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vo o rwo o r D

voorwoorD

Een ‘monnikenwerk’ over armenzorg, armen en armoede in de stad Groningen ten tijde van de 
Republiek. Dat werd wel eens gezegd over datgene waarmee ik mij gedurende een aantal jaren 
bezighield en daar leek het soms ook op. Het schrijven van een monografie is over het algemeen 
een solitair gebeuren, maar bij de totstandkoming van het eindproduct zijn meestal velen betrok-
ken. Dat blijkt uit de bedankjes in het voorwoord van dergelijke werken en dat is bij dit boek niet 
anders.

Bovendien vormt het verhaal van de totstandkoming van een boek een geschiedenis op zich. 
In dit geval begon die in 1999 met een bekendmaking door de Stichting Groninger Historische 
Publicaties in het Nieuwsblad van het Noorden, waarin enkele onderzoeksstipendia ter beschik-
king werden gesteld door de Stichting Erven A. de Jager. Naar aanleiding van een gesprek met de 
leden van de wetenschappelijke adviescommissie van de stichting mocht ik een onderzoeksvoorstel 
maken over een leemte in de geschiedschrijving van Groningen en – bij acceptatie van het voor-
stel – dit onderzoek uitvoeren. Dat laatste was inderdaad het geval. Het is daarom dan ook dat ik 
beide stichtingen zeer erkentelijk ben voor de steun die ik van hun zijde ondervonden heb en het 
vertrouwen dat zij in mij gesteld hebben.

Een onderzoek gedurende vier jaar, met het vooruitzicht van een publicatie ter afronding daar-
van, leent zich uitstekend voor een proefschrift. Het was prof. dr. M.G.J. Duijvendak, die bereid 
was als promotor op te treden en aan wiens stimulerende begeleiding en adviezen ik veel heb gehad 
om dit werk tot een goed einde te brengen. De promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. K. van 
Berkel, prof. dr. P. Kooij en prof. dr. M.R. Prak wil ik hartelijk danken voor hun kritische com-
mentaren en waardevolle aanwijzingen.

Wat betreft de medewerking van de zijde van de redactie van de Groninger Historische 
Reeks ben ik veel erkentelijkheid verschuldigd aan de begeleidingscommissie bestaande uit dr. Jo 
Kossmann-Putto en prof. dr. Arend Huussen. Veel dank gaat tevens uit naar de andere leden van 
de redactiecommissie, met name in de personen van prof. dr. Pieter Boekholt, dr. IJnte Botke,           
dr. Cees van der Ploeg en drs. Franck Smit.
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Bij de opzet van onderzoek heb ik veel gehad aan de waardevolle adviezen van degenen die 
mij voorgingen op het onderzoeksterrein van armenzorg, armen en armoede: prof. dr. Dirk van 
Damme, dr. Harry Gras, dr. Joke Spaans, dr. Ingrid van der Vlis en dr. Hilde van Wijngaarden. 
Voorts ontving ik belangrijke raadgevingen op de deelterreinen van medische geschiedenis en het 
Staatse Leger ten tijde van de Republiek van respectievelijk prof. dr. Mart van Lieburg en dr. Olaf 
van Nimwegen.

In de loop van mijn onderzoek waren er vele andere archiefbezoekers die gegevens beschikbaar 
stelden als een ‘spin off ’ van hun onderzoek. Via deze weg wil ik hen daarvoor graag bedanken en 
enkelen met name noemen: Sebo Abels, Willem Doornbos, drs. Wija Friso, Henk Hartog, Duco 
Kuiken, dr. Richard Paping, drs. Harry Perton, drs. Johan van der Ploeg, en dr. Engbert Schut. Ten 
slotte ben ik drs. Theo de Boer erkentelijk voor zijn waardevolle tekstuele adviezen.

