijds ook naar machtsmidde-
len werd gegrepen. 125  

Het is niet onze taak deze strijd tot in de finesses te volgen. Het 
conflict spitste zich vooral toe op de volgende punten: aan wie de 
beschikkingsmacht over de goederen van het gasthuis toebehoorde, 
op het al dan niet verstrekken van subsidie aan het Bedelingsfonds 
en op de wijze waarop door de regenten rekening en verantwoording 
werd en moest worden afgelegd over het bestuur en beheer van de 
hun toevertrouwde Godshuizen. Op het tweede punt willen we 
nader ingaan. Van belang is in dit verband dat het regentencollege 
in een zeer uitvoerig en in druk verschenen antwoord op Sassen's 
voorstel een dringend verzoek deed op de raad de subsidie ook voor 
het jaar 1849 te continueren. „Zoo (immers) bij eene aanzienlijken 
achterstand het Bedeelingsfonds nu nog de zekerheid verliest van 
subsidie, wij in de volstrekte onmogelijkheid gebragt staan te worden, 
de bedeelingen te laten voortgaan. Dit zou in den tegenwoordigen 
tijd gewis niet ligt gesteld kunnen worden, wanneer men in aan-
merking neemt, dat het getal wekelijks bedeelden thans 3.686 be- 

123) Sassen, Onderzoek, blz. 50; De Noord brabanter, 6-3-1851. 
121) N. F. Sassen, Een woord aan zijne medeleden in den Raad der stad 's-Her-
togenbosch, over het eigendom, de beschikking en het bestuur van het Zieken-
Gasthuis, van deszelfs bezittingen en fondsen (Den Bosch 1849), bh. 5; zie ook 
G.A., Notulen Raad, 15-1-1849 nr. 11, blz. 18v. 
125) Rond dit conflict verschenen de volgende drukwerkjes, waarvan de volledige 
titelbeschrijving te vinden is in de lijst van geraadpleegde literatuur: Sassen, 
Een woord (1849); Brief Collegie van Regenten (1849); Sassen, Onderzoek (1849); 
Bijvoet, Het Groot Gasthuis (1850); Sassen, Antwoord aan Bijvoet (1851); Bijvoet, 
Het Groot Gasthuis - nieuwe proeve (1852); Sassen, Antwoord aan Bijvoet op 
nieuwe proeve (1853). 
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draagt, daaronder niet begrepen de bestelden, noch diegenen welke 
toevallig of tijdelijk onderstand genieten.... Wij althans zouden de 
verantwoordelijkheid der gevolgen van het staken der bedeelingen 
niet gaarne op ons nemen". 126  De raad gaf aan dit verzoek geen ge-
hoor. Integendeel, hij nam Sassen's voorstel in zoverre over, dat als 
beginsel werd aangenomen dat genoemde fondsen elkaar financiëel 
dienden te ondersteunen, zodat subsidie van stadswege als regel 
voortaan achterwege kon blijven. 127  Het college herhaalde zijn ver-
zoek en berichtte tevens dat het inmiddels besloten had alle onder-
steuningen te verminderen, in die zin dat de winterbedelingen niet 
algemeen zouden worden verhoogd, geen of weinig personen uitbe-
steed en alle mogelijke vermindering in de kosten van kleding in 
acht genomen zou worden. Dit besluit, aldus het college, had er al 
toe geleid „dat wij aanhoudende ldagten en dreigementen hebben 
moeten hooren en wezenlijke behoeftigen hebben moeten afwijzen, 
terwijl zelfs verdienstelijke armverzorgers voor hunne betrekking 
hebben bedankt, omdat zij niet eens in de dringendste behoeften 
van den noodlijdende konden voorzien". 128  Nog liet de raad zich niet 
vermurwen. 129  Daarom grepen de regenten naar het uiterste middel. 
Op 11 mei 1 850 besloten zij „op den Eersten Junij aanstaande alle 
gewone bedeeling te doen ophouden", de verantwoordelijkheid voor 
de genomen maatregel geheel schuivend op rekening van het stads-
bestuur. 130  De raad, die met bezorgdheid van dit besluit kennis nam, 
belegde terstond een speciale vergadering om de nodige maatregelen 
te beramen teneinde de rust en de openbare orde te handhaven en 
zond staande de vergadering het college het bevel zijn besluit binnen 
een week in te trekken. 191  De strijd bereikte zijn hoogtepunt, toen 

128) Brief Collegie van Regenten, blz. 38; A.G., Brievenboek Regenten, 7-3-1849 
nr. 299; G.A., Notulen Raad, 21-3-1849 nr. 8, blz. 134v. Het aantal bestelde en 
betoelaagde personen bedroeg in 1849 in totaal 309. Zie A.G., ds. 195, Statist. 
opgaven Bedelingsfonds 1849. 
121) G.A., Notulen Raad, 6-8-1849 nr. 11, blz. 247 e.v.; A.G., Brievenboek Re-
genten, 2-1-1850 nr. 3; G.A., Gemeenteverslag 1851, h. X blz. 22. 
128) A.G., Brievenboek Regenten, 9-10-1849 nr. 1184 en 1185. 
122) G.A., Notulen Raad, 19-11-1849 nr. 7, blz. 315' e.v. 
130) A.G., Notulen Regenten, 11-5-1850; A.G., Brievenboek Regenten, 11-5-1850 
nr. 483 en 484; zie ook t.a.p., 17-4-1850 nr. 334. 
131) G.A., Notulen Raad, 18-5-1850 nr. 2, blz. 166; A.G., ds. 494, Brief B. en W. 
18-5-1850 nr. 375. 
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de regenten hieraan niet wensten te voldoen en de raad op zijn beurt 
op 28 mei het rigoreuze besluit nam het college van regenten te be-
danken en naar huis te sturen. 132  Uit het proces-verbaal dat door de 
nieuw benoemde regenten bij de overname van het bestuur en be-
heer der Godshuizen werd opgemaakt, blijkt dat er in de kas van 
het Bedelingsfonds voldoende gelden aanwezig waren om in de uit-
gaven én voor de gewone bedelingen én voor de geregelde admini-
stratie te voorzien. Ook hieruit kan men constateren, dat de nu be-
eindigde machtsstrijd een veel diepere achtergrond had dan het sta-
ken der bedelingen door de regenten wegens het achterwege blijven 
van subsidie en de bezorgdheid van de raad voor deze maatregel, 
„welke tot oploopen of zamenscholingen konden aanleiding geven, 
hoogst gevaarlijk voor de rust en de publieke orde". 133  Maar laten 
wij deze affaire verder rusten. 

De periode die werd ingeluid door de armenwet van 1854 en 
duurde tot de wijziging hiervan in 1870, was voor het Bedelings-
fonds uit financiëel oogpunt vrij gunstig te noemen, mede dank het 
aan deze wet verbonden restitutiestelsel. Het batig saldo der restitu-
ties bedroeg namelijk jaarlijks ongeveer f 14.000,—. 134  Vervolgens 
noemen wij de sterke stijging van de inkomsten uit vermogen, waar-
op reeds werd gewezen. Ook was het burgerlijk armbestuur ondanks 
het harde standpunt dat de stadsoverheid in 1849 had ingenomen, 
niet helemaal zonder subsidie gebleven. In de vijftiger jaren ont-
ving het van de gemeente nog een subsidie voor de uitdeling van 
warme soep in de wintermaanden, die varieerde van f1.000,— tot 
f3.500,—. 135  Verder stond op de gemeente-begroting voor 1870 ten 

132) G.A., Notulen Raad, 27-5-1850 nr. 2, blz. 172v,en nr. 10, blz. 182v e.v.; 
28-5-1850, blz. 185 e.v.; A.G., Notulen Regenten, 28 en 29-5-1850. Sassen moti 
veerde deze ontbinding van het College van Regenten, omdat het eigenmachtig de 
gewone wekelijkse bedelingen aan ongeveer 1800 armen had gestaakt en niet op 
dit besluit wenste terug te komen. Zie Sassen, Antwoord aan Bijvoet (1851), blz. 6. 
Bijvoet zocht het vooral in de weigering van het College van Regenten om aan 
het stadsbestuur het recht van beschikking over de fondsen van het gasthuis toe 
te kennen ten behoeve van de algemene armen. Zie Bijvoet, Het Groot Gasthuis 
(1850), blz. 113. 
133) GA., Notulen Raad, 3-6-1850 nr. 2, blz. 190v ex., en 8-6-1850 nr. 4, blz. 
199v e.v.; A.G., Notulen Regenten, 30-5-1850. 
134) A.G., ds. 206, Rekening Bedelingsfonds 1871. 
135) A.G., Notulen Regenten, 27-11-1874 nr. 14: Brief aan de Raad 27-11-1874 nr 
798; opgenomen in De Noordbrabctnter, 17-2- 1875, en in de Prov. Nb. en 's-Hert. 
Courant, 18-2-1875. 
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behoeve van het Bedelingsfonds nog steeds een post van f 600,— als 
een gedeeltelijke vergoeding voor het salaris van de ontvanger bij dat 
bestuur. Dit keer maakten echter gedeputeerde staten hiertegen be-
denkingen, omdat zij uit de rekening van het armbestuur over 1868 
hadden afgeleid: „dat niet die volstrekte onvermijdelijkheid bestaat, 
welke tot het verleenen van subsidies bij Art. 59 e.v. der Armenwet 
wordt gevorderd". 136  Merkwaardige speling van het lot dat mr. 
Sassen, in 1850 door de raad tot regent benoemd en nu dus de be-
langen behartigend van de Godshuizen, de taak op zich nam de be-
denkingen van gedeputeerde staten te weerleggen. Ondanks beroep 
op de kroon lukte het hem echter niet de post van f600,— te be-
houden; deze werd geschrapt van de gemeente-begroting. 137  

De rekening van het Bedelingsfonds over 1871 vertoonde weder-
om een nadelig saldo van .1'3.891,—. Naar blijkt uit een schrijven 
van het college van regenten aan de raad, gedateerd 27 november 
1874, was dit in hoofdzaak te wijten aan de derving van genoemde 
salarispost ad f600,— en de derving van de restitutiegelden ad 
.1 14.000,—. Ook de jaarrekeningen van 1872 en 1873 lieten een 
tekort zien van respectievelijk f9.509,— en f8.295,—. Met bezwaard 
gemoed 'berichtte het college verder dat het kapitaalbezit van het 
fonds teruggelopen was van f614.328,— in 1841 tot f 587.353,— 
op 1 januari 1874. Intussen had het, nadat het in 1872 volledig was 
vernieuwd en sindsdien de het Bedelingsfonds zeer toegewijde regent 
J. A. de Kort in zijn midden had, reeds maatregelen genomen om 
deze tekorten zo minimaal mogelijk te houden. Onmiddellijk na de 
bestuursovername had het zich beijverd om de lijst van de bedeelden 
te herzien en bezuinigingen door te voeren waar die mogelijk waren. 
Bedelingen aan armen wier behoeften waren verminderd, waren 
ingetrokken; anderen ontvingen geen vaste bedeling meer, maar 
slechts een tijdelijke van enkele maanden of weken, terwijl de onder-
steuning van al de overigen zoveel mogelijk was verlaagd. In 1872 
werden bedeeld 1.138 personen, die in totaal f26.067,— ontvingen, 
hetgeen per bedeelde neerkwam op gemiddeld .1 22,02 per jaar of 

133) A.G., ds. 494, Brief B. en W. 31-12-1869 nr. 1125; A.G., Notulen Regenten, 
5-1-1870 nr. 20. 
137) A.G., ds. 494, Brief Regenten 27-1-1870 nr. 48; t.a.p., Brief B. en W. 
25-8-1871 nr. 806; t.a.p., Koninklijk Besluit 10-8-1871 nr. 15. 
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42,5 cent per week. In 1873 was de uitgave voor 1.212 bedeelden 
f 26.030,—, per bedeelde gemiddeld f21,04 per jaar of 40,4 cent 
per week. 138  Deze bedragen werden door de regenten zelf als uiterst 
karig beoordeeld. 

De genomen maatregelen waren echter onvoldoende gebleken. 
Ook voor 1874 dreigde weer een tekort. Daarom besloot het college 
in dat jaar de winterbedeling niet algemeen te verhogen, „maar die 
met uitzondering van zeer oude lieden en gebrekkigen voor al de 
overigen te laten op den standaard der zomerbedeling". Tevens 
richtte het in aangehaald, uitvoerig schrijven, dat in zijn geheel 
werd opgenomen in De Noordbrabanter van 17 februari 1875 en in 
de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant 
van 18 februari 1875, aan de raad wederom het verzoek „eene sub-
sidie van f 8.000,— ten behoeve van de Armenverzorging toe te 
staan, als bijdrage tot herstelling van het evenwigt in de ontvangsten 
en uitgaven". "9  Ook nu luidde het antwoord van deze negatief. 
Weliswaar bekend met de derving van de f 14.000,— aan restitutie-
gelden, meende de raadscommissie die in deze zaak adviseerde, dat 
het kapitaalbezit van het Bedelingsfonds en de jaarlijkse inkomsten 
van f 50.000,— niet onbelangrijk genoemd mochten worden. Enigs-
zins ironisch merkte de commissie in dit verband op „dat het den 
raad niet ontgaan is, dat de hoofdreden tot het aanvragen van sub-
sidie lag in de loffelijke zucht van het kapitaal der godshuizen onaan-
geroerd te houden, hetgeen door den raad zeer gewaardeerd wordt 
(en) dat in de verste verte niet gedacht is aan ligtzinnigheid bij die 
aanvrage". 140  Door te verwijzen naar het kapitaalbezit van het Be-
delingsfonds ging zij echter voorbij aan het standpunt dat 's lands 
regering te dien aanzien had ingenomen. Deze had immers bij 
koninklijk besluit van 22 februari 1868 gesteld dat vervreemding 
van het kapitaalbezit der armenfondsen als ongewenst moest wor- 

138) Het grote verschil tussen de hier genoemde aantallen bedeelden en dat van 
1849, vermeld op blz. 179, moet worden toegeschreven aan het feit dat in het 
cijfer van 1849 de gezinsleden zijn inbegrepen. Er is dus geen sprake van een 
teruglopen van het aantal bedeelden. 
139) Vgl. noten 134 en 135. 
140) A.G., Notulen Regenten, 29-1-1875 nr. 3, blz. 25, en 7-5-1875 nr. 4, blz. 
139; G.A., Notulen Raad, 1-2-1875 nr. 12, blz. 22-23, en 19-4-1875 nr. 16, blz. 64. 
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den beschouwd."' In een vroeger stadium was trouwens door de 
raad zelf reeds een bepaling van soortgelijke strekking opgenomen 
in de verordening op het bestuur en beheer van de Godshuizen. 142  
Terecht repliceerde het college van regenten dan ook: „Als de vrijge-
vigheid der vaderen de uitwerking moet hebben, dat de offervaardig-
heid van het tegenwoordige geslacht inslaapt, dan zal men het weg-
smelten der bijeenvergaarde kapitalen niet kunnen verhoeden en dan 
zal men later voor een toestand staan, die oneindig veel hooger offers 
zal eischen dan nu noodig zijn om de middelen gelijken tred te doen 
houden met de behoefte". 143  Genoemde raadscommisie had echter nog 
meer bezwaren tegen het verstrekken van subsidie dan alleen het argu-
ment dat het Bedelingsfonds er toch wel warmpjes bijzat. Zij ver-
bloemde namelijk geenszins dat het verlenen van subsidie verhoging 
van de gemeentebelasting ten gevolge zou hebben en daar voelde ze 
maar weinig voor. Verder oordeelde zij het als onjuist dat het fonds 
boven zijn financiële krachten ging door voortdurend diegenen te 
blijven bedelen, „die vóór de wijziging der wet armlastig waren, 
hetgeen dan ook aanleiding geeft dat vele behoeftigen zich in deze 
gemeente komen vestigen". Hiermee doelde de commissie op de op-
heffing van het onderstandsdomicilie in 1870. Toen als onderstands-
domicilie gold de geboorteplaats, was het, zoals reeds werd opge-
merkt, voor het burgerlijk armbestuur zeer voordelig armlastigen van 
elders te ondersteunen, omdat thet deze ondersteuning ruimschoots 
gerestitueerd kreeg. Kennelijk bleef het bedoelde armlastigen, mis-
schien uit gewoonte, ook na 1870 nog ondersteunen. Daartegen had 
de raadscommissie bezwaren. De regenten moesten maar door ver-
dere bezuinigingen evenwicht trachten te scheppen tussen inkomsten 
en uitgaven, daarbij hun vertrouwen vestigend op de kerkelijke en 
particuliere liefdadigheid. Tenslotte concludeerde de commissie, 
„dat alleen in den uitersten nood subsidie moet worden verleend en 
zoo lang niet beproefd was een beroep te doen op de kerkelijke of 
partikuliere liefdadigheid, de volstrekte noodzakelijkheid daartoe niet 

141) A.G., ds. 494, Rapport raadscommissie 8-2-1879; opgenomen in de Prov. Nb. 
en 's-Hert. Courant, 12-41879. 
142) A.G., col]. V.I.R., Verordening Godshuizen 1852, art. 19. 
14$) S.A.K.H., ds. Godshuizen, Brief Regenten 8-6-1875. 
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gebleken is". Voor het armbestuur bleef weinig anders over dan 
simpelweg de bedelingen te verminderen. 144  

Het college van regenten, en met name zijn voorzitter J. A. de 
Kort, gaf de pogingen om subsidie los te krijgen van het stadsbestuur 
niet op. In 1877 volgde een nieuw verzoek. 145 Door de raad werd 
wederom gereageerd met te verwijzen naar de particuliere liefdadig-
heid. 146  Wegens dit star vasthouden van de stedelijke overheid aan 
de beginselen van de armenwet — geen liefdadigheid uit belasting-
penningen — ging het regentencollege opnieuw de teugels strakker 
aantrekken. Onmiddellijk werd een bezuinigingsmaatregel aange-
kondigd: met ingang van 1 februari 1878 werden alle bedelingen 
van veertig cent en daarboven met tien cent verminderd. 147  Toen 
in dat jaar door langdurige overstromingen tweederde van de in-
komsten uit de landerijen van het Bedelingsfonds grotendeels ver-
loren ging — ze bedroegen slechts f 6.434,— tegenover f 18.133,— 
in 1876 —, wendde het college zich in taaie vasthoudendheid nogmaals 
tot de raad. Zonder meer ophouden met de bedeling of een drastische 
vermindering ervan was niet mogelijk: „De toestand der behoefti-
gen is er in het algemeen niet op verbeterd: de groote meerderheid 
der bedeelden bestaat uit oude gebrekkige of zieke menschen; de ge-
legenheid tot arbeid voor hen die werken kunnen en moeten is niet 
overvloedig; de nijverheid is gedrukt; de gezondheidstoestand niet 
gunstig; de onberekenbare schade, welke deze waterramp aan de 
landeigenaren ook dezer gemeente veroorzaakt komt reeds ten na-
deele der armen, de partikuliere liefdadigheid wordt vermoeid en 
doet minder; de bijzondere weldadige verenigingen lijden eveneens 
onder den druk van den toestand en het gevolg van alles is dat 
velen moeten bezuinigen in plaats van meer te doen voor de armen, 
die met meer aandrang dan ooit om het behoud der bedeeling 
smeeken". 148 

144) G.A., Notulen Raad, 1-2-1875 nr. 12, blz. 22-23, en 19-41875 nr. 16, blz. 
64; A.G., Notulen Regenten, 16-4-1875 nr. 5, blz. 106; 16-4-1875 nr. 20, blz. 
111-114, en 7-5-1875 nr. 4, blz. 139. 
145) A.G., Notulen Regenten, 23-11-1877 nr. 15, blz. 546, en 14-12-1877 nr. 9, 
blz. 567; Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 17-1-1878. 
145) G.A., Notulen Raad, 11-1-1878 nr. 6, blz. 4 e.v. 
147) A.G., Notulen Regenten, 18-1-1878 nr. 9, blz. 18-19. 
148) t.a.p., 30-8-1878 nr. 1, blz. 221-224. 
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Stadsbestuurders waren evenwel niet zó bewogen door het schrij-
ven van de regenten, dat zij zonder meer afstand konden doen van 
de aan de armenwet ten grondslag liggende beginselen. Tot twee-
maal toe kwamen raadsafgevaardigden bij het college op bezoek om 
de ,  situatie te bespreken. Na lang praten wisten de regenten hen 
eindelijk te bewegen hun starre houding enigszins te laten varen. 149  
Enigszins, want wie het uitvoerige rapport leest dat de raadscommis-
sie over haar bevindingen uitbracht, en dat werd opgenomen in de 
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 
12 april 1879, treft de koele en zakelijke toon waarop gesproken 
werd over het probleem van de armoede. Bezorgdheid voor de klasse 
van paupers bespeurt men er nauwelijks in; vrees voor grotere be-
lasting van de stadsfinanciën en voor verstoring van de openbare 
orde wekte hun bezorgdheid. Uitdrukkelijk refererend aan de be-
kende artikelen 20, 21, 59 en 60 van de armenwet, die door gedepu-
teerde staten bij wijziging van de wet nog eens extra waren bena-
drukt 1", was de commissie nagegaan of gezien de benarde finan-
ciële situatie van het Bedelingsfonds gesproken mocht worden van 
onvermijdelijkheid als bedoeld in artikel 21. Op een tweetal gron-
den meende zij deze vraag bevestigend te mogen beantwoorden. Met 
het college van regenten stemde ze namelijk in dat vervreemding 
van het kapitaalbezit ongewenst was. Een wijziging dus van 
het standpunt dat de raad in 1875 te dien aanzien had ingeno-
men, hoewel de motiveringen van commissie en college wel enigs-
zins verschilden. Het college argumenteerde, dat intering van het 
kapitaal dwars tegen een goed beheer indruiste: „Het komt ons voor 
dat wij geroepen zijn het kapitaal van het Armenfonds ongeschonden 
te bewaren. Niet alleen de tegenwoordige armen hebben daarop 
aanspraak maar ook die der toekomst. Daargelaten dat het wezen van 
een Armenfonds dit reeds als regel en beginsel voorschrijft, moet 
niet uit het oog worden verloren dat de giften die eertijds dat fonds 
deden ontstaan en aangroeijen, vergezeld gingen van de bedoeling 
om de armen niet van maar door het kapitaal te doen leven. Eene 
stichting waardoor de herinnering aan de liefdadigheid van den ge- 

149) t.a.p., 18-10-1878, blz. 259-261, en 23-12-1878, blz. 316-321. 
150) A.G., ds. 494, Circul. G.S. 18-10-1872 nr. 41 betr. subsidies uit de fondsen 
van burgerlijke gemeenten aan instellingen van weldadigheid. 
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ver steeds wordt levendig gehouden, werd veelal zoo niet altijd be-
oogd. Werd het tegendeel bedoeld, dit zou uitdrukkelijk moeten 
blijken". 151 Van een geheel andere geest getuigt de argumentering 
van de raadscommissie aan de hand van het inmiddels ontdekte 
koninklijk besluit van 22 februari 1868: „Krijgt het Bedeelingsfonds 
daartoe vrijheid, zoo zouden wij vreezen, dat die fondsen langzamer-
hand zullen verdwijnen, omdat het voor bestuurders, die dagelijks 
met groote armoede in aanraking komen, natuurlijk verleidelijk is 
die armoede te leenigen". En dit zou zonder meer ten gevolge heb-
ben dat de gemeente in de toekomst een armentax zou moeten gaan 
heffen. 

Vervolgens was de commissie nagegaan of de inkomsten van het 
Bedelingsfonds voldoende waren om het hoofd te bieden aan de 
armenverzorging, opgevat in de wettelijke zin, niet uit overwegingen 
van liefdadigheid maar als politiemaatregel. Ofschoon zij van me-
ning was dat het hiervoor beschikbare bedrag van f19.000,— rede-
lijk te achten was, vreesde ze echter ernstige gevolgen van het terug-
brengen der bedelingen van ongeveer f 30.000,—, die de armen in 
de periode 1873-1877 genoten hadden, tot genoemd bedrag van 
f 19.000,—. Zulks zou alleen mogelijk zijn, indien een groot aantal 
bedeelden geheel werd losgelaten en verwezen naar de bijzondere 
liefdadigheid. Aangezien de commissie echter betwijfelde of deze in 
staat zou zijn allen op te vangen, vreesde zij dat de maatregel veel 
gebedel tot gevolg zou hebben en de lasten zouden neerkomen op 
de schouders der ingezetenen. Informaties ingewonnen bij de plaat-
selijke politie gaven duidelijk te kennen, dat zij een rigoureuze be-
knotting van de bedelingen eveneens niet zonder bezorgdheid tege-
moet zou zien. Als argument bracht men naar voren, „dat vele ar-
men op de bedeeling rekenen tot betaling der huur, en zij dus bij 
gebreke van bedeeling, van huiszittend zullen worden rondzwervend, 
een argument dat voorzeker gewichtig is en hunne bezorgdheid wet-
tigt, daar een rondzwervende arme gevaarlijker is voor de algemene 
veiligheid dan een 'thuiszittende". Al achtte de commissie de proef 
van het sterk verminderen der bedelingen uit politie-oogpunt toch te 
gewaagd, zij bleef niettemin van oordeel, dat die geleidelijk ingekrom- 

150 A.G., Notulen Regenten, 2-11-1878 nr. 8, blz. 274-277: Brief Regenten 
5-11-1878 nr. 2319. 
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pen dienden te worden, hetgeen „niet uitsluitend maar toch voor een 
groot gedeelte (zou) moeten gevonden worden door het weigeren 
van nieuwe bedeelden, zoo streng mogelijk, waardoor de lasten van 
het fonds bij elk sterfgeval van een bedeelde, van zelf zullen dalen 
met het bedrag, dat die bedeelde genoot". 

Op grond van deze beschouwingen adviseerde de commissie, waar-
in zitting hadden A. B. van der Steen, J. A. F. L. baron van Heec-
keren en jhr. mr . L. C. J. A. van Meeuwen, aan de raad het college 
van regenten een eenmalige subsidie toe te kennen van f 7.000,—. 
Zij adviseerde tevens dit te doen in de vorm van een renteloos voor-
schot, vooral omdat het college dan door de terugbetaling wel ge-
dwongen zou zijn de bedelingen geleidelijk te verminderen. 152  

Het college van regenten accepteerde natuurlijk de toegekende 
subsidie. Eveneens voldeed het aan het verlangen van de raad de 
bedelingen te verminderen. Op 1 april 1879 werden de bedelingen 
van dertig cent per week met tien en de hogere met twintig cent 
verlaagd. 153  In dat jaar werden 1.115 armen ondersteund, tegen-
over 1.230 in 1878. Het totale bedrag der bedelingen bedroeg in 
1879 ruim f 16.000,—, in 1878 bijna f22.000,—. 154  De regenten 
konden evenwel niet nalaten in een openbare brief, eveneens ver-
schenen als bijvoegsel van De Noord brabanter van 14 augustus 1879, 
de enge opvatting van de armenverzorging, zoals die door genoemde 
commissie werd voorgestaan, uitdrukkelijk te bestrijden. Het begin-
sel van de armenwet, dat het burgerlijk armbestuur zich uitsluitend 
diende bezig te houden met armenzorg in de zin van politiezorg, was 
in theorie zeer gemakkelijk te verkondigen, maar: „Wanneer begint 
de taak aan het burgerlijk armbestuur opgedragen. Wanneer is het 
oogenblik daar, waarop het bestuur moet optreden, opdat de open-
bare veiligheid en orde niet worden in gevaar gebracht. Men zal 
toch niet moeten afwachten tot dat de behoeftige armen door bede-
larij, diefstal, bedreiging en andere misdrijven zich eenige onder-
steuning hebben verschaft, en daardoor een slecht voorbeeld gege-
ven, op welke wijze men zijn noodlottige positie behoort te verbete-
ren, aan de meer goedgezinde armen, die meer geduldig hun lot ver- 

152) Vgl. noot 141. 
133) A.G., Notulen Regenten, 7-3-1879 nr. 13, blz. 379. 
154) Vgl. de tabellen 34 en 37 op bh. 262 en 267. 
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dragen". Er moest een zekere voorzorg bestaan ook uit politie-oog-
punt. Het college van regenten wist uit ervaring dat, wanneer met 
de armenzorg gewacht werd, totdat de feiten spraken en door te 
karige bedeling de openbare orde en veiligheid werkelijk in gevaar 
waren, de verantwoordelijkheid daarvan niet te dragen was en ook 
beslist door niemand gedragen wilde worden. Om deze reden meen-
de het aan het woord politiezorg een ruimere betekenis te mogen 
toekennen dan de commissie had gedaan. Ook op andere gronden 
achtte het zich hiertoe gerechtigd. Zijns inziens lag namelijk aan 
artikel 21 van de armenwet een meer humaan beginsel ten grond-
slag dan door de commissie gesuggereerd werd. Hierbij had het op 
het oog de groep van oude mannen en vrouwen, wezen, onverzorgde 
kinderen en zieken. Immers zouden deze door de particuliere en 
kerkelijke instellingen van weldadigheid aan hun lot worden over-
gelaten, dan zou de openbare orde en veiligheid niet onmiddellijk 
worden bedreigd en volgens de opinie van de raad ondersteuning 
niet onvermijdelijk zijn. Wie zou echter durven betwisten dat het 
burgerlijk armbestuur de morele plicht bezat hier op te treden. De 
morele plicht te zorgen „dat niemand ondanks zichzelve van honger 
omkome", was zijns inziens een regel van staat in een beschaafde 
maatschappij en geheel overeenkomstig de geest van de armenwet. 
Daarmee sprak het college de overtuiging uit, dat deze wet niet elk 
beginsel van liefdadigheid uitsloot. De regenten beëindigden hun 
brief met de opmerking „dat zeer gemakkelijk is een wel gemeenden 
raad te geven en schoone theoriën te verkondigen, doch dat niet 
altijd de uitvoering in de praktijk even gemakkelijk is". 165 

Deze tegenstelling van opvattingen tussen beide bestuurscolleges 
over de taak van de burgerlijke armenzorg manifesteerde zich niet 
alleen duidelijk in de zeventiger jaren; in de drie daarop volgende 
decennia kwam daarin nauwelijks een grotere eensgezindheid. In 
1883 diende het college van regenten — waarin De Kort inmiddels 
als voorzitter vervangen was door jhr. J. M. W. E. de la Court, 
maar waarin hij speciaal de belangen van het Bedelingsfonds bleef 
behartigen — zijn zoveelste verzoek in bij de raad om subsidie, ten 
einde zijn taak als burgerlijk armbestuur, „de toevlugt van het 
155) A.G., col De Kort ds. B, Brief Regenten 25-7-1879 nr. 2581; De Noord-
brabanter, 14-8-1879. 
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groote getal dergenen, die dadelijke ondersteuning, en vaak duur-
zame ondersteuning behoeven", te kunnen voortzetten. Het be-
treurde ten zeerste dat de post bedelingen als een soort sluitpost fun-
geerde op de begroting van het Bedelingsfonds en dat er voor 1884 
slechts f 11,552,— beschikbaar was. Dit was ruim f3.500,— minder 
dan het bedrag dat over het lopende jaar en zowat drievijfde minder 
dan de som die ongeveer gedurende tien jaren voor de bedelingen 
kon worden bestemd. De reeds geringe bedelingen nogmaals over 
het geheel met minstens eenderde verminderen zou zijns inziens 
onder de bestaande weinig gunstige tijdomstandigheden alleen maar 
ontevredenheid en teleurstelling wekken. 156  De raad beantwoordde 
dit verzoek andermaal afwijzend, in de mening dat de beginselen 
van de armenwet wellicht begonnen door te werken: „Als men na-
gaat, dat de bedeeling verminderd is van f29.000,— in 1874 tot 
f 16.000,— in 1882 zonder dat de openbare orde of veiligheid daar-
onder geleden heeft, mag men vertrouwen, dat eene verdere vermin-
dering ook nog zonder gevaar mogelijk is en dat de particuliere lief-
dadigheid zal weten bij te springen". 157  

De negentiger jaren boden een zelfde beeld van strijd tussen beide 
bestuurscolleges over het voor de gewone bedelingen beschikbare 
budget. Verscheidene oorzaken, zoals een toename van het getal ar-
men en zieken, de lange en strenge winter van 1890 en de influenza-
epidemie in 1891, en niet op de allerlaatste plaats de enorme stijging 
van uitgaven voor genees- en gezondheidsmiddelen, hadden ertoe 
geleid dat het Bedelingsfonds wederom met een chronisch deficit te 
kampen kreeg. De raad, hierin geadviseerd door een commissie die 
ook thans weer onder leiding stond van jhr. mr . L. C. J. A. van 
Meeuwen, weigerde de begroting van dit fonds voor 1892 goed te 
keuren, indien niet drastisch bezuinigd zou worden op de post bede-
lingen. Voor deze post had het college f24.000,— uitgetrokken. 158  
Een zelfde conflict als in 1850 dreigde, toen het college van regenten 
antwoordde dat de armen niet aan hun lot overgelaten konden wor- 

155) A.G., ds. 494, Brief Regenten 2412-1883 nr. 2545. 
157) t.a.p., Rapport raadscommissie 1-3-1884. 
155) A.G., ds. 206, Rapport raadscornmksie 12-5-1892; G. A., Notulen Raad, 
22-7-1892 nr. 4, blz. 3 e.v.: Rapport raadscommissie; opgenomen in de Prov. Nb. 
en 's-Hert. Courant, 48- 1892. 
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den. Binnen de grenzen van de begroting blijven was theoretisch 
alleen mogelijk, „als wij, enkel als strenge oeconomen handelend, 
doof voor de klaagtonen der behoeftigen, onverschillig voor verzoe-
ken en aanbevelingen, zoodra de grenspaal der begrooting is gena-
derd, eenvoudig allen onderstand zouden weigeren en ons ontheven 
konden achten van de verplichtingen, die door de bedoeling der wet, 
door gedeeltelijke politiezorg, door de maatschappelijke en zedelijke 
belangen ook aan het burgerlijk armbestuur zijn opgelegd". Dit 
standpunt wenste het echter, gezien de ellende waarmee het dage-
lijks in aanraking kwam, niet in te nemen. De bedelingen konden 
eenvoudig niet lager gesteld worden, niet alleen uit het oogpunt 
van politiezorg maar ook vanwege een meer humanitair uitgangs-
punt: „De particuliere liefdadigheid moge tijdelijk een gekozen en 
beperkt getal onvermogenden helpen, en de philantropie onder be-
gunstiging van feestlicht in het barre seizoen of bij heerschende 
ziekte milde sommen verzamelen, die aan vele niet altijd wel gekende 
armen eenige dagen verkwikking schenken, de overgroote meerder-
heid der armen, welke het geheele jaar dóór verkeeren in het geval 
van art. 21 der armenwet en die door ziekte, ongeluk of werkgebrek 
in onvoorziene ellende zijn gekomen, hebben eene deur noodig, die 
toegang geeft tot ten minste dadelijk noodzakelijke hulp en voor 
deze zal het armbestuur zijne deur niet mogen sluiten". Indien de 
raad de ingediende begroting niet zou goedkeuren, dan zou het college 
de bedelingen met meer dan de helft moeten verminderen en 
nieuwe aanvragen om onderstand moeten afwijzen. De verantwoor-
delijkheid voor de gevolgen hiervan wenste het echter niet op zich 
te nemen. 159  Maar de raad, puttend uit de ervaring die hij ruim 
tien jaar geleden had opgedaan, toen bezuiniging in de bedelingen 
zonder maatschappelijke ongeregeldheden mogelijk was gebleken, 
oordeelde dat opnieuw de proef genomen moest worden van een ge-
leidelijke inkrimping.16° Daar de regenten er schijnbaar weinig voor 
voelden de kwestie zo op de spits te drijven als hun voorgangers in 
1850 hadden gedaan, trachtten zij zoveel mogelijk tegemoet te ko- 

169) A.G., coll. De Kort ds. B, Brief Regenten 30-8-1892 nr. 102; opgenomen in 
de Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 6- 10- 1892. 
160) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 1 - 11 - 1892: Rapport raadscommissie 31 - 10-1892; 
ook in Noordbrabantsch Dagblad, 1/2- 11 - 1892. 
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men aan de wensen van het stadsbestuur. Maar evenmin als hun 
voorgangers gelukte het hun in de negentiger jaren en evenmin in 
het eerste decennium van de nieuwe eeuw, de begrotingen van het 
Bedelingsfonds sluitend te krijgen. 161  

Het college van regenten dat na alle vergeefse pogingen weinig 
heil meer zag in het aanvragen van subsidie om het steeds weer 
terugkerend tekort op de rekeningen van het Bedelingsfonds te dek-
ken, zocht naar andere wegen om hieraan het hoofd te bieden. Bo-
vendien raakte het uitermate geïrriteerd over het feit dat de raad met 
het al dan niet goedkeuren van de begrotingen zo'n vaste greep 
kreeg op zijn doen en laten. De raad was zijns inziens weliswaar be-
voegd bij reglement het burgerlijk armbestuur te regelen, maar de 
zelfstandigheid van dit bestuur diende daarbij niet uit het oog te 
worden verloren. Het maakte immers geen deel uit van de huishou-
ding der gemeente. 162  Door het afschuiven van bepaalde onderdelen 
van de armenzorg, althans van de kosten ervan, hoopten de regenten 
weer meer bewegingsvrijheid te krijgen. Reeds in 1892 hadden zij 
de opmerking gemaakt dat het Bedelingsfonds ten onrechte belast 
was met de steeds klimmende en buitengewone uitgaven voor ge-
neeskundige behandeling van arme zieken wat de geneesmiddelen 
betreft, terwijl het gasthuis opgescheept zat met de salarissen der 
wijkdokters en vroedvrouwen; allemaal onkosten die eigenlijk door 
de gemeente betaald behoorden te worden. 163  Op deze kwestie werd 
toen echter niet verder ingegaan. 

Den Bosch verkeerde inderdaad in de welhaast unieke situatie dat 
zowat de gehele last van de burgerlijke armenzorg gedragen werd 
door de Godshuizen. Dit was bijvoorbeeld niet het geval in Breda, 
waar de administratie van het burgerlijk armbestuur in 1878, op 
uitdrukkelijk verlangen van gedeputeerde staten, was gesplitst „in de 
uitoefening van de armenzorg als maatregel van politie en in de zorg 
voor de gewone armen" en waar de kosten voortspruitende uit het 

181) A.G., Notulen Regenten, 234-1904 en 31-12-1907; G.A., Notulen Raad, 
19-3-1908 nr. 19, blz. 7 e.v. 
I") A.G., coll. De Kort ds. B, Brief Regenten 1-2-1894 nr. 13. 
03) Vgl. noot 159. 

192 



eerste deel van zijn werkkring rechtstreeks uit de gemeentekas wer-
den voldaan. 164 

In die richting wilde het college van regenten het kennelijk ook 
zoeken, toen het in 1899 besloot zich in het vervolg onder geen be-
ding meer te willen belasten met de verpleging van publieke vrou-
wen, van kinderen van gevangenen en van voortvluchtige ouders, 
alsmede met het kosteloos verplegen van krankzinnigen en het ver-
zorgen van personen die door de politie gewond waren binnenge-
bracht of van personen die van misdrijf werden verdacht. Het stelde 
zonder meer dat de verpleging van genoemde personen niet tot zijn 
werkkring behoorde, maar als politiezorg behoorde tot de taak van 
de gemeente. Burgemeester en wethouders achtten dit standpunt 
vanzelfsprekend in strijd met het mandaat dat het college van 
regenten van de raad had ontvangen, namelijk te fungeren als bur-
gerlijk armbestuur in de zin der armenwet. Verontrust door het 
streven naar meer zelfstandigheid dat aan het besluit van het college 
van regenten ten grondslag lag, meenden zij genoemde politiezorg 
veilig te moeten stellen door die uitdrukkelijk te vermelden in de 
verordening op het bestuur en beheer van de Godshuizen. 166  Tot 
dan toe was dat mandaat niet expliciet in deze verordening opge-
nomen. Toen het college echter nader toelichtte dat het niet zozeer 
te doen was om afschuiving van een bepaalde taak als wel van be-
paalde kosten, maakte het stadsbestuur geen haast voor het opstellen 
van een nieuwe verordening. 166  

Weinigen konden bevroeden dat het stadsbestuur vrij spoedig 
gedwongen zou worden zijn standpunt te herzien. Aanleiding hiertoe 
gaven de verduisteringen gepleegd door de ontvanger van de Gods-
huizen, F. J. A. van Weert. Deze kwamen bij de jaarwisseling van 
1900-1901 aan het licht, toen de deftige en geziene hoofdambtenaar 
Van Weert na een 25-jarige dienst met de noorderzon bleek te zijn 
vertrokken. Uit de correspondentie die over deze kwestie tussen raad 
en regenten gevoerd werd, blijkt dat met de fraude een bedrag van 
ongeveer 87.000 gulden gemoeid was. De verduisteringen waren 

164) J. P. A. van den Dam, Schets van zestig jaar burgerlijke armenzorg (1854- 
1914), in Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850, blz. 115. 
1") G.A., Notulen Raad, 7-7-1899 nr. 20, blz. 62 e.v. 
166) A.G., Notulen Regenten, 7-8-1899. 
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mogelijk geworden, doordat Van Weert bij de elkaar opvolgende 
regentencolleges steeds het volste vertrouwen had genoten en er van 
1884 af geen behoorlijke en van 1893 af zelfs in het geheel geen 
kasopnemingen waren geschied. Aan de kasopnemingen, zoals die 
vóór 1893 plaatsvonden, werd door de regenten weinig of geen waar-
de gehecht en daarom voortaan maar achterwege gelaten. Een goede 
kascontróle was naar hun oordeel „voor eene uitgebreide administra-
tie als die der godshuizen, een arbeid zoo omvangrijk en zoo tijd-
roovend, dat die van leden van een college naar billijkheid niet mag 
gevergd worden". Derhalve volstonden zij jaren achtereen met het 
iedere vergadering opnieuw aanhoren van een summier financiëel 
verslag van Van Weert, welk verslag bestond in een opgave van 
ontvangsten en uitgaven sedert de vorige vergadering. 167  

Naar aanleiding van deze affaire uit de chronique scandaleuze van 
Den Bosch 168  achtte de raad wijziging van de verordening op het be-
stuur en beheer van de Godshuizen zonder meer noodzakelijk: aller-
eerst om zijn invloed te versterken, vervolgens om het comptabel be-
heer van de Godshuizen op moderne leest te kunnen schoeien. Een 
wijziging werd dáárom ook wenselijk geacht, omdat — aldus de raad 
— de gemeente een zo overwegend belang had bij de financiële toe-
stand van de Godshuizen. Gezien het voorafgaande kan dit vreemd 
lijken. Men moet dit argument dan ook niet opvatten in die zin, dat 
de gemeente zelf financiëel bij de Godshuizen was betrokken, neen, 
het bestaan van dit instituut betekende voor de Bossche belasting-
betaler een voordeel. Dat en niets anders werd bedoeld, getuige de 
uitspraak van de raadscommissie die met de wijziging van de ver-
ordening was belast: „Het is meer gezegd en mag gerust herhaald 
worden, dat zoo het Bedeelingsfonds er niet was, de Gemeente zoude 
moeten heffen een armen-tax, die het tegenwoordig bedrag van den 
hoofdelijken omslag zoude nabij komen, zoo niet overtreffen". In de 
verordening werd nu uitdrukkelijk de bepaling opgenomen dat aan 
het college van regenten, als beheerder van het Bedelingsfonds, was 

17) G.A., Notulen Raad, 24-4-1902 nr. 15, blz. 23 e.v. De briefwieling tussen 
regenten en stadsbestuur over deze affaire is opgenomen in De Noordbrabanter, 
23-4-1902. 
188) Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, jrg. 2 (1901), blz. 165- 
166; t.a.p., jrg. 3 (1902), blz. 74; Prov. Courant Het Huisgezin, 21-11-1950. 
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opgedragen de uitoefening van de armenzorg voor zover die inge-
volge de wet rustte op het burgerlijk of algemeen armbestuur en dat 
de kosten daarvan kwamen ten laste van het Bedelingsfonds. Aan-
vankelijk was door bedoelde raadscommissie, die wederom onder 
voorzitterschap stond van Van Meeuwen, zelfs voorgesteld de uit-
drukking politiezorg eveneens op te nemen. Maar hiertegen werden 
bij de behandeling in de raad bezwaren naar voren gebracht. De 
term werd toen maar weggelaten, omdat „als vaststaande werd aan-
genomen, dat de strekking van het artikel daardoor hoegenaamd 
geen verandering onderging". Verdere wijzigingen in de verordening 
betroffen de uitbreiding van het college van regenten tot negen 
leden, waarvan er drie door en uit de raad zouden worden benoemd 
en de aanstelling van een administrateur naast de ontvanger. 1" 

Zoals gezegd, gaf de Bossche raad bij bovenstaande wijzigingen 
onomwonden toe, dat zijn bezorgdheid voor de aangelegenheden van 
de Godshuizen vooral voortsproot uit het belang dat de stedelijke 
belastingbetalers hierbij hadden. De Godshuizen en het bijzonder 
onderwijs vormden de peilers waarop de financiën van de gemeente 
dreven, aldus deed de burgemeester in december 1902 in de Eerste 
Kamer uitkomen. 1" Vertaald betekende dit dat de gemeente haast 
niets bijdroeg inzake de maatschappelijke zorg en het onderwijs. 
Sociale bewogenheid was en bleef de Bossche raad ten ene male 
vreemd, zolang liberale heren er de boventoon voerden. 171  Eerst tij-
dens en na de eerste wereldoorlog zou de liberale mentaliteit gelei-
delijk plaats gaan maken voor meer sociale gevoelens. 

De reorganisatie van de Godshuizen aan het begin van de nieuwe 
eeuw kon het steeds weer terugkerend deficit van het Bedelingsfonds 
voorlopig niet ongedaan maken. Vooral de steeds stijgende kosten van 
de geneeskundige armenverzorging waren hier debet aan.'" Eerst 
regelingen in de vorm van ziekenfondsen en bijdragen van de ge-
meente zouden die financiële overdruk gaan opvangen. Ook de bij-
dragen van de rijksoverheid in de verzorging van voogdij- en rege- 

169) G.A., Notulen Raad, 3-9-1901 nr. 19, blz. 13 e.v., en 25-9-1901 nr. 9, blz. 
14 e.v. 
170) Hand. Eerste Kamer 1902-1903, 15e vergadering 28-1-1903, vel 53 blz. 184- 
185; zie ook A.G., ds. 494, Adres De la Court aan koningin, april 1903. 
171) Prov. Courant Het Huisgezin, 10-10-1950. 
172) A.G., Notulen Regenten, 23-41904; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3-7-1904. 
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ringskinderen zouden de lasten van het Bedelingsfonds aanzienlijk 
verlichten. Daarmede zijn we evenwel gekomen aan het einde van 
een periode, die men beslist niet kan kenschetsen als een tijd waarin 
de burgerlijke overheid van Den Bosch vol begrip de maatschappe-
lijke noden van haar burgers toegemoet trad. 

§ 7. DE ST. VINCENTIUSVERENIGING 

Dat het initiatief van Frédéric Ozanam, die als student te Parijs 
in 1833 de St. Vincentiusvereniging stichtte 173 , ook in Nederland 
grote weerklank vond, moet worden toegeschreven aan verscheidene 
factoren. Ongetwijfeld speelde daarbij de katholieke bewustwording 
de belangrijkste rol, zoals het ontstaan en de eerste uitgroei van de 
vereniging in Frankrijk zelf nauw samenhing met het christelijk 
reveil dat zich aldaar rond 1830 had ingezet en tot 1848 voortduur-
de. 174  Was de regeringsperiode van koning Willem II voor de Ne-
derlandse katholieken enerzijds een tijd van weifeling, interne ver-
deeldheid en strijd naar buiten, anderzijds markeerde een indruk-
wekkende reeks van gebeurtenissen de op gang komende emanci-
patie van dit volksdeel. Rogier rangschikt in Katholieke Herleving 
onder deze blijken van vooruitgang onder meer de kloosterbesluiten 
van 1840 en de daaruit voortvloeiende expansie van het klooster-
wezen, de consecratie van vier nieuwe bisschoppen, de instelling van 
een onderwijscommissie met vooraanstaande katholieke leden, de 
stichting van het tijdschrift De Katholiek en van het dagblad De 
Tijd, het aandeel van Thijm en Cramer in De Spektator, de wering 
van het recht van placet uit het wetboek van strafrecht en de grond-
wet, de onderwijsvrijheid en de volledige vrijheid van organisatie der 

173) Zie over Ozanam, geboren op 25 april 1813 te Milaan en gestorven te Mar-
seille op 8 september 1853, onder meer N. de Rooy, Frédéric Ozanam; stichter der 
St. Vincentiusvereniging (Den Haag 1953) en L. Celier, Frédéric Ozanam (1813- 
1853) (Parijs 1956). 
174) N. de Rooy, Kroniek ener eeuw; geschiedenis en ontwikkeling van de St. 
Vincentius Vereniging in Nederland (Den Haag 1948), blz. 5-6; De Rooy, Frédéric 
Ozanam, blz. 3-6. 
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kerk zelf. 175  Hieraan zouden wij willen toevoegen de oprichting en 
de snelle uitgroei van de St. Vincentiusvereniging. Nauwelijks vier 
jaar na de vestiging van de eerste Vincentius-conferentie in Den 
Haag, in 1846, telde Nederland reeds 115 conferenties met in totaal 
1.897 leden. In 1875 bedroegen deze cijfers respectievelijk 136 en 
2.255 en in 1900 214 en 3.754. 176  

Welke rol het verschijnsel van het liberaal-katholicisme heeft ge-
speeld bij de opkomst van de St. Vincentiusvereniging, laat zich 
moeilijk bepalen. Wellicht ontbreekt toch niet enig verband. In de-
zelfde periode immers tekende zich in Nederland steeds scherper de 
tegenstelling van twee politieke sferen af: links de liberalen met hun 
streven naar een grondwetsherziening, ministeriële verantwoorde-
lijkheid en directe verkiezingen, rechts de conservatieven en anti-
revolutionairen. Deze tegenstelling beroerde ook het katholieke kamp, 
alwaar het papo-thorbeckianisme krachtig aan invloed won, hetwelk 
tot een climax kwam bij het herstel van de hiërarchie in 1853. 177  
Het is niet uitgesloten dat in samenhang hiermee, als reactie op de 
houding van de progressieve katholieken en hun bondgenootschap 
met de liberalen, het vooral de conservatieve katholieken waren die 
aansluiting zochten bij elkaar door zich te organiseren in Vincentius-
conferenties, met Ozanam ervan overtuigd dat alleen het oude chris-
tendom de oplossing kon brengen voor al de problemen waaraan hun 
tijd leed. 179  Een vluchtig onderzoek naar het ledenbestand van de 
Bossche St. Vincentiusvereniging bevestigt onze veronderstelling in 
zoverre dat de eerste generatie vincentianen in deze stad in hoofd-
zaak bestond uit vertegenwoordigers van orthodox-katholieken huize 
en geen liberaal-katholieken van naam bevatte. 179  

178) Rogier, Katholieke herleving, blz. 19. 
178) De Rooy, Frédéric Ozanam, blz. 16. 
177) Rogier, Katholieke herleving, blz. 17, 23 en 136; zie hierover ook G. A. M. 
Be,ekelaar, Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie; de Hollandse 
katholieke jongeren 1847-1852 (Hilversum 1964). 
178) De Rooy, Frédéric Ozanam, blz. 7. 
179) A.V.B., nr. 6, Naamregister leden en inschrijvers; A.V.B., Jaarverslagen. Wat 
de St. Vincentiusvereniging elders in den lande betreft, die van Amsterdam bij-
voorbeeld stond van 1847-1877 o.l.v. A. H. Hafkenscheid en van 1877-1897 o.l.v. 
J. J. W. van der Biesen. Beiden waren conservatief getinte karakters en vooral 
laatstgenoemde was een felle bestrijder van het liberalisme in de politiek. Zie 
100 Jaar Vincentiuswerk in de hoofdstad 1848-1948, 2 dln. (Amsterdam 1948). 
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Ter verklaring van de voorspoedige ontwikkeling van de St. Vin-
centiusvereniging dienen nog te worden gereleveerd: de toenemende 
armoede in de veertiger jaren enerzijds 1", anderzijds de algemene 
drang naar activiteit die in ons land te bespeuren viel, nadat — zoals 
Rogier het uitdrukt — Jan Salie door Potgieter in 1841 op een hofje 
was besteed. De drang naar activiteit trof men, aldus deze auteur, 
vooral aan bij de bovenste laag van de nijvere burgerij. 181 De St. 
Vincentiusvereniging beantwoordde bij uitstek aan deze behoefte 
aan activiteit door de mogelijkheid die zij bood om georganiseerd en 
in groot verband de 'heersende volksarmoede te bestrijden. Wij zien 
dan ook dat het met name de katholieken uit de gegoede burgerij 
waren, die zich door de idealen van Ozanam aangetrokken voelden.182  

Bestudering van het ontstaan en eerste uitgroei van de St. Vin-
centiusvereniging leidt tot de conclusie, dat de grote weerklank die 
deze vereniging overal ondervond, toegeschreven moet worden aan 
de gelukkige combinatie van de voornaamste van bovengenoemde 
verklaringsgronden: katholieke emancipatie enerzijds en drang tot 
hulp bieden aan de in nood verkerende medemens anderzijds. Men 
vindt ze heel duidelijk terug in de tweevoudige doelstelling die haar 
stichters voor ogen stond en die zich gedurende het verdere bestaan 
van de vereniging ongewijzigd heeft gehandhaafd. Bij de oprichting 
van de Bossche conferenties werd deze tweevoudige doelstelling door 
de president van de Haagse hoofdraad, Arnold Lux, als volgt om-
schreven: 
1. „hare leden door wederkeerige voorbeelden en raadgevingen, in 

de gebruiken van een christelijk leven te bevestigen; 
2. de armen in hunne woningen te bezoeken, hun onderstand in 

natura te brengen en hun tevens godsdienstige vertroostingen te 
verschaffen, gedachtig aan het woord des Verlossers: 'de mensch 
leeft niet bij brood alléén, maar van ieder woord, dat uit Gods 
mond voortkomt' " . 183  Wanneer men één van beide doelstellingen, 

hetzij de zelfheiliging, hetzij de daadwerkelijke 'beoefening van de 

180) De Vrankrijker, a.w., blz. 34; Verbeme, Noord-Brabant, blz. 71-72. 
181) Rogier, Katholieke herleving, blz. 17-18 en 120. 
180) a.w., blz. 322-323; voor Den Bosch zie verderop in deze paragraaf. 
183) Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's-Hertogenbosch 
over 1847-1872 (St. Michiels-Gestel 1873), blz. 142: Brief Hoofdraad 15-10-1847. 
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naastenliefde, eenzijdig benadrukt, doet men wezenlijk tekort aan 
hetgeen Frédéric Ozanam en zijn vrienden met hun initiatief be-
oogden. Helaas zijn de stichters hiervan niet altijd gevrijwaard ge-
bleven en is, naarmate de negentiende eeuw vorderde en de vereni-
ging zich consolideerde, aan het oorspronkelijke open karakter dat 
aan de tweevoudige doelstelling ten grondslag lag, nogal eens geweld 
aangedaan. Alvorens hierop in te gaan, zullen we eerst het ontstaan 
van de St. Vincentiusvereniging in Den Bosch nader bezien. 184  

Aangespoord door een der Haagse leden van de in 1846 in ons 
land opgerichte St. Vincentiusvereniging 185, nodigde in 1847 de 
Bossche koopman J. Th. Roderkercken een aantal van zijn mede-
burgers uit voor een bijeenkomst in sociëteit de Unie, gevestigd in 
een pand aan het tegenwoordige Kardinaal van Rossumplein. Tijdens 
deze vergadering, die op 7 maart van dat jaar plaatsvond, gelukte het 
de Haagse vincentiaan zijn enthousiasme voor Ozanam's werk over 
te brengen op de veertien aanwezigen. Dit waren: J. Th. Roderkerc-
ken (koopman), L. W. van den Bosch (koopman), J. Cikot (particu-
lier), A. D. Dodemont (hoedenfabrikant), G. J. van Gemert (particu-
lier), M. Grandel (mr. verwer), H. Huiskamp (onderwijzer), J. L. 
Kroes (loodgieter), J. J. van der Linde (particulier), F. van Raven-
steyn (koopman), J. Ch. Struning (koopman), C. A. Teulings (rijtuig-
fabrikant), J. F. Willemsen (distillateur) en W. A. J. Wulfingh 
(controleur van de Godshuizen). 1" Nog diezelfde avond werd een-
stemmig tot oprichting van een plaatselijke afdeling besloten. Dat 
het initiatief in goede aarde viel, daarvan getuigt de snelle ontwikke-
ling van gebeurtenissen die op dit besluit volgden. Reeds op 23 mei 
van hetzelfde jaar, op pinkstermorgen, vond de plechtige installatie 
plaats in de Lievevrouwekapel van de St. Janskathedraal, waar ook 
de eerste samenkomsten werden gehouden. De vereniging telde op 

184) Zie hierover Verslag Vincentius 1847-1872; 75-Jarig jubilé van de Vereeniging 
van den H. Vincentius á Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1922 (Den Bosch 1922); 
Herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius 

Paulo te 's-Hertogenbosch 1847 - 23 mei - 1947 (Den Bosch 1947). 
185) Na Den Haag werd nog in hetzelfde jaar 1846 met het Vincentius-werk 
gestart in Delft, Leiden en Vlaardingen. Schiedam volgde evenals Den Bosch in 
1847. 
uw) A.V.B., nr. 6, Naamregister leden en inschrijvers. 
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dat moment 41 werkende en 46 honoraire leden. 187  De snel groeien-
de belangstelling onder de Bossche burgerij noopte al spoedig tot 
decentralisatie in de vorm van parochiële conferenties. Op 13 sep-
tember werd die splitsing een feit en op 14 november werden de 
verschillende conferenties geïnstalleerd. Het waren er vier: één in 
elk van de parochies St. Cathrien, St. Jacob, St. Jan en St. Pieter. 
Om de band tussen de leden en de conferenties onderling te behou-
den, werd tevens als overkoepelend orgaan een bijzondere raad in-
gesteld. 188  Tot de eerste president hiervan werd gekozen Victor A. 
van Rijckevorsel. Op het moment van de decentralisatie bedroeg het 
aantal werkende leden 77. 

Het in 1847 aanvaarde beginsel van parochiale organisatie werd 
ook in latere jaren gevolgd. Naast de vier genoemde conferenties 
kwam in 1906 in de parochie van St. Leonardus een vijfde tot stand, 
waarna er in de periode 1912-1945 nog vijf volgden. 

Kenmerkend voor de St. Vincentiusvereniging in haar geheel was 
van meet aan haar vrij strakke organisatiestructuur. Deze werd be-
heerst door het in december 1835 opgestelde en later aangevulde 
reglement 189 , dat vrij eenvoudig van opzet was. De opbouw van de 
vereniging was streng hiërarchisch. Te Parijs zetelde de algemene 
raad, middelpunt van de gehele organisatie. Met de algemene lei-
ding van alle conferenties in een bepaald land werd een hoofdraad 
belast — ten onzent gevestigd in 's-Gravenhage —, die ook tot taak 
had als contactorgaan op te treden tussen de algemene raad en de 
conferenties. Waren in een zelfde plaats meer conferenties tegelijk 
werkzaam, dan werd daar als schakel tussen die conferenties en de 
hoofdraad een bijzondere raad ingesteld. Arbeidsterrein, taak en be-
voegdheden van al deze gezagsinstanties waren in het reglement van 

147) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 145, Bijl. bij brief conf. Den Bosch 17-6-1847 nr. 
73. 
144) Den Bosch was hiermee de eerste stad die een bijzondere raad kende. Na 
Den Bosch volgden Leiden en Amsterdam (1848), Nijmegen (1849), Rotterdam 
(1851), Maastricht (1854), Schiedam (1857), enz. 
1411) Reglement en handleiding voor de St. Vincentiusvereniging in Nederland 
(Den Haag 1959 10); ook opgenomen in het veelvuldig door ons geraadpleegde 
Handboek der Vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo (Den Haag 
191814). 
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de vereniging duidelijk vastgelegd. De bijzondere raad bijvoorbeeld 
had geen andere taak dan het werk der conferenties ter plaatse te 
coördineren, waarbij deze conferenties afstand deden van bepaalde 
bevoegdheden. Hiervan was de benoeming van presidenten en vice-
presidenten van de conferenties wel de belangrijkste. 1" Strenge 
handhaving van het reglement heeft bewerkt, dat de uniformiteit 
van het organisatiepatroon tot op heden bleef bestaan. Ongetwijfeld 
heeft deze uniformiteit de kracht van de St. Vincentiusvereniging 
in hoge mate bevorderd, omdat door de gezagsverhoudingen waar-
aan de conferenties onderworpen waren, hun vrijheid van handelen 
toch niet in gevaar werd gebracht. 

Even leek het alsof de bijzondere raad van 's-Hertogenbosch zich 
toch niet geheel aan de opvattingen van de Haagse hoofdraad inzake 
de organisatiestructuur wilde conformeren. Het betrof hier een 
kwestie naar aanleiding van de rangschikking van de conferenties 
onder een der in de armenwet van 1854 genoemde categorieën van 
instellingen van weldadigheid. In overleg met het episcopaat had de 
hoofdraad besloten de vereniging in haar geheel, en dientengevolge 
ook de afzonderlijke conferenties, onder te brengen onder letter b 
van artikel 2 van genoemde wet, dus onder de kerkelijke instellingen 
van weldadigheid, in de veronderstelling dat men te doen had met 
„instellingen eener kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen 
eener bepaalde godsdienstige gezindte en van wege die kerkelijke 
gemeente geregeld en bestuurd". Zelf merkte de hoofdraad daarbij 
uitdrukkelijk op dat deze rangschikking geenszins inhield dat de 
conferenties beschouwd moesten worden als kerkelijke armbesturen 
en evenmin als kerkbesturen. De genoemde instellingen hadden 
ieder hun eigen doelstelling en organisatie, omschreven in de respec-
tievelijke reglementen."' In feite was genoemde rangschikking niet 
geheel juist, aangezien de St. Vincentiusvereniging in aard en wezen 
een leken-vereniging was en als zodanig door het hoogste kerkelijke 
gezag erkend en bevestigd. Wat betreft haar organisatie en statuten, 
haar werkzaamheid, bestuur en financiën was zij niet van het ker- 

190) Reglement Vincentius, blz. 71. 
191) A.V.B., ds. 1B nr. 376, Circul. Hoofdraad 10-2-1855, en nr. 397, Circul. 
Hoofdraad 24-3-1855. Voor de reglementen betr. kerkbesturen en parochiale arm-
besturen zie par. 4, blz. 143. 

201 



kelijk gezag afhankelijk. Alleen in zaken van geloof en zeden was 
zij als katholieke vereniging onderworpen aan de geestelijke over-
heid. 192  Het was evenwel niet deze onjuistheid die Den Bosch niet 
zinde, neen, de bijzondere raad aldaar wilde de vereniging niet ge-
classificeerd zien als instelling van weldadigheid, maar als instelling 
ter voorkoming van armoede, vallende buiten het bereik der armen-
wet. Men ging zelfs ertoe over hiervoor bij notariële akte een eigen 
rechtspersoon in het leven te roepen. Een ernstig conflict met de 
hoofdraad dreigde, toen Den Bosch zich ondanks vermaningen van 
de algemene raad uit Parijs en verklaringen van de aartsbisschop niet 
liet overtuigen. De vrees van Den Haag voor een mogelijke scheuring 
bleek evenwel voorbarig, want toen de president van de bijzondere 
raad, Victor van Rijckevorsel, vrij onverwacht overleed, raakte de 
kwestie op de achtergrond en sloot ook Den Bosch zich geheel aan 
bij de inzichten van de hoofdraad. 193  

Behalve de grote lijnen van de organisatorische opbouw der ver-
eniging bepaalde het reglement van 1835 ook de werkzaamheden 
van en de gang van zaken binnen de conferenties, die de eigenlijke 
kern van de vereniging waren. Betreffende de aanneming van leden 
schreef het voor dat de vereniging allereerst was een vereniging van 
mannen. Een minimum leeftijd voor opname werd niet genoemd. 
Wel werd geëist dat zij praktiserend katholiek waren en financieel 
in staat anderen te helpen. 1" 

Eigenlijk sprak het reglement voortdurend van jonge mannen, 
maar dit vindt zijn verklaring in de oorsprong van de vereniging, 

192) Zie over de rangschikking van de St. Vincentiusvereniging onder de Armen-
wet behalve de in voorafgaande noot genoemde circulaires ook: Gouden feest der 
St. Vincentius-Vereeniging in Nederland 1846-1896 (Den Haag 1896), blz. 17; 
Verslag van het congres der conferencién van de Vereeniging van den H. Vincen-
tius van Paulo in Nederland, gehouden te 's-Gravenhage op 6, 7 en 8 augustus 
1901 (Den Haag 1901), blz. 59 e.v.; De Rooy, Kroniek, blz. 23-24, 53 en 64; 
Everts, De verhouding, blz. 3-4. 
193) A.V.B., ds. 1B nr. 376, 379, 397, 399, 405, 410, 413, 414, 425 en 427, 
Briefwisseling tussen Bijz. Raad en Hoofdraad en andere stukken; De Rooy, 
Kroniek, blz. 24-25. 
124) Reglement Vincentius, art. 18, blz. 4447; Handboek Vincentius, blz. 18- 19, 
51 -52, 65, 162- 163, 227-228 en 504-507; Onderrigt over de pligten der presidenten 
in de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 18782), blz. 14. 
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gesticht door en voor jongeren. 195  Opmerkelijk is, dat de vereniging, 
naarmate ze zich ontwikkelde, juist te kampen kreeg met een ge-
brek aan jongere krachten en zelfs hoofdzakelijk het domein werd 
van al dan niet gehuwde mannen die eerst op wat gevorderde leef-
tijd toetraden, nadat zij hun maatschappelijke positie min of meer 
geconsolideerd zagen. 198  Dit was ook zo bij de Bossche conferenties. 
Alleen de conferentie van St. Jan besteedde vrij veel aandacht aan 
het opnemen van jonge lieden. Om vergrijzing van de vereniging te 
voorkomen richtte zij reeds in 1871 een afdeling op voor aspirant-
leden beneden twintig jaar, waartoe ook jongelui uit andere paro-
chies konden toetreden. Aan deze aspirant-leden, die de gewone 
vergaderingen niet mochten bijwonen, werden enkele beperkte werk-
zaamheden opgedragen. Verder occupeerden zij zich met het hou-
den van en luisteren naar „nuttige" voordrachten. 197  Op het Vincen-
tius-congres dat in 1901 in Den Haag werd gehouden, vormde het 
probleem van de vergrijzing een van de onderwerpen van bezinning. 
De wenselijkheid werd toen uitgesproken dat overal jongelieden-con-
ferenties zouden worden opgericht. 198  Hieraan zou evenwel eerst in 
een later stadium worden voldaan. 

Wat betreft de godsdienstige gezindheid van de aan te nemen 
leden waren het reglement en eveneens de opvattingen van de alge-
mene raad zeer beslist. Alleen personen van onverdacht katholieken 
huize toe te laten werd met het oog op de doelstellingen van de ver-
eniging als een noodzakelijk vereiste beschouwd. 199  Op genoemd 
congres karakteriseerde H. J. Weve, lid van de hoofdraad, de ver-
eniging als „een gezelschap van Katholieke, hun godsdienstige plich-
ten waarnemende, mannen van eiken leeftijd, vereenigd om gemeen-
schappelijk en volgens zekere bepaalde regels armen te bezoeken, 

195) Reglement Vincentius, art. 1, blz. 27-28; Handboek Vincentius, blz. 14 en 504 
e.v. Dus niet — zoals H. G. J. Morshuis vermeldt in De Rooy, Frédérk Ozanam, 
blz. 15 — gesticht door en voor ouderen. 
1") A.V.B., ds. IC nr. 673, Circul. Algemene Raad 6-1-1868; anderrigt Vincen-
tius, blz. 15; De Rooy, Frédéric Ozanam, blz. 15. 
197) A.V.B., ds. ID nr. 816, Verslag centrale vergadering 1869; Besluiten en be-
palingen van blijvenden aard, gedrukt en aan de leden rondgedeeld, ingevolge 
besluit van den Bijzonderen Raad, d.d. 28 November 1872 (Den Bosch 1873) 
(Vereeniging van den H. Vincenflus van Paulo te 's-Hertogenbosch), blz. 8 en 
1 8-20. 
198) Verslag congres Viticentius, blz. 45. 
199) Vgl. noot 194. 
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zich in het Christelijk leven te volmaken, en elkander te stichten 
door het goede voorbeeld". 200 

Veel minder bindend waren de officiële richtlijnen ten aanzien 
van de maatschappelijke positie der kandidaten. Dienaangaande 
werd enkel opgemerkt, dat de vereniging niet bestemd was voor 
personen die hulp kwamen zoeken in plaats van deze te willen ver-
schaffen. 201 Hoewel discriminatie op grond van maatschappelijke 
positie reglementair uit den boze was, werd het recruteringsgebied 
voor toekomstige vincentianen van meet aan hoofdzakelijk beperkt 
tot de bovenste laag der nijvere burgerij, tot de meer gegoede mid-
denstand. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor werd reeds gegeven. 
Als doe-organisatie was de St. Vincentiusvereniging vooral aantrek-
kelijk voor genoemde groep van katholieken. Het ligt min of meer 
voor de hand dat de deftige of hoge stand zich over het algemeen 
weinig geroepen voelde tot het bedrijven van praktische armenzorg 
en tot het wekelijks bezoeken van armen aan huis, een werk dat het 
reglement van de vereniging uitdrukkelijk voorschreef. Daarbij komt 
dat in de negentiende eeuw het standsbewustzijn nog een uiterst 
belangrijke rol speelde in het maatschappelijk leven. Ongetwijfeld 
vormde dit voor de hogere klasse een rem om zich te begeven op 
een terrein dat in hoofdzaak beheerst werd door de betere midden-
klasse. Door het proces van coöptatie — iedere conferentie zocht zelf 
haar nieuwe kandidaten, over wier toelating door de president werd 
beslist, nadat de leden gelegenheid was geboden eventuele beden-
kingen naar voren te brengen 202  — zorgde de laatste ervoor dat hier-
in in de loop van de tijd weinig verandering kwam. 

Niet alleen ontbrak het de conferenties meestentijds aan vertegen ,  
woordigers uit de hoogste stand, arbeidersleden telden zij haast even-
min. De meest eenvoudige reden hiervoor zou men kunnen zoeken 
in het bovenvermelde toelatingscriterium van financiële draagkracht. 
Herinneren wij eraan dat tot ongeveer 1870 de meeste arbeiders, 
vooral in het winterseizoen, nog in de omstandigheid verkeerden 
hulp nodig te hebben in plaats van deze te kunnen verschaffen. 

200) Verslag congres Vincentius, blz. 24. 
201) Vgl. noot 194. 
202) Reglement Vincentius, art. 17 en 18, blz. 44-48; Handboek Vincentius, blz. 
18-19. 
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Hoewel hun positie nadien aanzienlijk verbeterde, waren zij vanzelf-
sprekend nog lang niet in staat op „ruime schaal" charitas te bedrij-
ven. Weliswaar mocht dit laatste geen belemmering vormen voor 
hun toetreding, dit neemt niet weg dat de meeste conferenties in 
verband met de steeds toenemende kosten voor armenzorg de opne-
ming van beter gesitueerden bleven prefereren boven die van min-
der-gegoeden. 203  Nog andere gronden dienen echter aangevoerd te 
worden ter verklaring van het geringe aantal arbeiders in de confe-
renties na 1870. Wat de arbeiders zelf betreft, niet alleen vanwege 
hun achterstand in geestelijke en verstandelijke ontwikkeling, maar 
ook omdat hun bezorgdheid vooral de materiële verbetering van de 
noodlijdende medemens betrof, zullen de meesten van hen erg hui-
verig hebben gestaan voor de sfeer van spiritualiteit die er binnen de 
conferenties heerste. Een spiritualiteit bovendien van een bijzonder 
karakter, die zich maar moeilijk los kon maken van de sociale en 
godsdienstige opvattingen welke het maatschappelijk leven van v66r 
'70 beheersten, en weinig ruimte liet voor een nieuwe inspiratie 
vanuit een zich ontwikkelende arbeidersklasse. Begrijpelijk dat zelfs 
de mondige arbeider zich hier gewoonlijk weinig op zijn plaats 
voelde. Tenslotte dienen de hiervoor reeds aangeroerde standsver-
schillen niet onvermeld te blijven. Hetgeen werd opgemerkt met 
betrekking tot de hogere stand, gold ook voor de betere middenklasse. 
Met uitzondering van het platteland voelde deze er over het alge-
meen weinig voor arbeiders binnen de gelederen van de vereniging 
op te nemen. Nog op het Vincentius-congres van 1901 gaf zij hier-
van onomwonden blijk. Hoewel niet alle aanwezigen de mening 
deelden van de Bossche afgevaardigde, dat de standen nog te ver 
van elkaar stonden en het onderlinge vertrouwen nog niet voldoende 
was gevestigd om over te gaan tot het opnemen van werklieden in 
de conferenties, luidde de eindconclusie heel voorzichtig dat zulke 
toelating afhankelijk moest worden gesteld van de plaatselijke om-
standigheden. 204  

Hebben de hiervoor gemaakte opmerkingen betrekking op het 
ledenkader van de St. Vincentiusvereniging in het algemeen. Den 
Bosch vormde in dezen geen uitzondering. Eerst geven wij een over- 
203) A.V.B., ds. 4, Rapport 26-2-1871; A.V.B., jaarverslag 1871, blz. 32. 
tm) Verslag congres Vincentius, blz. 38-45. 
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zicht van het aantal werkende leden der vereniging in de loop der 
jaren. 

Tabel 30. Werkende leden van de St. Vincentiusvereniging, 
1850-1910. 2" 

St. 
Cathrien 

St. 
Jacob 

St. 
Jan 

St. 
Pieter 

St. 
Leonardus 

totaal 

1850 30 29 14 25 98 
1855 15 28 15 23 81 
1860 14 17 20 24 75 
1865 15 20 24 20 79 
1870 16 21 30 19 86 
1875 14 24 34 18 90 
1880 14 26 36 21 97 
1885 17 20 32 19 88 
1890 13 18 25 20 (1906) 76 
1905 22 20 28 21 14 105 
1910 15 20 27 21 16 99 

Wat betreft de maatschappelijke positie van de 168 Bosschenaren 
die in de beginperiode 1847-1860 als werkend lid toetraden, ver-
schaft het naamregister van de vereniging het volgende beeld: amb-
tenaar 4, apotheker 2, azijnbrouwer 1, bakker 6, beeldhouwer 1, 
boekdrukker 2, boekhandelaar 1, brander 1, bouwmeester 1, chirur-
gijn 1, commissionair 1, confiturier 1, controleur Godshuizen 1, dis-
tillateur 1, fabrikant 1, lid gedeputeerde staten 1, goudsmid 2, grut-
ter I, hoedenfabrikant 1, hovenier 1, koopman 39, mr. koperslager 1, 
kuiper 1, landmeter 1, loodgieter 1, metselaar 1, oud-minister 1, on-
derwijzer 2, redacteur 1, rijtuigenfabrikant 1, student 1, timmerman 
3, mr. verwer 3, viskoper 1, wijnkoper 3, zoutzieder 1, particulier 54, 
onbekend 22. 2" 

205) Verslag Vincentius 1847-1872, bijl. A-E: cijfers 1850-1870; A.V.B., Jaarver-
slagen: overige cijfers. 
20e) A.V.B., nr. 6, Naamregister leden en inschrijvers. 
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De werkende leden der conferenties kwamen wekelijks in verga-
dering bijeen. Deze samenkomsten droegen steeds een zelfde karakter, 
in Den Bosch zowel als elders. Het verloop was streng gereglemen-
teerd. Gebed, geestelijke lezing, notulen, kasverslag, bespreking van 
de in nood verkerende en om hulp verzoekende gezinnen, het vast-
stellen van de ondersteuning, mededelingen, rondvraag en collecte 
waren de steeds weer terugkerende onderdelen van een programma, 
dat van het begin af ongewijzigd bleef gehandhaafd. Afwijking hier-
van werd beschouwd als een soort heiligschennis. 207  In de loop van 
de tijd veranderden dan ook alleen de gezichten, hoewel ook dat nog 
betrekkelijk was, want getuige de jaarverslagen waren verscheidene 
vincentianen een respectabel aantal jaren lid van de vereniging. Lid-
maatschappen van 20, 30, 40 jaar of nog langer waren niet zeld-
zaam. Naast de wekelijkse bijeenkomsten werden viermaal per jaar 
algemene vergaderingen gehouden in het Vincentius-gebouw aan 
de Nieuwstraat. Alle conferenties uit de stad werden geacht daarbij 
aanwezig te zijn °dl verslag te doen van hun werkzaamheden in het 
voorafgaande kwartaal. Voor het overige weken deze algemene bij-
eenkomsten weinig af van die der conferenties. 208  Ze droegen alle 
duidelijk het stempel van de tweevoudige doelstelling — zelfheili-
ging en charitas — die aan de St. Vincentiusvereniging ten grondslag 
lag. Over de zelfheiliging komen we verderop te spreken, terwijl de 
charitas in het volgende hoofdstuk aan een grondige analyse wordt 
onderworpen. Met betrekking tot de laatste, de werkzaamheid van 
de vincentianen op het terrein van de armenzorg, zij ter voorlopige 
informatie een korte aantekening geplaatst. 

Men kan niet anders dan het heldere inzicht prijzen waarmee de 
stichters van de St. Vincentiusvereniging door het neerschrijven van 
een simpele regel aan hun creatie een openheid meegaven die geen 
enkele andere vereniging op dit terrein aan de dag legde. Overeen-
komstig de bepaling in artikel 2 van het reglement: „Geen liefde-
werk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging" namen 
ook de Bossche vincentianen de taak op zich de hen omringende 
nood op velerlei manieren tegemoet te treden. Naast het huisbezoek, 

20) Reglement Vincentius, art. 15-26, blz. 42-59; Handboek Vincentius, blz. 17-21; 
Verslag congres Vincentius, blz. 11-23. 
208) Reglement Vincentius, art. 66-73, blz. 93-98; Handboek Vincentius, blz. 26-27. 
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dat door het reglement uitdrukkelijk werd vermeld als het liefdewerk 
bij uitstek, legden zij zich gedurende langere of kortere tijd, met meer 
of minder succes, toe op verschillende andere vormen van hulpver-
lening. De spijskokerij van de vereniging deelde iedere winter volop 
warm eten uit, de Vincentius-bibliotheken verschaften geestelijk 
voedsel, het in latere jaren opgerichte secretariaat der armen hield 
zich voornamelijk bezig met het verstrekken van adviezen op juri-
disch en administratief gebied. Genoemde liefdewerken strekten zich 
uit over allen die daaraan behoefte hadden, ongeacht of zij al dan 
niet behoorden tot de bezochte gezinnen en ongeacht kerkelijke ge-
zindte. Andere liefdewerken beperkten zich daarentegen meer tot de 
eigenlijke kring van Vincentius-gezinnen. Zo werden verscheidene 
pogingen ondernomen om te komen tot een geregelde werkverschaf-
fing. Onderwijs werd op beperkte schaal ter hand genomen. Terwijl 
de jeugd verder zoveel mogelijk werd opgevangen in patronaten, 
werden de mannen georganiseerd in een St. Jozefvereniging en be-
ziggehouden op zogenaamde vadersavonden. Tenslotte beijverde na 
1900 het liefdewerk St. Franciscus Regis zich om onwettige samen-
levingen op te heffen, terwijl de algemene commissie voor kinderbe-
scherming en kinderverpleging toen de zorg voor de verwaarloosde 
en misdadige jeugd aan zich trok. 209 

Vergelijkt men de hier opgesomde liefdewerken met die welke 
door andere conferenties elders in het land werden ondernomen, dan 
valt daarin weinig verschil te bespeuren. 210  Over het algemeen ver-
toonde de St. Vincentiusvereniging in haar optreden op het veld van 
de liefdadigheid zowat overal het hiervoor geschetste beeld. Hoog-
stens lagen hier of daar de accenten wat anders. Naar gelang de 
omstandigheden immers kwam een bepaald liefdewerk in de ene 
plaats beter tot zijn recht dan in een andere. Zo was bijvoorbeeld 

mg Herdenking Vincentius 's-Hertogenbosch, blz. 11-20. Genoemde liefdewerken 
worden in hoofdstuk III uitvoerig besproken. 
210) Zie hieromtrent De Rooy, Kroniek; alsmede 100 Jaar Vincentiuswerk in de 
hoofdstad 1848-1948, 2 dln. (Amsterdam 1948); 100 Jaar Vincentiusvereniging in 
Rotterdam (1850-1950) (Rotterdam 1952); Herdenking van het honderd jarig be-
staan van de Vereniging van de H. Vincentius d Paulo te Tilburg 1848 - 16 janu-
ari - 1948 (Tilburg 1948); Eeuwfeest St. Vincentiusvereeniging Nijmegen 1847- 
1947 (Nijmegen 1947); Sint Vincentius in Utrecht; geschiedenis der Utrechtse 
St. Vincentiusvereniging 1849-1949 (Utrecht 1949). 
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het katholiek onderwijs aan arme kinderen in gemeenten als Den 
Haag, Amsterdam, Maastricht, Nijmegen en Schiedam een zaak die 
de vincentianen aldaar zeer ter harte ging, terwijl hieraan in Den 
Bosch nauwelijks enige aandacht werd besteed. 

De voornaamste en meest regelmatige bron van inkomsten ter 
financiering van bovengenoemde liefdewerken werd van het begin 
af aan gevormd door de inzamelingen die iedere vergadering op-
nieuw onder de werkende leden van de vereniging werden gehou-
den. Hoewel deze collectes een geheim karakter droegen, werd zon-
der meer verwacht dat eenieder zich in edelmoedigheid op dit punt 
niet onbetuigd liet en naar vermogen bijdroeg. Er werd niet nagelaten 
de leden er bij voortduring op te wijzen dat het geven van aalmoezen 
een strenge plicht was voor ieder die zich christen noemde. Tevens 
werden zij aangespoord zoveel mogelijk ook andere middelen ter 
stijving van de kas te baat te nemen. 211  

Hiertoe behoorde allereerst het allerwegen gehanteerde systeem 
van honoraire leden en weldoeners aan te trekken. 212  Wie wegens 
gebrek aan tijd of om andere redenen geen gewoon werkend lid wilde 
worden, kon als honorair lid tot de vereniging toegelaten worden. 
Het lidmaatschap van deze honoraire leden, ook leden-begunstigers 
of steunende leden genoemd, berustte op dezelfde basis als dat van 
gewone leden, zij het dat hun aanneming niet geschiedde door de 
conferenties, maar door de bijzondere raad. Wie zich wilde verplich-
ten de vereniging te steunen, maar niet voor een lidmaatschap in 
aanmerking kon komen, werd ingeschreven onder de weldoeners, 
ook aangeduid met de naam inschrijvers of donateurs. Andersden-
kenden en niet-praktiserende katholieken bijvoorbeeld konden geen 
lid worden; ook vrouwen werden onder geen beding toegelaten, 
een maatregel die voortsproot uit de deugd van christelijke voorzich-
tigheid. 213  Het naamregister van de Bossche vereniging vermeldt 
voor de periode 1847-1863 een aantal van 193 honoraire leden en 
voor de periode 1847-1849 een aantal van 108 weldoeners. 214  Deze 

211) Reglement Vineentius, art. 25, blz. 57-59; Handboek Vincentius, blz. 20-21. 
212) Naast werkende leden, honoraire leden en weldoeners kende de St. Vincentius -
vereniging verder nog: corresponderende of buiten -leden, leden van eer (meestal 
geestelijken) en medewerkers/sters. 
213) Reglement Vineentius, art. 74-77, blz. 99- 103. 
214) A.V.B., nr. 6, Naamregister leden en inschrijvers. 
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beide categorieën, meestal behorend tot de meer gegoede burgerij, 
behielden de band met de vereniging door jaarlijks een vaste bijdrage 
over te maken. Deze bijdragen werden door de vincentianen zelf 
aan huis opgehaald; die van de honoraire leden sinds 1868 zelfs 
door de deftige leden van de bijzondere raad. 215  Begrijpelijk dat hier-
door een goodwill werd gekweekt, die de vereniging geen windeie-
ren legde. In hoeverre de verlening van aflaten door verschillende 
pausen, aan de vereniging en haar weldoeners, de vrijgevigheid 
onder de Bossche burgers bevorderde, is natuurlijk onmogelijk vast 
te stellen. Vermeld zij alleen dat die aflaten wel telkens uitdrukkelijk 
werden gememoreerd. 216  

Niet alleen de betrekkelijk kleine kring van honoraire leden en 
weldoeners werd door de St. Vincentiusvereniging in de gelegen-
heid gesteld deel te nemen aan de liefdadigheid ten opzichte van de 
armen, bij tijd en wijle werd voor dat goede doel een beroep gedaan 
op de gehele burgerij. Zo werd in de eerste winter van haar bestaan 
in het Casino een grote tentoonstelling en tevens verloting georgani-
seerd van nuttige en luxe voorwerpen, niet minder dan 1.266 in getal 
en waaronder ook geschenken waren van het koninklijk huis. Deze 
actie bracht de niet onaardige som op van f 2.259,91 netto en soort-
gelijke in de jaren 1849, 1853 en 1863 hadden niet minder resul-
taat. 217  Een algemeen karakter droegen eveneens collectes langs de 
huizen en in de parochiekerken die regelmatig werden gehouden. 
De inschrijvingslijsten die sinds 1856 ieder jaar de ronde deden, 
hadden daarentegen een meer specifiek doel. Zij dienden om de 
spijskokerij van de vereniging in staat te stellen gedurende het win-
terseizoen op grote schaal voedsel te verschaffen aan behoeftigen. 218  

212) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 5-11-1868, blz. 99, en 28-5-1874, blz. 194; 
Besluiten en bepalingen, blz. 7. 
216) A.V.B., Jaarverslagen 1868, blz. 15-16, en 1870, blz. 6 e.v.; Handboek Vin-
centius, blz. 534-535; Reglement Vincentius, blz. 118-119. 
217) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 330, Catalogus der voorwerpen van de loterij ten 
behoeve der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te 's-Hertogenbosch 
1847; A.V.B., Jaarverslag 1848-49, blz. 24-26; A.V.B., ds. IA nr. 153, Verslag 
verloting 10-4-1849 (catalogus met 439 voorwerpen; bruto-opbrengst f2.478,75); 
A.V.B., ds. 1B, Verslag loterij 25-4-1853; A.V.B., ds. IC, Verslag loterij 27-11-1863 
(catalogus met 610 voorwerpen; netto-opbrengst f 2.099,46 2 ). 
2 16) Zie hierover par. 11, blz. 311 e.v. 
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De vereniging, die in de stad al spoedig grote bekendheid genoot, 
behoefde trouwens niet altijd eerst haar hand op te houden om te 
ontvangen. Menigmaal kreeg zij „spontane" giften binnen. De lie-
dertafel „Oefening en Uitspanning" en andere culturele verenigin-
gen maakten niet zelden een gedeelte der recette aan haar over of 
gaven uitvoeringen speciaal ten bate van de armen. 219  Van geheel 
bijzondere afkomst was een gift van f 2,91 in 1851: „Zeker weldoener 
had namentlijk in zijne fabriek eene bus gehangen en aan zijne werk-
lieden te kennen gegeven, indien een hunner zich zoude schuldig 
maken aan vloeken of oneerbare taal zoude spreken, hij telken reis 
zoude beboet worden met een cent in die bus te storten, ook zelfs 
wanneer zij te laat op hun werk zouden komen, en dat de opbrengst 
hiervan aan de Conferencie zoude worden ter hand gesteld". 220 De  
liefdadigheid maakte wel vindingrijk. Niet zelden stegen giften van 
particulieren tot een aanzienlijk bedrag. In de strenge winter van 
1890-1891 schonk een weldoener f 1.000,— met de opdracht deze 
te besteden aan het beschikbaar stellen, buiten de warme maaltijden 
van de spijskokerij, van brood en koffie voor de armen. 221  De winter-
koude was trouwens steeds aanleiding tot grotere vrijgevigheid. Niet 
zelden ontving de vereniging dan vrij grote giften in natura: brood, 
vlees of andere levensmiddelen. Met bijzonder veel voldoening ge-
waagden de vincentianen van de milddadigheid hunner medebur-
gers, indien zij het genoegen hadden een grote gift te ontvangen in 
de vorm van een legaat of schenking. Ofschoon de officiële richt-
lijnen fondsvorming anders dan die welke tot instandhouding van 
bepaalde liefdewerken strikt noodzakelijk werd geacht, niet toeston-
den 222 , werd op den duur voor dergelijke belangrijke giften een vei-
lige belegging gezocht in plaats van ze in korte tijd te doen verdwij-
nen in de bodemloze put van de ondersteuningen of in andere on-
dernemingen ten behoeve van de armen, zoals werkverschaffings-
projecten. 223  

219) A.V.B., Jaarverslag 1859, blz. 17. 
220) A.V.B., ds. 2D, Verslag 20-7-1851. 
221) A.V.B., Jaarverslag 1890-91, blz. 8. 
222) Verslag congres Vincentius, blz. 48-52; Reglement Vincentius, blz. 49. 
223) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 9-3-1866, blz. 38; 10-11-1870, blz. 133, en 
4-2-1879, blz. 206-208. 
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Aan het begin van deze paragraaf plaatsten wij de opmerking dat, 
naarmate de negentiende eeuw vorderde en de St. Vincentiusvereni-
ging zich consolideerde, aan de bedoeling van de stichters niet altijd 
recht is gedaan. Wat Ozanam en zijn vrienden beoogden, was uit-
drukking te geven aan de onverbrekelijke band die volgens hen be-
stond tussen twee facetten van het christelijk leven: persoonlijke 
heiliging en daadwerkelijke naastenliefde. Door middel van het vor-
men van conferenties wilden zij dit verband institutionaliseren en 
tevens een zo groot mogelijke werkingskracht verlenen ten voordele 
zowel van de leden als van de armen. In latere jaren nu werd een 
eenzijdige nadruk gelegd op het geestelijk aspect, en dan nog in zeer 
specifieke zin opgevat, van de doelstellingen der vereniging. Niet alleen 
kreeg op den duur binnen de vereniging de persoonlijke heiliging 
de overhand boven de daadwerkelijke naastenliefde, maar ook werd 
bij de hulpverlening aan de armen eenzijdig aandacht geschonken 
aan de godsdienstige en zedelijke verheffing boven de meer mate-
riële verzorging. Als gevolg hiervan verloor de vereniging na 1870 
in sterke mate het contact met de werkelijkheid en miste zij de aan-
sluiting op de ontwikkeling die zich „in de wereld" bezig was te 
voltrekken. 

Deze conclusie doet wellicht enigszins vreemd aan; zij beoogt 
echter geen afbreuk te doen aan de meer voor de hand liggende 
veronderstelling dat juist een eenzijdige gerichtheid op materiële be-
deling eerder het gevaar in zich borg van de aansluiting op de ont-
wikkeling in de wereld te missen dan een geestelijke gerichtheid. 
Wij zijn er ons van bewust dat de arbeider na 1870 steeds minder 
afhankelijk werd van de aalmoes en vooral behoefte had aan geeste-
lijke leiding. De gedragslijn die bijvoorbeeld Ariëns in dezen volgde, 
getuigt van een duidelijk inzicht hierin. Het door ons gestelde ver-
dient derhalve een nadere uitwerking. 

Gedurende de eerste kwarteeuw van haar bestaan, tot 1870 on-
geveer, leefde en werkte de St. Vincentiusvereniging geheel binnen 
en vanuit de sfeer van sociale opvattingen die ondanks grote armoede 
en voor ons onaanvaardbaar lijkende verhoudingen een harmonische 
toestand, althans een toestand van sociale vrede bewerkstellig-
den. Deze opvattingen werden — dat zij hier uitdrukkelijk 
vermeld — algemeen aanvaard en zij beheersten geheel het maat- 
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schappelijk leven. De inhoud ervan mag bekend worden veronder-
steld. Hoofdzakelijk hadden zij betrekking op de verhouding tussen 
de standen, gesimplificeerd tot die van rijken en armen, waarbij rijk-
dom en armoede werden beschouwd als van God afkomstig of door 
de natuur bepaald. Hoefnagels vat de ideeën hieromtrent als volgt 
samen: de rijken moeten zich bewust zijn dat zij de goederen ook 
ten bate van de medemens moeten gebruiken; de armen, de minder 
bedeelden moeten met eerbied en dienstbaarheid de weldaden van 
de rijken beantwoorden. 224  In zijn eerste rondzendbrief van 1 mei 
1853 schreef mgr. Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht en apostolisch 
administrator van het bisdom 's-Hertogenbosch, letterlijk: „Armen, 
verdraagt zonder morren de ontberingen van uwen staat... Rijken 
der aarde, koopt uwe zonden af door aalmoezen". 225  In de eerste 
vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen van 12 februari 1854 
heette het: „Het is de aalmoes die het vonnis des doods doet herroe-
pen, die de zonde uitwischt en ons bij den Heer genade doet vinden. 226  
Noodzakelijke voorwaarde om ondanks de ongelijke sociale verhou-
dingen toch een toestand van sociale vrede te verkrijgen, was dus de 
christelijke liefdadigheid die in deze opvattingen werd gepreekt. 

Vanzelfsprekend huldigden ook de Bossche vincentianen de hier 
gereleveerde sociale en godsdienstige opvattingen. Zo zij ze van huis 
uit niet beleden, kwamen zij er binnen de vereniging spoedig mee 
in aanraking, terwijl de overigen erin werden bevestigd. Behalve door 
middel van het geschreven woord vond regelmatig indoctrinatie 
plaats in de vorm van toespraken door hoog-, zeer- of weleerwaarde 
vertegenwoordigers der rooms-katholieke kerk, gehouden voor het 
kleinere forum van de conferentie of het grotere van de algemene 
vergadering. Een kleine bloemlezing uit deze toespraken toont dat 
zij evenmin als hun bisschoppen revolutionaire taal gebruikten en 
dat zij trouwe vertolkers waren van de heersende, de niet-ongefor-
tuneerde vincentianen ongetwijfeld welgevallige, opvattingen. 

Jacobus Cuyten, sinds 1837 president van het Groot Seminarie 
van het bisdom 's-Hertogenbosch, was in de eerste decade van het 
bestaan der St. Vincentiusvereniging een graag aanhoord spreker. 

124) Hoefnagels, a.w., blz. 14. 
"5) Collectio epistolarum Johanne Zwijsen, nr. 4, blz. 18. 
2") a.w., nr. 9, blz. 32. 
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Zijn woorden verraadden zijn positie. Bewogenheid met de arme 
volksklasse sprak er niet uit. Daarvoor was hij er te zeer van over-
tuigd dat de armoede „een noodwendig bestanddeel van ons verblijf 
op aarde is en, als middel ter zaligheid, gebezigd moet worden door 
de behoeftigen, gelijk de schatten voor den rijken het middel moeten 
zijn om den Hemel te verdienen". 227  Cuyten was de theoreticus die 
de bestaande orde een christelijk karakter trachtte te geven. Vooral 
voelde hij er zich toe geroepen de rijken in professorale betogen, 
doorspekt met bijbelse en godsdienstig-historische citaten, te wijzen 
op de plichten en de zegeningen van de christelijke liefdadigheid. 
„De aalmoes is eene zware verpligting", zo ving hij zijn rede aan 
in de algemene vergadering van 8 december 1853. Na ingegaan te 
zijn op het onderscheid tussen gewone onderstand en de aalmoes 
van de St. Vincentiusvereniging, welke laatste was „eene aalmoes 
voor de ziel én voor het ligchaam", wees hij de bronnen aan waaruit 
te putten: „Uit het patrimonium, het vaderlijk erfdeel der armen... 
Dat is geheel de overvloed der rijken. Eene onuitputbare bron, die 
gelijk staat met de onmeetbare behoeften, waarvoor zij het redmiddel 
is... Dit fonds spruit voort uit eene belasting, welke door den Aller-
hoogste gelegd is op de goederen van den rijke, om tot onderhoud 
van den arme te dienen. Deze billijke last, waarmede God de bezit-
tingen der aarde bezwaard heeft, vermeerdert of vermindert, naar 
mate het overschot van den rijke grooter of kleiner is". De aalmoes 
nu was het middel, waardoor de armen hun aandeel verkregen. Dit 
middel „heeft geen geweld, noch storing der openbare rust; het is 
zacht en vreedzaam, doch tevens krachtig". Aangespoord tot geven 
werd men vooreerst door het uitdrukkelijk bevel van God, door het 
voorbeeld der ware christenen en tenslotte door de armen zelf, „niet 
door bedrog of onregtvaardigheid tegen de wet Gods, noch door op-
stand tegen het van God gestelde gezag, maar door tranen en ver-
zuchtingen bij den troon van den Allerhoogste, door smeekingen en 
zegeningen voor hunne weldoeners". 228  De hier ontwikkelde ge-
dachten werkte hij het jaar daarop uit in een rede over de zegeningen 
van de aalmoes, uiteraard bedoeld voor de gevers ervan. Zegeningen 
voor het tijdelijke: „De aalmoes moge nuttig zijn aan de armen die 

227) A.V.B., Jaarverslag 1858, blz. 29. 
2") t.a.p., 1852-53, blz. 70-74. 
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ze ontvangen, zij is veel voordeeliger aan de gevers. Zij verzekert ons 
het honderdvoudige op aarde en de bezitting van het eeuwig leven. 
De verzorgers der armen hebben God voor helper in wat gevaren of 
nood zij zich bevinden". Zegeningen voor het hart en de ziel: „De 
aalmoes verlost ons van de zonden en van den dood... Koop uwe 
zonden af door aalmoezen, en uwe ongeregtigheid door liefdewerken 
voor den arme". Zegeningen tenslotte voor de eeuwigheid: „Dit leven 
is te kort om hier het loon der barmhartigheid te ontvangen... Het 
voornaamste loon der aalmoes is weggelegd voor het andere leven" P229 

Duidelijker vertolker van de heersende opvattingen vóór 1870 is 
haast niet te vinden. Andere redenaars, meer bij het parochiewerk 
betrokken, waagden zich niet aan zulke loftuitingen op de aalmoes 
en dan nog wel in zulke eenzijdige richting. Zij bepaalden zich meer 
tot het onderscheid tussen de katholieke naastenliefde, de christelijke 
liefdadigheid enerzijds en de wereldse filantropie anderzijds. De 
filantropie werd door hen, met de nodige minachting, afgeschilderd 
als enkel geleid „door het menschelijk gevoel van medelijden, en 
zich daarom boven de stoffelijke welvaart niet verheffend" (Hen-
driksen 1855); of als „die zoogenaamde menschenliefde, de vergiftige 
vrucht van het naturalisme, hetwelk, alle bovennatuurlijke orde 
verwerpend, zich door de rede alléén leiden laat" (Van de Laar 1869). 
„Doch er is ook eene naastenliefde", aldus Hendriksen, secretaris 
van het aartsbisdom Utrecht, „die uit de godsdienst voortkomt, door 
deze als wordt bezield, gerigt en beheerscht en daaruit krachten put 
tot hoogere vlugt. Ook zij, en zij vooral heeft deernis met tijdelijke 
rampen, gebrek en smart, doch wetende, dat deze dikwijls uit zede-
lijke ongeregeldheden voortspruiten, dat behoeftigheid niet zelden 
de weg is naar den afgrond, waarin de deugd haar graf vindt, dat 
woorden van beklag alléén niet voldoende zijn om in lijden voldoen-
de opbeuring te schenken en men met voedsel en kleeding nog geen 
zielerust en vrede heeft gegeven: voegt zij den troost der godsdienst 
bij hare aalmoezen en zoekt de vreeze des Heeren in het hart te 
prenten, terwijl zij in de geopende hand hare penningen legt". 230 
Van de Laar, kapelaan van de parochie van St. Jan, benadrukte even-
eens „het geloof als beginsel, regel en vrucht der liefdadigheid... 

229) t.a.p., 1854-55-56, blz. 34-38. 
230) t.a.p., 1854-55-56, blz. 42-43. 
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Noch rede, noch wetenschap, het geloof alléén leert ons den arme 
kennen gelijk hij in het oog van God, en dus werkelijk is; beminnen, 
zooals hij verdiend bemind te worden". 231 

Of de armen van Den Bosch met de geciteerde sociale opvattingen 
van harte konden instemmen, kan men uiteraard moeilijk expliciet 
bewijzen. Daarvoor kan men enkel duiden op de sociale vrede die er 
heerste. De woelingen in Europa van 1848 hadden hier geen onrust 
veroorzaakt. 232  En ook nadien was er zelden sprake van ordeversto-
ringen waarachter men onvrede met de sociale toestand zou ver-
moeden. Wellicht karakteriseerde de pastoor van St. Pieter het in 
1860 heel juist, toen hij voor de algemene vergadering zei: „In 't 
algemeen zijn de Armen te dezer stede zedige en godsdienstige men-
schen, die tevreden in hunne staat leven; rechtvaardig, die hun best 
doen om op eene eerlijke wijze aan den kost te komen". 233  Men 
vergete dan echter niet dat hun deze kost grotendeels door de St. 
Vincentiusvereniging, het burgerlijk armbestuur en mogelijk nog 
van andere zijde werd verschaft. 

Slaat men acht op de activiteiten die de St. Vincentiusvereniging 
in de periode tot 1870 aan de dag legde, dan blijkt dat de vincen-
tianen het appèl dat op hun liefdadigheid werd gedaan, geenszins 
onbeantwoord lieten. Niet alleen besteedden zij veel aandacht aan 
het huisbezoek, ook allerlei andere initiatieven werden enthousiast 
in praktijk gebracht. Het was de tijd waarin druk werd geëxperi-
menteerd met werkverschaffingsprojecten en waarin patronaten, bi-
bliotheken, mannenvereniging, avondschool en spijskokerij het licht 
zagen. Men zou kunnen zeggen dat in deze periode de doelstellingen 
van de vereniging door hen nog spontaan als een twee-eenheid wer-
den opgevat. Zelfheiliging en daadwerkelijke naastenliefde vulden 
elkaar harmonisch aan. Van een zich vastklampen aan vooral het 
geestelijke aspect was nog geen sprake, waarschijnlijk omdat de 
hoofden van de vincentianen vol ideeën zaten en hun tijd druk 
bezet was met de uitwerking hiervan. 

Niet alles wat door hen in deze sprankelende beginperiode werd 
ondernomen, had evenwel succes. Integendeel, om meer dan een 

231) t.a.p., 1869, blz. 45-50. 
232) G.A., Notulen Raad, 1-4-1848 nr. 3, blz. 92. 
233) A.V.B., Jaarverslag 1859, blz. 18-19. 
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reden, welke men vindt aangegeven in hoofdstuk III, leverden ver-
scheidene liefdewerken niet die resultaten op, die men ervan ver-
wachtte. Hiertoe behoorden onder meer de werkverschaffingspro-
jecten. Mogelijk waren deze mislukkingen de voornaamste oorzaak, 
dat reeds aan het einde van het tijdperk het enthousiasme van de 
vincentianen begon te verflauwen. Op het gebied van de hulpverle-
ning ontstond hierdoor het begin van een leegte, want de liefdewer-
ken die wel doorgang vonden, kregen na verloop van tijd een zodanig 
routine-karakter dat slechts een klein aantal vincentianen hierbij be-
trokken bleef. Bij de glorieuze viering van het zilveren jubileum 
van de vereniging in 1872 was van enige ongerustheid hierover nog 
weinig te bespeuren. Het valt te begrijpen dat men toen alleen oog 
had voor hetgeen in de eerste 25 jaar voor de noodlijdende medemens 
was verricht en dit was inderdaad niet gering. 234  

Het stormachtige ontwikkelingsproces waarin Nederland na 1870 
geraakte, ging stellig niet ongemerkt aan de Bossche vincentianen 
voorbij. De veranderingen in de economische structuur en in de 
sociale opvattingen 235  lieten hen niet onverstoord, getuige de drang 
naar bezinning die zich overal openbaarde. Voor het overige vond 
deze behoefte aan reflectie waarschijnlijk haar wortels in de normale 
ontwikkelingsgang van de vereniging. Na een periode van spon-
taan en hard, maar niet altijd even methodisch en efficiënt werken 
was de tijd voor bezinning aangebroken. De noodzaak hiervan drong 
des te meer, naarmate de reeds gesignaleerde leegte op het gebied 
van de hulpverlening zich scherper begon af te tekenen. 

Om aan deze drang naar bezinning tegemoet te komen besloot de 
bijzondere raad op 3 februari 1870 de conferenties op de algemene 
vergaderingen rapporten te laten voordragen over allerlei vraagstuk-
ken de vereniging betreffende. Verscheidene van deze rapporten 
zagen in de daarop volgende jaren het licht. 236  Verwonderlijk is dat 
zij slechts weinig nieuwe ideeën brachten. Speurt men naar de oor-
zaak hiervan, dan ontdekt men deze in eerste instantie in één be- 

214) Zie Verslag Vincentius 1847- 1872, passim. 
235) Hoefnagels, a.w., h. II en III. 
236) A.V.B., ds. 4, Lijst van vraagpunten ingevolge besluit van 3-2-1870 aan de 
eonferenciën ter beantwoording opgegeven. De lijst loopt tot februari 1877 en 
vermeldt 25 titels. 
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paling van het kleine reglement dat de bespreking van de vraag-
stukken regelde: „Geene antwoorden, voorstellen of beschouwingen 
mogen worden uitgebragt dan die gegrond zijn op de regelen, ge-
bruiken en uitspraken, die zijn afgekondigd in het Reglement en in 
de Rondgaande brieven en beslissingen des Algemeenen Raads, vervat 
in het Handboek en de jaargangen van het Bulletin, welke behooren 
te worden aangehaald in het voor te dragen opstel". 2" Vrijheid van 
meningsuiting werd de vincentianen hierdoor allerminst gelaten. 

Behoefte aan bezinning en vernieuwing toonden ook de afzonder-
lijke conferenties. Zo richtte die van St. Jan in 1871 een afdeling op 
voor aspirant-leden, waartoe ook geïnteresseerden uit de andere paro-
chies konden toetreden. Hoewel dit gezelschap veel aandacht be-
steedde aan het bespreken van eigentijdse vraagstukken, werd de vrije 
meningsuiting er een zelfde belemmering in de weg gelegd als bij 
het initiatief van de bijzondere raad. Het reglement voor deze afde-
ling stond evenmin nieuwe ideeën toe. 238  

De verklaring voor dit verschijnsel van enerzijds actieve bezinning 
als antwoord op de veranderde tijdsomstandigheden en anderzijds toch 
een vastklampen aan de traditionele opvattingen moet men groten-
deels zoeken binnen de ontwikkeling die de katholieke kerk in haar 
geheel doormaakte. Deze was in de onderhavige periode onder meer 
verwikkeld in de strijd tegen het populaire materialisme en het dog-
matisch modernisme. Het betrof hier min of meer een kwestie van 
zelfbehoud, waarbij een houvast onontbeerlijk was. Zolang officiële 
kerkelijke uitspraken achterwege bleven, greep men nogal gemakke-
lijk terug naar het verleden, naar de traditie. Het aandeel van de 
vincentianen in vermelde strijd was niet onbelangrijk. Zo vormde 
zich in 1867 uit de conferentie van St. Jan de vereniging Katholieke 
Kring, welke naast onderling vriendschappelijk verkeer vooral het 
behoud der katholieke beginselen tot doel had en die voor vincen-
tianen zonder meer open stond, terwijl het lidmaatschap van andere 
belangstellenden aan ballotage onderworpen was. 239  Eveneens riep 

237) Besluiten en bepalingen, blz. 7 en 17. 
238) a.w., blz. 8 en 18-20; B.A., coll. De Kort, Opstellen voorgedragen in de 
afdeling voor aspirant-leden van de conf. St. Jan 1870-1875. 
239) B.A., coll. De Kort, Notulen Kath. Kring, dl. I, blz. 7; t.a.p., Reglement Kath. 
Kring 30-41867. 
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deze conferentie in 1882 de vereniging van de H. Leonardus Vechel 
in het leven, waarvan de opzet grote overeenkomst vertoonde met 
die van de Katholieke Kring, zij het dat in de doelstelling het gezel-
ligheidsaspect niet uitdrukkelijk werd vernoemd. Het speciale doel 
was de leden aan te moedigen „zich toe te leggen op eene degelijke 
godsdienstkennis en op de betrachting van de uitspraken en aanbe-
velingen der Kerkelijke Overheid, welke den katholieken leek steeds 
behooren te leiden, en deel te nemen aan goede werken". Verder 
bleef de vereniging van de H. Leonardus Vechel een onderafdeling 
vormen van de conferentie, hetgeen niet het geval was met de Ka-
tholieke Kring. 240 

Toch had de St. Vincentiusvereniging het conservatisme dat er 
oorzaak van was dat de kritische bezinning in de zeventiger jaren 
vastliep en de aansluiting miste op de sociale vernieuwingsgedachte, 
ook wel aan zichzelf te wijten. Daarvoor moet men terug naar het 
reglement en de richtlijnen opgesteld bij het ontstaan van de ver-
eniging. Bij de vermelding van de liefdadige activiteit der conferen-
ties werd opgemerkt dat het reglement op dit punt een grote open-
heid aan de dag legde, waardoor de vincentianen tot op de dag van 
heden in staat werden gesteld steeds weer nieuwe initiatieven te 
ontplooien. Met betrekking tot de organisatiestructuur, het aanne-
men van leden, het verloop der bijeenkomsten en dergelijke bevatte 
het reglement verder weliswaar strikte bepalingen, maar deze had-
den slechts een continuïteit van het kader tot gevolg waarbinnen 
genoemde openheid onaangetast bleef. Handhaving van deze be-
palingen getuigde van een geenszins verwerpelijke zin voor traditie. 
Een aantal voorschriften uit reglement en handboek waren evenwel 
duidelijk tijdgebonden. Hiertoe behoorden onder andere de richtlij-
nen betreffende de vorm en inhoud van de voordrachten en bespre-
kingen in verenigingsverband te houden. Uitdrukkelijk was het de 
vincentianen namelijk geboden vraagstukken van „staatkundige" 
aard uit de wekelijkse en algemene vergaderingen te weren. Dat hier-
onder niet alleen politieke problemen verstaan werden, maar ook 
sociale en maatschappelijke vraagstukken, blijkt wel uit het feit dat 
„theoretische" verhandelingen anders dan door geestelijken en dis- 

240) t.a.p., Reglement Vereniging H. Leonardus Vechel, opgericht 27-12-1882, en 
notulenboeken van deze vereniging 1882-1888 en 1898-1905. 
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cussies over de naastenliefde, de weldadigheid of de charitas als 
zodanig alsmede gesprekken over de sociale oorzaken van de armoe-
de eveneens onder dit gebod vielen. Wanneer de vincentianen zelf 
een voordracht of lezing hadden te houden, mochten zij nimmer 
afgaan op eigen kennis en gezag, maar dienden zij hun inspiratie te 
putten uit van hogerhand aangewezen, „geschikte" werken. 241  Wel-
iswaar lagen ook aan deze voorschriften nobele bedoelingen ten 
grondslag — men was er niet om elkaar te onderwijzen, aangezien 
dit volledig werd beschouwd als een taak van de geestelijke overheid; 
men wilde verder geen vereniging van woorden maar van daden —, 
toch kan men niet ontkennen dat zij de kloof die zich tussen kerk 
en wereld aan het voltrekken was, hielpen verbreden. Zij stonden 
namelijk een kritische bezinning op eigen werk en een meer weten-
schappelijke benadering van het armoedeprobleem zonder meer in 
de weg. De weinig nieuws brengende voordrachten in de zeventiger 
jaren waren daarvan een duidelijk bewijs. 

Behalve aan het strak vasthouden aan tijdgebonden voorschriften 
was de conservatieve houding van de St. Vincentiusvereniging ten 
opzichte van de sociale vernieuwingsgedachte nog aan een andere 
oorzaak te wijten. Binnen de vereniging viel na de drukke periode 
van het oprichten van, het experimenteren met en het mislukken 
van allerlei liefdewerken een merkwaardige accentverschuiving in 
de doelstellingen te bespeuren. Het nevenschikkend verband waarin 
beide doelstellingen aanvankelijk werden gepresenteerd — het heette 
toen persoonlijke heiliging én charitas —, werd allengs meer en meer 
vervangen door een onderschikkend. De zelfheiliging trad volledig 
op de voorgrond; het bezoeken van de armen werd het belangrijkste 
middel daartoe. In een rapport van de hand van F. Eugen, secre-
taris van de conferentie van St. Jacob, uitgebracht op de algemene 
vergadering van 18 februari 1872 heette het voornaamste doel der 
St. Vincentiusvereniging: „te trachten hare leden tot de volmaakt-
heid te brengen, te heiligen door het beoefenen van alle mogelijke 
werken van christelijke liefdadigheid jegens hunne lijdende natuur-
genoten en onderlinge stichting". 242  Dat dit geen typisch Bossche 

*41) Reglement Vincentius, art. 15 en 72, blz. 42-43 en 97; Handboek Vincentius, 
blz. 10, 17, 51, 68-69 en 104; Verslag congres Vineentius, blz. 81-82. 
"2) A.V.B., Jaarverslag 1872, blz. 35: Rapport 18-2-1872. 
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interpretatie was van het Vincentius-ideaal, blijkt wel uit hetgeen de 
secretaris van de hoofdraad, mr. J. G. S. Bevers, te berde bracht bij 
de viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging in Nederland 
in 1896: „En gij weet het allen, hoezeer ons Reglement en ons Hand-
boek beiden in elk artikel en op elke bladzijde er ons op wijzen, dat 
het doel moet zijn ons zelven wel te doen, ons zelven beter te maken 
door de armen te gaan bezoeken en hunne geestelijke en stoffelijke 
ellende te lenigen; gij weet het: doel is eigenheiliging, en het voor-
naamste middel om dat doel te bereiken: het armenbezoek". 243  Op 
het Vincentius-congres in 1901 benadrukte dr. G. Brom dit nog 
eens extra: „Op de eerste en voornaamste plaats staat de eigen heili-
ging der Vincentianen, en aan dit hoofddoel moet alles wat in onze 
Vereeniging geschiedt, overeenkomstig zijn en ondergeschikt". 244 

Men bespeurt in deze sterke benadrukking van de aristotelisch-
thomistische middel-doelgedachte onmiskenbaar een herleving van 
het middeleeuwse charitas-ideaal. Verwonderlijk was dit niet in een 
tijd waarin op allerlei terrein werd teruggegrepen naar de middel-
eeuwen. Van den Eerenbeemt karakteriseert dit middeleeuwse cha-
ritas-ideaal door zijn religieus-zedelijke gerichtheid, waardoor het zich 
principiëel onderscheidde van doelbewuste armenzorg. Niet het zor-
gend betrokken zijn op de arme noch een gevoel van gemeenschap-
pelijke solidariteit waren het eerste uitgangspunt van deze charitas, 
maar het verlangen van de christen een vroom en goed mens te zijn. 
Liefdadigheid werd door hem beoefend om hierdoor in geestelijk 
opzicht beter te worden. Doel was het eigen zieleheil; liefdadigheid 
was middel. De historicus mgr. Post spreekt in dit verband van een 
egocentrisch gekleurd altruïsme. 245  

Bood het teruggrijpen naar het middeleeuwse charitas-ideaal al 
weinig waarborgen voor een doelbewuste armenzorg, daar komt nog 
bij dat de transcendentele gerichtheid, de religieuze gezindheid waar-
binnen de vincentiaanse charitas van het einde der negentiende 
eeuw haar plaats vond, van een bijzonder karakter was. Het vader-
landse katholicisme droeg in deze periode duidelijke trekken van 

243) GOIKIM feest Vincentius, blz. 19; A.V.B., ds. 1E, Circul. Hoofdraad maart 
1898. 
244) Verslag congres Vincentius, blz. 45 e.v. 
245) Van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn, blz. 5 e.v. 
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piëtisme en puritisme. Een puriteinse vroomheid doordrenkte niet 
alleen het godsdienstige leven, maar deed haar invloed gelden op de 
totale levensstijl. Dit uitte zich in een bijzonder soort spiritualiteit. 
De verhouding tot God werd beheerst door overwegend burgerlijke 
normen. God werd in de eerste plaats beschouwd als de schepper en 
de bestuurder van de kosmos. Aan hem was men verantwoording 
schuldig over hetgeen men met zijn schepping uitvoerde. De uit deze 
schepping afgeleide natuurwet fungeerde daarbij als houvast. Iedere 
overtreding van deze wet, hoe klein deze ook was, werd beschouwd 
als zonde. En het zondebesef van de Nederlandse katholieken was 
in dit tijdvak uitermate groot. Er heerste niet alleen een ziekelijke 
vrees voor de zonden tegen het zesde gebod, het deelnemen aan wat 
men het mondaine leven noemde — het gaan naar bals, concerten 
en schouwburgvoorstellingen —, werd eveneens met wantrouwen 
bejegend, om slechts twee voorbeelden te noemen. De preek in de 
kerk was in het algemeen trouwens een waarschuwen tegen de we-
reld. Terwijl de eucharistie in hoog aanzien stond — de hoogmissen 
met uitstelling en het avondlof waren zeer in trek —, naderde men 
slechts weinig tot de heilige tafel, niet uit onverschilligheid, maar 
uit eerbied en gevoel van onwaardigheid. Het gebed was niet zonder 
innigheid, maar veelal onpersoonlijk en gezwollen, gesteld in de 
spraak der deftigen. De particuliere devoties — litanieën, de rozen-
krans en gebeden tot geliefde heiligen — namen een zeer ruime 
plaats in; de heiligenverering woekerde zelfs welig. Bepaalde vormen 
van godsvrucht: Broederschap, Congregatie, Derde Orde en H. Fa-
milie trokken eveneens zeer veel belangstelling. 246 

Al deze opvattingen en praktijken beperkten zich niet tot Neder-
land. Volgens Rogier waren zij internationaal, zij het dat de zwaar-
op-de-handse volksaard, de nabuurschap van het calvinisme en een 
door de eeuwenlange missie-toestand bevorderd schuilkerken-purita-
nisme ze in ons land duidelijker aan den dag deden treden dan 
elders. 247  Hetgeen wij menen te mogen aanvullen met de opmerking 
dat de St. Vincentiusvereniging in dezen een toonaangevende plaats 
innam. 

244) Rogier, Katholieke herleving, bh. 178-192. 
"7) a.w., blz. 190. 
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Begrijpelijk dat de vincentianen, overtuigd van de voortreffelijk-
heid van de door hen gevolgde „echte vrome roomse" levensstijl, deze 
niet wilden onthouden aan de volksklasse waarmee zij in aanraking 
kwamen en alles in het werk stelden om deze op haar over te dragen. 
Ook hier treft de accentverschuiving van doelstelling. Materiële en 
geestelijke hulpverlening gingen steeds minder gelijk op. Niet dat 
de materiële hulverlening absoluut gezien afnam, maar de geestelijke 
hulpverlening, afweer van het groeiend ongeloof en de onkerkelijk-
heid onder de armen, kreeg duidelijk de overhand. Heette het in 
1867 nog: „Beide aalmoezen, die des ligchaams en die der ziel, te 
verenigen is het hoofddoel"; in 1872 antwoordde de voorzitter van de 
bijzondere raad op een klacht van sommige leden dat er zoveel geld 
en aandacht besteed werd aan godsdienstige zaken: „Wij moeten 
niet uit het oog verliezen, dat wij voornamelijk geroepen zijn, om te 
waken voor zedelijkheid en wat het zielenheil der bezochten betreft, 
terwijl de stoffelijke ondersteuning hoofdzakelijk als vrijgeleide of 
toegangsbiljet tot het hart der armen moet dienen". 248 Uitlatingen 
van soortgelijke strekking zijn ook voor de volgende jaren aan te 
halen. 212  Op het Vincentius-congres van 1901 verkondigde de reeds 
geciteerde Brom, dat voor het huisbezoek der armen „geen ander 
kapitaal noodig (was) dan een warm, liefdevol, offervaardig hart. Wie 
zirlk een hart in zijn boezem draagt, heeft altijd nog wel iets om 
aan de armen te geven". 250  

Deze specifiek geestelijke instelling waartoe de vincentianen in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw neigden — naar binnen 
gericht op de zelfheiliging en naar buiten op de geestelijke en zede-
lijke verheffing van de armen — was er ontegenzeggelijk de oorzaak 
van dat de sociale vernieuwingsgedachte die „in de wereld" veld 
begon te winnen, zo weinig kans kreeg de St. Vincentiusvereniging 
te bevruchten. Zelfs leidde zij ertoe dat deze vereniging tegenover 
de sociale misstanden een zekere behoudzucht aan de dag ging 
leggen. 251  Men vervreemdde geheel van de spontane hulpverlening 

248) A.V.B., Jaarverslagen 1867, blz. 10, en 1872, blz. 36-37. 
249) t.a.p., 1874, blz. 35, en 1904-05, blz. 37; G.A., arch. conf. St. Pieter, Notulen 
27-9-1882, blz. 257-259. 
250) Verslag congres Vince-ntius, blz. 51. 
251) De Rooy, Kroniek, blz. 36. 
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door Ozanam en zijn vrienden op touw gezet, maar ook van de 
nieuwere benaderingsmethoden in de armenzorg, die vooral werden 
beproefd in de kringen van het particulier initiatief, begreep men 
weinig. Nog in 1890 laakte een van de geestelijke adviseurs der 
Bossche vereniging voor het forum der algemene vergadering de 
burgerlijke filantropie, omdat deze geheel en al steunde op weten-
schappelijke vraagstukken en niet op de liefde die de vincentiaan zo 
sierde. „Niet de aalmoes, welke wij den arme brengen, heeft de 
meeste waarde", zo herhaalde hij woorden van 40 jaar terug, „Wèl 
de hartelijkheid, waarmede wij hem aanhooren en tot hem spreken 
en waaruit blijkt, dat wij in den arme onzen broeder in Christus 
zien". 252  Niet minder duidelijk sprak de reeds geciteerde Bevers 
zich zes jaar later uit, toen hij bij gelegenheid van het gouden jubi-
leum van de Nederlandse vereniging openlijk de opvattingen van 
de burgerlijke filantropen bestreed als zou men vooral aan moeten 
sturen op stoffelijke verbetering van de armen. „Wij weten beter. 
Wij weten dat de armoede op zich zelf niet ongelukkig maakt. Wij 
weten dat de eigenlijke, de ware hulp die men den arme verschaffen 
kan, bestaat in het hem doen berusten in zijn lot, in het gelaten en 
onderworpen dragen van de kruizen en tegenheden, die hem van 
hooger hand worden toegezonden. Wij weten dat deze wijze van 
armenzorg de eenig ware is, en dat zoodoende alleen èn voor den 
bezochte èn voor den bezoeker beiden de meeste en rijkste vruchten 
er van te plukken zijn". 253  

Door dit alles raakte de St. Vincentiusvereniging na 1870 onmis-
kenbaar in een impasse, maakte althans duidelijk een periode van 
stilstand door. Nieuwe liefdewerken werden niet ondernomen en 
het huisbezoek leidde al te gemakkelijk tot een sleur. De hoofdraad 
zag zich tenminste genoodzaakt voortdurend te hameren op de nood-
zaak hieraan zorgvuldig aandacht te besteden. Visitaties van de con-
ferenties door telkens twee leden van deze raad beoogden het enthou-
siasme onder de leden aan te wakkeren. 254  

De vereniging zou ongetwijfeld in haar eigen netten verstrikt zijn 
geraakt, wanneer niet in 1891 de encycliek Rerum Novarum van 

252) A.V.B., Notulen alg. vergaderingen, 20-7-1890, blz. 224. 
253) Gouden feest Vineentius, blz. 21. 
244) De Rooy, Kroniek, blz. 37 en 41. 
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paus Leo XIII was verschenen. Deze rondzendbrief gaf een duide-
lijke formulering van de zuivere katholieke beginselen op politiek 
en sociaal terrein, waaruit een nieuw werkprogramma kon worden 
opgebouwd. Het zou overigens nog een tiental jaren duren alvorens 
de pauselijke boodschap tot de vincentianen begon door te dringen 
en een aanvang werd gemaakt met dit programma. De eenzijdige 
oriëntering op het geestelijke en godsdienstige had niet alleen een 
verenging van de hulpverlening tot gevolg gehad, maar ook een 
gezapige zelfgenoegzaamheid en een afnemende belangstelling on-
der de werkende leden in de hand gewerkt. Beide laatste eigen-
schappen lieten zich maar moeilijk overwinnen. Weliswaar vermocht 
ook de verkondiging van de bekende traditionele opvattingen de 
Bossche vincentianen niet meer te boeien, getuige de geringe belang-
stelling die zij gewoonlijk voor de algemene vergaderingen aan de 
dag legden 255 , maar de reactie op het pauselijke woord was evenmin 
die van ontroerde vreugde of pijnlijke verrassing. Men kon niet eens 
de moeite opbrengen, of achtte dit niet noodzakelijk, er in vereni-
gingsverband ernstig aandacht aan te besteden; men beperkte zich 
tot de aanschaffing van een honderdtal exemplaren der encycliek 
voor ieder der conferenties „om die op oordeelkundige wijze te ver-
spreiden". 256  Het feestnummer van De Noordbrabanter bij gelegen-
heid van het gouden jubileum der vereniging in 1897 gewaagde nog 
steeds niet van het perspectief dat Rerum Novarum voor de christe-
lijke charitas bood. 257  Hierin toonde Den Bosch zich even conser-
vatief als de hoofdraad, want tijdens de feestelijke viering van het 
gouden jubileum van de vereniging in Nederland een jaar daarvóór 
was hierover evenmin met een enkel woord gerept. 258  Maar de hal-
lelujah-stemming op beide feesten en de zoete rijmelarijen ter ver-
heerlijking van het verleden in bedoelde Bossche krant vormden 
wel de afsluiting van de periode van vervreemding, de periode van 
gemiste kansen. 

255) Vgl. noot 252. 
255) A.V.B., Notulen alg. vergaderingen, 19-7-1891, blz. 226-228; A.V.B., Notulen 
Bijz. Raad, 26-11-1891, blz. 67. 
257 ) De Noordbrabanter, 18/19-7-1897. 
255) Gouden feest Vincentius, passim; zie ook 100 Jaar Vincentius hoofdstad, dl. II, 
blz. 69. 
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Eerst met het aanbreken van de twintigste eeuw maakte de St. 
Vincentiusvereniging ernst met de boodschap van Rerum Novarum. 
In het zuiden van ons land had onder meer het Noordbrabantsch 
Dagblad, dat sedert 1 januari 1892 de encycliek ijverig propageerde, 
de geesten daarvoor rijp gemaakt. 259  Tijdens de eerste diocesane 
katholiekendag, onder instemming van de bisschop op 30 september 
1900 in Den Bosch bijeengeroepen op instigatie van de geestelijke 
adviseurs van de R.K. Patroonsbond en de R.K. Werkliedenbond, 
respectievelijk H. A. Brouwers en C. C. Prinsen, en van de presi-
dent van de bijzondere raad, jhr. J. de la Court, was „de Charitas 
naar den geest der St. Vincentiusvereeniging" een van de onderwer-
pen van gesprek. Weliswaar stonden de inleiders nog weinig kritisch 
tegenover het verleden, maar er vielen toch duidelijk positieve gelui-
den te beluisteren. Zo werd door een van hen krachtig aangedron-
gen op samenwerking van de conferenties en met andere verenigin-
gen, een geluid dat zioh ook elders steeds meer liet horen. 290  

In Den Haag organiseerde de hoofdraad een jaar later een congres 
met als doel bezinning op de verhouding van de St. Vincentiusver-
eniging tot de bestaande sociale problemen, op werkwijzen en metho-
den in de armenzorg. Mochten de reeds door ons geciteerde opvat-
tingen die bij deze gelegenheid werden verkondigd, de indruk ge-
wekt hebben dat dit congres weinig nieuws opleverde, dan haasten 
wij ons deze indruk weg te nemen. Afgezien misschien van de zui-
ver theoretische beschouwingen over aard en wezen van de St. Vin-
centiusvereniging, vielen er verscheidene voordrachten te beluisteren 
die getuigden van moderne inzichten en van een frisse aanpak. Wij 
noemen die van A. C. A. van Vuuren over kinderverpleging, van 
J. S. B. Janzen over werkverschaffing, van mr. W. P. A. Hellegers 
over de liefdewerken: het secretariaat der armen en St. Franciscus 
Regis en van jhr. mr . Ch. Ruijs de Beerenbrouck over de bestrijding 
van het drankmisbruik. 2" 

Nieuwe initiatieven volgden al spoedig op deze bezinning, ook in 
Den Bosch. Onmiddellijk werd begonnen aan een werkverschaf- 

259) Rogier, Katholieke herleving, blz. 330; Van Velthoven, Stad en Meierij, dl. II, 
blz. 231. 
26°) Verslag Katholiekendag 1900, passim; zie hierover volgende paragraaf. 
261) Verslag congres Vincentius, passim. 
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fingsproject. Andere liefdewerken die vervolgens hier het licht zagen, 
waren: het secretariaat der armen en St. Franciscus Regis, de brok 
kenverzamelingen de algemene commissie voor kinderbescherming 
en kinderverpleging. De patronaten werd nieuw leven ingeblazen. 262  
Er kwam als het ware weer een zeker evenwicht in de doelstellingen 
van de vereniging, hoewel de neiging tot verabsolutering van het 
godsdienstig-geestelijke aspect nog niet geheel was overwonnen. 2" 
Natuurlijk was het niet gemakkelijk onmiddellijk het juiste stand-
punt te hervinden. Enerzijds was daar de aandrang van kerkelijke 
zijde in de sociale verenigingen toch steeds de godsdienst op de voor-
grond te plaatsen 264 , anderzijds was er de kritiek van talloze buiten-
staanders die juist op grond van het jongste verleden van mening 
waren, dat de vereniging uit de tijd was en zich onmogelijk kon 
meten met „de nieuwere vormen van actie, die door de tijdsbehoef-
ten in het leven zijn geroepen". 266  Aan de vincentianen was derhalve 
de zware taak opgelegd de buitenwereld te tonen dat het initiatief 
van Ozanam van blijvende betekenis was en ook in de twintigste 
eeuw zijn heilzame invloed vermocht uit te oefenen. 

§ 8. ONDERLINGE VERHOUDINGEN 

Aan de vooravond van de twintigste eeuw zag de Gids der Neder-
landsche Weldadigheid het licht, een lijvig boekwerk waarin voor 
het eerst alle instellingen van weldadigheid die ons land kende, ver-
meld stonden, meer dan 7.500 in getal. 266  Ondubbelzinnig legde 
deze gids getuigenis af van twee karakteristieke trekken van ons volk: 
grote weldadigheidszin en sterke zucht naar onafhankelijkheid. „In 
de praktijk der liefdadigheid", aldus mr. Th. Heemskerk, minister 
van Binnenlandse Zaken, in zijn memorie van toelichting op de 
nieuwe armenwet van 1912, „leidde dit tot een overvloed van lief- 

262) Herdenking Vincentius 's-Hertogenbosch, blz. 13 en 17-18. 
263) A.V.B., Jaarverslag 1904-05, blz. 37. 
244 ) De Noordbrabanter, 5-3-1908: Vastenbrief mgr. Van de Wetering. 
265) t.a.p., 1/2-12-1907. 
266) Gids Weldadigheid 1899, a.w. 
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dadige instellingen die alle op zich zelve werkten, zonder onderling 
verband of zelfs onderlinge bekendheid. Bij het toenemen van den 
omvang der armoede en van de ingewikkeldheid van het maatschap-
pelijk leven wreekte deze versnippering van krachten zich in twee 
richtingen. In de eerste plaats tegenover de armen. Herhaaldelijk 
toch wordt een arme door onderscheidene instellingen tegelijk doch 
zonder onderling verband geholpen. Gedeeldheid verzwakt in die 
gevallen de kracht, die tot heil van den arme kon worden aangewend. 
In de tweede plaats tegenover de instellingen. De groote verschei-
denheid van onsamenhangende instellingen lokt de slimmen en 
luien uit, om partij te trekken van haar onderlinge onbekendheid en 
onverdiend zich in ruime mate te laten ondersteunen tot schade 
van de eerlijke armen, voor wie de middelen te kort schieten". Dit 
was de ministeriële balans van een ontwikkeling waartoe de wetge-
ver van 1854 zelf aanleiding had gegeven door zijn beginsel: de 
armenverzorging aan de kerkelijke en bijzondere instellingen over te 
laten. Dit „overlaten" had zich niet beperkt tot het toekennen van 
de bevoegdheid aan die grote verscheidenheid van instellingen zelf 
te beslissen aan wie zij hulp wilden verlenen of weigeren. Het be-
tekende ook dat van overheidswege geen enkele poging werd onder-
nomen om het gemis aan samenhang te verhelpen, om „eenige orde 
te brengen in de ordelooze liefdadigheidstroepen". 267 

Het gebrek aan samenwerking was een van de euvels waaraan de 
armenzorg van de negentiende eeuw in ernstige mate leed. Onder 
invloed van nieuwe denkbeelden omtrent dit onderwerp in ons land 
na 1870, vooral onder de kringen van de moderne burgerij, werd 
hier en daar wel gepoogd tot samenwerking te geraken, maar de 
resultaten van deze pogingen waren bepaald niet denderend. In 
verscheidene gemeenten werden kamers van navraag, bureaux van 
informatie en dergelijke opgericht, zoals bijvoorbeeld in Rotterdam 
(1874), in Arnhem (1885), in Hoorn (1888), in Utrecht (1891) en 
in Dordrecht (1892). Niet zelden echter weigerden bepaalde armbe-
sturen aan deze instituten iedere medewerking. Wat meer succes 
boekten die vormen van samenwerking, waarbij slechts een beperkt 

"7) SmissaeTt, De Armenwet, blz. 15-16. 
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aantal instellingen was betrokken, zoals zij werden opgericht in de 
plaatsen Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en Arnhem. 268  

Aan het einde van de eeuw was de situatie van gebrekkige samen-
werking nog steeds een van de meest opvallende trekken van de 
Nederlandse armenzorg, zoals boven genoemde gids voldoende aan-
toont. In de voorrede ervan gaf mr. N. G. Pierson, toentertijd minis-
ter-president, hiervoor de volgende zeer beeldende verklaring: „Wij 
zijn een schuttinglievend volk, en dat maakt ons klein op velerlei 
gebied... Ook onze weldadigheid gaat aan hetzelfde euvel mank; 
ook zij, ja zij niet in het minst, lijdt aan de kwaal van de schuttin-
gen. En waren het nog maar altijd schuttingen; hooge muren zijn 
het vaak, waarop wachters staan, die elken weetgierige, wien de lust 
zou bekruipen om naar boven te klimmen, zullen afweren". 269  

De conclusie na een onderzoek, in 1909 door de Nederlandse Ver-
eniging voor Armenzorg en Weldadigheid in 156 gemeenten inge-
steld, luidde eveneens zeer negatief. Uit dit onderzoek bleek dat er 
slechts zeer weinig gemeenten waren, waar gesproken kon worden 
van echte samenwerking en overleg tussen de bestaande organen 
van burgerlijke, kerkelijke en bijzondere armenzorg. Hiertoe behoor-
den: Amsterdam, Deventer, Hilversum, Middelburg, Wageningen, 
Schiedam, Groningen, 's-Gravenhage, Hengelo en nog enkele klei-
nere plaatsen. In alle andere onderzochte gemeenten, waaronder 
's-Hertogenbosch, viel zelfs niet de geringste samenwerking te be-
speuren of was er slechts sprake van zeer summier contact, meestal 
bestaande in het uitwisselen van inlichtingen. De oorzaken van dit 
bedroevend resultaat werden door de onderzoeker, dr. H. J. de Dom-
pierre de Chaufepié, gezocht in de geringe geneigdheid van de ker-
kelijke armbesturen tot overleg en samenwerking en in het strak 
vasthouden aan bestaande lokale gewoonten en toestanden die sa-
menwerking verhinderden. Verder werden door hem gesignaleerd 
een sterk particularisme, een neiging tot geheimhouding en hier en 
daar ook een volkomen onbekendheid met het belang van samen-
werking of een volstrekte onverschilligheid. 270  Pas na de invoering 
van de armenwet van 1912 zouden naast spontane initiatieven ook 

200) Smissaert, Het aandeel, blz. 186-187. 
2.9) Gids Weldadigheid 1899, blz. X. 
210) Overzicht samenwerking armbesturen, blz. 17-18 en passim. 
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meer gereglementeerde vormen van samenwerking hierin verande-
ring brengen. 

We stipten boven reeds aan, dat Den Bosch zich geenszins schaar-
de onder de weinige steden waar spontane samenwerking tot stand 
kwam. Alleen wanneer men de toestand vergelijkt met die in voor-
gaande eeuwen, kan men spreken van enige bundeling van krachten 
en wel door het instituut van de Godshuizen. Wij herinneren eraan 
hoe de vele gods- en gasthuizen en de zelfstandig opererende Blok-
ken, die nog in de achttiende eeuw geheel naast elkaar optraden, in 
1315 werden gebracht onder één bestuur, het College van Regenten 
over de Godshuizen en den Algemeenen Arme. Een nieuwe bun-
deling vond hierna echter niet meer plaats; de talrijke instellingen 
van weldadigheid, te vinden in de bijlage, bleven ieder hun eigen 
leven leiden. Nieuwe stromingen die beoogden verbetering te bren-
gen in de armenzorg, gingen volledig aan hen voorbij. Wellicht moet 
de voornaamste oorzaak hiervan gezocht worden in de omstandig-
heid dat de meeste instellingen beschikten over ruime financiële 
middelen. Hierdoor kon men min of meer ongestoord de voornaam-
ste vorm van armenzorg, de bedeling, voortgang doen vinden. Het is 
immers begrijpelijk dat vooral in die plaatsen samenwerking ont-
stond, waar men te kampen had met een gebrek aan fondsen. 

De autonomie die het college van regenten over de Godshuizen 
tegenover het stadsbestuur aan de dag legde, kenmerkte ook zijn 
houding tegenover de andere instellingen van weldadigheid ter stede. 
Door de plaats die de Godshuizen in het maatschappelijk leven in-
namen en het prestige dat hun bestuur overal genoot, kreeg deze 
autonomie geheel het karakter van een machtspositie. Behoefte aan 
samenwerking gevoelden de regenten eenvoudig niet en initiatief 
daartoe viel beslist niet van hen te verwachten. 

In de betrekkingen met de verschillende kerkelijke liefdadige in-
stellingen was van een merkwaardige inconsequentie sprake. Dit gold 
weliswaar niet wanneer het opname of verpleging in een der onder 
het beheer van het college staande godshuizen betrof. Deze waren 
immers bestemd voor iedereen, ongeacht gezindte, en daaraan heb-
ben de regenten zich steeds stipt gehouden. Moeilijkheden hierom- 
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trent deden zich niet of hoogst zelden voor. 'n Anders lag het met 
betrekking tot het Bedelingsfonds. In vorige paragrafen merkten wij 
op dat de regenten zich bij de uitoefening van de armenzorg na 1854 
maar moeilijk konden houden aan de taak van burgerlijk armbestuur 
die hun door stadsoverheid was opgelegd. Zich weinig bekommerend 
om de beginselen van de armenwet ondersteunden zij een groot leger 
van armen zonder er voldoende acht op te slaan of er van volstrekte 
onvermijdelijkheid of van dubbele bedeling sprake was. Toch werd 
het beginsel „het overlaten van de armenzorg aan de kerkelijke en 
particuliere liefdadigheid" wel in beperkte mate door hen gehan-
teerd; niet tegenover de armen van rooms-katholieken huize, ofschoon 
voor deze de St. Vincentiusvereniging toch in feite de kerkelijke wel-
dadigheid representeerde, wel echter tegenover de verschillende 
diaconieën der protestantse kerkgenootschappen en tegenover het 
israëlitisch armbestuur. 

Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw werden van-
wege het Bedelingsfonds alle armen ondersteund die daarvoor vol-
gens het Reglement op de verzorging der Huisarmen binnen de Stad 
's-Hertogenbosch in aanmerking kwamen. Op godsdienstige gezindte 
werd daarbij niet gelet.272  Alleen met het israëlitisch kerkgenootschap 
was in 1828 een speciale regeling getroffen waarbij dit kerkgenootschap 
de gehele verzorging van zijn armen op zich nam. Hiervoor ontving het 
van stadswege een jaarlijkse subsidie van ongeveer f200,—. 273  Deze 
subsidie bleef het stadsbestuur op advies van het college van regen-
ten ook na 1854 nog geruime tijd verstrekken, omdat de noodzake-
lijkheid daartoe steeds weer opnieuw uit de rekeningen bleek. 274  
De verstandhouding met het israëlitisch armbestuur was zelfs in zo-
verre goed, dat de regenten nog bleven pleiten voor continuering 

271) Geen moeilijkheden betr. de opname zelf, wel een enkele maal over de be-
taling. Zo deed zich in 1873 een geschil voor tussen regenten en diaconie der 
nederlands-hervormde gemeente over de kosten van verpleging in het gasthuis. 
Zie A.G., Notulen Regenten, 31-10-1873 nr. 7 en 8, 7-11-1873 nr. 1, 14-11-1873 
nr. 8, 28-11-1873 nr. 6 en 13-2-1874 nr. 11. 
373) A.G., coll. V.I.R., Reglement huisarmen 1817. 
273) A.G., Brievenboek Regenten, 14-4-1852 nr. 399; G.A., Notulen Raad, 4-3- 
1852, blz. 188v, en 27-4-1852 nr. 7, blz. 143 e.v. 
374) A.G., Brievenboek Regenten, 10-10-1855 nr. 802; A.G., ds. 494A, Begrotingen 
en rekeningen Israëlitisch Armbestuur 1866-1879. 
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van de subsidie, toen gedeputeerde staten hun bezwaren hiertegen 
bij stadsbestuur kenbaar gemaakt hadden. 275  Toen zij zelf verstoken 
bleven van financiële bijstand van stadswege voor het Bedelings-
fonds en al hun verzoeken hieromtrent door de gemeenteraad werden 
afgewezen, oordeelden zij het echter niet langer nodig gunstig te 
adviseren op de aanvragen van het israëlitisch armbestuur. De juiste 
reden hiervan konden wij niet achterhalen. 276  

De betrekkingen tussen het college van regenten en de protes-
tantse armbesturen verschilden weinig van die tussen regenten en 
het israëlitisch armbestuur. Alleen had de afscheiding van de zorg 
voor protestantse armen pas plaats bij de invoering van de armenwet 
van 1854. Dit betrof overigens slechts een aantal van 30 armlastige 
huisgezinnen die behoorden tot de nederlands-hervormde kerk en 
enkele gezinnen behorend tot andere protestantse kerkgenootschap-
pen. Hun werd aangezegd dat zij zich voor onderstand allereerst 
dienden te vervoegen bij de respectievelijke diaconieën. Wel bleef 
het Bedelingsfonds de belangen behartigen van armlastige huisge-
zinnen van gemengde huwelijken en van protestantse huisgezinnen 
die elders hun domicilie van onderstand hadden. 277  

Gezien deze feiten zou de mening kunnen postvatten, als zou het 
burgerlijk armbestuur zich geheel willen houden aan de bepalingen 
van de armenwet. Maar dan doet zich onmiddellijk de vraag voor: 
waarom zo niet gehandeld tegenover de armlastigen van rooms-ka-
tholieken huize? Deze werden nimmer expressis verbis verwezen 
naar kerkelijke en bijzondere liefdadigheid. En aangezien zij het over-
grote deel van de armen in den Bosch uitmaakten, blijkt de getrouw-
heid van het burgerlijk armbestuur aan de bepalingen van de armen-
wet maar valse schijn te zijn. De verklaring voor zijn inconsequente 
houding moet grotendeels gezocht worden in het ontbreken van 
parochiale armbesturen, een onderwerp dat wij reeds ter sprake 
brachten. Weliswaar droeg de St. Vincentiusvereniging geheel het 
karakter van kerkelijke instelling van weldadigheid, maar overeen-
komstig haar doelstellingen weigerde zij volstrekt te fungeren als 

275) A.G., Notulen Regenten, 11-11-1868 nr. 4 en 5-1-1870 nr. 20; A.G., ds. 494, 
Brief B. en W. 31-12-1869 nr. 1125; t.a.p., Brief Regenten 27-1-1870 nr. 48. 
276) A.G., ds. 494A, Brief Regenten, 21-8-1877 nr. 1802. 
277) A.G., Notulen Regenten, 3-1-1855, 21-3-1855 en 29-8-1855. 
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parochiaal armbestuur. Zij behield zich steeds het recht voor zelf te 
beslissen welke gezinnen zij wenste te ondersteunen en welke niet. 
En tot de bevoorrechten behoorde in ieder geval niet de grote schare 
van paupers die het enkel te doen was materiële onderstand te ont-
vangen. Zodoende bleef het Bedelingsfonds hiermee „opgescheept", 
hetgeen de regenten overigens geenszins als een ramp beschouwden, 
zoals werd aangetoond. 

De hiervoor gegeven vrij willekeurige en nogal grove afbakening 
van werkterrein vormde naar ons weten de enige reden tot contact 
tussen het college van regenten en de besturen van de andere instel-
lingen van weldadigheid. Daarbij dient opgemerkt dat deze afbake-
ning niet betekende dat het burgerlijk armbestuur nooit armlastigen 
van andere dan van het rooms-katholiek kerkgenootschap onder-
steunde. Weigerden de andere kerkelijke armbesturen hun eigen 
armen te helpen, dan was het wel verplicht bij te springen. Verder 
zij nog vermeld dat met de St. Vincentiusvereniging nimmer een 
duidelijke afspraak werd gemaakt over welke armen ieders zorg zich 
zou uitstrekken. 

Waar het college van regenten nog aan het einde van de negen-
tiende eeuw weinig belangstelling aan de dag legde voor de nieuwe 
opvattingen inzake de armenzorg, is het wel opmerkelijk dat het ter-
stond als lid toetrad tot de in 1908 opgerichte Nederlandse Vereni-
ging voor Armenzorg en Weldadigheid, die vooral beoogde op lan-
delijk niveau de zo noodzakelijke samenwerking tot stand te bren-
gen. 278  In 1910 werd zelfs een van de regenten, dr. J. C. I. van der 
Hagen, in het bestuur ervan gekozen. Tezelfdertijd werd door het 
college, samen met andere instellingen van weldadigheid ter stede, 
ernstig geijverd om het werk der vereniging ook in de provincie de 
nodige bekendheid te verlenen. 279  Hiermee gaf het blijk van een 
heel wat ruimer standpunt dan het had ingenomen in de achterlig-
gende periode. 

Daar in het negentiende-eeuwse Den Bosch iedere vorm van 
samenwerking ontbrak, zal er het euvel van dubbele bedeling onge- 

278) Geschriften Armenzorg en Weldadigheid, nr. 1 (1908), blz. 14-15 en 31; 
A.G., Notulen Regenten, 3-7-1908. 
279) Geschriften Armenzorg en Weldadigheid, nr. 8 (1911), blz. 8-11. 

233 



twijfeld niet onbekend geweest zijn; het grote aantal armen dat het 
burgerlijk armbestuur ondersteunde, doet dit zeer aannemelijk lijken. 
Namen van ondersteunde gezinnen werden nimmer aan elkaar 
doorgegeven. Typerend was in dezen de houding van de grootste in-
stelling van weldadigheid na het Bedelingsfonds: de St. Vincentius-
vereniging. Ofschoon deze vereniging ieder jaar openlijk verslag uit-
bracht van haar liefdadige activiteiten, hing er een sfeer van geheim-
zinnigheid en geslotenheid wanneer het ging om de namen van de 
ondersteunde gezinnen. Het zij toegegeven dat het burgerlijk arm-
bestuur weinig moeite deed om deze te verkrijgen, maar een enkele 
maal vindt men hieromtrent wel een aantekening. Een verzoek hier-
toe van de regenten, in 1868 gedaan, werd door de bijzondere raad 
terzijde geschoven met de opmerking: „In zekere zin zijn hiertegen 
veel bezwaren en zoude het onvoorzichtig zijn het armbestuur be-
kend te maken met de bedeelingen der Konferenti 2" Dit ant-
woord paste geheel bij het gesloten en zelfgenoegzame karakter van 
de vereniging, zoals wij dit schetsten. Anders kan men toch moeilijk 
verklaren dat in 1894 in het geheel geen aandacht werd geschonken 
aan een voorstel tot betere samenwerking, afkomstig van jhr. J. M. 
W. E. de la Court die al sinds 1883 president van de bijzondere raad 
en tevens voorzitter van het college van regenten was. Wat De la 
Court beoogde, was subsidiëring van de St. Vincentiusvereniging 
door het burgerlijk armbestuur, zodat dit laatste een beter soort van 
armen niet meer zou behoeven te helpen en zich langzamerhand 
zou kunnen bepalen „tot zoodanige armen van het geringste en 
slechtste soort, die door de Conferentiën toch niet geholpen wor-
den". 281 Mogelijk betrof het hier een voorstel van zuiver persoon-
lijke aard, want in de notulen van het college van regenten vonden 
wij dienaangaande niets vermeld. 

Niet alleen bestond er tussen de twee grootste instellingen van 
weldadigheid geen overleg over het werkterrein van ieder, evenmin 
werd enige samenspraak gevoerd over de uitoefening van de armen-
zorg als zodanig. Beiden gingen huns weegs zonder zich ook maar 
een ogenblik af te vragen of misschien een gezamenlijke aanpak of 

280) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 2-7-1868, blz. 95. 
281) t.a.p., 15-11-1894, blz. 88-89. 
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een juiste taakverdeling heilzaam zou kunnen zijn zowel voor de 
armen als voor hen zelf. Niet geaarzeld werd zelfs concurrerende in-
stituten in het leven te roepen. Het gelijktijdig functioneren van een 
soep- en een spijskokerij, nauwelijks vijf minuten gaans van elkaar 
verwijderd, was wel het sterkste staaltje van deze concurrentiezucht. 
Alleen bij de besteding van kinderen werd elkaars hulp wel eens in-
geroepen, vooral tegen en na 1900. 282  Voor de rest bleven de schut-
tingen tot aan de instelling van een armenraad in 1913 overeind. 

Dat in het formele vlak samenwerking achterwege bleef tussen de 
Godshuizen en de St. Vincentiusvereniging, betekent intussen niet 
dat er in feite geen enkel contact bestond tussen beide. In dit ver-
band wijzen wij op het opmerkelijke feit dat gedurende twintig jaar, 
van 1883 tot 1903, het voorzitterschap zowel van het regentencollege 
als van de bijzondere raad vervuld werd door jhr. Jos. de la Court. 
Voor zover wij konden nagaan aan de hand van de notulen van beide 
bestuurscolleges berustte deze dubbele functie van De la Court lou-
ter op toevalligheid en zat hier geen speciale bedoeling achter. 

Een zelfde situatie trof men ook aan bij een andere, reeds vaker 
genoemde Bosschenaar: J. A. de Kort. Deze was sinds 1857 vanwege 
zijn voorzitterschap van de Vincentius-conferentie in de parochie 
van St.Jan lid van de bijzondere raad. In 1873 werd deze uitermate 
actieve vincentiaan benoemd tot lid van het college van regenten, 
van welk college hij in 1876 president werd en dat hij tot 1883 bleef 
leiden. In dat jaar droeg hij de voorzittershamer over aan De la 
Court, maar bleef deel uitmaken van het college tot 1895 en behar-
tigde in die tijd speciaal de belangen van het Bedelingsfonds. Zijn 
lidmaatschap van de bijzondere raad duurde tot 1891, toen hij zich 
om gezondheidsredenen hieruit terugtrok. 2" 

De Bossche vincentianen stonden niet alleen in hun gereserveerde 
opvattingen over eventuele samenwerking met andere hulpverlenen-
de instanties. Zelfgenoegzaamheid en bekrompenheid was in zekere 
zin de geest van heel de vereniging. Hiervan getuigt de uitvoerige 
briefwisseling tussen de hoofdraad in Den Haag en E. H. van Grins-
ven, president van de bijzondere raad, naar aanleiding van een der 

82) t.a.p., 22-9-1910, blz. 136; Geschriften Armenzorg en Weldadigheid, nr. 3 
(1909), blz. 133. 
"3) A.G., Notulen Regenten; A.V.B., Notulen Bijz. Raad. 
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gespreksonderwerpen op de eerste diocesane katholiekendag, in Den 
Bosch op 30 september 1900 te houden. Genoemd onderwerp han-
delde over „De Charitas naar den geest der St. Vincentiusvereeni-
ging". Van Grinsven vroeg voorzichtigheidshalve vooraf de mening 
van de hoofdraad over een der voor te stellen conclusies, welke luid-
de: „Bijeenkomsten van Zuster Vereenigingen in bepaalde Kringen 
zijn wenschelijk tot opwekking der leden, tot eendrachtig samenzijn, 
tot onderlinge steun en voorlichting". 284  De hoofdraad moet hierin 
beslist een ketterse afwijking bespeurd hebben van het officiële 
standpunt, want in zijn antwoord getroostte hij zich de moeite dit 
standpunt in extenso uiteen te zetten. Samenwerking in concrete 
gevallen was en is steeds een van de grondregels der St. Vincentius-
vereniging, aldus de hoofdraad. Het organiseren van periodiek we-
derkerende bijeenkomsten van alle werkers op het uitgebreide veld 
der christelijke liefdadigheid met de bedoeling onderlinge kennisma-
king en waardering te bevorderen ondervond bij hem eveneens geen 
bezwaar. Veel praktisch nut verwachtte hij er overigens niet van, 
want tijdens deze bijeenkomsten diende zorgvuldig ieder debat ver-
meden te worden „over de al of niet doelmatigheid van de in ieder 
afzonderlijk liefdewerk gevolgde methode of bestaand reglement, het-
geen o.i. wel verre van eendrachtige samenwerking en onderlinge 
waardeering te bevorderen veeleer aanleiding zou geven tot onderlinge 
ijverzucht en verdachtmaking". Voor het organiseren van zodanige 
bijeenkomsten of kringen met de bedoeling gezamenlijk de uitvoe-
ring van liefdewerken ter hand te nemen had de hoofdraad zelfs 
helemaal geen goed woord over. Men was er namelijk van overtuigd 
„dat het zoo uitgebreide veld der Christelijke liefdadigheid veel rij-
kere en schooner vruchten zal opleveren, wanneer ieder zoo inten-
sief mogelijk het voor hem afgebakend stukje bearbeidt, dan wan. 
neer het geheele veld, als één geheel voor de groot-culture zou wor-
den geexploiteerd". Bovendien zou zo te handelen geheel in strijd 
zijn met de geest der vereniging, „zoowel om de in eigen kring inge-
komen giften aan te wenden voor een ander dan het uitdrukkelijk 
aangegeven doel, als om ons tot uitdeelers te maken van de van 
elders, zonder eenige persoonlijke bemoeijing of opoffering ingeko- 

"1) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 16.875, Brief Van Grinsven, ongedateerd. 
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men gelden". 285  Niets lag minder in de bedoeling van Van Grins-
ven cum suis dan bijeenkomsten te organiseren van vertegenwoordi-
gers van álle instellingen van weldadigheid en evenmin hadden zij 
er ooit aan gedacht samen met anderen liefdewerken te ondernemen. 
Het enige wat zij wensten, was conferenties uit verschillende plaat-
sen enkele malen per jaar bijeen te brengen. 286  De conclusie voor 
de diocesane katholiekendag behoefde dan ook slechts een kleine 
verduidelijking en luidde na de aanname door ongeveer 350 toe-
hoorders: „De le afdeeling van den diocesanen Katholiekendag is 
van oordeel, dat samenkomsten van naburige Conferenciën strekken 
tot bevordering van eendrachtige samenwerking en onderlinge op-
wekking der leden en spreekt de hoop uit dat de Hoofdraad der St. 
Vincentiusvereeniging maatregelen zal willen nemen, om de uitvoe-
ring daarvan te bevorderen". 287  

Samenwerking met andere verenigingen was dus volgens regle-
ment en handboek uit den boze, ook toen overal nieuwe verenigin-
gen ontstonden, die zich erop toelegden een bepaalde nood systema-
tisch en met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden te be-
strijden. Een voorbeeld hiervan was de drankbestrijding. 

Het alcoholmisbruik, een der grootste euvels van de negentiende 
eeuw, werd, zo schreven we in hoofdstuk I, na 1870 langs drie 
nieuwe wegen benaderd. Naast de wetenschappelijke bestudering 
van dit fenomeen en het nemen van wettelijke maatregelen behoorde 
hiertoe een krachtige drankweerorganisatie. Voor het katholieke 
volksdeel kwam de aanzet hiertoe uit Enschede, waar Ariëns in 1895 
het eerste kruisverbond oprichtte. Teneinde de katholieken uit heel 
Nederland te mobiliseren voor zijn strijd bewerkstelligde Ariëns, in 
samenwerking met enkele vooraanstaande katholieke leken als Jan 
Frederik Vlekke en jhr. mr . Charles Ruijs de Beerenbrouck, dat in 
1898 het eerste katholieke matigheidscongres werd gehouden. Om 
het bezadigde katholieke volksdeel voor de zaak te winnen werd, 
aldus Theunisse in zijn studie over Vlekke, staatsraad mr. Th. L. M. 
Borret, president van de hoofdraad der St. Vincentiusvereniging, uit- 

225) t.a.p., Antwoord Hoofdraad 27-7-1900, getekend door pres. Th. Borret. 
222) t.a.p., nr. 16.876, Repliek Van Grinsven 4-8-1900. 
287) Verslag Katholiekendag 1900, blz. 36; A.V.H., ds. Den Bosch nr. 11.928, 
Brief Bijz. Raad oktober 1900. 
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genodigd het voorzitterschap van het organiserend comité op zich te 
nemen. 288  Slechts na lang aandringen kon men hem bewegen het 
voorzitterschap te aanvaarden en eenmaal in functie trad hij nog 
niet bepaald op als groot ijveraar voor de zaak. Deze aarzelende hou-
ding van Borret wijst bij uitstek op het standpunt dat de vincentia-
nen in die dagen innamen tegenover de drankbestrijding. In hun 
hart waren zij geen drankbestrijders pur sang; daarvoor hadden deze 
niet onbemiddelde katholieken de borrel kennelijk te lief. Dit bleek 
overduidelijk op het Vincentius-congres in 1901, waar Ruijs de Bee-
renbrouck een voordracht hield over de bestrijding van het drank-
misbruik. Vermoedelijk door ervaring wijs geworden stelde deze 
spreker zich niet op het standpunt, dat de vincentianen dit liefde-
werk zelf ter hand moesten nemen. Wel drong hij erop aan, dat zij 
het werk van de bestaande verenigingen zouden steunen door hier-
van lid te worden. Hierover werd door de talrijke aanwezigen uit-
voerig gedebatteerd. Algemeen had men bezwaren tegen het object 
van de drankbestrijding als zodanig. Men zag dit liever beperkt tot 
de bestrijding van het drankmisbruik. Ook de mening dat de vincen-
tianen het zich tot een morele plicht behoorden te rekenen lid te 
worden van een katholieke drankweerorganisatie, vond weinig in-
stemming. „Om goed Vincentiaan te zijn behoeft men nog geen 
onthouder, hetzij geheel of gedeeltelijk, te wezen", aldus luidden 
replieken uit de vergadering. 289  

In Den Bosch was het de in 1898 door pastoor C. C. Prinsen op-
gerichte Paulusvereniging die alle moeite deed om de St. Vincentius-
vereniging onder haar banieren te krijgen. Ondanks het uiterst ge-
matigde karakter van dit genootschap, dat overeenkomstig het ge-
moedelijke Brabantse levenspatroon naast matigheid alleen afschaf-
fing van sterke drank na het middagmaal beoogde, bier en wijn niet 
inbegrepen 290, bleef succes echter uit. Slechts weinige vincentianen 
voelden er zich toe geroepen paulist te worden, hoezeer stuwende 
priester-figuren als Prinsen, kapelaan A. Mutsaers en kapelaan L. 
Simonis daarvoor ook ijverden. 291  Dit werd voor de Paulusvereniging 

288) Theunisse, a.w., blz. 239-242. 
289) Verslag congres Vincentius, blz. 190-206. 
299) Theunisse, a.w., blz. 250-251. 
290 Verslag Katholiekendag 1900, blz. 52-97 . 
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aanleiding onder haar leden openlijk de leuze te gaan propageren: 
„Wanneer de Vincentianen geen drankbestrijders willen worden, 
moeten de drankbestrijders Vincentianen worden". Begrijpelijk dat 
zulk een uitnodiging tot samenwerking door de St. Vincentiusver-
eniging maar matig werd gewaardeerd. 292  Maar ook nadien, toen 
de verzoeken wat vriendelijker en positiever werden, voelden de 
Bossche vincentianen er weinig voor aan de drankbestrijding hun 
medewerking te verlenen. Een plan in 1909 geopperd door kapelaan 
L. Simonis, hoofdredacteur van De Kruisbanier, om te komen tot 
oprichting van een „R.K. Consultatiebureau voor Drankzuchtigen" 
ofwel van een „Liefdewerk tot redding van drinkers" door samen-
werking van St. Vincentius- en Paulusvereniging, ondervond bij de 
conferenties te weinig steun om kans van slagen te hebben. 293  Zij 
zagen meer heil in een voorstel uit eigen kring 's winters „een of 
meermalen de mannen onzer bedeelde gezinnen bijeen te vergade-
ren om hun door een kundig spreker op het euvel van het drankmis-
bruik te wijzen". De vergaderingen zouden aantrekkelijk gemaakt 
kunnen worden door het vertonen van lichtbeelden, het houden 
van loterijen en door de mannen „chocolade te laten drinken". 294  
De eerste bijeenkomst slaagde inderdaad, maar er werd... bier ge-
schonken. En dit was voor kapelaan Simonis toch wel aanleiding 
zijn ongenoegen kenbaar te maken over zoveel onbegrip. Deze bier-
avond een uitvloeisel van zijn lezing over drankbestrijding! 295  Intus-
sen had deze onvermoeibare vechter voor een ongetwijfeld goede 
zaak in Breda het eerste R.K. Consultatiebureau voor Drankzuchti-
gen van de grond gekregen. 296  Eerst twee jaar later, in 1911, gelukte 
het Simonis ook in Den Bosch een dergelijk bureau op te richten. 291  

Niet alleen knoopten de vincentianen heel weinig betrekkingen 
aan met andersoortige hulporganisaties, samenwerking of zelfs veel- 

292) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 27-4-1906, blz. 27. 
293) A.V.B., ds. 1F, Circul. L. Simonis 28-2-1909; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 
2-6-1909, blz. 106. 
294) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 7-7-1909, blz. 108. 
25) t.a.p., 3-2-1910, blz. 121. 
296) De Noordbrabanter, 24-12-1909. 
297) A.G., Notulen Regenten, 15-12-1911; A.V.B., ds. 1G, Circul. R.K. Comité 
tot redding van drankzuchtigen 28-12-1911; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 4-1-1912, 
blz. 157. 
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vuldig contact met hun zustervereniging, de St. Elisabethvereniging, 
was eveneens taboe. Het standpunt van de algemene raad te Parijs 
en de hoofdraad in Den Haag bleef in dezen vanaf het begin onge-
wijzigd: bijeenkomsten met damesverenigingen moeten worden ver-
meden. „Damesvereenigingen kunnen hoogst verdienstelijk zijn voor 
onzen kas, onze magazijnen, (door) ons bezochte gezinnen, doch alle 
andere dan weldadige betrekkingen als ook bijeenkomsten moeten 
worden vermeden en hoogstens zou, ter bevordering van eenheid 
van werking, eenig overleg kunnen plaats hebben, tusschen U Mijn-
heer den President alléén en het hoofd van zoodanige vereeniging", 
aldus de vermaningen van de hoofdraad in 1849 aan de presidenten 
van de bijzondere raden en conferenties. 298  Nu is het niet zo dat 
vanwege deze reglementaire bepalingen in de praktijk geen enkele 
vorm van onderling dienstbetoon tot stand kwam. De opzet van de 
St. Elisabethvereniging was bij de oprichting in 1863 zeer beschei-
den: kledingstukken te vervaardigen voor de door Vincentius be-
deelde gezinnen. 299  En deze taak heeft ze geruime tijd vervuld. 
Aanvankelijk lieten de vincentianen deze geste niet onbeantwoord, 
in de parochies van St. Jan en St. Pieter ontstond zelfs een vrucht-
bare samenwerking.") Toen zij in hun enthousiasme echter zover 
wilden gaan onder eigen naam een loterij te organiseren ten behoeve 
van hun zustervereniging, omdat deze door de wet nog niet als 
zedelijk lichaam was erkend, stak de hoofdraad een spaak in het 
wiel, als zijnde dit een overtreding van het reglement. 301  Na 1870 
werd over samenwerking met de St. Elisabethvereniging niet meer 
gesproken, hetgeen wij voor een groot deel menen te mogen toe-
schrijven aan de ontwikkeling, zoals die zich binnen de St. Vincen-
tiusvereniging voltrok. Eerst rond de eeuwwisseling begon zich in de 
parochie van St. Jacob een samenwerking te ontwikkelen volgens 
een welgeordend systeem. Deze conferentie begreep dat het contact 

298) A.V.B., ds. IA nr. 150, Circul. Hoofdraad 30-3-1849. 
299) A.V.B., ds. IC nr. 624, Brief Vincentiaan 2-10-1863. 
300) A.V.B., Jaarverslagen 1866, blz. 34; 1867, blz. 35; 1870, blz. 33, en 1872, 
blz. 28; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 11-2-1869. 
391 ) A.V.B., ds. IC nr. 718, Brief Bijz. Raad 30-3-1869; t.a.p., nr. 720, Antwoord 
Hoofdraad 6-4-1869; A.V.H., ds. Den Bosch nr. 7.686, Brief Bijz. Raad 5-4-1869; 
t.a.p., nr. 2.541, Antwoord Hoofdraad 6-4-1869. 
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met een vereniging die inmiddels tot zulk een respectabele omvang 
was uitgegroeid, niet langer verwaarloosd mocht worden en dat sa-
menwerking vruchtdragend moest zijn zowel voor hen beiden als 
voor de armen. Hierdoor geattendeerd en begrijpend dat men zich 
had aan te passen aan nieuwe omstandigheden, besloten ook de 
andere conferenties zich ernstig te beraden en te pogen tot gezon-
dere verhoudingen te geraken tussen twee verenigingen die qua 
opzet en doelstelling zoveel met elkaar gemeen hadden. 302  

302) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 4-5-1904, blz. 164. 
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HOOFDSTUK III 

UITOEFENING VAN DE ARMENZORG, 
HET FAILLIET DER TRADITIONELE LIEFDADIGHEID 

§ 9. ONDERSTAND IN GELD VOLGENS SCHEMA 

Bedeling in geld was ongetwijfeld de voornaamste en meest om-
vangrijke vorm van hulpverlening die door het burgerlijk armbe-
stuur ter leniging van de armoede werd aangewend. De traditie 
wekelijks een bepaalde geldsom te overhandigen aan een groot aan-
tal arme en behoeftige mensen had het college van regenten over de 
Godshuizen in 1815 overgenomen van de vroegere blokmeesters en 
de provisoren van het Geefhuis. Het zette deze traditie de gehele 
negentiende eeuw voort, daarbij tot aan 1853 geassisteerd door 36 
armverzorgers. Grote rijen dikke registers, in het archief van de 
Godshuizen, getuigen van de minitieuze wijze waarop de admini-
stratie van deze wekelijkse onderstand werd gevoerd. Namen, data 
en bedragen vormen er de voornaamste bestanddelen van. Moeizaam 
slechts kan men aan de hand van verordeningen, notulen en vooral 
ook correspondentie enig inzicht krijgen in de wijze waarop het bur-
gerlijk of algemeen armbestuur te werk ging, in de grondslagen, 
normen en maatstaven die dit bestuur bij de bedeling aanlegde. Te 
betreuren is het ook, dat deze papieren-winkel zo weinig concrete 
gegevens verschaft over de bedeelden zelf, over de redenen waarom 
zij voor onderstand in aanmerking kwamen, over hun leeftijd, be-
roep, milieu, enzovoort. Naast de namen, vaak zonder adres, treft 
men alleen aantallen aan. Onwillekeurig dringt zich de conclusie op 
dat het bedélen en de bedeelden een zo vanzelfsprekend verband 
vormden, dat het regentencollege zich nimmer realiseerde dat het 
bedélen slechts een functie was gerelateerd aan de bedeelden. De 
armoede als zodanig werd nimmer ter discussie gesteld, naar de oor-
zaken ervan zelden gespeurd. Men was er wellicht zo mee vertrouwd 
de armen altijd bij zich te hebben, dat 'de regenten zich meer bekom- 
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merden om het heil en de instandhouding van het Bedelingsfonds 
dan om een daadwerkelijk bestrijden van de armoede. 

Zoals in paragraaf 5 werd uiteengezet, verrichtten in de eerste 
helft van de negentiende eeuw de armverzorgers grotendeels de werk-
zaamheden verbonden aan het uitreiken van de wekelijkse onder-
stand. Bij hun arbeid waren zij gebonden aan de richtlijnen die in 
1817 waren gegeven in het Reglement op de verzorging der Huis-
armen binnen de Stad 's-Hertogenbosch, met overleg van Heeren 
Armverzorgers, door het Collegie van Regenten over de Armen, be-
raamd. Alvorens personen of gezinnen voor te dragen tot plaatsing 
op de bedelingslijst, dienden de armverzorgers zich zoveel doenlijk 
op de hoogte te stellen: 
1. „Met het zedelijk gedrag van de onderstandvragende Personen of 

Huisgezinnen. 
2. Met derzelver middelen van bestaan. 
3. Met hunne nijverheid om door eigen arbeid aan hunne behoeften 

gedeeltelijk te voldoen. 
4. Met de oorzaken welke de geheele of gedeeltelijke bedeeling 

raadzaam of noodzakelijk doen zijn". 
Door geschikte middelen moesten zij pogen te ontdekken „hoe 

veel een iegelijk wekelijks verdient, en of deze verdiensten door vlij-
tigen arbeid niet kunnen vermeerderd worden". Tevens behoorden 
zij na te vorsen, „of hij die onderstand vraagt, door zijne famielie, 
het zij ouders, kinderen of bloedverwanten niet kan worden onder-
steund, of hij uit bijzondere gestichten of armfondsen ook eenige 
toelage geniet, of hij van Rijks of Stads wege met eenig Ambt, Pen-
sioen of toelage is begunstigd. En eindelijk of hij, welke buiten de 
Stad geboren is, door verleende ontlast brieven, geen regt heeft om 
van andere gemeenten onderstand te vragen". 1  

Na dit voor-onderzoek door de armverzorgers trok in de maand 
voordat de zomer- of winterbedeling een aanvang nam, respectieve-
lijk in april en december, een illuster gezelschap, bestaande uit een 
of meer regenten, de controleur van de Godshuizen en de betref-
fende „wijkheer" of „wijkmeester", langs de woningen van al de 
armen om de situatie aldaar nogmaals in ogenschouw te nemen. Na 

1 ) A.G., coll. V.I.R., Reglement huisarmen 1817, art. 10 en 11. 
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deze „monstering", waarmee dit bezoek officiëel was aangeduid?, 
werd in de vergadering van het college van regenten met overleg 
van de armverzorgers bepaald of de bezochte gezinnen voor plaat-
sing op de lijst der vaste bedeelden in aanmerking kwamen en tevens 
hoeveel de onderstand zou bedragen die hun in het komende seizoen 
wekelijks zou worden verleend. De vastgestelde bedragen mochten 
door de armverzorgers alleen bij ziekte of buitengewone omstan-
digheden worden overschreden. 3  

De armverzorgers waren ook bevoegd tijdelijke bedelingen toe te 
kennen. Deze moesten dan zijn gegrond „op de onmogelijkheid waar 
in de onderstandvragenden zich bevinden, om door eigene middelen 
in hunne oogenblikkelijke behoeften te kunnen voorzien". Behoeften 
en zedelijk gedrag vormden de enige normen waarnaar alle verzoe-
ken tot onderstand moesten worden beoordeeld. Als oorzaken voor 
blijvende behoeften noemde het reglement onder meer: „vergevor-
derden ouderdom en ligchamelijk gebrek, hetwelk, hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk, den persoon tot den arbeid ongeschikt maakt". 
Behoeften van tijdelijke aard konden onder meer voortvloeien uit: 
„ziekte, stilstand van arbeid uithoofde van het jaargetijde, het in de 
kraam zijn der vrouwen en begrafenis kosten". Bij ontdekking van 
doorgaand slecht gedrag der bedeelden, of wanneer deze zich te 
zorgeloos toonden ten opzichte van hun kinderen, of om andere ge-
gronde redenen waren de armverzorgers bevoegd de uitkeringen voor 
één of meer weken in te houden. 4  

Door de wijziging in de organisatie van het Bedelingsfonds na 
1850 werden de armverzorgers per 1 januari 1853 uit hun functie 
ontheven. De bijstandstaak van de Godshuizen werd toen in haar 
geheel opgedragen aan de controleur-secretaris, daarin zo nodig bij- 

2) G.A., Notulen Raad, 18-10-1852 nr. 8, blz. 486: Raadscommissie vraagt wat 
wordt verstaan onder de term „monstering" in de nieuwe verordening betr. de 
Godshuizen en of dit woord niet door „huisbezoeking" zou kunnen worden ver-
vangen; A.G., Brievenboek Regenten, 16-11-1852 nr. 1412: „Het woord monste-
ring: een nauwkeurig en stuksgewijze onderzoek, om het goede te vinden en het 
sluit dus huisbezoeking in; het woord is ook gebezigd in de jongste verordeningen 
over de bedeelingen te Leiden". 
3) A.G., Brievenboek Regenten, 9-10-1849 nr. 1185, 4-6-1851 nr. 504 en 24-3- 
1852 nr. 310; G.A., Notulen Raad, 16-6-1851 nr. 3, blz. 139V-140. 
4) Vgl. noot 1, art. 10, 15, 16, 18 en 19. 
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gestaan door de ambtenaren van het centraal bureau. De werkzaam-
heden van genoemde controleur beperkten zich niet tot de beharti-
ging van de belangen van het Bedelingsfonds alleen, zij omvatten 
ook die van de andere instellingen onder beheer van het college van 
regenten. Zijn taak was uitvoerig omschreven in de voor hem in 1852 
vastgestelde instructie, die tot 1879 van kracht bleef. 5  In dat jaar 
werd zij vervangen door een nieuwe, welke aanmerkelijk minder 
richtlijnen betreffende de armenzorg bevatte dan die van 1852. 6  
Hetzelfde geldt voor de instructie voor de secretaris, opgesteld in 
1902. 7  Daartegenover staat, dat los van deze instructies in 1877 
door de regent J. A. de Kort summier enkele richtlijnen op schrift 
werden gesteld. Hoewel deze door het college in de vergadering van 
28 september 1877 werden bekrachtigd, werden ze nooit in een 
officiële verordening of instructie opgenomen en evenmin gedrukt 
uitgegeven. 8  Voornamelijk aan de hand van genoemde stukken zul-
len wij trachten de gang van zaken bij het Bedelingsfonds in de 
tweede helft van de negentiende eeuw te reconstrueren. 

Volgens de instructie van 1852 was de controleur verplicht zich, 
vooral door huisbezoek, op de hoogte te stellen van de omstandighe-
den waarin ondersteunde of om ondersteuning verzoekende perso-
nen en huisgezinnen verkeerden. Hij diende zich zoveel mogelijk te 
verzekeren van de noodzakelijkheid van de bedelingen en van de 
billijke verhouding waarin ze vastgesteld waren. Behoorlijke staten 
moest hij aanleggen van inlichtingen over alle gezinnen die bedeeld 
werden. Of er in de praktijk veel van deze verplichtingen terecht-
kwam, laat zich betwijfelen. Het is de vraag of er voor de contro-
leur naast zijn uitgebreide administratieve werkzaamheden nog veel 
tijd overschoot om aan huisbezoek te doen. Zijn instructie vermeldde 
namelijk uitdrukkelijk dat hij zich iedere dag, 's morgens van acht 
tot een en 's middags van drie tot zes uur, op zijn kantoor moest 
bevinden. 

Naast het gewone huisbezoek moest de controleur in de maanden 

5) A.C., coll. V.I.R., Instructie controleur 1852. 
6) t.a.p., Instructie controleur-secretaris 1879. 
7) t.a.p., Instructie secretaris 1902. 
8) t.a.p., Regelen in acht te nemen bij het verleenen van onderstand aan armen 
22-2-1877. 
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februari en september van elk jaar de woningen van alle armen 
langs om de zomer- en winterbedeling vast te stellen. Deze twee 
monsteringen werden waarschijnlijk in een vrij snel tempo afge-
wikkeld, want uit de tabel der bedeelde personen op blz. 261 kan 
men afleiden dat hierbij naar schatting ongeveer duizend adressen 
afgewerkt moesten worden. Een niet gering karwei, wanneer men 
dit in een maand wilde klaren zonder zijn gewone werkzaamheden 
te verwaarlozen. Daarbij kwam nog het euvel dat tal van armen her-
haaldelijk verhuisden zonder dat zij er kennis van gaven.° Een en-
kele maal ook werd het monsteren der armen ernstig belemmerd, 
doordat hoog water de volksbuurten haast onbereikbaar maakte." 

Al met al wettigt dit de conclusie dat na het ontslag van de arm-
verzorgers aan het onderzoek naar de omstandigheden waarin de 
armen verkeerden, en de oorzaken van hun armoede over het alge-
meen maar weinig aandacht werd besteed. Een duidelijk bewijs 
hiervan vormen de persoons- en gezinskaarten, waarop naast de ge-
wone administratieve gegevens alleen de data en de grootte van de 
onderstand vermeld staan, terwijl onder het hoofd „opmerkingen" 
niets te vinden is waarop de onderstand werd gebaseerd. Ook de 
registers „aanvragen om onderstand" vermelden slechts enkele heel 
summiere gegevens, die geenszins op een nauwgezet onderzoek 
duiden. 11  Nog sprekender is, dat in de instructie van 1879 onder-
zoek en huisbezoek niet meer verplichtend waren voorgeschreven. 
De controleur behoefde alleen nog maar op huisbezoek te gaan, 
„wanneer zulks in sommige gevallen wordt opgedragen of door hem 
nuttig geacht". 12  De instructie van 1902 was in dit opzicht nog sum-
mierder: „Hij overtuigt zich zooveel doenlijk van den toestand der 
armen". 13  Eerst na invoering van de armenwet van 1912 werd de 
verplichting tot onderzoek weer formeel en uitvoerig vastgelegd. Ge-
zien de activiteiten van de armverzorgers in de eerste helft van de 
negentiende eeuw betekent dit dus, dat in de periode 1854-1912 

9) A.G., Notulen Regenten, 23-4-1851 en 21-3-1861 nr. 23. 
10) t.a.p., 21-3-1861 nr. 23. 
11) A.G., nr. 496-503, Aanvragen onderstand 1873-1915; A.G., nr. 643-647, 
Persoonskaarten. 
12) A.G., coll. V.I.R., Instructie controleur-secretaris 1879, art. 4. 
13) t.a.p., Instructie secretaris 1902, art. 10. 
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aan een van de belangrijkste voorwaarden van een goede armenzorg 
bij voortduring niet werd voldaan. De verklaring hiervoor menen 
wij voor alles te moeten zoeken in de lenigende en aanvullende func-
tie van de bedelingen. De ondersteuning had vooral tot doel de armen 
niet van ellende te laten omkomen, maar ze was te gering om hen 
op te heffen, hen te brengen tot een meer menselijke levenswijze. 
In dit licht was zorgvuldig onderzoek begrijpelijk weinig opportuun. 

De gronden waarop normaliter aan de armen onderstand werd 
verleend, vindt men vermeld in de door de regent De Kort in 1877 
opgestelde richtlijnen. Het is de moeite waard ze in hun geheel te 
citeren. „Regelen in acht te nemen bij het verleenen van onderstand 
aan armen. De eenige reden waarom aan den arme en behoeftige be-
deeling wordt verstrekt, is den staat van armoede of onvermogen 
waarin hij verkeert. Bij de beoordeling van zijn staat van armoede en 
onvermogen, en voor de bepaling van de aan hem te verleenen onder-
steuning, worden in aanmerking genomen: 
I. hoogen ouderdom, gebrekkelijkheid of voortdurende ziekelijk-

heid van een of meer leden des gezins; 
2. het aantal jonge, onbekwame kinderen; 
3. onbekwaamheid om voldoende te verdienen in verhouding tot 

de noodzakelijke behoeften des gezins; 
4. tijdelijk verlies van verdiensten door ziekte, staking van arbeid 

of andere inkomst, elke andere verhindering die de kostwinning 
belemmert; 

5. bijzondere redenen, die eene tijdelijke ondersteuning tot zedelijke 
en stoffelijke verbetering en opbeuring wenschelijk doen voorko-
men. De bedeelden, die onderstand verlangen om redenen be-
doeld bij no. I, 2 en 3 ontvangen die gewoonlijk doorloopend of 
voor het wintertijdperk, de anderen bedoeld bij no. 4 en 5 zoolang 
het beletsel duurt of de reden geldig schijnt. Voor reden tot ver-
mindering, verkorting en weigering van bedeeling komt in aan-
merking: 

6. goede gezondheid, voldoende geest- en ligchaamskracht, be-
kwaamheid tot werken; 

7. dat er geene hulpbehoevende kinderen zijn, of wel dat de kin-
deren, die inwonen, verdienen en dus niet tot last zijn; 
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8. ondersteuning van andere instellingen, pensioenen of andere in-
komsten; 

9. slecht gedrag, onzedelijk, onmatig verkwistend leven. Evenwel 
in het geval van grooten nood, die het leven in gevaar brengt, of 
de gezondheid merkelijk benadeelt, of tot een wanhopig besluit 
dreigt te voeren, wordt altijd tijdelijke bedeeling gegeven". 14  

Volgens deze richtlijnen, die men kan beschouwen als een door 
De Kort gecodificeerde weergave van de traditie, waren dus zowat 
alle denkbare oorzaken van armoede voor het burgerlijk armbestuur 
voldoende aanleiding het gehele jaar door of in de winter te onder-
steunen of bij tijdelijk gebrek met toevallige bedelingen bij te staan. 
Een zelfde basis ongeveer treft men aan in de schema's met de 
maxima voor de onderstand, die in de periode 1854-1870 ieder jaar 
door de gemeenteraad werden vastgesteld. Wij moeten hiervoor terug 
naar de instructie voor de controleur van 1852. 

Na de tocht langs de huizen moest de controleur een schema ont-
werpen van de normen voor de vaste wekelijkse bedelingen. Betuigde 
het college van regenten hiermee zijn instemming, dan werd dit ont-
werp ter goedkeuring en vaststelling toegezonden aan de gemeente-
raad. 15  Deze procedure, met name de inschakeling van de raad bij 
de beslissing over de uitkeringsnormen, troffen we reeds aan in de 
verordening op het bestuur en beheer der Godshuizen van 1850, die 
echter nimmer van kracht geweest is." Dit is opmerkelijk, want pas 
de armenwet van 1854 dicteerde in artikel 25 dat de gemeenteraad 
jaarlijks het maximum van de onderstand diende vast te stellen. 
De wetgever beoogde hiermee toezicht uit te oefenen op de uitgaven 
voor bedelingen. Dit toezicht was noodzakelijk vanwege de bepalin-
gen in de wet betreffende het domicilie van onderstand en het hier-
mee verbonden restitutiestelsel, waarover reeds in paragraaf 3 ge-
sproken is. Er zij aan herinnerd dat aan de burgerlijke armbesturen 
gerestitueerd werd de onderstand die zij verleenden aan armen die 
elders geboren waren. Teneinde nu te voorkomen dat genoemde be-
sturen al te kwistig zouden uitdelen aan armen die elders hun on- 

14) t.a.p., Regelen onderstand 1877. 
14) t.a.p., Instructie controleur 1852, art. 17; Verordening Godshuizen 1852, 
art. 21. 
14) G.A., Notulen Raad, 8-7-1850 nr. 15: Reglement C,odshuizen, art. 23. 
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derstandsdomicilie hadden, was artikel 25 in de armenwet opgeno-
men. Bij de wijziging van de wet in 1870 verviel de geboorteplaats 
als het domicilie van onderstand en daarmee ook de verplichting 
van de gemeentebesturen toezicht uit te oefenen op de hoogte der 
uitkeringen. De voortijdige bemoeienis van de Bossche gemeente-
raad met de uitkeringsnormen moet vermoedelijk worden toegeschre-
ven aan het reeds meermalen door ons aangehaalde conflict met het 
college van regenten in 1850. Dit conflict had, zoals gezegd, tot gevolg 
een grotere invloed van de raad op de gedragingen van de regenten. 
De armenwet legaliseerde dus min of meer een procedure die het 
regentencollege enige jaren tevoren reeds was afgedwongen. 

Zo ziet men dan in de periode 1854-1870 telkenjare op de raads-
agenda vermeld het vaststellen van het maximum van de onderstand. 
Dit „vaststellen", zo blijkt uit de notulen, beperkte zich over het 
algemeen tot een summiere bespreking en formele goedkeuring van 
het door het college van regenten ingediende normenschema. Dit is 
begrijpelijk, want het betrof hier een zo specialistische materie dat 
de heren raadsleden, wier dagelijkse bezigheden op een totaal ander 
vlak lagen, er moeilijk een beslissend oordeel over konden uitspreken. 
De invloed van de raad op de hoogte der uitkeringen, beoogd in de 
verordeningen van 1850 en 1852 en in de instructie voor de controleur, 
had dus in feite niet veel te betekenen. Dit blijkt verder ook hieruit, 
dat in de door de regenten ingediende ontwerpen alleen veranderin-
gen werden aangebracht, wanneer gedeputeerde staten, aan wie het 
vastgestelde maximum moest worden voorgelegd, dit geboden. Zo 
moesten de voor 1861 vastgestelde maxima op last van dit bestuurs-
college op vele punten met vaak meer dan de helft worden ver-
laagd. 17  Met het vervallen van artikel 25 van de armenwet in 1870 
eindigden ook in Den Bosch de bemoeienissen van de gemeenteraad 
met de uitkeringsnormen. 