Naast personen zijn er ook instellingen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
dit boek. Dat betreft in de eerste plaats RHC Groninger Archieven, waar ik vier jaar onderzoek 
verrichtte. Veel dank aan alle medewerkers voor hun ondersteuning, variërend van het ‘aanslepen’ 
van het vele archiefmateriaal tot het beantwoorden van soms moeilijke vragen en het aanbieden 
van allerhande faciliteiten die het werk vergemakkelijkten. Voorts een woord van dank aan de 
Universiteitsbibliotheek Groningen voor de deskundige hulp, zoals bij het zoeken naar werken die 
soms moeilijk traceerbaar waren. Ten slotte dank aan het Groninger Museum voor het beschikbaar 
stellen van materiaal en documentatie voor mijn onderzoek. Het zijn tevens deze drie instellingen 
die vrijwel alle afbeeldingen binnen korte tijd hebben aangeleverd, waarvoor ik de medewerkers 
eveneens zeer erkentelijk ben.

Aan de totstandkoming van een boek zit ook een sociale component. Die bestond mede uit 
de gedachtenwisselingen die ik heb gehad tijdens ontmoetingen met bovengenoemde personen, 
maar gold ook de vele gesprekken met onderzoekers in de hal van RHC Groninger Archieven en 
de bijeenkomsten van, en de gemeenschappelijke activiteiten met de collega-stipendiarissen van de 
stichting Erven A. de Jager. Ook de – morele – steun van een vriendenkring was belangrijk.

Dat het allemaal zover gekomen is, heeft ook in belangrijke mate met mijn naaste familie te 
maken: mijn moeder en wijlen mijn vader die mijn interesse voor het verleden altijd gestimuleerd 
hebben. Tot slot, maar niet in de laatste plaats, dank ik mijn kinderen, Thomas en Charlotte, voor 
het geduld dat zij geregeld moesten oefenen wanneer hun vader weer eens met het verleden bezig 
was. Aan hen draag ik dit boek op.
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inleiDing

We schrijven september 1597, wanneer de Groninger stadssecretaris Johan Julsing in zijn ‘Diarium’ 
als volgt gewag maakt van de moeilijke tijdsomstandigheden:

tegenwoerdigen benarde tijdes gelegentheit ende dat alhijr een groete mennichte van arme lueden, den nootwen-

dich tegens de anstaende kolde winter de behulpliche hand tot hoere sobre alimentatie ende onderholdt geleistet 

moeten worden.1

In feite bevat deze dagboekaantekening de drie elementen die in deze studie het onderwerp vor-
men: armenzorg, armen en armoede. Het einde van de zestiende eeuw was een periode van honger 
en gebrek voor velen. Op het Groninger platteland waren de gevolgen van de oorlog nog tastbaar 
aanwezig. Benden afgedankte soldaten teisterden als ‘lopers’ en ‘schuymers’ de omgeving. Het was 
geen wonder dat veel plattelandsbewoners uitweken naar de stad Groningen in de hoop daar voed-
sel en veiligheid te vinden. Nog jarenlang zou de armoede een groot probleem blijven. Zo maakte 
in 1598 een Groninger predikant melding van maar liefst 5.000 armen die van alle kanten op de 
stad afkwamen. Bij de betrouwbaarheid van dit getal mag trouwens een vraagteken worden gezet, 
want op een geschatte bevolking van 15.000 inwoners zou het daarbij immers gaan om een toe-
name van het aantal zielen met maar liefst een derde.2 Toch sprak ook de kerkenraad in mei 1600 
nog van duizenden behoeftigen, toen zij in de acta liet optekenen

dat den arme[n], die an die drij duijsent duslange in dusser stadt mit de aelmosen onderholden zijn, durch dusse 

hooghe besweeringhe, dat gheringhe schamele broot tho nootwendighe erholdinghe orhes levendes uuth den 

munde ghetogen werdt.3

De reactie van de armen is duidelijk: in tijden van honger en oorlog zochten zij een goed heenko-
men in de Stad en bovendien maakten zij aanspraak op ondersteuning door de diaconie. Hoewel 
ze niet worden genoemd, zullen onder de armen ook talrijke afgedankte soldaten en hun gezin-
nen zijn geweest. In de periode van de Republiek vormden zij in tijden van oorlog en de nasleep 
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ervan een belangrijk bestanddeel van de armen en daarmee waren zij een factor van betekenis bij 
de armenzorg.