De door de controleur van de Godshuizen ontworpen schema's 
behelsden een nauwkeurig overzicht van hetgeen de verschillende 
categorieën van armen iedere week maximaal mochten ontvangen. 
Onderscheid werd gemaakt tussen zomer- en winterbedeling, in dier 
voege dat de vastgestelde maxima in de wintermaanden december 

17) t.a.p., 4-3-1861 nr. 5, blz. 18, en 16-5-1861 nr. 10, blz. 110; A.G., Notulen 
Regenten, 6-3-1861 nr. 20, 27-3-1861 nr. 24 en 29-5-1861 nr. 43. 
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tot en met maart meestal met eenderde werden verhoogd. Behalve 
met het jaargetijde werd ook rekening gehouden met de gezinsgroot-
te, de leeftijd en de gezondheidstoestand van die om bedeling vroe-
gen. Hieronder laten wij volgen de maxima van de onderstand voor 
1855 en 1870, het eerste en het laatste jaar dat de gemeenteraad die 
vaststelde. 

Tabel 31. Maxima van de onderstand in geld bij het Bedelings-
fonds, 1855. 18  

categorie van behoeftigen wekelijks 
bedrag 

1. Ongehuwden met gebreken boven de 16 jaar, f 1,20 
2. Kinderen boven de 7 en beneden de 16 jaar, 0,50 
3. Kinderen beneden de 7 jaar, 1,20 
4. Ongehuwden boven de 60 jaar, 1,— 
5. Gehuwden met 3 tot 6 kinderen, 0,50 
6. Gehuwden met 6 of meer kinderen, 1,— 
7. Gehuwden met lichaamsgebreken met 1 tot 3 kinderen, 0,80 
8. Gehuwden met lichaamsgebreken met 3 tot 6 kinderen, 1,20 
9. Gehuwden met lichaamsgebreken met 6 of meer kinderen, 0,80 

10. Weduwnaars met 3 tot 6 kinderen, 0,80 
11. Weduwnaars met 6 of meer kinderen, 1,— 
12. Weduwnaars met lichaamsgebreken met 1 tot 3 kinderen, 1,— 
13. Weduwnaars met lichaamsgebreken met 3 tot 6 kinderen, 1,40 
14. Weduwnaars met lichaamsgebreken met 6 of meer kinderen, 1,80 
15. Weduwen met 3 tot 6 kinderen, 1,— 
16. Weduwen met 6 of meer kinderen, 1,40 
17. Weduwen met lichaamsgebreken met 1 tot 3 kinderen, 1,20 
18. Weduwen met lichaamsgebreken met 3 tot 6 kinderen, 1,50 
19. Weduwen met lichaamsgebreken met 6 of meer kinderen, 2,— 

18) A.G., Brievenboek Regenten, 3-1-1855 nr. 1; G.A., Notulen Raad, 9-1-1855 
nr. 26, blz. 46V-48. 
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Opvallend in bovenstaand overzicht is dat ongehuwden met ge-
breken meer ontvingen dan gehuwden met gebreken en kinderen of 
dan weduwen met kinderen. Dit moet volgens ons hieraan worden 
toegeschreven dat het burgerlijk armbestuur ervan uitging, dat laatst-
genoemden over het algemeen wel in staat waren zich via huisin-
dustrie of anderszins enige inkomsten te verwerven. De onder 1 ge-
noemden waren kennelijk alleen zij die fysiek of psychisch zodanig 
gehandicapt waren, dat ze bijna geheel ten laste kwamen van het 
kostgezin. Dat men bij het vaststellen van de uitkeringsnormen overi-
gens wel eens vreemd te werk ging, toont ons het schema voor 1856. 
Bij het bedrag voor ouderloze of verlaten kinderen beneden de twaalf 
jaar (bij ziekte in de zomermaanden f1,10 en in de wintermaanden 
f 1,40; in gezonde toestand in de zomermaanden f1,20 en 's win-
ters f1,50) staat daar opgetekend: „Kinderen beneden 12 jaren heb-
ben bij ziekte minder behoefte dan kinderen van dien ouderdom in 
gezonden toestand, daarentegen kinderen boven de 12 jaren bij 
ziekte meer onderstand, terwijl deze bij gezonden toestand, hoe 
weinig dan ook, meestal iets kunnen verdienen". 19  

19) G.A., Notulen Raad, 24-12-1855 nr. 8, blz. 502V-503. 
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Tabel 32. Maxima van de onderstond in geld bij het Bedelings-
fonds, 1870. 2° 

categorie van behoeftigen 
bij ziekte 	in gezonde toestand 

winter 	I zomer 	winter 	I 	zomer 

	

1. 	Voor ouderloze of verlaten kinderen bene- 
den de 5 jaar, 

	

2. 	Idem van 5 tot 12 jaar, 

f 2,- 

2,- 

f 2,- 

2,- 

f 2,- 

2,- 

f 2,- 

2,- 

3. 	Idem van 12 tot 16 jaar, 2,- 2,- 2,- 2,- 

4. 	Idem boven de 16 jaar, 2,- 2,- 2,- 

5. 	Voor ongehuwde mannen of weduwnaars 
beneden de 60 jaar, 2,- 2,- 1,50 1,50 
Voor ieder inwonend kind daarenboven: 
beneden de 5 jaar, 0,80 0,80 0,70 0,70 
Idem van 5 tot 12 jaar, 0,60 0,60 0,60 0,60 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,60 0,50 0,40 0,40 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,40 0,30 0,30 

6. 	Voor ongehuwde of verlaten vrouwen of 
weduwen beneden de 60 jaar, 1,50 1,- 0,80 
Voor ieder inwonend kind daarenboven: 
beneden de 5 jaar, 0,80 0,80 0,70 0,70 
Idem van 5 tot 12 jaar, 0,60 0,60 0,50 0,50 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,60 0,50 0,40 0,40 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,40 0,30 0,30 

7. 	Voor ongehuwde mannen of weduwnaars 
boven de 60 jaar, 2,- 1,80 1,80 
Voor ieder 	inwonend 	kind 	daarenboven: 
beneden de 5 jaar, 1,- 1,- 0,60 0,60 
Idem van 5 tot 12 jaar, 0,80 0,80 0,50 0,50 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,60 0,50 0,40 0,40 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,40 0,30 0,30 

8. 	Voor ongehuwde of verlaten vrouwen of 
weduwen beven de 60 jaar, 2,- 2,- 1,80 1,80 
Voor ieder inwonend kind daarenboven: 
beneden de 12 jaar, 0,80 0,70 0,60 0,50 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,70 0.50 0,50 0,40 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,40 0,40 0,30 
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categorie van behoeftigen 
bij ziekte in gezonde toestand 

winter I 	zomer winter Zomer 

9.  Man en vrouw gehuwd, de man beneden 
de 60 jaar, 
Voor ieder inwonend kind daarenboven: 

2,- 2,- 1,50 1,50 

beneden de 5 jaar, 0,80 0,70 0,50 0,40 
Idem van 5 tot 12 jaar, 0,60 0,50 0,40 0,35 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,50 0,40 0,30 0,25 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,40 0,20 0,15 

10.  Man en vrouw gehuwd, de man boven de 
60 jaar, 
Voor ieder inwonend kind daarenboven: 

2,40 2,40 2,- 2,- 

beneden de 5 jaar, 0,80 0,80 0,60 0,50 
Idem van 5 tot 12 jaar, 0,60 0,60 0,50 0,40 
Idem van 12 tot 16 jaar, 0,50 0,40 0,30 0,25 
Idem boven de 16 jaar, 0,50 0,30 0,20 0,15 

11.  Voor woning aan gezinnen die in de termen verkeren om daarvan te worden voor- 
zien, kan hoogstens per week worden verstrekt f 1,-. 132.ze huishuur wordt in 
mindering gebracht op de bij de overige paragrafen vermelde ondersteuningen. 

Aan de hand van de aldus vastgestelde bedelingsnormen werden 
vervolgens door de controleur van de Godshuizen de lijsten met de 
werkelijk uit te betalen bedelingen aan het college van regenten 
voorgelegd. Wanneer dit zijn fiat verleende, was de procedure ein-
delijk rond en kon de uitbetaling een aanvang nemen. 21  Deze vond 
rond 1853 plaats op maandag en dinsdag, waarbij voor iedere wijk 
een ander uur van de dag was bepaald. 22  Later vonden de bedelir 
gen meestal plaats op maandag. 23  Omdat er nogal eens gekwansek. 
werd met de kaartjes van de wekelijkse bedeling - sommige armen 
gebruikten ze om er de huishuur mee te betalen, andere deden ze 
over aan derden in ruil voor brood, kleding, enzovoort -, werd in 
1860 besloten de uitkering niet meer aan vreemden te overhandigen, 

20) t.a.p., 23-12-1869 nr. 22, blz. 202-204. 
21) A.G., coll. V.I.R., Instructie controleur 1852, art. 18. 
22) A.G., Notulen Regenten, 5-1-1853. 
23) A.G., nr. 495A-H, Begrotingen Bedelingsfonds 1862-1895. 
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maar alleen af te laten halen door de bedeelde zelf, zijn vrouw of 
kinderen boven de acht jaar." 

Veel vrijheid tot eigenmachtig optreden werd de controleur niet 
gelaten. Waren er gronden aanwezig om tussentijds vaste bedelingen 
te staken, te verminderen of te verhogen, dan moest hij een voorstel 
daartoe indienen bij het college van regenten. Ook mocht hij buiten 
de staat der vaste bedelingen om geen ondersteuning geven, uitge-
zonderd in spoedeisende gevallen, waarin hij bevoegd was een be-
deling voor eenmaal te doen tot een bedrag van hoogstens een gul-
den. 25  Tot ongeveer 1870 nam het college zelf nog een merkwaar-
dige taak waar. Na de wekelijkse vergaderingen mochten armen die 
ondersteuning of verhoging ervan wilden, de deftige regentenkamer 
betreden om daar hun nood te klagen. 28  Het voltallige college of 
een commissie hieruit besliste dan over het al dan niet verlenen res-
pectievelijk verhogen van de vaste bedeling of over het toekennen 
van een tijdelijke ondersteuning. Mogelijk werden de klaagzangen, 
vaak onder tranen, de regenten te machtig, of wellicht namen de 
taken met betrekking tot de andere instellingen onder hun beheer 
meer en meer tijd in beslag; hoe het zij, de notulen maakten alleen 
in het begin van de mogelijkheid voor de armen om ter vergadering 
te verschijnen veelvuldig gewag, na 1860 maar heel sporadisch. Een 
andere reden ligt waarschijnlijk hierin, dat naast de vaste bedelingen 
geleidelijk andere vormen van geldelijke ondersteuning werden ge-
legaliseerd. Zo bestond sinds 1868 de mogelijkheid grotere, buitenge-
wone uitkeringen te doen, maximaal tot een bedrag van f30,—, 
„hetzij dat die bedeeling strekt voor kleeding of liggingstukken of 
voor het aanschaffen van werktuigen of tot opbeuring uit eenen ar-
moedigen toestand van een gezin teneinde het daarmee weder moed 
tot arbeid in te boezemen". 27  Ook werden nogal eens voorschotten 
verstrekt om de armen „door eenen kleinen handel in de gelegen- 

24) A.G., Notulen Regenten, 10-3-1860 nr. 17. 
25) A.G., coll. V.I.R., Instructie controleur 1852, art. 19 en 20. 
22) A.G., Brievenboek Regenten, 28-8-1849 nr. 1014: „Voor toevallige benoodigd-
heden wordt door het Kollegie van Regenten weekelijks zitting gehouden waarin 
alle personen die wegens behoefte iets te verzoeken hebben, warden toegelaten en 
in welke later omtrent hun verzoek beslist wordt". 
27) G.A., Notulen Raad, 17-12-1867 nr. 26, blz. 481v. 
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heid te stellen in hunne behoeften te voorzien". Aan anderen werd 
reisgeld gegeven om elders werk te zoeken. 28  

Met het wegvallen van het restitutiestelsel in 1870 verdween een 
volgend belangrijk of minstens tijdrovend punt van de agenda der 
regenten. Tot aan dat jaar bespraken zij namelijk in hun wekelijkse 
vergaderingen een groot aantal brieven, opgesteld door de controleur, 
ter declaratie van de ondersteuningen verleend aan armen die elders 
hun domicilie van onderstand hadden. Overeenkomstig de instructie 
van 1852 diende genoemde functionaris aan het onderzoek naar het 
onderstandsdomicilie van de bedeelden bijzondere aandacht te schen 
ken. Werd aan personen of huisgezinnen die elders hun onderstands. 
domicilie hadden, steun verleend, dan behoorde hij hiervan onver-
wijld kennis te geven aan de betrokken gemeenten. 29  Deze taak van 
de controleur werd vermoedelijk zo benadrukt, omdat het bestaande 
restitutiestelsel, zoals gezegd in paragraaf 3, voor de vijftien grotere 
steden van ons land, waarbij ook Den Bosch behoorde, niet onvoor-
delig was. In de periode 1854-1870 ontving het Bedelingsfonds 
jaarlijks een teruggave van ±-. f18.000,— voor onderstand verstrekt 
aan elders geboren bedeelden. Daartegenover had het zelf in deze 
jaren meestal slechts een bedrag van ongeveer f 4.000,— aan andere 
gemeenten te betalen voor in Den Bosch geboren armen. Per jaar 
dus een meeropbrengst van f14.000,—. Deze betekende wel geen 
pure winst, maar een gedeelte hiervan vond zijn weg toch wel naar 
een veiliger belegging dan in de hand van de bij het college van 
regenten aankloppende van elders afkomstige paupers. 30  De meer-
opbrengst was zo groot dankzij allerlei administratieve spitsvondig-
heden die het college had weten te bedenken. Zo bepaalde bijvoor-
beeld artikel 36 van de armenwet dat, als overgangsmaatregel, voor 
de armen die bij het in werking treden van de wet buiten hun ge-
boorteplaats bedeeld werden, de geboorteplaats eerst zou gaan gelden 
als onderstandsdomicilie, indien zij gedurende een periode van vijf-
tien maanden zonder ondersteuning waren gebleven. Om aan het 
28) G.A., Gemeenteverslagen 1866, h. X blz. 90, en 1867, h. X blz. 79. 
28) A.G., coll. V.I.R., Instructie controleur 1852., art. 10 en 21. 
30) A.G., Notulen Regenten, 23-10-1874 nr. 13, 27-11-1874 nr. 14, 25-5-1877 
nr. 15 en 18-10-1878, blz. 259-261; A.G., c-oll. De Kort ds. B, Brief Regenten 
25-7-1879 nr. 2581; De Noordbrabanter, 17-2-1875 en 14-8-1879; Prov. Nb. en 
's-Hert. Courant, 18-2-1875. 
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laatste voorschrift te ontkomen besloot het college van regenten op 
11 september 1856 ten aanzien van bedoelde armen „de voor hen 
tot heden toegestane bedeeling te beschouwen als verstrekt uit fond-
sen die van geene toepassing op art. 36 zijn en omtrent alle te ver-
klaren dat zij gedurende de laatste vijftien maanden geen onderstand 
uit armenfondsen hebben genoten". 31  Aangezien alleen het burger-
lijk armbestuur recht op verhaal had, werd het jaar daarop bepaald 
„dat in het vervolg het Bedelingsfonds aan het Gasthuis zal uitbe-
talen de verplegingskosten of verstrekte geneesmiddelen aan hen die 
geen regt op onderstand binnen deze stad hebben". 32  Louter ter 
camouflering diende de maatregel uit 1862 om geen vooruitbetaling 
van bedelingen meer te doen aan elders armlastigen, want zij hield 
beslist geen vermindering van bedeling aan deze in." 

Bij de bestudering van de archiefstukken der Godshuizen kan 
men zich niet aan de indruk onttrekken dat ongeveer na 1870 de 
directe belangstelling van het regentencollege voor de uitoefening 
van de burgerlijke armenzorg sterk afnam. De twee armengestichten, 
in 1855 in het leven geroepen, bleven wel zijn aandacht houden, 
maar de wekelijkse bedeling, de verzorging van de huisarmen dus, 
vergroeide langzaamaan tot een louter administratieve bezigheid, uit-
gevoerd door de ambtenaren van het centraal bureau onder leiding 
van de controleur-secretaris. Rond 1850 gingen de regenten nog 
regelmatig mee op tocht langs de huizen en waren aanwezig bij de 
ontvangst van om onderstand vragende personen, na 1870 verloren 
de meeste van hen het rechtstreekse contact met de armen en ook in 
de vergaderingen van het college verdween de armenzorg steeds meer 
naar de achtergrond. De notulen over dit onderwerp werden alsmaar 
schaarser. In het begin van deze paragraaf wezen wij bovendien 
reeds op de steeds verdergaande versobering van de richtlijnen met 
betrekking tot deze tak van dienst, welke versobering eveneens een 
aanwijzing is van verminderde belangstelling. 

Deze verflauwing bij het regentencollege in daadwerkelijke be-
langstelling voor de uitoefening van de burgerlijke armenzorg valt 
des te meer op, wanneer men het optreden nagaat van een zeer mar- 

31 ) A.G., Notulen Regenten, 11-9-1856. 
33) t.a.p., 25-11-1857 en 21-5-1862 nr. 39. 
33) t.a.p., 4-6-1862 nr. 44. 
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kante figuur uit zijn midden, de regent J. A. de Kort. Diens regent-
schap, dat duurde van 1873 tot 1895, kenmerkte zich door een 
levendige en diepgaande interesse voor de belangen niet alleen van 
de tot de Godshuizen behorende instellingen, maar ook van hen die 
hun toevlucht zochten tot deze instellingen. Deze interesse werd ge-
voed vanuit een zeer specifieke achtergrond. Van onverdacht katho-
lieken huize ontplooide zijn charitatieve instelling zich op allerlei 
gebied. Sinds 1854 was hij trouw en hardwerkend lid van Vincen-
tius in de parochie van St. Jan, waar hij in 1857 de voorzittershamer 
van de conferentie van zijn vader overnam." In 1867 richtte hij 
samen met vooraanstaande rechtse katholieken de Katholieke Kring 
op, waarvan hij eveneens het voorzitterschap bekleedde. 35  Verder 
ijverde hij vurig voor de in 1870 tot stand gekomen R.K. Kiesver-
eniging Noord-Brabant 36  en was tot aan diens dood een intieme 
vriend van de rechtschapen mr. J. B. van Son, die samen met hem 
een zeer werkzaam aandeel had in de activiteiten van de conferentie 
van St. Jan en de Katholieke Kring. Zo bracht deze, in 1827 geboren 
celibatair en ambteloze burger de door hem beleden godsdienstig-
ethische beginselen in zijn leven tot uitdrukking. Heel zijn werk-
zaamheid werd er door bepaald. Voor zover dit zijn regentschap bij 
de Godshuizen betrof, niet altijd tot onverdeeld genoegen van zijn 
veelal voorzichtiger collegae-regenten. Vooral ergerde hen in hevige 
mate, dat De Kort tijdens de periode dat hij het voorzitterschap van 
het college waarnam (1875-1883), deze beginselen zo vaak een be-
slissende rol liet spelen bij het beleid. Wij wijzen onder meer op het 
overdragen van de verpleging in het Groot Ziekengasthuis aan reli-
gieuzen en het verzet tegen de verpleging van publieke vrouwen", 
alsook op de bekering van een in het gasthuis opgenomen jongen, 
een kwestie die als de zaak-Appel in 1882 overal veel opschudding 
veroorzaakte. 38  Daarbij kwam nog, dat De Kort meestal met zulk 
een voortvarendheid te werk ging en eenmaal voorgenomen plannen 

34) Verslag Vincentius 1847-1872, blz. 73. 
35) B.A., coll. De Kort, Notulen Kath. Kring 1867-1877. 
38) Rogier, Katholieke herleving, blz. 146-147; zie ook De Kiezersvereeniging 
Noordbrabant en de Kiesvereeniging Nederland, of het katholiek 's-Hertogenbosch 
tegenover het liberalisme (Den Bosch 1871). 
37) Zie hierover par. 13 onder Groot Ziekengasthuis. 
38) B.A., K.D. 8 ds. 7, Groot Ziekengasthuis. 
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zo krachtig doorzette, dat hij zijn collega's niet zelden voor voldongen 
feiten plaatste. In verband ook met het feit dat de andere regenten 
op maatschappelijk gebied meer in liberaal-katholieke richting dach-
ten, kon het niet uitblijven of het optreden van De Kort als voor-
zitter van het regentencollege leidde tot interne spanningen. In 1882 
verhevigden deze tot een onaangenaam conflict, waarbij De Kort 
deels gerechtvaardigde, deels vergezochte en achterbakse beschuldi-
gingen te incasseren kreeg van de zijde van zijn medebestuurders. 39  
Tot de laatste behoorde onder meer het verwijt dat door zijn schuld 
het kapitaal van het Bedelingsfonds was afgenomen. In paragraaf 6 
zagen we dat het vooral De Kort was, die zich keer op keer wendde 
tot de gemeente om van deze subsidie te verkrijgen teneinde aldus 
het kapitaal van het Bedelingsfonds in stand te kunnen houden. Een 
raadscommissie benoemd om onderzoek en uitspraak te doen in deze 
onverkwikkelijke zaak, bracht op 4 april 1883 rapport hierover uit. 
Dit werd in zijn geheel opgenomen in De Noordbrabanter en de 
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant. Of-
schoon de commissie enerzijds de grieven van de heren regenten op 
vele punten gegrond achtte, hekelde zij anderzijds hun bepaald on-
heuse houding jegens hun voorzitter. Zij toonde een juiste kijk op 
de persoon en de handelwijze van De Kort. „Geen van al die feiten, 
ofschoon zij ook reden tot groote ontevredenheid gaven, leverden 
stof om de eerlijkheid van den Voorzitter en zijn goede trouw, zij het 
ook eene eigensoortige, te verdenken"." De gemeenteraad zag hier-
mede zijn vertrouwen in De Kort bevestigd, waarvan hij reeds dui-
delijk blijk had gegeven door diens herbenoeming tot regent in 
november 1882. Niettemin achtte het stadsbestuur het toch wel 
wenselijk een nieuwe voorzitter aan te wijzen. Deze werd gevonden 
in de persoon van jhr. J. de la Court. 41 De Kort moet onder de grove 
beschuldigingen van zijn collega's wel geleden hebben, want hij 
overwoog zijn ontslag in te dienen. 42  Zijn sociale bewogenheid met 

30) A.G., coll. De Kort ds. 11 5, Diverse stukken betr. bedoeld conflict. 
40) De Noordbrabanter, 13-4-1883 (bijvoegsel): Verslag aangaande het onderzoek 
naar de handelingen van den voorzitter van het College van Regenten over de 
Godshuizen; Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 14-4-1883. 
41) G.A., Notulen Raad, 22-11-1882 en 4-5-1883 nr. 13. 
u) Vgl. noot 39, Ontwerp ontslagbrief 20-3-1882, met de aantekening „niet ver-
zonden". 
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het lot der armen deed hem waarschijnlijk daarvan afzien. Meer op 
de achtergrond bleef hij sindsdien vooral de zaken van het Bedelings-
fonds behartigen, tot 1895. 

Gedurende bijna een kwarteeuw heeft deze regent zijn karakte-
ristiek stempel gedrukt op het Bedelingsfonds, waar de andere regen-
ten grotendeels verstek lieten gaan. Voor de armen, die hem ook als 
vincentiaan van zeer dichtbij kenden, was hij de vertegenwoordiger 
bij uitstek van de Godshuizen, de instelling waar zij van vader op 
zoon aanklopten om wekelijkse onderstand of om een extraatje te 
bemachtigen. Als een vader der armen wandelde hij door hun buur-
ten of hij ontving ze bij zich aan huis, sprak een bemoedigend woord 
en krabbelde meestal op de achterzijde van een enveloppe of op een 
stukje papier dat hij toevallig bij zich droeg, de toezegging van een 
extra ondersteuning. Was hij op kantoor, dan maakte hij gebruik 
van officiële gedrukte bonnen of liet hij het uitschrijven aan de con-
troleur over. Was er met kerstmis een gift binnengekomen, dan be-
lastte hij zich vaak persoonlijk met de verdeling ervan. Kortom, ge-
durende heel de tweede eeuwhelft was hij waarschijnlijk de enige 
regent die op een dergelijke directe wijze met de arme bevolking in 
contact stond en „de vrijgevigheid der vaderen" zo letterlijk en met 
zulke toewijding in praktijk bracht." 

Na voorgaande uiteenzetting over de uitvoerders van de burger-
lijke armenzorg, lijkt het ons nuttig enig inzicht te verschaffen over 
de omvang van deze zorg in de periode 1854-1912. Hiertoe hebben 
we allereerst een overzicht samengesteld aan de hand van de statis-
tische gegevens die jaarlijks verstrekt moesten worden voor de rege-
ringsverslagen over het armwezen. Het overzicht geeft het aantal 
personen of groepen van personen die in deze periode, hetzij door-
lopend, hetzij tijdelijk, door het burgerlijk armbestuur werden onder-
steund. Aangezien bedoelde statistische opgaven vóór en na 1865 op-
merkelijk van elkaar verschilden, hebben wij de gegevens verdeeld 
over twee tabellen. 

43) A.G., ds. 685, Kwitanties Bedelingsfonds -±- 1880. 



Tabel 33. Door het Bedelingsfonds ondersteunde personen, 
1854-1865." 

bevolking doorlopend tijdelijk totaal  % van de 
bevolking 

1854 21.152 3.634 1.682 5.316 25,1 
1855 21.155 3.870 1.749 5.619 26,6 
1856 21.221 3.910 1.760 5.670 26,7 
1857 21.338 3.890 1.795 5.685 26,6 
1858 21.652 3.880 1.860 5.740 26,5 
1859 21.966 3.910 1.920 5.830 26,5 
1860 21.441 3.940 1.990 5.930 27,7 
1861 23.353 4.130 2.380 6.510 27,9 
1862 23.495 4.220 2.450 6.670 28,4 
1863 23.640 4.317 2.530 6.847 29,0 
1864 23.866 4.502 2.648 7.150 30,0 
1865 24.222 4.601 2.629 7.230 29,8 

De eerste tabel, omvattend de periode 1854-1865, is daarom zo 
interessant, omdat de erin opgenomen cijfers niet betrekking hebben 
op ondersteunde groepen of partijen, maar op alle vanwege het Be-
delingsfonds ondersteunde personen, inclusief de gezinsleden en 
inclusief ook hen die in de beide armengestichten werden verpleegd, 
exclusief echter degenen die alleen geneeskundige hulp, medicijnen 
en dergelijke ontvingen. Aangezien de cijfers werden vastgesteld 
met behulp van de bedelingslijsten, leek ons de kans op dubbeltellin-
gen niet erg groot. Dientengevolge was percentering aan de hand 
van de bevolkingscijfers zeer wel mogelijk en zinvol. Hieruit blijkt 
dat in de aangegeven periode niet minder dan 25 tot 30% van de 
totale Bossche stadsbevolking in financiëel opzicht van de Godshui-
zen afhankelijk was. 

44) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1854-1865; zie ook G.A., 
Gemeenteverslagen 1854-1865, h. Armwezen 
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Tabel 34. Door het Bedelingsfonds ondersteunde partijen, 
1866-1899. 45  

doorlopend tijdelijk aantar-
bedeelden 
per 1.000 
inwoners 

hoofden van 
gezinnen 

i 	alleen- 
staanden 

hoofden van 
gezinnen 

I 	alleen- 
staanden 

totaal 

1866 798 346 1.144 47 
1867 418 402 280 140 1.240 50 
1868 440 405 279 135 1.259 50 
1869 460 421 293 158 1.332 52 
1870 502 430 338 202 1.472 58 
1871 379 215 361 177 1.132 45 
1872 391 211 366 170 1.138 45 
1873 445 274 357 136 1.212 50 
1874 442 270 379 148 1.239 51 
1875 438 261 386 157 1.242 51 
1876 448 263 447 206 1.364 56 
1877 447 260 398 153 1.258 51 
1878 440 251 390 149 1.230 49 
1879 398 221 375 121 1.115 44 
1880 390 212 372 117 1.091 44 
1881 386 202 361 113 1.062 43 
1882 380 303 360 110 1.153 46 
1883 375 196 357 107 1.035 41 
1884 344 156 332 78 910 35 
1885 337 150 336 75 898 35 
1886 332 146 337 72 887 34 
1887 328 138 349 80 895 44 
1888 323 135 340 78 876 33 
1889 326 130 342 74 872 32 
1890 321 127 361 87 896 33 
1891 318 122 349 75 864 31 
1892 305 110 332 61 808 29 
1893 303 108 340 64 815 28 
1894 301 104 352 62 819 28 
1895 302 98 347 60 807 28 
1896 292 93 336 62 783 26 
1897 290 90 327 58 765 25 
1898 284 83 321 57 745 24 
1899 290 82 312 76 760 25 

4 "1 Vgl. voorgaande noot, 1866-1899. 



De tweede tabel, omvattend de periode 1866-1899, is niet zo dui-
delijk als de eerste, omdat de erin opgenomen cijfers betrekking 
hebben op ondersteunde partijen en de grootte der bedeelde gezin-
nen niet bekend is. Verder bevat deze tabel niet de in de beide ar-
mengestichten opgenomen personen. Deze staan vermeld in tabel 43. 

Doordat de 'statistische opgaven voor de regeringsverslagen van 
1900 af zeer gecompliceerd zijn samengesteld, was voortzetting van 
de tabel niet mogelijk. De vraag of uit beide tabellen het verloop van 
de armoede valt af te lezen, laat zich slechts met enige reserve beant-
woorden. Met De Bosch Kemper ervan overtuigd dat het hier meer 
„statistieken der weldadigheid" dan „statistieken der armoede" be-
treft, sluiten beide tabellen toch wel in grote lijnen aan op de analyse 
van de armoede, zoals die in het eerste hoofdstuk werd gegeven. Im-
mers van 1854 af ziet men het totaal aantal bedeelden tot ongeveer 
1870 toenemen, op hoog niveau blijven in de zeventiger jaren en 
daarna zowel absoluut als relatief geleidelijk afnemen. Duidelijk 
vindt men in de cijfers ook bepaalde calamiteiten terug. Wij wijzen 
op de langdurige en strenge winters van 1870-1871, 1879-1880, 
1886-1887 en 1889-1890, op de overstromingen die de stad teis-
terden in de jaren 1855, 1861, 1871, 1876 en 1880, tenslotte op de 
cholera-epidemie in de jaren 1866-1867 en de pokken-epidemie in 
1870-1872. 

Nuttiger en juister echter dan te pogen uit de bedelingscijfers het 
verloop van de armoede af te lezen, lijkt het ons aandacht te beste-
den aan de activiteit van het burgerlijk armbestuur die erin weer-
spiegeld wordt. Vergelijkt men de situatie in Den Bosch met die in 
andere steden, voor zover daarvan cijfers beschikbaar zijn, dan valt 
het op dat deze activiteit in de periode 1885-1895 uitermate groot 
was vergeleken met die van soortgelijke besturen in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Vlaardingen. Alleen 
Groningen evenaarde Den Bosch, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
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Tabel 35. Door burgerlijke armbesturen ondersteunde partijen in 
acht gemeenten van Nederland, per 1000 van de bevolking, 
1885-1895." 

1885 1886 1890 1894 1895 

Amsterdam - 2,8 3,6 7,6 - 
's-Gravenhage 4,2 4,3 5,2 6,2 - 
Groningen - 41,6 44,9 44,5 - 
's-Hertogenbosch 35,1 34,2 32,8 28,4 27,5 
Rotterdam - 2,1 1,5 1,3 - 
Tilburg 18,8 - 20,0 - 18,8 
Utrecht - 5,7 6,2 7,5 - 
Vlaardingen 8,9 9,5 9,1 10,4 10,1 

De verklaring voor deze discrepantie dient men vooral te zoeken 
in de opvattingen die ieder van genoemde besturen had over artikel 
21 der armenwet, inhoudende dat een burgerlijk armbestuur alleen 
behoorde te ondersteunen, wanneer kerkelijke en particuliere liefda-
digheid dit niet deden en dan nog alleen bij volstrekte onvermijde-
lijkheid. Van Zanten merkt ten aanzien van bovenvermelde cijfers 
op, dat men in Rotterdam de meest strikte interpretatie van ge-
noemd artikel erop nahield. Daar bedeelde men alleen, als van an-
dere instellingen geen ondersteuning werd verkregen. In de steden 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht was men niet zo streng. In Gro-
ningen scheen de strikte opvatting in het geheel niet te bestaan. 
Men kan niet stellen, aldus genoemde auteur, dat in de laatste ge-
meente de kerkelijke en particuliere liefdadigheid minder ontwik-
keld was dan elders en dat daarom de activiteit van het burgerlijk 
armbestuur in deze stad zo groot was. 47  Hetzelfde gold onzes inziens 

44) J. H. van Zanten, Armenzorg in Nederland; gemeente Groningen (Amsterdam 
1897), blz. 27: cijfers Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Utrecht; Ph. Falken-
burg, Armenzorg in Nederland; gemeente 's-Gravenhage (Amsterdam 1897), blz. 
77; P. van Hoppe, Instellingen ter bestrijding en voorkoming van armoede in de 
periode 1850-1900, in De opkomst van Tilburg als industriestad, blz. 159; A. Soe-
teman, 150 Jaar sociale zorg in Vlaardingen 1795-1945 (Voorburg 1962), blz. 210 
en 217. 
47) Van Zanten, a.w., blz. 28. 

264 



voor Den Bosch. Gezien hetgeen hierover werd gezegd in hoofd-
stuk II, behoeft dit eigenlijk nauwelijks een nadere verduidelijking. 
Uitvoerig toonden wij reeds aan, dat het college van regenten over 
de Godshuizen zich bij de uitoefening van de armenzorg meer liet 
leiden door de tradities der vaderen dan door de strenge beginselen 
der wet; het deelde uit aan alle armen zonder onderscheid naar ge-
zindte en zonder te letten op de plaats van herkomst. Over de aan-
trekkingskracht die Den Bosch juist door dit ruime bedelingsbeleid 
op de omgeving uitoefende, spraken we in paragraaf 1. De volgende 
tabel, waarin een specificatie wordt gegeven van het aantal partijen 
dat door het burgerlijk armbestuur in de jaren 1867-1869 werd 
ondersteund, toont dit nog eens overduidelijk aan. 

Tabel 36. Door het burgerlijk armbestuur ondersteunde partijen, 
onderscheiden naar hun domicilie van onderstand, 1867-1869. 48  

doorlopend bedeeld tijdelijk bedeeld 
:.inshoofden alleenstaanden gezinshoofden alleenstaanden 

f4 

I 1 

el
de

rs
  

ge
bo
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n  

totaal 
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  1 8  0 in

  D
en

  
ge

ho
re

'  

1  g. l 
1867 138 280 222 180 145 135 53 87 1.240 

1868 142 298 218 187 153 126 65 70 1.259 

1869 149 311 226 195 162 131 74 84 1.332 
■ 

In genoemde jaren bestond het aantal doorlopend ondersteunde 
gezinnen voor een overgroot gedeelte uit families die van elders af-
komstig waren. Het aantal gezinnen van buiten bedroeg liefst twee-
maal zoveel als het aantal gezinnen waarvan het hoofd in Den Bosch 
was geboren. Dit was niet het geval met de alleenstaande personen 
die elders geboren waren. Wel vormden die weer het merendeel 
van de tijdelijke ondersteunden. 

48) GA., Gemeenteverslagen 1867-1869, h. Armwezen. 
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Tot aan 1870 werd het alleszins merkwaardige verschijnsel, dat 
zich onder de armen van de Godshuizen zoveel allochtone inwoners 
bevonden, door het burgerlijk armbestuur geenszins als onaangenaam 
ervaren. Integendeel, reeds meermalen werd opgemerkt dat bedeling 
van personen die elders geboren waren, vanwege het bestaande res-
titutiesysteem voor het Bedelingsfonds een uiterst voordelige zaak 
was. Hoewel het college van regenten zijn houding na genoemd jaar 
wijzigde, toen bedoeld restitutiesysteem werd afgeschaft en de kosten 
van ondersteuning van alle armlastigen voortaan geheel ten eigen 
laste kwamen, had dit niet tot gevolg dat de toevloed van vreemde 
armen geheel ophield. Wij herinneren aan hetgeen hieromtrent 
werd vermeld in paragraaf 1. 

Tot slot zij nog even stilgestaan bij de kosten die de wekelijks 
terugkerende bedelingen meebrachten. Aan de hand van enkele losse 
staten, aanwezig in het archief der Godshuizen, stelden wij neven-
staand overzicht samen. Om het verloop van deze uitgaven duidelij-
ker uit te laten komen, namen wij ook cijfers op van de periode 
vóór 1854. 

Ook uit deze tabel valt het verloop van de armoede in het negen-
tiende-eeuwse Den Bosch duidelijk af te lezen. Zeker geldt dit de 
periode tot aan 1870, toen uitsluitend de armoede als zodanig uit-
gangspunt vormde van het bedelingsbeleid van het burgerlijk arm-
bestuur. Na 1870, zagen we in paragraaf 6, voegde zich daar nog een 
ander criterium bij, namelijk de financiële toestand van het Bede-
lingsfonds. Door een vermindering van de inkomsten van dit fonds, 
het wegvallen van het restitutiestelsel en het achterwege blijven van 
overheidssubsidie werd de financiële toestand in toenemende mate 
mede-bepalend voor de omvang en de hoogte van de bedelingen. 
Zoals werd beschreven, gebeurde het niet zelden dat de bedelingen 
wegens geldgebrek aanzienlijk moesten worden ingekrompen. Om 
deze reden kan de vermindering van de bedelingsbedragen sedert 
het einde van de zeventiger jaren dan ook niet geheel toegeschreven 
worden aan een afnemen van de armoede. 

Wat betreft de hoogte van het bedrag dat iedere bedeelde weke-
lijks in handen kreeg, mag men zich niet geheel richten naar de 
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Tabel 37. Uitgaven voor onderstand in geld door het Bedelings-
fonds, 1816-1908. 49  

jaar bedrag jaar bedrag jaar bedrag 
1 

1816 f 	9.889 1871 f 27.620 1890 f 27.940 
1820 8.817 1872 28.087 1891 23.380 
1825 8.255 1873 30.381 1892 20.543 
1830 11.616 1874 31.829 1893 17.405 
1835 10.637 1875 28.410 1894 17.638 
1840 13.447 1876 28.742 1895 17.316 
1845 17.740 1877 29.798 1896 15.177 
1848 18.082 1878 25.752 1897 14.830 
1860 23.938 1879 20.158 1898 14.874 
1861 26.784 1880 19.828 1899 14.737 
1862 27.891 1881 20.117 1900 15.674 
1863 27.499 1882 19.931 1901 15.491 
1864 28.745 1883 20.139 1902 16.402 
1865 29.503 1884 16.411 1903 15.902 
1866 30.742 1885 14.789 1904 12.614 
1867 33.216 1886 15.970 1905 9.380 
1868 37.881 1887 16.138 1906 11.996 
1869 39.994 1888 19.328 1907 11.900 
1870 33.977 1889 26.544 1908 10.704 

cijfers, zoals die werden gegeven in de tabellen 31 en 32. Deze be-
vatten uitsluitend de maxima van de onderstand. Het is twijfelachtig 
of deze in de praktijk ook werden uitgekeerd. Over het algemeen 
genomen lagen de wekelijkse bedelingsbedragen waarschijnlijk veel 
lager. Dubbeltjes waren geen uitzondering. In 1863 en 1864 ontvin-
gen de bedeelden gemiddeld 40 cent in de week, tien jaar later idem. 
In 1878 bevonden zich onder de bedeelden tal van personen die per 

49) t.a.p., 1849, h. XI bijl. F: cijfers 1816-1848; A.G., ds. 506, Staten bedelingen 
en bestedingen 1860-1872; A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1872- 
1908. 
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week 20 á 30 cent uitgekeerd kregen. 5° Tot aan 1914 bleef het ge-
middelde bedelingsbedrag beneden de 60 cent." 

Samen met het nalaten van regelmatig en nauwkeurig onderzoek 
naar de toestand waarin de aanvragers om onderstand verkeerden, 
typeren deze simpele bedragen ten volle het armenzorgbeleid van 
het college van regenten der Godshuizen in de periode 1854-1912. 
Een beleid dat onvermijdelijk kritiek oproept. Wat voor indruk wekt 
immers een armbestuur dat jaar in jaar uit, week in week uit een 
vrij grote schare armen afscheept met nog geen gulden steun? De 
conclusie kan niet anders luiden dan dat ofwel reële armoede bij 
voortduring met een zakcent werd afgedaan, ofwel dat ondersteuning 
eigenlijk niet nodig was en hoofdzakelijk geschiedde uit sleur. Zowel 
het een als het ander lijkt ons van toepassing op de Godshuizen. Wij 
worden in deze opvatting gesteund door de telkens weer opduikende 
ingezonden stukken over het armenzorgbeleid in de Bossche dagbla-
den. In 1878 schreef anoniem een onzes inziens niet ondeskundige 
criticus: „De armoede wordt hier niet krachtig genoeg tegengegaan, 
het pauperisme wordt hier aangekweekt". Oorzaak hiervan was vol-
gens hem vooral „de blinde openbare liefdadigheid, die geen ande-
ren hoofd-grondslag voor haren onderstand kent, dan de gelden 
waarover zij te beschikken heeft". Vurig pleitte hij ervoor dat het 
burgerlijk armbestuur aan de onderstand streng onderzoek zou laten 
voorafgaan en aan de uitreiking ervan de voorwaarde van arbeid 
zou verbinden. 52  Meestal negeerde het college van regenten hard-
nekkig de op deze wijze uitgeoefende kritiek. Slechts een enkele 
maal liet men er zich toe verleiden openlijk te antwoorden. Zo 
schreef het in 1878: „Niemand, die eenigszins van nabij bekend is 
met den gang der zaken, zal beweren, dat de bedeelingen niet met 
de meest mogelijke zorg en spaarzaamheid zijn geregeld, of dat per-
sonen, tot arbeid geschikt, roekeloos in bedeeling worden opgeno-
men. Zeer gemakkelijk en goedkoop is de kritiek en het aanprijzen 
van allerlei afdoende middelen, maar men moet voor de uitgebreide 

50) A.G., Notulen Regenten, 27-10-1874 nr. 14 en 18-10-1878, blz. 259-261. 
51) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1914 en 1915; A.G., Overzicht 
wekelijksche bedeelingen Armlastigen 1916-1931. 
52) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 12 en 19-1-1878; 18-41878; 26, 28 en 30-11- 
1878; 7, 12 en 25-12-1878. 
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taak van de armenzorg en voor de gewichtige zorgen van de admini-
stratie staan, wil men zich een denkbeeld maken van de moeilijk-
heden, die zich voordoen, en van het ijdele van vele tamelijk gang-
bare theorién". Een weinig-zeggende repliek, die het in 1892 haast 
letterlijk herhaalde. 53  

Over de gevolgen van het geschetste beleid behoeven wij hier 
nauwelijks uit te weiden. Meermalen reeds werd gewezen op het 
zielloze en ontzielende karakter van een stelsel dat er niet op was 
gericht armoede op te heffen, maar alleen deze te lenigen. Conclu-
derend kan men stellen dat de Godshuizen door het regelmatig en 
op grote schaal uitdelen van onderstand in geld zonder daaraan 
nadere voorwaarden te verbinden er mede-verantwoordelijk voor 
waren dat in het negentiende-eeuwse 's-Hertogenbosch acute nood 
zelden naar behoren werd opgelost, dat de chronische armoede er 
werd gecontinueerd en zelfs dat deze armoede door tal van inwoners 
werd beschouwd als een normale, geenszins verwerpelijke bestaans-
situatie. In volgende paragrafen zullen we zien dat de hulpverlening 
van de Godshuizen zich niet beperkte tot onderstand in geld, maar 
zich ook uitstrekte over voeding en geneeskundige verzorging. Daar-
mee werd door deze instelling zowat geheel in de eerste levensbe-
hoeften voorzien. 

§ 10. HUISBEZOEK ONDER HET MOTTO „NIET VAN BROOD ALLEEN" 

Werd door het burgerlijk armbestuur bij de uitoefening van het 
voornaamste onderdeel van zijn armenzorgtaak, de bedeling in geld, 
slechts zeer summier aandacht geschonken aan een nauw persoon-
lijk contact tussen helper en geholpene, het karakter van de charita-
tieve activiteit van de St. Vincentiusvereniging laat zich daarentegen 
juist hierdoor bepalen. In hoofdzaak kreeg dit gestalte in het huis-
bezoek dat van de aanvang af het belangrijkste liefdewerk van de 
vereniging uitmaakte. Wij herinneren aan de doelomschrijving zoals 
deze in 1847 door de hoofdraad gegeven werd bij gelegenheid van 
de oprichting van de Bossche conferenties. Naast de zelfheiliging 

53) t.a.p., 13-4-1878 en 6-10-1892. 
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werd toen uitdrukkelijk genoemd: „De armen in hunne woningen 
te bezoeken, hun onderstand in natura te brengen en hun tevens 
godsdienstige vertroostingen te verschaffen, gedachtig aan het woord 
des Verlossers: 'de mensch leeft niet bij brood alléén, maar van ieder 
woord, dat uit Gods mond voortkomt'''. 54  

De St. Vincentiusvereniging was niet de eerste die het huisbezoek 
hanteerde als methode van armenverzorging. In een tijd waarin de 
overheid niet mocht ingrijpen in het sociaal-economisch leven, waar-
in de overtuiging heerste dat alles terecht zou komen als ieder indi-
vidu maar zijn best deed, richtte men zich bij het zoeken naar mid-
delen ter bestrijding van de armoede allerwegen op het patronaat, 
het toezicht houden op de levenswijze van de armen. 55  De idee van 
het armenpatronaat vond voor wat betreft de negentiende eeuw haar 
voedingsbodem in Frankrijk, waar auteurs als Joseph-Marie de Gé-
rando en Alban de Villeneuve-Bargemont het hadden bepleit. Deze 
auteurs schreven het pauperisme van die dagen voornamelijk toe aan 
morele oorzaken en achtten dienovereenkomstig de zedelijke en 
godsdienstige opvoeding van de armen de meest doeltreffende be-
strijding. Vooral ook in kerkelijke kringen, waar de armoede veelal 
werd beschouwd als een gevolg van ongodsdienstig en onzedelijk 
handelen, sloeg men de waarde van het armenpatronaat hoog aan. 
In ons land werd het voor het eerst gepropageerd door de Amster-
damse zakenman W. H. Suringar in 1842. In de twintiger jaren was 
het reeds als experiment beproefd door 0. G. Heldring, predikant te 
Hemmen in de Betuwe. 56  

Onder de katholieken was het vooral de St. Vincentiusvereniging, 
later ook de St. Elizabethvereniging, die het armenpatronaat conse-
quent in praktijk trachtte te brengen. De wijze waarop dit geschied-
de, is het onderwerp van deze paragraaf. Vooraf zij herinnerd aan 
hetgeen reeds in paragraaf 7 omtrent het huisbezoek werd opge-
merkt. Allereerst werd erop gewezen dat de armenzorg, in casu het 
huisbezoek, door de vincentianen nimmer werd beschouwd als doel 
op zich, maar steeds in nauw verband met de andere doelstelling van 
de vereniging: de zelfheiliging van haar leden. Wij schetsten de ont- 

54) Verslag Vincentius 1847- 1872, blz. 142: Brief Hoofdraad 15-10-1847. 
55) De Vrankrijker, a.w., blz. 55-57. 
56) Melief, a.w., blz. 218-220. 
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wikkeling die zich in de loop van de negentiende eeuw voltrok in 
de verhouding tussen beide doelstellingen en constateerden, dat on-
der invloed van bepaalde factoren de armenzorg geleidelijk doelka-
rakter verloor en totaal ondergeschikt raakte aan de zelfheiliging, 
steeds meer gezien werd louter als middel ter bereiking daarvan. 
Vervolgens zagen wij zich een gelijksoortige verandering voltrekken 
in de armenzorg als zodanig. In de aanvankelijk harmonische ver-
houding tussen geestelijke en materiële ondersteuning, uitdrukking 
vindend in bovenaangehaald citaat uit 1847, meenden wij een zekere 
accentverlegging te bespeuren van de materiële ondersteuning naar 
de godsdienstig-geestelijke benadering van de armen. Lag in de uit-
lating van de hoofdraad uit 1849 „dat eene Conferencie geen bureau 
van bedeeling is en dat de bons slechts sleutels zijn om de woning 
van den arme en vervolgens ook zijn hart te openen" 57, niet meer 
dan een waarschuwing tegen een al te grote vrijgevigheid besloten, 
in een later stadium werden de leden van de Bossche vereniging er 
bij voortduring op gewezen: „dat de ligchamelijke liefdewerken de 
bijzaken zijn en middelen tot het verheven doel, dat wij nimmer uit 
het oog moeten verliezen: de zedelijke verbetering (der armen) door 
de godsdienst". 58  Uitlatingen van soortgelijke strekking zijn in groot 
getal aan te halen." 

De hier gememoreerde achtergronden, uitvoeriger geschetst in pa-
ragraaf 7, mag men bij lezing van hetgeen volgt, beslist niet uit het 
oog verliezen. Zij verklaren niet alleen voor een groot deel de selectie 
van de gezinnen, die uitverkoren werden om bescherming te vinden 
onder de dekmantel der liefde van Vincentius' trouwe volgelingen, 
maar ook de benadering van deze uitverkorenen. 

Alvorens een gezin door een conferentie bij stemming in haar 
werkkring werd opgenomen, moest de vincentiaan die het gezin 
voordroeg, uitvoerig onderzoek doen naar de omstandigheden waarin 
het verkeerde." Sommige conferenties gingen er al spoedig toe over 
uit hun midden een vaste commissie te benoemen, die belast werd 

57) A.V.B., ds. IA nr. 170, Brief Hoofdraad 9-7-1849. 
55) A.V.B., Jaarverslag 1862, blz. 11-12. 
55) t.a.p., 1872, blz. 36-37; 1874, blz. 35, en 1904-05, blz. 37. 
55) Reglement Vincentius, art. 22, blz. 53-56; Handboek Vincentius, blz. 20. 
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met dergelijke onderzoeken. 61  Het aanbevelen van gezinnen voor 
ondersteuning was voorbehouden aan de vincentianen zelf. Of ook 
de parochieherders gezinnen konden voordragen, laat zich betwijfe-
len. Alleen de conferentie van St. Jan maakte hiervan uitdrukkelijk 
melding. 62  Een afgevaardigde van de hoofdraad, in 1882 op bezoek, 
gaf onomwonden als zijn mening te kennen: „Aanbevelingen voor 
gezinnen door de Eerw. heeren Geestelijken kánnen goed zijn, doch 
men moet er niet te veel aan hechten". Aanbevelingen door weldoe-
ners achtte deze hoofdbestuurder eveneens uit den boze, „tenzij 
hunne gift gelijk zij met hetgeen zij voor een aanbevolen gezin zou-
den wenschen"." Met het domicilie van onderstand, zoals dit in de 
armenwet van 1854 was vastgelegd, werd door de St. Vincentiusver-
eniging over het algemeen geen rekening gehouden. Men nam ge-
zinnen in ondersteuning aan, ongeacht het feit of Den Bosch al dan 
niet de wettelijke plaats van onderstand was, al werd hierbij natuur-
lijk wel de nodige voorzichtigheid in acht genomen." 

De voorkeur van de conferenties ging van het begin af speciaal 
uit naar gezinnen van handwerks- en ambachtslieden met kinderen, 
die „in den regel door hunnen arbeid den kost verdienen, doch door 
tijdelijke omstandigheden, als ziekte, gebrek aan werk enz., hiertoe 
buiten staat geraken". Tot deze tijdelijke omstandigheden behoorde 
ieder jaar weer opnieuw de winter. Deze belemmerde in verscheidene 
bedrijfstakken, zoals de bouwnijverheid, de handel en de scheepvaart, 
een normale voortgang der activiteiten, waardoor tal van mannen 
zonder werk kwamen te zitten. Voor die wel aan het werk konden 
blijven, waren de lonen in de winter meestal laag en de uitgaven 
hoog door extra voeding en verwarming, waardoor zij eveneens bij-
stand behoefden. Meermalen kwam het voor dat in de winter onder-
steunde gezinnen na het koude seizoen uit eigen beweging bedank-
ten. Informaties naar de verdiensten in de zomer gaven ook de con-
ferenties zelf aanleiding sommige gezinnen in dat seizoen buiten be-
deling te stellen. Wanneer echter door ziekte of andere oorzaken in 

") A.V.B., ds. 2F, Verslag 8-12-1863; A.V.B., Jaarverslag 1884-85, blz. 26. 
62) A.V.B., Jaarverslag 1858, blz. 15. 
63) G.A., arch. conf. St. Pieter, Notulen 27-9-1882, blz. 257-259. 
64) A.V.B., ds. 1B nr. 376, Circul. Hoofdraad 10-2-1855; Gids Weldadigheid 1899, 
blz. 326 en 329. 
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de behoeftige omstandigheden geen verandering kwam, werd de 
ondersteuning natuurlijk ook in het zomerseizoen voortgezet. 65  

De voorkeur voor de klasse van de handwerks- en ambachtslieden 
steunde in hoofdzaak op het feit dat de St. Vincentiusvereniging 
zich niet zonder meer een armbestuur achtte, maar ook vooral de 
geestelijke en zedelijke verheffing van de gezinnen op het oog had. 
Er werd derhalve naar gestreefd in het bijzonder die gezinnen in be-
deling op te nemen, „die medewerken om vooruit te geraken en 
alzoo hoop geven tot 'herstel van hun eigen onderhoudsgewin". Hier-
onder waren vaak gezinnen, „welke door een regtmatig gevoel van 
schaamte belet worden het geheim hunner behoeften aan de open-
baarheid prijs te geven". De vincentianen trachtten „te voorkomen 
dat deze ongelukkigen, in hunnen tijdelijken rampspoed, door het 
verpanden of verkoopen van hunne noodwendigste bezittingen in 
eenen staat van armoede en berooving vervallen, waaruit zij zich 
welligt hun leven lang, althans niet dan na vele jaren zwoegens, 
redden kunnen". 66  

Een tweede categorie waaraan de St. Vincentiusvereniging aan-
dacht schonk, waren arme weduwen, vaak met talrijke kinderen, 
die meestal het hele jaar door ten laste van de conferenties kwamen. 
Ofschoon die weduwen meestal behoorden tot de „bekende behoef-
tigen, die om hunnen te diep vervallen toestand, geknakte gezond-
heid of gebrek aan bekwaamheden, schier altijd op dezelfde hoogte 
blijven en weinig of geen hoop geven op vooruitgang", trokken de 
vincentianen zich niettemin haar lot aan. „Daar wij voor hen niets 
beters kunnen doen, trachten wij tenminste in hunne dringendste 
behoefte te voorzien, de uiterste armoede af te keeren, en door deel-
neming eenige verzachting in haar lijden aan te brengen". Heel bij-
zonder vroegen deze vaderloze gezinnen de zorg van de vincentianen 
vanwege de kinderen: „die om hunne jonge jaren en ter oorzake 
van de meenigwerf te groote toegevendheid der moeders een meer 

66) A.V.B., ds. 2F, Verslagen 14-41850, 25-41852, 1-11-1868, 15-7-1871 en 
6-3-1872; A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-12-1855; A.V.B., ds. 2E, Verslag 8-12-1855; 
A.V.B., Jaarverslagen 185455-56, blz. 15 en 23, en 1862, blz. 13-14; A.V.B., ds. 
1A nr. 30, Brief Bijz. Raad 8-10-1847; A.V.B., ds. 1B nr. 489, Statist. opgaven 
20-2-1857. 
66) A.V.B., ds. IA nr. 30, Brief Bijz. Raad 8-10-1847; A.V.B., jaarverslagen 1862, 
blz. 13, en 1877, blz. 47. 
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naauwkeurig toezigt ten aanzien hunner gedragingen behoeven, en 
niet zelden om hunne armoede gevaar loopen tot buitensporigheden". 
Wel werd de groep van arme weduwen uitdrukkelijk beperkt tot die 
oppassend waren en van goed gedrag en niet behoorden tot de klasse 
der bedelaars. 67  

Tenslotte ondersteunde de St. Vincentiusvereniging nog een kleine 
groep van ouden van dagen en alleenstaande personen, die vanwege 
hun leeftijd of wegens ziekte en verzwakking niet meer tot werken 
in staat waren. Tot deze restgroep behoorden eveneens nog volledige 
gezinnen waarvan de vaders „weleer ijverig en arbeidzaam in hun 
onderhoud voorzagen, doch nu door ligchaamsgebreken en misschien 
door armoede uitgemergeld en verzwakt, gebrek aan werk hebben"; 
alsmede enkele gezinnen, „die in hunnen droevigen staat als willen 
voortleven, die lui, slordig, verkwistend zijn of ons andere redenen 
van ontevredenheid geven". De laatste vormden echter een uitzon-
dering. 68  

Het overgrote deel van de „bekende behoeftigen", waaronder de 
echte pauperklasse werd verstaan, kwam niet voor ondersteuning 
door de St. Vincentiusvereniging in aanmerking, maar werd overge-
laten aan de zorgen van het burgerlijk armbestuur en andere liefda-
dige instellingen. Zij die zich schuldig maakten aan bedelarij, zede-
loosheid — als prostitutie en onwettige samenleving — of ander ern-
stig wangedrag — zoals dronkenschap en het verkopen en verpanden 
van goederen —, werden uitdrukkelijk geweerd." Ook verlaten vrou-
wen met kinderen mochten aanvankelijk niet worden bedeeld; later 
luidde het oordeel hierover iets milder: „Vrouwen te bezoeken die 
kinderen hebben doch door hun man zijn verlaten, kan zijne nuttige 
zijde hebben, want de ondervinding heeft meermalen geleerd dat 
men soms slaagt om de man wederom bij de vrouw of omgekeerd te 
krijgen, doch vooraf moet men nauwkeurig onderzoeken aan wie de 

7) A.V.B., Jaarverslagen 1854-55-56, blz. 15 en 23, en 1862, blz. 13-14; A.V.B., 
ds. 2D, Verslagen 8-12-1855 en 21-7-1861; A.V.B., ds. 2E, Verslag 8-12-1855; 
A.V.B., ds. 2C, Verslag 1-12-1858; A.V.B., ds. 2F, Verslagen 1-11-1868 en 
6-3-1872. 
8) A.V.B., ds. 2C, Verslag 29-2-1852; A.V.B., ds. 2E, Verslag 8-12-1855; A.V.B., 
Jaarverslag 1862, blz. 14; A.V.B., ds. 2F, Verslag 1-11-1868 
69) A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-12-1855; A.V.B., ds. 1B nr. 489, Statist. opgaven 
20-2-1857; A.V.B., ds. 4, Rapport maart 1876. 
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schuld ligt; is de vrouw de schuldige, dan moet men haar niet aan-
nemen"." Een zelfde houding werd in de regel aangenomen tegen-
over ongehuwde moeders. Meestal werden deze zonder meer aan 
hun lot overgelaten. Men was van mening, dat „de moeder zich geen 
tweemaal zal bedenken alvorens te hervallen, zoo men haar met den 
last laat zitten en men op haar het spreekwoord toepast: 'die zich 
brandt moet op de blaren zitten'" en anderen zouden zich niet 
zo gemakkelijk laten verleiden, „zoo men haar aan hare schuldige 
schande overlaat". " Deze afkeer van de vincentianen voor de on-
maatschappelijken, die nauw samenhing met de door hen beoogde 
zedelijke en godsdienstige verheffing van de gezinnen, blijkt ook uit 
het feit, dat ondersteunde gezinnen zonder meer aan de kant werden 
gezet, wanneer ze zich herhaaldelijk aan wangedrag schuldig maak-
ten en niet voor verbetering vatbaar bleken." 

Praktisch was het trouwens ook onmogelijk alle armen of zelfs 
een bijzonder grote menigte te ondersteunen, vooreerst omdat men 
daarvoor niet over voldoende financiën beschikte, die voor een deel 
moesten komen van persoonlijke offers tijdens de conferentievergade-
ringen. 73  Nog belangrijker was de reden, dat het aantal te bezoeken 
gezinnen in goede verhouding stond tot het getal werkende leden. 
Deze moesten immers vooral ook het geestelijk welzijn van de onder-
steunden behartigen en daarvoor waren herhaalde bezoeken nodig." 
Het voorlopig reglement van 1847 stelde als limiet drie gezinnen op 
de twee leden 75  , maar deze grens werd al gauw overschreden. Vaak 
hielden de conferenties zich niet aan een redelijke beperking en zag 
de bijzondere raad, soms op instigatie van de hoofdraad, zich genood-
zaakt hen daarover ernstig te vermanen en hun voor te houden: 

70) A.V.B., ds. 2F, Verslag 7-4-1877; vgl. ook noot 63. 
71) A.V.B., ds. 1F, Brief mgr. Brouwers 19-7-1907. 
72) A.V.B., Jaarverslagen 1852-53, blz. 21, en 1865, blz. 7; A.V.B., ds. 2D, Ver-
slag 5-3-1854; A.V.B., ds. 2F, Verslag 22-4-1855. 
73) Reglement Vincentius, art. 19 en 25, blz. 49 en 57-59; Handboek Vincentius, 
blz. 19-21. 
74) A.V.B., ds. IA nr. 126, Brief Bijz. Raad 25-9-1848; A.V.B., ds. 1B nr. 445, 
Brief Bijz. Raad 19-11-1855; A.V.B., Jaarverslag 1861, blz. 11; A.V.B., ds. 4, 
Rapport maart 1876. 
75) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 16-3-1847, blz. 4-6. 
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„Eene Conferencie is geen bureau van bedeeling” en „De St. Vin-
centiusvereeniging is geen armbestuur". 

Het bovengegeven overzicht met categorieën van armen die voor 
ondersteuning door de St. Vincentiusvereniging in aanmerking kwa-
men, was karakteristiek voor de eerste kwarteeuw van haar bestaan. 
Zo zag in 1862 een specificatie van de 229 ondersteunden er als volgt 
uit: 146 gezinnen van handwerks- en ambachtslieden, 67 weduwen 
met kinderen en 16 alleenstaande personen. 76  De conferentie van St. 
Pieter bezocht van november 1867 tot november 1868: 36 gezinnen 
van ambachtslieden, 18 weduwen met kinderen en 12 bijzondere 
personen. Hieronder waren er 50 voortdurend in de bedeling en 16 
tijdelijk. 77  

Wij hebben redenen om aan te nemen dat ongeveer na 1870 de 
categorie van de handwerks- en ambachtslieden aanzienlijk slonk. 
Werd in de voorafgaande periode steeds uitdrukkelijk vermeld dat de 
St. Vincentiusvereniging zich bij voorkeur richtte tot gezinnen van 
arbeiders en ambachtslieden die 's winters bij gebrek aan werk armoe-
de leden, nadien komt men dergelijke opmerkingen in de verslagen 
niet meer tegen. Zelfs kapittelde de afgevaardigde van de hoofd-
raad, in 1882 bij St. Pieter op bezoek, deze conferentie over het feit 
dat zij gezinnen van arbeiders ondersteunde, die in het voorjaar uit 
zichzelf bedankten om zich de volgende winter andermaal te presen-
teren. „Gezinnen, die alleen ondersteuning vragen omdat de man 
geen werk heeft, behooren bij de Conferentie niet te huis, maar moe-
ten naar het armbestuur worden verwezen, tenzij er kinderen zijn 
en dan moet zo'n gezin bezocht blijven; is men later op onze bezoe-
ker niet meer gesteld, en wordt dit a.h.w. te kennen gegeven, dan 
moet men dit gezin aan zijn lot overlaten". 78  

De verklaring voor dit verschijnsel van het verdwijnen der arbei-
ders moet in de eerste plaats gezocht worden in de verbetering van 
de werkgelegenheid en de stijging van de lonen na 1870. Ten ge-
volge van de economische opleving verminderde de gewone, „brave" 
armoede, ontstaan buiten de schuld van de armen door gebrek aan 
werk of genoegzame verdienste. Over het algemeen behoefden ar- 

76) A.V.B., Jaarverslag 1862, blz. 8. 
77) A.V.B., ds. 2F, Verslag 1-11-1868. 
78) G.A., arch. conf. St. Pieter, Notulen 27-9-1882, blz. 257-259. 
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beiders die de handen uit de mouwen wensten te steken, zich niet 
meer tot Vincentius te wenden ter overbrugging van moeilijke tijden. 
Nog een andere factor speelde een rol. De arbeiders begonnen zich 
namelijk na 1870 geleidelijk af te tekenen als een aparte klasse, dui-
delijk onderscheiden van de echte paupers. Zij begonnen zich van 
hun positie bewust te worden, hielden daarmee op „armen" te zijn 
in de oude betekenis van het woord, schreeuwden om sociale recht-
vaardigheid en beschouwden liefdadigheid als een verschijnsel dat 
nauw samenhing met de voorbije liberale periode die men verfoeide. 
Deze verandering van geesteshouding liet zich maar moeilijk plaatsen 
binnen de St. Vincentiusvereniging, omdat ze niet strookte met de 
oude verhouding weldoener-welgedane die hier nog volop leefde. 
Het feit dat de St. Vincentiusvereniging een standenkarakter droeg, 
kwalificeerde haar bovendien in de ogen van de arbeiders haast auto-
matisch als kapitalistisch. Van hun kant stelden de vincentianen de 
liefdadigheid, de christelijke charitas, wat te opzettelijk naast en zelfs 
tegenover de sociale rechtvaardigheid. Men zag in het eigen werk 
de individuele liefdedaad bij uitstek, in de sociale rechtvaardigheid 
daarentegen alleen het liefdeloze apparaat en niet het charitatieve 
element." Zo ontstond er een steeds wijdere kloof tussen arbeiders 
en vincentianen. De vereniging begon de greep op de werkman te 
verliezen, omdat ze te weinig de ontwikkeling volgde, die zich vol-
trok in de sociale werkelijkheid. Hierdoor werd het werkterrein niet 
zozeer beperkt als wel verlegd, van de arbeiders naar de groep van 
armen die door allerlei omstandigheden niet in hun onderhoud kon-
den voorzien, naar de tweede en derde categorie van het door ons 
gegeven schema derhalve. 

In tabel 38 treft men een overzicht aan van het aantal gezinnen 
dat in de periode 1847-1912 door de verschillende conferenties van 
de Bossche St. Vincentiusvereniging werd bezocht. 

79) 100 Jaar Vincentius hoofdstad, dl. I, blz. 69-70. 
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Tabel 38. Door de conferenties van de St. Vincentiusvereniging 
bezochte gezinnen, 1847-1912. 8°  

St. 
Cathrien St. Jacob St. Jan St. Pieter totaal 

1847 18 20 14 25 77 
1848 31 50 59 46 186 
1849 26 60 42 42 170 
1850 30 65 47 107 249 
1851 56 50 32 107 245 
1852 56 38 49 52 195 
1853 114 36 66 35 251 
1854 84 31 73 69 257 
1855 56 31 60 60 207 
1856 36 31 60 68 195 
1857 56 20 60 51 187 
1858 40 26 66 36 168 
1859 46 40 58 46 190 
1860 47 36 64 48 195 
1861 65 41 89 64 259 
1862 54 40 89 57 240 
1863 48 43 81 65 237 
1864 54 14 82 51 201 
1865 48 40 119 62 269 
1866 61 46 84 50 241 
1867 56 40 112 58 266 
1868 59 50 110 66 285 
1869 55 40 109 46 250 
1870 56 40 105 49 250 
1871 71 53 115 58 297 
1872 60 43 107 42 252 
1873 61 50 80 36 227 
1874 50 57 80 26 213 
1875 62 56 76 29 223 
1876 62 54 91 35 242 
1877 56 50 93 22 221 
1878 42 52 87 21 202 
1879 41 57 81 21 200 
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St. 
Cathrien St. Jacob St. 	a St. 	Pieter tom l 

1880 59 76 85 27 247 
1881 48 79 101 41 269 
1882 57 79 101 41 278 
1883 50 53 102 42 247 
1884 56 55 120 31 262 
1885 50 62 143 30 285 
1886 54 79 125 32 290 
1887 47 96 117 30 290 
1888 55 94 123 33 305 
1889 55 67 86 37 245 
1890 55 85 59 40 239 
1891 85 100 50 43 278 
1892 84 84 62 70 300 
1893 83 75 62 51 271 
1894 84 59 67 41 251 
1895 75 56 101 49 281 
1896 103 50 120 50 323 
1897 86 45 75 32 238 
1898 — 50 — ( 50) 
1899 82 47 — (129) 
1900 66 49 — (115) 
1901 64 52 — — (116) 
1902 73 67 — — (140) 
1903 65 58 62 — (185) 
1904 49 64 56 30 199 
1905 49 65 70 40 224 
1906 69 62 56 28 215 
1907 44 56 62 48 210 
1908 30 64 78 35 207 
1909 31 75 70 34 210 
1910 36 81 70 30 217 
1911 64 63 59 28 214 
1912 47 60 64 (171) 

80) Verslag Vincentius 1847-1872, bijl. B-E. cijfers 1847-1872; A.V.B., ds. 15, 
Statist. opgaven voor 1-loofdraad en Rijk: overige cijfers. 
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Was een huisgezin eenmaal bij stemming binnen de werkkring 
van de conferentie opgenomen, dan kon het regelmatig bezoek ver-
wachten van twee „heeren" van de St. Vincentiusvereniging, meestal 
een ouder en een jonger lid. Ofschoon het huisbezoek van twee 
leden niet uitdrukkelijk was voorgeschreven door het algemeen 
reglement, was het in de Nederlandse conferenties wel gewoonte en 
ook vastgelegd in het voorlopig reglement van de Bossche conferen-
ties. 81  „De armen zullen daardoor veel beter bezocht worden, eene 
hartelijke genegenheid zal de leden der Conferentie onderling meer 
en meer vereenigen, alle misbruik zal onmogelijk worden, en aan 
vermetele oordeelvellingen en kwaadaardige veronderstellingen zal 
alle voorwendsel ontnomen zijn", luidde de motivering. 82  De rege-
ling wat betreft de verdeling van de noodlijdende gezinnen in groe-
pen en de aanwijzing voor elke groep van een tweetal leden als be-
zoekers was aan de presidenten van de conferenties toevertrouwd. 
Hierbij moesten ze niet zozeer te werk gaan volgens beurt of wijk, 
maar ze moesten een wel overdachte keuze doen, zodat ze goed op 
de hoogte dienden te zijn zowel van aard en levensomstandigheden 
van de verschillende gezinnen als van karakter en kundigheden van 
de leden-bezoekers. 83  Regelmatig vond verwisseling plaats van be-
zoekers. In sommige conferenties bleef één lid als vaste bezoeker aan 
een groep gezinnen toegewezen, in andere werden beide na langere 
of kortere tijd verwisseld. Dit verwisselen gebeurde niet alleen uit 
overweging dat het „zeer dienstig (is) voor de Conferencie om in 
het algemeen haren zedelijken invloed op de gezinnen staande te 
houden", maar ook omdat het „bijzonder geschikt (is), om aan meer-
dere leden de gelegenheid te geven, door vergelijking, de verschillen-
de ellenden meer naar juiste waarde te schatten en die kennis en 
ondervinding op te doen, die bij een goed armenbezoek onmisbaar 
zijn". " Nooit werd stilgestaan bij de psychologische nadelen die het 
huisbezoek door twee, meestal uit hogere kringen afkomstige vineen- 

81) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 16-3-1847: Voorlopig reglement, art. 1; A.V.B., 
ds. 2F, Verslag 8-12-1866. 
82) Handboek Vincentius, blz. 18. 
83) A.V.B., Jaarverslag 1870, blz. 38-39; A.V.B., ds. 4, Rapport maart 1876. 
84) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 16-3-1847; Voorlopig reglement, art. 3; A.V.B., 
Jaarverslag 1870, blz. 38-39. 
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tianen onvermijdelijk met zich meebracht, en evenmin bij de nade-
len van het verwisselen van de bezoekers. 

Over de regelmaat van het huisbezoek was men het wel eens, op 
zijn minst eenmaal in de week. Wilde men immers vooral ook het 
geestelijk welzijn van de gezinnen behartigen, dan was herhaaldelijk 
bezoek nodig. Even begrijpelijk is het advies van de presidenten der 
conferenties om het bezoek liefst op verschillende dagen en uren te 
doen. Men achtte dit nuttig en doelmatig om er zich van te kunnen 
vergewissen, of de gezinnen de ondersteuning waardig waren, of zij 
daarvan een goed gebruik maakten, en of de onderstand noodzakelijk 
was. „Daarenboven", zo schreef de secretaris van St. Jacob in 1873 
in een rapport over het armenbezoek, „zal men zich daardoor van den 
innerlijken toestand van het gezin beter kunnen overtuigen. Wij 
zullen als dan zien of er voortdurend liefde en eendracht in het huis-
gezin heerschen, of de man werkzaam, de vrouw zindelijk en zuinig, 
de zoon geen losbandige, de dochter geen ligtzinnige is, en of de 
geestelijke en ligchamelijke opvoeding der kinderen wordt behartigd; 
of er in het huisgezin ook boeken, liederen of andere drukwerken 
worden gelezen, strijdig met de Godsdienst of de goede zeden, (die 
vooral in onze dagen met eene kwistige hand worden verspreid), 
welke boeken en blaadjes tegen dat de leden gewoon zijn hen te 
bezoeken zorgvuldig voor hunne oogen worden verborgen en niet 
zelden door een kerkboek of paternoster vervangen worden". " 

In het Handboek der Vereeniging van den Heiligen Vincentius 
van Paulo, dat de vincentiaan bij zijn toelating tot de conferentie 
werd overhandigd, vond hij de voornaamste leidraad voor het huis-
bezoek. Naast het reglement waren hierin opgenomen de zeer uit-
voerige rondzendbrieven van de president van de algemene raad, die 
zetelde te Parijs, met tal van richtlijnen en vermaningen door de be-
zoekers in acht te nemen. Verder gaf de hoofdraad in Den Haag 
maandelijks een Bulletin van de vereniging uit, ontvingen de leden 
rondzendbrieven van de president van de bijzondere raad en nog 
enkele gangbare handboeken. Een neerslag van de leidende ideeën 
vindt men onder meer in de rapporten, die tijdens de algemene ver- 

85) A.V.B., ds. 1B nr. 445, Brief Bijz. Raad 19-11-1855; A.V.B., ds. 4, Rapport 
februari 1873. 
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gaderingen in de periode 1870-1877 werden voorgelezen en die 
waren opgesteld door telkens andere leden van de vereniging aan 
de hand van de officiële richtlijnen uit bovengenoemde stukken. 86  
Al deze rapporten komen zonder uitzondering hierop neer, dat de 
bezoeker de armen moest beschouwen als zijn vrienden, als zijn 
broeders en dat zijn houding zich diende te kenmerken door nede-
righeid en zachtzinnigheid, welwillendheid, kiesheid, beleefdheid en 
voorkomendheid. „Bij het huiselijk bezoek eene bijzondere en broe-
derlijke belangstelling toonen in hun lot; hun vertrouwen trachten 
te winnen, zoo liefdevol, zoo overtuigend dat de arme daardoor als 
het waren gedrongen wordt, zijn hart voor den zachtmoedigen be-
zoeker te openen, en tot de overtuiging komt dat wij hen, uit liefde 
tot God, van ganscher harte beminnen". 87  Het vertrouwen van de 
armen zien te winnen, dat was het uitgangspunt, wilden de vincen-
tianen toekomen aan hun eigenlijke taak: de godsdienstige en zede-
lijke verheffing van de gezinnen. 

Belangrijk waren hiervoor op de allereerste plaats woorden. Woor-
den van troost, opbeuring, bemoediging en aansporing tot vertrou-
wen op God. Woorden kortom, die uitdrukking waren van de heer-
sende sociale opvattingen en die er zorg voor moesten dragen dat de 
bestaande sociale orde niet werd verstoord. Wat die woorden moes-
ten behelzen, werd heel duidelijk aangegeven door de eerste presi-
rent van de bijzondere raad, Victor van Rijckevorsel, in zijn brief 
van 25 september 1848, geschreven op zijn buitengoed Beukenhorst 
te Vught en toegezonden aan de presidenten en leden der conferen-
ties. „Wij moeten het godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk wel-
zijn der armen betrachten en bevorderen: het godsdienstig welzijn, 
door hen het geluk van den staat, waarin de Voorzienigheid hen ge-
plaatst heeft, te doen beseffen en daardoor de moedeloosheid of zelfs 
wanhoop, welke tot verzuim van God en van godsdienstige pligten 
leidt, uit hun hart te verbannen; het zedelijk, door hen boven hun-
nen staat te verheffen en te overtuigen, dat onder het kleed der ar-
men een ligchaam gelijk aan het onze, eene ziel, onsterfelijk en vrij- 

") A.V.B., ds. 4, Lijst van vraagpunten ingevolge besluit van 3-2-1870 aan de 
conferenciën ter beantwoording opgegeven; t.a.p., Rapporten 1870-1877. 
87) A.V.B., Jaarverslag 1871, blz. 31; A.V.B., ds. 4, Rapporten 1, 2, 3, 11, 13 en 
17. 
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gekocht als de onze, schuilen; het maatschappelijk, door hen, terwijl 
wij tot hen afdalen, tot ons te verheffen en alzoo den, aan de armen 
eigen haat of afkeer tegen de maatschappij weg te nemen". 88  Deze 
onverbloemde uiting van de heersende standsopvattingen en van de 
wijze waarop die te bestendigen staat niet alleen. De bijzondere raad 
bedoelde in 1862 weinig anders, toen deze de nadruk legde op woor-
den van troost en opbeuring bij het huisbezoek. „De arme leeft niet 
van brood alleen, zijn bedrukt hart behoeft iets meer, het behoeft 
troost, hem moet de overtuiging worden medegedeeld, dat alleen de 
liefde tot God magtig genoeg is om zijn lijden te verzachten en hem 
onderwerping te geven". 88  En nog in 1872 werd vanuit dit college 
gesteld: „De armen bedelen zo gaarne; laten wij hun verwijzen naar 
den Gever van alle goed, naar Maria de Zoete Lieve Vrouwe van 
's-Hertogenbosch, naar den H. Joseph, Patroon der H. Kerk en daar 
zullen zij hulp en troost vinden, die geen sterveling hun geven 
kan". 9° 

Woorden van troost en medelijden, ziedaar een belangrijk aspect 
van het huisbezoek, dat mede tot doel had de armen in hun lot te 
doen berusten en een verzoening tussen de verschillende standen tot 
stand te brengen, zoals Jos Sopers, vincentiaan uit de parochie van 
St. Jan het in zijn rapport van 1873 onomwonden stelde. „Het ar-
menbezoek zoude daarom als een tegenwigt der Internationale te 
beschouwen zijn, die, gegrond op het eigenbelang, de maatschappij 
in twee vijandige kampen verdeelt; want door de werklieden te ver-
eenigen tot staking van den arbeid, noodzaakt zij de patroons, zich 
ook te vereenigen om aan de onbillijke eischen der werkende klasse 
het hoofd te kunnen bieden. Deze vereeniging verwekt haat even-
als het armenbezoek liefde kweekt". 91 

De vincentianen beperkten zich bij het huisbezoek niet tot woor-
den van troost en berusting, ze trachtten ook de gedragingen van de 
armen binnen de paden der welvoeglijkheid te leiden en bij hen 
goede eigenschappen aan te kweken. Zo beijverde men zich van het 
begin af om het bedelen en het verkopen of verpanden van goederen 

88) A.V.B., ds. IA nr. 126, Brief Bijz. Raad 25-9-1848. 
89) A.V.B., Jaarverslag 1862, blz. 11. 
90) t.a.p., 1872, blz. 49. 
91) A.V.B., ds. 4, Rapport juli 1873. 
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tegen te gaan. Verstokte bedelaars werden, zoals reeds is gezegd, 
zonder meer geweerd uit de kring van Vincentius-gezinnen, hetgeen 
evenwel niet betekende dat opgenomen gezinnen nimmer gebruik 
maakten van deze wijze van inkomstenverwerving. Het betrof dan 
veelal een gelegenheids-bedelen om het ongunstige winterseizoen 
door te komen. Hetzelfde gold voor het verkopen en verpanden van 
goederen uit de huiselijke inventaris, zoals onder meer blijkt uit het 
feit dat de conferentie van St. Jan in 1852 voor een huisvader twee 
gouden panden loste uit de bank van lening. In dat jaar vaardigde 
genoemde conferentie voor al de door haar bedeelde gezinnen het 
verbod uit te bedelen en goederen te verpanden. Bij een eerste over-
treding zou de bedeling een week ingehouden worden en bij her-
haling zou het gezin aan haar lot overgelaten worden, uitgezonderd 
in bijzondere gevallen. 92  De conferentie van St. Cathrien gebruikte 
mildere methoden. Zij stelde de bedeling wat ruimer om zodoende 
het bedelen overbodig te maken. Het verpanden en verkopen van 
huisraad en kleding probeerde zij op te vangen door extra ondersteu-
ning in de vorm van maaltijden uit de spijskokerij. Verder ging zij 
ertoe over door haar uitgereikte kleren te stempelen en verzocht de 
bank van lening die niet aan te nemen. Al deze maatregelen waren 
echter niet voldoende om de ingewortelde gewoontes helemaal uit te 
roeien, zodat menig gezin hierom in de steek gelaten moest worden." 
Na 1870 verneemt men hierover minder klachten, hetgeen wellicht 
hieraan toegeschreven kan worden, dat de toenemende werkgele-
genheid, met name ook in de wintermaanden, het gelegenheids-
bedden en het verkopen of verpanden van goederen grotendeels 
overbodig maakte. 

Tot de pogingen die de conferenties aanwendden om de door hen 
bezochte gezinnen geestelijk en stoffelijk op een hoger plan te bren-
gen, moet ook de bevordering van de zin voor sparen gerekend wor-
den. „Begeerig om aan gezinnen, die des zomers ruim genoeg hun 
onderhoud verdienen, doch in den winter gewoonlijk ondersteuning 
behoeven, grooter gemak te verschaffen om het overschot van hun 
arbeidsloon te bewaren, bedacht de Conferencie van den H. Joannes 
een nieuw liefdewerk onder den naam van spaarkas, waarin de 

92) A.V.B., ds. 2C, Verslag 25-4-1852; A.V.B., Jaarverslag 1852-53, blz. 21. 
92) A.V.B., ds. 2D, Verslagen 5-3-1854, 8-12-1855, 8-12-1856 en 8-5-1859. 
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werkman zijne spaarpenningen storten kan"." Veel succes heeft 
deze spaarkas, opgericht in 1862, niet gehad ter bevordering van de 
spaarzin. In de eerste plaats was dit toe te schrijven aan de omstan-
digheid, dat de meeste der bedeelde gezinnen een groot gedeelte van 
het jaar leefden op de rand van het „minimum vital". Hun ontbrak 
doorgaans eenvoudig de mogelijkheid om iets af te zonderen. Mocht 
er in de zomertijd, wanneer het leven over het algemeen goedkoper 
was, inderdaad sprake zijn van enige speling, dan waren ze er maar 
moeilijk toe te brengen zich een beperking op te leggen en te sparen, 
omdat ze gewoon waren te leven van de ene dag in de andere, ken-
merk bij uitstek van de toenmalige statische armoede. Slechts zeer 
weinigen gelukte het zich te onttrekken aan deze geest van zorge-
loosheid en van hun zuur verdiende daggeld wat opzij te leggen. 95  
Een tweede reden waarom de poging van de vincentianen mislukte, 
mag echter niet over het hoofd gezien worden. Al dan niet ten on-
rechte koesterden de armen de vrees dat het sparen in de zomer 
zonder meer tot gevolg zou hebben dat zij in de winter minder be-
deling zouden ontvangen." Al met al betekende dit dat de deelname 
aan de spaarkas zeer beperkt bleef, ook al keerden de vincentianen 
van St. Jan bij de uitbetaling op 1 november met de gespaarde gel-
den nog de hoge rente van 12% uit. In 1862 legden tien personen 
f81,45 in; drie jaar later werd 1'268,25 gespaard; in 1868 slechts 
f67,30; en in 1871 door vijf gezinnen in totaal f 62,10. 97  Hierna 
werd de spaarkas weliswaar niet opgeheven, maar was van zo weinig 
belang dat men een vermelding ervan in de jaarverslagen niet meer 
nodig oordeelde. 

De spaarkas die in 1869 door de conferentie van St. Pieter in het 
leven werd geroepen, was uitsluitend bestemd voor het beheer van 
de zondagscenten van de patronaatsjongens en dientengevolge 
slechts zeer bescheiden van omvang. 95  

Zindelijkheid in de huizen en op de kleding, dat was verder een 

94) A.V.B., Jaarverslag 1862, blz. 10-11. 
95) t.a.p., 1867, blz. 14; 1868, blz. 22; 1869, blz. 17; 1870, blz. 18, en 1871, 
blz. 10. 
") ta.p., 1864, blz. 13; A.V.B., ds. 2C, Verslag 31-10-1870. 
97) Vgl. noten 94 en 95. 
98) A.V.B., Jaarverslag 1870, blz. 24; G.A., arch. conf. St. Pieter nr. 58, Proces-
verbalen 1870-71 en 1874-75. 
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deugd waartoe de conferenties de armen bij voortduring aanspoor-
den met woord, en ook met daad door hen gelegenheid te geven 
die deugd te beoefenen, zoals we lezen in het verslag van de confe-
rentie van St. Cathrien over 1854: „Teneinde de gezondheid der 
armen en tevens de zindelijkheid te bevorderen, doet zij hen nu en 
dan hunne woningen reinigen, en verschaft hun den benoodigden 
kalk en het borstelwerk voor het opwitten der wanden". 99  

Een ander terrein waarop de vincentianen zich, met meer enthou-
siasme dan succes, waagden, was de bevordering van de arbeid-
zaamheid. In een volgende paragraaf zal blijken dat, vooral in de 
beginperiode, verscheidene pogingen tot werkverschaffing werden 
ondernomen, maar dat deze haast alle mislukten. Nadien beperkten 
hun activiteiten zich hoofdzakelijk tot aansporingen en raadgevin-
gen. Verder verleenden zij vaak hun bemiddeling om jongens uit de 
bezochte gezinnen „op een winkel" te plaatsen, zoals de werkplaat-
sen van de ambachtslieden algemeen werden aangeduid, en de 
meisjes in diensten of op werkscholen. °o  Een enkele maal verstrek-
ten zij bij wijze van hoge uitzondering een geldelijke uitkering aan 
de armen, om deze in staat te stellen een handeltje te beginnen of 
gereedschappen aan te schaffen. "1  

De opvoeding van de kinderen ging de meeste conferenties zeer 
ter harte. Niet dat zij zelf — met uitzondering van de conferentie van 
St. Jan 1" — het initiatief namen tot oprichting van scholen. Die 
waren hier ter stede in voldoende mate aanwezig; voor de armen van 
rooms-katholieken huize aanvankelijk in de vorm van de stadsar-
menschool, de openbare school te Orthen en de vier parochiescholen, 
later in de vorm van tal van frater- en zusterscholen. De vincentianen 
bevorderden echter wel zoveel mogelijk het schoolgaan. Zoveel mo-
gelijk, want de kinderarbeid, die ook in Den Bosch nogal veel voor-
kwam zoals in hoofdstuk I is aangetoond, werd door geen enkele 
conferentie uitdrukkelijk bestreden. Een effectieve bestrijding van 
dit euvel lag kennelijk niet in de lijn van Vincentius. Wel trachtte 

99) A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-12-1854. 
100) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 16-3-1847: Voorlopig reglement, art. 11; A.V.B., 
Jaarverslag 1852-53, blz. 21; A.V.B., ds. 1B nr. 445, Brief Bijz. Raad 19-11-1855. 
101) A.V.B., ds. 2D, Verslag 6-4-1856; A.V.B., ds. 2C, Verslag 30-11-1861. 
102) Zie hierover par. 15. 
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men excessen tegen te gaan, maar het motief waarom en de wijze 
waarop dit geschiedde, waren weinig positief. Zo kantte men zich 
tegen „het gaan der kinderen op winkels, waar slechte gezelschap-
pen zijn, zoodat de kinderen dáár dikwijls voor geheel hun leven 
worden bedorven". 1" De conferentie van St. Jacob weigerde in 1877 
ondersteuning te verstrekken, „zolang de ouders hun kinderen naar 
fabrieken sturen die gevaar opleveren voor de jeugd". Dat hiermee 
niet de fabrieken in het algemeen werden bedoeld maar bepaalde 
bedrijven in het bijzonder, is wel zeker. Welke deze bedrijven waren, 
wordt echter niet medegedeeld. 104 

Tegen de achtergrond van dit gegeven dient men het bevorderen 
van het schoolgaan door de conferenties te interpreteren. Dit had 
aanvankelijk vooral betrekking op de kinderen die niet aan het ar-
beidsproces deelnamen. Rond 1858 hield bijvoorbeeld de conferentie 
van St. Jan een waakzaam oog op hen door aan de onderwijzers ge-
drukte briefjes af te geven, waarop deze maandelijks het gedrag 
der schoolgaande jeugd moesten aantekenen. „De Conferencie stelt 
zich voor aan de oppassende kinderen op gestelden tijd eenig feestje 
te bereiden". 105  Het uitoefenen van dwang door middel van het in-
houden of verminderen van de bedeling teneinde aldus het school-
gaan van de kinderen te bevorderen kwam bij de meeste conferenties 
in dit beginstadium slechts zeer sporadisch voor. „Want eene jaren-
lange ondervinding heeft ons geleerd, dat het verzuim in deze veel-
tijds voorkomt, doordien de ouders de dienst hunner aankomende 
kinderen onontbeerlijk is", aldus schreef de bijzondere raad in 1868 
als antwoord op een brief van burgemeester en wethouders, waarin 
op aandringen van de raad werd verzocht „het ter schoolzenden van 
die kinderen (van behoeftige ouders) zooveel mogelijk te willen be-
vorderen, door aan ouders waarvan de kinderen niet schoolgaan, min-
deren en die geregeld schoolgaan, eene hoogere ondersteuning toe te 
kennen". De waarde van goed onderwijs ten volle erkennend wees 
de bijzondere raad tevens op de noodzaak „dat de ouders wel de volle 
vrijheid moet worden gelaten hun kinderen naar de bijzondere scho- 

103) A.V.B., Jaarverslag 1870, blz. 43. 
104) t.a.p., 1877, blz. 47. 
105) t.a.p., 1852, blz. 21, en 1858, blz. 18. 
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len te zenden, en dat zij daardoor in niets zullen achterstaan bij die 
openbare of stadsscholen volgen". "I 

Op openbaar onderwijs waren de vincentianen niet zo erg gesteld. 
Terwijl stadsbestuur erop aandrong om het steeds verbeterd wor-
dend onderwijs zo algemeen mogelijk te doen genieten, „het eenige 
middel dat naar onze overtuiging bestaat om het pauperisme tegen 
te gaan en om orde in de maatschappij te handhaven op den breeden 
grondslag van beschaving, godsdienst, zedelijkheid en welvaart" 107 , 
hoorde men bij de conferenties heel andere geluiden. In het jaar-
verslag over 1865 drukte de conferentie van St. Pieter haar voorkeur 
voor alleen bijzonder onderwijs nogal bekrompen en weinig geluk-
kig uit: „Schoolgebouwen prachtiger dan ooit ziet men alom verrij-
zen en de filantropie der 19e eeuw dwingt de ouders de dierbare 
panden, die God hun geschonken heeft, naar de ruime en holle 
schoollokalen te zenden, teneinde het kind daar onderrigt ontvange, 
niet in deugd en godsdienst, die onmisbare grondzuilen der maat-
schappelijke orde en zamenleving, niet in de hem meest noodige 
kennis en wetenschap, o neen! Maar in vakken van onderwijs, welke 
godsdienst als eene onverschillige, onbeduidende zaak op zijde laten, 
en daardoor de eerste schrede banen tot ongeloof en ongodsdienstig-
heid; in geleerdheid en schoone kunsten, waaraan het kind der ar-
men op latere leeftijd meestal niets heeft, maar wat hem veeltijds tot 
nadeel en ten verderve zal strekken. Wat toch zal het den werkman, 
die zijn brood met handen-arbeid moet verdienen, baten, geleerdheid 
te bezitten, zoo hij zijne godsdienst niet kent en niet weet, dat hij 
troost, opbeuring en sterkte alleen in de godsdienst kan vinden". " 8  

Deze passage hield geen veroordeling in van onderwijs in het al-
gemeen, alleen afkeer van het openbaar onderwijs. Men wilde alleen 
zijn steun geven aan onderwijs dat door de rooms-katholieke kerk 
ondersteund werd en van de door haar als onfeilbaar erkende waar-
heden uitging. „Het godsdienstig en het wetenschappelijk onderrigt 
te verbinden", dat was de eis die de vincentianen stelden aan goed 

106) A.V.B., ds. IC nr. 703, Brief B. en W. 29-7-1868, en nr. 704, Antwoord Bijz. 
Raad 1-8-1868. 
107) G.A., Gemeenteverslag 1871, bijl. G blz. 8-9. 
100) A.V.B., Jaarverslag 1865, blz. 11. 
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lager onderwijs. 109  Toen dan ook door de oprichting van frater- en 
zusterscholen een katholieke opvoeding volstrekt gewaarborgd werd, 
stonden zij wat positiever ten opzichte van het bevorderen van het 
schoolgaan. Zij gingen ertoe over het schoolgeld te betalen en de 
nodige kleding te verstrekken, of keerden aan de ouders een vergoe-
ding uit, indien ze hun kinderen naar school stuurden. 11 ° 

Toch ging de aandacht van de vincentianen van het begin af niet 
zozeer uit naar opvoeding door onderwijs aan kinderen, maar hun 
aandacht was bijna geheel op volwassenen gericht. En hiermee ko-
men we op het terrein, dat door hen met zoveel graagte werd betre-
den: de armen brengen tot een behoorlijke vervulling van hun zede-
lijke en godsdienstige plichten. Steeds werden zij onaangenaam ge-
troffen, wanneer zij bij hun bezoek aan de schamele huizen be-
merkten dat door plaatsgebrek of door gebrek aan het nodige bedde-
goed de kinderen van beide seksen bij elkaar sliepen, of zeer jonge 
kinderen bij hun ouders. Een toestand die veel voorkwam en die 
veroorzaakt werd door de erbarmelijke huisvesting, meestal bestaan-
de uit éénkamerwoningen. In alle conferenties startte reeds in het 
begin van de vijftiger jaren een campagne, in de parochie van St. Jan 
het „liefdewerk der kribben" genoemd, die beoogde de jongens en 
meisjes afgescheiden te doen slapen. „Ter bevordering van de zede-
lijkheid heeft de conferentie zich beijverd de gezinnen in het bezit 
te stellen van ledikanten, stroozakken en de noodige dekkingen en 
voorts, wat tot afscheiding van beider geslachten zoo wenschelijk is; 
wijders zorgen de bezoekers, dat er van tijd tot tijd eene verzuivering 
van stroo plaats heeft en letten zij vooral, dat er voegzame slaap-
plaatsen aanwezig zijn voor de kinderen" 111, zo omschreef de confe-
rentie van St. Cathrien in 1870 de activiteiten in dit kader, die bij 
alle conferenties de hele eeuw voortduurden. 112  

Vervolgens bestreden de vincentianen de veel verdergaande afwij-
kingen van de seksuele moraal, namelijk de prostitutie en onwettige 

10) t.a.p., 1866, blz. 18-19. 
110) t.a.p.,  1866, blz. 10; 1867, blz. 13 en 24-25, en 1870, blz. 29. 
11 9 t.a.p., 1870, blz. 26. 
112) A.V.B., ds. 2D, Verslag 22-7-1855; A.V.B., ds. 2C, Verslagen 30-11-1861 en 
31-10-1864; A.V.B., ds. 2F, Verslag 8-12-1864; A.V.B., Jaarverslagen 1857, blz. 
26; 1870, blz. 26 en 29; 1902-03, blz. 7, en 1909-10, blz. 24. 
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samenlevingen. Steeds opnieuw had men met deze problemen te 
kampen. Uitvoerig vindt men de bemoeienissen dienaangaande be-
schreven in de jaarverslagen. Hieruit valt af te lezen dat de metho-
den om de afgedwaalden weer op het rechte spoor te brengen, 
varieerden van overreding, bemiddeling in het geval van het wettigen 
van huwelijken — waarbij ook genoemd dient te worden het wetti-
gen van buitenechtelijke kinderen — tot bedreiging met het intrek-
ken van de ondersteuning en hulp, indien men bleef volharden in de 
boosheid. Daar het hier altijd speciaal particuliere gevallen betrof, 
valt er weinig concreets over mede te delen. Wij beschikken alleen 
over enkele cijfers van het aantal huwelijken dat in de periode 1847 
—1872 door bemiddeling van de conferenties werd gewettigd. In het 
totaal bedroeg dit aantal 55, verdeeld over de verschillende conferen-
ties: St. Cathrien 2, St. Jacob 8, St. Jan 39 en St. Pieter 6. 118  Dui-
delijk springt de activiteit van de conferentie van St. Jan in dezen 
naar voren. Hierbij moet niet zozeer gedacht worden aan een ver-
houdingsgewijs veelvuldiger voorkomen van concubinaten in die 
parochie, als wel aan de typische belangstelling van deze conferentie 
voor godsdienstige en zedelijke kwesties, hetgeen ook uit het vervolg 
nog zal blijken. 

De afzonderlijke bemoeienissen van de verschillende conferenties 
in allerlei huwelijksaangelegenheden werden in 1902 gecoördineerd 
in het liefdewerk St. Franciscus Regis. Dit liefdewerk, waarin afge-
vaardigden van alle conferenties zitting hadden, dankte zijn ontstaan 
aan het Vincentius-congres dat in 1901 in Den Haag was gehouden. 
Het hield zich uitsluitend bezig met het verschaffen van hulp om 
tot een geregeld christelijk huwelijk te komen. In het bijzonder trok 
het aan zich het opheffen van concubinaten en het vergemakkelijken 
en tot stand brengen van wettige huwelijken onder onvermogen-
den. "4  

Een liefdewerk dat eveneens zijn oorsprong vond in genoemd con-
gres en dat nauw met dat van St. Franciscus Regis samenhing, was 
het secretariaat der armen. Zoals de naam reeds enigszins aanduidt, 
beoogde het een hulpdienst te zijn voor de armen inzake administra- 

113) Verslag Vincentius 1847-1872, passim. 
114) Verslag congres Vincentius, blz. 166 e.v.; A.V.B., Jaarverslagen 1902-03, blz. 
41, en 1904-05, blz. 49. 
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tieve en juridische aangelegenheden. Materiële onderstand werd 
door dit liefdewerk niet verleend. Tijdens wekelijkse zittingen wer-
den adviezen gegeven, voorlichting verstrekt en allerlei schriftelijke 
aangelegenheden verzorgd. Met een grote verscheidenheid van kwes-
ties had het secretariaat bemoeienis, onder meer betrekking hebbend 
op erfenissen, voogdij, het opsporen van verdwenen personen, onge-
vallenwet, belastingen, militaire dienst en ontslagprocedures. Voor 
tal van armen bracht dit liefdewerk ongetwijfeld uitkomst in voor 
hen veelal duistere zaken. 1" 

De geestelijke verzorging van de armen hield voor een niet onbe-
langrijk gedeelte in, de opvoeding tot een behoorlijke vervulling van 
de godsdienstplichten, het misbezoek op zon- en feestdagen, het ver-
vullen van de paasplicht, het zorgen voor godsdienstonderwijs aan 
de kinderen, voor doopsel en eerste heilige communie. Om de armen 
aan een trouwe vervulling van die plichten te gewennen, gebruikten 
de conferenties verschillende methoden. Opmerkelijk is het rapport 
uit 1877 waarin de conferentie van St. Jan zich uitdrukkelijk tegen 
dwangmiddelen verklaarde. „De vervulling van godsdienstpligten is 
gewoonlijk verdiensteloos, onvruchtbaar en onbestendig (om niets 
ergers te zeggen) als zij geschiedt door dwang of door het vooruitzigt 
van stoffelijk voordeel". Als meer juiste middelen — het betrof hier 
vooral het misbezoek — werd aangeraden: een goed voorbeeld geven, 
bij voorkomende gelegenheden de armen wijzen op het gebod van 
de kerk en van tijd tpt tijd op zondagen huisbezoek doen. „Deze 
indirecte middelen moet en kan elke Conferencie bezigen, om, zon-
der dwang uit te oefenen en zonder de armen in hunne eigenwaarde 
te kwetsen, de inachtneming te bevorderen van het, helaas in onze 
dagen door zoo velen miskend gebod: de viering van Zon- en feest-
dagen naar de voorschriften der H. Kerk". 116  Dat niet alle confe-
renties het dwangmiddel in godsdienstzaken verwierpen, blijkt onder 
meer uit de maatregel die de conferentie van St. Pieter in 1866 nam: 
de bedeling inhouden, indien de ouders hun kinderen niet naar het 
catechismus-onderricht stuurden. 117  

115) A.V.B., Jaarverslagen 1902-03, blz. 41 en 48; 1903-04, blz. 51; 1904-05, blz. 
6, en 1909-10, blz. 32. 
115) A.V.B., ds. 4, Rapport februari 1877. 
117) A.V.B., ds. 2F, Verslag 10-2-1866. 
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Naast stimulering tot het vervullen van de godsdienstplichten 
trachtten de vincentianen op tal van andere manieren de geloofsbe-
leving van hun cliënten te bevorderen. Zij gaven onderricht in de 
geloofswaarheden indien deze verwaarloosd bleken, deelden met 
gulle hand leerzame en stichtende brochures uit, prentjes, litanieën, 
rozenkransen, schilderijen met voorstellingen van het H. Hart, Maria 
en andere heiligen, almanakken, het Zondagsblaadje van de H. Fa-
milie, enzovoort, en spoorden aan tot het bijwonen van bijzondere 
godsdienstoefeningen. 118  De conferentie van St. Cathrien startte al 
in 1848 met een actie tot „het stichtend bijwonen der Hoogmis en 
het eerste Lof op zon- en feestdagen" door de kinderen van de be-
zochte gezinnen, die onder de naam patronaat van de H. Aloysius 
elders wordt besproken. 119  De conferentie van St. Jacob constateerde 
in 1852 met vreugde, „dat een groot aantal behoeftigen zich heeft 
aangesloten onder de banier der H. Maagd, door zich te laten in-
schrijven bij het Broederschap van den Scapulier". 12° En de confe-
rentie van St. Jan besloot het jaar daarop „op de 12 voornaamste 
feestdagen van het jaar door al de leden, met hunne in bedeeling 
hebbende armen zoo ouders als kinderen boven de 7 jaren, eene 
algemeene oefening van den H. Kruisweg te houden". 121  Alle confe-
renties trachtten de dag waarop de kinderen hun eerste heilige com-
munie deden, tot een feestdag te maken door een extra bedeling, 
door het verstrekken van nieuwe kleren aan het gelukkige kind en 
door een bezoek van enkele leden op de dag zelf. 122  Extra bedelingen 
ontvingen de armen meestal ook met kerstmis en pasen. 

ne) A.V.B., ds. 2D, Verslagen 8-12-1850 en 21-7-1861; A.V.B., ds. 2C, Verslagen 
24-7-1853, 5-3-1854 en 1-5-1854; A.V.B., Jaarverslag 1902-03, blz. 7-8. 
112) A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-12-1850; zie verder par. 15. 
120) A.V.B., Jaarverslag 1852, blz. 31. 
121) A.V.B., ds. 2C, Verslag 24-7-1853. 
122) A.V.B., Jaarverslagen 1858, blz. 17, en 1902-03, blz. 7-8. 
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Tabel 39. Uitgaven voor onderstand in geld en natura door de con-
ferenties van de St. Vincentiusvereniging, 1847-1912. 123  
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31 
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87 
214 
151 
201 
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f 	842 
1848 509 305 831 1.116 19 28 2.961 
1849 882 945 878 1.399 33 129 4.449 
1850 781 710 1.560 2.612 52 77 5.936 
1851 1.200 1.725 1.100 2.612 0 0 6.818 
1852 1.126 1.138 1.350 1.191 24 0 4.927 
1853 1.477 916 1.064 1.367 34 0 4.897 
1854 1.784 1.473 1.418 1.548 4 0 6.321 
1855 1.387 1.430 1.447 1.952 32 0 6.355 
1856 674 805 1.874 802 9 0 4.271 
1857 261 879 900 895 55 0 3.183 
1858 544 628 1.035 855 39 0 3.247 
1859 278 569 1.027 564 28 0 2.619 
1860 902 870 1.128 868 9 8 4.442 
1861 335 1.088 2.075 1.174 41 67 5.153 
1862 437 862 1.206 1.038 29 40 3.848 
1863 1.182 1.021 1.176 708 33 203 4.533 
1864 1.111 1.388 1.691 1.058 33 363 6.114 
1865 1.316 1.434 1.795 1.624 60 219 6.987 
1866 1.400 1.384 2.843 1.038 63 161 7.498 
1867 1.438 940 1.623 935 19 612 6.160 
1868 1.099 1.680 1.552 1.284 10 865 7.113 
1869 826 1.150 1.690 965 22 543 5.744 
1870 1.269 1.946 2.220 1.108 19 79 7.560 
1871 1.491 2.763 2.896 1.442 80 170 10.097 
1872 1.386 1.171 2.289 1.138 102 165 7.794 
1873 1.336 1.353 2.249 1.059 101 183 7.681 
1874 1.471 1.814 2.563 894 117 149 7.964 
1875 1.106 2.120 2.077 857 101 175 6.957 
1876 1.285 2.428 2.718 699 196 262 8.502 
1877 1.133 1.776 2.274 703 275 120 6.611 
1878 1.047 2.631 2.156 721 266 99 7.873 
1879 1.020 2.057 1.935 802 233 125 7.062 
1880 1.744 3.230 3.435 1.410 325 210 10.770 
1881 1.664 1.642 1.983 878 267 241 6.945 
1882 1.339 1.748 1.874 1.235 171 151 6.866 
1883 1.505 1.772 1.897 1.298 191 442 7.316 
1884 752 1.005 1.924 852 109 372 5.864 1885 900 1.000 1.788 903 207 126 5.257 
1886 973 1.525 2.257 1.046 346 82 6.644 
1887 1.378 1.891 2.251 1.101 310 68 7.619 
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1888 1.315 2.001 2.021 1.022 349 76 247 132 7.163 
1889 1.388 1.549 1.897 1.048 286 34 118 206 6.526 
1890 1.182 1.040 1.542 968 318 31 141 185 5.407 
1891 1.493 2.489 1.480 1.104 329 148 238 79 7.360 
1892 2.037 1.063 1.714 2.053 229 159 77 114 7.446 
1893 1.218 1.040 1.308 1.459 204 147 140 125 5.641 
1894 1.379 1.149 1.744 1.448 185 648 27 187 6.767 
1895 1.641 1.497 1.456 1.756 136 197 2 240 6.925 
1896 1.680 1.167 1.513 1.677 149 178 132 275 6.771 
1897 1.996 976 1.694 2.116 278 265 43 364 7.732 

1903 1.843 2.198 2.204 1.214 601 387 209 225 8.881 
1904 1.233 1.729 2.028 1.032 341 230 98 249 6.940 
1905 1.372 1.808 2.449 1.129 171 237 16 204 7.386 
1906 1.307 1.905 2.225 924 156 94 22 151 6.784 
1907 1.108 2.452 1.981 964 97 51 3 77 6.733 
1908 981 2.617 2.299 1.123 113 89 67 62 7.351 
1909 1.197 2.879 2.467 1.447 51 81 167 48 8.337 
1910 1.537 2.675 2.575 1.312 21 53 89 51 8.313 
1911 1.820 2.106 2.578 1.305 0 21 181 55 8.066 
1912 1.118 1.893 2.435 1.181 3 11 131 136 6.908 

De uitvoerige beschrijving van de aspecten van de geestelijke ver-
zorging der bezochte gezinnen, waardoor de St. Vincentiusvereni-
ging karakteristiek afweek van de gewone armbesturen, zou de in-
druk kunnen nalaten, dat het verlenen van materiële steun van bij-
komstige aard was en toch was dit niet zo. Over de procedure die 
hierbij gevolgd werd, in alle conferenties in het land, licht ons het 
reglement van de vereniging nauwkeurig in 124  en vervolgens ook 
de notulen. Nadat de penningmeester in de wekelijkse vergadering 
verslag had gedaan van de financiële toestand, deden de leden op- 

123) Verslag Vincentius 1847-1872, bijl. B-E: cijfers 1847-1872; A.V.B., ds. 15, 
Statist. opgaven voor Hoofdraad en Rijk: overige cijfers. 
124) Reglement Vincentius, art. 19-22, blz. 49-56; Handboek Vincentius, blz. 19-20. 
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gave van wat zij voor de door hen bezochte gezinnen aan onderstand 
nodig achtten. Werd dat wenselijk geoordeeld, dan moesten zij hun 
aanvraag met redenen omkleden. Voor de ondersteuning in geld, 
kleren of boeken was dit zonder meer vereist. Men begrijpt dat de 
toekenning van de verschillende ondersteuningen een belangrijk 
onderdeel vormde van de wekelijkse vergaderingen en vaak onder-
werp van ampele bespreking, omdat de hele conferentie hierover 
had te beslissen. Als dat gebeurd was, volgde de uitdeling van de 
bonnen voor ondersteuning in natura. Geldelijke onderstand werd 
alleen bij uitzondering en dan nog maar voor tijdelijk toegestaan; 
bijvoorbeeld voor het aankopen van gereedschap, meubelen of huis-
raad. En de leden die met de uitdeling ervan belast waren, werd op 
het hart gedrukt zich vooral te overtuigen dat het geld besteed werd 
voor het doel waarvoor het was verstrekt. 125  

Leverde de aard van de ondersteuning in het algemeen geen spe-
ciale problemen op, over de grootte ervan bestond niet altijd zo'n 
eenstemmigheid. De hoofdraad schreef in 1847 aan de bijzondere 
raad dat de conferenties zich niet moesten schamen kleine aalmoezen 
te geven: „De deugd van liefde eischt niet dat wij veel doen, maar 
wel dat hetgene wij doen, goed geschiede, opdat het behagelijk zij 
in Gods oog, die als bezitter en uitdeeler van alles, alleen let op 
onzen wil en onze goede meening". 126  Veel nuchterder en reëler was 
de opvatting van de tweede president van de bijzondere raad, F. C. 
J. de Wijs, in zijn rondschrijven van 19 november 1855, waarin hij 
aanspoorde ruim te bedelen: „Indien gij ruim bedeelt zal de arme er 
eerder toe overgaan om de misbruiken op welker verbetering gij aan-
dringt, uit te roeijen uit vrees van anders de bedeeling te moeten 
missen, bij eene karige ondersteuning zullen uwe woorden welligt 
weinig vermogen". 127  De conferenties hebben over het algemeen 
hetzelfde standpunt gehuldigd, want meermalen moesten leden 
vermaand worden toch niet al te kwistig te zijn. Uitdrukkelijk was 
het de leden verboden uit eigen zak bedelingen te doen: „daar de 

in) A.V.B., Jaarverslag 1875, blz. 51-52. 
128) A.V.B., ds. IA nr. 16, Brief Hoofdraad 20-6-1847. 
1") A.V.B., ds. 1B nr. 445, Brief Bijz. Raad 19-11-1855. 

295 



bedeelingen namens de Conferencie dezelfde zijn moeten en geen 
afgunst mogen verwekken". 128  

Dat de omvang van de materiële ondersteuning niet gering was, 
blijkt uit de jaarverslagen waarin zowel de namen van de giften in 
natura als de kosten staan opgenomen. In het eerste verslagjaar, 
1848/49, werden door de vier conferenties gezamenlijk gedistribu-
eerd: 3.051 broden, 1.746 vat aardappelen, 2.1375  pond rijst en gerst, 
447 porties vlees, 128 kop erwten, 1.488 porties zuurkool, 1.529 stuks 
kleren, strozakken en dekens, 875 el stof voor kleren, 1.175 paar 
klompen en schoenen, 146 stuks huisraad, 1.818 bossen stro om op 
te liggen, 53.950 turven en 462 bossen hout.'" De magazijnen van 
de conferenties verstrekten dus het allernoodzakelijkste, waaraan bij 
de armen grote behoefte bestond: levensmiddelen, brandstoffen, kle-
ding, beddegoed, meubels en allerlei huisraad. In maart 1853 be-
droeg de wekelijkse bedeling in voeding en brandstof gemiddeld per 
gezin 138 : 

Conferentie 
St. Cathrien: 
(50 á 60 gezinnen) 
3 halve broden 
2 kop aardappelen 
1/2 vat steenkolen 

Conferentie 
St. Jan: 
(60 á 62 gezinnen) 
2 halve broden 
1 á 2 kop aardappelen 
2 á 3 pond gerst of rijst 
1 portie zuurkool 
2 kop steenkolen 
5 Hollandse turven 

Conferentie 
St. Jacob: 
(40 gezinnen) 
1 á 2 broden 
3 á 4 kop aardappelen 
40 Hollandse turven 

Conferentie 
St. Pieter: 
(72 gezinnen) 
2 halve broden 
4 pond gerst 
10 Hollandse turven en 

enig hout 

129) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 16-3-1847: Voorlopig reglement, art. 6; A.V.B., 
ds. IA nr. 30, Brief Bijz. Raad 8-10-1847. 
"9) A.V.B., Jaarverslag 1848, blz. 39. 
13°) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 3-3-1853, blz. 167-168. 
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De oprichting van een spijskokerij door de bijzondere raad in 
1856 betekende voor de conferenties een aanzienlijke verlichting 
wat betreft de uitdeling van voedsel in de wintermaanden. Toch 
konden ook daarna aardappelen, rijst en andere eetwaren niet gemist 
worden voor grote gezinnen met kinderen, voor zieken en andere. 
Ook de extra gaven met kerstmis, pasen, de eerste heilige communie 
en andere feestdagen bleven afkomstig uit de magazijnen( van de con-
ferenties. In deze was behalve levensmiddelen meestal ook een be-
hoorlijke voorraad kleding en huisraad opgeslagen, niet alleen nieuw 
ingekochte, maar ook niet geheel versleten en nog goed bruikbare 
stukken, afgestaan of ingezameld door de vincentianen. Typerend 
waren in dit verband de pleidooien van de presidenten en magazijn-
meesters van de conferenties, waarin zij de leden aanspoorden tot 
milddadigheid. Zo besloot de president van de bijzondere raad, Victor 
van Rijckevorsel, zijn rede op de algemene vergadering van 8 de-
cember 1847 als volgt: „Vooral mogen de Magazijnen onzer Confe-
renciën u bijzonderlijk aanbevolen worden. Van dáár moeten de 
naakten gekleed en gedekt worden. Zoo velen missen het onont-
beerlijkste, om hunne sidderende leden voor de snerpende koude te 
bewaren; zoo velen brengen de lange en bange winternachten door, 
slapeloos van koude en van vrees niet meer te zullen ontwaken. 
Grijsaards, mannen, vrouwen, schuldelooze wichten strekken hunne 
wanhopige handen naar ons uit en wij de onzen naar u voor hen. 
En wat vragen we u? Eenig afgelegd linnengoed, eenige kleederen, 
welke gij niet meer waardig keurt uw ligchaam te dekken, en die 
voor onze Armen een schat zijn. Tapijten, welke uwe voeten niet 
meer betreden willen, en waaronder onze Armen zich voor de koude 
zullen verbergen. Eenige lappen grof linnen, balen, enz. en een 
handvol stroo, om ligging te bezorgen aan hen, die thans hunne 
matte ledematen op de ruwe planken, soms op eenige oude, beschim-
melde vodden of op een handvol verrot stroo moeten nederleggen"." 1  

Dat het verstrekken van kleren niet alleen diende om armoede te 
lenigen, maar indirect ook tot andere doeleinden, blijkt uit de op-
merking in het verslag over 1857 van de conferentie van St. Jan. 

131) A.V.B., Verslag alg. vergadering 8-12-1847 (St. Michiels-Gestel 1847), blz. 
22-23. 
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„Ofschoon gebrek aan ldeeding maar zelden de ware oorzaak is van 
het verzuimen der godsdienstpligten, komen er toch wezenlijk ge-
vallen voor, waarom dezelve om deze reden niet kunnen worden 
waargenomen. Een afgelegd kleed, door U geschonken, dient dan 
niet alleen om het ligchaam te dekken, maar ook om de dikwijls 
voor God zoo koud gewordene ziel in staat te stellen in de koesteren-
de stralen der godsdienstzon een nieuw leven te komen scheppen”. 
Kleren werden dan ook vaak geschonken bij speciale gelegenheden, 
zoals de eerste heilige communie, pasen en kerstmis. Ook de meer 
maatschappelijke kant werd er wel bij betrokken. Wanneer meisjes 
zich gingen aanmelden om in een gezin te dienen of jongens gingen 
solliciteren bij een werkbaas, konden zij dit doen in nieuwe kleren 
van de conferentie. 132  

Een euvel waarmee alle conferenties geregeld te kampen hadden, 
was dat de geschonken kledingstukken vaak heel spoedig terecht-
kwamen in de bank van lening. De magazijnmeester van St. Jan 
schatte in 1876, dat dit bij tweederde, misschien wel drievierde van 
de nieuwe kleren het geval was. Hij pleitte er derhalve voor minder 
kleren in te zamelen dan vroeger de gewoonte was. Dit ook van-
wege het feit, dat kledingstukken voor vrouwen veelal geschonken 
werden door de St. Elisabethvereniging en dat het veel simpeler 
was de stukken te lossen uit de bank van lening dan telkens weer 
nieuwe te geven. 133  Teneinde het verpanden te beletten was zijn 
conferentie er reeds eerder toe overgegaan, jassen in leen en niet in 
eigendom aan de armen te geven. 134  Met dezelfde bedoeling stem-
pelde de conferentie van St. Cathrien de door haar uitgegeven kle-
dingstukken. 135  Klachten over het verkopen of verpanden van de 
uitgedeelde goederen kwamen niettemin de hele periode voor. Steeds 
weer moesten de presidenten in de conferentie-vergaderingen de 
leden eraan herinneren bij de wekelijkse bezoeken na te gaan, 
of de door de vereniging verstrekte goederen nog aanwezig waren. 
Niet zelden bleek dat dekens, strozakken, kachels en dergelijke ge-
woon verkocht werden. Ook geknoei met de bonnen waarop de goe- 

132) A.V.B., Jaarverslag 1857, blz. 18-19; A.V.B., ds. 4, Rapport maart 1876. 
133) A.V.B., ds. 4, Rapport maart 1876. 
134) A.V.B., Jaarverslag 1858, blz. 19. 
133) A.V.B., ds. 2.D, Verslag 8-5-1859. 
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deren konden worden afgehaald in de magazijnen, kwam herhaal-
delijk voor. 136  

Naast de activiteiten van de magazijnmeesters der afzonderlijke 
conferenties startte de St. Vincentiusvereniging van Den Bosch in 
1904, in navolging van wat in andere steden in binnen- en buiten-
land gebeurde, met een speciale actie, de zogenaamde brokkenverza-
meling. Dit liefdewerk beoogde overtollige kleding en meubelstuk-
ken, die langs de huizen van de meergegoeden werden opgehaald, 
eventueel na de nodige reparatie, voor een kleine vergoeding ter be-
schikking te stellen van de bezochte gezinnen. In het eerste jaar 
werden in totaal 22 van zulke verkopingen gehouden, die telkens 
door 60 â 70 personen werden bezocht. Aan niet-armen werd niet 
verkocht teneinde de neringdoenden van de stad geen onnodige con-
currentie aan te doen. In tegenstelling met andere plaatsen kwam 
de brokkenverzameling in Den Bosch maar moeilijk van de grond. 
Ondanks reclame via de pers, reclamewagens en de kansel in de 
parochiekerken, kwamen niet genoeg goederen binnen om aan de 
vele aanvragen van de armen te voldoen. Na 1912 verbeterde de 
toestand in dit opzicht niet noemenswaardig, verslechterde toen de 
oorlog uitbrak, alles veel duurder werd en moeilijker te bekomen. 
Daarom werd in 1918 besloten de actie stop te zetten in afwachting 
van betere tijden. 137  

§ 11. SOEP- EN SPIJSKOKERIJ, TWEE WINSTGEVENDE PROJECTEN 

De reden dat wij aan de uitdeling van warme spijzen een afzon-
derlijke paragraaf wijden, ligt in het feit dat hieraan gedurende ge-
heel de periode 1854-1912 zowel door de regenten van de Gods-
huizen als door de vincentianen meer dan gewone aandacht werd 
besteed. De St. Vincentiusvereniging en de Godshuizen beschikten 
in vermeld tijdvak beiden over een soort volkskeuken met behulp 
waarvan zij ieder jaar opnieuw, zonder onderbreking, in de koude 

136) A.V.B., ds. 3A, Verslagen conf. St. Cathrien 1889-90, 1891-92 en 1892-93. 
137) A.V.B., Jaarverslagen 1903-04, blz. 8; 1904-05, blz. 55; 1905-06, blz. 38; 
1907-08, blz. 48; 1909-10, blz. 40, en 1912-13, blz. 42. 
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wintermaanden warm middageten distribueerden onder de armen 
van de stad. 

Het college van regenten over de Godshuizen hield zich reeds van 
het begin van de negentiende eeuw af bezig met het verschaffen van 
soep. 138  Dit vond zijn oorsprong in de proeven die de Amerikaan 
Benjamin Thomson, in dienst van de keurvorst van Beieren, aan het 
einde van de achttiende eeuw genomen had om de armenzorg te 
verbeteren. Meer bijzonder had deze pionier, voor zijn verdiensten 
op dit terrein vereerd met de titel graaf van Rumford, zich erop be-
zonnen, hoe aan een zo groot mogelijk aantal hongerende werklozen 
en hun gezinnen, aan de bevolking van armenhuizen, gasthuizen en 
weeshuizen met zo weinig mogelijk onkosten een zo voedzaam 
mogelijk voedsel te verschaffen. De ondervinding van enige jaren in 
München had hem geleerd, „dat het minstkostende, aangenaamste 
en krachtigste voedzel, hetwelk men de armen verschaffen kan, is 
eene soepe, zamengesteld uit gepelde gerst, erwten, aardappelen, 
kleine sneden witte brood, azijn, zout en water in zekere evenredig-
heid". 1 " Omdat deze soep zo weinig onkosten eiste, werd ze be-
halve met de naam van de uitvinder ook wel met de benaming: 
„spaarsoep" of „oeconomische soep" betiteld. Zij werd geacht alles te 
bevatten wat een volwassene voor 's morgens, 's middags en 's avonds 
nodig had. Variatie van het menu was overbodig, vlees was een 
nodeloze weelde. Voor deze soep stonden bedeelden in de rij, ook in 
Nederland waar zij, na te zijn aangeprezen door de agent van de 
nationale economie J. Goldberg en door G. K. van Hogendorp, meer 
dan een eeuw lang Rumford's naam op alle tongen bracht. 1" 

Gesteund door het rapport van een raadscommissie waarin deze 
concludeerde tot de onmogelijkheid van werkverschaffing, richtte 
het Bossche college van regenten over de Godshuizen op 29 novem-
ber 1845 aan de gemeenteraad het verzoek om „uit hoofde der on-
uitvoerbaarheid der tot dusverre voorgedragen plans ter werkver- 

138) Van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, blz. 166; A.G., ds. 508, Circul. soep-
uitdeling 1817. 
138) Benjamin, Grave van Rurnford, Proeven ter oprichting van armen-inrichtingen, 
en beschrijving van die welke te München door zijn hoogwelgeb. zijn opgericht 
(Z.p. 1807), blz. 248. 
140) Burema, a.w., blz. 258-263; Melief, a.w., blz. 60; L. J. Rogier, Leke-gedachten 
en -invallen over de caritas (Amsterdam 1959), blz. 9-10. 
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schaffing aan behoeftigen, eene meerdere uitbreiding aan de uit-
deeling van soep en andere warme spijzen te geven en daartoe eene 
spaarkeuken op te richten". Het wilde komen tot een forse uitbrei-
ding van de reeds aan het begin van de eeuw aangevangen voedsel-
voorziening. De controleur van het college was naar enige „Holland-
se steden", onder meer naar Leiden, geweest om de verschillende 
spijskokerijen aldaar te bezichtigen. Het plan werd ter tafel gebracht 
de oude soepkamer in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis grondig 
te vernieuwen en geschikt te maken om zo nodig 3.000 porties per 
dag te kunnen leveren. De kosten werden begroot op f 1.350,—. 141 
De keuken werd in gereedheid en de uitbreiding en vernieuwing tot 
stand gebracht voor de som van f 1.655,57 5. Juist in de week voor 
kerstmis kon de uitdeling op grote schaal een aanvang nemen. De 
raad, „in overweging genomen zijnde de drukkende omstandighe-
den waarin de minvermogende ingezetenen dezer Stad verkeeren, 
alsmede de noodzakelijkheid om daarin vanwege deze Stad zoo veel 
doenlijk tegemoet te komen, waartoe de uitdeeling van Spaarsoep 
als een der geschiktste middelen moet geacht worden", besloot voor 
deze hernieuwde start de niet onaanzienlijke subsidie van f 6.000,—
toe te kennen. 142  Dit sympathieke gebaar werd herhaald in de win-
ter erna, alsmede in de jaren 1854-1860, toen voor de uitdeling 
van soep telkens 2 á 3.000 gulden beschikbaar gesteld werd. Hierna 
stokte de vrijgevigheid van de zijde der stadsoverheid wegens de in 
paragraaf 6 uitvoerig omschreven redenen. 1" 

Met het verschaffen van de voedzame spijzen werd meestal be-
gonnen in de maand december, wanneer de nijpende koude zich 
deed voelen in de schamele woningen en de armen bij gebrek aan 
verdienste en duurte van levensmiddelen vaak grote ontberingen 
leden. Dagelijks stond dan een lange rij paupers voor het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis in de Hinthamerstraat met pannen, pot-
ten en ketels om hun portie in ontvangst te nemen. De soep werd 
aangereikt door een loket, want op advies van de controleur van het 
college — het idee had hij opgedaan in Utrecht — was in 1854 een 

141) G.A., Notulen Raad, 13-12-1845 nr. 5, blz. 404. 
142) t.a.p., 27-1-1846 nr. 6, blz. 12; G.A., Gemeenteverslag 1846, h. XII. 
143) A.G., Notulen Regenten, 27-11-1874 nr. 14: Brief Regenten 27-11-1874 nr. 
798. 
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beschot geplaatst, „waardoor belet wordt dat ieder die soep komt 
halen, kan zien wat in de kookkamer gedaan wordt". 144  Behalve dat 
zo de „gratis porties" konden worden afgehaald, werd de soep ook 
tegen een gering bedrag beschikbaar gesteld „voor den handwerks-
man". En het college achtte het toch wel wenselijk „de afgifte der 
Spijzen van de zoodanigen welke voor de gestelde prijzen zullen 
afhalen, eenen anderen ingang of tijd tot de Spijskamer aan te wij-
zen. Hierdoor toch zouden verscheidenen welke de eergierigheid 
wederhoud, tot het halen van die Spijzen tegen betaling worden 
aangespoord". 145  Het uitdelen van de soep was een dagelijks terug-
kerend tafereel tot aan het einde van de winter, administratief vast-
gesteld op 1 april. Op deze datum ving de zomerbedeling aan, tenzij 
de stad, en dus de woningen van de armen, nog geteisterd werden 
door overstromingen, want dan toonden de regenten zich wel bereid 
de uitdeling enige weken voort te zetten. 146  

De bereiding van de soep was toevertrouwd aan de directeur van 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, daarin bijgestaan door enige 
bedienden. Jaarlijks ontvingen zij hiervoor een toelage. Later werd 
dit werk overgenomen door de zusters van hetzelfde gesticht. 147  
Aanvankelijk werd naast soep ook wel vaste spijs bereid. In zijn 
verslag over de uitdeling in 1853 vermeldt de controleur tenminste 
dat de combinatie van aardappelen, kool en spek in de voorgaande 
jaren is tegengevallen, „doordien de kool te waterachtig is en ligt 
zuur wordt, waarom hij voor heden de spijs door bijvoeging van 
haver de gort en tarwemeel zooveel mogelijk bruikbaar gemaakt 
heeft en de aanstaande week in plaats van wittekool en aardappelen 
wortelen met aardappelen zal probeeren". 148  Vermoedelijk heeft men 
zich na dit jaar gehouden aan soep, waarin dan de nodige afwisse-
ling was, zoals blijkt uit het menu van het seizoen 1859-1860: 

144) t.a.p., 22-2-1854, blz. 37. 
141) G.A., Notulen Raad, 5-12-1846 nr. 18, blz. 152 e.v. 
148) De soepuitdeling viel ongeveer samen met de „winterbedeling" van de gelde-
lijke onderstand. 
147) A.G., nr. 509, Verantwoording spaarsoep, blz. 2; A.G., Notulen Regenten, 
21-10-1881 nr. 7; E. Heyrman, Gedenkboek bij de eetnefeestviering van de con-
gregatie der zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945 (Gent 1946), blz. 
133. 
148) A.G., Notulen Regenten, 26-10-1853. 
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zondag : witte bonensoep met gezouten spek, 
maandag : rijstsoep met rundvlees, 
dinsdag : erwtensoep met spek, 
woensdag : witte bonensoep met spek, 
donderdag: rijstsoep met rundvlees, 
vrijdag 	: erwtensoep, 
zaterdag : witte bonensoep. 

De ingrediënten benodigd voor 100 porties witte bonen- of erwten-
soep van anderhalve liter waren: 1/4  mud erwten of bonen, 5 pond 
rijst, 2 pond boter of 5 pond spek of vlees, 3 pond selderij of prei, 
zout en peper naar rato. Voor een zelfde hoeveelheid rijstsoep was 
nodig: 20 pond rijst, 5 pond rundvlees, 3 pond selderij, zout en 
peper naar rato. 149  Een volgend culinair gegeven, ons eveneens be-
kend uit de notulen van het college van regenten, vormde het be-
sluit in 1861 de rijstsoep, vermoedelijk omdat zij minder voedzaam 
was, uit het menu te schrappen en bij afwisseling alleen erwten- en 
bonensoep te bereiden, alsook om voortaan, met uitzondering van 
twee dagen in de week, geen vlees maar spek te nemen. Op vasten-
dagen zou boter in plaats van vlees of spek gebruikt worden. 15° 

Gaan we de gegevens na van de hoeveelheid soep die werd uit-
gedeeld, dan vinden we gedurende de dertien jaren na de vernieu-
wing van de keuken in 1845 het getal van 800-1.000 porties per 
dag, wat voor een heel kookseizoen wel eens ruim 145.000 porties 
betekende. 151  Een niet gering aantal, wanneer men bedenkt dat 
Den Bosch in de vijftiger jaren van de vorige eeuw niet meer dan 
ongeveer 20.000 inwoners telde. Dit grote aantal was niet alleen 
mogelijk dank zij de vrijgevigheid van de Bossche burgerij, maar 
vooral ook dank zij de subsidie die het stadsbestuur in deze jaren 
nog verstrekte. Dat zich onder de soepafhalers menige arme van bui-
ten de stad bevond, mogen we afleiden uit het feit dat de gemeente-
raad voor het seizoen 1858-1859 slechts een subsidie van f 1.000,— 
beschikbaar stelde op voorwaarde dat de soep alleen zou worden uit- 

149) t.a.p., 22-12-1859, blz. 133-134. Bedoeld is hier het z.g. Nederlands pond; 
een mud was gelijk aan 80 van zulke ponden. 
150) t.a.p., 18-12-1861, blz. 108. 
151) ta.p., 23-1-1850, 25-11-1854 en 2,1-1856; G.A., Notulen Raad, 27-1-1846 nr. 
6, blz. 12. 
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gedeeld aan personen die binnen deze stad armlastig waren. 152 
Toen de overheidssubsidie nadien geheel achterwege bleef, liep de 
hoeveelheid soep snel terug, tot die in de zeventiger jaren kwam op 
gemiddeld 200 á 300 porties per dag, welk aantal de verdere jaren 
gehandhaafd bleef. 153  

Nu was het achterwege blijven van overheidssubsidie niet de 
voornaamste oorzaak van de drastische vermindering. Dit kwam 
eerder door een afneming van de behoefte, door het minder worden 
van de armoede in de laatste decennia van de negentiende eeuw. 
Begrijpelijk dat de meeste armen en arbeiders bij het stijgen der 
lonen na 1870 afzagen van deze weinig verheffende vorm van 
voedselverkrijging. De soepkamer van de Godshuizen verdween 
uit hun belangstelling, evenals het geval was ten opzichte van de 
spijskokerij van de St. Vincentiusvereniging. Voor de schamele loka-
liteiten waar de soep werd uitgedeeld, verzamelde zich nu alleen 
nog een rij van versjofelde ouden van dagen en van kinderen uit de 
echte paupergezinnen, die de soep van de Godshuizen echt niet 
konden missen of die op een voordeeltje uit waren. Het experiment 
van de schoolvoeding waarmee in 1866-1867 werd gestart, vermocht 
de tanende belangstelling voor de soepkokerij niet veel te verbeteren. 
Dit experiment werd trouwens maar op heel bescheiden voet uitge-
voerd: 17,5 porties per dag voor kinderen op de stadsarmenschool het 
eerste jaar, het jaar daarop 82 porties. 154  

Onverbrekelijk verbonden met en onmiddellijk voorafgaand aan 
de jaarlijkse soepuitdeling was het traditionele rondschrijven van het 
burgerlijk armbestuur aan alle welgezeten burgers van de stad om 
hun beurzen te openen en dit „menschlievend doel door een alle-
zints milde inschrijving krachtdadig te ondersteunen". 155  De distri-
butie van de soep geschiedde langs drieërlei wegen. Allereerst werd 
aan de werkelijk behoeftigen door het armbestuur gratis soep ver- 

1") A.G., Notulen Regenten, 11-11-1858, blz. 111. 
153) t.a.p., 28-12-1859, blz. 135-136; G.A., Gemeenteverslag 1867, h. X blz. 79; 
A.G., coll. De Kort ds. B, Lijst soepuitdeling 1878-79; A.G., nr. 509, Verant-
woording spaarsoep; Heyrman, a.w., blz. 133. 
154) A.G., Notulen Regenten, 30-1-1867 nr. 14; G.A., Gemeenteverslag 1867, h. X 
blz. 79. 
155) G.A., Notulen Raad, 1-12-1847 nr. 9, blz. 326; A.G., ds. 508, Circul. soep-
uitdeling van verscheidene jaren. 
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strekt. De kosten hiervan werden gebracht ten laste van het Bede-
lingsfonds. Soms, wanneer strenge vorst en overstroming een nood-
toestand hadden geschapen, gold de uitdeling heel de arme stadsbe-
volking. Deze uitdeling op kosten van het Bedelingsfonds werd 
enorm ingekrompen, toen de gemeenteraad na 1860 geen subsidie 
meer wilde verstrekken. Een enkel seizoen toonde nog een uitschie-
ter, doordat de stedelijke of provinciale watersnoodcommissie dan te 
hulp kwam. 156  Vervolgens kon iedere stadsbewoner soep krijgen 
tegen betaling. In 1845-1846 kostte een portie van anderhalve liter 
zes cent, welke prijs nadien wel niet aan grote veranderingen onder-
hevig geweest zal zijn, omdat de belangstelling om op deze wijze 
soep te verkrijgen nooit erg groot was. 157  

De derde methode, waarop de soepbedeling eigenlijk steunde, 
was die der intekenlijsten. Ieder jaar, vóór de aanvang van de winter, 
zond het college van regenten een circulaire rond met lijsten waarop 
de gegoede burgers naar believen konden intekenen voor porties soep 
ter beschikking van het armbestuur dan wel voor porties soep waar-
aan men zelf een bestemming wenste te geven. Dit rondschrijven, 
dat somtijds werd ondersteund door een opwekking van de kansel, 
in de krant of een bekendmaking van burgemeester en wethouders, 
boekte meestal behoorlijk resultaat. Geijkte uitdrukkingen als „Bij 
het naderen van den Winter", „den zorgelijken toestand der minver-
mogenden", „Geene ondersteuning werkt beter op de gezondheid 
onzer armen dan de uitdeeling eener voedzame warme spijs", misten 
hun uitwerking niet. De inzameling bracht het eerste jaar, 1845— 
1846, 834 aandelen op. 158  Elk aandeel, aanvankelijk 50 en later 60 
porties groot, gaf recht op driemaal in de week een portie gedurende 
heel het winterseizoen. Voor de armen was het dus zaak, wilde men 
heel de week gratis eten bekomen, bij hun weldoeners aan te drin-
gen op twee aandelen voor ieder. Bij het nazien van de intekenlijsten 
moet men toegeven, dat de gezeten Bossche burgerij in dit opzicht 
beslist geen gierigheid aangewreven kan worden. In het begin van 
de vijftiger jaren liep het aantal gekochte aandelen op tot ongeveer 

158) A.G., Notulen Regenten, 11-11-1858, blz. 111; vgl. ook noot 143. 
157) A.G., Notulen Regenten, 27-1-1846. 
158) GA., Notulen Raad, 27-1-1846 nr. 6, blz. 12. 
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1.400. Zo werd voor de winter 1853-1854 ingetekend voor 1.392 
aandelen, ter beschikking van 159 : 

de vier Vincentius-conferenties 	 : 450 
bepaalde, met name genoemde huisgezinnen : 359 
het burgerlijk armbestuur 	 : 316 
de intekenaren zelf ter eigen bestemming 	: 159 
de diaconie der nederlands-hervormde gemeente : 108 

Na deze hoogtepunten daalde het aantal intekeningen. In 1867 liep 
het terug tot beneden 300 en tot 1912 bleef het schommelen tussen 
200 en 300. 1 " Als een van de redenen voor de afnemende belang-
stelling voor de soepkokerij van de Godshuizen kan worden aange-
voerd de oprichting van een eigen spijskokerij door de St. Vincen-
tiusvereniging in 1856. Verder mag men veronderstellen dat die 
daling verband hield met het afnemen van de armoede. Immers het 
verschaffen van voedsel was ingeval van schrijnende nood de vorm 
van hulpverlening die de burger het meest aansprak en wanneer dan 
een beroep werd gedaan op zijn beurs, was de Bossche burgerij niet 
ongenegen daarin royaal te tasten. 

De aandelen varieerden in prijs al naar gelang de kosten verbon-
den aan de soepbereiding. De prijs van f 3,— die aanvankelijk gold, 
werd van 1856 tot 1867 teruggebracht tot f2,50. Aan het einde van 
de zeventiger jaren betaalde men voor een aandeel echter f4,— tot 
f 4,50. 161  Deze toch wel hoge prijs van f4,50 kon, zo merkte de 
voorzitter van het college van regenten in 1881 op, „met het oog op 
de voordeelige saldo's der soeprekening veilig (weer) op f 4,— wor-
den gesteld, hetwelk echter een aanmerkelijk minder kapitaal zou 
opleveren". Na beraadslaging bleef de prijs van f4,50 gehandhaafd, 
immers de slotsom van deze handelwijze was „dat de rekening sloot 
met een voordeelig saldo en de armen zijn welgedaan". 162 

Deze opmerking vestigt onze aandacht weer op het college van 
regenten, dat ondanks de gezonde financiële toestand van de soep-
kokerij zijn goede bedoelingen lang niet altijd met het gewenste 

166) A.G., Notulen Regenten, 26-10-1853. 
leo) A.G., nr. 509, Verantwoording spaarsoep. 
161 ) A.G., ds. 508, Circul. soepuitdeling; A.G., Notulen Regenten, 27-11-1874 
nr. 15; 10-11-1876 nr. 13, blz. 499, en 25-10-1878 nr. 9, blz. 268. 
16!) A.G., Notulen Regenten, 21-10-1881 nr. 7. 
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resultaat bekroond zag. Het systeem van intekenlijsten, hoe nood-
zakelijk en voordelig ook voor het Bedelingsfonds, dat zich anders 
met de onkosten zou moeten belasten, gaf nogal eens aanleiding tot 
wanordelijkheden. Begrijpelijk, omdat vele inschrijvers maar al te 
graag gebruik maakten van de mogelijkheid zelf een bestemming te 
geven aan de door hen betaalde porties. „Aangezien sommige be-
hoeftigen alom om soep vragen en zoveel portien bekomen dat ze 
die tegen een geringen prijs verkoopen, wordt die ondersteuning bij 
veelen ook niet geacht". Vervolgens gebeurde het niet weinig „dat 
de inschrijvers hunne portien uitgeven aan personen die hier niet 
armlastig zijn, waardoor de stad als overladen wordt met vreemde 
huisgezinnen, voor welke veele gemeentebesturen geen onderstands-
kosten willen terugbetalen en die zich alleen hier in den winter op-
houden, omdat hen op gezegde wijze de onderstand ligtelijk ge-
wordt". 163  Dit was het regentencollege uiteraard een doorn in het 
oog. Het trachtte deze onregelmatigheden tegen te gaan, maar wist 
eigenlijk geen geschikte middelen daartoe. Het niet rondzenden van 
intekenlijsten betekende voor het Bedelingsfonds een financiële 
strop, daarom werd het maar eenmaal toegepast. 164  Een ander maal 
weigerde het rigoreus lijsten aan te nemen waarop porties gereser-
veerd stonden voor eigen beschikking zonder dat de naam van het 
betrokken gezin medegedeeld werd, of voor huisgezinnen die in de 
stad geen recht op onderstand hadden. 166  Meestal echter bepaalde 
het zich tot een vriendelijk verzoek in de circulaire de uitdeling over 
te laten aan het armbestuur of tenminste de namen op te geven van 
de te bedelen gezinnen om aldus misbruiken te voorkomen. 166  

Een vluchtige blik in de boeken van het college verklaart de ver-
knochtheid van de heren regenten aan deze vorm van hulpverlening, 
behalve wegens de ongetwijfeld „nuttige" uitwerking voor de armen, 
voor een niet onbelangrijk deel wegens het feit dat de soepkokerij 
niet alleen zichzelf grotendeels kon bedruipen, maar ook vaak een 
voordelig saldo afwierp, althans in de perioden 1854-1859 en 1876— 

163) t.a.p., 22-12-1859, blz. 133-134. 
Du) t.a.p., 22-12-1859, blz. 133-134, en 18-4-1860, blz. 32. 
163) t.a.p., 11-12-1861, blz. 106, en 18-12-1861, blz. 108. 
166) A.G., ds. 508, Circul. soepuitdeling 1867 en 1870. 
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1899. In laatstgenoemd tijdvak bedroeg het jaarlijkse overschot op 
de soeprekening meestal enige honderden guldens. 167  

Zoals reeds werd opgemerkt, behartigde niet alleen het college van 
regenten over de Godshuizen de belangen van een soort gaarkeuken, 
ook de St. Vincentiusvereniging hield er sinds 1856 een op na. Toen 
in 1853 de stad werd bedreigd door een cholera-epidemie, richtte de 
bijzondere raad aan het college van regenten het verzoek om als 
voorzorgsmaatregel tegen deze ziekte in samenwerking met de con-
ferenties een soepuitdeling op grote schaal te organiseren. Om dit 
mogelijk te maken zouden zij gezamenlijk een beroep doen op de 
milddadigheid der burgerij. Door het in ruime mate uitdelen van 
Rumfordse soep beoogde men het weerstandsvermogen van de arme 
en slecht gevoede volksklasse te verhogen. 188  „Wij mogen het aan 
die spoedig aangebragte hulp welligt ten deele toeschrijven, dat tot 
heden de gevreesde ziekte, die in verschillende deden van ons Rijk 
zoo vele offers eischte, hier ter stede, Gode zij dank, slechts zeer be-
perkt is geweest", schreef de bijzondere raad in november van dat 
jaar. 169  Deze actie, die bij de burgerij goed was ontvangen en een 
ruime deelneming had genoten, had echter nog een andere uitwer-
king. Zij wekte het verlangen van de vincentianen naar een eigen 
spijskokerij, niet alleen om in geval van epidemieën zelf de nodige 
maatregelen te kunnen nemen, maar ook als een blijvende instelling 
die „krachtdadig (zou kunnen) medewerken tot onderstand gedu-
rende de tegenwoordige duurte en den wintertijd". 17° Dat verlangen 
bleef in de volgende jaren, gedurende welke de samenwerking 
met het burgerlijk armbestuur zich voortzette en de conferen-
ties in overleg met dat bestuur de soepuitdeling verzorgden. 171  
Toen in februari 1856 de sociëteit Fabrieks- en Handwerksnijverheid 
het plan opvatte eveneens een kokerij in te richten, besloten de vin- 

17) A.G., Notulen Regenten, 25-11-1857 en 18-4-1860, blz. 32; A.G., nr. 509, 
Verantwoording spaarsoep. 
168) A.V.B., ds. 1B nr. 348, Brief Bijz. Raad 21-9-1853. 
168) t.a.p., nr. 349, Circul. Bijz. Raad 28-11-1853. 
170) A.V.B., Jaarverslag 1852-53, blz. 65. 
171) A.V.B., ds. I B nr. 369, Brief Regenten 20-11-1854. 
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centianen niet langer te wachten en op 14 maart 1856 ging de bij-
zondere raad tot oprichting van een eigen spijskokerij over „om den 
werkman in staat te stellen, voor eenen matigen prijs zich een goed 
middagmaal te kunnen verschaffen". De instelling zou een algemeen 
karakter dragen, geen verschil van gezindte zou worden gemaakt. 
Om te voorkomen dat de spijskokerij te snel het stempel zou dragen 
van louter armeninstelling, werden aan de bedeelden van de vereni-
ging alleen maaltijden uitgereikt op vertoon van bonnen die hun 
door de conferenties waren verstrekt.'" 

Waarom de vincentianen deze stap deden in plaats van de samen-
werking met de Godshuizen te continueren, is ons niet bekend. 
Evenmin of zij zich helemaal niet realiseerden dat hier sprake was van 
een onnodige doublure. Mogelijk beschouwden zij hun spijskokerij 
niet als zodanig. In de vijftiger jaren richtten zij zich immers nog 
bij voorkeur tot de arbeiders onder de armen. Aan de echte paupers 
had men geen boodschap, deze moesten zich maar wenden tot de 
Godshuizen. 

Nadat in de bijzondere raad de beslissing tot oprichting van een 
spijskokerij was gevallen, zette een commissie zich aan het werk om 
hieraan uitvoering te geven. Teneinde de nodige gelden bijeen te 
krijgen werd onder de burgerij van de stad een circulaire rondge-
stuurd met de uitnodiging om in te schrijven op aandelen van 
f 50,— met 21/2% rente of zonder rente. De kosten van inrichting 
werden door de commissie berekend op f 5.000,— en de jaarlijkse 
vaste onkosten op f 1.355,—, die bij levering van 500 porties per dag 

8,5 cent gedekt konden worden. De inschrijvingen op aandelen 
zonder rente bedroegen f1.100,—, die met rente f1.600,—, en aan 
vrijwillige giften kwamen nog f 705,— binnen. Alles bij elkaar bleek 
dit bij nader inzien voldoende voor de inrichting van de keuken en 
voor de eerste aanschaf van levensmiddelen, zodat op 20 oktober van 
hetzelfde jaar de spijskokerij in gebruik genomen kon worden. 1" 

De spijskokerij van de St. Vincentiusvereniging was gevestigd in 

172) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 20-2-1856, blz. 205; A.V.B., ds. 1B nr. 457, 
Circul. spijskokerijcommissie 10-4-1856. 
173) A.V.B., ds. 1B nr. 469, Rapport spijskokerijcommissie 26-7-1856; t.a.p., nr. 
489, Statist. opgaven 20-2-1857; A.V.B., Jaarverslag 1854-55-56, blz. 13; Verslag 
Vincentius 1847-1872, blz. 63. 
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de Nieuwstraat, in de mandenmakerij van de conferentie van St. 
Pieter, die de lokalen bereidwillig voor dit doel afgestaan en voor de 
mandenmakerij een nieuw onderkomen gezocht had. De spijskokerij 
had maar liefst drie ingangen. „De eene leidt naar eene ruime zaal 
welke in den winter wordt verwarmd en bestemd is voor hen, die 
hun maal aan de Kokerij wenschen te gebruiken. De andere dient 
voor diegenen, welke de spijzen afhalen. Een derde toegang is aan 
de rechterzijde van het gebouw, voor de bedeelden der Conferen-
ciën. Deze is geheel afgescheiden van de twee vorige, waardoor zij, 
die de spijzen koopen, nimmer kunnen worden aangemerkt als tot 
het getal der bedeelden te behooren". De uitdeling van spijzen vond 
dagelijks van half twaalf tot half drie plaats, uitgezonderd op zondag. 
Voor tien cent ontving ieder die daar prijs op stelde, een portie ge-
kookte of liever gestoomde spijs, bestaande uit vlees, groente en aard-
appelen. Een directeur die daartoe naast een jaarlijks salaris van 
f 250,— vrije inwoning, vuur, licht en middageten ontving, was be-
last met het koken, daarin bijgestaan door een bijkok en schilsters 
die samen f 1,50 per dag verdienden. 174  De spijskokerij was in tegen-
stelling tot de soepkokerij van de Godshuizen tot 1861 het hele jaar 
door in bedrijf. 

Gedurende het eerste verslagjaar werden 61.971 porties bereid. 
De heren van de spijskokerij-commissie waren enthousiast en verze-
kerden „dat de aalmoes, in gekookte spijs verstrekt, alle andere ver 
overtreft". 175  Dit enthousiasme werd aanvankelijk geenszins gedeeld 
door de leden van de deftige St. Jans-conferentie, die in een nota hun 
leedwezen kenbaar maakten dat in genoemd verslagjaar „eene som 
van niet minder dan f598,90 als voorschot aan de spijskokerij is uit-
gegeven, zonder dat de Presidenten, leden van den Bijzonderen 
Raad, daarover gehoord en de belangen der Conferencies daarin ge-
kend zijn". Dit voorschot was afkomstig uit de kas van de bijzonde-
re raad, die zijn inkomsten grotendeels ontving uit de bijdragen van 
de honoraire leden. Deze bijdragen nu waren gegeven voor de con-
ferenties tezamen en hoofdzakelijk bestemd voor hun hoofddoel: het 
bezoeken en de zedelijke verbetering der armen. „Die gelden te be- 

174) A.V.B., ds. 1B nr. 469, Rapport spijskokerijcommissie 26-7-1856; A.V.B., 
Jaarverslag 1854-55-56, blz. 11-13. 
175) A.V.B., Jaarverslag 1857, blz. 10. 
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steden tot eene onderneming die 'geheel is afgescheiden van de 
overige fondsen der vereeniging' is geheel tegen den regel". De con-
ferentie verklaarde zich niet direct tegen de spijskokerij, zij verzette 
er zich slechts tegen, „indien die inrigting zou moeten in het leven 
gehouden worden ten koste van gelden, die de christelijke liefdadig-
heid voor de doeleinden der Conferenciën geeft en waarvoor de ar-
men zuchten". 178  Het succes van de spijskokerij liet echter ook de 
conferenties niet onberoerd. Al spoedig verzoenden zij zich met het 
bestaan van deze instelling als een echt onderdeel van de vereniging. 
Trouwens nu was ook voor hen de mogelijkheid geopend een groot 
gedeelte van hun bedeling in warme spijs te verstrekken. 177  

Evenals het burgerlijk armbestuur maakten de vincentianen ge-
bruik van het alom bekende systeem van intekening Zo gebeurde 
het, dat de gegoede burgers tegen de winter twee gelijksoortige ver-
zoeken daartoe in de brievenbus vonden, die behoudens enkele 
kleine verschillen, zoals de prijs per aandeel, een verrassende ge-
lijkenis vertoonden, zelfs uit typografisch oogpunt. 178  Ingeschreven 
kon worden voor aandelen ten behoeve van gezinnen door de schen-
ker zelf aangewezen of van de algemene armen, of ter beschikking 
van de diaconie der nederlands-hervormde gemeente of van een der 
conferenties. Alle aandelen, 50 of 60 porties groot, gaven recht op 
een warme maaltijd driemaal in de week. 179  

De Bossche burgers waren altijd bereid voor deze nuttige instel-
ling in hun beurs te tasten. In 1260 bijvoorbeeld werd ingetekend 
voor 421 aandelen á f 4,50.'8° Het verslag over 1889-1890 maakt 
melding van een intekenaar die maar liefst 60 lijsten á f 5,50 en van 
een andere die 30 lijsten voor zijn rekening nam. Tot de opmerke-
lijke giften behoren zeker ook de f500,— die de prins-carnaval van 
Oeteldonk in 1894 schonk en de f 39,05 van de schoolmeester van 
Hintham in 1895. 181  

176) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 8-10-1858, blz. 231-232. 
177) t.a.p., 15-12-1858, blz. 239; A.V.B., Jaarverslag 1859, blz. 12. 
' 78) Vgl. bijv. de circulaires van 1908. 
"g  ) A.V.B., ds. 1B nr. 524, Circul. spijskokerijcommissie 15-10-1858. 
180) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 8-11-1860, blz. 286: totaal-opbrengst van de in-
tekening f1.895,50. 
181) A.V.B., <is. 75-jarig bestaan, Verslag spijskokerij 1922. 
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Een zekere commerciële mentaliteit was de heren vincentianen 
niet vreemd. De intekening dekte meestal niet alleen de uitgaven, 
maar wierp vaak een aardige winst af, liggend tussen f500,— en 
f1.000,—. Wat hierover te zeggen tegen de weldoeners? Enerzijds 
wilde men getrouw ieder jaar verslag uitbrengen over de verschillen-
de activiteiten, anderzijds zat men er toch wel mee in, dat de winst 
van de spijskokerij op het publiek een niet al te gunstige indruk 
maakte. En wat te doen met deze winst? Sommigen wilden een 
reservefonds voor onvoorziene omstandigheden, anderen wilden het 
geld beleggen. Besloten werd in 1867 tot vorming van een fonds 
van f 400,— „ter bestrijding der eventueel noodig zijnde uitgaven 
voor reparatie, verbouwing als andersinds van het spijskokerii-ge-
bouw", in 1869 om voortaan een gedeelte der winst gelijkelijk over 
de conferenties te verdelen. 182  Een voorstel om de prijs per aandeel, 
die in 1867 van .1'4,50 op f5,50 gebracht was, te verlagen, werd 
verworpen. In 1879 werd die prijs zelfs op f6,— gesteld „met het 
oog op den duren tijd". 183  Een eerste administratieve manipulatie, 
„ten einde de baten der Spijskokerij voor het publiek eenigzins te 
matigen", hield in, dat deze baten in de kas van de bijzondere raad 
zouden worden gestort alvorens hiervan uitkeringen zouden worden 
gedaan aan de conferenties. In het jaarverslag zou dan niet meer 
vermeld worden „ontvangen van de Spijskokerij", maar „ontvangen 
van Liefdewerken". De volgende stap in deze richting was het ver-
zoek van de bijzondere raad aan zijn secretaris „in de jaarverslagen 
voortaan geen opgave meer te doen van de opbrengst der spijskokerij, 
daar zulks aanleiding zou kunnen geven tot verkeerde opvatting van 
het liefdewerk". "4  

In 1885 vond een eerste kleine verbouwing plaats van de spijs-
kokerij tevens Vincentius-gebouw in de Nieuwstraat. Bovendien wer-
den toen een nieuwe stoomketel en kookketels aangekocht. Dit laat-
ste betekende een verbetering, „daar de stoom thans niet meer zoals 

182) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 2-5-1867, blz. 76; 5-6-1867, blz. 77; 10-6-1869, 
blz. 111, en 10-6-1875, blz. 210. 
182) A.V.B., jaarverslag 1868, blz. 34; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 1-9-1870, blz. 
131, en 3-10-1879, blz. 9. 
184) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 5-1-1871, blz. 136; 8-5-1873, blz. 176, en 
10-6-1875, blz. 210. 
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bij het oude systeem in het eten komt, zoodat daardoor de spijzen 
veel smakelijker zijn en ook niet zoo spoedig zuur worden als dit 
vroeger wel eens het geval was". 185  Zeven jaar later werd na veel 
aarzeling besloten tot een grondige verbouwing en aanpassing. Wij 
weten niet zeker of er in het oude gebouw een loket was waardoor-
heen het voedsel aangereikt werd, wel was dit zo na de verbou-
wing. 186  

De hoeveelheid warme spijs die ieder jaar werd bereid, vertoont 
een merkwaardig verloop. De eerste jaren was de spijskokerij het 
hele jaar door geopend en werd er een omzet bereikt van 50 á 60.000 
porties, in 1859 zelfs van 63.540 porties. Spoedig bleek echter dat 
de behoefte der armen in de zomermaanden niet zo groot was, dat 
men er dan meestal wel in slaagde zijn eigen potje te scharrelen. 
Daarom werd vanaf 1861 in de zomermaanden gesloten. 187  Na een 
omzet van ± 40.000 porties in de zestiger jaren, liep die terug in de 
zeventiger jaren tot ± 35.000 en in het begin van de tachtiger jaren 
tot ± 30.000. 1 " Deze daling moet toegeschreven worden aan het 
afnemen van de armoede, zoals we al geconstateerd hebben bij de 
soepkokerij van het burgerlijk armbestuur. Een bewijs hiervan zijn 
in mindere mate de zo nu en dan opduikende klachten over de be-
reiding van de spijzen 188 , maar duidelijk de voortdurende wanorde-
lijkheden en knoeierijen met kaartjes door de armen. De klachten 
hierover in de vergaderingen van de bijzondere raad werden gaan-
deweg talrijker. Wij vernemen ze voor het eerst in 1870, toen „met 
het oog op de wanordelijkheden die dagelijks bij het afhalen der 
spijzen plaatsgrijpen" besloten werd uit elke conferentie nog een 
assistent-lid aan de spijskokerij-commissie toe te voegen. Het ver- 

1 ") A.V.B., Jaarverslag 1885-86, blz. 10. 
16) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 18-8-1892, blz. 72-73; A.V.B., Jaarverslag 1911- 
12, blz. 26. Een met winst werkende spijskokerij kwam niet alleen in Den Bosch 
voor. Ook de Amsterdamse spijskokerij wierp ieder jaar een batig saldo af van 
f 3 á 4.000,—, waarover eveneens angstvallig gezwegen werd om niet de indruk 
te vestigen dat men deze instelling alleen exploiteerde om de winst. Zie hierover 
100 Jaar Vincentius hoofdstad, dl. I, blz. 23 en 45-46. 
187) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 7 en 22-3-1861 alsmede 8 en 22-4-1861, blz. 
292-300. 
188) A.V.B., Jaarverslagen en ds. 15, Statist. opgaven spijskokerij. 
188) A.V.B., jaarverslag 1865, blz. 10; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 6-3-1901, 
blz. 127. 
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handelen van de spijskaartjes werd gepoogd tegen te gaan door een 
nauwkeuriger administratie. 1" 

Deze duidelijke tekenen van onderwaardering van de zijde der 
armen werden door de spijskokerij-commissie wel gezien, maar geens-
zins op juiste wijze beoordeeld. Hoe anders te verklaren, dat in 1885 
en 1892 nog zoveel geld gespendeerd werd aan een verbetering en 
uitbreiding van de spijskokerij, terwijl in dezelfde tijd sommigen in 
de commissie zich al afvroegen of een spijskokerij nog wel voldeed 
aan een noodzakelijke behoefte. De heren vincentianen leden in dit 
opzicht echter aan dezelfde kwaal als de heren regenten. „Wij wil-
len hier niet spreken van die weldadige, van die gelukkige gewaar-
wording die een oprecht Vincentiaan ondervindt en gevoelt, wan-
neer hij de armen in Christus mag spijzen, mag weldoen, neen, wij 
hebben hier alleen op het oog de milde gevers, de giften zelven, die 
ons in staat hebben gesteld den armen medebroeder de weldoende 
hand te kunnen reiken, hun hard lot en kommer leven eenigzins te 
kunnen verzachten, en in navolging van ons Patroon, den H. Vin-
centius, liefdadig te kunnen zijn", zo schreef de president van de 
commissie in 1895. 191  En wie zou de euvele moed hebben om zo'n 
verdienstelijke instelling aan haar weldoeners te ontnemen? 

De conferenties brachten meer besef op voor de realiteit. Op het 
verwijt van de spijskokerij-commissie in 1897 dat de conferenties niet 
genoeg waardering hadden voor het werk der spijskokerij en maar 
weinig bedelingen in spijs deden, antwoordde de conferentie van 
St. Jacob na de eerste bewering weerlegd te hebben: „Een feit is het, 
al betreuren wij dit nog zoo, dat onze armen over het algemeen niet 
van bedeeling in spijs believen gediend te zijn. Men verstrekt de 
armen wat hun het aangenaamste is. Bovendien koopen de armen 
voor enkele centen de kaartjes, zoodat aan de uitgifte van spijskaar-
ten niet meer waarde wordt toegekend dan den prijs, dien zij er zich 
voor betalen". 192  De waardering van de armen nam steeds meer af, 
getuige het veelvuldig verkopen van de spijskaartjes dat bleef voort- 

190) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 7-1-1870, blz. 121; A.V.B., Jaarverslagen 1881- 
82, blz. 34, en 1884-85, blz. 10. 
191) A.V.B., ds. 2E, Verslag 1894-95. 
192) A.V.B., ds. 3A, Verslag conf. St. Jacob 1896-97. 
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duren. 195  De vice-president van de Jacob-conferentie stelde tien jaar 
later wederom de vraag, of het nog wel veel nut had de bedeelde 
gezinnen spijs te laten halen. „De halers van spijs klagen erg over 
den verwarden toestand, die daar heerscht en over den rommel van 
volk waartusschen zij hun beurt hebben af te wachten. Bovendien 
hebben de meeste liever andere bedeeling dan spijs".' 94  De conferen-
tie van St. Cathrien hakte de knoop door en droeg de haar geschon-
ken kaarten over aan de zusters om ze te gebruiken op school. 195  

De schoolvoeding betekende een lichtzijde aan de weinig realisti-
sche houding van de spijskokerij-commissie en de bijzondere raad. In 
1871 waagde de conferentie van St. Pieter een proef, toen zij een 
gift van f 400,— ontvangen had. 196  Later, in 1886, werd de school-
voeding officiëel in het programma van de spijskokerij opgenomen. 
Ruim 10.000 porties werden in de negentiger jaren aan de kinderen 
van de parochiescholen uitgedeeld. „Nergens komt het eten beter 
tot zijn recht dan op de scholen. Is het voor lagere scholen wensche-
lijk, nog noodiger is het voor de bewaarscholen, omdat daar vele 
kleinen, uit gemakzucht der moeders, of omdat deze door den nood 
gedwongen worden, den geheelen dag tot 's middags vier uur blijven. 
Velen van die kleinen krijgen dan wat onsmakelijk, opgewarmd eten, 
anderen leven de geheele week, op Zaterdag en Zondag na, van het 
brood dat zij meebrengen, en de melk, die hun op school daarbij 
wordt verstrekt". Aldus werd de nieuwe koers die de Bossche spijs-
kokerij was ingeslagen, door mevrouw A. v. Leeuwen-Francken in 
het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming van 5 mei 
1900 ter navolging aanbevolen. 197  

De schoolvoeding uit het oogpunt van armenzorg werd niet overal 
even gunstig ontvangen als in Den Bosch. De Tijd bijvoorbeeld liet 
er zich op 5 december 1908 nogal kritisch over uit naar aanleiding 
van een Amsterdams rapport over dit onderwerp. Het dagblad 
onderschreef de bezwaren die door de tegenstanders te berde werden 
gebracht. Deze waren van mening dat het onderwijzend personeel 

193) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 4-4-1906, blz. 25. 
194) t.a.p., 4-12-1906, blz. 44-45. 
193) A.V.B., Jaarverslag 1908-09, blz. 17. 
199) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 9-11-1871, blz. 148. 
197) Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, jrg. 1 (1900), bh. 63. 
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onmogelijk kon beoordelen of het verstrekken van voedsel en kleding 
aan de kinderen al dan niet noodzakelijk was, met als gevolg mis-
bruik en slechte verstandhouding tussen school en ouders over ver-
keerd genomen beslissingen. De gemakkelijke wijze waarop de arti-
kelen waren te verkrijgen, werkte vervolgens demoraliserend op de 
jeugd; deze leerde de onderwijzer voor te liegen en te bedriegen. 
Tenslotte wezen zij op de weinig positieve invloed van de schoolfi-
lantropie op het gezinsleven: de kinderen voelden zich hierdoor min-
der afhankelijk van de ouders, de warme maaltijd werd niet in het 
gezin genoten, enzovoort. De Tijd achtte al deze argumenten vrij 
belangrijk en meende dat zij sterk pleitten tegen de inmenging van 
de school inzake voeding en kleding. Bedoeld rapport, opgesteld 
door een onderzoekscommissie van hoofden van openbare en bijzon 
dere scholen, was in zijn conclusies wat positiever tegenover deze 
vorm van charitas of filantropie. Wel achtte het de overal te beluis-
teren bewering dat die hulpverlening de resultaten van het onderwijs 
ten goede zou komen, aan twijfel onderhevig. „Vele gunstige uit-
spraken ten deze lijken der Commissie meer ingegeven door de groote 
ingenomenheid met dezen tak van gemeenschapszorg dan door nuch-
tere waarneming". 198 

§ 12. DE „ONMOGELIJKHEID" VAN WERKVERSCHAFFING 

Het verschaffen van werk lijkt ongetwijfeld een van de meest ge-
eigende middelen om de armoede effectief te bestrijden. Verplaatst 
men zich echter naar de tweede helft van de vorige eeuw, dan blijkt 
dat dit middel door de toenmalige Bossche liefdadige instellingen en 
het stadsbestuur geenszins als zo voor de hand liggend werd be-
schouwd. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw trof men in 's-Herto-
genbosch een tweetal inrichtingen aan die zich speciaal met werk-
verschaffing bezighielden, namelijk een armennaaischool en een spin-
school. De armennaaischool, in 1817 tot stand gekomen, was verbon- 

les) De Tijd, 5 - 12- 1908. 
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den aan de stadsarmenschool en daar ook gevestigd. De spinschool 
dateerde van 1820. In tegenstelling tot hetgeen de namen zouden 
doen vermoeden, waren beide instituten niet zozeer een eerste aanzet 
voor het technisch onderwijs ter stede, veeleer waren ze te beschou-
wen als „werkplaatsen van liefdadigheid" ter bestrijding van het 
pauperisme. 199  Hoewel er wellicht sprake was van enig primitief 
vakonderwijs, ging het toch voornamelijk om de geldelijke opbrengst, 
die de kosten van deze twee instituten moesten dekken en tegelijker-
tijd de armenfondsen ontlasten van de financiële zorg voor een aan-
tal behoeftigen. Kon men niet tot een lonende exploitatie komen, 
dan was de terugslag meteen merkbaar. Zo leest men in het provin-
ciaal verslag over 1825 dat de naaischool kwijnde, omdat „het naai-
werk voor de kasernen.... aan haar is ontnomen". 200  Beide scholen 
stonden onder het toezicht van de Godshuizen en boden samen 
plaats voor ongeveer 120 armen. Het onderwijs aan de naaischool 
werd van de oprichting af gegeven door een „naaimaitres", vrouw 
Aldrogge. Aan het hoofd van de spinschool stond „opziener" J. 
Manni. 291  

De spinschool heeft geen lang bestaan gekend; in 1824 werd haar 
opheffing vermeld „zoo wegens het gebrek aan het noodige werk-
volk als wegens het weinige nut en voordeel, hetgeen de ondervin-
ding van eenige jaren heeft doen zien". 292  Waarschijnlijk sloeg de 
eerste reden niet zozeer op de kwantiteit als wel op de kwaliteit van 
het werkvolk. Gezien de grote hoeveelheid armen die de stad telde, 
kon immers moeilijk sprake zijn van een kwantitatief tekort. 

De armennaaischool hield langer stand. In 1850 zwaaide de we-
duwe Aldrogge er nog steeds de scepter, zij het slechts over een 25- 
tal meisjes. De controleur van de Godshuizen hield namens het col-
lege van regenten een oogje in het zeil van dit zo nuttige instituut, 
waar arme kinderen niet alleen onderwijs ontvingen in het naaien 
van wollen en linnen stof, maar ook werden opgeleid tot goede ze-
den, aan arbeidzaamheid gewend en tevens in de gelegenheid ge- 

1 00) Wouters, t.a.p., blz. 211-213. 
200) Aangehaald door Verberne, Noord-Brabant, blz. 40-41. 
201) Almanak Noord-Brabant 1821, blz. 124- 125. 
20!

) Verbeme, Noord-Brabant, blz. 40. 
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steld om reeds vroegtijdig iets te verdienen. 203  Dit toezicht betrof 
veel meer de financiële situatie van de school dan het „onderwijs" 
dat aan de meisjes werd gegeven, die zich overdag bezighielden met 
naaiwerk en 's avonds lager onderwijs volgden aan de stadsarmen-
school. 204  De onkosten dienden namelijk zoveel mogelijk te worden 
gedekt door de opbrengsten van het naaiwerk. Van deze opbreng-
sten vloeide eenderde deel terug naar het Bedelingsfonds als vergoe-
ding voor het onderhoud van de school, eenderde deel ontving de 
naaimaitres, aan wie tevens uit het Bedelingsfonds voor elke leer-
ling f 6,— per jaar uitgekeerd werd, en eenderde deel was tenslotte 
voor de kinderen bestemd ter aanmoediging. Een eventueel exploita-
tietekort werd door het burgerlijk armbestuur aangevuld. 205  De reke-
ning over 1852 geeft voor verdiend werkloon f293,21 op, waarvan 
na aftrek van de uitgaven voor garen en lint een zuivere winst van 
f269,72 overbleef; eenderde deel, f90,83, was door de controleur 
aan de meisjes — gemiddeld twintig in getal — uitbetaald in maan-
delijkse bedragen. 208  De aanmoedigingspremie was dus niet zo erg 
hoog. Als extraatje werden de meisjes eenmaal per jaar getracteerd, 
„waartoe gebruykt wordt, het in den pot der kinderen zijnde geld 
voor geduurende het jaar verbeurde boetens". Bevatte deze pot niet 
voldoende voor deze feestdag, dan vulde het college van regenten 
het tekort aan. In 1851 betekende dit voor het Bedelingsfonds een 
extra uitgave van 8 á 9 gulden. 207 

Rond 1850 had de armennaaischool haar beste tijd gehad. Sedert 
de vestiging en de bloei van de parochiale armenscholen en van de 
Amalia-bewaarschool van de nederlands-hervormde gemeente, en ook 
sedert de St. Vincentiusvereniging activiteit op dit terrein ontplooide 
in de vorm van de in 1848 opgerichte borduurschool, werd van de 
armennaaischool een steeds spaarzamer gebruik gemaakt. 208  Het col- 

203) G.A., Gemeenteverslag 1851, blz. 24. 
204) A.G., Brievenboek Regenten, 28-8-1849 nr. 1015; G.A., Gemeenteverslag 
1852, h. X blz. 50. 
205) A.G., Brievenboek Regenten, 28-8-1849 nr. 1015; A.G., ds. 195, Statist. op-
gaven annennaaisehool 1849 en 1853; A.G., Notulen Regenten, 15-2-1854, blz. 
30-31. 
200) A.G., Notulen Regenten, 14-1-1853. 
207) t.a.p., 20-8-1851 en 14-1-1853. 
208) G.A., Gemeenteverslagen 1853, h. X blz. 64, en 1854, h. X blz. 55 en 61. 
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lege van regenten besloot dan ook op 22 februari 1854 tot opheffing, 
aangezien uit de rekeningen over de laatste jaren gebleken was, „dat 
deze inrigting aan deszelfs bestemming niet meer voldoet, alsmede 
dat op den Eersten Januarij slechts 19 meisjes onderwijs ontvin-
gen". 202  Aan de weduwe Aldrogge, die sinds 1817 de belangen van 
de school had behartigd, werd een pensioen verleend. 2" 

Noch in de archiefstukken van de stadsoverheid noch in die van 
het college van regenten over de Godshuizen werd na dit jaar tot 
aan 1914 ooit gewaagd van een hernieuwde poging op het terrein 
van de werkverschaffing. Wellicht kunnen de uitvoerige beraadsla-
gingen in de gemeenteraad over deze vorm van armoedebestrijding 
aan de vooravond van de tweede eeuwhelft enig licht werpen op de 
schaarste van initiatieven in de daaropvolgende jaren. 

Gewoontegetrouw stuurden gedeputeerde staten van Noord-Bra-
bant in september 1845, bij het naderen van de winter, een circu-
laire naar de plaatselijke besturen met de aansporing „tot het bera-
men van gepaste middelen om door het verstrekken van werk in de 
behoeften van de arbeidende klasse van Ingezetenen, te helpen 
voorzien". 211  Een daartoe benoemde raadscommissie bracht tien da-
gen later, na in overleg getreden te zijn met het college van regen-
ten, rapport uit. Zij onderschreef volledig het standpunt „dat het 
verschaffen van werk het beste middel is, om het voorgestelde doel 
(te voorzien in de nood der behoeftigen) te bereiken", en bracht naar 
voren dat bij onderzoek naar het soort werk breien daartoe het meest 
geschikt was gebleken. „Het breijen niet als ambacht maar als een 
tusschenbedrijf beschouwd, levert het eenige vooruitzigt om duur-
zaam loon te bezorgen, welk loon, omdat het uit den aard van het 
werk gering is, tijdens de tegenwoordige duurte aan levensmiddelen 
met 25 á 30% zal moeten worden verhoogd". 212  Hierbij zij uitdruk-
kelijk vermeld, dat men alleen het verstrekken van breiwerk tegen 
verhoogd loon aan arme vrouwen en kinderen op het oog had en wel 
in de vorm van huisindustrie. Voor de mannen had men geen ge-
schikt werk kunnen vinden, „vermits bij de Stad geene werken van 

2412) A.G., Notulen Regenten, 22-2-1854, blz. 35. 
210) t.a.p., 1-3-1854, blz. 42. 
211) G.A., Notulen Raad, 27-9-1845 nr. 2, blz. 346. 
212) t.a.p., 7-10-1845 nr. I, blz. 362 e.v. 

319 



aanbelang kunnen ondernomen en uitgevoerd worden, die gewoon-
lijk door manspersonen worden verrigt". 213  Een directe reden hier-
voor werd door de commissie niet genoemd. 

Daar evenwel juist in de wintermaanden de afzet van het in de 
huisindustrie vervaardigde breiwerk meestal stagneerde, beschikten 
de ondernemers die bij verkoop als tussenpersoon optraden, niet over 
voldoende geldmiddelen om aan de armen tijdig het door hen ver-
diende loon uit te betalen. De raad besloot daarom deze ondernemers 
de behulpzame hand te bieden en nam daartoe de volgende maatre-
gelen: 
1. „Men zal door middel van inschrijving aan de ondernemers van 

het bedoelde werk gedurende eenige maanden tegen behoorlijke 
zekerheid de noodige fondsen renteloos voorschieten. 

2. De ondernemers zullen langs dien weg den arbeid doen continu-
eren. 

3. De Stad zal zoodanig kapitaal fourneren, als nodig wordt bevon-
den om het verhoogde loon te kunnen verschaffen. 

4. Het verhoogde loon zal niet worden aangemerkt als eene bedee-
ling uit de Armenfondsen, en daarom door de ondernemers zel-
ven worden uitbetaald". 214 

Een drietal fabrikanten verklaarde zich bereid aldus te handelen. 
Aan de „gegoede en menschlievende ingezetenen" der stad werd nu 
de uitnodiging gericht deel te nemen aan een renteloos voorschot 
van f25.000,—, aangezien de „Stads kasse op dit oogenblik, en nog 
minder de Armenfondsen die gedurende den afgeloopen langduri-
gen en strengen winter zoo veel hebben geleden, geheel buiten staat 
(is) de noodige voorschotten te kunnen doen". Het voorschot zou on-
der waarborg van de gemeente in de loop van het daaropvolgende jaar 
worden teruggegeven. 215  De benodigde som was binnen een maand 
ten volle beschikbaar, maar toen kon men het met de drie fabrikan-
ten die het werk zouden verschaffen, niet eens worden, zodat er vol-
gens genoemde raadscommissie, die steeds overleg pleegde met het 
college van regenten, niets anders overbleef dan de bewuste inschrij-
ving te vernietigen en in plaats daarvan een geldinzameling te hou- 

213) t.a.p., 18-10-1845 nr.  4,  blz. 375. 
214) Vgl. noot 212. 
214) Vgl. noot 213. 
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den „om aan de behoeftige klasse warme en gezonde spijzen.... te 
verschaffen". 216 

Ofschoon gedeputeerde staten van Noord-Brabant ook in de jaren 
volgend op 1845 bleven aandringen op werkverschaffing 217 , was de 
moed er bij de raad en de regenten kennelijk volledig uit en bleef 
het gedurende heel de verdere negentiende eeuw bij boven omschre-
ven mislukte poging. Wel werd kort hierna nog het voorstel geop-
perd om de mannen aan het werk te zetten in de haven. „Het afbre-
ken van den toren in het midden van den mond der haven gelegen 
en het daarstellen van eene behoorlijke aanlegplaats voor de onder-
scheidene in werking zijnde Stoombooten (zouden) ongetwijfeld 
veel bijdragen tot verfraaijing der Stad en ter bevordering van den 
handel". 218  De minister van Oorlog verleende zijn toestemming voor 
het afbreken van de toren, maar het voorstel bleef onuitgevoerd. 2" 

Wanneer wij het woord aan de raadscommissie laten, dan argumen-
teerde men de onmogelijkheid van werkverschaffing hier ter stede 
als volgt: „De ligging onzer Stad beschouwd als vesting in eene eer-
ste verdedigingslinie, waarbij gevoegd de hooge waterstand in het 
Winter Saizoen bemoeijelijken alle werkzaamheden, die bij andere 
meer gunstige gelegene Steden in ons Vaderland uitvoerbaar zijn. 
Het daarstellen van Fabrieken, Trafieken of te dusdanige andere 
uitgestrekte Ondernemingen moeten wij geleeraard door eigen onder-
vinding als gansch ondenkbaar beschouwen". 220 

Het argument dat werkverschaffing onmogelijk was wegens de 
vestingstatus van Den Bosch, vindt men bij aanvang van de tweede 
eeuwhelft nog enige malen vermeld. 221  Het komt ons voor dat dit 
argument door de raad wellicht al te gemakkelijk werd gehanteerd 
ter rechtvaardiging voor het achterwege laten van initiatieven op het 
terrein van de werkverschaffing. Gezien het voorafgaande, vooral 
ook het project der drie fabrikanten, was het toch wel in principe 

218) G.A., Notulen Raad, 11-11-1845 nr. 2, blz. 378, en 21-11-1845 nr. 2, blz. 
397v. 
211) t.a.p., 1411-1846 nr. 10, blz. 130v, en 10-11-1847 nr. 8, blz. 310v. 
218) t.a.p., 11-11-1845 nr. 2, blz. 378. 
no) t.a.p., 19-11-1845 nr. 3, blz. 394; 10-11-1847 nr. 8, blz. 310v, en 1-41848 
nr. 4, blz. 92v e.v. 
no) t.a.p., 5-12-1846 nr. 18, blz. 152. 
221) G.A., Gemeenteverslagen 1851, h. X blz. 23, en 1853, h. X blz. 63. 

321 



mogelijk tot werkverschaffing te komen. Hetzelfde zou men kunnen 
concluderen uit de opkomst van de nijverheid in Den Bosch in de 
jaren 1850-1870. De oorzaken voor het mislukken en achterwege 
blijven van werkprojecten liggen dus op een ander vlak. Wij wijzen 
allereerst op de liberale houding die het Bossche stedelijk bestuur in 
de tweede helft van de negentiende eeuw aan de dag legde. Hierin 
paste niet, dat van overheidswege werkinrichtingen voor armen wer-
den opgericht. Mees vertolkte in zijn studie De werk-inrigtin gen 
voor armen uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd zeer 
duidelijk de denkbeelden die hieromtrent golden onder de aanhan-
gers van de leer der staatsonthouding. Volgens deze auteur waren 
aan het oprichten van dergelijke inrichtingen door de overheid ver-
scheidene nadelen verbonden. Allereerst zouden op grond van Mal-
thus' bevolkingstheorie ook werkinrichtingen de bestaande armoede 
nimmer blijvend kunnen overwinnen. Vervolgens zouden zij nadelig 
werken ten opzichte van de vrije nijverheid, enerzijds door hieraan 
kapitaal te onttrekken, anderzijds door met haar in mededinging te 
treden voor wat betreft de goederen die zij voortbrachten. De kosten 
van inrichting en exploitatie van werkplaatsen zouden, aldus Mees' 
derde argument, in vele gevallen kostbaarder zijn dan de gewone be-
deling of verpleging van armen. Tenslotte betwijfelde hij of er van 
de door de werkinrichtingen beoogde ontwikkeling en verbetering 
van de lagere volksklasse in de praktijk veel terecht zou komen. 
Door het verschaffen van arbeid de oorzaken van de armoede op te 
heffen, leek hem even ijdel als te pogen door bedeling haar gevolgen 
weg te nemen. „De kwaal der armoede.... heeft haren eersten grond 
in de armen zelf en dáár moet dus ook hare genezing gezocht wor-
den". 222  In hoeverre het Bossche stadsbestuur zich in zijn houding 
tegenover de werkverschaffing door deze liberale denkbeelden heeft 
laten inspireren, is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Wat duidelij-
ker kunnen we zijn met betrekking tot de beginselen die waren 
neergelegd in de armenwet van 1854 en die eveneens een zo groot 
mogelijke beperking van de overheidsbemoeiing voorstonden. In 
hoofdstuk Il zagen we dat de Bossche overheid bij voortduring terug- 

222) W. C. Mees, De werk-inrigtingen voor armen uit een staathuishoudkundig 
oogpunt beschouwd (Rotterdam 1844), blz. 277 en passim. 
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greep naar deze wet en voornamelijk hierop haar armenzorgbeleid 
baseerde. Ongetwijfeld vormde deze wet een rem voor het tot stand 
komen van werkverschaffingsprojecten, omdat zij de bestrijding van 
de armoede niet tot de taak van de overheid rekende. 

Vraagt men zich af waarom het burgerlijk armbestuur zich na 
1854 niet meer aan werkverschaffingsexperimenten waagde, dan 
kan een antwoord op deze vraag alleen berusten op veronderstellin-
gen. De armenwet kan in dit opzicht moeilijk gereleveerd worden, 
want zoals reeds meermalen werd opgemerkt, stoorde het college 
van regenten over de Godshuizen zich over het algemeen weinig 
aan de hierin opgenomen bepalingen betreffende de burgerlijke ar-
menzorg. Evenmin kan onbekendheid met de materie als oorzaak 
aangevoerd worden. Meer dan eens verschenen in de Bossche kran-
ten naar aanleiding van de voortdurende financiële moeilijkheden 
bij het Bedelingsfonds ingezonden brieven, waarin gepleit werd 
voor de instelling van werkinrichtingen, althans voor het geven van 
onderstand alleen op voorwaarde van arbeid. 223  Dat deze brieven 
niet eens beantwoord werden noch ter sprake gebracht in de verga-
deringen van het college, duidt erop dat het onderwerp totaal buiten 
de belangstellingssfeer van de regenten lag. Een verklaring hiervoor 
moet volgens ons gezocht worden in factoren die reeds elders door 
ons werden genoemd en besproken, te weten: de voorkeur van de 
regenten voor de traditionele liefdadigheid en hun onmacht respec-
tievelijk onwil, afstand te doen van het systeem waarin deze liefda-
digheid gestalte had gekregen; hun verantwoordelijkheid en bezorgd-
heid het Bedelingsfonds niet al te zeer te belasten; de functie van 
de bedeling als toeslag op de lonen tijdens de beginperiode van de 
industrialisatie; en tenslotte de omstandigheid dat de Godshuizen 
hoofdzakelijk te maken hadden met de echte paupers, wier eigen-
schappen welhaast onvermijdelijk ieder project van werkverschaffing 
ten ondergang doemden. De rol van laatstgenoemde factor, waarmee 
wij vooral bedoelen aan te duiden de arbeidsongeschiktheid en de 
arbeidsschuwheid van de Bossche armen, komt ook duidelijk naar 
voren bij de experimenten die de St. Vincentiusvereniging op het 
terrein van de werkverschaffing waagde. 
223) Prov. Nb. en 's-Hert. Courant, 12 en 19-1-1878, 18-4-1878, 30-11-1878 en 
12-12-1878. 
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Nauwelijks twee jaren na het falen der pogingen van stadsbestuur 
en burgerlijk armbestuur om door werkverschaffing in de noden 
van de arme volksklasse te voorzien nam de toen nog zeer jonge St. 
Vincentiusvereniging, bruisend van energie, het initiatief tot oprich-
ting van het liefdewerk der ambachten. Nog geenszins bewust van 
de moeilijkheden die dit moedige initiatief reeds spoedig in de kiem 
zouden smoren, stelde de bijzondere raad de Haagse hoofdraad in 
1847 in kennis van de oprichting van een schoenmakerij. „Wij heb-
ben voornamelijk onze aandacht op dit vak gevestigd, omdat juist 
ons gewest, vooral in deze omstreken, daarin eenen naam verworven 
heeft en uit dien hoofde het vooruitzigt bestaat, van de voortbreng-
selen onzer armen, welke wij door arbeid willen releveren, buiten af 
te kunnen kwijtraken". Met nadruk verzekerde men, dat het niet in 
de bedoeling lag de stadsnijverheid concurrentie aan te doen. Daarom 
verzocht men de hoofdraad „zoo het mogelijk ware, ten uwent een 
of meer winkeliers of kooplieden over te halen, ons van tijd tot tijd 
met eene bestelling te begunstigen". Ter geruststelling van moge-
lijke afnemers met betrekking tot de kwaliteit van het af te leveren 
produkt voegde men er aan toe: „Daar het doel van ons werk niet is, 
winsten te verzamelen, maar alleen den lediggang enigszins te weren, 
zullen wij ons bijzonderlijk er op toe leggen, goed werk te leveren". 224  

De hoofdraad stuurde zijn gelukwensen met dit initiatief per ke-
rende post. Het snelle antwoord getuigt wellicht het meest sprekend 
van de geringe ervaring van de vincentianen op dit terrein. Met name 
toonde men zich te optimistisch ten aanzien van de arbeidsgeschikt-
heid en de werklust der toekomstige werknemers. „Inderdaad, welke 
klasse van behoeftigen verdient meer onze christelijke ondersteuning 
dan die der ambachtslieden, wien het niet aan lust tot arbeid maar 
aan werk zelf ontbreekt, en die onze wekelijkse ondersteuning zullen 
kunnen derven, indien wij dien werklust aanwakkeren, hun werk 
bezorgen en daardoor in staat stellen om zelve in hun onderhoud en 
dat 'hunner gezinnen te voorzien". 225  

De schoenmakerij heeft geen voorspoedig bestaan gekend. Het 
voornaamste euvel waarmee zij al spoedig te kampen kreeg, was het 
gebrek aan bestellingen. In het eerste jaar van haar bestaan werden 
221

) A.V.B., ds. IA nr. 41, Brief Bijz. Raad 23-11-1847. 
122) t.a.p., nr. 42, Brief Hoofdraad 24-11-1847. 
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door gemiddeld tien â twaalf schoenmakers, die een loon verdienden 
van ruim 25 cent per dag, 2.227 paar schoenen en 142 paar muilen 
vervaardigd. Hiervan konden slechts 1.570 paar schoenen worden 
afgezet. De muilen konden wel allen worden verkocht. 226  De slechte 
afname van de schoenen was volgens de president van het liefde-
werk, J. Th. Luyckx, hieraan te wijten, „dat men met ons fabricaat 
geen vrede schijnt te hebben". De kwaliteit van de vervaardigde 
produkten was dus kennelijk niet al te best, ondanks het gebruik 
van goede grondstoffen. 227  

De verklaring voor de slechte gang van zaken, zoals die werd ge-
geven door de vincentianen: arbeidsongeschiktheid en onervarenheid 
der tewerkgestelden —› slechte kwaliteit van het produkt afzet-
moeilijkheden, lijkt ons te simpel en bovendien niet geheel juist. In 
het reglement dat voor de schoenmakerij was opgesteld, was namelijk 
de bepaling opgenomen dat de vergoeding van de werkzaamheden 
slechts voor een klein gedeelte in geld zou geschieden. De rest zou-
den de werklieden ontvangen via de conferenties op de „gewone 
wijze". Dat dit niet aantrekkelijk klonk voor die in aanmerking kwa-
men voor tewerkstelling, laat zich begrijpen. Deze bepaling alleen 
al had tot gevolg, dat alleen arbeiders die beslist geen werk konden 
krijgen in de bestaande ateliers en schoenfabrieken, zich voor plaat-
sing interesseerden. Daar komt nog bij dat het niet in de bedoeling 
lag van de bijzondere raad veel geld uit te geven voor een deskun-
dige kracht die de leiding van het werk op zich zou willen nemen. 
Wanneer onder de Vincentius-leden geen vakkundige was, zou men 
trachten iemand anders te vinden, „die deze verrigtingen uit liefde 
Gods volbrengen wil", aldus het reglement. 228  Dat zo iemand moei-
lijk te vinden zou zijn, daar stonden de vincentianen niet bij stil. 