Uit de citaten blijkt ook de reactie van de armenzorg: Julsing was van mening dat het stadsbe-
stuur de helpende hand moest bieden. De diaconie ervoer die vele armen in het voorjaar van 1600 
als een groot probleem. Nu was de gereformeerde diaconie als verantwoordelijke instelling voor de 
algehele armenzorg in de stad Groningen in 1594 nog in opbouw. Bij de organisatie speelde het 
stadsbestuur een sleutelrol. De financiering van de armenzorg geschiedde dat jaar mede door een 
soort van afgedwongen lening door het stadsbestuur, waarbij 76 personen uit de rangen van de 
economische elite – waaronder vele katholieken – tezamen een bedrag van maar liefst 2835 daler 
en vier lasten (= circa twee ton) rogge opbrachten. Tevens was naast de gebruikelijke collecten al 
een wekelijkse huis-aan-huis-inzameling ingevoerd, die in de navolgende eeuwen als – later twee-
wekelijkse – ‘collecten’ in de burgervaandelen4 een vast bestanddeel van de diaconie-inkomsten 
bleef uitmaken.

Bij dit onderzoek gaat het om de vraag, hoe het was gesteld met de armenzorg, armen en 
armoede in de stad Groningen in de tijdsperiode 1594-1795. Deze hoofdvraag valt in drie groe-
pen onderzoeksvragen uiteen: vragen rond de organisatie van de armenzorg, vragen over wie 
degenen waren die zich in armoedige omstandigheden bevonden en tot slot een serie vragen naar 
de oorzaken van armoede. Deze drie groepen ‘subvragen’ worden in drie corresponderende delen 
behandeld. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan hoe deze drie onderdelen zich tot elkaar 
verhielden en welke ontwikkelingen er in de loop der tijd te bespeuren zijn.

In de hoofdvraag is behalve de afbakening van het onderwerp qua tijdvak tevens de begren-
zing van het geografisch gebied aangegeven. De stad Groningen is een duidelijke geografische en 
bestuurlijke eenheid. Bovendien is over de gekozen periode voldoende relevant materiaal voorhan-
den. De periode 1594-1795 valt samen met die waarin de stad Groningen deel uitmaakte van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit tijdvak ving aan met de ‘Reductie’, het terugvoeren van 
de Stad naar de Unie van Utrecht. De introductie van armenzorg op calvinistische grondslag hield 
in dat de gereformeerde diaconie verantwoordelijk werd voor het leeuwendeel van de stedelijke 
armenzorg. Dit betekende een breekpunt met de voorgaande rooms-katholieke organisatie, al was 
die breuk waarschijnlijk minder rigoureus dan vaak wordt gedacht. Het jaar 1795 is uiteraard de 
markering van het einde van de oude Republiek. Voor de armenzorg en de armen betekende dit 
jaartal niet zozeer een keerpunt. Weliswaar kregen de verschillende religieuze denominaties tijdens 
de Bataafse en de Franse Tijd grotere vrijheden, maar wezenlijke wijzigingen van de armenzorg 
bracht het nieuwe regime niet met zich mee. De echte veranderingen in de opzet van de armenzorg 
volgden pas na 1854.

Dit boek is opgezet als studie, gebaseerd op onderzoek naar de situatie van de armenzorg, 
armen en armoede in Groningen. Waar nuttig en waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt 
met andere steden, waarnaar al uitgebreid onderzoek is verricht. Dat betreft vooral Zwolle en Delft 
voor de zeventiende eeuw, Leiden voor de achttiende eeuw en Leeuwarden voor beide eeuwen.5 
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Waar mogelijk worden die bevindingen aangevuld met uitkomsten van onderzoek elders in bin-
nen- en buitenland.