Het reglement bevatte nog meer bepalingen die er mede oorzaak 
van waren, dat de schoenmakerij wel op een mislukking uit moest 
lopen. Deze bepalingen, die betrekking hadden op de afzet, luidden: 
„Al de Leden der Vereeniging zullen, elk naar vermogen en steeds 

no) t.a.p., nr. 137, Staat schoenmakerij 31-12-1848; A.V.B., Jaarverslag 1848-49, 
blz. 23. 
n7) A.V.B., ds. IA nr. 147, Nota schoenmakerij 17-3-1849. 
228) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 220/230, Reglement liefdewerk Ambachten (afd. 
schoenmakerij). 
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met inachtneming van alles, wat de voorzigtigheid en de bescheiden-
heid voorschrijven, trachten aan dit Liefdewerk uitbreiding te geven, 
door het opsporen van débouchés voor de vervaardigde voorwerpen, 
het verkrijgen van leveranciën enz.; altijd met inachtneming dat nooit 
de handel bedorven zal mogen worden. Verkoop of afzet in het klein 
zal niet gedaan noch bestellingen voor particulieren aangenomen 
worden, behalven aan de Conferenciën, elke voor hare armen". 229  
Omdat verkoop in het klein aan particulieren verboden was, kon 
aan de schoenmakerij geen winkel worden verbonden. Voor de afzet 
was men geheel afhankelijk van de behoeften der plaatselijke con-
ferenties en van de bestellingen die reizende vincentianen meebrach-
ten van conferenties elders. De belangstelling van de laatste was 
uiteraard zeer beperkt, gezien het feit „dat de zich overal meer en 
meer vestigende goedkoope schoenwinkels vele Conferenciën zullen 
doen opzien tegen het ontbieden van schoenen uit 's-Bosch, wanneer 
zij zich in de nabijheid naar keuze en grootte kunnen voorzien en 
dikwerf dergelijke leveranciers onder hunne weldoeners tellen". 2" 

Het enthousiasme van de commissie die met de leiding van het 
liefdewerk was belast, werd door te geringe afzet alras geblust. Na 
twee winters deed zij al aan de bijzondere raad het voorstel de 
schoenmakerij zo niet op te heffen dan toch in ieder geval te schor-
sen. De exploitatiekosten waren namelijk dusdanig gestegen dat zij 
„den eigen werkkring van den bijzonderen raad mogelijk zouden 
belemmeren". 231  De raad besloot echter nog een poosje toe te zien, 
omdat men het wenselijk achtte „de schoenmakerij die allernuttigst 
is, te behouden". Verbetering trad evenwel niet in: de voorraden 
bleven zich ophopen en de afzet stagneren. Aangezien men het niet 
verantwoord achtte de bijzondere raad te blijven belasten met de 
steeds toenemende kosten, werd op 3 juni 1853 met de werkzaam-
heden gestaakt. „De kwijning, waarin deze tak van nijverheid in de 
geheele provincie verkeerde, maakte de afzetting, reeds sedert ge-
ruime tijd, uiterst moeijelijk", luidt de officiële doodsoorzaak in het 
jaarverslag van de St. Vincentiusvereniging. 232  

2") t.a.p. 
230) A.V.B., ds. 1B nr. 315, Brief Hoofdraad 25-5-1852. 
231) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 29-10-1851, blz. 142-144, en 11-6-1852, blz. 158. 
232) ta.p., 3-6-1853, blz. 171; A.V.B., Jaarverslag 1852-53, blz. 64. 
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Een tweede poging door de bijzondere raad ondernomen om te 
komen tot werkverschaffing hier ter stede was de borduurschool. 
Een fabrikant uit de stad, J. S. Smal, eigenaar van een keurslijfma-
kerij, bood de St. Vincentiusvereniging aan voldoende borduurwerk 
te bezorgen voor al de kinderen van de bezochte gezinnen, mits de 
vereniging zou zorgen voor de organisatie van een school. Volgaarne 
nam de bijzondere raad dit aanbod aan, immers „door deze inrigting 
zou een aantal teedere spruiten van het zwakke geslacht onttrokken 
worden aan den verderfelijken lediggang, de ergerlijke straatlooperij 
en het daaruit volgend noodlottig zedebederf; de kinderen zouden 
opgeleid worden in een vak, dat gemakkelijk aangeleerd wordt, met 
weinige kosten wordt uitgeoefend en eene niet te versmaden bron 
van verdiensten oplevert welke voor haar geheel volgend leven kan 
toevloeijen". Kortom zo'n school zou kunnen uitgroeien tot „eene 
kweekschool voor godsdienst en zedelijkheid en eene opleiding tot 
een winstgevend beroep". 233  

In maart 1848 werd aangevangen in een gehuurd lokaal. De direc-
teur van het Huis van Liefde in de Choorstraat, J. A. Heeren, had 
bereidwillig een zuster beschikbaar gesteld voor het toezicht op het 
godsdienstig en geestelijk welzijn van de kinderen, terwijl het onder-
richt aanvankelijk werd gegeven door een knecht van de fabrikant. 
In het najaar van 1848 vond een gelukkige samenvoeging plaats met 
een reeds langer bestaande borduurschool in de parochie van St. Pie-
ter. De uitgebreide school werd gevestigd in een gebouw naast de 
St. Pieterskerk. Het onderwijs kwam in handen van de directrice 
der voormalige parochiale school, terwijl genoemde liefdezuster de 
haar opgedragen taak gewoon bleef voortzetten. 234  

Waaraan de kinderen moesten voldoen om op de borduurschool 
te worden toegelaten en de taak van beide genoemde vrouwen was 
uitvoerig omschreven in een tweetal door de heren vincentianen op-
gestelde reglementen. 285  Echte paupers werden geweerd, want daar 
hield de St. Vincentiusvereniging zich ten ene male niet mee op. 
De school stond alleen open voor meisjes „van een goed, zedelijk en 

33) A.V.B., Jaarverslag 1848-49, blz. 20-26. 
234) t.a.p. 
232) A.V.B., ds. IA nr. 110 en 111, Reglement en reglement van orde borduur-
school 7-6-1848. 
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christelijk gedrag, tusschen 12 en 16 jaar oud, en tot hare eerste H. 
Communie toegelaten". Dit goed, zedelijk en christelijk gedrag 
moest wel degelijk blijken, want „zoo bij het ter schole komen, als 
bij het verlaten der school, zullen de kinderen zich stil, zedig en 
ordelijk gedragen". Baldadigheid en onbetamelijkheid langs de stra-
ten werden gestraft, terwijl men zich door verregaand wangedrag, 
vooral door bedelarij, de verdere toegang tot de school onwaardig 
zou maken. 

Er werd dus sterk nadruk gelegd op het opvoedend karakter. In 
overeenstemming daarmee waren de bepalingen in het reglement, 
die de contr6le beoogden op het doen en laten van de leerlingen. 
Zo werd de directrice opgedragen nauwkeurig aantekening te hou-
den van gedrag en vlijt van de meisjes, van schoolverzuim en van 
opgelegde straffen. Maandelijks zou aan de meisjes een rapport wor-
den uitgereikt, dat ondertekend was door de president en de secreta-
ris van de bijzondere raad. Jaarlijks zou een prijsuitdeling plaatsvin-
den. Dat de dochters der armen niet naar school wensten te komen 
om opgevoed te worden, maar op de allereerste plaats om geld te 
verdienen, begrepen de heren vincentianen natuurlijk wel. Bestraf-
fing der kinderen mocht dan ook nooit bestaan in het onthouden 
van werk of in het voor enige tijd naar huis sturen, maar bestond 
voornamelijk uit geldboetes, te beginnen met een halve cent. Deze 
boetes werden in een pot bewaard en ten behoeve van de school aan-
gewend. Zolang de wekelijkse verdienste beneden de vijftig cent 
bleef, genoten de kinderen die ten volle, boven de vijftig cent werd 
eentiende gedeelte ingehouden tot bijdrage in de kosten van de 
school. Wanneer de meisjes voldoende bekwaam waren, mochten ze 
thuis de werkzaamheden voortzetten, mits het borduurraam geheel 
was terugbetaald. De school- of liever werktijden waren voor de mid-
dag in de zomer van zeven tot twaalf en in de winter van acht tot 
twaalf, na de middag van half twee tot zeven uur, met 's zomers twee 
pauzes van een half uur en 's winters één. Op zaterdagmiddag werd 
niet gewerkt, zodat 's zomers de meisjes in de week 52 uur werkten 
en 's winters 49 uur. 

De verdienste van haar arbeid was naar het oordeel van de vin-
centianen niet gering: „Een meisje, hetwelk slechts zes maanden 
heeft geleerd, kan zonder groote inspanning een á anderhalve gulden 
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wekelijks verdienen. Die verdienste mag beduidend genoemd wor-
den, als men nagaat, hoe veel verzachting dit in de huishouding 
aanbrengt, daar menig huisvader dikwijls zwaren arbeid moet ver-
rigten, zonder meer te verdienen. Het valt echter niet te ontkennen, 
dat er velen zijn, die slechts enkele stuivers te goed maken; maar dit 
moet aan mindere oppassendheid en mindere naarstigheid worden 
toegeschreven, aangezien er daarentegen gevonden worden, die 
f2,— en meer door bijzondere vlijt weten te verkrijgen". 238  

Ondanks deze „beduidende verdienste", die blijkbaar toch niet 
algemeen was, en ondanks de goede bedoelingen van de heren vin-
centianen slaagden zij er schijnbaar niet in vele dochters van be-
zochte armen aan te trekken. Werk was er volop. Genoemde koop-
man had voldoende voor 200 kinderen, maar was genoodzaakt ook 
in Eindhoven en in Turnhout te laten werken, omdat in Den Bosch 
nooit meer dan een dertigtal meisjes de school bezocht. De vice-presi-
dent van de bijzondere raad schreef hierover aan de hoofdraad: „De 
een gaat liever, zoo zij het toch, dienen, om voor drie of vier stuivers 
in de week den ganschen dag boodschappen te loopen of hard te 
werken; de ander legt zich liever op de zoogenaamde netbreijerij toe, 
waarmede zij, met hard werken, nimmer meer dan 2 á 3 stuivers 
daags kan verdienen; maar het juk der orde, zedelijkheid en regel-
maat weegt haar te zwaar". 237  Behalve dat de school een geringe 
aantrekkingskracht bezat, was ook het verloop erg groot. Verschei-
dene kinderen verlieten haar „na een kortstondig verblijf weder, 
om zich aan haar vorig zwervend, ledigloopend en tot zedeloosheid 
en armoede leidend leven over te geven". 238  Waaruit men conclu-
deren kan, dat de oorzaak door de vice-president aangegeven, wel-
licht de juiste was. 

Maatregelen om hierin verandering te brengen waren dringend 
noodzakelijk. In het derde jaar van het bestaan der borduurschool 
werd bepaald, dat de kinderen die wensten aangenomen te worden, 
zich voor twee jaar moesten verbinden. Verlieten zij de school voor-
tijdig zonder voldoende redenen en zonder hiervan vooraf kennis te 
hebben gegeven, dan zou het huisgezin waartoe zij behoorden, bui- 

231) A.V.B., Jaarverslag 1852-53, blz. 9. 
237) A.V.H., ds. Den Bosch nr. 937, Brief Bijz. Raad 28-5-1850 nr. 141. 
238) A.V.B., Jaarverslag 1849-50, blz. 19. 
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ten bedeling worden gesteld. Ter aanmoediging van de ouders werd 
bepaald, dat hetgeen de kinderen op school verdienden, niet in min-
dering gebracht zou worden op de bedeling. Verder werd de werk-
week beperkt tot 44 uur in de zomer en 33 uur in de winter. Ook 
besloot men aan de prijsuitdeling op het einde van het jaar meer 
dan gewone aandacht te gaan schenken. De prijzen die hierbij wer-
den uitgereikt aan de ijverigste meisjes, bestonden „in eenige ge-
maakte kledingstukken, waarmede de begunstigde recht in den schik 
was, en bij velen in eene groote behoefte voorzien werd". 239  

Dit alles mocht echter niet baten. Het getal leerlingen nam nog 
verder af, doordat „van eene andere zijde deze tak van nijverheid 
zich meer heeft uitgebreid en elders gelegenheid bestaat om zich te 
bekwamen". De te geringe belangstelling van de zijde der armen in 
verhouding tot de onkosten en bemoeiingen aan dit liefdewerk be-
teed, leidde ertoe dat de bijzondere raad op 12 oktober 1853 het 

besluit nam de borduurschool op te heffen. 249  

Niet alleen de bijzondere raad, ook de afzonderlijke conferenties 
trachtten ieder voor zich een of andere vorm van werkverschaffing 
te realiseren. Het langste leven was beschoren aan de mandenma-
kerij. Begonnen op 16 november 1852 in de parochie van St. Pieter, 
bezorgde deze ruim een kwarteeuw aan geregeld vijf á zeven huisge-
zinnen een vrij redelijk inkomen. Een van de vincentianen, J. H. 
van Mackelenbergh, koopman van beroep en door een fabriek elders 
geplaatst voor de opdracht tot het leveren van een groot aantal man-
den, kwam op het denkbeeld de vervaardiging van deze manden te 
laten geschieden door de armen van de parochie. De conferentie 
leek dit een onderneming met perspectief. Niet alleen zou zij hier-
door in staat zijn een aantal gezinnen een onafhankelijk bestaan te 
verschaffen, de winsten die een dergelijke onderneming zou afwer-
pen, „zullen ons (bovendien) in staat stellen om aan die armen 
welke wij thans uit gebrek aan fondsen moeten afwijzen, eenige 
ondersteuning te kunnen toevoegen". 241 

239) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 18-5-1850, blz. 116, en 18-10-1850, blz. 119; 
A.V.B., jaarverslag 1852-53, blz. 9. 
240) A.V.B., Jaarverslag 1854-55-56, blz. 9. 
241) A.V.B., ds. 2F, Verslag 8-12-1852; A.V.B., Jaarverslag 1852-53, blz. 25. 

330 



Ofschoon de commissie uit de conferentie belast met de leiding 
ook nu weer wijselijk besloten had „uitsluitend manden te vervaar-
digen voor buiten de stad, ten einde de gepatenteerde mandenma-
kers binnen de stad geen afbreuk te doen of werk te ontnemen" 242, 

ging het niet slecht met de mandenmakerij. Over gebrek aan be-
stellingen had men niet te klagen. Daarbij kwam dat men via Van 
Mackelenbergh kon rekenen op een vast orderpakket, wat de onder-
neming een solide basis gaf. Het batig saldo dat op 1 december 1859 
ruim f1.000,— bedroeg, steeg nadien regelmatig en bereikte twaalf 
jaar later zelfs de niet onaanzienlijke hoogte van -± f 4.400,—. Voor 
de conferentie was dit aanleiding in 1862 het besluit te nemen om 
in geval van behoefte in de conferentie-kas gelden te onttrekken aan 
het kapitaal van de mandenmakerij, „zonder dat dit echter op laatst-
genoemde eenen nadeeligen invloed mogt uitoefenen". 243  

Ondanks het uitermate bevredigend resultaat in financiëel opzicht 
bleven ook bij deze onderneming de moeilijkheden niet uit. Tijdens 
zijn feestrede bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de man-
denmakerij in 1877 ging de president van de conferentie openhartig 
en uitvoerig in op een tweetal factoren die ontmoedigend werkten 
op een goede gang van zaken. Het getuigt van moed dat hij niet 
aanving met over de arbeiders te klagen, maar allereerst de vinger 
legde op een zere wonde die in de verschillende verslagen maar al 
te gemakkelijk bedekt werd gehouden, namelijk „de veelvuldige be-
stuurswisselingen, soms binnen kort tijdsbestek plaatsgrijpend en 
niet allen strekkend in het belang van het liefdewerk zelf". Veelvul-
dige bestuurswisselingen, inderdaad. In de meeste jaren van het be-
staan stond de mandenmakerij onder de meerhoofdige leiding van 
een drie of wel vijf leden tellende commissie uit de conferentie waar-
binnen zeer vaak vrijwillige of verplichte wisselingen plaatsvon-
den. 244  Het was nu eenmaal uitermate moeilijk geschikte lieden te 
vinden, die tijd, deskundigheid en animo bezaten om pro deo de be-
langen van zo'n tamelijk omvangrijke instelling naar behoren te be- 

212) A.V.B., ds. 2F, Feestrede mandenmakerij 26-10-1877. 
p43) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 1-12-1859, blz. 269-270; vgl. ook voorgaande 
noot. 
244) Vgl. noot 242. 
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hartigen. Zich hiervan terdege bewust, verzocht de conferentie meer-
malen aan de bijzondere raad dit liefdewerk over te nemen, maar 
die voelde daar — waarschijnlijk bevreesd voor een zelfde mislukking 
als bij schoenmakerij en borduurschool — weinig voor. 245  Dan maar 
een directeur benoemd. Onder diens uiterst bekwame leiding kwam 
de mandenmakerij in een bloeiende toestand en wierp jaarlijks de 
niet onaanzienlijke winst af van ongeveer f 700,—. Een groot ge-
deelte van deze winst werd gestort in de kas van de conferentie van 
St. Pieter om te dienen voor de bedeling van de door haar onder-
steunde gezinnen. Niettegenstaande deze voordelige gang van zaken 
bleef de éénhoofdige leiding niet lang gehandhaafd. Na het overlij-
den van de directeur schakelde men weer over op een commissoriale. 
Mogelijk zat hier als reden achter dat de conferentie de manden-
makerij niet wilde laten verworden tot een handelszaak, maar haar 
in echt vincentiaanse geest als een liefdewerk wilde blijven beschou-
wen, met alle consequenties daarvan. 

Dat begreep de president van de conferentie maar al te goed, toen 
hij in zijn rede inging op de mentaliteit van de tewerkgestelde arbei-
ders, die op hun beurt de instelling eveneens als „liefdewerk" zagen. 
„Alleen uit dat woord maakt de werkman de verkeerde gevolgtrek-
king — zijn eigen belang voor ziel en zaligheid vergetende — dat hij 
zich dan als het ware voor zijn leven verbindt, zijne vrijheid ver-
koopt en zich — om het ronde woord te gebruiken — onder de plak 
der Conferentie stelt". Hoe juist was zijn diagnose, toen hij vervolg-
de: „Vermits dit nu de geest des tijds in geenen deele meer is, en 
men niets anders verlangt dan volle vrijheid van handelen, zij het 
dan ook ten koste van hun arme huisgezinnen, bekreunt men zich 
weinig over het ontstaan of verdwijnen van liefdadige instellingen 
ten hunnen behoeve opgerigt". Inderdaad de leiding kampte erg met 
de moeilijkheid goede werklieden te verkrijgen en te behouden. Orde 
en tucht onder de tewerkgestelden lieten nogal eens te wensen, zodat 
men zich in 1867 genoodzaakt zag een strafreglement op te stellen 
en dit streng te handhaven. 246  In 1875 werden vier werklieden ont- 

245) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 1-12-1859, blz. 269-270; 7-3-1861, blz. 293, en 
22-3-1861, blz. 295. 
245) Reglement niet terug te vinden, ook niet in de notulen van de conf. St. Pieter. 
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slagen wegens misbruik van sterke drank, met het gevolg dat er 
nog maar een zelfde aantal overbleef. 247  

De hiervoor geciteerde „feestredenaar" had de spijker op zijn kop 
geslagen. Hij had blijkbaar de wending bespeurd, die zich aan het 
voltrekken was in de wereld van de arbeiders. Deze wilden niet lan-
ger werken onder het banier van de heilige Vincentius en onder de 
moraliserende en betuttelende, vaak weinig zakelijke leiding van 
diens vrome volgelingen. De mandenmakerij ging daags na het feest 
al een kwijnend bestaan leiden. Een paar werklieden vertrokken 
naar elders, omdat een jaarloon van gemiddeld f250,— waarschijn-
lijk toen toch niet zo'n rijkelijk inkomen betekende. Andere maakten 
zich aan zo'n wangedrag schuldig, dat de bestuurscommissie genood-
zaakt was hen weg te zenden. „Geschikte werklieden zijn er in het 
geheel niet te verkrijgen, zelfs geen jongelingen, die het vak willen 
aanleeren", zo motiveerde deze commissie het voorstel aan de confe-
rentie om de mandenmakerij maar op te heffen, „wil men niet, na 
verloop van tijd, een gedeelte van het gewonnen capitaal zien ver-
loren gaan". 248  De conferentie gaf op 15 november 1879 van deze 
opheffing kennis aan de bijzondere raad, die met dit besluit weinig 
ingenomen was. Merkwaardig, want erg grote belangstelling voor 
het wel en wee van de instelling had hij nooit getoond. 249  Het be-
sluit van de conferentie stond echter vast. Op 1 april 1882, toen de 
voorraad materiaal helemaal verbruikt was, sloot zij voorgoed de 
poorten van de werkplaats, die was gelegen achter het gebouw van 
de spijskokerij in de Nieuwstraat. 25° 

De overige conferenties hebben eigenlijk geen werkprojecten van 
betekenis gehad. Met de klompenmakerij, in 1848 opgericht in de 
parochie van St. Cathrien, beoogde men alleen de klompen die de 
conferentie nodig had ter uitdeling aan haar armen, te laten ver-
vaardigen door een of twee klompenmakers die anders bedeeld zou-
den moeten worden. Haar bestaan was maar van korte duur. In 1852 
al volgde de opheffing, omdat geen geschikte werklieden gevonden 

"7) A.V.B., ds. 2F, Verslag mandenmakerij 31-10-1876. 
"8) A.V.B., ds. ID, Brief commissie mandenmakerij 21-10-1879. 
848) t.a.p., Kennisgeving conf. St. Pieter 15-11-1879; A.V.B., Jaarverslag 1878-79, 
blz. 12; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 2-12-1880. 
888) A.V.B., Jaarverslagen 1879-80, blz. 28, en 1881-82, blz. 29. 
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konden worden. 251  De parochie van St. Jacob kende een kleine pas-
sementmakerij waarmee een vader van een groot gezin ruimschoots 
in zijn onderhoud kon voorzien. Uitbreiding van dit werk was niet 
mogelijk wegens gebrek aan de nodige fondsen. 252  

De in het voorgaande gegeven beschrijving van schoenmakerij, 
borduurschool, mandenmakerij, klompen- en passementmakerij kan 
tot geen andere conclusie leiden dan dat de pogingen tot werkver-
schaffing van de St. Vincentiusvereniging, met uitzondering van de 
mandenmakerij, na korte tijd alle faalden. Hiervoor waren, zoals we 
zagen, verscheidene factoren als oorzaak aan te wijzen. In een rap-
port opgesteld door de vier Bossche conferenties en voorgedragen op 
de centrale vergadering van Noordbrabantse conferenties op 11 
augustus 1857 te Tilburg, trachtte men een duidelijk antwoord te ge-
ven op de vraag: „Wat heeft de ondervinding geleerd nopens de voor-
en nadeelen van werkinrigtingen door de Conferenciën van den 
H. Vincentius van Paulo opgericht?" Aangezien het hier een tijds-
document betreft, willen wij er graag uitvoerig aandacht aan beste-
den. 253  

Na de wenselijkheid van werkverschaffing in het algemeen uitge-
sproken te hebben noemde de commissie die het rapport had samen-
gesteld, een aantal voorwaarden welke vervuld moesten worden, wil-
de men tot gezonde werkinrichtingen komen. Vooreerst mocht het 
benodigde kapitaal niet afkomstig zijn uit de kas van de vereniging, 
maar behoorde dit zoveel mogelijk door de leden in de vorm van 
renteloze voorschotten te worden verstrekt. Welk motief hier achter 
stak, werd niet vermeld. Vermoedelijk vond men het ongepast en 
onverantwoord gelden door weldoeners en leden geschonken voor 
rechtstreekse ondersteuning van armen, te besteden aan projecten 
die tamelijk veel risico in zich droegen. Vervolgens wat het soort 
van werk betreft, waren naar het oordeel van de commissie werkin-
richtingen die een bepaald handwerk of ambacht ten doel hadden, 
niet aan te raden. „De ambachtsman die zijn vak verstaat, vindt 
overal werk, voor deze doet de inrigting derhalve geen nut; haar 

251) t.a.p., 1848-49, blz. 34, en 1852-53, blz. 27; A.V.B., ds. 2D, Verslag 29-2-1852. 
252) A.V.B., ds. 2E, Verslag 1-12-1869. 
253) A.V.B., ds. 1D, Rapport werkverschaffing 1857. 
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blijven alleen de werklieden over die gebrek lijden, omdat zij hun 
vak slechts gedeeltelijk verstaan, of dezulke die om andere redenen 
elders niet geplaatst kunnen worden". Het bezwaar bij het tewerk-
stellen van min of meer onvolwaardige arbeidskrachten was echter, 
dat de door hen vervaardigde produkten meestal slecht van kwaliteit 
waren en moeilijk af te zetten. De schoenmakerij was daarvan een 
voorbeeld: „waar de schoenen van het beste leder aan de makers 
werden uitgegeven, doch die dikwijls door slechte bewerking de 
duurzame goedkeuring der afnemers niet konden wegdragen". Van 
een goede afzet, liefst door middel van vaste en regelmatig terugke-
rende bestellingen, moest men in ieder geval verzekerd zijn. Verder 
moest men bij de keuze van de aard van het werk niet uit het oog 
verliezen, dat de werkinrichtingen nooit tot nadeel mochten strekken 
van de plaatselijke fabrikanten, kooplieden, grossiers, of kleinere 
ambachtslieden. „Door met de eerste in concurrentie te komen 
heeft men minder kans van slagen en loopt men daarbij gevaar de 
publieke opinie tegen zich in te nemen, terwijl door het benadeelen 
der kleinere ambachtslieden de behoefte slechts zou verplaatsen: 
aan den eenen zou men werk geven en juist daardoor het den an-
deren ontnemen". Een derde moeilijkheid vormde het beheer van 
de werkinrichting. Enerzijds was de commissie ervan overtuigd dat 
voor het welslagen van welke onderneming dan ook een goed be-
stuur dringend noodzakelijk was. Dit bestuur, waarvan minstens een 
der leden een grondige kennis van het vak moest bezitten, had tot 
taak zo voordelig mogelijk in te kopen en zeer actief te zijn. Het 
diende kortom de zaak te behartigen als was deze van hunzelf. De 
commissie begreep maar al te goed, dat aan het ontbreken van een 
kundig en actief bestuur de ondergang van tal van projecten toege-
schreven moest worden. Anderzijds releveerde zij echter de bezwa-
ren verbonden aan het vinden van zo'n bestuur binnen de kring der 
vereniging. „Men mag van de leden niet vorderen, dat zij aan de 
werkinrigting meer tijd besteden, dan zij zonder hunne eigene zaken 
te benadeelen daaraan kunnen wijden. Daardoor wordt de werkin-
rigting eene bijzaak. Indien daarenboven de ijver der commissie van 
bestuur verflaauwt — wij merken hierbij op, dat het uiterst moeije-
lijk is leden te vinden die zich op den duur de zaak naar behooren 
aantrekken —, is zij haar einde weldra nabij". 
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Op grond van al deze overwegingen oordeelde de commissie het 
in het leven roepen van werkinrichtingen voor volwassenen niet 
opportuun. Meer geschikt leek haar „de daarstelling van inrigtingen 
tot aanleering van eenig handwerk voor de jeugd. Het onderrigt kan 
daarbij gepaard gaan met voorbeelden en voorschriften van orde, 
netheid, werkzaamheid en zedigheid, welke hoedanigheden mees-
tendeels beslissen over de toekomst van hen die men wil behulp-
zaam zijn". Als voorbeeld haalde men de borduurschool aan. Verder 
zou het misschien ook de moeite lonen een poging te wagen met 
spinnerijen, mits men er zorg voor droeg dat de kosten van beheer 
en inrichting steeds zo laag mogelijk werden gehouden. 

Opvallend is dat het concurrentie-argument steeds weer opnieuw 
door de vincentianen naar voren werd gebracht, zowel bij het ten 
uitvoer brengen van bepaalde projecten als in bovenaangehaald 
rapport. Steekt er enerzijds een flinke brok realiteitszin in de argu-
mentatie dat door het entameren van allerlei werkprojecten de ar-
moede zich zou kunnen verplaatsen, anderzijds kan niet ontkend 
worden dat deze vrees anderen concurrentie aan te doen over het 
algemeen toch wel een erg grote rol speelde. Men dient dit vooral te 
bezien met het oog op het karakter van de St. Vincentiusvereniging, 
die enerzijds financieel afhankelijk was van haar stadgenoten-wel-
doeners, anderzijds menig handelaar, koopman en werkgever onder 
haar leden telde. Kon het voor sommige van deze werkgevers aan-
trekkelijk zijn juist via de projecten van de vereniging de beschik-
king te hebben over goedkope arbeidskrachten, zeker wanneer zij 
incidenteel te grote opdrachten hadden, aannemelijker lijkt het ons 
dat de meeste onder hen om dit te bereiken de voorkeur gaven aan 
andere wegen. In het eerste hoofdstuk werd reeds opgemerkt dat de 
huisindustrie een grote plaats innam in het Bossche economisch 
leven. Tal van ondernemers lieten hun produkten door thuiswerkers 
vervaardigen of bewerken, hetgeen voor hen uiterst voordelig was, 
omdat men dan in geen enkel opzicht gebonden was, geheel vrij was 
in het verstrekken van werk en wat erg belangrijk was, kon volstaan 
met over het algemeen lage lonen. De thuisarbeiders ontvingen im-
mers meestal ondersteuning in geld en/of goederen van de liefda-
dige instellingen. In deze situatie verandering brengen door het op-
richten van werkplaatsen was voor deze werkgevers uit concurren- 
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tie-oogpunt alleen maar onvoordelig en beslist niet ongevaarlijk. Men 
zou de arbeiders dan immers verenigen en hen derhalve meer in-
vloed verschaffen met alle gevolgen vandien. Bovendien zouden de 
werkplaatsen produkten kunnen gaan vervaardigen die ook in de 
fabrieken vervaardigd werden. Men kan zich niet aan de indruk 
onttrekken, dat deze bescherming van de eigen positie, of scherper 
uitgedrukt de behartiging van het eigen belang, voor een niet onbe-
langrijk deel het tot stand komen van goede werkverschaffingsprojec-
ten belemmerde. 

Plaatst men de hiervoor geschetste bezwaren van vooral praktische 
aard tegen de achtergrond van de sociale en godsdienstige opvattin-
gen die de vincentianen huldigden, dan heeft men in grote lijnen 
alle elementen, die ertoe leidden dat na het mislukken der pogin-
gen tot werkverschaffing in de vijftiger jaren in het verdere verloop 
van de vorige eeuw nimmer meer serieus werd getracht werkinrich-
tingen in het leven te roepen. Ook niet, toen men zag dat de man-
denmakerij floreerde. De ideeénwereld van de vincentianen bleef 
namelijk, zoals geschetst in paragraaf 7, geheel beheerst door de op-
vatting dat de armoede een gegeven was, een blijvend onderdeel van 
de door God geschapen maatschappelijke orde. Om deze armoede te 
lenigen kwam het volgens hen in de eerste plaats aan op de geeste-
lijke en zedelijke verheffing van de armen. De godsdienst diende 
daarbij de belangrijkste rol te spelen. Werkverschaffing, de armen 
materiëel uit hun ellendige toestand op te heffen, paste hier minder 
goed in. De werkinrichtingen, in andere steden, stonden bij hen 
zelfs in een kwade reuk, omdat daar louter filantropische en huma-
nistische motieven een rol zouden spelen. Duidelijk kwam dit tot 
uitdrukking in de rede van jhr. L. Ridder de van der Schueren, 
secretaris van de bijzondere raad, op 12 oktober 1870 voor de Katho-
lieke Kring gehouden. Deze rede handelde over de openbare liefda-
digheid. 254  

Na zich met grote minachting uitgelaten te hebben over „de 
hedendaags filantropie", die enkel berustte op „eene aan de onaf-
hankelijke rede ontleende wijsbegeerte", en na met veel verve be-
toogd te hebben dat alleen de aloude christelijke liefde, waaraan „de 

154) B.A., coll. De Kort, Notulen Katb. Kring, dl. II, blz. 203 e.v. 
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alléénware beginselen van godsdienst en zedekunde" ten grondslag 
lagen, de armen echt vermocht te helpen, ging de spreker aan het 
einde van zijn rede over op de openbare werkplaatsen, door of van-
wege de staat geopend. Deze werden door hem afgeschilderd als een 
ware pest voor de maatschappij. „De arme wordt op die wijze niet 
opgeheven maar verlaagd. Het geld, dat men hem toewerpt, is geen 
loon voor zijnen arbeid, maar zijn arbeid een titel om, hoe gebrekkig 
die ook is, van den staat een aalmoes te ontvangen. Hij kan noch 
liefde hebben voor zijn werk, omdat hij weet dat het onnoodig en 
alleen verordend is om hem een daggeld uit te reiken, noch hart 
gevoelen voor den staat die hem het werk bezorgt, omdat hij dit als 
eene verpligting beschouwt, eenen meester dient, welken hij niet 
kent of ziet, die door zijnen arbeid niet gebaat wordt noch vooruit-
gaat. En zoo doende werkt hij zonder vlijt, zonder naijver, en blijft 
als het molenpaard zonder nadenken den ouden gang gaan". De 
staat en ook de maatschappij zelf moesten volgens hem geen ar-
beidsgelegenheid scheppen in de vorm van werkplaatsen, maar de 
armen behulpzaam zijn „om, op eene passende manier, aan eerlijk 
werk te komen". De St. Vincentiusvereniging begreep het zijns in-
ziens juist. Die opende geen algemene werkplaatsen en stuurde de 
armen daar ook beslist niet heen. Zij trachtte hen door wekelijks 
huisbezoek, „meer door echt broederlijk onderhoud en goeden raad 
dan door geldelijke of stoffelijke middelen, te troosten, op hunne 
verzedelijking te werken, en hun te doen zien dat de meer gegoeden 
geheel belangeloos zich hun lot aantrekken, langzamerhand hun 
hunne eigenwaarde als mensch en Christen doen gevoelen, en de 
lust bij hen doen geboren worden en de ijver, om zich uit hunne 
armoede op te heffen". Tot zover deze door mr. J. B. van Son uiterst 
zorgvuldig genotuleerde rede, die door de leden van de Katholieke 
Kring, waaronder verscheidene vincentianen, met instemming werd 
ontvangen. 

Ongeveer hetzelfde beeld van de activiteiten op het terrein van 
werkverschaffing als in Den Bosch ziet men bij de St. Vincentius-
verenigingen elders. Kort na hun oprichting begonnen tal van con-
ferenties enthousiast met werkprojecten. De meeste hiervan moesten 
echter na verloop van tijd opgeheven worden wegens reeds eerder 
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genoemde oorzaken: ongeschiktheid van de arbeiders, vrees om be-
staande bedrijven concurrentie aan te doen, slechte kwaliteit van de 
vervaardigde produkten en ondeskundig beheer. De hoofdraad in 
Den Haag besloot derhalve vrij spoedig dit liefdewerk slechts bij uit-
zondering toe te laten, als men er namelijk vrijwel zeker van was dat 
er geen geldelijke verliezen geleden zouden worden. 255  

Moeten we dus aangaande de werkverschaffingsprojecten van de 
St. Vincentiusvereniging in het algemeen spreken van mislukkin-
gen, zulks geldt min of meer voor heel de werkverschaffing in Ne-
derland. Onder invloed van de denkbeelden der Verlichting groeide 
aan het begin van de negentiende eeuw overal de belangstelling 
voor werkverschaffing als middel waardoor de armoede kon worden 
opgeheven. Volgens Methorst, die zijn gegevens ontleende aan de 
regeringsverslagen over het armwezen, telde ons land in de periode 
1818-1847 steeds een 25 á 30-tal werkinrichtingen voor behoeftigen. 
Hierop volgde een stijging die haar top bereikte in de jaren 1854 en 
1855. Het totaal aantal werkinrichtingen bedroeg toen 112. Na 
1855 daalde dit geleidelijk tot 77 in 1890. 256  Tabel 40, ontleend 
aan Smissaert, geeft van dit laatste verloop een meer gedetailleerd 
beeld. 

Tabel 40. Instellingen tot werkverschaffing aan behoeftigen in 
Nederland, 1854-1890. 257  

met daartoe ingerichte 
werkplaatsen 

op andere wijze dan in 
daartoe ingerichte 

werkplaatsen 

aantal aantal tewerk- aantal aantal tewerk- 
instellingen gestelden instellingen gestelden 

1854 37 5.988 75 7.073 
1870 32 4.108 55 4.099 
1890 30 1.677 47 3.290 

2") De Rooy, Kroniek, blz. 20. 
25 ) H. W. Methorst, Werkinrichtingen voor behoeftigen (Utrecht 1895), tabel 1. 
257) Smissaert, Het aandeel, blz. 162. 
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Raadpleegt men de in 1899 verschenen Gids der Nederlandsche 
Weldadigheid, dan vermeldt deze veel meer instellingen tot werk-
verschaffing aan behoeftigen dan Methorst en Smissaert. 258  De oor-
zaak van dit verschil moet men hoofdzakelijk zoeken in de omstan-
digheid dat de gids de afzonderlijke opgaven van landelijke vereni-
gingen heeft opgenomen, terwijl de regeringsverslagen, waaruit 
Methorst en Smissaert hebben geput, wellicht niet volledig zijn, ge-
zien de weigering van tal van liefdadige instellingen de nodige in-
lichtingen te verstrekken. Wat er ook van zij, uit alle genoemde op-
gaven blijkt dat er op het gebied van werkverschaffing in de negen-
tiger jaren de minste activiteit was in de zuidelijke provincies Zee-
land, Noord-Brabant en Limburg en in de provincie Utrecht. Breda 
telde één werkinrichting. Daarenboven was er in deze stad, evenals 
in Tilburg en Eindhoven, een vereniging die 's winters bijgeval wel 
werk verschafte. In Den Bosch was niets van die aard. 259  

De nieuwe eeuw was nauwelijks een jaar oud, toen op het alge-
mene congres van de St. Vincentiusvereniging in Den Haag het 
onderwerp werkverschaffing uitvoerig aan de orde werd gesteld. Ge-
zien de ervaringen van het verleden was men niet erg enthousiast. 
Men kwam er tot de conclusie dat de vereniging over het algemeen 
kon volstaan met de werklozen voorlichting te geven bij het zoeken 
van werk. Alleen in bijzondere omstandigheden kon men overgaan 
tot werkverschaffing, maar die mocht alleen het karakter hebben 
van tijdelijke hulp en niet van een bedrijf; van middel, niet van 
doel; van liefdewerk, niet van sociaal streven; van weldaad, niet van 
plicht enerzijds of recht anderzijds. En aan het bestuur diende zeer 
veel aandacht te worden geschonken. 260 

Waarschijnlijk was dit congres de aanleiding dat de Bossche vin-
centianen zich in 1901 opnieuw de vraag stelden: „Is werkverschaf-
fing vanwege de St. Vincentiusvereniging wenschelijk en zo ja, is 
dit in onze stad uitvoerbaar en op welke wijze?" Een commissie van 
onderzoek, voorgezeten door E. van Grinsven, toog aan het werk en 
kwam met een rapport, dat in vergelijking met dat van 1857 verras- 

58) Gids Weldadigheid 1899, blz. 863-896. 
25e) a.w., blz. 869. 
20) Verslag congres Vincentius, blz. 164. 
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send positief was. Op de tegenwerping van enkele conservatieve 
geesten dat werkverschaffing in het verleden steeds op niets was uit-
gelopen, antwoordde de commissie: „De geest des tijds is veel ver-
anderd. Wat vorige jaren faalde, kan thans lukken. De tegenwoor-
dige tijd is rijp voor hervorming op sociaal gebied, waaraan het ver-
leden zelfs niet dacht". Een inrichting voor werkverschaffing diende 
een plaats te zijn, waar de werkloze met gemakkelijk aan te leren 
arbeid, ijverig op stuk werkend, een loon verdiende dat hem vrij-
waarde voor gebrek, maar hem niet onverschillig maakte voor andere 
arbeid in de maatschappij. De werkzaamheden behoorden van dien 
aard te zijn dat de stadsindustrie geen concurrentie werd aangedaan. 
Bovendien moesten zij gemakkelijk en goedkoop gedreven, geadmi-
nistreerd, gedirigeerd en gecontroleerd kunnen worden. Tevens 
moest een goede afzet van de produkten te verwachten zijn. Was de 
mogelijkheid van oprichting eenmaal aangetoond, dan moest gere-
kend kunnen worden op de grootst mogelijke steun en sympathie 
van de leden en op de offervaardigheid van de vereniging. Als de 
meest geschikte werkzaamheden, die aan de gestelde voorwaarden 
voldeden, zag men: cartonnage fabriceren, het maken van rietplan-
ken — bestaande uit gips, kalk en riet, en geschikt voor scheidings-
muren, plafonds, droogkamers en dergelijke — en tenslotte losse 
werkzaamheden als zakjes plakken, tabak strippen, uitzoeken van 
koffie, erwten, bonen, enzovoort. In een speciaal lokaal moest de 
arbeid worden verricht onder leiding van een gesalarieerde werk-
baas en onder directie en contróle van een bestuur van acht leden 
uit de St. Vincentiusvereniging. Dit bestuur was verplicht rekening 
en verantwoording af te leggen aan de bijzondere raad. De commis-
sie sloot haar rapport af met een begroting van de onkosten, wanneer 
men de verschillende werkzaamheden op zeer bescheiden schaal, 
met twaalf arbeiders, zou aanvangen. De lonen van de arbeiders 
waren berekend op f 5,— tot f5,40 per week, bij een tien-urige 
werkdag. Voor de werkbaas was een salaris van f500,— per jaar 
uitgetrokken, te financieren uit de opbrengst van de produktie. 
Het beginkapitaal zou moeten worden gefourneerd door de bijzon-
dere raad. 261  

261) A.V.B., ds. 1E, Verslag werkverschaffing 19-7-1901. 
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De commissie-Van Grinsven ging in het voorjaar van 1902 zelf 
aan de slag om de plannen te verwezenlijken. Een redelijk lokaal, 
gelegen aan de Smalle Haven, werd na lang zoeken gevonden, even-
als een „geschikte" werkbaas. Deze was „een gewezen tuchthuisbe-
waarder die in zijn vroegere ambt jaren lang het toezicht had gehad 
op dergelijk werk, en wiens donkere blikken tevens ontzag zouden 
inboezemen aan het werkend personeel". Orders, zij het slechts 
voor losse werkzaamheden, had men eveneens voldoende in porte-
feuille. Alle voorwaarden leken vervuld om op 6 oktober met het 
project aan te kunnen vangen. Waar de commissie in haar voort-
varendheid en optimisme echter te weinig aan gedacht had en op 
die dag pijnlijk gewaar werd: een selectie vooraf van hen die te-
werkgesteld zouden worden, wilde het project kans van slagen 
hebben. Deze ervaring uit het verleden was te veel in de schaduw 
gebleven. De oproep van werkwillenden was geschied door de paro-
chiegeestelijken en de conferenties. „En daar kwamen ze aan, de 
sollicitanten! Een optocht van werkeloozen, uit den maatschappelijken 
arbeid uitgeraakt door ouderdom, door ziekte, door ongelukken, door 
drankmisbruik, door slecht gedrag, maar ook door toevallige, onvoor-
ziene omstandigheden!" Voor de commissie bleef niets anders over 
dan te proberen. De meeste werden aangenomen; alleen de aller-
slechtsten weer naar huis gezonden. Werk was er volop: builen 
plakken bij tienduizenden, erwten sorteren en bonen die er bij hon-
derden kilo's lagen, zeeppoeder- en zuiveringszoutpakjes maken, 
kleerkloppers vervaardigen en tenslotte 100.000 dozen plakken. „De 
mannen zaten licht en droog en warm en rustig. De tafels haast alle 
bezet. De handen gingen op en neer. De meester hield het toezicht. 
De kachel brandde heerlijk en gezellig zag het er uit". De commissie 
wreef zich de handen van voldoening, maar verkneukelde zich te 
vroeg. 262  Na enkele weken al bleek dat het resultaat weinig roos-
kleurig was. De tewerkgestelden, waarvan de meeste onbekwaam en 
onhandig, sommige lui en onwillig waren, haalden de gestelde norm 
bij lange na niet. De aannemers van het werk wilden beslist niet 
meer arbeidsloon betalen dan was afgesproken, omdat zij anders het 
werk veel voordeliger konden laten verrichten in de gevangenis ter 

262) A.V.B., ds. 3A, Jaarverslag 1901-02. 
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stede. Concurrentie van deze zijde was een tweede factor, waarop 
de commissie niet had gerekend en die de verzuchting deed slaken: 
„Het is wel treurig, dat de arbeid van vrije arme mannen het niet 
kan volhouden tegen den arbeid van misdadigers in onze gevange-
nissen". Door de lage produktiviteit en de lage prijs van het produkt 
kwamen ook de lonen lager te liggen dan men zich had voorgesteld. 
Om geen ontevredenheid te wekken moest er geld bij, dat moest 
komen uit de kas van de bijzondere raad, omdat een verzoek om gel-
delijke bijdragen aan de inwoners van de stad niet voldoende had 
opgebracht. Na zo vijf maanden met verlies te hebben gewerkt en 
er nog steeds geen verbetering te bespeuren viel, achtte de com-
missie het onverantwoord nog langer een beroep te doen op de finan-
ciën van de vereniging. Derhalve adviseerde zij de bijzondere raad 
over te gaan tot opheffing van de werkplaats, hetgeen op 1 maart 
1903 geschiedde. In vijf maanden was aan gemiddeld twaalf man-
nen werk verschaft tegen een minimum loon van f4,— á f4,50 
per week. 263  

Uit deze poging tot werkverschaffing, waaraan naar buiten weinig 
ruchtbaarheid was gegeven, kan men afleiden dat rond de eeuw-
wisseling in een groep van vincentianen een heel andere geest was 
gevaren dan die hun voorgangers kenmerkte. Van hen erfden zij 
echter een bedelingscategorie die na 1870, zoals werd opgemerkt in 
de paragraaf over het huisbezoek, niet meer in hoofdzaak bestond uit 
arme arbeiders maar uit echte paupers, afkomstig uit de onderste 
lagen van de volksklasse, zoals voldoende blijkt uit het verslag van 
bovengenoemd project. 

Behalve in de onvolwaardigheid van de arbeidskrachten moet 
echter ook nu weer een oorzaak van het mislukken der werkverschaf-
fing gezocht worden in de vrees van de vincentianen om collega's en 
stadgenoten concurrentie aan te doen, bescherming van de eigen 
burgerlijke positie speelde nog steeds een rol. Ondanks positieve 
ideeën droeg hun liefdadige houding een nog overwegend traditio-
nele signatuur. De vicieuze cirkel waarin de St. Vincentiusvereni-
ging vanwege haar structuur en doelstelling haast noodwendigerwijs 
bleef ronddraaien, komt duidelijk tot uitdrukking in haar weigering 

143) ta.p., Verslag voor Hoofdraad 1902; A.V.B., Jaarverslag 1902-03, blz. 55. 
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medewerking te verlenen aan de enquête ten behoeve van de natio-
nale tentoonstelling van huisindustrie in 1907, waarbij gegevens ge-
vraagd werden omtrent lonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaar-
den. Men besloot niet mee te werken om conflicten met weldoeners 
of leden-werkgevers te voorkomen. Hoe zou men zich kunnen ver-
oorloven de ene dag naar de werkgever te gaan om zijn hulp voor 
de armen in te roepen en de andere dag op te treden als zijn aan-
klager inzake lonen en dergelijke. Ook overwoog men dat de armen 
die huisarbeid verrichtten, meestal derde- of vierderangs krachten 
waren, met enige bijverdiensten zeer gebaat, terwijl men vreesde dat 
bij hogere lonen de werkgevers al spoedig naar betere krachten zou-
den uitzien en niet langer van de armen van de Vincentius gediend 
zouden zijn. En ook op deze wijze sneed men zich met het verstrek-
ken van de gevraagde gegevens in de vingers. 264  

§ 13. GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING 

Ten onrechte wordt in tal van geschriften over de ontwikkeling 
van de armenzorg in de negentiende eeuw de geneeskundige armen-
verzorging verwaarloosd. 265  Toch nam deze in de meeste steden een 
belangrijke plaats in, omdat het overgrote deel van de volksklasse 
volstrekt onvermogend was bij ziekte de nodige medische hulp te be-
talen. En zowel door de erbarmelijke leef- en werkomstandigheden 
als door oorzaken van persoonlijke aard was die hulp ongetwijfeld in 
grotere mate en veelvuldiger nodig dan voor de middenstand en de 
hogere klasse. Wij wijzen slechts op het hoge sterftecijfer onder deze 
bevolkingsgroep. In paragraaf 2 zagen we dat dit sterftecijfer 's-Her-
togenbosch gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw en 
ook nog in het begin van deze eeuw in een zeer ongunstig licht 
stelde naast andere grote steden in ons land. Het ligt niet in onze 
bedoeling de volksgezondheid als zodanig onderwerp te maken van 
een uitvoerige bespreking. Wij beperken ons tot de geneeskundige 

254) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 24-4-1907, blz. 56, en 3-7-1907, blz. 57-58. 
265) Zie in dit verband o.a. Romijn, a.w.; A. Querido, Godshuizen en gasthuizen 
(Amsterdam 1960) en Verdoorn, a.w. 
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armenverzorging, zoals deze behartigd werd door het college van 
regenten over de Godshuizen. Met name willen wij daarbij aandacht 
besteden aan een tweetal facetten: de medische verzorging van de 
„huiszittende" armen door de wijkdokters en de vroedvrouwen in 
dienst van de Godshuizen en de verpleging van armen in het Groot 
Ziekengasthuis. 

In 1850 waren in Den Bosch op een bevolking van ongeveer 20.000 
inwoners elf medicinae doctores, vijf heel- en vroedmeesters en der-
tien apothekers op geneeskundig terrein werkzaam. Hiervan waren 
twee doctores, een heel- en vroedmeester en een apotheker in dienst 
van de Godshuizen en daarenboven nog een tweetal vroedvrou-
wen. 266  Naar aanleiding van een conflict tussen het stadsbestuur en 
het college van regenten in genoemd jaar werd een nieuw regenten-
college benoemd met duidelijk omschreven taak en bevoegdhe-
den. 267  Dit had tot gevolg dat ook de bestaande organisatie van de 
genees- en heelkundige dienst werd doorgelicht. Ter vervanging van 
vroegere instructies verscheen de Verordening op de genees- en heel-
kundige dienst bij de Godshuizen en den Algemeenen Armen te 
's-Hertogenbosch. 268  Volgens deze verordening behoorde de genees- 

264) Almanak Noord-Brabant 1850, blz. 179. 
267) Zie hierover par. 6. 
268) A.G., coll. V.I.R., Verordening op de genees- en heelkundige dienst bij de 
Godshuizen en den Algemeenen Armen te 's-Hertagenbosch 17-12-1852. De 
vroegere instructies betr. deze dienst staan vermeld op blz. 161 onder noot 81. 
Na 1852 werd aangehaalde verordening verscheidene malen gewijzigd resp. geheel 
vernieuwd. Zie t.a.p., Verordening op de genees- en heelkundige dienst bij de 
Godshuizen en de Algemeene Armen te 's-Hertogenbosdi, met uitzondering van 
het geneeskundig gesticht voor Krankzinnigen 26-9-1866; Aanvullende verordening 
op de genees- en heelkundige dienst 26-10-1871; Verordening op de genees-, heel-
en artsenijkundige dienst in de Godshuizen en ten behoeve van de Algemeene 
Armen te 's-Hertogenbosch 27-6-1873. Taak en bevoegdheden van wijkdokters en 
vroedvrouwen werden zowel in bovengenoemde verordeningen als bij afzonderlijke 
instructies geregeld. Zie t.a.p., Instructie voor de Wijkdoctoren, belast met de 
zieken aan huis te bezoeken 16-6-1869; Instructie voor de Geneesheeren, die belast 
zijn met de geneeskundige behandeling van onvermogende zieken in hunne 
woningen 15-12-1888; Instructie voor de Geneesheeren, die belast zijn met de 
geneeskundige behandeling van onvermogende zieken in hunne woningen 16-7- 
1909; Instructie voor de Vroedvrouw ten dienste der armenpraktijk in de ge-
meente 's-Hertogenbosch 26-6-1903; Instructie voor de Vroedvrouwen ten dienste 
der armenpraktijk in de gemeente 's-Hertogenbosch 16-7-1909. 
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en heelkundige dienst te worden uitgeoefend door vier geneesheren 
ofwel „geneeskunstoefenaars", waaronder drie academisch gevormde 
doctores en een heelkundige, en verder door twee vroedvrouwen en 
een apotheker. 

Het hier gemaakte onderscheid tussen genees- en heelkunde was 
rond 1850 nog algemeen gebruikelijk. Tot 1865 lag namelijk de ge-
neeskundige zorg in ons land in handen van een leger van genees-
kunstbeoefenaren van zeer verschillende opleiding en met voor 
iedere categorie door de geneeskundige staatsregeling van 1818 aan-
gegeven bevoegdheidsgrenzen. Tot de „bevoegde" medische beroe-
pen behoorden: medicinae doctores, artis obstetriciae doctores, chi-
rurgiae doctores, officieren van gezondheid, stads-, plattelands- en 
scheeps-heelmeesters, vroedmeesters, oogmeesters, tandmeesters, 
vroedvrouwen en apothekers. 269  Van de wettelijk-bevoegde catego-
rieën hadden alleen de „doctores" aan een erkende universiteit ge-
studeerd. De stedelijke heelmeesters, de vroedmeesters en de vroed-
vrouwen hadden hun opleiding ontvangen aan een zogenaamde 
klinische school, of bij ontstentenis daarvan, gelijk in Den Bosch het 
geval was 270, bij geneesheren ter plaatse. Zowel deze privé-opleidin-
gen als het onderwijs aan de klinische scholen stonden onder onmid-
dellijk toezicht van de provinciale of plaatselijke commissies van Ge-
neeskundig Toevoorzigt. 271 De geneeskundige wetten van 1865 
brachten in de hier zeer summier geschetste situatie verandering, in 
die zin dat de tot dan toe gesplitste bevoegdheden in één werden 
verenigd en voortaan alleen de geneesheer die het artsexamen had 
afgelegd aan een universiteit, de bevoegdheid kreeg de geneeskunde 
uit te oefenen en wel in de gehele omvang. 272  

269 ) Naast genoemde bevoegde medische beroepen was er nog een enorm aantal 
onbevoegde geneeskunstbeoefenaren, die men aantrof onder de naam van barbiers 
en aderlaters, lavementzetters, breukmeesters, ledezetters, herboristen, polaks, olie-
kopers en magnetiseurs. Zie Verdoorn, a.w., blz. 89. 
279 In het begin van de negentiende eeuw zijn in Den Bosch wel pogingen in 
het werk gesteld om te komen tot oprichting van een klinische school. Zie bijv. 
Bestuur provincie Noord-Brabant, dl. I, nr. 63. 
271) Verdoorn, a.w., blz. 89-92; voor Den Bosch zie G.A., coll. K. en V., Regle-
ment voor de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt 6-6-1809. 
272) Verdoom, a.w., blz. 116- 117; Gedenkschrift Ambts-jubileum van Dr. A. van 
Moorsel, Iste Geneesheer Groot-Zieken-gasthuis 's-Hertogenbosch 1900-1925 (Den 
Bosch 1925), blz. 48. 
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Van de vier geneesheren van wie sprake was in de verordening 
van 1852, was dr. H. Rapmund belast met de medische zorg in Rei-
nier van Arkel en van de armen in de wijk van het Hinthamereinde; 
dr. L. J. B. van Heyst met de geneeskundige hulp in het Groot Zie-
kengasthuis, het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en aan de armen 
in de wijken van de Hinthamerstraat, Kerkstraat en Verwerstraat; dr. 
A. F. van Lierop tenslotte met de hulp aan de armen in de wijken 
van de Markt, Ortheneinde, Weversplaats, Vismarkt, Vughterstraat, 
Vughterdijk en Orthen. G. A. H. Deckers was aangesteld voor de 
heelkundige hulp in alle genoemde godshuizen en wijken. 273  

De vier geneesheren, die naast hun taak bij de Godshuizen ge-
wone burgerpraktijk bleven uitoefenen, waren verplicht de hun op-
gedragen dienst in persoon waar te nemen en zo nodig elkaar te hel-
pen en te vervangen. Op eigen kosten mochten zij zich bij laten 
staan door andere geneesheren. De heelkundige moest de chirurgi-
sche ingrepen door de doctores voorgeschreven met de meeste spoed 
uitvoeren, bij ernstige gevallen met een van hen overleg plegen en 
in geval van levensgevaar mocht hij zijn kunstverrichtingen alleen 
in tegenwoordigheid een hunner uitvoeren. Alle instrumenten nodig 
voor de uitoefening van hun functie moesten de geneesheren op 
eigen kosten aanschaffen. De recepten, uit te schrijven volgens op-
gegeven model, mochten geen andere geneesmiddelen aangeven dan 
die voorkwamen in de Pharmacopea pauperum. De geneesheren 
dienden erop toe te zien dat door de armen van de geneesmiddelen 
geen misbruik gemaakt werd en tevens of de gezinnen wel onvermo-
gend waren. Uiteraard was het hen streng verboden voor de verrich-
te diensten andere inkomsten te genieten dan de hun toegekende 
jaarwedden. Tenminste vier maal per jaar moesten zij vergaderen en 
ieder jaar van hun verrichtingen verslag uitbrengen aan het college 
van regenten. 274  

De in 1852 vastgestelde regeling van de genees- en heelkundige 
dienst leidde tot een allerminst ideale toestand. Zo waren de regenten 
op den duur weinig tevreden over de wijze waarop de vier boven- 

"3) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 3 en 4; Geschiedenis 
van Reinier van Arkel en de viering van het eeuwfeest (Den Bosch 1954), blz. 
67-68: namen van dokters en wijken. 
274) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 11 en 13. 
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genoemde geneesheren hun taak bij de Godshuizen vervulden. „Den 
dienst in het Gasthuis werd zeer ongeregeld uitgeoefend, daar de 
Geneesheer wel dagelijks, maar dan 's voormiddags, dan na de mid-
dag en ook soms eerst des avonds de zieke bezogt. Wat de loopende 
zieken die aan het Zieke Gasthuis komen, betreft, deze werden 
doorgaans geregeld aan het Gasthuis behandeld. Maar wat de zieken 
aan huis aanbetreft, deze werden zeer ongeregeld en soms ook eerst 
den volgende dag bezocht". Bovendien bleek in spoedeisende geval-
len de betrokken geneesheer veelal onbereikbaar. Om in deze onge-
wenste toestand verandering te brengen besloten de regenten op 26 
september 1866 de gehele armenpraktijk en ook de medische zorg in 
het gasthuis op te dragen aan één bevoegd geneesheer, die geen 
burgerpraktijk mocht blijven uitoefenen en zich zo ten volle zou 
kunnen inzetten voor de belangen van de Godshuizen. 275  Hierbij 
wisten zij zich ongetwijfeld gesteund door de geneeskundige wetten 
van 1865. 

Aanvankelijk ondervond dit nogal ingrijpende besluit niet de in-
stemming van de voltallige gemeenteraad. Sommige raadsleden zagen 
de „zelfs in het buitenland befaamde" heelmeester G. A. H. Deckers 
niet graag verdwijnen, andere brachten het bezwaar naar voren dat 
één geneesheer onmogelijk vier andere zou kunnen vervangen. Aan 
mr. N. F. C. J. Sassen viel de eer te beurt het standpunt van het 
college van regenten in dezen te verdedigen en aan te tonen dat de 
werkzaamheden niet zo druk waren als de opponenten voorgaven. 
Hij deed dit aan de hand van enkele summiere cijfers over de 
perioden september 1865, aangeduid als een gezonde tijd, en septem-
ber 1866, in welke maand het hoogtepunt viel van een cholera-epi-
demie. In de eerste periode waren per dag gemiddeld 3 visites aan 
huis gebracht en ongeveer 39 patiënten aan het gasthuis behandeld, 
in de tweede periode bedroegen deze cijfers respectievelijk 13 en 58. 
Door het benoemen van een vaste geneesheer wilden de regenten 
tevens voorkomen dat de armen die aan het gasthuis werden behan-
deld, daar 's morgens buiten in een rij moesten wachten, blootgesteld 
aan weer en wind, totdat de betrokken geneesheer kwam opdagen. 
De opponerende raadsleden werden door deze argumenten over- 

275) A.G., coll. De Kort ds. D, Nota benoeming geneesheer Gasthuis, vermoedelijk 
opgesteld in 1872 of 1873. 
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tuigd, hoewel de ervaring van de volgende jaren zou leren dat het 
door hen geopperde bezwaar beslist niet ongegrond was. 270  In de 
vergadering van 18 december 1866 benoemde de raad de celibatair 
dr. A. H. Kuyper tot geneesheer in vaste dienst bij de Godshuizen, 
belast met de geneeskundige verzorging in het Groot Ziekengasthuis 
en tevens met de armenpraktijk in zijn gehele omvang, op een jaar-
wedde van f1.300,— — evenveel als voorheen aan de vier genees-
heren tezamen werd toegekend —, benevens vrije kost en inwoning 
in het gasthuis. 277 

De nieuwe verordening op de genees- en heelkundige dienst die 
naar aanleiding van deze reorganisatie door het college van regenten 
werd uitgevaardigd, betekende alleen een aanpassing aan de gewij-
zigde situatie. Nieuw was alleen de bepaling dat de benodigde in-
strumenten niet meer door de geneesheer zelf behoefden te worden 
aangeschaft, maar vanwege het gasthuis zouden worden verstrekt. 278  

Reeds van het begin af besefte dokter Kuyper dat hij de hem op-
gedragen taak onmogelijk alleen af kon, ook niet al werd hij in 1868 
in het ziekenhuis geassisteerd door twee jonge geneesheren die bij 
hem in de leer waren en die daarvoor vanwege de Godshuizen geen 
enkele vergoeding ontvingen. Derhalve drong hij aan op de benoe-
ming van een tweede geneesheer. Het college van regenten gaf 
hieraan voorlopig geen gehoor vanwege de financiële consequenties 
die zulk een benoeming met zich mee bracht en tevens als zijnde 
dit in strijd met het besluit van september 1866. Eindelijk zwichtte 
het voor de argumenten van Kuyper en belastte in maart 1869 even-
als voorheen twee geneesheren uit de stad, W. M. Overes en P. A. 
H. Sweens, met de verzorging van de wijkarmen tegen een vergoe-
ding van f 200,— voor ieder. Kuyper, wiens salaris werd verhoogd 
tot f1.700,—, bleef belast met de dienst in het gasthuis, de polikli-
niek en de verzorging van de armen in de wijk Orthen. 279  Ofschoon 
in afzonderlijke instructies ieders taak en bevoegdheden duidelijk 
waren afgebakend 280,  boterde het niet al te best tussen de drie heren. 
ve) G.A., Notulen Raad, 29-9-1866 nr. 20, blz. 192v, en 15-10-1866 nr. 12, 
blz. 224 e.v. 
277) t.a.p., 18-12-1866. 
278) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1866, art. 8. 
279) Vgl. noot 275. 
28° ) A.G., coll. V.I.R., Instructie wijkdokters 1869, art. 1 en 9. 
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Ze bezondigden zich nogal eens aan overschrijding van elkaars werk-
terrein. Dit bracht het college van regenten er in 1871 toe in een 
aanvullende verordening te bepalen dat buiten spoedeisende geval-
len de geneesheren ieder stipt de hun opgedragen diensten zouden 
waarnemen: de wijkdokters mochten beslist geen patiënten blijven 
behandelen die in het gasthuis waren opgenomen, en Kuyper mocht 
geen zieken meer aan huis gaan bezoeken. 281  De jaarwedde van de 
beide wijkdokters werd met ingang van 1872 gebracht op f 350,— 
en die van Kuyper op f2.300,—. 282 

Nadat in 1873 opnieuw een alomvattende verordening voor de 
geneeskundige dienst der Godshuizen was opgesteld 283 , hebben zich 
tot 1900 in de organisatie daarvan geen ingrijpende wijzigingen 
meer voorgedaan; alleen werd in het gasthuis ter assistentie van Kuy-
per nog een tweede geneesheer in vaste dienst benoemd. De zorg 
voor de wijkarmen bleef toevertrouwd aan twee, later drie genees-
heren uit de stad en twee vroedvrouwen. 2" Op 1 januari 1900 werd 
Kuyper na een 33-jarig dienstverband opgevolgd door dr. A. J. M. 
van Moorsel, voordien officier van gezondheid. 285  Diens benoeming 
luidde het begin in van de ontwikkeling van de medische zorg als 
aspect van armenzorg tot een zuiver geneeskundige aangelegenheid, 
waarvan een uitvoerige bespreking niet op ons terrein ligt. Van 1900 
af zullen wij ons dan ook zoveel mogelijk beperken tot hetgeen door 
het Bedelingsfonds gedaan werd ten behoeve van de zieke armen. 

De armenpraktijk 

Zoals uit het voorgaande blijkt, was het college van regenten be-
halve met het bestuur van het gasthuis ook belast met de zorg voor 
onvermogende zieken die niet in het gasthuis behoefden te worden 
opgenomen, maar niettemin doktershulp nodig hadden. Het college 
regelde de organisatie van de armenpraktijk, financierde die en ver-
strekte de nodige geneesmiddelen uit de gasthuisapotheek. Over de 

281) t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1871, art. 5. 
282) A.G., Notulen Regenten, 13-12-1871 nr. 3; vgl. ook noot 275. 
283) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1873. 
284) Gids Weldadigheid 1899, blz. 718. 
288) G.A., Notulen Raad, 2-11-1899 nr. 3k, blz. 5, en 22-11-1899 nr. 12, blz. 22. 
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waarneming van deze armenpraktijk door de wijkdokters schreven 
we reeds in de inleiding van deze paragraaf. 

Om voor geneeskundige hulp in aanmerking te komen moesten 
de armen gewoonlijk vóór negen uur 's morgens een bewijs afhalen 
bij de controleur van de Godshuizen. Zulk een bewijs, dat een maand 
geldig was en op een verklaring van de geneesheer kon worden ver-
lengd, werd ook overdag wel verstrekt, maar dan kon men er niet 
zeker van zijn dat nog diezelfde dag doktershulp werd verleend. 
Alleen 's nachts en bij spoedgevallen mochten en moesten de wijk-
dokters hulp verlenen zonder dat de armen over zo'n bewijs beschik-
ten. Iedere geneesheer in de stad was dan bevoegd het eerste recept 
af te geven. In normale gevallen echter was van vrije artsenkeuze 
geen sprake en dienden de armen zich te vervoegen bij de wijkdok-
ter, van wie de naam op het bewijs stond aangegeven. 286  Eerst in de 
verordening van 1873 was een bepaling opgenomen dat de arme een 
geneesheer uit een andere wijk mocht vragen, indien hij bijvoorbeeld 
in deze een groter vertrouwen stelde of reeds meermalen door hem 
was behandeld. Hieraan was echter de voorwaarde verbonden dat 
hij op het moment van het verzoek niet onder geneeskundige behan-
deling mocht zijn. 287  

Was de arme ambulant, dan moest hij zich natuurlijk vervoegen 
bij zijn wijkdokter op het spreekuur. In geval de zieke becllegerig 
was, moest de dokter hem zo mogelijk in de voormiddag tussen acht 
en tien uur bezoeken en zo dikwijls als hij het in gemoede nodig 
oordeelde, totdat herstel van de ziekte was opgetreden. 288  Aan de 
verplichting om een patiënt dezelfde dag nog, dat de hulp werd 
ingeroepen, te bezoeken voldeden de dokters lang niet altijd. Tal 
van klachten kwamen hierover binnen. Niet alleen vóór 1866, zoals 
in de inleiding reeds werd vermeld, ook daarna werd het college 
van regenten keer op keer geconfronteerd met het feit dat arme zie-
ken niet of niet tijdig, soms eerst na verloop van twee dagen, werden 

286) A.G., colt V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 43 en 44; Instructie 
wijkdokters 1869, art. 3; Verordening geneesk. dienst 1871, art. 4; Verordening 
geneesk. dienst 1873, art. 3 en 32; Instructie wijkdokters 1888, art. 1 en 2.; 
Instructie wijkdokters 1909, art. 2. 
287) t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1873 art. 35. 
288) t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 45; Verordening geneesk. dienst 
1873, art. 33; Instructie wijkdokters 1888, art. 4. 
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bezocht. Men weet dit aan het systeem van de vaste jaarlijkse toelage 
welke aan de geneesheren werd toegekend en die sinds 1872 
f350,— bedroeg. Teneinde de artsen tot nauwere plichtsbetrachting 
aan te sporen, werd in 1884 een bonnenstelsel ontworpen ter ver-
vanging van het vroegere bewijs. De arme ontving een billet met 
scheurstroken, geldig voor twee visites, en een talon voor meerdere 
bezoeken, indien daaraan behoefte bleek te bestaan. De vaste toelage 
voor de wijkdokters werd verlaagd en gebracht op f200,—, bestemd 
als vergoeding voor de behandeling van arme zieken op het spreek-
uur; voor het bezoeken van zieken aan huis werd nu 30 cent per 
visite uitbetaald. Daar kwam nog bij een billijke vergoeding voor 
verlossingen bij arme vrouwen. Om het aantal bezoeken binnen 
redelijke grenzen te houden werd bepaald, dat gelijktijdige behan-
deling van meer dan een zieke in hetzelfde huis slechts voor één 
bezoek zou gelden. In geval het aantal bezoeken in een tijdsverloop 
van twaalf maanden de 2.000 zou te boven gaan, werd voor de meer-
dere visites maar 20 cent per keer uitgekeerd. 289  De gunstiger hono-
rering beviel de geneesheren wel, maar het bonnenstelsel niet. Dit 
veroorzaakte namelijk heel wat moeilijkheden en tijdverlies, doordat 
de bonnetjes bij de armen vaak zoek raakten en het soms wel een 
half uur duurde alvorens ze werden teruggevonden. Bovendien wa-
ren de artsen uit het oogpunt van besmettingsgevaar bepaald afkerig 
van het in ontvangst nemen van bonnen die bij de armen in bewa-
ring waren geweest. Op grond hiervan besloot het college van regen-
ten in 1889 de bonnen te vervangen door een kaart die door de arme 
werd bewaard, een maand geldig was en waarop de geneesheer al-
leen het aantal visites hoefde aan te tekenen. 299  Nadien werd alleen 
nog de honorering gewijzigd. Van 1894 af bedroeg de vergoeding 
per visite 25 cent, ongeacht het aantal. Voor het verlenen van ver-
loskundige hulp bij onvermogenden werd aan elk van de drie wijk-
dokters een bedrag van f 100,— toegekend. In 1905 werd het maxi-
mum van de vergoeding voor visites vastgesteld op f 800,— en het 
minimum op f 700,—, exclusief de genoemde f100,—. Drie jaar later 

289) A.G., Notulen Regenten, 25-7-1884 nr. 9, 1-8-1884 nr. 8 en 8-8-1884 nr. 5; 
A.G., coll. V.I.R., Instructie wijkdokters 1888, art. 5, 6 en 11. 
299) A.G., Notulen Regenten, 15-11-1889 nr. 14 en 20-12-1889 nr. 8. 
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werd de vergoeding voor de visites opgetrokken tot 50 cent per keer; 
het maximum van f 800,— werd echter gehandhaafd. 291  

Over het aantal huisbezoeken dat de wijkdokters ieder jaar deden, 
zijn ons geen cijfers bekend. Wel vonden wij een enkele uitlating 
hierover in de notulen van de regentenvergaderingen. Zo scheen de 
omvang van de armenpraktijk buiten het gasthuis in de tachtiger 
jaren enorm toe te nemen. Volgens de voorzitter vond dit zijn oor-
zaak hierin dat de armen liever aan huis werden behandeld, omdat 
zij dan beter bezocht werden. Daarbij kwam nog dat door het duur-
der worden van de consulten en visites van particuliere artsen, steeds 
meer niet-bedeelden gebruik gingen maken van de diensten der wijk-
dokters. Men behoefde namelijk niet door en door arm te zijn om 
hiervoor in aanmerking te kunnen komen. 2"2  Ook in 1903 besteedde 
het college van regenten aandacht aan de toename van het aantal 
visites door de wijkdokters. Het besloot de heren hierop te wijzen en 
hen dringend in overweging te geven „de eischen der armen eenig-
sints te modereeren". 293  

De geneesmiddelen die door de wijkdokters tijdens hun visites 
werden voorgeschreven, konden door de armen gratis worden afge-
haald aan de apotheek van het gasthuis. Gratis geneesmiddelen wer-
den bij besluit van 28 maart 1884 eveneens verstrekt aan armlastige 
patiënten van de andere geneesheren uit de stad, mits bleek dat zij 
kosteloos geneeskundige behandeling ontvingen. 294  Wel waren alle 
geneesheren gebonden zich strikt te houden aan die geneesmiddelen 
welke voorkwamen in de Pharmctcopea pauperum. Achtten zij bui-
tengewone verbanden of geneesmiddelen noodzakelijk, dan moesten 
zij eerst een aanvraag indienen bij de controleur, die daarna overleg 
pleegde met de toezicht houdende regent. 295  Werd naar het oordeel 
van de regenten, vooral gegrond op de rekeningen van het Bedelings-
fonds en van het Groot Ziekengasthuis, een al te kwistig gebruik 
gemaakt van genees- en heelkundige middelen, dan grepen ze eigen- 

291) t.a.p., 20-7-1894 nr. 19, 22-8-1902 nr. 4 en 20-1-1905; A.G., ds. 316A, 
Besluit 12-6-1908. 
292) A.G., Notulen Regenten, 15-11-1889 nr. 14. 
293) t.a.p., 17-4-1903 nr. 22. 
294) t.a.p., 28-3-1884 nr. 9. 
299) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 46 en 47; Instructie 
wijkdokters 1869, art. 5; Verordening geneesk. dienst 1873, art. 18, 19 en 36. 
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machtig in. Toen hun in 1850 ter ore kwam dat door de armen op 
vrij grote schaal misbruik werd gemaakt van de levertraan die door 
de apotheek werd verstrekt, bepaalden zij dat voortaan de voorge-
schreven levertraan op een bepaald uur in het gasthuis genuttigd 
moest worden en alleen bij uitzondering aan huis. 296  Bouillon, wijn 
en levertraan behoorden trouwens tot de buitengewone middelen, 
waarvoor de controleur verlof moest geven. Naast wijn werd in 1862 
op voorstel van dr. J. Roosenburg „eenig goed voedzaam bier" even-
eens als versterkend middel geaccepteerd. 297  Het verstrekken van 
„breukbanden, brillen, zuighoedjes, ringen, tangentjes, navelband-
jes, enz." vond in 1874 naar het oordeel van de regenten te algemeen 
plaats en daarom bepaalden zij dat deze voorwerpen alleen verstrekt 
mochten worden aan armen die in de bedeling waren, en in andere 
gevallen over de aanvragen in de vergadering van het college beslist 
zou worden. 298  Als versterkend middel werd door de wijkdokters 
rond de eeuwwisseling op steeds groter schaal zoetemelk voorgeschre-
ven. Op den duur was dit voor het Bedelingsfonds een te zware be-
lasting, vonden de regenten, waarom ze dokter Van Moorsel ver-
zochten het verstrekken van melk te willen beperken tot ziektege-
vallen, waarbij die als geneesmiddel wenselijk werd geacht. 299  

Gewoonlijk werd verloskundige hulp niet verleend door de wijk-
dokters zelf, maar door de twee vroedvrouwen in vaste dienst bij de 
Godshuizen."' Een van hen, vrouw Van de Velden, nam deze func-
tie reeds vanaf 1818 waar en kreeg later haar dochter naast zich. In 
1873 kwam aan deze familiezaak een einde, toen de dochter naar 
elders verhuisde en de moeder na een 55-jarig dienstverband over-
leed. 301  De jaarwedde bedroeg in 1852 f 150,—. Daarvoor waren zij 
verplicht de onvermogende vrouwen bij bevalling hulp te verlenen 
en daarna gedurende negen dagen dagelijks te bezoeken. 392  Voor die 

296) A.G., Notulen Regenten, 20-12-1850. 
27) t.a.p., 10-9-1862, blz. 80. 
298) t.a.p., 10-4-1874 nr. 20. 
299) t.a.p., 23-4-1904. 
880) Vgl. de onder noot 268 vermelde instructies betr. de7P tak van dienst. 
881) A.G., Notulen Regenten, 18-4-1873 nr. 14. 
308) t.a.p., 10-12-1850; A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 
48. 
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diensten mochten zij aan de kraamvrouw geen enkele vergoeding 
vragen. Dit laatste werd in de verordening van 1873, ten behoeve 
van de twee nieuwe vroedvrouwen, uitdrukkelijk vermeld, omdat 
gebleken was dat moeder en dochter Van de Velden zich daar niet 
altijd aan hadden gehouden. 803  Mogelijk was dit te wijten geweest 
aan de niet al te hoge salarissen, hoewel deze in de loop van de tijd 
tot f250,— waren opgetrokken, terwijl menig jaar een gratificatie 
van f25,— werd toegekend. Ter voorkoming van nieuwe inbreuk 
werd in 1873 de jaarwedde gesteld op f 300,—. 3°4  Ook de instructie 
voor de vroedvrouwen van 1909 bepaalde uitdrukkelijk dat zij onder 
geen enkel voorwendsel in geval van gratis verloskundige hulp enige 
beloning of geschenk mochten aannemen. Wel werd toen toegestaan 
ook bij niet-onvermogenden praktijk uit te oefenen, mits de bedie-
ning van de armen daardoor niet werd geschaad. 305  

Het werkterrein van de beide vroedvrouwen was evenals bij de 
wijkdokters verdeeld over de verschillende wijken van de stad. Bij 
verhindering moesten zij elkaar vervangen. Hulp mochten zij alleen 
verlenen aan vrouwen die een bewijs daartoe hadden ontvangen 
van de controleur. Bedeelden uit het armenfonds kregen zonder 
meer zo'n bewijs, over alle andere aanvragen werd door het college 
van regenten beslist. 306  Over de wijze waarop de vroedvrouwen haar 
taak dienden uit te oefenen, kunnen we kort zijn. Evenals de wijk-
dokters moesten zij in handen van het college van regenten de be-
lofte afleggen dat zij haar betrekking met zorg en volgens geweten 
zouden waarnemen. 307  Bij moeilijke verlossingen waren zij verplicht 
de hulp van een der geneesheren in te roepen, ook indien moeder 
of kind na de verlossing geneeskundige hulp nodig had. 3" Hiermee 
was haar taak in grote lijnen omschreven en hadden zij het rijk voor 
zich. Of zich in de praktijk van de Bossche stadsvroedvrouwen grove 

303) A.G., Notulen Regenten, 15-1-1868; A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. 
dienst 1873, art. 38. 
304) A.G., Notulen Regenten, 23-9-1868 nr. 15 en 18-4-1873 nr. 14. 
305) A.G., coli. V.I.R., Instructie vroedvrouwen 1909, art. 2 en 5. 
3" t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 49; Verordening geneesk. dienst 
1873, art. 39 en 40; Instructie vroedvrouwen 1909, art. 1. 
307) t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 18; Verordening geneesk. dienst 
1873, art. 37. 
308) t.a.p., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 51 en 52. 
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onregelmatigheden hebben voorgedaan, is ons niet in detail bekend. 
Slechts een enkele brief van het hoofdbestuur der Maatschappij tot 
verzachtig van het lot van behoeftige kraamvrouwen doet vermoeden, 
dat moeder Van de Velden op haar oude dag niet zo heel goed meer 
meekon. Dit bestuur klaagde erover, dat deze vroedvrouw het niet 
zo nauw nam met het verplichte bezoek van negen dagen na de ge-
boorte en dat zij geld vorderde van armlastige kraamvrouwen. Ook 
waren klachten binnengekomen, dat sommige kraamvrouwen op 
weinig zachtzinnige wijze behandeld werden. 309 

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de verloskunde in de 
tweede helft van de negentiende eeuw nog maar in een uiterst pri-
mitief stadium verkeerde. 310  Gewoonlijk vond de bevalling thuis 
plaats in een alkoof, een gemoderniseerde bedstede, afgesloten door 
gordijntjes of deurtjes. De verzorging van de moeder liet meestal 
veel te wensen over. Uit vrees voor kouvatten werden kraamvrouw 
en kraambed zo min mogelijk van schoon linnen voorzien. Dit gold 
ook de baby die, soms helemaal ingebakerd, werd gelegd aan het 
voeteneinde in de bedstede of anders ver weg van het raam. Over de 
voeding van de pasgeboren kinderen schreven we reeds uitvoerig in 
de paragraaf over de kindersterfte. 

Alleen indien zich complicaties voordeden of een moeilijke beval-
ling te verwachten was, werden zwangere vrouwen naar het gasthuis 
overgebracht. Nog in 1911 was het college van regenten van mening 
dat niet verlangd kon worden, „dat alle onvermogenden, wier wo-
ningen tot dat einde eene minder geschikte gelegenheid aanbieden, 
ter bevalling naar het Gasthuis worden overgebracht". 311  Opname in 
het gasthuis garandeerde trouwens tot 1900 evenmin een rustige en 
voorspoedige bevalling. Snel opereren was vaak het enige middel om 
zoveel mogelijk infecties te voorkomen en de patiënten zo min 
mogelijk pijn te doen lijden. Werd de moeder al met weinig zacht-
zinnigheid behandeld, om het leven van de vrucht bekommerde men 
zich zo goed als niet, durfde dr. P. E. G. van der Heyden van de 
situatie vóór 1900 te beweren. Eerst de ontwikkeling in de medische 
wetenschap — de ontdekking van de narcose, de betere beheersing 

"9) A.G., Notulen Regenten, 15-1-1868 nr. 12 en 16-12-1868 nr. 15. 
310) Gedenkschrift Van Moorsel, blz. 51-56; Van der Heijden, a.w., passim. 
311) A.G., Notulen Regenten, 27-10-1911. 
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van de bloeding en vooral de aseptiek — en de vorderingen der chi-
rurgie deden geleidelijk op verloskundig gebied een aanvaardbaar-
dere toestand ontstaan. 312  

Niet alleen de ontwikkeling van de medische wetenschap oefende 
rond en na de eeuwwisseling invloed uit op de zorg voor moeder en 
kind, grote invloed ging ongetwijfeld ook uit van de particuliere 
verenigingen die op dit terrein werkzaam waren. Betrof dit in de 
negentiende eeuw reeds de afdeling 's-Hertogenbosch van de in 
1828 opgerichte Maatschappij tot verzachting van het lot van be-
hoeftige kraamvrouwen en hare pasgeboren kinderen in de provincie 
Noord-Brabant, aan het begin van de twintigste eeuw voegden zich 
hierbij de kruisverenigingen en de Nederlandse Bond tot bescher-
ming van zuigelingen. 313  De instructie voor de vroedvrouwen der 
Godshuizen van 1909 toont van dit alles duidelijk de sporen. In elk 
geval van kraamvrouwenkoorts, van inscheuringen gedurende de 
baring ontstaan en dergelijke moest de vroedvrouw onmiddellijk 
contact opnemen met de wijkdokter. Uitdrukkelijk werd haar opge-
dragen gebruik te maken van antiseptische middelen. Opmerkelijk 
is ook de bepaling dat tot een van haar eerste plichten bij het verle-
nen van hulp aan onvermogenden behoorde „eene betamelijke en 
menschlievende behandeling". 314 

Het Groot Ziekengasthuis 

Sprekend over de functieverandering van het gasthuis in de loop 
der eeuwen, zegt Querido in zijn studie Godshuizen en Gasthuizen 
dat de gasthuizen van de latere middeleeuwen, waaruit zich onze 
ziekenhuizen ontwikkelden, verschillende functies in zich verenig-
den. Aan de meeste gasthuizen waren drie afdelingen te onderschei-
den: het passantenhuis, waar aan reizigers en pelgrims, kooplieden 
en zwervers voor enige nachten onderdak werd verleend; de afde-
ling waar zieken en armen werden verzorgd en verpleegd; en het 
deel voor de proveniers. Tot de laatste groep, ook wel aangeduid als 
de kostkopers, behoorden zij die zich inkochten met het doel voor 

312) Gedenkschrift Van Mooi-set, blz. 51 - 52. 
313) Van der Heijden, a.w., blz. 83. 
314) A.G., coll. V.I.R., Instructie vroedvrouwen 1909, art. 7, 13 en 14. 

357 



hun verdere leven een blijvende verzorging te vinden. Ook werd 
men wel als provenier beschouwd, wanneer men werd toegelaten 
op voorwaarde bepaalde werkzaamheden voor het gasthuis te ver-
richten. In de vijftiende, en in nog sterkere mate in de zestiende 
eeuw, begon de betekenis van de gods- en gasthuizen te veranderen. 
De verschillende functies welke oorspronkelijk onder één dak ver-
enigd waren, vielen uiteen: de passanten in de bayard, de oude en 
arme lieden in het armenhuis, de zieken in het gasthuis dat daarmee 
ziekenhuis werd. Maar, het was het ziekenhuis voor de armen. Men 
ging niet in de eerste plaats naar het gasthuis om medische redenen, 
maar om wat wij thans de sociale indicatie zouden noemen: de on-
mogelijkheid thuis verpleegd te worden. De enigszins welgestelden 
werden thuis behandeld en verpleegd. Alleen zij voor wie de woning 
geen plaats bood om de zieke leden te strekken, zochten het gasthuis. 
Dit alles bleef zo tot ver in de negentiende eeuw. Pas aan het einde 
van deze eeuw had de geneeskundige wetenschap zich zover ont-
wikkeld dat het zin kon hebben speciaal in een ziekenhuis herstel te 
zoeken. Hierbij denke men vooral aan de ontwikkeling van bepaalde, 
in het bijzonder chirurgische behandelingsmethoden, die alleen in 
een ziekenhuis plaats konden hebben. Dit had tot gevolg dat het zie-
kenhuis niet meer louter functioneerde als instrument van armen-
zorg, dat opname niet meer alleen uit sociale overwegingen ge-
schiedde, maar dat zuiver medische redenen voor opneming gingen 
pleiten. Na 1900 zette deze ontwikkeling zich in versterkte mate 
voort. Dit hield overigens niet in dat het gasthuis onmiddellijk het 
karakter van armenzorginstelling verloor; integendeel, tot aan de 
tweede wereldoorlog bleven in de meeste niet-particuliere zieken-
huizen de sporen daarvan duidelijk waarneembaar. 313  

Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch, reeds vóór 1274 gesticht, 
vervulde in vroeger eeuwen eveneens de drie door Querido aange-
duide functies: huis voor armen, zieken en zwakken, logeergelegen-
heid voor reizigers en kooplieden en proveniershuis. 316  In de negen-
tiende eeuw bestond van deze functies alleen nog die van instelling 

315) Querido, a.w., blz. 7-23. 
310) Coopmans, a.w., blz. 12-19; Gedenkschrift Van Moorsel, blz. 28-29; H. J. M. 
van Rooij, Het oud-archief van het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, dl. I 
(Den Bosch 1963), blz. 43-46. 
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voor behoeftige zieken. Daarnaast vervulde het gasthuis sinds de 
reductie der stad in 1629 de belangrijke taak van militair ziekenhuis 
voor het Bossche garnizoen. 3h  bezien was de laatste 
taak zelfs omvangrijker dan die van burgerziekenhuis. In de periode 
1854-1905 varieerde het aantal militairen dat volgens overeenkomst 
met het gouvernement voor 's lands rekening werd verpleegd, jaar-
lijks tussen 1.000 en 3.000. Na 1905 daalde dit aantal tot beneden 
de 500. 318  Tot 1910 werden de militaire zieken in een aparte afde-
ling van het gasthuis door eigen geneesheren behandeld en door 
eigen ziekenoppassers verzorgd. Voeding, bewassing en verpleegma-
teriaal werden echter verstrekt vanwege het gasthuis. In 1910 werd 
in verband met de bouw van een nieuw ziekenhuis het contract met 
de regering zodanig gewijzigd, dat van dat jaar af de militairen be-
handeld en verpleegd werden door het gewone ziekenhuisperso-
neel. 319  

Wat de burgers betreft, met nadruk zij nogmaals vermeld dat het 
Groot Ziekengasthuis in de negentiende eeuw hoofdzakelijk fun-
geerde als ziekenhuis voor armen. Zulks was zelfs min of meer offi-
cieel in de verordening van 1852 opgenomen onder de bepaling: „In 
het Gasthuis worden de zieken, wier maatschappelijke toestand eene 
behoorlijke genees- of heelkundige verpleging daar buiten niet toe-
laat, ter verpleging opgenomen". 320  Hoewel de mogelijkheid bestond 
dat ook burgers voor eigen rekening werden verpleegd, werd hiervan 
maar heel sporadisch gebruik gemaakt. „Het is eene zeldzaamheid 
wanneer in dit gesticht lijders voor eigene rekening worden opge-
nomen, alle verpleegden behooren tot de behoeftige klasse", leest 
men in het statistisch verslag over 1852. 321  Uit tabel 41 blijkt dat 
hierin eerst na 1900 verandering kwam. 

317) Gudde, a.w., blz. 301-302; Van Rooij, a.w., dl. I, blz. 40-43. 
318) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Gasthuis. 
313) A. C. M. van Moorsel. Het nieuwe stedelijk ziekenhuis te 's-Hertogenbosch 
(Amsterdam 1911), blz. 2. 
320) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 35. 
321) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Gasthuis 1852; zie ook A.G., coll. V.I.R., 
Verordening geneesk. dienst 1852, art. 37; G.A., Gemeenteverslagen 1851, h. X 
blz. 11, en 1854, h. X blz. 52. 
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Tabel 41. Verpleegden in het Groot Ziekengasthuis, 1854-1912.322  
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1854 848 33 1884 508 32 540 56 
1855 1075 34 1885 607 52 659 43 
1856 870 42 1886 464 64 528 54 
1857 979 35 1887 447 61 508 46 
1858 962 34 1888 513 46 559 48 
1859 1074 30 1889 528 51 579 51 
1860 861 49 1890 530 45 575 54 
1861 1365 32 1891 633 40 673 46 
1862 808 39 1892 572 51 623 54 
1863 787 37 1893 465 26 491 51 
1864 858 38 1894 511 56 567 49 
1865 803 32 1895 528 69 597 50 
1866 885 1896 511 91 602 48 
1867 795 32 1897 533 23 556 51 
1868 777 37 1898 479 14 493 55 
1869 842 32 1899 481 21 502 54 
1870 837 32 1900 684 66 750 40 
1871 1041 27 1901 739 84 823 37 
1872 896 29 1902 660 126 786 39 
1873 702 63 765 34 1903 595 167 762 39 
1874 526 67 593 45 1904 524 177 701 39 
1875 569 81 650 41 1905 460 219 679 41 
1876 594 64 658 41 1906 493 206 699 
1877 496 56 552 41 1907 529 231 760 
1878 595 57 652 40 1908 538 253 791 
1879 571 48 619 42 1909 541 255 796 40 
1880 565 50 615 43 1910 584 281 865 37 
1881 616 51 667 42 1911 479 457 936 
1882 538 72 610 47 1912 673 519 1192 30 
1883 575 41 616 50 

32) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Gasthuis 1854-1912; zie ook GA., Gemeente-
verslagen 1854-1912, h. Armwezen. De in de tabel opgenomen gemiddelde ver-
pleegduur per patiënt verschilde niet veel van die in andere ziekenhuizen Het 
landelijk gemiddelde bedroeg in 1879: 48, in 1888: 46, in 1898: 42 en in 1904: 
39. Zie Smissaert, Overzicht, blz. 82. Na 1900 nam de gemiddelde verpleegduur 
overal sterk af. In de dertiger jaren bedroeg zij in het Groot Ziekengasthuis on-
geveer 25 dagen. Zie A.G., Jaarverslagen Gasthuis 1936-1940. 
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De voornaamste reden dat de meer welgestelden zich slechts bij 
uitzondering in het gasthuis lieten verplegen, werd hiervoor reeds 
aangegeven. De geneeskundige wetenschap was nog niet zodanig ont-
wikkeld dat opname op zuiver medische gronden zin had. Wanneer 
men daarbij voegt de meer dan gebrekkige accomodatie en de vaak 
onvoldoende verpleging in het Groot Ziekengasthuis, dat in dit opzicht 
veel overeenkomst vertoonde met andere stedelijke ziekenhuizen in 
ons land, dan begrijpt men dat zieken alleen dan hun toevlucht tot 
het gasthuis namen, als ze geen middelen bezaten om zich thuis te 
laten verzorgen. Dat de eerste reden echter de belangrijkste was, 
blijkt uit het feit dat welgestelden niet naar welk ziekenhuis dan ook 
wensten te gaan. De vestiging in 1876 hier ter stede van de zusters 
van de H. Carolus Borromeus en van de broeders van St. Joannes 
de Deo met als doel de particuliere ziekenverpleging is hiervan een 
bewijs. De zusters die tot dit doel een woning hadden aangekocht op 
De Plein, kregen eenvoudig geen patiënten en waren derhalve ge-
noodzaakt de zieken aan huis te gaan verplegen. De behoefte tot 
opname in een van de plaatselijke ziekenhuizen ontstond pas bij het 
toenemend succes van chirurgische behandelingsmethoden, meer in 
het bijzonder na de komst van dokter Freericks (1893) voor wat be-
treft het St. Carolusziekenhuis en het ziekenhuis van St. Joan de 
Deo, en van dokter Van Moorsel (1900) voor wat betreft het Groot 
Ziekengasthuis. 323  

Bossche armen werden in het Groot Ziekengasthuis verpleegd 
voor rekening van het gesticht, zo moet men de term kosteloos ver-
staan in tabel 41. Voor zieken die tegen betaling werden opgenomen, 
betekende dit allerminst dat zij zelf de kosten droegen. Veelal ge-
schiedde hun opname voor rekening van hun werkgever of van an-
dere personen of instellingen. Patiënten van buiten werden meestal 
verpleegd voor rekening van het plaatselijk armbestuur aldaar. Dit 
bleef zo tot aan de tweede wereldoorlog. In de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw bedroeg de verpleegprijs voor hen die tegen betaling 

323) St. Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1932); St. Carolus-
Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch (Den Haag 1937); Het Ziekenhuis der broeders 
van St. Joan de Deo te 's-Hertogenbosch (Den Haag 1937). 
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werden opgenomen, 50 cent per dag 324, voornamelijk bestemd als 
vergoeding voor de kosten van voeding en geneeskundige verzorging, 
door ons aan de hand van de rekening van 1854 berekend op respec-
tievelijk 32 en 11 cent per dag. 325  Volgens de rekeningen van 1859 
waren de kosten van verpleging bij de Godshuizen het hoogst in het 
gasthuis: 53,3 cent per dag tegenover 34,8 cent in Reinier van Arkel, 
33,7 cent in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, 18,8 cent in het 
Arme Mannen- en Jongensgesticht en 17,6 cent in het Arme Vrou -

wen- en Meisjesgesticht. 326  
In 1874 waren in het gasthuis de officiële voorwaarden voor de 

categorie betalende patiënten: 
a. f 1,— per dag voor patiënten in deze gemeente woonachtig; 
b. f0,75 voor dienstboden of mingegoeden uit deze gemeente; 
c. f 1,50 voor patiënten uit andere gemeenten gedurende de eerste 

14 dagen, voor de verdere verpleegtijd f 1,— per dag. 
Het college van regenten behield zich het recht voor in geval van 
buitengewone uitgaven de prijs der verpleegkosten met 50 cent per 
dag te verhogen. Bij hun opname moesten de patiënten f 30,— vooruit 
betalen en zich schriftelijk verbinden om het eventueel meer ver-
schuldigde bij te betalen, en de begrafeniskosten ten bedrage van 
f 9,— te verklaren ten laste hunner nalatenschap zo zij mochten 
overlijden. Bleven de kosten beneden de gestorte som, dan werd het 
teveel terugbetaald. Voor kinderen beneden de leeftijd van twaalf 
jaar werd 25% korting gegeven, omdat de regenten van mening wa-
ren dat hun verpleging minder kostbaar was. 327  

Armen die uit Den Bosch afkomstig waren, kregen volgens de 
verordening van 1852 toegang tot het gasthuis op een verklaring 
van de controleur van het college van regenten ondertekend door 
een van de geneesheren in dienst bij de Godshuizen. Spoedopna-
men waren mogelijk op een verklaring van de bedienende geestelijke 
of van de controleur, mits die verklaring binnen 24 uren door een 
van de betrokken geneesheren werd ondertekend. 328  Bij de aanstel- 

324) G.A., Gemeenteverslag 1851, h. X blz. 11. 
323 ) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Gasthuis 1854. 
323) A.G., Notulen Regenten, 2-11-1859. 
327) t.a.p., 23-10-1874 nr. 12 en 6-8-1875 nr. 13, blz. 288. 
328) A.G., coli. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 37. 
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ling van dokter Kuyper kregen alle geneesheren in de stad de be-
voegdheid opnamebriefjes af te geven aan zieken die daarvoor een 
bewijs van de controleur hadden. 329  Zwangere vrouwen werden 
slechts bij uitzondering opgenomen en dan nog niet eerder dan 
hooguit veertien dagen voor de bevalling. 339  Dezelfde beperking van 
opname gold voor kinderen, hetgeen blijkt uit een brief uit 1872 
van twee artsen, die ondervonden hadden dat kinderen beneden de 
zeven jaar door de ziekenhuisdirectie geweigerd waren. Naar aanlei-
ding hiervan bepaalde het college in dat jaar dat het gasthuis diende 
open te staan: 
1. bij heersende epidemieën, zoals pokziekte en dergelijke, voor alle 

kinderen beneden de zeven jaar; 
2. bij gewone ziekten voor alle kinderen tussen vier en zeven jaar 

en daarboven, die naar het oordeel van de wijkdokters aan huis 
niet behoorlijk konden worden verpleegd. 331  

„Voor het vervoeren der zieken naar het Gasthuis wordt van wege 
het Collegie van Regenten op eene doelmatige en voor hen koste-
loze wijze gezorgd", staat reeds in de verordening van 1852. 332  Dit 
betekende tot 1873 een weinig comfortabel vervoer door knechts 
van het gasthuis in houten draagstoelen of in manden, voor dat doel 
gevlochten. Daar de gang van de dragers, niet alleen vanwege de 
oneffenheden der straten, niet altijd even recht toe recht aan was 
en zij menigmaal om uit te rusten de brancard gewoon op het trot-
toir plaatsten, laat zich het kosteloze wel, maar het doelmatige moei-
lijker begrijpen. Hierin kwam verandering, toen het stadsbestuur 
hierop wees en het college besloot „aan te koopen eene Brancard, 
bestaande in een wagentje op veéren met 2 raderen, waarvan de 
kosten f 80,— á f90,— bedragen". Het voertuig werd in Maastricht 
besteld, omdat voorzitter Luyckx het daar in werking had gezien. 
Het wagentje was van boven afgedekt met een kap, zodat de patiënt 
ook enigszins beschermd was tegen koude en tocht, en trots beschil-
derd met het opschrift „ziekenvervoer". Het beviel zo goed, dat 

329) A.G., Notulen Regenten, 28-3-1866 nr. 4e. 
330) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 38. 
331) A.G., Notulen Regenten, 9-7-1872 nr. 1. 
332) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 36. 
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rijtuigmaker Lathouwers hetzelfde jaar nog de opdracht kreeg een 
tweede exemplaar te vervaardigen. 333  

Aan het begin van deze paragraaf werd reeds in grote lijnen uit-
eengezet hoe de geneeskundige verzorging in het gasthuis door de 
verordening van 1852 werd geregeld en welke taken de twee aan-
wezige geneesheren vervulden. Nu volgen nog enkele bijzonderhe-
den. Zowel de medicinae doctor als de heel- en vroedmeester behoor-
den iedere dag om tien uur in de voormiddag het ziekenhuis te be-
zoeken en zich daarbij doen vergezellen van zodanige bedienden als 
zij dienstig achtten. Geen zieke mocht langer dan noodzakelijk in 
het gasthuis opgenomen blijven. De medicinae doctor moest te dien 
einde minstens eenmaal in de week ook de zieken van zijn collega 
de heelmeester bezoeken en diegenen van hen laten verwijderen, 
„wier toestand een verpleging aan hunne woning gedoogt". 334  Dat 
beide geneesheren de verplichting om 's morgens om tien uur hun 
ronde te doen over het algemeen niet zo nauw namen, kwam reeds 
ter sprake. Het door ons geciteerde motief waarom het college van 
regenten in 1866 besloot voor gasthuis en armenpraktijk samen één 
geneesheer in vaste dienst te benoemen, spreekt in dezen boekdelen. 

De geneeskundige verzorging in het gasthuis onderging ongetwij-
feld een gunstige verbetering, toen Kuyper er zijn intrede deed. Uit 
het vervolg zal blijken dat deze zeer markante persoonlijkheid, die 
tot 1900 zijn krachten aan deze instelling bleef wijden, de ontwik-
keling voorbereidde welke zich na 1900 eerst goed zou doorzetten, de 
ontwikkeling van het gasthuis van armenzorginstelling naar genees-
kundig instituut. Dat deze bekwame en sociaal zeer bewogen arts 
daarbij alle mogelijke steun ondervond van het regentencollege, kan 
na lezing van het volgende moeilijk beweerd worden. 

Het lijkt ons dat het college van regenten geen onverdeeld genoe-
gen eraan beleefde, Kuyper te hebben aangetrokken als geneesheer 
voor gasthuis en armenpraktijk tezamen: menig keer deed hij door 
zijn eigenmachtig en onverbloemd optreden de regenten de wenk-
brauwen fronsen. Het begon al onmiddellijk na zijn benoeming, 

33) A.G., Notulen Regenten, 23-5-1873 nr. 13 en 30-5-1873 nr. 13; G.A., Ge-
meenteverslag 1874, h. VIA blz. 51. 
34) A.G., col V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1852, art. 40 en 41. 
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toen hij onomwonden verklaarde dat de hem opgedragen taak veel 
te omvangrijk was en onmogelijk door één persoon kon worden 
waargenomen. Zoals reeds gezegd, kreeg hij na lang aandringen 
assistentie van twee wijkdokters met wie hij aanvankelijk niet al te 
best overweg kon. Nauwelijks waren deze spanningen enigszins ach-
ter de rug, of het college van regenten voelde zich genoopt Kuyper 
bij brief van 12 maart 1872 ter verantwoording te roepen voor het 
meermalen uitstedig zijn zonder voorafgaande kennisgeving. Verder 
wees het op het verbod patiënten tegen betaling te verplegen en op 
nog enkele andere „misbruiken". In zijn antwoordbrief negeerde 
dokter Kuyper, waarschijnlijk met opzet, de tegen hem geuite klach-
ten en voegde aan zijn verslag over de door hem verrichte werkzaam-
heden in de voorafgaande jaren een hele reeks wensen en verlangens 
toe, waaraan door het college in de loop van de tijd geen gevolg was 
gegeven ondanks herhaaldelijk aandringen van zijn zijde. Het col-
lege, vertoornd omdat het geen genoegdoening had gekregen, sleep 
opnieuw de pen en herhaalde in een zeer uitvoerige brief van 27 
april de klachten, daarbij vooral dokters autoritaire optreden heke-
lend. Natuurlijk stoorde het zich op zijn beurt niet aan de wensen 
van de arts. Symptomatisch was het antwoord op het verzoek van 
Kuyper om behulpzaam te willen zijn bij het aanleggen van een 
medische bibliotheek. „Wat het daarstellen van een bibliotheek be-
treft, dit is door de vroegere geneesheren nimmer gevorderd en het 
Collegie vermeent dat ieder geneesheer zijne eigene bibliotheek zal 
hebben om op de hoogte der wetenschap te blijven. Boeken mogen 
in geen geval voor rekening van de fondsen van het Ziekengasthuis 
verstrekt worden". 335  Ook in dit opzicht wist Kuyper het college op 
den duur tot andere gedachten te brengen. Het gemeenteverslag 
over 1874 vermeldt tenminste dat „overeenkomstig de vorderingen 
der Genees- en Heelkunde op voorstel des geneesheers verschillende 
instrumenten werden aangekocht, alsmede enige boekwerken en 
tijdschriften". 336  De verhouding tussen Kuyper en het college van 
regenten komt verderop nog uitvoerig ter sprake bij een schets van 
de accomodatie van het gasthuis. 

335) A.G., oall. De Kort ds. D, Corresp. Regenten-Kuyper: Brief Regenten 
12-3-1872 nr. 308, brief Kuyper 18-3-1872, brief Regenten 27-4-1872 nr. 461. 
336) G.A., Gemeenteverslag 1874, h. VIA blz. 51. 
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Over de verpleging zegt Querido dat deze in de meeste ziekenhui-
zen in de tweede helft van de zeventiende, de achttiende en een 
groot deel van de negentiende eeuw op een lager peil stond dan in 
de daaraan voorafgaande periode. Hij schrijft dit onder meer toe aan 
het feit dat in de protestantse landen de aanvankelijk door religieu-
zen waargenomen taak van verpleging na de Reformatie overging 
in lekenhanden. In de plaats van de religieuze congregaties traden 
toen de zogenaamde „vaders" en „moeders", geassisteerd door meiden 
en knechts. 337  Over de kwaliteit van dit lekenpersoneel leest men 
over het algemeen weinig goeds, met name ook wat betreft de negen-
tiende eeuw. Dat kon ook moeilijk anders, wanneer men weet dat 
niet weinig ziekenoppassers en -oppassters afkomstig waren uit de 
bedelaarskolonies Veenhuizen en Ommerschans. Naber beschrijft 
hoe slecht de patiënten eraan toe waren, overgeleverd aan zulk cra-
pule. „Het slaan van patiënten, het mishandelen van zieken, die 
geene fooien gaven, het slapen, waar gewaakt moest worden, het 
niet-toedienen van voorgeschreven geneesmiddelen, het verstrekken 
van morphinepoeders tegen betaling, het vorderen van onbillijken 
arbeid van patiënten, ofschoon hun toestand dit niet gedoogde, het 
opeten van voedsel voor de zieken bestemd — dat waren (nog in de 
zeventiger jaren) dagelijks voorkomende zaken, die men als genees-
heer zoveel doenlijk tegenging, maar waartegen geen principiële 
strijd kon worden aangebonden". 338  Over de verbetering van de zie-
kenverpleging die zich in ons land omstreeks 1880 inzette en waarbij 
vrouwen als Jeltje de Bosch Kemper en Anna Reynvaan een uiterst 
belangrijke rol speelden, leze men elders. 338  

Ook in het Groot Ziekengasthuis was de verpleging in het begin 
(1277) toevertrouwd aan religieuze broeders en zusters, later (1376) 
alleen aan zusters die na 1629 door lekenpersoneel werden vervan-
gen. 340  Oordelend over de kwaliteit van dit personeel in de tweede 
helft van de negentiende eeuw kan men niet anders opmerken dan 
dat deze het algemene beeld bevestigde, dat hiervoor werd gegeven. 

337 ) Querido, a.w., blz. 94 e.v. 
318) Aangehaald door Verdoorn, a.w., blz. 143. 
999 ) Zie o.a. Querido, a.w.; Verdoorn, a.w.; C. H. Vernède, Geschiedenis der 
ziekenverpleging (Haarlem 1927). 
340) Coopmans, a.w., blz. 18 en 101-104; Gedenkschrift Van Moorsel, blz. 32-33. 
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Navrant is namelijk de personeelslijst welke loopt vanaf 1872 tot 
maart 1880 en die betrekking heeft op de mannelijke oppassers van 
het gasthuis. Deze vormden zowat het gehele verplegend personeel, 
want ziekenoppassters kende het gasthuis haast niet. Uit bedoelde 
lijst blijkt allereerst dat het verloop onder hen erg groot was. In acht 
jaar tijd waren op een dienstdoend personeel met een omvang van 
20 á 23 oppassers er niet minder dan 59 vertrokken. De meeste had-
den het niet langer dan enkele maanden volgehouden. Uit de ont-
slagredenen kan men vervolgens afleiden aan wat voor uitschot de 
patiënten overgeleverd waren. Van de 59 oppassers die in genoemde 
periode vertrokken, hadden er 18 zelf bedankt, omdat zij van be-
trekking wilden veranderen. Slechts achter 2 namen van deze 18 
prijkte de opmerking „goed gedrag". Verder waren er 3 oppassers 
overleden. De overige 38 waren allen ontslagen: 16 wegens voort-
durende dronkenschap, 3 wegens onzedelijk gedrag, 3 wegens dief-
stal, 7 wegens onordelijk gedrag en 9 omdat zij totaal ongeschikt 
waren. Van de 4 ziekenvaders die in dezelfde periode waren aan-
genomen, werd er een ontslagen wegens diefstal, een om onbekende 
redenen en een was er overleden. Naast de oppassers was er nog het 
keukenpersoneel, bestaande uit enige vrouwen en de binnenmoeder. 
De laatste was schijnbaar meer geschikt dan de ziekenvaders, want 
ontslag wordt niet vermeld. "I Dit personeelsoverzicht biedt volgens 
ons voldoende grond voor de veronderstelling, dat het met de verple-
ging in het gasthuis over het algemeen maar droevig gesteld was. 
Dit krijgt nog meer reliëf, wanneer men bedenkt dat tot 1867 de 
beide geneesheren slechts eenmaal per dag een bezoek brachten aan 
het gasthuis en dan razend snel hun patiënten afdeden, omdat hun 
nog meer werk wachtte. Daardoor ontsnapte het verplegend perso-
neel totaal aan hun aandacht. Mogelijk lag het ook beneden de 
waardigheid van de toenmalige doktoren om zich met personeels-
aangelegenheden te bemoeien. Want Kuyper die volgens de voor 
hem opgestelde verordening minstens tweemaal per dag zijn patiën-
ten diende te bezoeken 342  maar dit volgens eigen zeggen regelmatig 

341) A.G., coll. De Kort ds. D, Uittreksel register dienstboden Gasthuis 1872-1880 
en Naamlijst verplegend personeel Gasthuis 1872-1880. 
342) A.G., coll. V.I.R., Verordening geneesk. dienst 1866, art. 23. 
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driemaal deed, spiak zelfs zijn tevredenheid uit over het personeel " 5 , 
hoewel de aangehaalde lijst toch uit zijn periode afkomstig is. 

Aanleiding of op zijn minst een stimulans tot sommige misdra-
gingen van het ziekenhuispersoneel was ongetwijfeld het aloude en 
alom gevolgde gebruik dat in geval van overlijden van verpleegden 
zonder directe nabestaanden, hun bezittingen vervielen aan het gast-
huis als vergoeding voor de gemaakte kosten. Meestal werd een ge-
deelte van deze goederen, waaronder met name kledingstukken, uit-
gereikt aan de armen van het Bedelingsfonds. Het resterende werd 
jaarlijks publiek verkocht. Welk gedeelte hiervan vóór de verkoop 
door diefstal in handen van de oppassers terechtkwam, vindt men 
nergens vermeld. Wel dat de opbrengst der openbare verkopingen 
meestal maar uiterst gering was. In 1854 bedroeg die bijvoorbeeld 
f 36,—, een jaar later f430,—. 344  In 1876 besloot het college van 
regenten deze nalatenschappen in het vervolg niet meer publiek te 
verkopen, maar de kledingstukken en het bruikbaar huisraad zoveel 
mogelijk aan bestelde personen, armen en armengestichten te 
geven. "5  

Het waren vooral de hiervoor gesignaleerde misstanden onder het 
ziekenhuispersoneel en de onmogelijkheid om daarin volgens de be-
staande regeling verbetering te brengen, die de voorzitter van het 
college van regenten, J. A. de Kort, ertoe aanzetten in de vergade-
ring van 2 januari 1880 het stoutmoedige plan te opperen om de 
verpleging in het gasthuis wederom toe te vertrouwen aan geeste-
lijke zusters. „Het College van Regenten moet evenals de Bestuur-
ders van vele andere inrigtingen zijne onmagt erkennen om ge-
schikte oppassers te vinden. Zelfs door toekenning van hooge konen 
kan men niet slagen, door geld maakt men geene bekwame zieken-
verplegers", zo argumenteerde hij dit voorstel tegenover zijn collega's, 
tegenover de militaire intendant en de eerste officier van gezondheid 
die eveneens ter vergadering aanwezig waren. Zijn denkbeelden 
ondervonden veel bijval zowel bij de regenten als bij de militaire in-
tendant, aangezien over de zusters die reeds in verscheidene steden 

343) Vgl. noot 335, Brief Kuyper 18-3-1872. 
344) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Gasthuis 1854 en 1855. 
345) A.G., Notulen Regenten, 1-12-1876 nr. 17, blz. 558-559. 
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Oudste nog bestaande gedeelte van het Groot Ziekengasthuis 



Blik op het oude gebouwencomplex van het gasthuis; 
toestand tot -I- 1911 



deze taak ter hand hadden genomen, allerwegen gunstig werd geoor-
deeld. Wie echter meent dat de invloed van ruim twee eeuwen Re-
formatie zo maar aan de kant gezet kon worden, vergist zich deerlijk. 
De vergaderingen van het college volgend op die van 2 januari wer-
den grotendeels besteed aan een uitvoerige bespreking over de prin-
cipiële kanten en de uitvoering van De Kort's voorstel. Intussen 
pleegde De Kort zelf overleg met de betrokken militaire autoriteiten, 
met Kuyper en met de zusters van de H. Carolus Borromeus, die 
zoals gezegd sinds 1876 in de stad gevestigd waren en zich speciaal 
met de verpleging van zieken bezighielden. Volgens het verslag dat 
De Kort over deze besprekingen uitbracht, betuigden de militaire 
autoriteiten hun instemming met het plan, liet Kuyper er zich niet 
duidelijk over uit en voelden de zusters er wel voor de verplegings-
taak in het gasthuis op zich te nemen. Dienovereenkomstig besloot 
het college van regenten reeds op 20 februari in beginsel tot het aan-
nemen van zusters. Spoedig openbaarde zich nu echter de eerste 
oppositie. Het protestantse lid van het college, jhr. M. A. Snoeck, 
stelde zijn zetel beschikbaar, indien het voorstel zou worden uitge-
voerd. Opmerkelijk was zijn rustige houding in deze kwestie; hij 
was niet zozeer gekant tegen de verpleging door zusters maar wel 
tegen de vestiging van een religieuze orde in het gasthuis. Nadat het 
college op 2 april de door De Kort ontworpen overeenkomst met de 
zusters uitvoerig had besproken en een week later definitief vastge-
steld, trok Snoeck zich om persoonlijke redenen terug. Na deze in-
terne kwestie, die de voortvarendheid waarmee De Kort zijn plan 
ten uitvoer bracht geenszins remde, barstte de kritiek van buiten 
los. De kerkeraad der nederlands-hervormde gemeente protesteerde 
in een brief heftig tegen de door de regenten genomen maatregelen. 
In een tweede schrijven drong men erop aan de protestantse zieken 
apart te doen verplegen door protestantse bedienden. Van hoge mili-
taire zijde werden eveneens bezwaren geuit. Hoe zat dat nu? De 
Kort had toch gezegd dat de militaire autoriteiten met de verande-
ring instemden? Binnen het college traden spanningen aan het licht 
die een diepere achtergrond doen vermoeden dan in het verwijt aan 
de voorzitter, als zou deze een valse voorstelling hebben gegeven 
van de houding van de militaire autoriteiten, tot uiting kwam. De 
liberale heren onder de regenten voelden namelijk dat zij hun vin- 
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gers hadden gebrand en keerden zich tegen de voorzitter, aanvanke-
lijk met vieren, later met drieën. De kwestie spitste zich toe op het 
katholiek-zijn van de zusters en voor de te verwachten consequenties 
daarvan wilden deze regenten de verantwoordelijkheid niet op zich 
nemen. Van een zelfde liberale mentaliteit gaf de raad der gemeente 
blijk, toen die om advies in deze zaak werd gevraagd. Anders nogal 
fel erop gebeten betrokken te worden bij belangrijke beslissingen 
van de Godshuizen, liet de raad zich nu niet uit over dit besluit van 
het college van regenten, van oordeel zijnde dat dit niet tot zijn be-
voegdheid behoorde. Ondanks het gerezen verzet binnen het college 
liet De Kort zich niet meer van zijn plannen afbrengen. De conclu-
sie is niet ongegrond dat alleen dank zij het voortvarende maar zeker 
ook autoritaire en eigenmachtige optreden van deze omstreden 
figuur, de zusters van de H. Carolus Borromeus uit Trier op 6 no-
vember 1880 haar intrede deden in het Groot Ziekengasthuis. Teke-
nend is in ieder geval wel, dat bij de installatie door De Kort als 
voorzitter van het college van regenten slechts één collega, R. A. van 
de Ven, acte de présence gaf. 346  

Ongetwijfeld betekende de komst van de zusters in het gasthuis, 
aanvankelijk zeven in getal, een reveil in de verpleging. Zonder hier 
verder op in te gaan zij een enkel symptoom hiervoor aangehaald, 
betrekking hebbend op de voeding. Vóór 1880 waren de patiënten 
gewend dat 's morgens om half zes een knecht met een grote mand 
brood door de ziekenzalen liep en iedere patiënt voor ontbijt een stuk 
brood op bed wierp na de vraag: „een kwart of een half kwart?" 
's Middags kregen de zieken een portie koud vlees met een kan bier, 
om drie uur „potasie" en 's avonds nog thee met een boterham. 347  
Al spoedig werd door de zusters hierin verandering gebracht en wer-
den de maaltijden als volgt vastgesteld: 
voor de normale zieken: 	voor de zware zieken op voorschrift: 
5.30 uur: koffie met brood 	melk 
8.00 uur: thee 

10.00 uur: soep met rijst 	bouillon 

246) A.G., coll. De Kort ds. 11 2  en 115 ; De Noordbrabanter, 13-4-1883; Prov. Nb. 
en '5-Hert. Courant, 14-4-1883; G.A., Notulen Raad, 7-8-1888 nr. 19, blz. 243-244. 
347) Prov. Courant Het Huisgezin, 15-10-1955. 
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12.30 uur: vlees, aardappelen 	kalfsvlees, melkspijs 
en groenten 	en fruit 

15.00 uur: koffie of thee 	melk met wittebrood 
met brood 

18.00 uur: rijst of pap 	eieren. 348  
Met deze verbetering van de verpleging en verzorging van de 

patiënten was aan een tweede voorwaarde voldaan om het Groot 
Ziekengasthuis enige allure te verschaffen, wanneer men de benoe-
ming van een kundig en toegewijd geneesheer in de persoon van 
Kuyper in 1866 als eerste vervulde voorwaarde wil beschouwen. Een 
derde factor die onze aandacht vraagt, betreft de accomodatie van 
het gasthuis. 

Riant kon men het gebouwencomplex van het Groot Ziekengasthuis 
in de negentiende eeuw niet noemen. Het was gelegen in het hart 
van de stad, de toegang was te vinden in de Gasthuisstraat, een zij-
straat van de Hinthamerstraat. Nevenstaande plattegrond geeft een 
beeld van de situatie tot aan 1908. Via de ingangspoort kwam men 
eerst op een kleine binnenplaats met links de woning van de rent-
meester, daarnaast een tweede poort die toegang gaf tot het gasthuis-
complex, recht vooruit een deur met daarachter een lange gang lei-
dend naar de kamer van de heelmeester, rechts tenslotte een moes-
tuin. Ging men door de binnenpoort, dan zag men voor zich een 
middeleeuwse binnenplaats, de vloer belegd met grote, hoekige keien. 
Aan deze plaats lagen van links naar rechts: de portierswoning, de 
apotheek, een grote zaal bestemd als kantoor- en vergaderruimte, een 
bergplaats, de bakkerij, het eigenlijke ziekenhuis en de vroegere 
gasthuiskerk. Deze kerk die vóór 1629 tevens dienst deed als paro-
chiekerk, was na dit jaar reeds voor de verpleging van zieken in ge-
bruik genomen. Toen in de negentiende eeuw aan rooms-katholieke 
geestelijken weer toegestaan was hun dienst in het gasthuis te ver-
vullen, kregen deze hiervoor een kleinere ruimte als kapel aange-
wezen. "9  De benedenverdiepingen van ziekenhuis en kerk waren 

348) A.G., coll. De Kort ds. D, Nota Gasthuis november 1881. 
349) A. Hallema, Het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch in den loop der 
eeuwen, in Het Ziekenhuiswezen, jrg. 5 (1932), blz. 6; H. van ICrugten, Ge-
schiedkundige verhandeling over het Groot Gasthuis te 's -Hertogenbosch (Den 
Bosch 1884), blz. 32; Van Rooij, Het oud-archief, dl. I, blz. 25, en dl. II, blz. 321. 
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Situering van het Groot Ziekengasthuis tot 1908. 

Ilinthamerstraat 

A buitenpoort 
B binnenpoort 
C dienstgebouwen 
D bakkerij 
E ziekenzalen 
F gasthuiskerk 
G Spaansche huis 
H tuin 
I Pesthuis 
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ingericht voor burgerzieken, de bovenverdiepingen voor militaire 
zieken. Aan de achterzijde van genoemde gebouwen lag de tuin van 
het gasthuis met links en rechts nog enkele ziekenzalen, waarvan 
één de naam droeg van het Spaansche huis, en achterin het zoge-
naamde Pesthuis. 350  Volgens een opgave uit 1879 boden de zalen 
voor de burgerzieken, drie voor mannen en twee voor vrouwen, 
plaats voor in totaal 116 kribben. Ter beschikking van de militairen 
waren er in totaal 220 kribben, terwijl in het Pesthuis nog 98 patiën-
ten ondergebracht konden worden. Alles bijeen had het gasthuis in 
die tijd dus een capaciteit van 434 ,,bedden". 351  Hoe de ziekenzalen 
voor de burgerzieken er van binnen uit zagen en wat zich daar zoal 
afspeelde, kwamen wij te weten uit de rapporten die Kuyper sinds 
zijn benoeming regelmatig bij het college van regenten indiende. 

Kuyper was 20 jaar in dienst van de Godshuizen, toen hij in 1887 
voor de zoveelste maal in een uitvoerig schrijven aan de regenten 
zijn verlangens kenbaar maakte betreffende enige hoogst noodzake-
lijke verbeteringen in de accomodatie van het gasthuis. Reeds in 
1869, 1870 en daarna had hij bij hen op verbeteringen aangedron-
gen, maar deze namen daarvan weinig notitie. Dit valt onder meer 
op te maken uit de kleurrijke maar tevens trieste beschrijving van de 
ziekenzalen, zoals Kuyper deze in 1872 gaf en die hij vijftien jaar 
later bijna woordelijk herhaalde. Aangezien het rapport van 1887 
een realistische beschrijving geeft van de gebrekkige accomodatie, 
achten wij ons gerechtigd het in extenso te citeren. "2  

Van de vijf ziekenzalen die in 1887 beschikbaar waren, waren er 
twee bestemd voor inwendige en drie voor chirurgische zieken. „De 
zalen voor inwendige zieken, één voor mannen en één voor vrouwen, 
zijn onpraktisch gebouwd. Ze hebben een kubieke inhoud van 741 
en 759. 's Winters bevinden zich daarin gedurende eenige weken 
een dertigtal zieken.... Alle zieken moeten daar hunne plaats vinden 
op ééne zaal. De typhuslijder ligt er naast den lijder aan rheumatis-
mus, die aan roodvonk naast een aan roos; onzindelijken tusschen 
zieken die versche lucht behoeven om hunne benauwdheden. De 

350) Gedenkschrift Van Moorsel, blz. 5-18. De plattegrond is te vinden in A.G., 
dyn. archief, Verbouwing/uitbreiding Gasthuis -±- 1908. 
351) A.G., coll. De Kort ds. D, Nota Gasthuis 1879. 
352) A.G., con. De Kort ds. D, Rapport Kuyper oktober 1887. 
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opgewekten door koortsen, hersenontsteking of delirium-tremens 
houden alle andere zieken soms den ganschen nacht wakker. De 
stank is er ten gevolge der gebrekkige ventilatie reeds in de avond-
uren ondragelijk. Om versche lucht binnen te voeren moet een raam 
worden opengelaten: de zieke die onder dat raam zijn plaats heeft, 
gevoelt zich in de winternachten, als de koude lucht hem treft, zeer 
ongelukkig. De verwarming is primitief, één kolomkachel voorziet er 
in. U begrijpt dat de lijder die in hare nabijheid ligt, de gloed 
naauwelijks kan uitstaan en dat aan de uiteinden der zaal, bij de 
deuren, men van die kachelwarmte niet veel bespeurt. 

Hoe hinderlijk het is wanneer in den laten avond een lijder wordt 
binnengebracht, (gewoonlijk opgewekte menschen) die de slapende 
zieken wakker maakt, behoef ik U niet te schetsen. Isoleervertrekken 
bestaan er niet". 

Met de ziekenzalen voor de chirurgische behandeling van patiën-
ten — twee mannenzalen en één voor vrouwen — was het iets beter 
gesteld. Niet alle zieken behoefden te worden ondergebracht op 
dezelfde zaal, de verwarming was er beter en bovendien waren er 
ventilatiekokers aangebracht. Toch deed zich ook hier het gebrek 
aan aparte ruimten voor onderzoek en operatie gevoelen, evenals de 
noodzaak van kleinere verpleegeenheden. Want „in die zalen kan 
men getuige zijn van zeer ergerlijke tooneelen. Van alle operaties, 
grootere of kleinere, moeten, bij gemis aan eene operatie-zaal, de 
patienten ooggetuigen zijn, tenzij men hen tijdelijk naar een ander 
vertrek overbrenge. Wat dat beteekent zal ieder begrijpen die ooit 
iemand met b.v. gebrokene ledematen heeft zien verplaatsen. Ná 
afloop der operatien hernemen de patienten hunne plaatsen en de 
geopereerde, uitgeput door bloedverlies, voor wien rust noodzakelijk 
is, vindt zich ná zijn chloroform-slaap weer te midden van zijn ge-
zelschap. 

Jaren achtereen heb ik de Regenten op dien toestand gewezen, 
jaren achtereen wacht ik hervorming". 

Kuyper pleitte op grond van het bovenstaande voor een verbou-
wing en ging vervolgens in op de aanleg van enkele onmisbare 
voorzieningen. De noodzaak hiervan „vindt grond in het afschuwe-
lijke der tooneelen waarvan wij nu en dan getuigen zijn en die een 
diepen indruk achterlaten. 
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In de krankzinnigengestichten bestaan wellicht op voorschrift der 
regeeringsmannen de noodige badinrichtingen. In het Gasthuis is 
er niet één. Dat er tal van zieken zijn die baden noodig hebben tot 
hun herstel, weet ieder wel uit zijne omgeving, en hoeveel behoefte 
binnenkomende lijders hebben aan een reinigingsbad, zal ik maar 
niet beschrijven. Dat ze op de ziekenzalen tot de hoogst noodige be-
perkt worden, vermeld ik als eene groote fout, op gevaar af mij zelf 
te beschuldigen. Maar die bekentenis treft mij niet te hard, zij vindt 
hare verontschuldiging in de wijze waarop een bad gegeven wordt. 
Dat tooneel heeft iets walgelijks. Midden in de ziekenzaal wordt een 
kuip geplaatst waarvoor het water met emmers moet worden aange-
voerd; eenige schermen worden geplaatst en de patienten in het bad 
gedragen. De ruimte is zoo klein dat de helpers zich naauwelijks 
kunnen bewegen, en zulk een hulp-middel (?) geeft den zieken dus 
meer last en vermoeienis als verlichting. Na afloop moet het water 
emmer voor emmer weer worden weggedragen. Hoe ónrein de zaken 
daardoor gemaakt worden, begrijpt U volkomen. Een paar badka-
mers, nu de waterleiding bestaat gemakkelijk in te richten, vindt U 
op het plan besproken". 

Noodzakelijk achtte Kuyper het ook voorzieningen te treffen voor 
hen die herstellend waren. „Reconvalescenten hebben natuurlijk af-
leiding noodig. Zoodra ze het bed verlaten kunnen, zoeken ze elkan-
ders gezelschap, vermaken zich met het spel, de mannen verlangen 
naar hun pijp. Omdat dit schrijven slechts onder de Gogen komt van 
Uwe vergadering, wil ik U de mededeeling niet onthouden op welke 
wijze de verstrooiingsuren der patienten werden ingericht..., men 
verzamelt zich om en op de secreten. Op het plan vindt U een paar 
geschikte localen die door U voor conversatie-zaal kunnen worden 
aangewezen. Er is hieraan nog een ander voordeel verbonden. Die 
n.l. op een Woensdag-namiddag het ziekenbezoek der familie aan de 
patienten bijwoont, verbaast zich van het rumoer dat in de zalen 
heerscht. Rondom een ernstige zieke wordt druk gepraat, gelachen, 
enz., enz. Zou, zoo dacht ik, naar die conversatiezaal niet het gedeelte 
der bezoekers kunnen verwezen worden, dat de wandelende zieken 
komt begroeten. Zij konden met de hunnen daar spreken". 

Verder ging Kuyper nog in op een aantal wenselijkheden, onder 
meer betrekking hebbend op de inrichting van een paar kinderzaal- 
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tjes. „In de grootere steden richt men kinderziekenhuizen in. Hier 
is daarvan natuurlijk geen sprake al bestaat er behoefte aan. Maar ik 
wil U toch opmerken, dat op volle ziekenzalen veel voorvalt dat 
beter voor kinderen verborgen bleef. Ze hooren bovendien, vooral in 
de zalen der mannen, wel iets wat hun aandacht niet treffen moet. 
'T kan gevonden worden een paar zaaltjes voor kinderen in te 
richten". 

Ook de polikliniek, die twee lokalen omvatte — één voor de ge-
neesheer en één voor de patiënten —, zou verbeterd kunnen worden. 
„In de genoemde kamers ontbreekt mij het personeel om te helpen 
en de noodige hulpmiddelen. Naar één der binnenzalen van het 
Gasthuis kunnen de patienten niet verwezen worden, omdat man-
nen, vrouwen en kinderen niet kunnen samen zijn. Een gedeelte dus 
gaat naar de mannen, een ander naar de vrouwenafdeeling. Daar 
eventwel moeten allen in één locaal bij de daar verblijf houdende 
zieken geholpen worden; en is de eene lijder getuige van de pijnen 
en ellende van den anderen die eene, zij het ook onschuldige kunst-
bewerking ondergaat. Wil men dus niet eene driedubbele instru-
mentenverzameling enz. er  op nahouden dan moet iederen morgen 
alles van de eene zaal naar den andere worden overgebracht". 

Een donkere kamer was er niet. „Zoodra lijders aan keel of oog-
ziekten eene inwendig onderzoek noodig hebben moet ik hen bij 
mij aan huis ontvangen. Niet alleen heeft dat op den duur bezwaren, 
maar in een ziekenhuis moet daarvoor toch de gelegenheid bestaan". 

Tot zover Kuyper's navrante schets van de gang van zaken in het 
Groot Ziekengasthuis anno 1887. In het tweede deel van zijn schrij-
ven gaf hij concrete aanwijzingen om zonder al te grote kosten tot 
een verbetering te geraken. Hij deed dit in de vorm van een plan, 
daarbij tekeningen voegend, en de aanbeveling: „wordt dit uitge-
voerd, in korten tijd het Gasthuis hervormt in een gebouw dat in 
Zijne bijzonderheden voldoet aan de eischen die men stellen mag, en 
eene geregelde geneeskundige dienst mogelijk maakt, een plan bo-
vendien, waarbij, zooveel maar eenigzints mogelijk is, partij getrok-
ken wordt van het bestaande bruikbare, en zeer weinig bijbouw 
noodig wordt". 0, als medicus had hij nog tal van andere wensen, 
„maar die nu kenbaar maken leidt tot geen doel. Het betrof eene 
meer sierlijke buitenbouw, de beste verwarmingsmethoden, ventilatie 
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op ruime schaal, medische inrichting der baden, meerdere kleine 
ziekenzalen, enz. enz., een en ander naar de eischen der wetenschap 
en humaniteit ingericht". 

Aan wie de deplorabele toestand van het gasthuis in de tweede 
helft van de negentiende eeuw toegeschreven moet worden, ontegen-
zeggelijk niet aan Kuyper. „Ik behoef 1.1 wel niet te verzekeren dat 
de gebreken die aan het Gasthuis kleven, mij sedert jaren tot in de 
kleinste bijzonderheden bekend zijn. Ik heb mij niet te verwijten 
slapheid of gemis aan energie in pogingen tot verbetering. Ze zijn 
meer dan 20 jaren achtereen nu en dan aan de verschillende colle-
ges door mij voorgesteld. Tal van omstandigheden, proefhoudende 
en niet proefhoudende, stonden aan het bereiken van mijn doel in 
de weg, tal van drijfveren, edele en onedele, hebben dat tegenge-
houden. Als Tantalus is mij de lafenis aan de lippen gebracht, on-
heusch werd zij vaak teruggetrokken", zo ving het tweede deel van 
bovenaangehaald rapport aan. Bijna alle rapporten van deze ervaren 
medicus werpen een schril licht op de houding van het college van 
regenten. Wat voor waarde dient men toe te kennen aan het ant-
woord van dit bestuur op een rapport van Kuyper in 1872: „dat nie-
mand meer dan het Collegie kan verlangen dat de Ziekenverpleging 
der behoeftigen niets te wenschen overlate, maar dat alvorens tot het 
verwezenlijken van wenschen en plannen kan worden overgegaan, 
het moet blijken dat de finantiële toestand het gedoogt" 353, wanneer 
uit de fondsen van het gasthuis meermalen grote bedragen werden 
geleend voor het Bedelingsfonds en het kapitaal van het gasthuis, 
waaronder niet begrepen de waarde van de gebouwen en de inboe-
del, op 1 januari 1868 f498.442,98 bedroeg, hetgeen vergeleken met 
1 januari 1851 een toename betekende van f100.032,40. De con-
clusie kan niet anders luiden dan dat de verschillende elkaar opvol-
gende regentencolleges ernstig tekort schoten in het voeren van een 
gezond ziekenhuisbeleid, terwijl zij toch wel over de middelen daar-
toe beschikten. De redenen van deze nalatigheid zijn moeilijk aan te 
geven. Wellicht hield de functie van het ziekenhuis, nog steeds veel 

53) t.a.p., Rapport Kuyper 18-3-1872 en Brief Regenten 27-4-1872 nr. 461. 
354) A.G., Notulen Regenten, 25-10-1868 nr. 10; A.G., ds. 494, Brief Regenten 
25-7-1879 nr. 2581: In 1853 leende het Gasthuis f27.359,45 aan het Bedelings-
fonds, in 1854 f 554,535 • 
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meer van armeninrichting dan van geneeskundig instituut, daarmee 
verband. Niet onwaarschijnlijk ook lijkt het ons een gedeeltelijke 
verklaring te moeten zoeken in de haast karakteristieke eigenschap 
van ieder regentencollege: grootse historische daden te willen stellen 
om geëerd te worden door het nageslacht. Deze historische daden 
bestaan dan meestal in het oprichten van nieuwe instellingen, waar-
door de aandacht noodzakelijk wordt afgewend van de bestaande, 
zeker wanneer deze de eeuwen reeds hebben getrotseerd, zoals bij 
het gasthuis het geval was. Getuige een opmerking hierover in zijn 
rapport van 1887 trof Kuyper het daarom in zoverre ongunstig dat 
de belangstelling van de regenten in de tachtiger jaren vooral uit-
ging naar de oprichting van een tweede psychiatrische inrichting, 
die in 1885 werd gevestigd op het landgoed Voorburg te Vught. Ter 
gedeeltelijke verklaring van deze belangstelling wijzen we op de 
omstandigheid dat een project als Voorburg voor het bestuur der 
Godshuizen ook zo aantrekkelijk was, omdat van overheidswege 
hoge subsidies werden verstrekt voor de verpleging van krankzin-
nigen. 

Bovenstaande beschrijving van de accomodatie van het gasthuis 
verklaart mede waarom de Bossche welgestelden zich liever thuis 
lieten behandelen en verplegen. Het gasthuis was en bleef geheel 
de negentiende eeuw door een instelling voor armen, ook al besloot 
het college van regenten in 1888 tot een verbouwing en uitbreiding, 
omdat het begreep dat de door Kuyper geschilderde toestand een-
voudig niet kon blijven voortbestaan. Volgens het oordeel van de 
regent Van Schevichaven die in hetzelfde jaar als Kuyper een rapport 
had uitgebracht, was een algehele verbouwing evenwel niet mogelijk, 
waarom men zich beperkte tot een lokaal voor de polikliniek, een 
operatiezaal en een aantal kamers en zalen die werden toegevoegd 
aan de vroegere gasthuiskerk. 355  Na de summiere verbeteringen van 
1888 heeft het gasthuis tijdens de periode-Kuyper geen verdere 
verbouwingen of veranderingen meer ondergaan. Mogelijk heeft de 
dokter bij de regenten geen verdere pogingen meer aangewend om 
een paradijs voor medicus en patiënten te verwezenlijken, toen hij 
zag dat aan zijn voornaamste verlangens was tegemoetgekomen. Ver- 

355) Van Mocasel, a.w., blz. 1. 
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langens die zelden zijn status van geneesheer van het gasthuis be-
troffen, maar die vooral voortvloeiden uit zijn sociale bewogenheid 
met de onderste lagen der bevolking. Zou hij zichzelf gezocht heb-
ben, dan zou de geringe medewerking van de regenten hem er wel-
licht allang toe gebracht hebben elders zijn heil te zoeken. Deze 
sociale bewogenheid bleek niet minder uit het feit dat hij zich vrij-
willig, en niettegenstaande het regentencollege zich hier niet graag 
mee inliet, belastte met het onderzoek en de verpleging van publieke 
vrouwen, waarvoor geen andere dokters te vinden waren. 356  Ook 
treffen we hem aan als getuige-deskundige in de Enquête, door de 
Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890, 
betreffende onderscheidene takken van bedrijf en als enquêteur bij 
de Enquête naar den toestand der arbeiderswoningen in de provin-
ciën Limburg en Oostelijk Noord-Brabant in 1893. 

In 1900 werd Kuyper na 33 jaar de functie van geneesheer van 
het Groot Ziekengasthuis te hebben waargenomen, opgevolgd door 
dr. A. J. M. van Moorsel. Deze werd enerzijds geconfronteerd met 
de erfenis van een totaal verouderde inrichting, maar was anderzijds 
de exponent van een zich snel ontwikkelende medische wetenschap. 
Onder Van Moorsel's bestuur groeide het gasthuis geleidelijk uit van 
armenzorginstelling tot geneeskundige instituut. Door hem werd de 
grondslag gelegd van een centrum van ziekenbehandeling en -verzor-
ging voor 's-Hertogenbosch en omstreken. Zijn eerste zorg betrof 
een grootscheepse verbouwing van het gasthuis. De plannen hier-
voor legde hij in 1905 op tafel. Het jaar daarop reeds besloot het 
college van regenten, dat nu van een heel andere mentaliteit blijk 
gaf dan tijdens de periode-Kuyper, het ziekenhuis geheel te ver-
nieuwen. De verbouwing vond in drie fasen plaats, die hun afslui-
ting vonden in de jaren 1909, 1911 en 1915. Het nieuwe zieken-
huis, opgezet volgens het palviljoensysteem, bood ruimte voor 160 
bedden, verdeeld over acht grote ziekenzalen en verscheidene klei-
nere ruimten voor afzonderlijke verpleging. Iedere verplegingseen-
heid — in totaal waren er vier — bestond uit twee zalen van 19 bed-
den, met elkaar verbonden door een ruim dagverblijf. Iedere een-
heid had een badkamer, een keuken en de nodige afzonderlijke ka- 

3") A.G., Notulen Regenten, 19-11-1880 nr. 9; zie ook verderop, blz. 383-384. 
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mers. Verder waren er een aparte operatie-afdeling, een laboratorium 
en een gebouw voor eerste klas-patiënten, waarin ook de zusters ge-
huisvest waren. In het oude gedeelte vonden de polikliniek, de 
sectiekamer, het lijkenhuis en de kapel een plaats. 357  Naast deze 
meer technische voorzieningen werd door Van Moorsel ook aandacht 
geschonken aan uitbreiding van de medische staf. In 1911 werd de 
geneeskundige dienst in het gasthuis waargenomen door een eerste 
geneesheer, een assistent-geneesheer, een neus-, keel- en oorarts en 
een oogarts. 358  

Behalve bij de geneeskundige verzorging en verpleging van arme 
zieken was het Groot Ziekengasthuis, of liever het college van regen-
ten, in de negentiende eeuw nauw betrokken bij het optreden tegen 
epidemieën en de verzorging van publieke vrouwen. Over het voor-
komen van epidemieën schreven we reeds uitvoerig in hoofdstuk I. 
Met name zij daarbij herinnerd aan de cholera-epidemie van 1866— 
1867 en de pokkenepidemie van 1870-1872. De organisatie voor 
de strijd tegen epidemieën lag niet in handen van de regenten, maar 
bij het gemeentebestuur en werd in hoofdzaak behartigd door de 
plaatselijke geneesheren al dan niet verenigd in een commissie. Be-
grijpelijk moest het gasthuis bij dergelijke calamiteiten gereed zijn 
om een groot aantal zieken op te kunnen nemen. Zo werden bij het 
uitbreken van de cholera in 1866 op verzoek van de plaatselijke 
geneeskundige commissie terstond twee zalen van het gasthuis in 
gereedheid gebracht, terwijl twee andere onmiddellijk ontruimd zou-
den kunnen worden. Van de geneesheren ontving het college van 
regenten tevens het advies de verpleging van de op te nemen patiën-
ten niet over te laten aan de gewone oppassers, maar daarvoor naar 
meer geschikte personen uit te zien. Naar hun inzien konden voor 
het verzorgen van besmettelijke zieken geen betere oppassers aange-
trokken worden „als diegene, die deze diensten met een godsdienstig 
doel verrigten". Het college nam dit ter harte en beloofde twee 
broeders van Goede Werken uit Ranse in België te vragen. Of deze 
in feite ook de hun toegedachte dienst hebben waargenomen, is ons 
niet bekend. Teneinde uitbreiding van de ziekte te voorkomen achtte 

357) Gedenkschrift Van Moorsel, blz. 17-18; Van Moorse], a.w. 
358) Van Moorsel, a.w., blz. 2. 
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de commissie van geneeskundigen het verder wenselijk elke dag een 
voedzame vleesmaaltijd te verstrekken aan alle zieken en aan het 
personeel van het gasthuis. Daar voor katholieken het gebruik van 
vleesspijzen op de onthoudingsdagen verboden was, diende zij een 
verzoek tot ontheffing van deze onthoudingsplicht in bij de aarts-
bisschop, mgr. Zwijsen. Deze verleende die aanvankelijk welwillend, 
maar trok ze veertien dagen later zonder nadere redenen weer in. 359  
Dus geen vleesspijzen meer voor de katholieken in het ziekenhuis 
op vrijdagen en zaterdagen en op die dagen ook geen soep meer, die 
als voorbehoedmiddel tegen de cholera op grote schaal werd uitge-
deeld onder de arme stadsbewoners door de spijskokerij van Vincen-
tius. 36° 

Tijdens de pokkenepidemie van 1871 werden ongeveer dezelfde 
maatregelen genomen. Op het allerlaatste nippertje nam het college 
van regenten toen bovendien nog het besluit om de armen die nala-
tig bleven zich te laten vaccineren of revaccineren, hetgeen gratis 
geschiedde, geen bedeling te verstrekken. De ziekte had toen echter 
al ruim vijftien maanden voortgewoekerd. 361  Verontrust door de ge-
volgen van deze pokkenepidemie droeg de rijksoverheid bij de wet 
van 4 december 1872 (Stbl. 134) de zorg voor de verpleging van 
lijders aan besmettelijke ziekten uitdrukkelijk op aan het gemeente-
bestuur. Enerzijds betekende dit dat het gasthuis niet meer werd be-
last met de kosten, anderzijds dat het college van regenten, hetwelk 
deze verzorging voor het gemeentebestuur bleef behartigen, in dezen 
strikt gebonden was aan de taakomschrijving door de wet gegeven. 
Op grond daarvan werd met het stadsbestuur een overeenkomst ge-
sloten, waarbij het college van regenten zich verplichtte in geval 
van epidemische ziekten de lijders te laten opnemen en verplegen in 
het gasthuis, terwijl de gemeente zich verbond tot betaling van de 
kosten ad f0,75 der dag, en ook van eventuele begrafeniskosten. 362  

Speciaal voor het geval zich epidemische ziekten mochten voor-
doen, hield het college van regenten steeds het zogenaamde Pesthuis 
in de achtertuin van het gasthuis in gereedheid. Sinds onheugelijke 

336) A.G., Notulen Regenten, 16-5-1866 nr. 4. 
360) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 13-5-1866, blz. 4446, en 28-5-1866, blz. 46. 
361) A.G., Notulen Regenten, 4-4-1872 nr. 4. 
362) t.a.p., 27-9-1883 nr. 8 en 2-11-1883 nr. 8. 
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tijden had dit gebouw daarvoor gediend en was na in verval te zijn 
geraakt in 1855 weer opgeknapt om zo nodig lijders aan besmette-
lijke ziekten te kunnen herbergen. Bij rampen van grote omvang kon 
bovendien in de gasthuistuin een afzonderlijke loods worden neer-
gezet. Om de isolatie volledig te maken stelde de plaatselijke gezond-
heidscommissie in 1873 voor beide gebouwen een aparte toegang te 
geven via de Nieuwstraat en verder langs de spijskokerij en de man-
denmakerij van de St. Vincentiusvereniging en door de tuin van 
hovenier De Haas. Beide belanghebbenden weigerden hiertoe echter 
alle medewerking, zodat dit voorstel geen doorgang kon vinden. 363  
Bij de grote verbouwing van het gasthuis onder Van Moorsel liet de 
gemeente zelf op het terrein van de Godshuizen een gebouw voor 
besmettelijke zieken inrichten. 364  

Was er in geval van epidemische ziekten meestal vrij snel over-
eenstemming tussen het college van regenten en het stadsbestuur 
over beider taakvervulling, heel wat minder soepel en niet vrij van 
conflicten was de verstandhouding, wanneer het de verpleging van 
publieke vrouwen betrof. In hoofdstuk I werd hierover opgemerkt 
dat in de negentiende eeuw de prostitutie in Den Bosch evenals 
elders in het land officiéel werd geduld, zij het onder bepaalde voor-
waarden. Deze hielden in hoofdzaak in dat de betrokken meisjes en 
vrouwen zich moesten laten inschrijven en regelmatig laten onder-
zoeken. Dit onderzoek dat van stadswege verricht werd door een 
daartoe aangestelde geneeskundige, vond aanvankelijk plaats in een 
afzonderlijk lokaal, maar later wekelijks in de bordelen zelf. Was het 
nodig een prostituée te behandelen en te verplegen, dan geschiedde 
dit in het gasthuis. 366  Het aantal publieke huizen dat werd onder-
zocht, bedroeg in 1870 zes; het aantal publieke vrouwen dat bij de 
politie stond ingeschreven, was twintig. 366  

De verpleging in het gasthuis nu was het college van regenten bij 
voortduring een doorn in het oog. Het besloot dan ook in 1868 die 
niet meer toe te staan. 367  Op dit standpunt bleef het uitdrukkelijk, 

363) t.a.p., 14-9-1873 nr. 9 en 27-7-1883 nr. 14. 
364.) Gedenkschrift Van Maaisel, blz. 18. 
365) G.A., Gemeenteverslag 1866, h. VI blz. 77. 
366) t.a.p., 1870, bijl. F. 
367) A.G., Notulen Regenten, 22-7-1868 nr. 13. 
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toen het voorzitterschap in handen kwam van J. A. de Kort, die in 
deze zaken erg gevoelig was. 368  De gemeente, in 1880 in het nauw 
gebracht doordat in een vijftal bordelen syfilis heerste en een vrij groot 
aantal soldaten hiermee was besmet, alsook doordat er geen dok-
ters te vinden waren voor het onderzoek der prostituées en het regen-
tencollege bleef weigeren publieke vrouwen in het gasthuis te laten 
verplegen, stond erop dat de regenten die weigering zouden intrek-
ken. Inmiddels had Kuyper zich bereid verklaard het onderzoek der 
prostituées op zich te nemen, mits dit in het gasthuis zou kunnen 
plaatsvinden. Het college hield evenwel voet bij stuk en schreef aan 
het stadsbestuur dat dergelijke verpleging louter een zaak van politie 
was en niet ten laste van het gasthuis behoorde te komen. Boven-
dien was afzondering der prostituées in het gasthuis niet mogelijk, 
zodat deze op de algemene ziekenzalen verpleegd zouden moeten 
worden, hetgeen men onaanvaardbaar achtte. Vooral De Kort ver-
klaarde zich uit godsdienstig-ethische overwegingen tegen iedere 
medewerking van het college. De druk van het gemeentebestuur 
werd na enige tijd zodanig, dat de regenten wel moesten bezwijken. 
Gezien de noodsituatie besloten zij voorlopig de bovenzalen van het 
Pesthuis beschikbaar te stellen, een aparte toegang tot dit gebouw te 
maken via de Tolbrugstraat en een tweetal „verpleegsters" aan te 
trekken uitsluitend ter verpleging van de prostituées, want hiermee 
wilden de zusters van het gasthuis zich onder geen beding belasten. 
De gemeente verklaarde zich bereid aan het eind van ieder jaar de 
verpleegkosten te betalen. 369  

Drie jaar duurde dit bestand tussen stadsbestuur en college van 
regenten. In 1881 werd 49 maal een prostituée in het gasthuis op-
genomen, betrekking hebbend op 27 verschillende personen. In 
1882 bedroegen deze cijfers respectievelijk 14 en 10; in 1883 23 en 
14. 370  In laatstgenoemd jaar besloot het college van regenten 
echter abrupt een einde te maken aan deze verpleging. Het ontruim- 

348) t.a.p., 18-10-1875 nr. 9, blz. 301; 12-11-1875 nr. 3, blz. 345, en 17-12-1875 
nr. 8, blz. 391. 
369) t.a.p., 19-11-1880 nr. 9, 26-11-1880 nr. 12, 3-12-1880 nr. 15, 17-12-1880 nr. 
6, 22-12-1880 nr. 4, 11-1-1881 nr. 6, 28-1-1881 nr. 8, 27-5-1881 nr. 18 en 30-5- 
1881 nr. 2; A.G., ds. 518, Brief Regenten 4-12-1880 nr. 2916. 
370) A.G., ds. 518, Nota publieke vrouwen 1881-1884. 
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de het Pesthuis en verbood Kuyper het onderzoek en de behandeling 
van publieke vrouwen zelfs buiten het gasthuis nog langer voort te 
zetten. Uitdrukkelijk verklaarden alle regenten zich tegen reglemen-
tering van de prostitutie. De gemeente koos nu de wijste partij en 
zocht naar de mogelijkheid zelf voor een gebouw te zorgen. De re-
genten waren niet ongenegen daartoe het nodige terrein af te staan 
in de nabijheid van het gasthuis, maar weigerden resoluut de voe-
ding der aldaar verpleegden te verzorgen. Een nieuwe botsing leek 
niet te voorkomen, toen de raad der gemeente ondanks dit gebrek 
aan medewerking te kennen gaf de reglementering van de prostitutie 
te willen voortzetten. Burgemeester en wethouders verschenen ter 
vergadering van het college en wisten na lang praten vier van de 
zeven regenten over te halen dat door het gasthuis de nodige voeding 
verstrekt zou worden tegen betaling van 75 cent per persoon per dag. 
Het gebouw van de gemeente kwam in 1885 tot stand en daarmee 
was de omstreden kwestie tot een schikkelijke oplossing gebracht."' 

In 1905 werd tenslotte alle grond ontnomen aan de weerstand in 
het college van regenten tegen de verpleging van publieke vrouwen. 
De raad besloot toen de verordening op de publieke huizen en pu-
blieke vrouwen in te trekken, ten gevolge waarvan het verplichte 
onderzoek verviel en opneming ter verpleging als gevolg van zulk 
onderzoek niet meer zou plaats hebben. Alleen in geval van nood-
zaak wilde de gemeente de vrije beschikking hebben over het ge 
bouw dat tot dat doel was opgericht. 372  Zo raakte de gereglemen 
teerde prostitutie ook in Den Bosch afgeschaft, nadat verscheidene 
andere gemeenten hierin waren voorgegaan. Met de afschaffing zag 
de vrouwenbeweging in ons land eindelijk een van de punten ver-
wezenlijkt waarop zij reeds jarenlang haar actie had gericht. " 3  

371) A.G., Notulen Regenten, 22-5-1883 nr. 1, 20-9-1883 nr. 9, 29-12-1883 nr. 12, 
13-6-1884 nr. 16, 24-9-1884 nr. 5, 29-10-1884 nr. 14 en 22-1-1886 nr. 10. 
372) t.a.p., 7-10-1904 en 10-3-1905. 
373) H. Verwey-Jonker, De emancipatiebewegingen, in Drift en koers, blz. 117. 
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Ziekenzalen van het oude gasthuis, na 1911 afgebroken 
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§ 14. BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE MEEST HULPELOZEN 

Besteding bij particulieren en in het Huis van Liefde 

Naast de meer algemene zorg voor de huiszittende armen, zoals 
in vorige paragrafen beschreven, was het college van regenten over 
de Godshuizen in de negentiende eeuw speciaal belast met de zorg 
voor hen die bijzondere aandacht behoefden, voor de meest hulpe-
lozen die zonder daadwerkelijke steun ten ondergang gedoemd zou-
den zijn of overgeleverd aan onvoorstelbare ellende. Deze groep om-
vatte de volwassenen die alleen stonden in het leven en wegens 
lichamelijke of geestelijke gebreken of door ouderdom niet in staat 
waren voor zichzelf te zorgen, en de kinderen van wie de afkomst 
dubieus was of van wie de ouders waren overleden, weggelopen of 
in het tuchthuis zaten. 

Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw besteedde 
het algemeen armbestuur bedoelde personen veelal uit bij particu-
lieren in de stad en in dorpen uit de omtrek. Dat het hier geen ge-
ring aantal betrof, blijkt uit het register van „bestelde en betoe-
laagde" personen in de periode 1816-1819, dat ongeveer 400 namen 
bevat, meest van oude vrouwen, weduwen en kinderen. De beste-
delingsadressen waren in de aangegeven periode verspreid over Den 
Bosch, Boxtel, Cromvoirt, Dinther, Den Dungen, Haarsteeg, Heesch, 
Helvoirt, St. Michielsgestel, Orthen, Schijndel, Tiel, Uden, Uden-
hout en Vught. De uitbesteding, die ten laste kwam van het Bede-
lingsfonds, kostte voor kinderen van f20,— tot f 40,— per jaar, voor 
volwassenen ongeveer f 60,— . 374  Onder de betoelaagden waren zij 
begrepen die niet expliciet waren uitbesteed door het armbestuur, 
maar inwoonden bij familie of kennissen en daarvoor jaarlijks een 
vaste toelage ontvingen. Ongetwijfeld was deze categorie, die overi-
gens vrij gering in aantal was, beter af dan de bestelden. Ook in Den 
Bosch geschiedde de besteding van armlastigen namelijk op de wijze 
van een openbare aanbesteding, waarbij aan de laagste inschrijver 
gegund werd. Dat de humaniteit hierbij niet zelden in het gedrang 
kwam, is welhaast zeker. Toch bleef dit systeem gehandhaafd tot in 

374) A.G., nr. 492, Lijst arme personen, 1816-1819. 

385 



de tweede eeuwhelft. In 1849 bedroeg het totaal aantal bestelde 
personen 242: 63 mannen, 73 vrouwen, 53 jongens en 53 meisjes, 
en het aantal betoelaagden 67: 20 mannen en 47 vrouwen. 375  

Naast de besteding bij particulieren had het college van regenten 
sinds 1819 nog een contract lopen met het liefdehuis „In omnibus 
charitas" in de Choorstraat, dat in 1820 door toedoen van J. A. Hee-
ren, toentertijd kapelaan in de parochie van St. Jacob, definitief 
werd gevestigd als gesticht bestemd voor de verzorging, huisvesting 
en voeding van rooms-katholieke vrouwen en meisjes en dat werd 
bestuurd door de zusters van Liefde „Dochters van Maria en Jo-
zef". 378  Hierin was steeds, voor rekening van het Bedelingsfonds, 
een dertigtal oude vrouwen opgenomen. De reden dat aan deze 
vrouwen geen toegang werd verleend tot het onder eigen beheer 
staande Oude Mannen- en Vrouwenhuis, moet gezocht worden in 
de omstandigheid dat het hier armlastige vrouwen betrof. Het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis stond alleen open voor hen die nimmer 
uit de armenfondsen bedeeld waren en tot de burgerstand behoorden. 

Het contract met het Huis van Liefde, dat met uitzondering van 
enkele ondergeschikte artikelen geldig bleef tot 1855, geeft enig in-
zicht omtrent de opvattingen over de verzorging van arme ouden 
van dagen in die tijd, waarom wij enkele bepalingen eruit overne-
men. Voor iedere oude vrouw betaalde het college van regenten 
f60,— per jaar ter vergoeding van huisvesting, voeding, reiniging 
en behoorlijke slaapplaats, en f10,— jaarlijks voor onderhoud van 
kleding. Deze bedragen werden in vier termijnen verrekend. Dan 
was er een tegemoetkoming voor de voeding in zoverre er voor iedere 
vrouw uit de gasthuisbakkerij wekelijks werd verstrekt: naar verkie-
zing zes pond roggebrood of vier pond witte-, tarwe- of amunitie-
brood. Wat verder de voeding betreft, mochten de bestelde vrouwen 
niet meer vergen dan „des morgens eenen boterham met warm water 
en zoete melk; des middags potasie of soep zoo als de orde van het 
huis medebrengt, en eenmaal in de week 3/8 pond vleesch, ange- 

375) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1849. 
376) J. Doorenweerd, Beknopte geschied- en aardrijkskundige beschrijving van de 
stad 's-Hertogenbosch (Den Bosch 1853), blz. 20; Geschiedenis van de congregatie 
der zusters van Liefde „Dochters van Maria en Jozef" (Choorstraat 's-Hertogen-
bosch) 1820-1920 (Den Bosch 1920), blz. 7-18. 
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kookt gewogen; des namiddags warm water met zoete melk; des 
avonds melke pap of iets dergelijk en eindelijk des namiddags of 
des avonds eenen boterham, wordende het egter vrijgelaten deze 
voedingswijze zonder benadeeling der vrouwen te veranderen of te 
vermeerderen". In geval van ziekte werden de vrouwen door de 
wijkdokters behandeld of overgebracht naar het gasthuis; bij over-
lijden betaalde het college van regenten de begrafeniskosten, bere-
kend naar die van overledenen in het gasthuis. De vrouwen waren 
verplicht de haar opgedragen werkzaamheden te verrichten. Het 
liefdehuis moest er zorgvuldig voor waken dat zij niet in de stad 
gingen bedelen. Om toezicht hierop mogelijk te maken werd gelijk-
soortige kleding verstrekt, waarvoor het college van regenten de eer-
ste maal f25,— vergoedde, maar bij vervanging van een vrouw die 
overleden was of het huis verlaten had, slechts f 12,—. Als een 
vrouw het huis wilde verlaten, dan moesten haar de volgende kle-
dingstukken meegegeven worden: twee hemden, een jak, een boven-
rok, een onderrok, een borstrok, een halsdoek, twee mutsen, een zak-
doek, een zak, een voorschoot, twee paar kousen, een paar schoenen 
of klompen en een paar sokken. Zowel het college van regenten als 
de directie van het liefdehuis waren bevoegd bij het eindigen van 
het kwartaal een bestelling te doen ophouden. Verder hadden de 
regenten geen enkele bemoeienis met de administratie en de finan-
ciële en huishoudelijke zaken van het gesticht. 377  Of de armen de 
opname in het liefdehuis waardeerden, daarvan is niet veel bekend. 
In 1850 riep het college van regenten voor een vacante plaats zeven 
oude vrouwen op om ter vergadering te verschijnen, meest weduwen 
die de hoogste bedeling genoten. Alle verzochten echter „om bij 
hunne bekenden te mogen blijven daar ofschoon zij van den aan 
hen verleenden gulden 's weeks niet konden bestaan, echter door 
anderen geholpen zijnde liever hunne armoede bij hunne vrienden 
wilden lijden, als zich in het liefdehuis te begeven". 378  

De uitbesteding van armlastigen bij particulieren en in het Huis 
van Liefde bracht voor het Bedelingsfonds ieder jaar grote kosten 
mee, zoals blijkt uit navolgende tabel. 

317) A.G., ds. 523A, Extract register van besluiten 22-12-1819. 
818) A.G., Notulen Regenten, 21-8-1850. 
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Tabel 42. Uitgaven voor uitbesteding van armlastige personen door 
het Bedelingsfonds, 1816-1848. 37' 

uitgaven voor 
bestellingen kleding totaal 

1816 f 	8.733,165  f 	830,185  f 9.563,35 
1820 13.338,13 2.092,81 15.430,94 
1825 10.210,15 1.507,61 5  11.717,765  
1830 11.520,625  2.259,17 13.779,795  
1835 11.071,19 2.713,08 13.784,27 
1840 14.720,225  4.588,825  19.309,05 
1845 16.092,88 3.204,365  19.297,245  
1848 15.919,61 3.269,025  19.188,635  

Vergelijkt men de hier gegeven cijfers met die in tabel 37 op blz. 
267 van de bedeling in geld aan de huiszittende armen, dan blijkt dat 
het Bedelingsfonds zich grotere financiële offers moest getroosten 
voor de besteding dan voor de bedeling, hoewel bij de eerste vorm 
van ondersteuning veel minder personen waren betrokken. Om nu 
de kosten van uitbesteding zoveel mogelijk te beperken deed het 
college van regenten op 28 februari 1855 een belangrijke stap. Het 
besloot toen „dat de bestelde en andere daarvoor geschikte behoef-
tigen die buiten staat zijn geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud 
te voorzien, zooveel mogelijk in Gestichten zullen worden vereenigd 
en op kosten van het Bedeelingsfonds onderhouden, de mannen en 
jongens boven de zeven jaren in het gedeelte van het Oude Mannen 
en Vrouwenhuis ter zijde van de Nieuwstraat onder de benaming 
van Armen Gesticht voor Mannen en Jongens, en de vrouwen en 
meisjes, alsmede de jongens beneden de zeven jaren in de zooge-
naamde Glasslijperij in de Schilderstraat onder de benaming van 
Armen Gesticht voor Vrouwen en Meisjes". 38° Niet zonder trots 

378) G.A., Gemeenteverslag 1849, h. Xl bijl. F. 
380) A.G., Notulen Regenten, 28-2-1855; G.A., Notulen Raad, 26-3-1855 nr. 11, 
blz. 119v; G.A., Gemeenteverslag 1855, h. X blz. 62-63. De hier als Nieuwstraat 
aangeduide straat heet tegenwoordig St. Jozefstraat. 
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kondigde het dit besluit aan bij de gemeenteraad: „In weinige plaat-
sen, Mijne Heeren, is door het voorgeslacht zoo veel voor de Armen 
gedaan als in het liefdadig 's-Hertogenbosch. Te vergeefs zoekt men 
elders zoo veele gestichten waar de grijsaard eene rustplaats, de 
zwakke hulp en bijstand, de jeugd kosteloos verpleeging en onder-
wijs vindt. Wij vertrouwen dat de nakomelingsschap met niet min-
der tevredenheid zal terugzien op de stichting van twee Huizen, 
waarin het menschelijk leed uitermate verzacht en aan de Armen 
fondsen eene jaarlijksche besparing van uitgaven verschaft wordt". 3" 

Dat de opname in gestichten goedkoper werd geacht dan het be-
steden bij particulieren, moet vermoedelijk gezocht worden in de 
kosten voor voeding die, evenals dat bij het gasthuis het geval was, 
het overgrote deel der totale verzorgingskosten uitmaakten. Doordat 
de Godshuizen beschikten over een eigen bakkerij en de overige 
levensmiddelen in het groot ingekocht werden, werden deze kosten 
voor voeding waarschijnlijk merkelijk lager. Nog in ander opzicht 
waren eigen armengestichten voordelig. Het was namelijk de bedoe-
ling daarin op beperkte schaal arbeid te laten verrichten, waarvan 
de opbrengst ten goede zou komen aan het huis. Hoewel deze op-
brengst lang niet voldoende zou zijn om de totale verzorgingskosten 
te dekken, hetgeen ook niet de opzet was, zou zij toch een niet te 
versmaden bron van inkomsten betekenen, waarvan men bij de be-
steding bij particulieren verstoken bleef. Wat de gebouwen betreft, 
dat voor de arme mannen en jongens was reeds eigendom van de 
Godshuizen; het was vrijgekomen na een verbouwing van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis. Het gebouw voor de arme vrouwen en 
meisjes kwam in hun bezit door een handige transactie; het werd 
aangekocht voor rekening van de bank van lening, over welke bank 
het college van regenten sinds 1853 namens de gemeente het be-
heer voerde. 382  

De stichting van twee armenhuizen in 1855, die door de regenten 
bij voorkeur werden aangeduid als „oeconomische inrichtingen" van 

381) A.G., Brievenboek Regenten, 21-3-1855 nr. 138; Br. Amantius M., Beknopt 
overzicht van de geschiedenis van het Sint Jozefhuis te 's -Hertogenbosch (Den 
Bosch 1944), blz. 13. 
382) Vgl. noot 380. 
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het Bedelingsfonds 383 , betekende geenszins dat aan de uitbesteding 
van kinderen en volwassenen meteen ook een einde kwam. Zij duur-
de de gehele negentiende eeuw voort, zij het natuurlijk op veel be-
perkter schaal dan vóór 1855. Lang niet alle onverzorgde kinderen, 
wezen en andere, kwamen voor opname in een van de beide armen-
gestichten in aanmerking. Hiervan werden doorgaans de kinderen 
uitgesloten van wie de ouders nog in leven waren, alsmede die voor 
wie wegens lichaamsgebreken of om zich te bekwamen besteding bij 
particulieren beter werd geacht. Ook werden kinderen die naar het 
oordeel der regenten zedelijk bedorven waren of „eene aanstekende 
kwaal" hadden, nimmer geplaatst in een van de armengestichten, 
waar zij de anderen zouden kunnen bederven. 3" 

Tot 1877 bestond geen eigenlijk reglement op de uitbesteding van 
al deze categorieën van kinderen. De enige bepalingen over de be-
steding in het algemeen waren te vinden in de instructie voor de 
ontvanger van de Godshuizen. In deze instructie, daterend van 1861, 
leest men dat deze ambtenaar was belast met de uitvoering, als door 
het college van regenten tot uitbesteding was besloten. Hoewel hij 
ervoor moest zorgen dat deze besteding geschiedde bij brave en ge-
schikte personen en hij verplicht was „bij elke gelegenheid" onder-
zoek te doen naar de toestand en de behandeling van de bestedelin-
gen, was zijn taak toch hoofdzakelijk van financiële en administratieve 
aard: het aanleggen en bijhouden van de nodige registers en het op 
tijd, dat wil zeggen per kwartaal, uitbetalen van de verschuldigde 
kostgelden. Uitdrukkelijk diende hij er zorg voor te dragen dat de 
toelagen en bestellingen niet zonder noodzaak voortduurden en dat 
voor kinderen niet langer kostgeld werd betaald dan tot hun zes-
tiende jaar. 385  

Dat de aangehaalde bepalingen een plaats vonden in de instructie 
voor de ontvanger, moge reeds een eerste aanwijzing zijn voor het 
feit dat de besteding van personen, ook van kinderen, door de regen- 

383) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1857 en volgende jaren. 
384) A.G., coll. De Kort ds. B, Beantwoording vragen G.S. 3-8-1875; A.G., coll. 
V.I.R., Voorschriften betreffende de besteding van kinderen, waarvan de inacht-
neming aan de zorg en het toezigt der beambten van het Bureau van Bedeeling 
wordt opgedragen 28-9-1877. 
385) A.G., coll. V.I.R., Instructie ontvanger 1861, art. 25-28. 
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ten in hoofdzaak werd beschouwd als een financiële aangelegenheid. 
Een volgende aanwijzing hiervoor vonden wij in de antwoorden van 
de regent J. A. de Kort bij een enquête van overheidswege in 1875 
naar uitbesteding en verpleging van wezen. De kinderen werden 
zoveel mogelijk ondergebracht bij gezinnen van ambachtslieden of 
van landbouwers en nooit bij ongehuwde voedsters of gehuwde 
vrouwen van onzedelijk gedrag. Gezinnen die als kostgezin in aan-
merking wensten te komen, moesten eerst een bewijs overleggen van 
godsdienstig en zedelijk gedrag. De geldelijke vergoeding was niet 
steeds dezelfde, maar werd telkens naar omstandigheden en bij 
iedere uitbesteding opnieuw vastgesteld. Gewoonlijk werd die ver-
minderd naarmate de bestedeling in ouderdom of bekwaamheid toe-
nam, tenzij ziekte of gebreken dat onmogelijk maakten. Door het 
Bedelingsfonds werd naast kostgeld nog kleding verstrekt, als niet 
met de kostbaas of -vrouw was overeengekomen dat de zorg daarvoor 
bij de vergoeding was inbegrepen. Toezicht op de opvoeding die 
uitbestede kinderen genoten, werd door de regenten haast niet uit-
geoefend. 386  

Vermoedelijk was genoemde enquête mede aanleiding dat De 
Kort in 1877 wat uitgebreider voorschriften gaf betreffende de be-
steding van kinderen. Hoewel het hier feitelijk weinig meer betrof 
dan een codificatie van de tot dan toe in de praktijk gevolgde regels, 
gaven ze nauwkeuriger richtlijnen betreffende de opvoeding van de 
kinderen. De besteding mocht alleen geschieden bij brave, gods-
dienstige lieden, bij voorkeur personen van de ambachtsstand of land-
bouwers, al naar omstandigheden, aard en behoeften van de kinde-
ren. Jonge kinderen werden niet overgegeven aan ongehuwde voed-
sters of aan gehuwde vrouwen van onzedelijk gedrag. Een kind dat 
tot de jaren des onderscheids gekomen was, mocht niet geplaatst 
worden in een gezin met kinderen van de andere sekse van nagenoeg 
dezelfde leeftijd. Knapen en meisjes waar moraliter een steekje aan 
los zat, werden niet geplaatst in gezinnen met uitsluitend kleine 
kinderen. Van al degenen bij wie kinderen werden uitbesteed, wer-
den vooraf inlichtingen ingewonnen omtrent hun godsdienstig en 
zedelijk gedrag. 

386) A.G., coll. De Kort ds. B, Beantwoording vragen G.S. 3-8-1875; A.G., Notulen 
Regenten, 254.1856. 
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Zij die jonge kinderen ter verpleging kregen, waren verplicht te 
zorgen dat deze gevaccineerd werden. Had men de zorg voor kinde-
ren tussen zeven en dertien jaar, dan diende men iedere drie maan-
den of elk half jaar aan de beambte van de Godshuizen die met de 
betaling van het kostgeld was belast, een bewijs van een geestelijke 
over te leggen dat die kinderen het christelijk onderricht en de an-
dere verplichte godsdienstoefeningen bijwoonden en een bewijs dat 
zij naar school gingen. Ongeacht deze bepalingen voor de school-
gaande jeugd was eenieder, aan wie een kind was toevertrouwd, 
streng verplicht „het te behoeden voor alles wat het voor ziel of 
ligchaam schadelijk zou kunnen zijn; te zorgen dat het in de Gods-
dienst onderwezen worde, zijne pligten leere vervullen en ook lang-
zamerhand in een voor zijnen leeftijd geschikt handwerk worde ge-
oefend; te zorgen dat het behoorlijk wordt gevoed en verzorgd en 
voorzien zij van voldoende en passende kleederen". Kinderen die 
buiten de stad besteld waren, mochten niet in de stad komen dan 
met verlof van de toezichthoudende regent en in geen geval zonder 
geleide. 387  

Hoewel deze richtlijnen in de vergadering der regenten ter sprake 
werden gebracht, werden zij door dit college nimmer in een officiële 
verordening verwerkt, wcit zoals we zagen ook het geval was met de 
richtlijnen die betrekking hadden op de bedeling in geld aan de 
huiszittende armen. Wat hiervan de reden was, konden wij niet 
achterhalen. Mogelijk voelden de meeste regenten er weinig voor 
De Kort al te zeer tegemoet te komen in de nogal autoritaire wijze 
waarop hij de gang van zaken van het Bedelingsfonds regelde, door 
ons in de paragraaf over de geldelijke onderstand beschreven. Hoe 
het zij, uit de bijzondere zorg voor dit onderdeel van de taak van 
het armbestuur, waaraan bij de andere regenten soms wel het een en 
ander ontbrak, blijkt opnieuw dat De Kort in zijn handelen vooral 
geleid werd door bekommernis met de uitgestotenen en verwaarloos-
den. Het was De Kort, die in 1876 wist te bevorderen dat de in de 
stad bestelde kinderen beneden de zeven jaar, waaronder verschei-
dene niet ouder dan twee jaar, eens per maand bezocht werden door 
een vrouw, die dan telkens rapport uit moest brengen en daarvoor 

387 ) A.G., coll. V.I.R., Voorschriften besteding 1877. 
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een gulden per maand ontving. 388  Zelf zag hij erop toe, dat deze 
„beroepskracht", vrouw Stevens, die op haar inspectiereis langs de 
gezinnen vaak door haar man vergezeld werd, haar taak trouw ver-
vulde. Uit een van de verslagen van 1877 blijkt dat vrouw Stevens in 
drie dagen 17 bestedelingsadressen bezocht, waar in totaal 22 kin-
deren waren ondergebracht. Ofschoon het gewaagd is enige conclusie 
daaraan te verbinden, is het opvallend dat de in de stad bestelde 
kinderen hoofdzakelijk ondergebracht waren bij gezinnen die woon-
den in buurten als het St. Jacobskerkhof, In den Uilenspiegel, Hof-
stad, Tolbrugstraat, Vughterdijk en Beurdsestraat. Weduwen en 
grootouders waren het vaak, die zich over hen ontfermden. Verder 
blijkt dat soms twee kinderen in één gezin besteld waren en dat het 
Bedelingsfonds wekelijks f 1,25 tot f 1,75 aan vergoeding betaalde. 
De rapporten van vrouw Stevens beperkten zich overigens tot op-
merkingen in de trant van „goed bevonden", „gaat ter school" en 
„leert voor eerste h. communie". 389  

Het register van bestelde kinderen dat sinds 1876 werd bijge-
houden en loopt tot 1887, verschaft eveneens gegevens, onder andere 
over het maatschappelijk milieu waaruit de betrokken kinderen af-
komstig waren. Dit register bevat 87 namen. In veel gevallen wordt 
de naam van de vader niet vermeld, waaruit men mag concluderen 
dat het hier in hoofdzaak kinderen betrof van ongehuwde moeders. 
In andere gevallen vindt men bij namen van de vaders aantekenin-
gen als: zwervend, in 0.1. dienst, schippersknecht, in tuchthuis, 
overleden; en betreffende moeders: ongehuwd, overleden, tuchthuis, 
zwervend, publieke vrouw, leeft elders samen. Factoren als ouders 
overleden, in het tuchthuis of zwervend, waren vaak ook oorzaak dat 
een kind aan de hoede van het burgerlijk armbestuur werd toever-
trouwd. Dit alles leidt tot geen andere conclusie dan dat het hier 
bijna hoofdzakelijk ging om kinderen uit de laagste maatschappelijke 
milieus. 390  

Werden in 1875 31 kinderen besteed bij particulieren in en 

388) A.G., Notulen Regenten, 1-9-1876 nr. 10, blz. 371-372. 
389) A.G., coll. De Kort ds. B, Bezoeklijsten 1877-1879. 
390) A.G., nr. 529A, Registers bestelde personen 1876-1887. 

393 



buiten de stad, in 1890 waren dit 25 kinderen en 17 meisjes. 391  
Een enquêteformulier uit 1903 vermeldde dat in dat jaar nog elf 
kinderen rechtstreeks door het Bedelingsfonds werden uitbesteed, 
waarvan acht jongens en drie meisjes, die in leeftijd varieerden van 
4 tot 21 jaar. Van de jongens verrichtten er twee arbeid bij hun 
pleegouders. De verpleeggelden der bestede kinderen liepen nogal 
uiteen, van f 52,— tot f104,— per jaar. Toezicht werd nog niet 
verder uitgeoefend dan dat de beambten van het centraal bureau 
der Godshuizen nu en dan de vereiste informaties inwonnen. 392  

Over de uitbesteding van volwassen mannen en vrouwen zijn 
veel minder gegevens beschikbaar. Terwijl de kinderen na 1855 
merendeels in de stad werden besteed, vonden de ouderen evenals 
voorheen meestal onderdak bij landbouwersgezinnen in de omtrek. 
Aan deze gezinnen werd in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw een kostgeld uitbetaald dat varieerde tussen f50,— en f 80,— 
per jaar. Daarnaast ontvingen de bestelde mannen en vrouwen veel-
al een klein bedrag voor kledinggeld. Kosten van begrafenis en ge-
neesmiddelen werden door het armbestuur vergoed 393  In 1890 waren 
nog 20 mannen en 5 vrouwen bij particulieren in en buiten de stad 
besteed.  394 

Verder verdient het reeds eerder genoemde liefdehuis in de 
Choorstraat nadere vermelding. Bij de oprichting van de armen-
gestichten in 1855 lag het in de bedoeling van de regenten de oude 
vrouwen die volgens contract van 1819 in het Huis van Liefde 
werden verpleegd, naar het Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht over 
te brengen, maar omdat de directie van het liefdehuis die vrouwen 
niet graag liet vertrekken, zagen de regenten ervan af. Dit geschiedde 
niet puur uit welwillendheid. De beschikbare ruimte in het eigen 
gesticht bleek namelijk te klein voor het grote aantal arme oude 
vrouwen dat voor opname in aanmerking kwam. 393  Zo bleef dan de 
overeenkomst met het liefdehuis ook na 1855 van kracht en werd 

391) A.G., coll. De Kort ds. B, Beantwoording vragen G.S. 3-8-1875; ta.p., Ver-
slag Bedelingsfond.s 1890. 
399) A.G., ds. 195, Beantwoording vragen G.S. 17-12-1903. 
393) A.G., ds. 523A, Registers bestelde personen 1876-1907. 
394) A.G., coll. De Kort ds. B, Verslag Bedelingsfonds 1890. 
395) A.G., Notulen Regenten, 18-2-1855 en 21-3-1855. 
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daarin voor rekening van het Bedelingsfonds geregeld een 30-tal 
vrouwen verzorgd, na 1890 afnemend tot ongeveer 15. De enige 
wijzigingen die het contract bij tijd en wijle onderging, hadden be-
trekking op de vergoeding. In 1855 werd voor iedere verpleegde 
vrouw f 54,— per jaar uitbetaald zonder een toelage voor kleding, 
maar als vanouds met bijlevering van het benodigde brood. In 1868 
werd het bedrag tot f 60,— verhoogd vanwege de voortdurende prijs-
stijging van de levensmiddelen. Vijf jaar later werd, ook om reden 
van prijsstijgingen, voor kleding weer een vergoeding ineens van 
f 15,— per verpleegde toegekend. Nadien vonden nog verscheidene 
malen verhogingen plaats. In 1904 bedroeg de jaarlijkse vergoeding 
f 100,— per persoon. 396  Vier jaar later evenwel liep de bijna negen-
tig jaar oude overeenkomst tussen de Godshuizen en het Huis van 
Liefde ten einde, toen alle oude vrouwen uit het liefdehuis die daar 
voor rekening van het Bedelingsfonds waren, overgebracht werden 
naar het St. Annagesticht in de St. Jozefstraat. 397  

Het Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht 

Lettend op de data der achtereenvolgende gebeurtenissen kan men 
niet anders dan bewondering hebben voor de snelheid waarmee het 
college van regenten het besluit van 28 februari 1855 tot oprichting 
van twee armengestichten ten uitvoer bracht. De grote stimulator, en 
vermoedelijk ook voornaamste initiatiefnemer, bij deze stichting was 
mr. N. F. C. J. Sassen. Als gemeenteraadslid was hij rond 1850 zo 
hevig uitgevaren tegen het financiëel beheer van het toenmalige 
regentencollege dat bij het daaruit voortspruitende conflict het vol-
tallige college ontslagen werd. Nu hij zelf daarin gekozen was, lag 
het min of meer op zijn weg door daden te tonen hoe op de uit-
gaven van het Beclelingsfonds bezuinigd kon worden. Reeds op 21 
maart bracht hij in de regentenvergadering de verordeningen voor 
de beide armengestichten ter tafel, vervolgens op 6 april het ontwerp 
voor een overeenkomst met de zusters van Liefde die met het toe- 

3") t.a.p., 6-4-1855, 8-6-1855, 22-1-1868 nr. 12, 12-9-1873 nr. 8 en 10-10-1873 
nr. 6; A.G., ds. 523A, Overeenkomsten met Huis van Liefde 31-10-1895 en 
26-2-1904. 
357) A.G., Notulen Regenten, 31-12-1907 en 1-4-1908. 
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zicht en het huishoudelijk beheer van het Arme Vrouwen- en Meis-
jesgesticht belast zouden woeden, en tenslotte op 8 juni een lijst van 
hoog bedeelde en bestelde vrouwen die voor plaatsing in het gesticht 
in aanmerking kwamen. Zo kon op maandag 11 juni een aanvang 
genomen waden met het bevolken van het Arme Vrouwen- en 
Meisjesgesticht aan de Zuid-Willemsvaart, dat op 1 juli daarop-
volgend voor officiëel geopend werd verklaard. 398  

De verordening van 21 maart telde slechts zeven betrekkelijk korte 
artikelen. Het beheer van het gesticht werd opgedragen aan een 
directrice onder toezicht van een der regenten. Het college besliste 
over het aantal plaatsen in het gesticht, en over wie daarin opgeno-
men zou worden. Hoofdzakelijk was het bestemd voor ongehuwde 
vrouwen die niet in staat waren geheel of gedeeltelijk in hun onder-
houd te voorzien, voor meisjes beneden de zestien en voor kinderen 
beneden de zeven jaren, allen binnen de gemeente armlastig. Per-
sonen le elders armlastig waren, konden alleen opgenomen worden 
met toestemming en ten koste van hun domicilie van onderstand. 
Zowel de vrouwen als de meisjes en de kinderen waren verplicht 
een door het college te bepalen onderscheidingskleding te dragen, die 
zij goed dienden te onderhouden. Er mocht beslist niets aan ver-
anderd, noch iets van verkocht, geruild of weggegeven worden zon-
der toestemming van de directrice. Deze moest minstens eenmaal in 
de maand dienaangaande inspectie houden en verslag uitbrengen 
aan de toezichthoudende regent. Natuurlijk behoorden de zusters 
zorg te dragen voor een goede verzorging; ernstige zieken zouden 
worden overgebracht naar het gasthuis. De vrouwen en meisjes wa-
ren verplicht de werkzaamheden te verrichten die hun door de 
zusters werden opgedragen. Daarnaast echter moesten de meisjes 
behoorlijk onderwijs ontvangen. 399  

Over de komst van de zusters van Liefde werd onderhandeld met 
de algemene overste van de congregatie te Tilburg. Sinds 1852 wa-
ren reeds een aantal zusters van deze congregatie in de stad gevestigd 
en wel in het St. Antoniusgesticht in de Hinthamerstraat, waar zij 
zich voornamelijk bezighielden met het geven van onderwijs zowel 

398) t.a.p., 8-6-1855. 
3") t.a.p., 21-3-1855. 
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aan arme als aan meer gegoede kinderen. 4" Met de zusters die ter-
stond bereid bleken het toezicht en het huishoudelijk beheer in het 
Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht op zich te nemen, werd over-
eengekomen, dat: 
— „de dienst zal worden gedaan door een Zuster als Directrice en 
hoogstens zes Zusters; 
— de Directrice zal genieten eene som van f 100,00 en de Zusters 
ieder eene som van f 65,00 's jaars; 
— haar voor voeding in natura, berekend op zes Zusters per week en 
alzoo in eens of zonder nadere verantwoording, in het moederhuis 
alhier wekelijks zal wonden verstrekt: zes oncen koffij, twee oncen 
chicoreij, zeven kannen zoetemelk, twintig pond brood bestaande 
voor 1/3 uit tarwe en voor 2/3 uit roggebrood, een en een half pond 
boter, zes pond vleesch, een half mud aardappelen, zeven pand 
groenten, een en een half pond rijst, een en een half pond garst, 
zeven kannen karnemelk, een half pond siroop, een halve kan azijn, 
een half pond zout, zeven kannen bier. Alles in Nederlandsche maat 
en gewigt; 
— de Directrice aan de vrouwen en meisjes zoo veel doenlijk werk 
zal doen verschaffen en haar bij voorkeur in de huizelijke bezig-
heden doen gebruiken en opleiden, en de kinderen en meisjes koste-
loos onderwijs ook in handwerken doen geven; 
— zij de behulpzame hand zal bieden in het plaatsen der meisjes in 
goede diensten, en 
— de Zusters alles wat keuken, wasch en verdere huizelijke zaken 
betreft zullen verrigten en zich bij voorkeur daarin moeten doen bij-
staan door de verpleegden die er geschikt voor zijn". Als speciale gunst 
bepaalde het college, „dat het moederhuis der Zusters des verkiezen-
de het genot zal hebben van het brood van het Gasthuis zander 
winst, en van het vleesch tegen den aannemingsprijs, mitsgaders 
kosteloos medicijnen, en zulks vooral om de diensten die zij aan de 
arme kinderen dezer Stad bewijzen". 401  Met ingang van 1873 wer-
den de bepalingen betreffende voeding en salaris van de zusters 
aangepast aan die golden voor de zusters van het krankzinnigen- 

400) Prov. Courant Het Huisgezin, 30-6- 1952; Brabants Dagblad 5 -7- 1965. 
401) A.G., Notulen Regenten, 6-4-1855. 