Leidraad bij dit onderzoek was het menselijk handelen in reactie op de heersende omstandig-
heden door zowel degenen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de armenzorg, als 
degenen die met armoede te kampen hadden. Het is daarom mijn bedoeling om in dit overzicht 
voor Groningen beide zijden te belichten en verstrekkers en ontvangers te verbinden met daarbij 
speciale aandacht voor de factoren die verantwoordelijk waren voor – toename van – armoede en 
het handelen van beide ‘partijen’ in tijden van crisis.

Uitgaande van de drie componenten armenzorg, armen en armoede is het boek opgedeeld 
in drie daarmee corresponderende delen. Het eerste deel behandelt de armenzorg in Groningen. 
Welke inrichtingen voor armen bezat de Stad en op welke wijze voorzagen die in het onderhoud 
van armen? Het waren de diaconieën van de verschillende religieuze denominaties, de gast-, wees- 
en werkhuizen, de dol-, verbeter- en tuchthuizen, tezamen met de stedelijke overheid. Samen 
vormden die een geheel dat we nu een ‘sociale kaart’ zouden noemen. Aan de opzet van deze 
inrichtingen en de hulp zoals zij die verstrekten, lagen in de loop der tijden verschillende wijzen 
van benadering ten grondslag. Achtereenvolgens waren dat de kerkelijke, gebaseerd op liefdadig-
heid (‘caritas’), de ‘humanistische’, bedoeld voor het lenigen van echte noden van hen die niet 
konden werken, en ten slotte de bestuurlijk-regenteske die gericht was op de regulering van arbeid, 
de kanalisering van onvrede en de bestrijding van onmaatschappelijkheid. Deze visies waren deels 
met elkaar verweven, maar bestonden ook naast elkaar. Het is uiteraard de vraag in hoeverre deze 
visies de armenzorg in de stad Groningen gestalte gaven. Anders gezegd: vanuit welke opvattingen 
keek men aan tegen het verschijnsel armenzorg, armen en armoede. Daarbij gaat uiteraard ook de 
nodige aandacht uit naar het spanningsveld tussen de plannen voor uitvoering van de armenzorg en 
wat daar in de praktijk van terechtkwam. Hierbij komen verscheidene aspecten van de armenzorg 
aan de orde: de overheidsbemoeienis, de verhouding tussen het stadsbestuur, de kerkelijke zorg en 
de particuliere initiatieven, voorts de diverse inrichtingen op het gebied van de armenzorg en de 
daaraan verbonden be stuurders, hun drijfveren, de financiering, de zorgmethodes en de invloed 
van sociaaleconomi sche en politieke omstandigheden. Bij dit alles is het van belang de situatie na te 
gaan door de tijd heen. Dan wordt zichtbaar welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in de 
Groninger armenzorg en welke verschillen er bestonden in de behandeling van groepen armen.