397 



gesticht Reinier van Arkel. Het salaris werd toen gebracht op f 75,— 
per jaar. 402  

Uit tabel 43, geplaatst op blz. 403, blijkt dat het Arme Vrouwen-
en Meisjesgesticht reeds in 1857 100 personen herbergde en dat 
nadien het aantal geschommeld heeft tussen 100 en 150. Tot 1872 
waren de oude vrouwen in de meerderheid, nadien steeds de meisjes 
en de kinderen. Kinderen van wie de vader of de moeder nog in 
leven waren, werden in de regel niet opgenomen. Slechts in zeld-
zame gevallen en om overwegende redenen werd hierop een uit-
zondering gemaakt, zo luidden de richtlijnen. 403  Beziet men evenwel 
de lijst van „Kinderen op de Weezenzaal" van 16 mei 1867, dan 
blijkt dat voor onechte kinderen deze uitzondering regel was, want 
men trof die in ongeveer gelijk aantal aan als de wezen. 404  Echte 
uitzonderingen op de regel waren onder andere de kinderen die een 
tweede moeder hadden of van wie de moeder tijdelijk in de gevange-
nis zat. De laatste categorie van kinderen werd aanvankelijk door het 
college van regenten geweerd, omdat men vreesde anders alle kin-
deren van dergelijke moeders, meestal afkomstig uit andere plaatsen, 
toegeschoven te krijgen en dit achtte men te bezwaarlijk voor het 
Bedelingsfonds. Toen het gemeentebestuur beloofde de kosten •te 
vergoeden, stemde men toe. In 1875 was het aantal van deze kinde-
ren drie en de vergoeding 25 cent per dag per kind exclusief de 
kosten voor kleding.'" Zoals reeds gezegd, was verder het gesticht 
niet bestemd voor kinderen met ernstige lichaamsgebreken en ook 
„kinderen die zedelijk bedorven zijn of eene aanstekende kwaal 
hebben wonden nimmer geplaatst, daar zij andere kinderen zouden 
kunnen bederven". 406  In 1879 besloot het college ook personen in 
de gestichten op te nemen op aanvraag van particulieren, mits deze 
daarvoor een entreegeld van f10,— en een jaarlijkse vergoeding van 
f 40,— betaalden. 407  

602) t.a.p., 11-12-1872 nr. 9. 
") A.G., coll. V.I.R., Voorschriften besteding 1877. 
4°4) A.G., ds. 522, Lijst kinderen op de wezenzaal 16-5-1867. 
106) A.G., Notulen Regenten, 18-1-1873 nr. 1; 9-5-1873 nr. 7, 8 en 9; 3-10-1873 
nr. 19; 28-3-1873 nr. 12; 27-2-1874 nr. 7 en 22-1-1875 nr. 15, blz. 22-23. 
406) A.G., coll. V.I.R., Voorschriften besteding 1877. 
407) A.G., Notulen Regenten, 5-4-1879, blz. 403. 
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Wat de werkzaamheden betreft, werden de vrouwen zoveel moge-
lijk beziggehouden met naaien, breien of spinnen, met •het uit-
zoeken van koffiebonen en het schiften van erwten en andere bonen. 
De opbrengst van deze arbeid kwam ten goede aan de inrichting en 
dekte ongeveer 10 â 15% van de eigenlijke verpleegkosten; in 1885 
bijvoorbeeld bedroegen de laatste f 9.221,87 5, terwijl toen de werk-
verschaffing f 1.207,62 opleverde. 408  De oudere meisjes verrichtten 
ook wel werkzaamheden, voornamelijk van huishoudelijke aard, maar 
evenals bij de jongere werd toch een groot deel van hun tijd in 
beslag genomen door onderwijs in lezen, schrijven en rekenen en in 
nuttige handwerken. 403  Om de ijver van de meisjes aan te wakkeren 
stond het college in 1874 toe jaarlijks een kleine prijsuitdeling te 
houden en ter financiering hiervan in totaal f 10,— van de opbrengst 
der werkverschaffing te bestemmen. 410  Een enkele maal werd deze 
prijsuitdeling bijgewoond door een der regenten, zoals in 1877, toen 
De Kort in de vergadering vol lof sprak over de voordrachten en 
zangstukken, bij die gelegenheid uitgevoerd. 4" De opleiding was er 
in hoofdzaak op gericht dat de meisjes na het verlaten van het ge-
sticht, op ongeveer zestien- achttienjarige leeftijd, de rol van dienst-
bode konden gaan vervullen. Bij het zoeken van een „goede dienst" 
verleenden de zusters hun bemiddeling en gaven hun pupillen bij 
het afscheid de „gebruikelijke uitrusting" mee van voornamelijk 
kledingstukken, waaraan pas in 1906 na goed gedrag een bedrag van 
tien â vijftien gulden in contanten werd toegevoegd. 412 

De orde in het huis werd helemaal overgelaten aan de zusters. 
Voor speciale maatregelen diende het college van regenten echter 
toestemming te verlenen. Straffen in allerlei vorm waren toegestaan 
— het gesticht kende evenals dat voor de jongens en de beide wees-
huizen in de stad een cachot 413  -, maar mochten nooit zo ver gaan 
dat de directrice eigenmachtig iemand wegzond. 414  Het bezoek aan 

408) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Bedelingsfonds 1885. 
409) G.A., Gemeenteverslagen 1855, h. X blz. 62; 1860, h. VI blz. 38, en 1865, 
h. VI blz. 53. 
410) A.G., Notulen Regenten, 6-2-1874 nr. 11. 
411) t.a.p., 28-12-1877 nr. 7, blz. 584. 
412) t.a.p., 6-7-1906. 
413) Amantius, a.w., blz. 41. 
414) A.G., Notulen Regenten, 16-6-1876 nr. 10. 
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de verpleegden werd in 1878 aan banden gelegd en alleen toegestaan 
aan familieleden van goede naam; anderen mochten enkel op een 
bewijs van toegang binnen. 415  Verder besloot het college in 1883, 
naar voorbeeld van het Anne Mannen- en Jongensgesticht, dat de 
vrouwen niet meer vrij waren uit te gaan maar daarvoor eerst toe-
stemming moesten hebben van moeder overste. 416  

De maaltijden waren tot 1875 vrij eenzijdig van samenstelling. 
Op vrijdag bijvoorbeeld werden alleen aardappelen met saus geser-
veerd. Het rantsoen vlees op andere dagen was uitermate gering. 
In genoemd jaar deed de directrice van het gesticht hierover ernstig 
beldag bij de toezichthoudende regent, jhr. P. J. J. M. S. van der 
Does de Willebois. Na ingesteld onderzoek vond ZEd., dat de hoe-
veelheid vlees inderdaad beneden het middelmatige lag. In een 
onderhoud met dokter Kuyper had die bovendien verklaard, „dat 
velerlei ziekten vooral onder de kinderen, Dooals bleekzucht enz., 
hunne aanleiding vinden in het ontoereikend toedienen van vleesch-
spijzen, waardoor hunne ontwikkeling zelfs zeer wordt belemmerd 
en dientengevolge de kinderen voor de toekomst zwakke meisjes 
worden". Ook kon ZEd. wel instemmen met wat meer variatie in het 
menu en vis op vrijdagen. Op grond van dit alles besloot het college 
„am het tarief van het vlees in het algemeen met 50% te verhoogen; 
voorts dat op de Vrijdagen bij het middagmaal 3 â 4 stuks Stokvisch 
of Zoutevisch en tweemaal per week zoetemelk met havergort of 
andersints zal gebruikt warden". 417  

De huisvesting kunnen we naar onze maatstaven zeker niet com-
fortabel noemen, al waren de voormalige glasslijperijen op de hoek 
van de Schilderstraat en de Zuid-Willemsvaart door de regenten in 
1855 zeer geschikt bevonden. Er waren maar twee slaapzalen, een 
voor de kinderen en een voor de oude vrouwen en meisjes samen. 
Pas in 1878 werd op de laatste zaal een schot aangebracht als af-
scheiding tussen de oude vrouwen en de meisjes. Het verzoek van 
moeder overste om tegelijkertijd ook tussen de kribben scheidingen 
aan te brengen werd niet ingewilligd, omdat dit het college „niet 

411) t.a.p., 10-5-1878 nr. 8, blz. 131. 
415) t.a.p., 18-5-1883 nr. 17. 
417) t.a.p., 6-8-1875 nr. 16, blz. 229-230. 
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doelmatig" voorkwam. 418  Aansluiting van het huis op de drink-
waterleiding, met de aanleg waarvan in deze gemeente in 1885 was 
begonnen, geschiedde eerst in 1894. 4" Toch scheen het gebouw 
over het algemeen wel aan de eisen des tijds te voldoen, want toen 
op 15 juni 1905, naar aanleiding van het án werking treden der zo-
genaamde kinderwetten op 1 december daaropvolgend, het konink-
lijk besluit (Stbl. 209) werd uitgevaardigd dat onder meer beoogde 
toezicht uit te oefenen op de inrichting van de tehuizen waar voog-
dijkinderen in particuliere zorg werden verpleegd, bleek geen gron-
dige verbouwing of vernieuwing noodzakelijk. 

Met de kinderwetten waarvan de ontwerpen in 1898 bij de Staten-
Generaal waren ingediend door de toenmalige minister van Justitie, 
mr. P. W. A. Cort van der Linden, en die in februari 1901 werden 
afgekondigd, beoogde de overheid de kinderverwaarloeing en de 
daaruit voortvloeiende jeugdcriminaliteit, welke aan het einde van 
de negentiende eeuw ontstellende vormen hadden aangenomen, aan-
zienlijk te temperen. De weg hiertoe werd geopend door de mogelijk-
heid tot vervanging of aanvulling van het ouderlijk gezag krachtens 
burgerlijk recht (wet van 6 februari 1901, Stbl. 62) en door het ver-
beteren van de berechting en bestraffing van jeugdige personen 
(wet van 12 februari 1901, Stbl. 63). Vooral de wet van 6 februari 
was voor de armbezoekers en de besturen van verscheidene liefdadige 
instellingen van belang. Bij voortduring waren die in de negentiende 
eeuw bij hun activiteiten belemmerd door het beginsel der onaan-
tastbaarheid van de ouderlijke macht, ook waar die macht werd 
misbruikt. Niet zelden mislukte hun opvoedend werk, doordat ouders 
ofwel iedere medewerking weigerden of na een opvoedingsperiode 
de kinderen weer geheel aan zich trokken. Aan de rechter werd nu 
de bevoegdheid toegekend, op verzoek van en hierin geadviseerd door 
de voogdijraad, over te gaan tot ontzetting uit de ouderlijke macht/ 
voogdij van ouders/voogden die een gevaar betekenden voor de 
kinderen, en tot ontheffing uit de ouderlijke macht/voogdij van 
ouders/voogden die de verzorging en opvoeding van de kinderen 
niet aankonden en vrijwillig plaats maakten voor anderen. Deze aan 

419) tap., 7-3-1878 nr. 9. 
419) t.a.p., 10-11-1894 nr. 7d. 
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hun ouders/voogden onttrokken kinderen, zogenaamde voogdijkin-
deren 420, werden vervolgens door de rechter ter verzorging en op-
voeding toevertrouwd aan in hoofdzaak particuliere instanties die 
daarvoor van rijkswege of van de voogdijraad subsidie ontvingen 
(wet van 12 februari 1901, Stbl. 64). 421 

Bij het in werking treden van de kinderwetten op 1 december 
1905 verklaarde ook het college van regenten zich bereid de zede-
lijke en maatschappelijke belangen, zomede de opvoeding van voog-
dijkinderen te willen behartigen. Eigenlijk nam het hiermee niet een 
geheel nieuwe taak op zich, want, zoals we zagen, behoorde onge-
twijfeld reeds het merendeel der in de beide armengestichten opge-
nomen minderjarigen tot de categorie van de in de wet omsChreven 
verwaarloosde jeugd. Wat veranderde, was dat echte voogdijkinderen 
niet meer ten laste kwamen van het Bedelingsfonds. Daar stond 
tegenover dat het college de verzorging van deze kinderen niet meer 
op geheel eigen wijze kon inrichten, maar verplicht was zich aan 
te passen aan door de overheid gestelde voorwaarden betreffende 
voeding, onderwijs, coëducatie, nachtelijk toezicht, inrichting der 
tehuizen en dergelijke. Behoefde het Arme Vrouwen- en Meisjes-
gesticht qua inrichting geen ingrijpende veranderingen te onder-
gaan, dit bleek zozeer het geval te zijn bij het Arme Mannen- en 
Jongensgesticht in de St. Jozefstraat, dat men zich gedwongen zag 
hiervoor een ander onderkomen te zoeken. 422 Het college van re-
genten bestemde nu de vrijgekomen ruimte in de St. Jozefstraat voor 
de oude vrouwen uit het Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht, die er 
in 1907 hun intrek namen. Daarbij voegden zich in 1908 de arme 

42°) Naast de voogdijkinderen kende men nog de z.g. regeringskinderen. Hiertoe 
behoorde de categorie misdadige jeugd die via de politie met de rechter in aan-
raking was gekomen en door deze niet werd gestraft, doch ter beschikking gesteld 
van de regering. Ook deze kinderen werden veelal ter verzorging toevertrouwd aan 
het particulier initiatief. 
421

) Overzicht over de werking der Kinderwetten gedurende de periode 1 december 
1905 tot 1 januari 1908 (Z.p. z.j.), blz. 3; J. R. Snoeck Henkemans, Historische 
inleiding, in De eerste kwarteeuw der Kinderwetten 1 december 1905-1930 
(Leiden 1930), blz. 6-18; J. Overwater, De Kinderwetten, in De eerste kwarteeuw 
der Kinderwetten, blz. 36-37; B. W. van Houten, Kinderbescherming, in Motief 
en functie; bewogenheid en beweging in het maatschappelijk werk 1908-1958 
(Haarlem 1958), blz. 193-196. 
421

) A.G., Notulen Regenten, 24-11-1905. 
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vrouwen die tot dan toe in het liefdehuis waren verpleegd. Dit 
nieuwe tehuis, dat nu alle arme oude vrouwen herbergde die door 
het Bedelingsfonds werden verzorgd, kreeg de naam van St. Anna-
gesticht. Tezelfdertijd werd het Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht 
in de Schilderstraat uitsluitend bestemd voor grotere meisjes en 
kinderen, onder de naam van St. Agnesgesticht. 423  Daarmee was 
een definitieve scheiding tot stand gebracht tussen de verpleging 
van oude vrouwen en de opvoeding en verzorging van kinderen en 
oudere meisjes. 

Tabel 43. Personen opgenomen in de beide armengestichten van 
het Bedelingsfonds, 1855-1912. 424 

Arme Vrouwen- en Meisjes- 
gesticht 

Arme Mannen- en Jongens- 
gesticht 

totaal 
vrouwen meisjes subtotaal mannen jongens subtotaal 

1855 75 20 95 95 
1856 58 35 93 46 17 63 156 
1857 68 32 100 51 25 76 176 
1858 67 49 116 56 28 84 200 
1859 68 40 108 52 27 79 187 
1860 63 44 107 53 26 79 186 
1861 71 30 101 61 24 85 186 
1862 66 38 104 60 24 84 188 
1863 66 46 112 58 23 81 193 
1864 61 52 113 53 27 80 193 
1865 63 51 114 48 26 74 188 
1866 • . 88 . . 62 150 
1867 62 48 110 41 27 68 178 
1868 65 57 122 43 23 66 188 
1869 63 49 112 48 23 71 183 
1870 58 46 104 57 23 80 184 
1871 61 56 117 59 38 97 214 
1872 60 63 123 64 50 114 237 
1873 56 60 116 66 50 116 232 
1874 55 66 121 69 62 131 252 
1875 51 67 118 70 62 132 250 
1876 52 67 119 65 60 125 244 
1877 49 66 115 72 60 132 247 

423) t.a.p., 31-12-1907 en 23-10-1908; Amantius, a.-w., blz. 46-47. 
424) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht en Arme 
Mannen- en Jongensgesticht 1855-1912; zie ook G.A., Gemeenteverslagen 1855- 
1912, h. Armwezen. 
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Arme Vrouwen- en Meisjes- 
gesticht 

Arme Mannen en Jongens- 
gesticht 

totaal 
vrouwen meisjes subtotaal mannen jongens subtotaal 

1878 50 73 123 75 64 139 262 
1879 57 66 123 76 71 147 270 
1880 59 81 140 69 75 144 284 
1881 62 84 146 76 76 152 298 
1882 67 53 120 74 77 151 271 
1883 66 75 141 72 73 145 286 
1884 68 71 139 75 69 144 283 
1885 62 71 133 78 71 149 282 
1886 63 69 132 76 68 144 276 
1887 62 67 129 74 65 139 268 
1888 60 66 126 76 66 142 268 
1889 57 68 125 75 64 139 264 
1890 60 72 132 78 61 139 271 
1891 58 75 133 79 60 139 272 
1892 54 70 124 76 54 130 254 
1893 51 71 122 74 50 124 246 
1894 52 68 120 76 49 125 245 
1895 51 65 116 75 50 125 241 
1896 50 67 117 76 51 127 244 
1897 47 70 117 75 53 128 245 
1898 48 67 115 73 52 125 240 
1899 58 72 130 80 49 129 259 
1900 66 76 142 86 61 147 289 
1901 67 78 148 92 65 157 305 
1902 62 70 132 89 70 159 291 
1903 49 70 119 75 63 138 257 
1904 42 66 108 76 64 140 248 
1905 38 56 94 70 62 132 226 
1906 41 61 102 69 60 129 231 
1907 • 125 . . 150 275 
1908 118 . . 144 262 
1909 . 119 . . 155 274 
1910 127 . . 146 273 
1911 143 . . 170 313 
1912 . . 154 . . 166 320 

Het Arme Mannen- en Jongensgesticht 

De verordening door Sassen voor het Arme Mannen- en Jongens-
gesticht ontworpen en door de regentenvergadering op 21 maart 1855 
vastgesteld, gelijkt qua inhoud volledig op die voor het Arme Vrou-
wen- en Meisjesgesticht, zodat wij daarnaar verwijzen. 425  Waar- 

425) A.G., Notulen Regenten, 21-3-1855. 
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schijnlijk was het gebouw in de Schilderstraat eerder in gereedheid 
te brengen dan het gedeelte van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 
aan de zijde van de huidige St. Jozefstraat, want het Arme Mannen-
en Jongensgesticht opende pas een half jaar later, op 1 januari 1856, 
zijn poorten voor hen „die hetzij door gebrek of ouderdom in hunne 
behoeften niet kunnen voorzien, als voor hen, die om hunne jonge 
jaren niet aan de onzekerheid mogen worden prijsgegeven". 426 Op 
8 januari deden de eerste 18 mannen hun intrede in het huis. Tien 
van hen waren tot dan toe elders uitbesteed meestal voor f 70,— 
per jaar, de acht andere ontvingen een inogal hoge bedeling. Op 21 
februari volgde de eerste jongen. 427  

De leiding van het gesticht werd aanvankelijk in handen gelegd 
van een leke-directeur, J. Flaman, die reeds tal van jaren samen met 
zijn vrouw de scepter zwaaide lin het Oude Mannen- en Vrouwen-
huis en nu beide instellingen onder zijn hoede kreeg. Hem werd in 
1859 een zekere A.W., huisknecht in Reinier van Arkel, toegevoegd 
om als toeziener te fungeren voor een jaarlijks traktement van 
f 100,—. 428  Sinds 1860 telde de staf van het huis verder nog een 
onderwijzer, met wie was overeengekomen dat hij alle werkdagen 
's avonds twee uren les zou geven aan de jongens in lezen, schrijven 
en rekenen en daarvoor een honorarium van f 75,— zou ontvan-
gen. 4" Niettegenstaande door het college van regenten gunstig 
werd geoordeeld over directeur Flarnan, lieten tucht, zindelijkheid 
en orde in de beide huizen schijnbaar nogal te wensen over, want 
toen hem bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol 
ontslag werd verleend, oordeelde Sassen het toch verstandiger geen 
nieuwe leke-directeur meer te benoemen, maar evenals in Reinier 
van Arkel het beheer van beide huizen op te dragen aan religieuzen. 
Het college was het hiermee eens en besloot op 1 juli 1868 het be-
heer van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis toe te vertrouwen aan 
hoogstens vijf zusters, waarvan een als directrice, en dat van het 
Arme Mannen- en Jongensgesticht aan hoogstens drie broeders, 

428) G.A., Gemeenteverslag 1856, h. X blz. 58. 
427) A.G., Notulen Regenten, 9-1-1856; Amantius, a.w., blz. 17. 
es) A.G., Notulen Regenten, 17-11-1859, blz. 121. 
4e11) t.a.p., 2410-1860, blz. 92; G.A., Gerneenteverslag 1860, h. VI blz. 37-38. 
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waarvan er een als directeur zou fungeren. De broeders en zusters 
zouden gerecruteercl worden uit de congregaties die reeds sinds 1853 
de verpleging van de krankzinnigen in Reinier van Arkel behartig-
den, te weten die van de zusters van Barmhartigheid uit Ranse en 
die van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, tot 1887 geheten 
broeders van Goede Werken, eveneens uit Ranse. 430  Toen op 
5 februari 1869 de broeders hun taak aanvingen, werd de naam van 
het gesticht gewijzigd in: St. Jcrzefgesticht voor arme mannen en 
verlaten jongens, en tevens een duidelijke scheiding met het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis doorgevoerd. 431  

Zowel de mannen als de jongens in het huis werden geacht door 
het verrichten van werkzaamheden grotendeels in hun onderhoud te 
voorzien. Sommige hielden zich bezig met handwerk dat binnenshuis 
kon geschieden. Zo stond het college van regenten in 1881 toe in 
de timmerwinkel van het huis, tegen vergoeding door derden van 
hout en arbeidsloon, ledikanten en kribben te vervaardigen ten 
behoeve van onvermogende gezinnen. 432  Anderen gingen dagelijks 
naar werkwinkels of fabrieken in de stad. Uit het feit dat ook de 
jongens tussen zeven en zestien jaar uit werken gestuurd werden en 
alleen in de avonduren eenvoudig onderwijs ontvingen, blijkt vol-
doende hoe de heren regenten dachten over kinderarbeid en welke 
opvattingen zij hadden over het doel van het armengesticht. "3  Niet 
zonder reden werden beide armengestichten door hen veelal aange-
duid als „oeccmomisdie inrichtingen" van liet Bedelingsfonds. Nu 
laten we een opgave volgen van 1 oktober 1860 van de verschillende 
beroepen waarin mannen en jongens in de stad werkzaam waren en 
het weekloon dat zij daarvoor uitbetaald kregen. Lonen van 50 cent 
en lager zijn waarschijnlijk van jongens die bij een baas in de leer 
waren geplaatst om het vak te leren. 434  

430) A.G., Notulen Regenten, 1-7-1868 nr. 17; Heyrman, a.w., blz. 9. 
431) Amantius, a.w., blz. 23 en 30. 
430) A.G., Notulen Regenten, 22-4-1881 nr. 14a. 
433) G.A., Gemeenteverslagen 1856, h. X blz. 58; 1860, h. VI blz. 37-38; 1864, 
h. VI blz. 52 en 1865, h. VI blz. 53-54. 
434) A.G., ds. 523, Opgaven personen Arme Mannen- en Jongensgesticht 1-10- 
1866. 
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f2,50 resp. 1,50, 	bierbrouwer f 1,10 

	

0,90 en 0,15 	apotheker 	f 1,00 
f2,50 	 speldefabriek f0,75 

	

f 1,50 resp. 1,20, 	lintfabriek 
	

f0,75 resp. 0,60 

	

0,85 en 0,50 
	

beeldhouwer f0,45 

	

boekdrukker f1,30 resp. 1,00 
	

blikslager 	f 0,40 

	

timmerman f 1,20 resp. 0,10 	zilversmid 
	

f 0,25 
pettemaker f 1,20 

Men kan de vraag opwerpen waarom de mannen en jongens die 
in de stad gingen werken, niet buiten het gesticht verbleven. Indien 
hun loon daarvoor te laag was, dan konden zij toch zoals zovele 
armen van het Bedelingsfonds een toeslag krijgen. Het antwoord 
hierop kan niet anders luiden, dan dat de betrokkenen over het 
algemeen alleen stonden in het leven en fysiek en psychisch onvol-
doende in staat waren om geheel voor zichzelf te zorgen. Van de 
verdiende lonen moesten de mannen en jongens het grootste gedeel-
te afdragen voor onderhoud en verzorging in het gesticht. Een defi-
nitieve regeling hieromtrent werd in 1876 door de regent J. A. de 
Kort in overleg met broeder overste opgesteld en vastgelegd in het 
dat jaar afgekondigde reglement. 

„De Mannen, die in staat zijn te werken zijn daartoe verpligt ten 
voordeele van 'het Gesticht; zij zullen het door hen verdiend werk-
loon, weeldijks door hunne meesters in het daartoe ingerigt boekje 
laten opteekenen, en 'stiptelijk, met 'het boekje, aan den Overste af-
dragen. Zij zullen zich bevlijtigen om door hunne verdiensten 
veel mogelijk mogelijk vergoeding te geven aan het Gesticht dat de kosten 
draagt van hun onderhoud. Tot belooning en aanmoediging zullen 
zij van Broeder-Overste weeklijks een derde gedeelte ontvangen van 
hetgeen zij zullen 'hebben verdiend. Zij moeten daarvan een eerlijk 
en nuttig gebruik maken". Voor de jongens gold hetzelfde met dien 
verstande, dat zij slechts eenvierde gedeelte van hun loon in 'handen 
kregen. Voor hen was 'bovendien de bepaling toegevoegd dat zij van 
het zakgeld zoveel mogelijk moesten trachten te sparen. 435  Merk-
waardig doet de aanvulling van deze 'bepaling aan, twee jaar later 

435) A.G., coll. V.I.R., Reglementen voor de Mannen en Jongens die in het 
Armengesticht zijn opgenomen 4-2-1876. 

kleermaker 

tinnegieter 
koperslager 

407 



door De Kort voorgesteld, om het aldus gespaarde alleen toe te ken-
nen aan jongens die zich behoorlijk gedroegen en het gesticht niet 
willekeurig verlieten. 438  Of het college veelvuldig gebruik gemaakt 
heeft van de sanctie het spaargeld in te houden, is niet bekend. 
Alleen de notulen van 1903 vermelden dat twee jongens die vrij-
willig het gesticht de rug hadden toegekeerd, toen door die maat-
regel werden getroffen. "7  

Het bleek lang niet altijd gemakkelijk de orde in het St. Jozef-
gesticht te handhaven. Bij ernstige ongeregeldheden greep het college 
zelf in. Zo verwijderde het in 1860 een zestal jongelui van zestien 
tot achttien jaar, die zich onbehoorlijk hadden gedragen en „zelfs 
zich ondereen verbinden om daar wanorde te doen heerschen". 438  
In 1876 beklaagt broeder overste er zich bij De Kort over dat de 
jongens „des Zondags te veel vrijheid hebben om uit te gaan, waar-
door zij door familie of vrienden worden medegenornen en zelfs is 
het gebeurd dat de ldeeding van het gesticht tegen andere verwisseld 
wordt". 439  Het college stond hem daarom toe regels te dien aanzien 
op te stellen, overwegende „dat de meeste jongens of kinderen die 
opgenomen ~den verwaarloosd of verlaten zijn en in hen met de 
meeste zorg en moeite orde, gehoorzaamheid en Godsdienst moeten 
gebragt worden, waardoor het niet wenschelijk is, dat zij afgehaald, 
vrij kunnen uitgaan en met hunne vroegere gewoonlijk kwade om-
geving weder kunnen verkeeren; het kwaad, dat in het gesticht met 
zooveel moeite en volharding wordt bestreden, wondt daardoor zoo 
ligt en van zelfs er weder ingebragt". 440  

Ook de mannen bleken zich vaak verre van ordelijk te gedragen. 
Hoewel zij zich niet zozeer te buiten gingen aan opstandigheid tegen 
het over hen gestelde gezag, was het bij hen veeleer de borrel die 
hen naar buiten lokte en hen vaak 's avonds laat in beschonken toe-
stand deed terugkeren. In 1863 riep het college vijf van hen op het 
matje in de deftige regentenkamer en om een afschrikwekkend voor-
beeld te stellen werd een hunner op staande voet uit het gesticht 

436) A.G., Notulen Regenten, 7-6-1878 nr. 15, blz. 156-157. 
437) t.a.p., 3-4-1903 nr. 14. 
438) t.a.p., 25-1-1860 nr. 7. 
438) ta.p., 7-1-1876 nr. 8, blz. 5-6. 
440) t.a.p., 4-2-1876 nr. 12, blz. 37-38. 
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verwijderd. "' De overige vergaten dit voorval schijnbaar vrij spoe-
dig, want in 1871 rapporteerde broeder overste dat de mannen van 
het vrijelijk uitgaan nog steeds te veel misbruik maakten en het on-
matig gebruik van sterke drank vaak tot ongeregeldheden leidde. 
Het college besloot daarop het uitgaan te beperken tot de zondag-
middag en voor de andere dagen dit te laten afhangen van de toe-
stemming van broeder overste. "2  

Alle bovengeciteerde incidentele maatregelen, door het college van 
regenten genomen om in het St. Jozefgesticht orde op zaken te stel-
len, werden in 1876 door De Kort in overleg met broeder overste en 
met goedkeuring van het college samengevat in een reglement, dat 
werd opgehangen in de gewone verblijfkamers van de mannen en 
de jongens en eenmaal per jaar plechtig voorgelezen door broeder 
overste. „Al de Mannen zullen door een ordelijk en braaf gedrag 
hunne dankbaarheid toonen voor de weldaden, die zij in het Ge-
sticht voortdurend genieten", zo ving het reglement voor de mannen 
aan. Behalve de reeds aangehaalde bepaling over het verrichten van 
werkzaamheden en het afdragen van de lonen bevatte het bepalingen 
over het uitgaan. Verboden was het buitenshuis andere kleren aan te 
trekken en de mannen moesten er zorg voor dragen stipt op tijd 
thuis te zijn. Bij misbruik van het verlof om uit te gaan was broeder 
overste bevoegd het uitgaan ééns of meermalen te ontzeggen. In 
geval iemand zich aan dronkenschap, oneerbare taal, vloeken, gods-
lastering of andere grove onordelijkheden zou schuldig maken, zou hij 
drie dagen uit de eetzaal en de gezelschapskamer uitgesloten worden 
en niet aan de gewone tafel mogen plaatsnemen, onverminderd de 
andere straffen die hem zouden warden opgelegd. Bij herhaling 70L1 
men dubbel gestraft worden en indien desondanks geen verbetering 
optrad, zou men door de regenten uit het gesticht warden verwijderd. 
Broeder overste moest aantekening houden van het gedrag der man-
nen en iedere drie maanden hierover rapport inzenden aan het 
college. 

Was het uitgaan van de mannen in dit reglement nog niet hele-
maal aan banden gelegd, dat was wel het geval voor de jongens. Zij 

441) t.a.p., 3-9-1863, blz. 68. 
442) t.a.p., 24-5-1871 nr. 18. 
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die uit werken gingen, moesten na afloop recht naar huis komen. 
Kwamen 7k te laat op het werk, bleven daarvan weg of kwamen na 
het werk te laat thuis, dan werden ze gestraft. Met toestemming van 
broeder overste mochten de jongens eenmaal per maand door hun 
familie of naaste betrekkingen bezocht warden, „mits dit bezoek 
hun niet nadeelig zij en tot geene onordelijkheden aanleiding geve". 
Uitgaan mochten de jongens alleen met hun ouders of met een ver-
trouwd familielid op tweede paasdag, tweede pinksterdag, de acht-
ste dag van september en tweede kerstdag. Verder was hen dit toe-
gestaan, wanneer een van hun familieleden in gevaar van sterven 
was, of in andere omstandigheden waarin het nodig of nuttig zou 
zijn naar het oordeel van de overste. Deze mocht het uitgaan ook 
hanteren als beloning voor bijzonder goed gedrag aan jongens boven 
de zestien jaar, „doch nooit dan naar eene bekende en vooraf opge-
geven plaats en in gezelschap van een brave en vertrouwde persoon". 
Ook aan de jongens was het strikt verboden buiten het gesticht van 
kleren te verwisselen en ook zij moesten stipt op tijd terugkeren. 
Tenslotte mochten de jongens beneden de veertien jaar binnenshuis 
niet roken; alleen bij een buitengewone gelegenheid kon dit door de 
overste worden toegestaan. De overige bepalingen van het reglement 
voor de jongens waren gelijkluidend met die voor de mannen. 443  

Met de vrijheid van de mannen om uit te gaan was het ook spoe-
dig gedaan. In 1878 rapporteerde de toezichthoudende regent, De 
Kort, aan het college dat misbruik van sterke drank een nog steeds 
veelvuldig voorkomend euvel was onder de mannen van het St. 
Jozefgesticht. Hij was van mening, „dat zij zoo bij de vele vrijheid 
om uit te gaan in hun ongeregeld leven blijven voortgaan tot eigen 
verderf en tot oneer van het gesticht zoowel als tot last en ergernis 
van andere medebewoners; dat alle pogingen tot verbetering nutte-
loos zijn, zoolang op het uitgaan geen flinke regel wordt toegepast". 
Daarom stelde hij voor het reglement van 1876 zodanig aan te vul-
len „dat tehuis blijven voor allen regel en uitgaan uitzondering en 
vergunning zal zijn". Vrijelijk uitgaan zou voortaan alleen mogelijk 
zijn als beloning voor goed gedrag, waartoe verlof door het college 
gegeven zou worden op voordracht van broeder overste en dat het 

443) Vgl. noot 435. 
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minstens ieder jaar zou moeten vernieuwen. Die geen verlof hadden 
om zich buiten het gesticht te begeven, mochten alleen uitgaan 
naar de kerk, naar een aangewezen plaats of voor een wandeling 
binnen een door de overste vergunde tijd en altijd zoveel mogelijk 
onder toezicht van een broeder of een ander vertrouwd man."' 

Een bron van regelmatig terugkerende ongeregeldheden in de 
eerste halve eeuw van het bestaan van het St. Jozefgesticht was ook 
het rondgaan met de zogenaamde armenbus. Van 1858 af was het 
de gewoonte dat iedere zondag enige jongens en ook wel mannen 
met de bus langs de huizen gingen om te collecteren voor het Bede-
lingsfonds. 445  Nu kwam het nogal eens voor dat men met een lege 
bus en een stuk in de kraag thuis kwam. Lang niet altijd was er dan 
sprake van diefstal. Vaak gaven de burgers de jongens het geld in 
handen, omdat ze het wel harder nodig zouden hebben dan de „rijke 
Godshuizen". De uniformkleding, die pas na 1925 geleidelijk werd 
afgeschaft, zal er ook wel toe bijgedragen hebben dat de collecteren-
de jongens een weinig montere indruk maakten. Broeder Amantius 
vermeldt in zijn geschiedenis van het St. Jozefhuis dat het uniform 
bestond uit een platte pet, een donker pak van pilo met gesloten 
jasje waarop nikkelen knopen en bovenaan op de rechtermouw een 
streepje. Mogelijk was mr. Napoleon Sassen zelf de ontwerper van 
dit uniform. In ieder geval sprak de burgerij van de Napoleon-garde, 
wanneer de jongens van het St. Jozefgesticht uittrokken. Al rond-
gaand met de armenbus zongen de jongens kennelijk graag hun lijf-
lied: „We zijn de jongens van Napoleon Sas, we lopen met de bus, 
en dragen een striepke op onze jas". 446  Maatregelen om de misbrui-
ken bij het inzamelen tegen te gaan hielpen weinig. In 1875 werd 
op voorstel van De Kort besloten aan de collectanten iedere keer 10% 
van de opbrengst uit te betalen in plaats van 10 cent. 447  In 1900 
stuurde het college een circulaire aan de inwoners der stad met het 
verzoek hun gave zelf direct in de bus te steken en niet aan de col-
lectanten in handen te geven. Maar ondanks voorzorgen en soms 
strenge straffen, de misbruiken bleven voortduren, totdat in 1906 

4") A.G., Notulen Regenten, 7-3-1878 nr. 12, blz. 61-62. 
445) t.a.p., 26-5-1858, blz. 52. 
446) Amantius, a.w., blz. 17, 40 en 55. 
447) A.G., Notulen Regenten, 26-2-1875 nr. 19, blz. 62. 
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de zondagse inzameling werd afgeschaft en een vaste collectant werd 
aangesteld die op de werkdagen alleen rondging. Weldra bleek dat 
nu de collecte het dubbele van voorheen opbracht."' 

Wat de voeding in het St. Jozefgesticht betreft, gelden ongeveer 
dezelfde opmerkingen over eenzijdigheid in het menu en onvoldoen-
de vlees en vis als voor het Arme Vrouwen- en Meisjesgesticht wer-
den gemaakt. De broodmaaltijden bestonden aanvankelijk alleen uit 
roggebrood. In 1873 kreeg broeder overste toestemming om aan de 
grotere jongens en kinderen op zondagmiddag een sneetje tarwe-
brood op de boterham te geven, waarvoor twee broden per week 
nodig waren."' Dit sneetje tarwebrood werd in 1877 aanmerkelijk 
uitgebreid. Voortaan mocht aan zieke en zwakke mannen dagelijks, 
's morgens en om 4 uur, één sneetje verstrekt worden; aan de jonge-
ren eveneens elke morgen één sneetje; en op zon- en feestdagen, 
's morgens en om 4 uur, aan iedereen. 45° Daarnaast vermeldde het 
menu van dat jaar met betrekking tot het aantal sneden roggebrood: 
voor de mannen 's morgens vier, om 4 uur twee en 's avonds één; 
voor de jongeren bedroegen deze cijfers respectievelijk zes, twee en 
één en voor de kinderen drie, twee en één. Allen kregen 's avonds 
pap. Op zondagen werd de hoofdmaaltijd uitgebreid met soep, 
op dinsdagen en donderdagen met vlees."' In 1876 had het college 
bovendien toegestaan eenmaal per week, op vrijdag of zaterdag, het-
zij stokvis, zoute vis of haring op te dienen of in plaats daarvan een 
ei .  452 Op feestdagen waren er extraatjes. Vaak werd dan een niet 
onaanzienlijke hoeveelheid bier geschonken, misschien een traditie 
door de eerste broeders uit België overgeplant; 150 liter bij gelegen-
heden als carnaval, Bossche kermis en de naamdag van broeder 
overste was niet ongewoon."' 

De huisvesting van de mannen en de jongens was veel slechter 
dan die van de vrouwen en meisjes in de Schilderstraat. Twee jaar 
voordat het koninklijk besluit van 1905 strenge eisen daaromtrent 

448) t.a.p., 3-8-1906; Amant-lus, a.w., blz. 41. 
449) A.G., Notulen Regenten, 18-4-1873 nr. 18. 
450) t.a.p., 9-3-1877 nr. 24, blz. 164. 
451) A.G., ds. 523, Voedingsstaat Arme Mannen- en Jongensgesticht 1876. 
452) A.G., Notulen Regenten, 21-7-1876 nr. 29, blz. 304. 
453) Amantius, a.w., blz. 43. 
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kenbaar maakte, was door de gezondheidscommissie reeds een onder-
zoek in het gesticht ingesteld. In een schrijven aan het college van 
regenten wees deze commissie op de geringe plaatsruimte in de loka-
len die bestemd waren voor dag- en nachtverblijf, alsook op de ge-
ringe openlucht-ruimte en het gemis van een afzonderlijk vertrek 
voor dat deel van de bewoners dat doorgaans of periodiek ziek was. 
Verder wees zij met nadruk op het feit, dat zowel door het samen-
wonen van oude mannen en jongens in zo'n beperkte ruimte als 
door de onvoldoende afstand van de bedden onderling immorele 
verhoudingen ontstonden, welke niettegenstaande het strengste toe-
zicht niet te voorkomen waren. Tevens vestigde zij de aandacht op 
het grote gevaar waarin de oude mannen die op de zolderverdieping 
sliepen, bij eventueel uitbreken van brand zouden verkeren. Met 
nadruk drong de commissie aan op het nemen van de nodige maat-
regelen om aan deze toestanden een einde te maken. 454  Een com-
missie uit het regentencollege toog eveneens op onderzoek en repli-
ceerde, met jhr. mr . A. Th. J. Schade van Westrum als woordvoer-
der, de indruk te hebben verkregen „dat de grondtoon van het rap-
port der Gezondheidscommissie wel wat te zwart was gekleurd, in 
aanmerking altijd genomen dat alleen armen daarin worden gehuis-
vest, waarom dusdanige inrichting niet behoeft te wezen eene 
modelinrichting". De noodzakelijkheid van de door de gezondheids-
commissie voorgestelde veranderingen werd dan ook zeer in twijfel 
getrokken. Wat de scheiding tussen mannen en jongens betrof, 
bleek, aldus Schade van Westrum, dat deze volkomen afgezonderd 
van elkaar leefden. Op de slaapzaal waren zij door een behoorlijk 
schot van elkaar gescheiden, „zoodat door de samenleving in dat ge-
sticht niet meer dan in andere van gelijken aard immoreele verstand-
houdingen kunnen ontstaan". Brandgevaar kon door nauwlettend 
toezicht worden voorkomen en bovendien was een extra maatregel ge-
nomen door het aanbrengen van een blikken scherm. De conclusie 
van de regenten luidde dan ook, dat op de wensen van de gezond-
heidscommissie die aandrong op een splitsing van mannen- en jon-
gensafdeling, niet kon worden ingegaan. 455  Toen echter de kinder- 

454 ) A.G., Notulen Regenten, 27-11-1903. 
445) t.a.p., 18-12-1903. 
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wetten de mogelijkheid openden een aanzienlijke rijkssubsidie te 
ontvangen voor de verpleging van arme en verwaarloosde kinderen, 
mits aan daarvoor gestelde eisen van huisvesting, opvoeding en der-
gelijke werd voldaan, wijzigden de regenten totaal hun standpunt. 
Men begreep dat het St. Jozefgesticht wel niet zou voldoen aan de 
door de wet gestelde eisen en naarstig ging men op zoek naar een 
nieuw onderkomen. 456  Reeds op 6 juli 1906 volgde het besluit het 
voormalige gebouw van de rijks hogere burgerschool met directeurs-
woning op de Papenhulst voor een bedrag van f 35.000,— van de 
gemeente over te nemen. 457  Een jaar later, op 19 juni 1907, vond 
de plechtige opening van het nieuwe tehuis plaats, en daarmee be-
gon een nieuwe periode in het bestaan van het Arme Mannen- en 
Jongensgesticht. 458  

Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 

Ofschoon het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, in 1817 ontstaan 
door de vereniging van de fondsen der vroegere gasthuizen voor 
oude en behoeftige lieden 459 , niet te beschouwen was als een armen-
gesticht in de zin zoals de beide besprokene dat waren, is het steeds 
een instelling van weldadigheid geweest gerangschikt onder letter a 
van artikel 2 van de armenwet van 1854, zodat een bespreking 
ervan naar onze mening niet mag ontbreken. 

Volgens het „Reglement van inwendig bestuur voor het Burger 
Oude Mannen en Vrouwenhuis", door het college van regenten 
vastgesteld op 15 januari 1825 en in 1850 nog onverminderd van 
kracht, diende men om in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis op-
genomen te kunnen worden te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. recht hebben op onderstand binnen deze gemeente; 
2. zestig jaren oud zijn; 
3. nimmer uit de armenfondsen bedeeld zijn geworden en tot de 

burgerstand behoren; 

456) t.a.p., 3-11-1905 en 24-11-1905. 
457) t.a.p., 6-7-1906; G.A., Notulen Raad, 10-8-1906 nr. 28, blz. 17. 
658) A.G., Notulen Regenten, 14-6-1907. 
456) Van Rooij, Korte schets, blz. 77. 
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4. geen onherstelbare gebreken hebben, waardoor men bij voortdu-
ring een bijzondere hulp zou nodig hebben of met de overige 
commensalen niet gemeenschappelijk zou kunnen leven; 

5. bij het inkomen de som van f 120,— kunnen storten, teneinde te 
strekken tot vergoeding van te verlenen beddegoed, tafel, stoelen 
en verdere benodigde meubelen. 460 

Door de armenwet van 1854 werd als domicilie van onderstand de 
geboorteplaats aangewezen. Dit betekende dat verscheidene van el-
ders afkomstige sollicitanten van de lijst moesten worden geschrapt, 
toen de wet in werking trad. 461  Deze gelegenheid greep het college 
van regenten aan om een nieuwe verordening op te stellen, die ont-
worpen werd door Sassen. 

Ongehuwden, weduwnaars en weduwen, zonder merkelijke ge-
breken, die de ouderdom van zestig jaren hadden bereikt, binnen 
deze gemeente waren geboren en geen onderstand hadden genoten, 
werden op hun verzoek in het gesticht opgenomen. Om bijzondere 
redenen, bij het besluit te vermelden, kon hiervan afgeweken wor-
den. Het aantal plaatsen werd bepaald door het college van regenten 
en was afhankelijk van de beschikbare fondsen. Was de financiële 
toestand van het huis gunstig, dan kon het college een aantal buiten-
gewone plaatsen toekennen die bij openvallen niet aangevuld moch-
ten worden. Aangewezen werden de plaatsen door het college, na 
inzage van de lijst van verzoekers waarbij zou worden gelet op ouder-
dom en zedelijk gedrag en op de duur der aanvrage tot plaatsing. 
Het huisraad dat de mannen en vrouwen eertijds verplicht waren 
in te brengen, werd nu door het gesticht geleverd en daarvoor moest 
ineens f 120,— voor een gewone plaats en f 300,— voor een buiten-
gewone plaats worden betaald. De betaling gaf geen recht op het 
behoud van de plaats, het college had het recht die de verpleegde 
te ontzeggen of hem elders te doen verplegen. Het inkoomgeld werd 
nimmer terugbetaald. Bij plaatsing in het gesticht moesten de man-
nen en vrouwen onder ede aan het college een volledige opgave 

460) A.G., coll. V.I.R., Reglement Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1825; G.A., 
Gemeenteverslag 1851, h. X blz. 23-24. 
461) A.G., Notulen Regenten, 3-1-1855; G.A., Notulen Raad, 26-2-1855 nr. 17, 
blz. 93v. 
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doen van al hun bezittingen en die telkens aanvullen, als zij er ver-
kregen. Men verloor zijn plaats, indien de opgave opzettelijk ver-
zuimd of niet naar waarheid gedaan werd, of goederen voor of na de 
plaatsing werden verduisterd. Deze goederen werden beheerd door 
de ontvanger van de Godshuizen en bleven bij het gesticht in bewa-
ring ter vergoeding van de kosten voor onderhoud en verpleging. 
Bij het verlaten van het gesticht konden ze niet door de belangheb-
bende, of bij diens overlijden niet door de erfgenamen opgeëist wor-
den dan tegen betaling der kosten van onderhoud en verpleging, be-
rekend op f 90,— per jaar. De inkomsten uit hun bezittingen en 
hetgeen zij buiten het gesticht verdienden, moesten de mannen en 
vrouwen afstaan tot onderhoud van hun kleding. De bovenkleding 
werd door het college van regenten vastgesteld en desverkiezende 
door het gesticht tegen een matige prijs geleverd, voor onderkleding 
moest men zelf zorgen. De kleding moest goed worden onderhouden 
en zonder voorkennis van de directeur mocht niets worden aange-
schaft, verkocht, geruild, weggeschonken of veranderd. Een gedrukt 
extract van deze verordening, dat slechts enkele bepalingen daaruit 
bevatte, diende als contract bij opname en moest door de opgeno-
mene worden ondertekend. 402 

Ofschoon er waarschijnlijk steeds voldoende aanvragen tot plaat-
sing als gewone commensaal van in Den Bosch geborenen waren, 
vond het college het uit financiële overwegingen toch niet onaan-
trekkelijk buitengewone commensalen van elders op te nemen. Het 
inkoomgeld van deze categorie werd in 1873 fors verhoogd en ge-
bracht van f 300,— op f600,— tot f 1.200,— voor leeftijden varië- 

402) A.G., coll. V.I.R., Verordening op het bijzonder beheer van het Oude 
Mannen- en Vrouwenhuis te 's-Hertogenbosch 31-5-1855. Voor latere verordenin-
gen betr. dit huis zie t.a.p., Huishoudelijke Verordening voor de commensalen in 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 's-Hertogenbosch 27-11-1878; Verordening 
regelende de aanneming, alsmede de regten en pligten der opgenomen commen-
salen in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 's-Hertogenbosch 2-5-1879; Ver-
ordening regelende de aanneming, alsmede de rechten en plichten der opgenomen 
commensalen in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te 's-Hertogenbosch 7-10- 
1904; Huishoudelijke Verordening voor de commensalen in het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis te 's-Hertogenbosch 7-10-1904; Verordening, regelende de rechten 
en plichten der buitengewone vrouwelijke commensalen opgenomen in de af-
deeling van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 25-10-1907. 
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rend van 80 jaar en ouder tot 50 jaar. 483  Twee jaar later werd de 
volgende tarieflijst voor inkoomgelden vastgesteld 4": 

leeftijd 

gewone commensalen, ge-
boren in Den Bosch 

buitengewone commensalen, 
elders geboren maar sinds 
minstens 10 jaar in Den 
Bosch wonende 

buitengewone commensalen, 
elders geboren en wonende 
of minder dan 10 jaar in 
Den Bosch gewoond 
hebbende 

Hoewel de buitengewone groepen — zij het dan dat ze niet groter 
mochten zijn dan eenachtste van het gehele aantal commensalen 4" 

— een aardige bron van inkomsten betekenden en de kapitaalreke-
ning in de periode 1851 tot 1868 was toegenomen van f220.376,75 
tot f 237.795,02 466, sloot de jaarlijkse rekening van het Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis in de zeventiger jaren toch steeds met een 
nadelig saldo. Dit was voor de regent De Kort aanleiding in de ver-
gadering van het college op 8 februari 1878 voor te stellen de com-
mensalen die buitenshuis werkten eenderde of eenvierde van hun 
loon af te laten dragen aan het huis, evenals dat in het Arme Man-
nen- en Jongensgesticht gebeurde. Uit dit voorstel blijkt dat de be-
paling hierover in de verordening van 1855 nimmer ten uitvoer was 
gebracht of tussentijds was ingetrokken. Ook nu was het college van 
mening dat een vrijwillige bijdrage van de commensalen, die weke- 

43) A.G., Notulen Regenten, 24-1-1873 nr. 17. 
4") t.a.p., 18-2-1875 nr. 8, blz. 50-52. 
445) t.a.p., 2-5-1879 nr. 16, blz. 425-427. 
464) t.a.p., 25-10-1868 nr. 10. 

50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80 en 
ouder 

200,- 180,- 160,- 140,- 	120,- 

1.200,- 1.100,- 1.000,- 900,- 800,- 700,- 	600,- 

2.000,- 1.800,- 1.600,- 1.400,- 1.200,- 1.000,- 800,- 
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lijks opgehaald zou worden, de voorkeur verdiende. 467  De Kort nam 
dan ook in die zin een bepaling op in de huishoudelijke verordening 
in hetzelfde jaar door hem ontworpen: „De personen, die meer dan 
voldoende verdiensten of inkomsten hebben, zullen met een lief-
dadig hart bijdragen en vergoeding geven aan het Gesticht, dat de 
kosten draagt van hun onderhoud en in de toekomst ook voor velen 
tot geluk moet dienen". Hij voegde daaraan toe: „Zoo zij eigen-
dommen bezitten, die nog niet aan het Bestuur van het Gesticht zijn 
overgegeven, zullen zij, vóór hun overlijden, ook het Gesticht daar-
van deelachtig maken". 

De verordening bracht verder onder de aandacht van alle mannen 
en vrouwen, dat zij door een ordelijk en braaf gedrag hun dank-
baarheid moesten tonen voor de weldaden die zij bij voortduring 
genoten. Zij moesten de zusters, sinds 1868 met het beheer belast, en 
bijzonder moeder overste eerbiedigen en haar bevelen opvolgen, „die 
geen ander doel hebben dan het welzijn van allen en de goede orde 
in het Gesticht". Die ziek waren of door gebreken niet konden uit-
gaan, mochten van familie of kennissen bezoek ontvangen op zon-
dag, dinsdag en donderdag tussen half twee en half drie. Alleen in 
gevaar van sterven of om andere dringende redenen mocht een zieke 
met verlof van moeder overste op andere dagen en uren bezocht 
worden. Die uit konden gaan, mochten in het gesticht geen bezoek 
ontvangen, alleen bij uitzondering werd het toegestaan. Om kwart 
over acht 's avonds moest iedereen binnen zijn, tenzij moeder overste 
uitdrukkelijk verlof had gegeven voor een later tijdstip. In geval 
iemand zich schuldig maakte aan dronkenschap, het spreken van 
slechte taal, vloekwoorden, het verwekken van twist, te laat thuis 
komen of andere wanordelijkheden, was moeder overste bevoegd en 
verplicht straf op te leggen die bestaan kon in huisarrest of elke 
andere straf in overleg met de regenten te bepalen. Zij die zich her-
haaldelijk aan wanordelijkheden overgaven, werden door het college 
uit het gesticht verwijderd. Om hun op de hoogte te houden moest 

"7) t.a.p., 8-2-1878 nr. 3, blz. 36. Deze wekelijkse collecte werd in 1886 afge-
schaft. In het huis werd toen een busje geplaatst met het opschrift „Voor den 
algemeenen armen". 
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moeder overste aan de regenten verslag uitbrengen over hen die zich 
in of buiten het huis onbetamelijk gedroegen. 468  

Tabel 44. Personen opgenomen in het Oude Mannen- en Vrou-
wenhuis, 1854-1912. 469  

jaar mannen vrouwen totaal jaar mannen vrouwen totaal 

1854 . . 101 1884 40 57 97 
1855 . . 98 1885 40 56 96 
1856 . . 92 1886 50 62 112 
1857 37 57 94 1887 49 61 110 
1858 35 55 90 1888 44 60 104 
1859 . . 95 1889 41 62 103 
1860 . . 93 1890 40 63 103 
1861 . . 95 1891 41 61 102 
1862 . . 90 1892 40 63 103 
1863 . 91 1893 40 63 103 
1864 . 92 1894 38 56 94 
1865 . . 90 1895 38 56 94 
1866 . . 83 1896 40 60 100 
1867 31 53 84 1897 40 60 100 
1868 34 56 90 1898 41 61 102 
1869 36 60 96 1899 40 56 96 
1870 37 52 89 1900 46 73 119 
1871 36 52 88 1901 44 68 112 
1872 41 61 102 1902 42 64 106 
1873 41 59 100 1903 41 59 100 
1874 42 62 104 1904 39 57 96 
1875 44 62 106 1905 43 65 108 
1876 40 62 102 1906 . . 103 
1877 43 57 100 1907 110 
1878 40 61 101 1908 107 
1879 46 61 107 1909 . 120 
1880 44 63 107 1910 111 
1881 40 57 97 1911 . 110 
1882 41 66 107 1912 . 115 
1883 41 60 101 

Latere verordeningen en reglementen brachten weinig verande-
ring in de gang van zaken, slechts enkele incidentele wijzigingen 
van ondergeschikte aard werden doorgevoerd. Zo geeft de verorde- 

468) A.G., coll. V.I.R., Huish. Verordening Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1878. 
466) A.G., ds. 195, Statist. opgaven Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1854-1912; 
zie ook G.A., Gemeenteverslagen 1854-1912, h. Armwezen. 
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ning van 1879 een omschrijving van de categorieën ouden van dagen 
die voor de buitengewone plaatsen in aanmerking kwamen. Verge-
lijking met het overzicht op blz. 417 leert dat het hier hoofdzakelijk 
ging om een codificatie van een sinds lang gevolgd toelatingsbeleid. 
Verder werden in deze verordening de inkoomgelden niet meer ex-
pliciet omschreven, maar voortaan ter vaststelling bij afzonderlijk be-
sluit overgelaten aan het college van regenten. Als richtprijs voor de 
verpleging vindt men een bedrag van f150,— per jaar vermeld. 
Meer ingrijpend was de bepaling dat de kleding niet meer vanwege 
het huis verstrekt werd, maar door de oudjes zelf moest worden mee-
gebracht of op eigen kosten aangeschaft. 47° De verordening van 
1904 levert totaal geen nieuws op. Het huishoudelijk reglement van 
dat jaar toonde zich alleen iets milder ten opzichte van hen die door 
ziekte of gebrek niet konden uitgaan. Het bepaalde dat ze voortaan 
iedere dag, in de voormiddag tussen tien en twaalf uur en in de 
namiddag tussen twee en vijf uur, door familie of kennissen mochten 
worden bezocht. 471  Bij de behandeling van de begroting in dat jaar 
werd besloten de inkoomgelden met 40% te verhogen, omdat ze naar 
het oordeel der regenten veel te laag waren. 472  In 1909 werd het 
inkoomgeld voor gewone commensalen gesteld op f 400,—, twee jaar 
later werd het verhoogd tot f 500,—. Tevens werd toen de leeftijds-
grens voor opname gebracht op 65 jaar. 473  

Over de voeding en huisvesting van de ouden van dagen zijn niet 
veel gegevens beschikbaar. Wel was het rapport van de gezondheids-
commissie na een door haar in 1904 ingesteld onderzoek heel wat 
gunstiger voor het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Hintha-
merstraat dan dat voor het aangrenzende Arme Mannen- en Jon-
gensgesticht. De commissie sprak met lof zowel over de inrichting, 
de zindelijkheid, de prettige en doelmatige rangschikking van de 
meubels als over de ruime en frisse lokalen. De enige wenk die zij in 
het belang der bewoners gaf, betrof het achterwege laten van de zand-
bestrooiing van de vloer en het inrichten van een ruimere zieken-
kamer voor de vrouwen. Zij vond het jammer dat de fondsen en de 

470) A.G., coll. V.I.R., Verordening Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1879. 
471) ta.p., Huish. Verordening Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1904. 
472) A.G., Notulen Regenten, 4-11-1904. 
413) ta.p., 3-12-1909 en 24-11-1911. 
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ruimte het niet toelieten meer ouden van dagen op te nemen in zo'n 
gezellig en aangenaam tehuis. 474  Toen in 1906 bekend werd, dat 
het Arme Mannen- en Jongensgesticht zou verhuizen, besloot het 
college van regenten de vrijgekomen ruimte niet alleen te benutten 
voor het huisvesten van de arme oude vrouwen uit de Schilderstraat 
en het Huis van Liefde, maar tevens een gedeelte ervan te gebruiken 
voor het inrichten van een zestal kamertjes. Deze zouden bewoond 
mogen worden door een even groot aantal vrouwen tegen betaling 
van een jaarlijkse vergoeding van minstens f 200,—. Voor dit bedrag 
zouden zij van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis tevens de nodige 
voeding en verzorging genieten met uitzondering van de kleding:v's 

§ 15. ZORG VOOR ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 

Onderwijs en patronaten voor de jeugd 

Een belangrijk middel om chronische armoede te doorbreken is 
ongetwijfeld de opleiding van de jeugd door opvoeding en onder-
wijs. Ontwikkeling van de verstandelijke en andere geestelijke ver-
mogens en het aanbrengen van technische kennis en vaardigheid 
zijn wel een eerste vereiste om de arme jeugd in staat te stellen zich 
op te heffen boven het levensmilieu van hun ouders. Hoe en in 
welke mate werd nu door de instellingen van weldadigheid gebruik 
gemaakt van het onderwijs als middel tot een effectieve armoede-
bestrijding ? 

Over bet burgerlijk armbestuur kunnen we kort zijn. In de para-
graaf over de werkverschaffing besteedden we reeds de nodige aan-
dacht aan de annennaaischool (1817-1854) en de spinschool (1820- 
1824), waar het college van regenten over de Godshuizen het toe-
zicht over uitoefende. We merkten daarbij op, dat beide „scholen" 
niet zozeer te beschouwen waren als onderwijsinstituten, maar meer 
als „werkplaatsen van liefdadigheid". Hetzelfde geldt voor de beide 

474) tap., 26-2-1904. 
475) t.a.p., 9-11-1906. 
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armengestichten, in de vorige paragraaf door ons besproken. Naast 
economische motieven lagen aan hun oprichting in 1855 vooral ook 
sociale motieven ten grondslag, maar deze hadden in de eerste plaats 
betrekking op de functie van beide instituten als opvang- en ver-
zorgingscentra voor verwaarloosde jeugd. Dat onderwijs en vorming 
van deze verzorging deel uit maakten, spreekt haast vanzelf. Naast 
deze meer specifieke maatregelen heeft het college van regenten 
echter nooit veel zorg aan de dag gelegd voor het onderwijs aan de 
armen als zodanig, omdat het dit niet beschouwde als op zijn werk-
terrein te liggen. Dit is begrijpelijk voor wat betreft het in eigen 
beheer oprichten van onderwijsinstellingen. Het stadsbestuur stelde 
immers op ruime schaal de gelegenheid open tot het volgen van 
kosteloos lager onderwijs, terwijl na enige tijd ook de frater- en 
zusterscholen 'hiertoe volop de gelegenheid boden. 476  Vreemd achten 
wij het evenwel dat nooit in de vergaderingen van het regenten-
college het schoolgaan van de arme kinderen een punt van uitvoerige 
beraadslaging is geweest. Terwijl door de stedelijke overheid dit 
schoolbezoek sterk werd gestimuleerd, nam het burgerlijk armbestuur 
nimmer speciale maatregelen om het te bevorderen. Zo werd bijvoor-
beeld door burgemeester en wethouders op aandringen van de raad 
der gemeente op 29 juli 1868 een schrijven toegezonden aan alle 
instellingen van weldadigheid, waarin verzocht werd „het ter school-
zenden van die kinderen (van behoeftige ouders) zooveel mogelijk te 
willen bevorderen, door aan ouders waarvan de 'kinderen niet school-
gaan minderen en die geregeld schoolgaan eene hoogere ondersteu-
ning toe te kennen". Het werd door het regentencollege voor kennis-
geving aangenomen, zonder dat het tot bijzondere stappen leidde. 477  

De houding van de St. Vincentiusvereniging was meer genuan-
ceerd, zoals we in de paragraaf over het huisbezoek reeds zagen. Zelf 
scholen oprichten, zoals in vele andere steden het geval was, gebeur-
de in Den Bosch niet, met uitzondering van de conferentie van 
St. Jan. Op 3 oktober 1859 opende die een eigen avondschool, alleen 
bestemd voor arme jongens en gehuisvest in de spijskokerij. De jaren 
daarvoor was een twintigtal jongens op rekening van de conferentie 

474) Vgl. par. 2, blz. 97. 
477) A.G., Notulen Regenten, 5-8-1868 nr. 7. 
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geplaatst bij een openbare onderwijzer, maar dit bevredigde niet. 478  
Op de openbare scholen was namelijk godsdienstonderricht verboden 
ingevolge artikel 23 van de wet op het lager onderwijs van 13 augus-
tus 1857. Om die reden ging de conferentie over tot oprichting van 
een bijzondere school, in regeringstermen een secte-school geheten. 
„Voor zulk een school is het profaan of lager onderwijs veeleer mid-
del dan doel: als zijnde de hoofdstrekking der inrichting, de kweeke-
lingen te vormen tot katholieke christenen — althans hen in het 
katholiek geloof te bevestigen". Men beperkte zich tot een avond-
school om gemakkelijker vergunning te krijgen van de overheid en 
om niet de indruk te wekken dat men concurrentie beoogde met de 
bestaande stadsarmenscholen. 479  Ook wilde de conferentie met een 
avondschool enigszins de nalatigheid van vele ouders compenseren, 
die hun kinderen „reeds vroegtijdig van het schoolgaan afhielden, 
ten einde hen op ambachten te plaatsen en het gezin alzoo met 
eenige stuivers 's weeks te baten". 480  „Welk eene weldaad is het dan 
voor hen des avonds ten minste, na afloop van het werk, eene school 
geopend te vinden, waar zij aanvankelijk onderwijs en heilzame raad-
gevingen kunnen ontvangen van menschen, die voor deze arme 
leerlingen meer vrienden dan onderwijzers zijn!" 481 

De animo voor de school was in het begin vrij groot. Begonnen 
werd met 60 leerlingen, waarvan 17 uit andere parochies. De andere 
conferenties mochten namelijk kinderen naar de school zenden tegen 
vergoeding van de kosten. Het onderwijs werd gegeven door een 
gesalarieerd hoofdonderwijzer met een of twee kwekelingen. Eén 
avond in de week werd besteed aan godsdienstonderricht, dat werd 
verzorgd door twee leden uit de conferentie. 482  Vijf jaar lang, van 
1860 tot 1865, was mr. Joannes Baptista van Son een van hen. Na 
een uiterst drukke maatschappelijke loopbaan, onder andere als prak-
tiserend advocaat in zijn geboortestad 's-Hertogenhosch waarbij hij 
bekend werd om zijn redenaarstalent, en een eveneens druk bezette 

478) A.V.B., Jaarverslag 1858, blz. 18; A.V.B., ds. 1D nr. 545, Brief conf. St. jan 
12-7-1859; A.V.B., ds. 2C, Verslag 30-11-1859. 
479) A.V.B., ds. IB nr. 550, Nota conf. St. Jan 9-8-1859. 
480) A.V.B., Jaarverslag 1859, blz. 13-14. 
481) A.V.B., ds. 2C, Verslag 30-11-1859. 
482) A.V.B., Jaarverslagen 1859, blz. 13-14; 1860, blz. 11, en 1861, blz. 13. 
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politieke loopbaan, onder andere als minister van R.K. Eredienst, 
was deze het leven van ambteloos burger gaan leiden. Ambteloos, 
maar beslist niet werkeloos. Daarvan getuigen de talrijke functies, 
die deze celibatair, door Rogier gekarakteriseerd als „onkreukbaar 
van leven en in het godsdienstige zelfs enigszins scrupulant" 483 , met 
grote toewijding vervulde en die hij vooral richtte op de emancipatie 
van de katholieken. Wars van alle ere-ambten en waardigheden nam 
hij steeds genoegen met een plaats op de achtergrond, het voorzitter-
schap liet hij meestal aan anderen over. De nederigheid van deze 
beroemde advocaat, groot politicus, diepzinnig geleerde en man van 
aanzien komt pregnant tot uitdrukking in zijn toetreden op 51-jarige 
leeftijd als eenvoudig werkend lid tot de conferentie van St. Jan en 
niet minder door zich te belasten met de taak van het geven van 
godsdienstonderricht, welke taak hij met groot talent en heldhaftige 
toewijding waarnam. 484  Heldhaftige toewijding, want „de meesten 
der leerlingen, ofschoon reeds tot de jaren van verstand gekomen, 
geven blijk van een dikwijls ergerlijke onwetendheid in de punten 
ter Zaligheid noodig en eerst na een langdurig onderwijs, kunnen 
die door behoefte en arbeid neergedrukte en halfverwaarloosde kin-
deren, eenige blijken van vordering geven, in het begrip der gods-
dienstleer". Daarbij kwam nog dat de knapen, zodra zij onder het 
oog van de hoofdonderwijzer uit waren, menigmaal profiteerden van 
de toegevingsgezindheid en genegenheid van Van Son, eerder bereid 
tot overreden dan tot straffen, en zich vrijheden en kleine oproerig-
heden veroorloofden, die niet zelden de lessen gestoord hebben. 4" 

Mogelijk protesteerden de jongens op deze wijze tegen de koers-
wijziging, die zich kort na de oprichting van de school had voltrok-
ken en die hierin bestond dat het godsdienstonderricht de voornaam-
ste plaats ging innemen. Onverbloemd schreef men in het tweede 
cursusjaar: „Het profaan onderwijs dient als lokaas om de kweeke-
lingen tot de bijwoning der godsdienstlessen te trekken; zoxlanig, 
dat, vreesde men niet het doel te missen, de helft der avonden 
slechts aan profaan onderwijs en de overige helft aan catechisatie 

483) Rogier, Katholieke herleving, blz. 21. 
484) F. M. A. Arnolds, Bossche legenden en verhalen, dl. IV (Den Bosch 1890), 
blz. 263. 
485) A.V.B., ds. 2C, Verslagen 30-11-1860 en 30-4-1862. 
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zouden gewijd warden". 488  Verheugde de conferentie er zich over 
„nu en dan door ware katholijken hunne goedkeuring te hooren 
betuigen over de inrigting der school", de leerlingen waren er waar-
schijnlijk minder over te spreken, hoewel zij trouw — uitgezonderd 
misschien in de zomermaanden — bleven komen. 487  In 1861 telde 
de school 80 á 85 leerlingen, waaronder wederom 17 van andere 
parochies. 488  Toen in 1862 de fraters van Tilburg het armen-onder-
wijs ter hand namen, achtte de conferentie het echter beter de avond-
school op te heffen. Het godsdienstonderricht in de avonduren werd 
nog een paar jaren daarna, aan een twintigtal jongens, door Van Son 
voortgezet. 489  

De avondschool van St. Jan vormde de enige poging door de St. 
Vincentiusvereniging ondernomen tot verstrekking van onderwijs. 
Voor het overige beperkte men zich tot het stimuleren van het school-
gaan en het tegengaan van schoolverzuim. Het huisbezoek was bij 
uitstek de gelegenheid om op genoemde punten in te gaan. Een 
reeds eerder aangeduid, meer indirect middel, dat ook door het 
burgerlijk armbestuur werd aangewend, was de schoolvoeding. Het 
college van regenten over de Godshuizen startte hiermee op zeer 
bescheiden schaal in 1866, de spijskokerij van Vincentius volgde, 
nadat de conferentie van St. Pieter in 1871 al een proef had ge-
waagd, in 1886 met een groter programma, dat in de negentiger 
jaren ruim 10.000 porties per seizoen omvatte. Ofschoon de school-
voeding, vooral in latere jaren, niet ieders instemming kon wegdit"-- 
gen, bleef de bijzondere raad dit middel ter schoolbevordering han-
teren tot in de twintigste eeuw. 490  

Een ander facet van de opvoeding der jeugd, en mogelijk meer 
aansprekend voor tal van vincentianen, kreeg gestalte in de zoge-
naamde patronaten. De conferentie van St. Cathrien ging voorop. 
Al in 1848 richtte zij het patronaat van de H. Aloysius op, met een 
langere naam die tevens het karakter ervan aanduidde, ook genoemd: 

488) t.a.p., Verslag 8-4-1861. 
887) t.a.p., Verslagen 30-11-1860, 8-4-1861 en 1-7-1862. 
488) A.V.B., Jaarverslag 1861, blz. 13. 
488) t.a.p., 1864, blz. 11; 1865, blz. 11, en 1866, blz. 10; A.V.B., ds. 2C, Verslag 
vasten 1866; Verslag Vincentius 1847-1872, blz. 70. 
4100) Zie hierover par. 11, blz. 315-316. 
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het liefdewerk van het stichtend bijwonen der Hoogmis en het eerste 
Lof op zon- en feestdagen door de kinderen van bezocht wordende 
huisgezinnen vanwege de Conferencie. Het doel was voornamelijk 
de jongens van zeven tot zestien jaar „reeds vroegtijdig gewoon te 
maken zich ordelijk, stil en naar 'behooren in de kerk te gedragen, en 
daardoor meer opgewektheid in te boezemen in de vervulling hunner 
christelijke pligten". Daartoe kregen zij een aparte plaats in de kerk 
aangewezen onder het toeziend oog van enige vincentianen en dien-
den zij „behoorlijk gewagsrhen, gekamd en zindelijk gekleed, zich 
1/4 uur vóór het begin van elke dienst op de aangewezene plaats te 
bevinden". Van het gedrag der kinderen werd ijverig aantekening 
gehouden. Aan de hand daarvan vond jaarlijks op twee feestdagen, 
die van de parochieheilige en die van de H. Aloysius, een prijsuit-
deling plaats. De kinderen kregen dan versnaperingen en kleding-
stukken, terwijl de ouders een buitengewone bedeling ontvingen. 
Dit uitsluitend godsdienstig karakter, en dan nog van zeer specifieke 
aard, heeft het patronaat van de H. Aloysius geheel zijn bestaan 
door, tot 1883, behouden. 49 i De parochieherder was met dit liefde-
werk zeer ingenomen getuige zijn trouwe aanwezigheid op de beide 
feestdagen, waar hij na de traditionele traktatie op chocolade en wit-
tebrood de prijzen uitreikte, meestal ter aanmoediging voor elk kind 
een kleine geldelijke gift erbij voegend. 492  Ook de vincentáanen 
zaten er vol van blijkens de steeds weer terugkerende beschouwingen 
over dit liefdewerk in de jaarverslagen. Om de ouders „aan te spo-
ren" hun medewerking te verlenen werd, naast de reeds toegepaste 
extra-bedeling voor de goedwillenden, in 1852 besloten „dat de 
ouders voor elke onwettige afwezigheid hunner kinderen verant-
woordelijk zijn, en telken reize hiervoor eene bon brood in hunne 
wekelijksche bedeeling zullen worden gekort". 493  Tevens werd in 
hetzelfde jaar bepaald, dat de ouders die hun kinderen na het op-
houden van de bedeling niet regelmatig naar de kerk stuurden, in 
het vervolg van alle hulp vanwege de conferentie verstoken zouden 

491) A.V.B., ds. IA nr. 125, Reglement van het liefdewerk 25-9-1848; A.V.B., 
Jaarverslagen 1859, blz. 14-15, en 1866, blz. 22. 
499) A.V.B., ds. 2D, Verslagen 29-2-1852 en 19-7-1867; A.V.B., Jaarverslag 1859, 
blz. 14-15. 
493) A.V.B., ds. 2D, Verslag 29-2-1852. 
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blijven. 4" Bij een herziening van het reglement in 1865 werd een 
kaartjessysteem ingevoerd. Aan de kinderen die zich in de kerk eer-
biedig gedragen hadden, werden kaartjes uitgedeeld, welke kaartjes 
recht gaven op buitengewone prijzen. 495  Dit systeem, certificaat van 
onvermogen om de armen op een positievere wijze te interesseren 
voor de godsdienstoefeningen, scheen de eerste jaren zijn uitwerking 
niet te 'missen. De onverschilligheid van de ouders in deze zaken 
begon langzamerhand echter grotere vormen aan te nemen. Mogelijk 
vonden zij geen bevrediging meer in datgene wat de kerk hen voor-
hield in de wekelijkse preken, niet zelden handelend over armoede 
en aalmoes. Zelf gingen zij waarschijnlijk steeds minder naar de 
kerk en na verloop van tijd weigerden zij zelfs hun medewerking te 
verlenen aan het liefdewerk door hun kinderen erheen te zenden. 496  
In 1878 genoten nog slechts 19 jongens van de vruchten die het 
pationaat van de H. Aloysius hen verstrekte, terwijl in de zestiger 
jaren een aantal van 40 tot 50 regel was. 497  In de verslagen van de 
conferentie over dit liefdewerk klonk steeds meer een mineur-stem-
ming en dat van 1882-1883 vermeldde de opheffing, waartoe het 
klein aantal jongens en de geringe medewerking van de ouders aan-
leiding hadden gegeven. 499  

Het patronaat der Jongelingen dat de conferentie van St. Jan in 
1854 oprichtte, is nooit goed van de grond kunnen komen. De doel-
stelling was veel ruimer dan die van het patronaat van de H. Aloy-
sius. Behalve toezicht op de jongens van tien tot twintig jaar, zowel 
in het ouderlijk huis als op hun werkwinkels, beoogde men hen op 
zon- en feestdagen gedurende enige uren een nuttige en aangename 
ontspanning te bezorgen. Nu en dan werden zij onthaald, ontvingen 
kledingstukken en getuigschriften ter beloning van vlijt en goed 
gedrag, die door een van de parochiegeestelijken werden uitgereikt. 
Schijnbaar wisten de vincentianen niet zo goed raad met de zondag-
se bijeenkomsten, waar in de regel slechts een twintigtal jongens aan 

494) t.a.p., Verslag 25-7-1852. 
495) t.a.p., Verslag 19-7-1867; A.V.B., Jaarverslagen 1862, blz. 16; 1865, blz. 12, 
en 1867, blz. 28. 
496) A.V.B., ds. 2D, Verslagen 8-12-1872, 8-12-1876 en 8-12-1878. 
497) t.a.p., Verslag 8-12-1878; A.V.B., jaarverslagen 1861, blz. 14, en 1865, blz. 12. 
499) A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-41883; A.V.B., Jaarverslag 1882-83, blz. 26. 
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deelnam. Derhalve besloten zij bij de oprichting van een mannen-
vereniging in 1856 het patronaat voor de jongens niet langer voort 
te zetten. 499  

Al kan de avondschool die de conferentie in 1859 opende, moei-
lijk tot de patronaten gerekend worden, toch had ze er wel iets van 
weg, zeker in de periode dat het godsdienstonderricht er zo'n voor-
aanstaande plaats innam. Eerst omstreeks 1870 werd in de parochie 
van St. Jan opnieuw een patronaat opgericht. 5" Kennelijk liep ook 
dit initiatief niet zo voortreffelijk, want de meeste verslagen zwijgen 
erover. Pas in 1888 vindt men iets vermeld over de jongensvereni-
ging. Op zondagmiddagen werden van half vier tot half vijf bijeen-
komsten gehouden, waarin voornamelijk aandacht werd besteed aan 
onderricht in de christelijke leer. „Door lezingen en verhalen poogt 
men hen aan de onderwijzingen der H. Kerk te herinneren, en geene 
gelegenheid wordt ongebruikt gelaten om hen op de gevaren te 
wijzen, waaraan de jongeling blootstaat bij de intrede in de maat-
schappij, maar tevens óák op de middelen, die de Godsdienst hen 
aanbiedt voor het behoud van Geloof en goede zeden". 5" Vermoe-
delijk was het liefdewerk „Toezicht op de kinderen na hunne eerste 
H. Communie" dat in het jaar 1892-1893 werd ingesteld, een her-
schepping van genoemd patronaat. Dit nieuwe liefdewerk, dat bij 
gelegenheid van de eerste 'heilige communie de kinderen van nieuwe 
kleren voorzag, beoogde erop toe te zien „dat de kinderen niet ver-
wijderd blijven van het maandelijks ontvangen der H.H. Sacramen-
ten doordat de ouders dikwerf de 1 ste H. Communiepakjes verpan-
den in de Bank van Leening". Daarom waren de kinderen verplicht 
zich op de eerste zondag van elke maand in de Vincentius-pakjes te 
vertonen. Als hieraan werd voldaan, dan kregen de moeders een be-
loning. De kinderen werden op die zondagen enige tijd aangenaam 
en nuttig beziggehouden. 502  

De conferentie van St. Pieter startte in 1863 met een patronaat der 
Leerjongens om „de katholieke jeugd der minder gegoede burger- 

450
) A.V.B., jaarverslag 1854-55-56, blz. 16; A.V.B., ds. 1B nr. 489, Statist. op-

gaven 20-2-1857. 
50) Herdenking Vincentius 's-Hertogenbosch, blz. 13. 
501) A.V.B., ds. 3A, Verslag conf. St. Jan 31-10-1888. 
502) A.V.B., Jaarverslagen 1902-03, bh. 11, en 1904-05, blz. 15. 
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klasse te beveiligen voor de gevaren aan de jongelingsjaren bijzon-
der eigen". Men beijverde zich „deze jongelingen op goede en ge-
schikte werkwinkels te plaatsen en hen van gevaarlijke te verwijde-
ren, hen steeds met zorg na te gaan en zoo veel slechts mogelijk is 
aan de gelegenheid tot het 'kwaad te onttrekken, ten einde hen op 
te leiden tot nuttige en brave Leden der Maatschappij". Ook hier 
stond onderricht in de christelijke leer duidelijk op de voorgrond, 
vooral na de naamswijziging in „Bescherming der jeugd" enige 
jaren na de oprichting. 503  Het hoofddoel werd steeds meer verengd 
tot een uitvoerige behandeling van de christelijke leer „om degenen 
die niet meer aan de kerkelijke verplichting tot bijwonen der Kate-
chismus-lessen behoeven te voldoen, het vroeger geleerde niet al te 
spoedig te doen vergeten". 564  Dit leidde er zelfs toe dat de jongens 
die het lezen en schrijven niet genoeg meester waren — hetgeen 
zelfs op elfjarige leeftijd en ouder vrij veel voorkwam 5°5  -, het lid-
maatschap werd ontnomen, omdat zij thuis de catechismus niet kon-
den bestuderen. Daardoor daalde het ledental in het winterseizoen 
1871-1872 van 23 tot 16. De vincerutianen van St. Pieter ontzagen 
zich geen moeite om de jeugd de waarheden des geloofs zo goed 
mogelijk in te prenten. In het seizoen voorafgaand aan dat waarin 
de ongeletterden werden uitgesloten, gingen ze ertoe over de cate-
chismuslessen te overhoren, zodat „ieder jongeling zich de moeite 
moest getroosten die ook werkelijk in zijne ledige uren in te leven 
en te leeren". De winter daarop maakte men een opsplitsing in twee 
klassen. „De eerste klasse omvat de kennis der Cathecismus op eene 
buitengewone wijze d.w.z. door van eene opgegeven les de vraag te 
doen, b.v. hoe heet de 5e vraag, hoe is het antwoord op de 8e vraag 
of iets dergelijks. De tweede klasse bevat de opzegging der lessen als 
gewoonlijk". 506  Gedrag en ijver werden jaarlijks beloond met prijzen 
volgens een ranglijst, waarbij gelet werd op het trouw bijwonen van 
de vergaderingen, de oplettendheid tijdens het onderricht, de kennis 
van de catechismus en het aantal goede merken dat men had ver- 

500) t.a.p., 1863, blz. 13, en 1867, blz. 24. 
504) t.a.p., 1870, blz. 23, en 1874, blz. 14; G.A., arch. conf. St. Pieter nr. 58, 
Proces-verbaal 1870-71. 
505) A.G., Notulen Regenten, 5-8-1868 nr. 7: Brief B. en W. 29-7-1868 nr. 753. 
500) G.A., arch. conf. St. Pieter nr. 58, Processen-verbaal 1870-71 en 1871-72. 
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kregen. Aan het einde van het seizoen 1868-1869, waarin vijftien 
bijeenkomsten waren gehouden, kwamen van de zestien jongens 
— in de loop van het jaar hadden er zich achttien teruggetrokken — 
slechts zeven voor een prijs in aanmerking. Ze werden de gelukkige 
bezitters van: 1. sigarenpijp in etui (f 1,75); 2. sigarenkoker met 
koperen beugel (f 0,70); 3. meerschuimen tabakspijp (f0,40); 4. por-
temonnaie (f 0,35); 5. sigarenpijp (oliekop) (f 0,25); 6. en 7. kleine 
sigarenpijp (f 0,20). 5°7  Bij het hoger warden van de eisen werden 
ook de prijzen hoger. Zo kreeg in 1874 de eerste prijswinnaar van de 
eerste klas een sigarenkoker niet zilveren slot en f 10,—. 508  

Dat de jongelingen die onder bescherming van de conferentie van 
St. Pieter stonden, niet direct afkomstig waren uit de pauperklasse, 
blijkt niet alleen uit de maatregel in 1871-1872 om ongeletterden 
niet meer aan te nemen, maar de doelomschrijving van 1863 sprak 
ook reeds van jeugd uit de minder gegoede burger-Idasse. Dit was 
natuurlijk een gevolg van het feit dat de echte paupers niet door 
de conferentie bedeeld werden. Haast alle 28 jongens die in het 
eerste verslagjaar lid waren van het patronaat, oefenden een beroep 
uit: vier waren kleermaker, een winkelbediende, vijf schoenmaker, 
drie sigarenmaker, twee lintwerker, een smid, een letterzetter, een 
timmerman, een boekbinder, een tuinman, een werkte bij een lam-
pekousenfabrikant; van zeven was het beroep niet bekend of ze 
waren zonder. 509  Uiteraard mochten de jongens zich op de zondagse 
bijeenkomsten, die alleen in de winter om de veertien dagen werden 
gehouden, een gepeste ontspanning veroorloven. Meestal bestond 
die in het kienspel, waarvoor enige centen beschikbaar werden ge-
steld, die de winnaars echter niet uitbetaald kregen maar gestort 
werden in de spaarkas, in 1869 ingesteld. In deze kas konden de 
jongens hun zondagscenten uitzetten tegen een rente van 20%. „De 
ondervinding heeft alreeds geleerd, dat deze spaarkas een krachtig 
behoedmiddel is tegen het spelen met centen op straat en vooral 
tegen het snoepen", streelden de vincentianen van St. Pieter zich 

501) t.a.p., Proces-verbaal 26-4-1868 en 1868-69. 
508) t.a.p., Proces-verbaal 1873-74. 
500) t.a.p., Naamregister patronaat 1863. 
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met het succes van hun nobele bedoelingen centen en jeugd aan het 
gebeuren op de straat te onttrekken. 51 ° 

Evenals in de parochies van St. Cathrien en St. Jan raakte het 
patronaat van St. Pieter aan het einde van de zeventiger jaren uit de 
belangstelling van de jeugd en dus van de vincentianen zelf. Eerst 
rond 1895 was er weer sprake van enige activiteit op dit gebied, toen 
op voorbeeld van de conferentie van St. Jan elke eerste zondag van 
de maand bijeenkomsten georganiseerd werden voor kinderen van 
elf en twaalf jaar die ter communie waren geweest. Aan ieder die 
zijn biechtbriefje kon tonen, werd dan 25 cent gegeven als beloning. 
Bovendien kreeg ieder die gedurende vier achtereenvolgende keren 
aan die verplichting bad voldaan, vijf cent extra. „Hoe gering die 
belooningen ook zijn, zij werken zeer goed niet alleen om hen 
maandelijks de H.H. Sacramenten te doen ontvangen, maar ook om 
hen geregeld de catechismus te doen bijwonen". 5" In beide con-
ferenties beperkte de activiteit zich tot dit toezicht op de eerste jaren 
na de eerste heilige communie en er kon dus moeilijk van eigenlijk 
patronaatswerk gesproken warden. Een commissie van de hoofdraad, 
in 1899 op bezoek, vroeg of het bestaande werk mogelijk door de 
bijzondere raad zelf over heel de stad uitgebreid zou kunnen worden 
en omgevormd tot activiteiten voor heel de arbeidende jeugd, zo 
nodig „vooral in dezen tijd van industrieelen vooruitgang en toe-
nemende moreele gevaren voor de jeugd". De bijzondere raad en 
ook de conferenties waren echter van mening dat met oog op de 
plaatselijke omstandigheden de zorg voor de jeugd overgelaten moest 
worden aan de afzonderlijke conferenties. 512  

Tot zover de inventarisatie van de zorg voor de jeugd in de vorm 
van patronaatswerk door drie van de vier conferenties in de negen-
tiende eeuw ondernomen. De conferentie van St. Jacob heeft al die 
tijd geen patronaat gehad, ook al werden door haar wel dezelfde 
zaken behartigd als in de overige conferenties. Dit had echter niet 
de vorm van een speciaal instituut aangenomen. Pas in 1903 kwam 
deze conferentie tot oprichting van het liefdewerk der Communie- 

510) ta.p., nr. 58, Processen-verbaal 1869-70, 1870-71 en 1874-75; A.V.B., Jaar-
verslag 1870, blz. 23-24. 
511) A.V.B., ds. 3A, Verslag conf. St. Pieter 1895-96. 
ms) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 27-9-1899, blz. 115, en 7-12-1899, blz. 117. 
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kinderen. „Het is bestemd voor die kleinen welke bij de eerste H. 
Communie door de kerk of particulieren worden gekleed en oefent 
contróle over de communie-pakjes, over de biechtkaartjes, die maan-
delijks moeten worden getoond, over het bijwonen der H. Mis op 
Zon- en Feestdagen, en over het getrouw bezoeken van den Cate-
chismus". Het jaar daarop breidde de conferentie haar werkterrein 
en werkzaamheden uit. Begonnen werd met het geven van herha-
lingsonderwijs, waaraan ongeveer drie uren per week besteed werden 
en dat door 22 leerlingen werd gevolgd. Naast onderwijs en gods-
dienstonderricht was ook een ruime plaats ingeruimd voor ontspan-
ning. De spaarzaamheid werd zoveel mogelijk bevorderd door als be-
loningen spaarzegels uit te geven en de kinderen aan te sporen te 
sparen op het bankboekje dat hen was verstrekt. Deze nieuwere en 
aantrekkelijkere opzet van het patronaatswerk voldeed blijkbaar goed, 
want in het derde seizoen toonden al . 51 jongens hun belangstelling 
ervoor. 513  

De parochieherders van Den Bosch, geconfronteerd enerzijds met 
veelvuldig misverzuim op zon- en feestdagen en anderzijds met het 
succes van het patronaat van St. Jacob vestigden in 1905 in een ge-
zamenlijk schrijven aan de St. Vincentiusvereniging de aandacht op 
het oprichten van patronaten, waarin onder meer zorg gewijd zou 
moeten worden aan het geregeld bijwonen van de heilige mis. 514  
De conferentie van St. Cathrien, aangespoord door dit schrijven, 
wilde het voorbeeld van St. Jacob navolgen, maar kreeg van de 
pastoor te horen „dat het hoog kerkelijk gezag verlangde, dat de 
pastoors die zaak aan zich zouden houden". De conferentie besloot 
zich daarop terug te trekken en derhalve kwam in die parochie een 
patronaat tot stand geheel buiten de St. Vincentiusvereniging om. 616  
Ook in de parochie van St. Pieter was dit het geval, maar hier ver-
leenden verscheidene vincentianen hun medewerking. 5'6  In de 
parochie van St. Jan daarentegen wilde de deken de zaak helemaal 
overlaten aan de conferentie. Deze was echter nogal huiverig voor 

513) A.V.B., Jaarverslagen 1902-03, blz. 27; 1909-05, blz. 29 en 31-33; 1905-06, 
blz. 21. 
514) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 5-7-1905, blz. 8. 
515) t.a.p., 10-1-1906, blz. 19-20. 
510) t.a.p., 7-3-1906, blz. 23; A.V.B., Jaarverslag 1906-07, blz. 18. 
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het vele werk daaraan verbonden. Nogmaals aangespoord door de 
president, die wees op de hoge waarden van leken-activiteit in dezen, 
waren de vincentianen bereid een krachtige poging te wagen. 5 t7  
Aandacht alleen voor het godsdienstige aspect van de opvoeding, 
zoals vroeger veelal het geval was geweest, was niet voldoende, zo 
begreep men. Taak was ook de jeugd een gezonde ontspanning te 
bezorgen. Tijdens de bijeenkomsten ontvingen de jongens voortaan 
niet uitsluitend onderricht in godsdienstleer, kerkelijke geschiedenis 
en dergelijke, maar konden zij zich ook bezighouden met biljart, 
schuiftafel, kaarten, domino en andere spelen, terwijl voor hen die 
reeds op een ambacht waren en aan tekenen behoefte hadden, ge-
durende twee uur in de week gelegenheid bestond zich daarin te 
bekwamen. Deze nieuwe opzet trok de jeugd schijnbaar meer, want 
trok de vroegere vereniging nooit meer dan 25 jongens, nu waren er 
regelmatig 60 aanwezig. 518  Toch droeg ook dit nieuwe patronaat 
geenszins het vrije karakter, zoals men dat kent bij de moderne in-
stuifavonden. Het reglement, daterend van 19 december 1907, was 
daarvan een duidelijk bewijs. Niet alleen waren de gedragsregels 
voor de bijeenkomsten vrij streng, zoals stipt op tijd aanwezig zijn, 
niet roken, schreeuwen, fluiten of zingen bij het binnenkomen, blij-
ven zitten op de aangewezen stoelen, maar er werd ook nauwkeurig 
toegezien op de vervulling van de zondagsplicht. Was men niet meer 
op school, dan moesten de jongelui de heilige mis van half negen 
bijwonen onder toezicht van de patronaatscommissie. Elke tweede 
zondag van de maand waren zij verplicht tot de heilige tafel te nade-
ren. Veelvuldig verzuim werd gestraft met wegzending uit het patro-
naat. 519  

Onder de zorg voor de jeugd was in de tweede helft van de 
negentiende eeuw niet begrepen die voor meisjes. Voor hen werden 
geen speciale verenigingen in het leven geroepen, althans niet door 
de St. Vincentiusvereniging. Over hen werd zelden gesproken, ten-
zij zij van het goede pad waren afgedwaald. Eerst in 1898 werd in 

517) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 10-1-1906, blz. 19-20. 
515) A.V.B., Jaarverslag 1905-06, blz. 10. 
519) A.V.B., ds. IF, Reglement patronaat St. Jan 19-12-1907. 
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de vergadering van de bijzondere raad door een van de leden het 
voorstel geopperd „om zich meer in het bijzonder het lot aan te 
trekken van de vele fabrieksmeisjes, die, overdag in de werkplaats 
zijnde, verstoken bleven van die huiselijke kundigheden, welke voor 
een meisje, dat later hoogstwaarschijnlijk in het huwelijk treedt, on-
ontbeerlijk zijn. Meestal missen dezulken ook het desbetreffende 
onderricht in de ouderlijke woning. Daarenboven brengen velen een 
gedeelte der avonduren op straat door". Na ingewonnen advies bij 
de parochiegeestelijken bleek dat die het plan toejuichten, maar de 
uitvoering ervan liever aan zich hielden. Immers de mannelijke 
leden der conferenties konden zich voor de aan te leren kundig-
heden minder goed met de meisjes occuperen, terwijl de pastoors vrij 
gemakkelijk zusters bereid vonden voor dit werk. Het begin was vrij 
succesvol en hoewel de Vincentius zelf geen rechtstreeks aandeel had 
in de verschillende cursussen die werden gegeven, kan men zeggen 
dat ze mede uit haar initiatief waren ontstaan. 520  

Enige jaren later werd in de bijzondere raad wederom aangedron-
gen op een eigen taak in de zorg voor de fabrieksmeisjes, nu door de 
conferentie van St. Jan. Men stelde een nogal negatieve maatregel 
voor: de meisjes te verbieden op bepaalde fabrieken te gaan werken 
en anders de bedeling in te houden. Bedoeld werden vooral de cap-
sulesfabriek van Lewin en de sigarenfabriek van Goulmy en Baar, 
welke laatste fabriek 400 man personeel telde. 521  De vergadering 
vond dit, „gezien de economische omstandigheden dier gezinnen en 
de eischen der industrie", wel wat overdreven en wilde liever het 
bezoeken van de naaicursussen en zo mogelijk de oprichting van 
huishoudcursussen bevorderen. Bij een opiniepeiling in de algemene 
vergadering bleek dat men weinig voelde voor een algemene oplos-
sing; liever zag men dat de vereniging haar invloed aanwendde door 
persoonlijk contact, zowel met de werkgever als met de werkneemster 
of haar ouders. 522  Een jaar later kwam er echter een koerswijziging. 
Naar aanleiding van een bij de bijzondere raad ingekomen schrijven 
van de neutrale Dames-Toynbeevereniging, waarin deze vroeg de 

525) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 30-11-1898, blz. 110; A.V.B., ds. 15, Statist. 
opgaven 1899. 
521) Boekraad, t.a.p., blz. 141 en 157. 
522) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 5-3-1902, blz. 133-134, en 6-8-1902, blz. 137. 
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beschikking te krijgen over een lokaal om gedurende de zomermaan-
den twee á driemaal per week aan arme meisjes een kookcursus te 
geven, werd de mening geuit: „dat het jammer is dat zulk een goed 
werk weer het eerst door de niet-katholieke liefdadigheid wordt ter 
hand genomen", en de vraag gesteld of hier niet een taak lag voor de 
St. Elisabethvereni,ging. In een brief aan deze vereniging wierp de 
bijzondere raad een balletje op zonder overigens te reppen over het 
verzoek van de Toynbeevereniging: „Wij vinden de persoonlijke 
toewijding van de betere standen in het belang der mindere in den 
vorm zooals die hier geboden zal worden zeer nuttig en heilzaam 
voor vele meisjes, wier huishoudelijke ontwikkeling wordt verwaar-
loosd wegens het werken in een of andere industrie". 523  De St. Eli-
sabethvereniging aarzelde niet en besloot nog dezelfde zomer met 
een kookcursus te beginnen. Voor ieder der vier parochies zou deze 
cursus drie weken duren en gegeven worden 's avonds van half acht 
tot negen uur. Het onderricht was in handen van de zusters van het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis, terwijl het oppertoezicht zou wor-
den uitgeoefend door de dames van de St. Elisabethvereniging. Aan 
iedere cursus konden 16 meisjes deelnemen, aan te wijzen door de 
St. Elisabeth- en St. Vincentiusvereniging en de parochiegeestelij-
ken.524  Aan de dames van de Toynbeevereniging werd bericht ge-
zonden dat aan haar verzoek niet kon worden voldaan. 

De verwaarloosde jeugd vormde een categorie die in de negen-
tiende eeuw bijna geheel voor rekening kwam van het burgerlijk 
armbestuur. De St. Vincentiusvereniging besteedde hieraan slechts 
incidenteel aandacht. Voor zover zij verwaarloosde of misdadige kin-
deren onder haar speciale hoede nam, werden de kosten hiervan 
meestal vergoed door de Godshuizen. 525  De kinderwetten waren aan-
leiding dat de vincentianen zich intensiever met bedoelde jeugd gin-
gen bezighouden. Ten gevolge van een besluit van 7 juni 1905 werd 
door de bijzondere raad de Algemene Commissie voor Kinderverple- 

52s) t.a.p., 6-5-1903, blz. 146. Concept van aangehaalde brief is bevestigd op blz. 
147. 
554) t.a.p., 3-6-1903, blz. 147. 
525) A.V.B., Jaarverslagen 1867, blz. 19, en 1870, blz. 17; A.V.B., ds. 2C, Verslag 
1-11-1870. 
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ging en Kinderbescherming te 's-Hertogenbosch in het leven geroe-
pen, met een eigen reglement en een eigen administratie. De com-
missie was samengesteld uit leden van de raad. 526  Niet lang bleef het 
liefdewerk echter zo rechtstreeks onder invloed van de vereniging. 
In 1908 volgde reeds de ontkoppeling, toen de bijzondere raad be-
sloot het te brengen onder een afzonderlijke commissie met eigen 
bestuursbevoegdheid. 527  Dit leidde tot zelfstandigheid, hoewel de 
personele band met de vereniging gehandhaafd bleef, in die zin dat 
de bestuursleden van het liefdewerk of vincentiaan moesten zijn, of 
het moesten worden. 

Met gebruikmaking van de middelen, geboden door de kinder-
wetten en met inachtneming der voorschriften daarin gegeven, zich 
in het bijzonder toe te leggen op de beoefening van het liefdewerk 
der verzorging en verpleging van het verwaarloosde en misdadige 
kind, dat was de taak waarvoor de commissie zich zag gesteld. Aan-
vankelijk had zij maar weinig te doen, omdat de meeste voogdijkin-
deren uit de stad werden opgenomen in de armengestichten van de 
Godshuizen. In 1906 voerde zij de voogdij over slechts zes kinderen. 
Vrij spoedig nam dat aantal toe: in 1908 waren het er 68, in 1912 
180. De meeste kinderen waren afkomstig van het Brabantse platte-
land. 528  

In het begin gaf de commissie de voorkeur aan gezinsverpleging 
boven gestichtsverpleging, die ze alleen aanvaardde als correctief en 
noodzakelijke aanvulling. „De gezinsverpleging schenkt voldoening, 
vooral aan den Vincentiaan, welke bij gestichtsverpleging ten eenen-
male wordt gemist. Immers zij brengt hem noodwendig tot het in 
het handboek hem zoo ernstig aanbevolen huisbezoek, tot voortdu-
rend contact met pleegouders en vooral met de pleegkinderen. En te 
meer, omdat hij in de hier bedoelde gezinnen met eenig gezag, des-
noods dwingend kan optreden, dragen zijne bezoeken in den regel 
hier grooter nut dan elders, waar hij slechts binnentreedt bij ge-
doogen. 528  Geleidelijk kwam men echter tot het inzicht dat vooral 

5") A.V.B., Jaarverslag 1904-05, blz. 7. 
527) t.a.p., 1907-08, blz. 50; A.V.H., ds. Den Bosch nr. 20.161, Brief Bijz. Raad 
14-1-1909. 
5") A.V.B., Jaarverslagen 1906-07, blz. 6; 1908-09, blz. 45, en 1912-13, blz. 44. 
529) t.a.p., 1911-12, blz. 40. 
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voor oudere kinderen gestichtsverpleging onontbeerlijk was. Voor de 
meisjes werd in 1913 een gelegenheid gevonden in Uden, waar de 
zusters van de H. Carolus Borromeus deze zorg op zich namen. Voor 
de jongens slaagde men eerst veel later, in 1922 pas, toen het door 
aankoop van het landgoed Jachtlust te Boxtel mogelijk werd, bij 
passende behuizing, een landbouwbedrijf in te richten, waar de 
oudere jongens konden worden opgeleid. 530 

St. Jozefvereniging en vadersavonden voor de mannen 

Noch het burgerlijk armbestuur noch de St. Vincentiusvereniging 
hebben zich diepgaand ingelaten met het ontstaan en de ontwikke-
ling van de eigenlijke arbeidersbeweging hier ter stede. Wel hebben 
de vincentianen zich niet geheel afgehouden van een organisatie-
vorm voor mannen uit de volksklasse, zij het dat deze geenszins 
voortvloeide uit de bedoeling de arbeiders te mobiliseren. Daarvoor 
was de tijd in Nederland trouwens nog niet rijp, toen de conferentie 
van St. Jan op 27 januari 1856 de Mannenvereniging oprichtte, die 
van het begin af ook wel aangeduid werd als de St. Jozefvereniging. 
Deze vereniging had geen ander doel dan gespreksmogelijkheid te zijn 
voor de vincentianen met de mannen, die men bij het huisbezoek 
zelden of nooit thuis trof. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst, waarbij 
36 van de 40 genodigde mannen aanwezig waren, zette de initiatief-
nemer, J. A. de Kort, nog wel bekend, zijn ideeën over het program-
ma uiteen. „Daar de zaak der zaligheid de eerste zaak van eiken 
mensch is, die alle andere zaken overtreft, zullen wij op de eerste 
plaats spreken of wel eene voorlezing houden betreffende ons groot-
ste en eeuwig belang, ... een gedeelte van den tijd besteden, om 
over dáe zaken wat te lezen, die de eerste en hoogste wetenschap van 
den mensch uitmaken. In de tweede plaats kunnen wij eene andere 
aangename lezing doen, geschiedenissen, belangrijke verhalen, tref-
fende voorbeelden en wat zoo al van Uwen smaak kan zijn. Einde-
lijk kunnen wij wat praten en voor tusschenpoozing zal de Konfe-
rentie u een kop koffij schenken met een broodje. Wat dunk U 

534) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 3-6-1920, blz. 175; A.V.B., ds. Verslagen 1920- 
1945, Verslagen kinderbescherming 1920 en 1922; Herdenking Vineentius 's-Her-
togenbosch, blz. 18. 
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daarvan?" De plannen van de conferentie werden met enthousiasme 
door de genodigden ontvangen en zonder dat enige dwang op hen 
werd uitgeoefend, traden onmiddellijk 34 mannen tot de vereniging 
toe.  531 

Beziet men de vlucht die de mannenvereniging nadien nam, dan 
moet men erkennen dat dit enthousiasme niet van tijdelijke aard 
was. Het ledental ging met sprongen vooruit, zoals blijkt uit onder-
staand staatje; de getallen tussen haakjes geven het aantal werkelijk 
actieve leden. De opkomst van de leden was steeds bijzonder groot 
en over absentie had men weinig te klagen. De bijeenkomsten, aan-
vankelijk eens per maand op zondagavond gehouden in een lokaal 
van de St. Jans-conferentie in de Gasselstraat, werden al spoedig op 
verzoek van de mannen zelf gebracht op eens om de veertien dagen; 
alleen in de zomermaanden kwam men niet bijeen. De beschikbare 
ruimte bleek steeds weer opnieuw te klein. Zelfs de zaal van de 
spijskokerij, waarin men na een jaar zijn intrek had genomen, kon 
op den duur niet alle belangstellenden bevatten, zodat men rond 
1870 wegens plaatsgebrek een 30 tot 40-tal aanvragen moest af-
wijzen. 532  

Tabel 45. Ledenaantal van de St. Jozefvereniging, 1856-1910 533  

jaar leden 
, 

jaar leden 

1856 40 1870 193 
1858 60 1877 150 (120-130) 
1860 80 1888 135 
1861 100 1895 100 
1862 115 (95 -100) 1900 100 
1863 125 1905 78 
1864 136 (115-120) 1910 60 - 65 
1865 159 

531) B.A., coll. De Kort, Notulen Mannenvereniging, Verslag oprichtingsbijeen-
komst 27-1-1856; A.V.B., Jaarverslag 1867, blz. 15-18. 
532) A.V.B., Jaarverslagen 1858, blz. 18; 1866, blz. 11, en 1867, blz. 15-18; 
Verslag Vincentius 1847-1872, blz. 66-69. 
533) A.V.B., Jaarverslagen 1856-1910. 
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Waaraan de snel toenemende belangstelling voor de mannenver-
eniging, met name in de zestiger jaren, anders toeschrijven dan aan 
de groeiende behoefte van de arbeiders om steun te zoeken bij elkaar. 
Duidelijk blijkt dit uit het feit, dat de vereniging vele leden uit 
andere parochies aantrok en niet beperkt bleef tot de door de con-
ferenties bezochte gezinnen. En bij het hoge cijfer in 1870 van 193 
leden tussen 18 en 78 jaar staat de aantekening: „Het zijn niet 
alleen de armen, die de gewone, geachte toehoorders zijn, maar 
meer nog de werklieden, de ware ambachtslieden, die niet tot de 
klasse der armen behooren". Hetzelfde gold ook nog in 1890. 534  
De Bossche arbeiders bezochten de bijeenkomsten echter geenszins 
uit ontevredenheid met en om te ageren tegen de bestaande maat-
schappelijke orde. Daarvoor waren zij hun misdeelde positie nog te 
weinig bewust. „Het genoegen dat zij hebben van elkaar daar te 
zien, de zittingen bij te wonen, dáár met achting en liefde bejegend 
te warden, het onderrigt dat er gegeven wordt, het min of meer 
levendig verhaal dat men hoort, de geschenken klein maar hun met 
gulhartigheid aangeboden, de loterij, dat alles schijnt misschien van 
weinig beteekenis, maar is vermogend genoeg om onze mannen naar 
de bijeenkomsten te doen verlangen", zo verklaart het verslag over 
1862 naar onze mening zeer juist de grote belangstelling voor de 
St. Jazefvereniging. 535  

Het doel dat de vincentianen had voorgestaan, heeft zich nooit in 
de richting van een echte arbeidersvereniging gewijzigd. Hun stand-
punt tegenover de vakbeweging vindt men overduidelijk aangegeven 
in het jaarverslag over 1868. „In den tegenwoordigen tijd, nu van 
alle zijden zoo veel geschreven wordt over het oprigten van werk-
mans-vereenigingen, is het onzes erachtens noodzakelijk, dat de ge-
goede katholieke leeken zich aansluiten, om, door hunnen zedelijken 
invloed op den werkman, hem te behoeden en te wapenen tegen de 
verleiding, waaraan hij zoo vaak is blootgesteld. Wat toch blijft den 
werkman over, als zijn geloof, zijn betrouwen op en zijne onder-
werping aan God en Zijne hoop op een beter leven hem warden 

534) t.a.p., 1857, blz. 17; 1865, blz. 12; 1870, blz. 20, en 1890-91, blz. 17. 
535) t.a.p., 1862, blz. 17. 
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ontnomen? Hij ziet dan alleen de goederen der wereld, waarvan de 
rijke zoo ruimschoots geniet; hij tracht ook naar dat genieten, en 
niet meer geloovende in God, in de leering der Kerk, die hem op-
leggen het goed van anderen te eerbiedigen, zal hij zich meester 
pogen te maken van die voorwerpen, welke hem toelagchen; hij zal 
zich, ter bereiking van dat doel, alle middelen veroorloven. Het 
hoeft geen betoog; de mindere stand besluit in zich de grootste en 
ruwste stoffelijke kracht, welke eenmaal opgewekt, met onweerstaan-
bare vaart zich meester zal maken van de magt, om die uit te oefe-
nen naar de schoonklinkende leuze: Vrijheid - Gelijkheid - Broeder-
schap. God behoede de maatschappij voor de herhaling der tooneelen 
van 1789-1795!" 536  

Neen, wat de vincentianen met hun mannenvereniging bleven 
beogen, was „de geest en de zeden van het christelijk huisgezin te 
onderhouden en aan te moedigen onder de werklieden, en ze liefde 
voor den Godsdienst en de vervulling aller christelijke plichten op te 
wekken". 537  Dit trachtten zij onder meer te verwezenlijken door het 
spreken van godslasteringen, vloekwoorden en andere slechte taal 
tegen te gaan. Hiertoe was in 1864 zelfs een „Geestelijk Verbond" 
ingesteld, waartoe de werklieden konden toetreden door zich accoord 
te verklaren met een soort handvest, ontworpen door De Kort en 
goedgekeurd door mgr. Zwijsen. Kennisneming van dit handvest, 
waarvan een gedrukt exemplaar aan de leden van het geestelijk ver-
bond werd verstrekt, doet de huidige lezer de wenkbrauwen fronsen 
over de resoluutheid waarmee De Kort de middelen aangaf om het 
door het verbond beoogde doel te bereiken. Het geven van een goed 
voorbeeld alleen achtte hij namelijk niet voldoende. Noodzakelijk 
was ook dat de leden van het geestelijk verbond het bedrijven van 
genoemde zonden door anderen zoveel mogelijk trachtten te beletten. 
En wel als men werkman of dienstbode was, door: 
a. „Degenen, die zich in de woning of werkplaats daaraan zouden 
schuldig maken, vrijmoedig te berispen, met bijvoeging, dat men in 
geval van herhaling verpligt zal zijn, den Heer, Meester of Overste 
er kennis van te geven. 

533) tap., 1868, blz. 23-24. 
537) tap., 1854-55-56, blz. 16; 1859, blz. 15; 1869, blz. 18, en 1877, blz. 23. 
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b. Dengenen, die zich aan die broederlijke waarschuwing niet heeft 
willen storen, zonder verschooning bij Heer, Meester of Meesteres 
aan te klagen. 
c. Zoo de berisping of aanklagt nutteloos zou wezen, de dienst te 
verlaten, indien men het zonder merkelijke schade doen kan, zijn 
hart dikwijls tot God te verheffen, en allen onnoodigen omgang 
met de schuldigen af te breken. 
d. Zoo men kinderen heeft, die niet te plaatsen of dadelijk af te 
nemen van scholen en werkplaatsen, waar ongestraft slechte taal 
wordt gesproken". 

Als men heer, meester, meesteres of meesterknecht was, door: 
a. „Eene strenge tucht omtrent dit punt op zijne werkplaats in te 
voeren of aan de meesterknechts en opzigters een naauwkeurig toe-
zigt te gelasten. 
b. Den overtreder voor de eerste maal streng te bestraffen, en zoo 
dit niet helpt, hem, zonder verschooning, weg te zenden, opdat hij 
niet langer tot ergernis strekke van anderen. Geen medelijden heb-
ben is in dit geval pligt. Beter is het een huisgezin van brood te 
berooven, dan toe te laten, dat eene enkele ziel op uwen werkwinkel, 
door omgang met een' vuilspreker bedorven worde. Helaas ! hoe 
vele zielen van onschuldige kinderen zijn voor altijd bedorven door 
laffe toegevendheid van ouders en meesters, jegens eene enkele 
zedelooze tong!" 538  

Dergelijke scherpe taal laat zich alleen begrijpen in een tijd, waar-
in het normaal was in pamfletten, brochures en handvesten zulke 
extreme standpunten in te nemen. Want het is immers niet aan te 
nemen dat de Bossche arbeiders, aangesloten bij de mannenvereni-
ging en toegetreden tot het geestelijk verbond, het handvest in de 
praktijk zo fanatiek uitvoerden als het was neergeschreven. 

Behalve het tegengaan van het spreken van oneerbare taal en 
godslasteringen deden de vincentianen tijdens de veertiendaagse bij-
eenkomsten van de mannenvereniging veel moeite om de viering 
der zon- en feestdagen te bevorderen en „het gewigt voor tijdelijke 
en eeuwige welvaart daarvan te doen uitkomen", alsook om „den 

538) t.a.p., 1864, blz. 12, en 1866, blz. 11; B.A., colt De Kort, Notulen Mannen-
vereniging 17-4-1864. 
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dagelijkschen arbeid, zoowel als de armoede en het lijden tot geeste-
lijk voordeel te leeren gebruiken". 539  Dit trachtten zij vooral te be-
reiken door lezingen en toespraken, die meestal een godsdienstige en 
ethische strekking hadden; een strekking welke reeds is toegelicht 54° 
en die al voldoende blijkt uit de titels, waarvan we een kleine 
bloemlezing laten volgen uit het eerste jaar, 1856. De puur gods-
dienstige onderwerpen vormden het hoofdbestanddeel: „Uit De Na-
volging van Christus: over den koninklijken weg des H. Kruiz,es; 
ellende dezes levens, rust in God. - De godsdienst, troost der Armen: 
liefde en ijver voor die godsdienst. - Het natuurlijk kwaad niet strij-
dig tegen Gods goedheid: middel van bekeering, middel van ziels-
genezing en weg ter zaligheid. - Noodzakelijkheid van veel aan God 
te denken en op Zijne kennis ons toe te leggen. - Gods Almagt, uit 
Zijne werken, uit de H. Schrift: ootmoed, vrees, betrouwen. - Maria, 
de troost der Armen: nut der Congregatiën en H. Familiën. - Over 
den Hemel. - Schoone inleiding over God, geopenbaard in de Schep-
selen, in de orde der Natuur, in de duurzaamheid dier orde, in het 
innerlijk bewustzijn: beschaming van den Godloochenaar. - Wat de 
wereld zou zijn zonder onzen Goddelijken Verlosser". Maar ook 
meer „profane" verhalen kwamen wel aan bod: „Mismaaktheid van 
Socrates in tegenstelling met zijne zielsvermogens. - Twee officieren 
in de kerk Notre Dame te Parijs en Fragment uit het dagboek van 
een oud krijgsman. - De godvruchtige hofjonker gered en zijn laste-
raar gestraft of wonderbare bescherming van Gods Voorzienigheid. - 
De priester en de krijgsman, of voorbeelden van bekeeringen en 
godsdienstigheid, uit het Fransche leger in de Krim. - Eene grappige 
Spaansche geschiedenis". 54 ' 

Met het programma van doelstelling en middelen voor ogen zou 
men het opmerkelijk kunnen noemen, dat de mannenvereniging de 
jaren door zoveel belangstelling bleef trekken. Als verklaring daar-
voor denken we aan de grote behoefte aan onderling contact. Waar 
in Den Bosch pas in 1892 een R.K. Werkliedenvereniging tot stand 
kwam en de verschillende arbeidersorganisaties die van 1847 af 

539) A.V.B., jaarverslag 1877, blz. 23-24. 
540) Zie par. 10 over huisbezoek. 
541) B.A., coll. De Kort, Notulen Mannenvereniging 1856. 
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werden opgericht, alleen bestemd waren voor de bestgeschoolden 542 , 

bleef er voor de gewone arbeiders geen andere keuze over. Toch 
geloven we niet, dat dit een geheel bevredigende verklaring geeft 
voor het succes van de St. Jozefvereniging. Er is nog een andere 
factor: het gevoel dat men als mens gewaardeerd werd, de belang-
stelling van bovenaf niet om van hun werkkracht te profiteren maar 
uit onbaatzuchtig verlangen hen als mens op een hoger plan te 
brengen. En zo menen we dat er grote waarheid schuilt in het motief 
dat in 1862 gegeven en in 1877 in enigszins andere bewoordingen 
herhaald wordt: „Verzocht te zijn door mannen die in deze wereld 
boven hen geplaatst zijn, vriendelijk te worden toegesproken en zich 
omringd te zien door eene belangstelling, die de Conferencie van 
den H. Váncentius van Paulo, naar den geest van Christus, haren 
leden zoo zeer tracht in te boezemen, dat is het wat den arme en den 
werkman inneemt, wat zijn hart verrukt en opent voor de taal der 
soms harde waarheid, die anders misschien door hem zou verworpen 
worden". 545  Deze reden krijgt des te meer grond, wanneer men ziet 
dat twee zeer sociaal bewogen figuren lange tijd de bestuurswerk-
zaamheden hebben waargenomen. Onder hen was de initiatiefnemer, 
J. A. de Kort, die meer dan 50 jaar de veertiendaagse bijeenkomsten 
heeft voorgezeten en er zelden een verzuimde. "4  Mocht hij al reso-
luut zijn in zijn meningen, nogal bekrompen in zijn godsdienstige 
opvattingen en autoritair in zijn optreden, voor de armen was hij als 
een vader, in patriarchale zin, die veel van zijn kinderen kon hebben 
en intens met hen meeleefde. Van 1859 af werd De Kort trouw ter-
zijde gestaan door mr. J. B. van Son, van wie bekend is dat hij, 
behalve in geval van ziekte, in 16 14 jaar slechts eenmaal ontbroken 
heeft op de vergaderingen. "5  Met zijn uitgebreide kennis en weten-
schap enerzijds, zijn bereidwilligheid, nederigheid en bescheiden-
heid anderzijds, was Van Son voor de arbeiders de verpersoonlijking 
van een groot en wijs man, naar wie zij graag luisterden en die tal 
van moeilijkheden voor hen oploste. Het was waarschijnlijk vooral 

542) Franssen, t.a.p., blz. 140-141. 
543) A.V.B., Jaarverslag 1877, blz. 24. 
544) BA., coll. De Kort, Notulen Mannenvereniging 1856-1870; A.V.B., Jaarver-
slag 1905-06, blz. 10. 
545) B.A., t.a.p.; Arnolds, a.w., dl. IV, blz. 267. 
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aan de inspanning en toewijding van deze twee bijzondere vincen-
tianen, die ook buiten Vincentius-verband velerlei activiteiten samen 
bedreven en die intiem met elkaar bevriend waren, te danken dat de 
St. Jozefvereniging in de zestiger en zeventiger jaren zo'n grote 
bloeitijd beleefde. 

Een laatste reden tenslotte voor de grote belangstelling moet ge-
zocht warden in de ontspanning en de gezelligheid die de mannen-
vereniging de arbeiders bood. Slecht gehuisvest, verstoken van alle 
comfort, van goed eten zelfs, uitgesloten van ontspannings- en cultu-
rele verenigingen niet alleen vanwege de te betalen contributie maar 
ook vanwege hun sociale en geestelijke achterstand, zochten zij maar 
al te graag hun toevlucht in de 's winters goed verwarmde zaal van 
de spijskokerij. Daar werden zij met respect behandeld, vriendelijk 
toegesproken door de váncentianen en konden zij na afloop van de 
lezingen nog wat met elkaar praten onder het genot van een gekre-
gen sigaar of pijp en koffie met een broodje, een luxe waartoe ze zo 
zelden de kans kregen. 546  Ook word in het begin ieder jaar een 
loterij georganiseerd, waaraan zij met groot plezier deelnamen. Later 
werd deze loterij vervangen door een beloningssysteem met behulp 
van presentiekaartjes, waarmee men na verloop van tijd allerlei voor-
werpen, zoals vesten, dassen, zakdoeken, sokken, kerkboeken en 
tabak, kon kopen. " 7  Vanwege de grote opkomst kon op den duur 
geen koffie meer worden geschonken, maar het besluit om in enkele 
vergaderingen bier te schenken verwekte natuurlijk grote geestdrift. 
De mannen hadden het zo goed naar hun zin, dat zij in 1872 ver-
zochten voortaan ook in de zomer bijeenkomsten te houden. 548  
De ontspanning, die zich aanvankelijk beperkte tot een gezellig sa-
menzijn, werd langzamerhand ook gericht op het bedrijven van 
allerlei culturele activiteiten. Zo ontstond een bloeiende zangafde-
ling, die in 1893 in haar geheel toetrad tot een reeds langer be-
staande zangvereniging in de stad. " 9  

Men kan van mening zijn dat juist door het patronaat van de 

548) B.A., t.a.p.; A.V.B., Jaarverslag 1867, blz. 15-18. 
547) A.V.B., Jaarverslagen 1857, blz. 17; 1859, blz. 16, en 1870, blz. 20. 
548) t.a.p., 1872, blz. 10. 
549) t.a.p., 1877, blz. 23; A.V.B., ds. 3A, Verslag conf. St. Jan 1891-93. 
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vincentianen, gedurende meer dan 50 jaar, de arbeiders zich niet 
eerder bewust werden van hun misdeelde positie, maar men zal toch 
moeten toegeven dat mannen als De Kort en Van Son, uit zuiver 
charitatieve overwegingen, veel voor de arbeiders hebben gedaan, 
wat licht en blijheid hebben gebracht in hun donker bestaan en hun 
tot steun zijn geweest in de moeilijkheden en bekommernissen van 
het leven, zij het dat zij wat hun opvattingen betreft volledig kinde-
ren van hun tijd genoemd mogen worden. 

De St. Jozefvereniging verloor snel terrein, toen de echte vakbe-
weging aantrekkingskracht op de arbeiders ging uitoefenen. Toch 
telde zij in 1903 nog ruim 100 leden. De genadeslag kreeg ze echter, 
toen De Kort overleed en de conferentie geen nieuwe president 
meer benoemde. In 1921 was de eens zo bloeiende vereniging met 
nog 6 â 7 getrouwen het einde zeer nabij. 550 

Vergelijkt men het initiatief dat de bijzondere raad in 1909 nam, 
om bij wijze van proef voor de vaders uit de bedeelde gezinnen bij-
eenkomsten te organiseren, met het ruim een halve eeuw oude initia-
tief van de conferentie van St. Jan, dan springt de overeenkomst 
duidelijk in het oog. Ook nu werden deze zogenaamde vadersavon-
den in hoofdzaak georganiseerd „om alzoo de gezinshoofden, welke 
bij de gewoone bezoeken zelden of nooit te huis worden getroffen, 
ook eens te kunnen ondervragen over zaken hun gezin betreffende, 
hun bij hen aangetroffen misstanden onder het oog te kunnen bren-
gen, hun te wijzen op hunne verplichtingen als goede huisvaders". 
De bijeenkomsten, waarvan de eerste in januari 1910 werd gehou-
den, droegen een zelfde karakter als die van de mannenvereniging. 
Meestal werd door de aanwezige vincentianen een tweetal lezingen 
gehouden, hetzij oorspronkelijke, „hetzij getrokken uit een of ander 
geestelijk of katholiek sociaal werk". Verder ontbraken ook niet de 
meer populaire verhandelingen, nu verlucht met lichtbeelden. In 
de proefperiode werden de volgende onderwerpen behandeld: „De 
Communie der kleine kinderen. — De plichten van huisvaders.  —  De 
plichten van werklieden. — De uitspattingen der vastenavonddagen. 
—  Drankmisbruik (3x). — Het ongeloof. — Eerlijkheid in handel en 

550) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 3-2-1921, blz. 5. 
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wandel. — De vreugde. — Wie regeert de wereld. — De opvoeding 
der kinderen (2x). — De St. Josephmaand. — Getuigen voor het ge-
loof". Tenslotte werden ook op deze bijeenkomsten rijkelijk versna-
peringen, zoals sigaren en worstebrood rondgedeeld, en werd het 
ontspanningsgedeelte na de pauze gevuld met grammofoonmuziek, 
komische voordrachten of zangnummers. 

Het leek alsof dit soort bijeenkomsten in een grote behoefte voor-
zag. In het eerste seizoen varieerde de opkomst van 52 tot 82 perso-
nen. Daarom besloot de bijzondere raad de proefneming met ingang 
van 1 augustus 1912 te beëindigen en tot definitieve oprichting van 
het liefdewerk „vadersavonden" over te gaan. 551  Men had evenwel 
„vergeten" de ontwikkeling te bestuderen die de mannenvereniging 
had doorgemaakt, want al spoedig bleek dat de belangstelling van 
degenen voor wie de avonden bestemd waren, maar vrij gering te 
noemen was. De aanwezigen waren voornamelijk niet-bedeelden en 
kinderen, die meestal met hun vaders meekwamen om te profiteren 
van de versnaperingen. Door het besluit te nemen om zowel kinde-
ren als niet-bedeelden te weren gooide de bijzondere raad zijn eigen 
ruiten in; de opkomst van bedeelden bleef bedroevend. En om on-
verklaarbare redenen voelde de vergadering er weinig voor het lief-
dewerk van de vadersavonden te doen samensmelten met de even-
eens ten ondergang neigende mannenvereniging. 552  Had men dit 
wel gedaan, dan was de laatste, die er toch op kon bogen gedurende 
lange tijd de belangstelling van velen tot zich getrokken te hebben, 
misschien niet als een nachtkaars uitgegaan en had zich het onbe-
zonnen karakter van het initiatief van de bijzondere raad mogelijk ten 
goede gewijzigd. 

Bibliotheken en lectuur voor de gezinnen 

Al spoedig na hun oprichting begrepen de Vincentius-conferenties 
dat een belangrijk hulpmiddel om de bezochte gezinnen godsdienstig 
en maatschappelijk te vormen gelegen was in het regelmatig ver-
strekken van geschikte lectuur. St. Jan begon al in 1847 met een 

551) A.V.B., Jaarverslagen 1911-12, blz. 46-49, en 1912,13, blz. 5 I . 
552) t.a.p., 1913-14, blz. 49; A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 3-12-1914, blz. 49. 



kleine bibliotheek, maar ze kwam niet van de grond, werd zelfs 
spoedig gestaakt en in 1854 na een reorganisatie opnieuw begonnen. 
St. Cathrien startte eveneens in 1847 op zeer bescheiden schaal. 
St. Pieter volgde het jaar daarop, maar zag haar boekenschat in 1849 
door brand verloren gaan en eerst in 1866 werd er dit liefdewerk 
weer krachtig ter hand genomen. St. Jacob besloot de rij van Vincen-
tius-bibliotheken in 1874. 553  

Allereerst dient opgemerkt te worden, dat de Vincentius-biblio-
theken niet in het leven geroepen werden met als hoofddoel de 
armen gezonde ontspanning te bezorgen of tot hoger ontwikkeling 
te 'brengen. Het lezen daarvoor werd voor onmondigen als te gevaar-
lijk beschouwd. Nog in 1886 schreef de commissie door de bijzon-
dere raad belast met een onderzoek naar de toestand van de biblio-
theken, over het lezen der armen: „Het behoeft naauwelijks gezegd 
te worden dat allen het lezen als een noodzakelijk kwaad aanmerk-
ten en het eens waren dat de bibliotheken der Conferentiën alleen 
mochten dienen om de slechte lectuur tegen te gaan". 5" Be-
strijding van slechte lectuur was een steeds terugkerend motief 
voor de vincentianen om het uitlenen van lectuur in eigen hand te 
houden. De oprichting van een bibliotheek door de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen in 1859 was dan ook voor de conferentie 
van St. Cathrien aanleiding haar armen te waarschuwen „tegen het 
verderfelijke in de boeken door deze bibliotheek verspreid wordende 
gelegen" en hen aan te sporen daarom die boeken uit hun midden 
te weren. St. Jan besloot om dezelfde reden haar activiteit op dit 
terrein flink uit te breiden. 555  

Een tweede motief voor de Vincentius-bibliotheken was gelegen 
in de mogelijkheid om op deze wijze de armen te indoctrineren in de 
sociale en godsdienstige opvattingen van de tijd. De conferentie van 
St. Jan omschreef in 1867 de uitwerking van „de aalmoes der goede 
lectuur" als volgt: „Door haar toch kan men de ziel voor goede in- 

553) A.V.B., Jaarverslagen 1848-49, blz. 31 en 33; 1849-50, blz. 28; 1852-53, blz. 
27; 1854-55-56, blz. 18; 1866, blz. 18; 1874, blz. 22, en 1876, blz. 8; Verslag 
Vincentius 1847-1872, blz. 66-67, 75 en 79; Herdenking Vincentius 's-Hertogen-
bosch, blz. 13. 
554) A.V.B., ds. 1E, Rapport commissie 8 juli 1886, uitgebracht 1-12-1886. 
555) A.V.B., ds. 2D, Verslag 8-12-1859; A.V.B., Jaarverslag 1859, bh. 13. 
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drukken vatbaar maken; door haar wordt de arme tegen de weder-
waardigheden des levens gewapend en hem geleerd zich gelaten te 
onderwerpen aan het lot, dat hem door den goddelijken wil is be-
schoren; door haar wordt een tegenwigt gesteld tegen de onvermoei-
de pogingen der andersgezinden, om door lektuur en illustratie het 
zaad des verderfs in de harten der Katholieken uit te storten". Dit 
verklaart ook waarom de bibliotheken in het begin voornamelijk wer-
ken in hun boekerijen opnamen, „die allen de strekking hebben, 
om het geloof te vermeerderen en de liefde tot God en de even-
naasten aan te kweeken", of heel listig koppel-verkoop bedreven, 
zoals de conferentie van St. Jan openlijk toegaf in het verslag van 
1857: „Bij menig innemend verhaal of boeijend mengelwerk is een 
godsdienstig stukje gebonden, dat nu menigmaal ongemerkt ingang 
vindt bij zekere soort van lezers, die het anders welligt niet zouden 
aanvragen". 556  

In dit verband dienen ook de brochures, almanakken, blaadjes en 
tijdschriften genoemd te worden, die regelmatig door de bijzondere 
raad via de conferenties aan de bezochte gezinnen werden uitgedeeld. 
Sinds 1855 werd door de bijzondere raad van Amsterdam ieder jaar 
de Vincentius-almanak uitgegeven, waarop Den Bosch tot 1895 
trouw intekende, soms voor 200 exemplaren. Ook het tweemaande-
lijks tijdschrift De Goede Zaaijer, sinds 1862 door de Rotterdamse 
bijzondere raad uitgegeven, vond tot 1880 geregeld aftrek in Den 
Bosch. Het laatste tijdschrift beoogde „in duidelijken en onderhou-
denden vorm, hoofdzakelijk onderwerpen betreffende Godsdienst en 
Zedekunde te behandelen; leerstukken, gebruiken en plegtigheden 
der Katholieke Kerk toe te lichten; de kennis der christelijke, maat-
schappelijke en huishoudelijke pligten door treffende voorbeelden 
uit de gewijde en ongewijde geschiedenis in verhalen, novellen, 
legenden enz. te verspreiden; liefde voor pligten in te boezemen, en 
alzoo de 'beoefening er van te bevorderen". Ook hoopte zij „door de 
lessen der ervaring van wijze mannen na te sporen en in haar werkje 
op te nemen, deze aan de stoffelijke belangen harer lezers dienstbaar 
te maken en alzoo ook in dit opzigt op doeltreffende wijze nut te 

556) A.V.B., Jaarverslagen 1857, blz. 18, en 1867, blz. 12-13 en 23. 
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stichten". "7  Een bloemlezing van werken die bij voorkomende gele-
genheid door de conferenties aan alle bezochte gezinnen werden 
verstrekt, bevat ondermeer als titels: De Heilige Krijg, De korte en 
gemeenzame antwoorden op de meeste gewone bedenkingen tegen 
den Godsdienst van mgr. Ségur, Het eenige noodige, of kort begrip 
van al wat een Christen moet weten, gelooven en doen om zalig te 
worden. 558  

Gaat men de ontwikkeling na van de Vincentius-bibliotheken, 
dan ziet men dat dit liefdewerk, ofschoon opgezet voor de armen, 
langzamerhand een andere functie kreeg. In de praktijk bleek dat 
de bezochte gezinnen maar weinig gebruik maakten van de hun 
geboden gelegenheid tot lezen en daarom stelden de meeste confe-
renties hun bibliotheken al gauw ook open voor andere parochianen. 
Vooral de kleine burgerstand en ook wel de zich bewust wordende 
werkmansstand schenen dit erg te appreciëren, uit deze categorieën 
kwam het grootste gedeelte van het lezerspubliek. Zo groeiden de 
Vincentius-bibliotheken uit tot volksboekerijen en namen als zodanig 
een belangrijke plaats in. De conferenties stimuleerden deze ontwik-
keling door goede ontspannings- en vormingsboeken aan te schaffen. 
De conferentie van St. Jan deed dit nog door middel van een lees-
vereniging, opgericht binnen eigen kring, die duurdere en moeilij-
kere werken na lezing aan de bibliotheek schonk. 559  

Dat alleen de bibliotheken van St. Jan en St. Cathrien zich door 
deze ontwikkeling in een bloeiende toestand konden verheugen, en 
dat over het algemeen juist door de armen weinig gelezen werd, 
was mogelijk aanleiding tot de hervormingsplannen, in een speciale 
algemene vergadering op 9 mei 1885 ter tafel gebracht. Het voorstel 
om de vier bibliotheken samen te voegen tot één enkele onder be-
heer van de bijzondere raad, dan wel samen te gaan met de enige 

657) t.a.p., 1861, blz. 13, en 1863, blz. 13; A.V.B., ds. IC nr. 609, Circul. Bijz. 
Raad Rotterdam 1862, en nr. 610, Circul. Bijz. Raad Amsterdam 1-5-1862; A.V.B., 
Notulen Bijz. Raad, 8-4-1880: De Goede Zaaier opgezegd; t.a.p., 28-2-1895: Vin-
centius-Almanak opgezegd. 
559) A.V.B., ds. 2C, Verslag 8-7-1860; A.V.B., Jaarverslagen 1863, blz. 13, en 
1864, blz. 10. 
559) A.V.B., Jaarverslagen 1861, blz. 13; 1865, blz. 10; 1866, blz. 9; 1868, blz. 21; 
1870, blz. 16 en 23; 1872, blz. 8; 1882-83-84, blz. 22, en 1902-03, blz. 36; 
A.V.B., ds. 3A, Verslag maf. St. Jan 1889-90. 
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jaren tevoren opgerichte R.K. Bibliotheek werd echter getorpedeerd. 
Men wilde liever de bestaande situatie continueren. 560  De op blz. 
447 vermelde commissie kwam een jaar later tot geen ander resul-
taat blijkens het uitgebrachte rapport. De tegenstanders van de her-
vormingsplannen, uiteraard de conferenties van St. Jan en St. Ca-
thrien, vonden het verkieslijker dat er vier uitleengelegenheden wa-
ren. 5" Een voorstel van de hoofdraad in 1899, ook weer met de 
strekking van samensmelting der bibliotheken, werd evenzo met 
weinig ingenomenheid bejegend. 562  In 1904 werd definitief het 
besluit genomen de bibliotheken hun zelfstandigheid te laten behou-
den, omdat ook de bibliotheek van St. Jacob inmiddels goed op gang 
was gekomen.563  

Vooral in het begin van de huidige eeuw waren de Vincentius-
bibliotheken, uitgezonderd die van St. Pieter, actief werkzaam als 
volksboekerijen. In de meeste verslagen uit de periode 1900-1912 
komen het nut en de noodzaak van goede lectuur ter sprake. Ook nu 
was het wel het motief dat het vooral „de vuile lectuur (is), die 
tegenwoordig zoo algemeen en met zoo'n berekend doel bijna koste-
loos verspreid wordt" welke aanspoorde tot activiteit. De reactie was 
evenwel positiever geworden, omdat men er een ruime keuze aan 
goede lectuur, die voortdurend aangevuld werd, tegenoverstelde. 564  
De nieuwe conferentie van St. Leonardus, in 1906 opgericht en 
meteen aangevangen met een bibliotheek, verspreidde gratis een 
catalogus, die 900 nummers bevatte. 565  De gratis verspreiding via de 
bijzondere raad van de Vineentius-almanak en De Goede Zaaijer 
had plaats gemaakt voor een regelmatige verspreiding van het Zon-
dagsblad van Het Huisgezin en, vooral op aandringen van de paro-
chiegeestelijkheid, van het Kerkklokje, dat de officiële kerkelijke 
dienstregeling bevatte van 's-Hertogenbosch. Naast kaarten met ge-
beden werden ook exemplaren van Roelvink's Gezondheidsleer op 

580) A.V.B., Jaarverslag 1884-85, blz. 6. 
541) Vgl. noot 554. 
562) A.V.B., ds. 1E, Verslag vergadering 29-11-1899. 
563) A.V.B., Jaarverslag 1902-03, blz. 27; A.V.B., ds. 15, Statist. opgaven 1904. 
564) A.V.B., Jaarverslagen 1902-03, blz. 8 en 36; 1903-04, blz. 25; 1905-06, bz. 9; 
1912-13, blz. 8, 12, 16 en 22. 
565) t.a.p., 1906-07, blz. 19, en 1912-13, blz. 22. 
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ruime schaal verstrekt. 566  Dit alles betekende evenwel nog pas een 
aarzelend begin van een erkenning van de mondigheid der lagere 
klasse op dit gebied. Dat de beëindiging van het tijdperk van bevoog-
ding nog pas halverwege was gevorderd blijkt onder meer uit de lijst 
met „gevaarlijke" boeken, samengesteld door een commissie van de 
hoofdraad en opgenomen in het Bulletin van de St. Vincentiusver-
eniging van december 1911 567 , en uit de opwinding over het feit, dat 
het Zondagsblad van Het Huisgezin ook adverteerde met bioscoop-
reclame. 568  

566) t.a.p., 1910-11, blz. 4. 
567) A.V.B., ds. I G, Circul. Hoofdraad 4-1-1912. 
568) A.V.B., Notulen Bijz. Raad, 1 -2-1912, blz. 158. 
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SAMENVATTING 

De massale verpaupering die zich na 1750 in West-Europa voor-
deed, beroerde ook Brabants hoofdstad 's-Hertogenbosch. Sociaal-
economisch bood deze stad in de negentiende eeuw een sombere 
aanblik, zeker voor wat betreft het werk- en leefmilieu van de volks-
klasse. Door het tanen van de eertijds vermaarde doorvoerhandel en 
door het slechts moeizaam op gang komen van het industrialisatie-
proces, waartegenover stond een constant groeiende bevolking, heer-
ste er bij voortduring een structureel tekort aan werkgelegenheid. 
Vanwege het ontbreken van de nodige sociale voorzieningen bracht 
werkloosheid, ook als deze van tijdelijke aard was, onvermijdelijk 
zware zorgen met zich. Hierin bracht alleen de charitas verlichting. 
Verder was het zo dat zij die wel in het arbeidsproces ingeschakeld 
waren, evenmin van gebrek gevrijwaard bleven. Uiterst lage lonen 
bij lange werkdagen waren veelal hun deel, zodat arbeid door ge-
huwde vrouwen en kinderen niet zelden harde noodzaak was, ten-
einde de gezinsinkomsten toereikend te doen zijn voor het gewone 
levensonderhoud. Tenslotte waren er nog degenen die door oorzaken 
als leeftijd, geestelijke of lichamelijke handicap eenvoudig niet tot 
werken in staat waren en om die reden overgeleverd aan diepe 
armoede. 

De armoede onder de volksklasse in het negentiende-eeuwse Den 
Bosch was ontstellend groot. In de voornaamste levensbehoeften kon 
in het algemeen slechts op zeer schrale wijze worden voorzien. De 
kwaliteit van voeding, kleding en huisvesting lieten zoveel te wen-
sen over, dat de gezondheidstoestand bar slecht was. Als meest spre-
kende indicator hiervoor geldt het verloop van de algemene sterfte 
en van de kindersterfte. Terwijl beide cijfers overal elders na 1880 
snel daalden, bleven ze hier nog lange tijd op een zeer hoog peil. 
Ook op geestelijk en moreel vlak was de toestand weinig gezond. 
Lager onderwijs werd niet in die mate genoten als in andere ge-
meenten. Voor het volgen van voortgezet onderwijs en beroepsoplei-
dingen waren de mogelijkheden weliswaar vrij beperkt, maar de be-
langstelling hiervoor was ook niet erg groot. Het leven van de ene 
dag in de andere was voor de gemiddelde Bosschenaar uit de volks- 
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klasse vaak de meest normale wijze van voortbestaan. Hiermee in 
overeenstemming waren eigenschappen als een zekere gemakzucht, 
een gebrek aan spaarzin, het frequenteren van de bank van lening en 
het misbruik maken van sterke drank. Ook de tamelijk veel voorko-
mende verschijnselen van prostitutie en buitenechtelijke geboorten 
hielden er verband mee. Dat de omvangrijke nood niet leidde tot 
ontevredenheid en opstandigheid onder de volksklasse, moet groten-
deels worden toegeschreven aan de rijkdom aan charitatieve instel-
lingen en aan de vrijgevige wijze waarop in Den Bosch onderstand 
werd verschaft. 

Volgens de armenwet van 1854, de eerste effectieve nationale wet 
tot regeling van het armbestuur, behoorde de zorg voor hen die in 
nood verkeerden, allereerst tot de taak van het kerkelijk en particu-
lier initiatief. De overheid diende zich in dit opzicht zoveel mogelijk 
te onthouden en mocht alleen optreden, wanneer de maatschappe-
lijke orde werd bedreigd. In de praktijk bleek van dit uitgangspunt 
niet veel terecht te komen, eenvoudig omdat de kerkelijke en de par-
ticuliere liefdadigheid niet bij machte waren aan deze taak volledig 
te beantwoorden. Hieraan was niet alleen debet het sterk in omvang 
toenemen van de arme bevolkingsgroep, maar vooral ook het zich na 
1870 wijzigen van de maatschappelijke structuur, waarbinnen het 
zicht op de armoede totaal veranderde. Stond bij de traditionele ar-
menzorg leniging van de nood voorop, gaandeweg gingen de gedach-
ten meer naar opheffing hieruit. Bij deze opheffing behoorde de 
overheid positief te worden betrokken; op dit aspect zou evenwel pas 
in de armenwet van 1912 worden ingehaakt. Intussen wijdden de 
talrijke burgerlijke, kerkelijke en particuliere armenzorginstanties 
zich vol overgave aan hun liefdadige arbeid. Grote weldadigheidszin 
kenmerkte ons volk, maar helaas ook een sterke zucht naar onafhan-
kelijkheid. Dientengevolge viel in het tijdvak dat de amenwet van 
1854 vigeerde, een ergerlijk gebrek aan samenwerking te bespeuren, 
tot schade zowel van de hulpverleners als van hen die hulp ont-
vingen. 

Zoals reeds werd opgemerkt, kende Den Bosch in de periode 1854 
—1912 een rijke verscheidenheid aan charitatieve instellingen. In 
feite rustte de armenzorg er evenwel op slechts twee pijlers: de Gods-
huizen en de St. Vincentiusvereniging. De eerste vertegenwoordig- 
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den een complex van liefdadige instellingen, in het grijze verleden 
onafhankelijk van elkaar opgericht, die in 1815 na de centralisatie 
van de plaatselijke armenzorg tijdens de Franse overheersing onder 
één bestuur waren verenigd. Tot de Godshuizen behoorden: het 
Oude Mannen- en Vrouwenhuis, het Groot Ziekengasthuis, de psy-
chiatrische instellingen Reinier van Arkel en Voorburg en het Bede-
lingsfonds. De St. Vincentiusvereniging dateerde van 1847. Zij was 
geheel ingericht zoals was voorgeschreven in het internationaal gel-
dende reglement van 1835. Bij de inwerkingtreding van de armen-
wet van 1854 werd de vereniging ondanks haar duidelijk particu-
liere oorsprong, gerangschikt onder de kerkelijke instellingen van 
weldadigheid. De Godshuizen vonden een plaats onder de bur-
gerlijke. 

Als beheerder van het Bedelingsfonds was het college van regenten 
over de Godshuizen belast met de uitoefening van de burgerlijke 
armenzorg als bedoeld in de armenwet, met de armenzorg van over-
heidswege dus. Over de juiste vervulling van deze taak bestond bij 
voortduring onenigheid tussen het college van regenten en de stede-
lijke overheid. De laatste kenmerkte zich wat de sociale hulpverle-
ning betreft tot aan de eerste wereldoorlog door een uiterst liberale 
mentaliteit. Geen liefdadigheid uit belastingpenningen was haar 
lijfspreuk. Van het burgerlijk armbestuur eiste zij derhalve dat het 
zich strikt zou houden aan de simpele bepalingen van de armenwet: 
pas ondersteunen wanneer geen hulp werd verleend vanwege kerke-
lijke of particuliere instanties en dan nog alleen bij volstrekte onver-
mijdelijkheid. Aan deze strenge en kortzichtige bepalingen wilde en 
kon het college van regenten zich in de praktijk niet conformeren; 
het was dan ook genoodzaakt de kosten van de burgerlijke armenzorg 
grotendeels zelf te financieren. 

De verschillende hulpverleningsvormen die door de Godshuizen 
en de St. Vincentiusvereniging in de periode 1854-1912 werden be-
oefend, bestreken vrijwel de gehele scala van levensbehoeften. On-
derstand in geld was de voornaamste hulpvorm die het college van 
regenten toepaste. Rond 1860 had deze steun betrekking op 25-30% 
van de totale stadsbevolking. Hoewel dit percentage na 1870 gelei-
delijk afnam, bleef niettemin een aanzienlijke groep Bosschenaren 
doorlopend of zo nu en dan profiteren van de wekelijkse bedelingen. 
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Hoewel voor velen van hen deze uitkeringen ongetwijfeld uitkomst 
brachten en onmisbaar waren, kunnen wij niet onverdeeld enthou-
siast zijn over de wijze waarop het bedelingsbeleid doorgaans werd 
gevoerd. Het achterwege laten van nauwkeurig toezicht op de onder-
steunden, de simpele bedragen waar het over ging — tot aan 1914 
bleef het gemiddelde bedelingsbedrag per week beneden de zestig 
cent —, en ook de geringe aandacht voor de mogelijkheid om aan de 
onderstand de voorwaarde van arbeid te verbinden, doen ons te veel 
denken aan blinde sleur en minder aan verantwoorde armenzorg. 

Het huisbezoek was van de aanvang af het belangrijkste liefde-
werk van de St. Vincentiusvereniging. De geestelijke en morele ver-
heffing van de armen stond daarbij voorop, maar onverbrekelijk daar-
aan vastgekoppeld was het verlenen van onderstand in natura. Met 
het oog op het gestelde doel kwamen de laagste maatschappelijke 
groeperingen, bij wie de kans op verbetering gering te achten was, 
aanvankelijk niet voor ondersteuning door de Vincentius in aanmer-
king. Men richtte zich bij voorkeur tot de klasse van de handwerks-
en ambachtslieden. Een zekere geestelijke vernauwing binnen de 
vereniging, met als gevolg een verenging van de hulpverlening tot 
vooral de godsdienstig-zedelijke verheffing, was er oorzaak van dat 
deze voorkeur na 1870 moeilijk kon worden volgehouden. De gelei-
delijk van zichzelf bewust wordende arbeidende klasse werd namelijk 
steeds meer afkerig van de bevoogdende houding der vincentianen. 
Het werkterrein verlegde zich toen derhalve meer naar de „bekende 
behoeftigen". Door de vier conferenties tezamen werden jaarlijks ge-
middeld 200 á 300 huisgezinnen bezocht. 

Aan de uitdeling van warme spijzen gedurende de wintermaanden 
werd zowel door de regenten van de Godshuizen als door de vincen-
tianen meer dan gewone aandacht besteed. Beiden beschikten over 
een soort volkskeuken, respectievelijk gevestigd in de Hinthamer-
straat en in de Nieuwstraat. Deze volstrekt onnodige doublure had 
geen andere oorzaak dan de reeds genoemde zucht naar onafhanke-
lijkheid. Hadden de soepkokerij van de Godshuizen en de spijsko-
kerij van de Vincentius tot 1870 ongeveer beide volop werk, nadien 
nam de belangstelling van de armen voor deze vorm van hulp zien-
derogen af. Dat dit niet beantwoord werd door sluiting, kwam wel-
licht hierdoor dat men met winstafwerpende projecten te doen had. 
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Ten aanzien van de spijskokerij zij opgemerkt, dat deze van 1886 af 
ook de schoolvoeding verzorgde. 

Na de mislukte pogingen in de eerste helft van de negentiende 
eeuw werden in de jaren na 1854 noch door de stedelijke overheid 
noch door het burgerlijk armbestuur ooit nieuwe acties op het gebied 
van werkverschaffing ondernomen. Dit in tegenstelling tot de Vin-
centius, die kort na haar oprichting verscheidene projecten ter hand 
nam. Hieronder waren een schoenmakerij, een borduurschool, een 
mandenmakerij, een klompenmakerij en een passementmakerij. Al-
leen de mandenmakerij kon vrij lang standhouden, de overige pro-
jecten gingen al spoedig ten onder. De haast ziekelijke vrees stadge-
noten concurrentie aan te doen en problemen ten aanzien van de 
afzet, het onvoldoende bestuur en de organisatie van de werkplaat-
sen en de geringe geschiktheid van de tewerkgestelden, waren hier-
van de oorzaak. Door ervaring wijs geworden waagden de vincen-
tianen zich eerst na 1900 weer aan een werkproject, maar ook dat 
mislukte. 

De geneeskundige verzorging vormde een belangrijk aspect van de 
armenzorg, in Den Bosch behartigd door de Godshuizen. Ieder die 
onvermogend was, kon gratis dokterhulp, geneesmiddelen en kraam-
hulp verkrijgen, en indien nodig opgenomen worden in het Groot 
Ziekengasthuis. De accomodatie van het gasthuis was niet al te best 
te noemen; hierin kwam pas na 1900 verandering. De medische hulp 
daarentegen kwam reeds in 1866 in handen van een bekwame en 
toegewijde geneesheer, terwijl de komst van religieuzen in 1880 een 
reveil in de verpleging inluidde. 

Behalve aan de zieken schonken de Godshuizen bijzondere aan-
dacht aan kinderen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en ouden 
van dagen, die niet in staat waren zichzelf te verzorgen. Tot 1855 
werden deze hulpbehoevenden veelal uitbesteed bij particulieren of 
in gestichten elders. Alleen voor ouden van dagen die nooit armlas-
tig waren geweest en die een bepaald entreegeld konden betalen, 
was er plaats in het onder eigen beheer staande Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis. In genoemd jaar werd overgegaan tot oprichting van 
twee armengestichten, een bestemd voor vrouwen en meisjes en een 
voor mannen en jongens, die samen plaats boden voor 200 á 300 
personen. Voorvermelde uitbesteding werd nadien nog slechts op 
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beperkte schaal voortgezet. Het is vooral deze verzorgingstaak, waar-
door het burgerlijk armbestuur sociaal werk van grote klasse ver-
richtte. 

Ontwikkeling en ontspanning bezorgen aan de huiszittende armen 
was een taak waaraan de regenten van de Godshuizen zich weinig 
gelegen lieten. Dit was meer het werkterrein voor de vincentianen. 
Wat de jeugd betreft richtte men zich daarbij niet zozeer op het 
verschaffen van onderwijs als wel op het liefdewerk der patronaten. 
Hoewel bij dit patronaatswerk zeker tot aan de eeuwwisseling de 
nadruk te veel lag op de godsdienstige vorming, gold de toewijding 
van de vincentianen een zaak die voor het overige nog door geen 
enkele andere instantie werd behartigd. Eveneens te prijzen valt het 
initiatief van de Vincentius in 1856 tot oprichting van een vereni-
ging voor mannen. Deze St. Jozefvereniging was niet ingesteld om 
actie te voeren, maar om het onderling contact te bevorderen, tussen 
de arbeiders en ook tussen de verschillende standen. Vorming, ont-
spanning en gezelligheid waren de andere trekpleisters die de grote 
belangstelling van de arbeiders voor deze vereniging verklaren. Voor 
de gezinnen waren er dan nog de Vincentius-bibliotheken; niet zo-
zeer opgericht met het doel de armen gezonde ontspanning te bezor-
gen, maar vooral om het lezen van slechte lectuur tegen te gaan, als-
ook om de armen te indoctrineren in de heersende sociale en gods-
dienstige opvattingen. Merkwaardig was, hetgeen ook wel gold voor 
andere liefdewerken, dat niet zozeer de bedeelde gezinnen van deze 
mogelijkheid tot lezen gebruik maakten als wel de betere arbeiders 
en de kleine burgerij. 

Het is niet goed mogelijk ter afsluiting de Bossche armenzorg in 
de periode 1854-1912 in enkele woorden te karakteriseren. Men 
kan stellen dat over het algemeen genomen de instellingen van wel-
dadigheid het pauperisme te weinig rationeel benaderden, dat dit 
euvel door hun al te grote vrijgevigheid in bepaald opzicht zelfs mee 
in stand werd gehouden. Alleen al bij de twee grootste instellingen 
immers konden de armen terecht voor een verzorging, die liep van 
de wieg tot het graf. Hiervan profiteerden niet alleen Bosschenaren, 
maar vooral ook van elders afkomstige personen. Te veel was naar 
onze mening het beleid van de Godshuizen gericht op de leniging 
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van de armoede, te weinig op de opheffing hieruit. Misschien was 
dit voor een tijd waarin de nood zo enorm omvangrijk was, wel de 
meest voor de hand liggende benaderingswijze. Of het ook de enig 
mogelijke was, wagen wij echter te betwijfelen, gezien vooral de hulp-
middelen waarover deze instantie de beschikking had. Was de St. 
Vincentiusvereniging meer specifiek gericht op de opheffing van de 
armen, al te spoedig echter snoerde zij zich in in een bepaald patroon 
dat te eenzijdig gericht was op de godsdienstig-zedelijke verheffing. 
Er was te weinig bezinning op het doel en het effect van de hulp. 
De houding van de vincentianen bleef te veel die van de zich wel-
willend toebuigende helper. Daardoor raakte ook de Vincentius 
enigszins de band met de maatschappelijke ontwikkeling kwijt. 

Tegenover dit alles staat dat zowel de Godshuizen als de Vincen-
tius een flinke brok werkelijke hulp organiseerden in een tijd, waarin 
ontstellend veel ellende heerste. Waar de verantwoordelijke autori-
teiten verstek lieten gaan en de solidariteitsgedachte nog pas in de 
kinderschoenen stond, namen goedwillende burgers spontaan het 
initiatief tot een groots en gevarieerd hulpprogramma. Dat dit voor 
een belangrijk deel traditioneel getint was en bleef, dus gericht op 
leniging van de nood, moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan 
het feit dat nood opheffen tijd kost en bij grote nood directe hulp 
het meest vereist is. Wanneer de nood groot blijft, is het, zeker voor 
vrijwillige hulpverleners, moeilijk bij het vele werk nog de tijd te 
vinden voor een nieuwe opzet. Overigens mag men niet stellen dat 
de traditionele benaderingswijze de enige was die aan bod kwam. 
Zowel de vincentianen als de regenten van de Godshuizen bleken 
op den duur gevoelig voor de ontwikkelingen die zich na 1870 in de 
maatschappij voltrokken. Ook in de Bossche armenzorg, zo luidt onze 
conclusie, vielen in de periode 1854-1912 de eerste tekenen te be-
speuren van de zich evoluerende houding tegenover de behoeftige 
medemens, welke houding eerst op langere termijn haar bedelend 
karakter geheel zou afleggen om dat van begeleiding en dienstver-
lening aan te nemen. 
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SOMMAIRE *) 

Le paupérisme massif qui se produisit après 1750 en Europe occi-
dentale troubla aussi la capitale du Brabant, Bois-le Duc. Au 19e 
siècle cette ville revétait un sombre aspect au point de vue social et 
économique et certainement quant au milieu de travail et de vie de 
la classe populaire. Par suite de la baisse du commerce de transit, 
jadis si fameux, et d'autre part de la difficulté á mettre en marche 
l'industrialisation — et cela en face d'un accroissement constant de 
la population — il y avait constamment pénurie de possibilités de 
travail. Vu l'absence des prévisions sociales nécessaires, le chómage 
entrainait, fisit-ce même temporairement, de graves soucis inévitable_s. 
La charité seule y portait soulagement. De plus, il se trouvait que 
ceux-lá même qui avaient encore du travail n'étaient pas non plus á 
l'abri du besoin. Des salaires extrêmement bas pour de longues jour-
nées de travail, en sorte que les femmes mariées et les enfants de-
vaient forcément travailler á leur tour, af in de subvenir l'entretien 
de la vie de la famille. Ajoutons que ceux qui, vu leur áge, leurs 
déficiences physiques ou intellectuelles, n'étaient plus á méme de 
travailler se trouvaient plongés dans la plus extrême misère. 

La pauvreté était alarmante dans la classe populaire de Bois-le-Duc 
du 19e siècle. C'est á peine si l'on pouvait y pourvoir aux premières 
nécessités de la vie. La qualité de la nourriture, du vétement, du 
logement laissaient partout tellement á désirer que l'état sanitaire 
était fort mauvais. Nous en avons comme preuve la plus concluante 
le cours de la mortalité générale et infantile. Tandis que les deux 
chiffres en décroissaient rapidement partout après 1880, ils restèrent 
ici très longtemps encore â un niveau très élevé. Au point de vue 
intellectuel et moral la situation n'était pas saine non plus. L'enseig-
nement primaire n'y fleurissait pas comme dans les autres communes. 
Les possibilités de poursuivre une formation intellectuelle ou profes-
sionelle existaient, il est vrai, d'une certaine fnon, mais on ne s'y 
intéressait que médiocrement. Pour les gens de la classe populaire 
de Bois-le-Duc la vie au jour le jour était en général la fnon la plus 
normale de subsister. Parallèlement s'y ajoutaient des traits de carac- 

*) Vertaling Sr. St. Louis, Vught. 
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tère, tels qu'une certaine indolence, peu de sens de l'économie, le 
recours fréquent au mont-de-piété et l'abus des boissons fortes. Les 
cas assez nombreux de prostitution et de naissances illégitimes s'y 
rattachaient. Qu'un tel état nécessiteux n'ait pas conduit au mécon-
tentement et á la révolte, ii faut l'attribuer á la multitude des insti-
tutions charitables et á la générosité avec laquelle Bois-le-Duc praait 
secours et assistance. 

Selon la bi de secours aux pauvres de 1854, la première bi natio-
nale vraiment effective á ce sujet, le som n de tous les nécessiteux 
appartenait en tout premier lieu á l'église et aux initiatives privées. 
Les autorités devaient sous ce rapport se tenir á distance et n'inter-
venir que lorsque l'ordre social était menacé. Mais, dans la pratique, 
ii restait peu de chose de ce principe, vu que la charité de l'église et 
celle des particuliers n'étaient plus á même de répondre absolument 

cette táche. Et ce n'est pas uniquement la croissance rapide du 
nombre des nécessiteux qui amena cet état de choses, mais et surtout, 
après 1870, les modifications de la structure sociale, on l'on se faisait 
une tout autre idée de la pauvreté. Si dans l'assistance traditionnelle 
des indigents le soulagement de la misère était au premier plan; peu 

peu la pensée de les tirer de cet état gagna du terrain. Et dans cet 
effort de relèvement les autorités devaient avoir leur part positive; 
mais ce n'est qu'en 1912 que la bi de secours aux pauvres fut sérieuse-
ment modifiée. Entretemps les nombreuses instances civiles, confes-
sionnelles et particulières de la charité s'adonnèrent avec dévouement 
á leur táche. Notre peuple se distinguait par un très haut sens de la 
bienfaissance, mais  —  hélas  —  aussi par une tendance marquée á 
l'indépendance. C'est ainsi qu'au temps oit la bi de secours aux 
pauvres de 1854 était en vigueur on constatait un déplorable manque 
de collaboration, au détriment tant de ceux qui portaient secours 
que de ceux qui étaient secourus. 

Bois-le-Duc possédait — comme il a déjá été dit — une belle 
variété d'institutions charitables durant la période de 1854-1912. 
En fait, le som n des indigents y reposait sur deux seuls piliers: les 
„Maisons-Dieu" (Godshuizen) et la Conférence de St. Vincent de 
Paul. Les premières formaient un ensemble d'institutions charita-
bles qui, organisées dans un lointain passé indépendamment les unes 
des autres, furent réunies dès 1815 sous une seule administration 
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centrale, après la centralisation du secours aux pauvres de la ville 
sous la domination frarwaise. Aux Maisons-Dieu appartenait: l'Asile 
de Vieillards (hommes et femmes), le Grand H6pital, les Instituts 
psychiatriques Reinier van Arkel et Voorburg, et le Fonds Social. 
La Conference de St. Vincent de Paul datait de 1847. Elle était 
entièrement organisée selon le reglement international en vigueur 
dès 1835. Lorsque fonctionna la bi de secours aux pauvres de 1854 
la Conference, malgré son origine nettement privée, fut rangée 
parmi les instituts de bienfaisance de l'église. Les Maisons-Dieu 
trouvèrent place parmi les institutions civiles. 

Comme administrateur du Fonds Social le college de régents des 
Maisons-Dieu était chargé de l'exercise de l'assistance publique, 
comme prévue dans la bi de secours aux pauvres. Ii y avait con-
stamment des difficultés entre le college de régents et les autorités de 
la ville au sujet de l'accomplissement précis de cette táche. Celles-ci 
se distinguèrent jusqu'à la première guerre mondiale par une men-
talité liberale dans le secours social. Pas de bienfaisance tirée des 
impóts, telle était leur devise. Elles exigeaient donc que l'assistance 
publique s'en tint strictement aux prescriptions de la bi de secours 
aux pauvres, â savoir: n'intervenir que lorsque nul secours de l'église 
ou des particuliers n'était procuré, et alors encore seulement lorsque 
la chose était vraiment inévitable. Le college de régents ne voulait 
ni ne pouvait se conformer dans la pratique á pareille prescription 
sévère et á courte vue; il était donc forcément obligé de financer 
lui-même la plus grande partie de l'assistance publique aux indigents. 

Les diverses formes de secours pratiquées par les Maisons-Dieu et 
par la Conference de St. Vincent de Paul durant la période 1854— 
1912 couvraient â peu pres tout l'éventail des besoins de la vie. Le 
soutien pécunier était la forme principale qu'adopta le college de 
régents. Vers 1860 ce secours s'adressait 25-30% de la population 
de la ville. Qoiqu'à partir de 1870 ce pourcentage baissát, un nombre 
considérable d'habitants de la ville continuait á profiter reguliere-
ment ou temporairement de ce secours hebdomadaire. Bien que cette 
allocation hit, sans nul doute, une solution absolument indispensable 
pour beaucoup de gens, nous ne saurions être tres enthousiaste de la 
fnon dont cette distribution de secours se pratiquait. L'absence de 
contrêle regulier et précis sur les indigents ainsi soutenus, par les 
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humbles sommes en question — jusqu'en 1914 la moyenne n'en 
dépassait pas 60 cents par semaine — ainsi que la négligence 
chercher des possibilités de trouver quelque travail pour l'indigent 
soutenu — tout cela nous fait trop songer á une routine aveugle 
plutêt qu'á un vrai secours bien compris. 

Les visites á domicile furent dès le début l'oeuvre charitable la 
plus importante de la Conférence de St. Vincent de Paul. Le relève-
ment intellectuel et moral de l'indigent y figurait en première ligne, 
mais indissolublement lié au secours in natura. Etant donné ce but, 
le groupe social le plus bas, chez qui les chances de relèvement sem-
blaient médiocres, ne comptait pas au début pour la Conférence. 
On se portait de préférence vers la classe ouvrière et artisanale. Une 
certaine étroitesse d'esprit au sein de la Conférence, conduisant á 
réduire le secours au relèvement religieux et moral, eut comme con-
séquence que cette préférence ne put être facilement maintenue 
après 1870. La classe ouvrière, devenant progressivement consciente 
d'elle-même, se détournait peu â peu de l'attitude paternaliste des 
confrères de St. Vincent. Leur terrain d'action devint dès lors celui 
des „vrais nécessiteux". Les quatre conférences visitaient chaque 
année de 200 á 300 families. 

Quant á la distribution de repas chauds durant les mois d'hiver, les 
régents des Maisons-Dieu aussi bien que les confrères y attachaient 
une importance plus qu'ordinaire. Tous deux possédaient une 
sorte de cuisines populaires. Cette „doublure" absolument inutile 
n'avait pas d'autre cause que leur désir d'indépendance. Si la „soupe 
populaire" des Maisons-Dieu et la cuisine de repas chauds de la Con-
férence eurent amplement á faire jusqu'en 1870, l'intérêt des indi-
gents baissa ensuite á vue d'oeil l'égard de ce genre de secours. Si 
elles ne furent pas fermées, c'est qu'il s'agissait d'une affaire lucrative. 
Quant á la cuisine, notons qu'elle pourvut aussi â la nourriture 
d'écoliers á partir de 1886. 

Après les essais infructueux de la première moitié du 19e siècle, ni 
les autorités de la ville, ni l'assistance publique aux indigents ne 
cherchèrent plus jamais á leur procurer du travail. Ceci á l'encontre 
de la Conférence de St. Vincent, qui, peu après son installation, 
avait pris á coeur divers projets, entre autre une cordonnerie, une 
école de broderie, une fabrication de paniers, deux autres de sabots 
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et de passementerie. Seule celle des paniers réussit á se maintenir 
assez longtemps, les autres échouèrent rapidement. La crainte presque 
maladive de concurrencer des concitoyens, le problème de l'écoule-
ment des marchandises, les déficiences dans la direction et dans 
l'organisation des ateliers de travail et le peu d'aptitudes des ouvriers 
intéressés en furent la cause. Rendus plus sages par l'expérience, les 
messieurs de la Conférence tentèrent encore un projet de travail vers 
1900, mais celui-ci aussi échoua. 

Les soms médicaux étaient un autre aspect important du som n des 
pauvres á Bois-le Duc, et ce sont les Maisons-Dieu qui s'en char-
geaient. Tout indigent pouvait obtenir gratis et docteur et remèdes, 
et secours d'accouchement, et être reçu gratuitement au Grand H6- 
pital. Il est vrai que l'installation de l'hópital n'était pas des meil-
leures; ce n'est qu'après 1900 que les choses changèrent. D'autre 
part le secours médical fut dès 1866 confié a un docteur très capable 
et dévoué, tandis que la venue de religieuses, en 1880, annonga un 
réveil dans le som n des malades. 

A c6té des malades les Maisons-Dieu accordèrent aussi une atten-
tion spéciale aux enfants, aux handicapés physiques et psychiques, 
aux vieillards incapables de se suffire á eux-mêmes. Jusqu'en 1855 
tous ces nécessiteux étaient d'ordinaire confiés á des particuliers ou á 
des hospices ailleurs. Pour les vieilles personnes seules qui n'avaient 
jamais été indigentes et qui pouvaient payer une certaine somme 
d'entrée, ii y avait place dans l'Asile de Vieillards (hommes et fem-
mes). En cette même année on décida la création de deux hospices 
pour les pauvres, l'un pour les femmes et les filles, l'autre destiné 
aux hommes et aux garçons, d'un total de 200 á 300 places. Le place-
ment sus-mentionné chez des particuliers ne se fit plus que spora-
diquement. C'est tout spécialement dans cette táche secourable que 
l'assistance publique a réalisé une oeuvre de grande classe. 

Chercher â procurer un certain développement et quelques dis-
tractions aux pauvres â domicile, c'était lá une mission qui n'intéres-
sait guère les régents des Maisons-Dieu. La Conférence de St. Vin-
cent y voyait plutót son terrain d'activité. Quant á la jeunesse, on 
songeait moins â l'instruire qu'à l'entourer de la charité des patro-
nages. Bien que jusque vers 1900 l'accent se portát surtout sur la 
formation religieuse, le dévouement des confrères visait cepedant un 
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but que nulle autre instance n'avait encore pris á coeur. Il convient 
également de louer l'initiative des confrères qui, en 1856, créèrent 
une association pour hommes. Cette Association St. Joseph n'envisa-
geait pas de travailler les esprits, mais visait â favoriser des contacts. 
Formation, distractions, sociabilité agréable, tels étaient les points 
d'attraction qui expliquent l'intérêt profond des ouvriers pour cette 
association. Ii y avait aussi pour les familles les bibliothêques de la 
Conférence de St. Vincent, organisées moins dans le but de procurer 
aux gens de saines distractions que d'éloigner d'eux les mauvaises 
lectures, comme aussi de les mettre quelque peu au courant des 
opinions sociales et religieuses du moment. Ce qui est remarquable 
— et qui d'ailleurs est vrai aussi d'autres oeuvres de charité — c'est 
que ce sont moins les familles assistées qui profitaient de cette possi-
bilité de lecture que les ouvriers mieux situés et la petite bourgoisie. 

11 n'est pas bien possible, en terminant, de caracteriser en quelques 
mots le secours aux pauvres de la période 1854-1912. On peut bien 
dire d'une fagon générale que les instituts de bienfaisance ont traité 
le paupérisme de fagon trop peu rationnelle et qu'elles ont même 
contribué á un certain point de vue á maintenir ce mal en vie. Chez 
les deux plus importantes, en effet, les pauvres pouvaient obtenir 
des soms du berceau jusqu'á la tombe. Et ceux de Bois-le-Duc 
n'étaient pas seuls á en profiter; nombreux aussi étaient ceux qui 
venaient d'ailleurs. A notre avis la fagon de faire des Maisons-Dieu 
envisageait trop l'adoucissement de la pauvreté, trop peu sa suppres-
sion. Peut-être était-ce la fagon d'agir la plus naturelle á une époque 
oti la misère avait pris de si vastes proportions. Nous nous permettons 
cependant de douter si c'était la seule, vu les moyens dont ces instan-
ces disposaient. Si la Conférence de St. Vincent s'orienta surtout vers 
le relèvement des pauvres, elle se confina bientót trop exclusivement 
dans une méthode envisageant l'unique relèvement religieux et moral. 
On ne pensait pas assez au ,but définitif du secours apporté. L'atti-
tude des confrères de St. Vincent demeura trop celle du bienfaiteur 
penché vers l'autre. Et c'est ainsi qu'ils perdirent d'une certaine fagon 
leur hen nécessaire avec l'évolution de la société. 

Cependant, en face de tout cela il reste que et les Maisons-Dieu, 
et la Conférence de St. Vincent de Paul ont organisé un secours très 
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réel une epoque oit la misère était extréme. Tandis que les autorités 
civiles se dérobaient et que l'idée de solidarité naissait á peine, des 
bourgeois bien-pensants prenaient l'initiative d'un programme d'ac-
tion tres varié, évidemment trop teinté d'idées traditionnelles, c'est 
dire portant sur l'adoucissement de la misère. Mais cela vient de ce 
que, lorsque le besoin est grand il est fort difficile — surtout pour 
des aides bénévoles — de trouver encore du temps pour songer á 
quelque renouvellement. D'ailleurs on ne saurait prétendre que 
cette manière traditionnelle de faire le bien fíit la seule en usage. 
Les confrères de St. Vincent commes les régents des Maisons-Dieu 
finirent par saisir l'évolution qui était en cours dans la société depuis 
1870. Le secours aux indigents montra — et ce sera notre conclusion 
— dès la période 1854-1912 les premiers indices d'évolution dans 
son attitude vis-á-vis des nécessiteux, attitude qui devait perdre á 
longue échéance son caractère d'aum8ne pour prendre celui de ser-
vice et d'intérét sympathique pour le prochain. 
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BIJLAGE 

INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID TE 'S-HERTOGENBOSCH 
IN DE PERIODE 1854-1912 

Burgerlijke instellingen 

Hiertoe behoorden de instellingen die stonden onder het bestuur en beheer van 
het College van Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen Arme. Allen 
hadden hun oorsprong in vroeger eeuwen, met uitzondering van Voorburg. 

Uitoefening van de armenzorg, voor zover die 
ingevolge de wet rustte op het burgerlijk of 
algemeen armbestuur. 
Aanvankelijk zonder meer een armenfonds wer-
den sedert 1855 in het kader van dit fonds ook 
gestichten opgericht en gefinancierd: 
Duurzame verpleging van behoeftige oude lie-
den en minderjarigen. 
Daarnaast vond duurzame verpleging van arm-
lastigen ook plaats bij particulieren en in ge-
stichten elders. 

Het opnemen van oude en gebrekkige mannen 
en vrouwen van alle gezindten, ingezetenen der 
stad, tegen een matig inkoomgeld om hen tot 
aan hun dood een zorgvuldige verpleging te 
geven. In bijzondere gevallen werden ook niet-
ingezetenen of anderen die hun aanspraak min-
der konden doen gelden, tegen een verhoogd 
inkoomgeld opgenomen. 

Verpleging en geneeskundige behandeling van 
arme zieken der stad, ongeacht gezindte. Ook 
verpleging van vermogende zieken tegen beta- 
ling. 
Het college van regenten over de Godshuizen 
zorgde er eveneens voor dat armlastigen aan huis 
kosteloos genees- en heelkundige hulp ontvin-
gen, alsook verloskundige hulp. Bij ziekte ver-
strekte het versterkende middelen. 

Geneeskundig gesticht voor armlastige en voor 
betalende krankzinnigen. 

Geneeskundig gesticht voor armlastige en voor 
betalende krankzinnigen, in 1885 tot stand ge-
komen en gevestigd te Vught. 

Bedelingsfonds 

Arme Vrouwen- en Meisjes-
gesticht 
Arme Mannen- en Jongens-
gesticht 

Oude Mannen- en Vrouwenhuis 

Groot Ziekengasthuis 

Reinier van Arkel 

Voorburg 
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Kerkelijke instellingen 

St. Vincentiusvereniging 

Bijzondere Raad 

Parochiale conferenties 

In 1847 opgericht en qua organisatie en werk-
zaamheden gebaseerd op het algemeen reglement 
van de vereniging van 1835. 
Het houden van toezicht over de conferenties 
en het beoefenen van liefdewerken. 
Lenigen van geestelijke en lichamelijke nood in 
arme gezinnen en beoefenen van andere liefde-
werken, door al hetwelk beoogd werd de heili-
ging der leden te bevorderen. 

St. Elisabethvereniging 	Zeer bescheiden aangevangen in 1863, werd 
eerst in 1881 door de bisschop van 's-Hertogen-
bosch het reglement voor deze organisatie offi-
cieel vastgesteld. 

Hoofdbestuur 	 Heiliging der leden, te bereiken door: 
Parochiale afdelingen 	— het bezoeken en ondersteunen van behoef- 

tige gezinnen door het verstrekken van kleding-
stukken, voedingsmiddelen en andere benodigd-
heden; 

Afdeling R.K. Huisverpleging — het bevorderen van het geestelijk en lichame- 
lijk welzijn van behoeftige zieken door het kos-
teloos verschaffen van hulp aan vrouwelijke 
zieken en aan kinderen beneden de 7 jaar; 
— het verrichten van andere liefdewerken ten 
bate van behoeftige vrouwen en meisjes. Een 
en ander om daardoor tevens de godsdienstige 
en zedelijke belangen van de ondersteunden te 
bevorderen. 

Diaconie van de 	 Geregeld in het synodaal reglement op de dia- 
Nederlands-Hervormde gemeente conie-administratie bij de nederlands-hervormde 

kerk van 1852, welk reglement in 1857 gewij-
zigd werd. 
Ondersteuning van behoeftigen der gemeente, 
meestal in geld. Ook verzorging van ouden van 
dagen in een gesticht. 

Diaconie van de 	 Voor deze diaconie gold hetzelfde reglement als 
Waals-Hervormde gemeente 	voor die van de nederlands-hervormde gemeente. 

Ondersteuning van behoeftigen der gemeente, 
alleen in giften ineens. 
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Diaconie van de 
	 Geregeld in de kerken-ordening vastgesteld in 

Gereformeerde gemeente 
	de nationale synode der hervormde kerken van 

1618 en 1619. 
Onderstand aan armen der gemeente, bij voor-
keur weduwen, werklozen en zieken. 

Diaconie van de 	 Geregeld in het reglement op het plaatselijk 
Evangelisch-Lutherse gemeente 	kerkbestuur in de evangelisch-lutherse gemeen- 

ten van 1823. 
Steunen van behoeftige leden der gemeente, in 
geld en in natura, door wezen- en oude lieden-
verpleging, door het geven van renteloze voor-
schotten en door werkverschaffing. 

Nederlands-Israëlitisch 
armbestuur 

Particuliere instellingen 

Tomech Dalliem 

Verzorging der belangen van de armen en be-
hoeftigen, behorende tot het nederlands-israëli-
tisch kerkgenootschap, bij voorkeur weduwen. 
Onderstand in de vorm van geregelde gelduit-
deling, 's winters ook in levensmiddelen, brand-
stoffen en soms ook in ligging en dekking. 

Genootschap tot ondersteuning van israëlitische 
armen, vermeld sinds 1894: 
— verlenen van onderstand aan huiszittende 
armen gedurende de wintermaanden door het 
verstrekken van levensmiddelen, brandstoffen 
en kleding; 
— ondersteunen van bejaarde en ziekelijke Is-
raëlieten met geldelijke toelagen, giften ineens 
en geregelde uitdeling; 
— ouderloze en andere hulpbehoevende kinde-
ren tegemoetkomen tot het aanleren van am-
bachten; 
— verstrekken van renteloze voorschotten aan 
minvermogenden, teneinde daardoor hun bestaan 
te verbeteren. 

Brodenfonds H. J. van Lanschot Hulpverlening aan behoeftigen bij alle zich voor-
doende gelegenheden, het uitdelen van broden 
met pasen, alsmede op de dag van de begrafenis 
van de stichter, overleden 25 januari 1887. 

Fundatie Aleida van Berckel 
	

Voormalig gasthuis, omgezet in een fonds waar- 
uit tegemoetkomingen in geld werden verstrekt 
aan behoeftigen van alle gezindten. 
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St. Maartensgasthuis 	 Voormalig gasthuis, omgezet in een fonds tot 
uitkering van geld aan behoeftigen van verschil-
lende godsdienstige gezindten. 

Loyers en Kuystensgasthuis 

Huis van Liefde 
„In omnibus charitas" 

Gesticht Macpherson 

Van Lanschotstichting 

Tilmans Hof 

Gereformeerd Burgerweeshuis 

Rooms Armenweeshuis 

Verlenen van huisvesting, voeding en verzorging 
aan behoeftige oude mannen, van rooms-katho-
lieke godsdienst, tegen betaling van een inkoop-
som. 

Verzorging van arme oude vrouwen en behoef-
tige kinderen die geen aanspraak konden doen 
gelden op het weeshuis; allen behorend tot de 
rooms-katholieke godsdienst. 

Verlenen van huisvesting, voeding en verzorging 
aan behoeftige oude mannen, van alle gezindten, 
tegen betaling van een inkoopsom. 
Opgericht in 1872 door Vrouwe Rosa Maria 
Johanna Baronesse Prisse, geboren van Meeu-
wen, eerder weduwe van de heer Petrus Euge-
nius Macpherson, later van den heer Florent 
Baron Prisse. 

Huisvesting van bejaarde, ongehuwde vrouwen 
of weduwen, van rooms-katholieke godsdienst; 
bij voorkeur van hen die bij de familie van 
Lanschot in dienstbetrekking waren geweest. 
Opgericht in 1894 door mr. F. A. J. van Lan-
schot en mevrouw P. van Lanschot-Fuchs. 

Het verstrekken van huisvesting aan minvermo-
genden, bij voorkeur rooms-katholieke lieden, 
tegen een geringe vergoeding. 
Vermeld sinds 1907. 

Verzorging van jongens en meisjes in de leeftijd 
van 2 tot 18 jaar, lichamelijk goed gezond en 
tot een protestants kerkgenootschap behorend. 
Ook half-wezen werden opgenomen, indien de 
overlevende vader of moeder dat wenste en zelf 
niet in staat was voor hen te zorgen. 

Verpleging van volle, rooms-katholieke wezen en 
wanneer de plaatsruimte zulks toestond ook ver-
pleging van half-wezen. 
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Vereniging Pro Juventute 

Algemene Commissie voor 
kinderverpleging en kinder-
bescherming 

Afdeling 's-Hertogenbosch van 
de Vereniging tot steun van 
verwaarloosden en gevallenen 

Vereniging van de Zusters van 
Barmhartigheid van de 
H. Carolus Borromeus tot 
verpleging van zieken 

Stichting voor minvermogende 
ooglijders 

Bestrijding en voorkoming van criminaliteit van 
jeugdige personen in het arrondissement 's-Her-
togenbosch en bestudering van alle daarmede 
samenhangende toestanden en vraagstukken. Be-
hartiging der zedelijke en maatschappelijke be-
langen van verwaarloosde minderjarigen in dit 
arrondissement en hun duurzame verzorging in 
of buiten gestichten. 
Opgericht in 1904. 

Bevordering van de duurzame verzorging van 
minderjarigen in en buiten de gestichten. 
In 1905 opgericht als afdeling van de St. Vin-
centiusvereniging; sinds 1908 echter zelfstandig 
werkzaam. 

Verlenen van hulp aan minderjarigen wier op-
voeding dreigde verwaarloosd te worden of reeds 
werd verwaarloosd, aan ongehuwde moeders en 
aan vrouwen die hun leven wensten te verbe-
teren. 
Vermeld sinds 1907. 

Verplegen van zieken en verzorgen van gebrek-
kigen, ouden van dagen en hulpeloze kinderen 
van alle gezindten. 
In 1876 begonnen met de verpleging van zieken 
aan huis, openden de zusters in 1884 een poli-
kliniek, spoedig gevolgd door de opneming van 
zieken in een ziekenhuis. 

Verpleging van mannelijke zieken, ,zowel in ge-
stichten als in particuliere ziekenhuizen. 
Met de ziekenverpleging in 's-Hertogenbosch 
werd begonnen in 1876. 

Door menslievende ondersteuning het lot van 
behoeftige kraamvrouwen, van een goed en 
zedelijk gedrag, en van haar pas geboren kinde-
ren te verzachten; te zorgen dat bij de bevalling 
niet alleen de vereiste goederen zo veel mogelijk 
voorhanden waren alsmede deskundige hulp, maar 
ook dat de vrouwen na de verlossing evenals de 
kinderen voor verzuim en verwaarlozing werden 
behoed. 

Hulp verstrekken aan minvermogende niet-arm-
lastige ooglijders, onverschillig van welke ge-
zindte zij waren. 

Vereniging van de Broeders van 
Barmhartigheid van St. Joannes 
de Deo tot verpleging van 
zieken 

Afdeling 's-Hertogenbosch van 
de Maatschappij tot verzachting 
van het lot van behoeftige 
kraamvrouwen en hare pas-
geboren kinderen in de provincie 
Noord-Brabant 
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STELLINGEN 

I 

Studies die het pauperisme van de 19e eeuw tot onderwerp hebben, 
richtten zich in het algemeen te eenzijdig op de arbeidende klasse, 
daarmee de bestrijding van dit fenomeen in hoofdzaak rangschik-
kend onder de geschiedenis van de vakbeweging. 

II 

Wat betreft haar hoofddoel — het overlaten van de sociale hulpver-
lening aan het kerkelijk en particulier initiatief — moeten de armen-
wetten van 1854 en 1912 als mislukt worden beschouwd. 

III 

Vernauwing van de oorspronkelijke, gecombineerde doelstelling — 
persoonlijke heiliging én charitas — heeft ertoe geleid, dat de St. 
Vincentiusvereniging na 1870 de aansluiting miste op de ontwikke-
lingen in de maatschappij. 

IV 

Het recht op bijstand, zoals geformuleerd in de algemene bijstands- 
wet, vindt zijn oorsprong niet zozeer in de evolutie van de sociale op- 
vattingen als wel in de feitelijke ontwikkeling van de maatschappij. 

V 

Het bewaren van de archieven van kerkelijke en particuliere instel-
lingen van weldadigheid, die in het verleden de sociale hulpverlening 
grotendeels behartigden, is van zulk groot belang voor de studie der 
sociale geschiedenis, dat het wenselijk is hiervoor van overheidswege 
een regeling te treffen. 

VI 

Bij de theorievorming van de sociale hulpverlening zal men niet 
kunnen volstaan met de door Van den Berg in zijn studie Sociologie 
van cie hulpverlening gevolgde benadering vanuit het verschijnsel 
macht, men zal ook fenomenologisch te werk moeten gaan vanuit 
het verschijnsel der hulpverlening zelf. 



VII 
Ter bepaling van de graad van welzijn van een bevolkingsgroep is 
het niet voldoende gegevens te verzamelen betreffende de kwanti-
tatieve en/of kwalitatieve aanwezigheid van bepaalde sociale voor-
zieningen, men zal daartoe ook inzicht moeten hebben in de „social 
acceptance" van deze voorzieningen. 

VIII 

Bij onderzoekingen naar de oorzaken van onmaatschappelijkheid is 
tot nu toe te weinig aandacht besteed aan de bedelingssleur die de 
instellingen van armenzorg decennia lang aan de dag legden, en aan 
het jaar in jaar uit van generatie op generatie profiteren hiervan 
door betrokkenen. 

IX 

Gebrek aan bezinning op de evolutie van de menselijke nood en ge-
brek aan moed eenmaal gevestigde posities op te geven, zijn er oor-
zaak van dat tal van instituten met vrijwillige hulpverleners momen-
teel gedesintegreerd raken. 

X 

De maatschappelijk werker gezien als beoefenaar van het vrije be- 
roep is, op grond van de maatschappelijke oorsprong van de nood 
waar hij voor gesteld wordt, als een onmogelijkheid te beschouwen. 

Xl 

Meer dan nu het geval is, zal in de gezondheidszorg de regionale 
samenwerking serieus moeten worden aangepakt om verspilling van 
kapitaal en mankracht zoveel mogelijk tegen te gaan. 

XII 

Het spanningsvol leren leven met conflicten is een aspect, dat bij 
de vorming en de opvoeding van de jeugd tot nu toe te veel en te 
angstvallig werd vermeden. 

Stellingen behorend bij het proefschrift van Th. A. Wouters, Van bedeling naar 
verheffing; evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 
1854-1912, Tilburg 1968. 
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