De armen zelf komen aan bod in het tweede deel, variërend van het potentieel aan armen tot 
degenen die daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor de diaconale bedeling en andersoortige 
hulp. Daarbij gaat het om verschillende onderzoeksvragen. Zoals de vraag naar de mogelijkheden 
die deze mensen hadden om in hun eigen onderhoud te voorzien. Er was immers een scala aan 
bestaansmiddelen: binnen de stedelijke context waren inkomsten te verwerven uit werk, voorts 
konden die aangevuld of vervangen worden met financiële hulp in de vorm van leningen, uitke-
ringen of door onderlinge hulp van buren en familie en tot slot konden andere vormen van gedrag 
uitkomst bieden, bijvoorbeeld migratie of minder geaccepteerde zaken, zoals allerhande gradaties 
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van criminaliteit. Vervolgens doet de vraag zich voor wat voor mensen de bedeelde armen waren. 
Wat was hun gedrag tijdens perioden dat de armoede toenam? Hoe trachtten zij tegenslagen op te 
vangen? Wat was de samenstelling van deze groep qua geslacht, leeftijd, gezondheid, gezinssituatie, 
herkomst en religie? Hoe reageerde de maatschappij op deze groep en welke plaats bezette deze in 
de Stad? De opzet van het boek volgt wat betreft de volgorde van de eerste drie delen – armenzorg, 
armen en armoede – in feite de richting waarin het onderzoek plaatsvond. Het bewaard gebleven 
archiefmateriaal is voornamelijk afkomstig van instellingen die actief waren op het gebied van de 
armenzorg en van de overheid die zich daar eveneens mee bemoeide. Uit die gegevens kan ver-
volgens met meer of minder moeite worden gedestilleerd wie arm waren en wie voor armenzorg 
in aanmerking kwamen. Ten slotte kan uit het voorkomen van meer of minder armen en inzet 
daarop van armenzorg in bepaalde jaren of perioden worden afgeleid welke factoren in het geval 
van Groningen specifiek verantwoordelijk waren voor het bestaan of ontstaan van armoede. 

Bij de bespreking van de armenzorg speelt de vraag in hoeverre de organisatoren van de zorg en 
de ontvangers daarvan strategisch handelden. Hadden zij meer of minder bewust iets voor ogen dat 
het gedrag leidde en leidde dit gedrag tot meer of minder armoede? De theoretische benaderingen 
die de interpretatie van zulke strategieën en ontwikkelingen mogelijk maken, komen aan bod in 
het navolgende overzicht van relevante literatuur en theorievorming. Theorieën die betrekking 
hebben op een beheersing vanuit de elite en theorieën die gedrag van armen zien als onderdeel van 
een overlevingsstrategie bepalen in belangrijke mate de opzet van deze studie. In de hierna volgende 
bespreking van de literatuur zal mijn casus Groningen naast de armenzorg, armen en armoede in 
steden elders worden geplaatst. Een belangrijk referentiepunt daarbij is het werk van Marco van 
Leeuwen. Van Leeuwen schreef onder meer over de belangen van de elite bij opzet, organisatie en 
uitvoering van de armenzorg in negentiende-eeuws Amsterdam en keek daarbij ook naar de vraag 
welke motieven de armen hadden om hiervan gebruik te maken.6 

Bij de ontwikkelingen in de armenzorg in Groningen speelt tevens nadrukkelijk de vraag in 
hoeverre de mogelijke strategieën van zowel de armen als de armenzorg zich tot elkaar verhielden 
in situaties waarin de armoede toe- of afnam. Het gaat hierbij om factoren die armoede veroorza-
ken op zowel micro- als macroniveau, variërend van kleine voorvallen in de persoonlijke sfeer tot 
grotere gebeurtenissen in Europa. Dit deel is opgezet aan de hand van literatuur en bronnen.

Een bijzonder aspect van deze studie, dat in alle drie delen aan de orde komt, is één dat te vaak 
ten onrechte buiten het Nederlandse onderzoek naar armoede, armen en armenzorg blijft. Het 
betreft de rol van oorlogen als een armoede veroorzakende factor, de soldaten en hun gezinnen 
als armen en de rol van de armenzorg ten aanzien van deze groep. De invloed van oorlogen op 
het ontstaan van armoede en de reacties daarop van de armen en de armenzorg hadden vanaf het 
begin mijn belangstelling. Maakte Julsing in 1597 al melding van de afgedankte soldaten die zelf 
armlastig waren en door hun plundertochten armen naar de stad Groningen dreven, in de Historie 
van Groningen rept A.T. Schuitema Meijer van de problematiek rond het onderhoud van behoef-
tige soldatenvrouwen in de achttiende eeuw.7 Oorlogen, de positie van armlastige soldatengezin-
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nen en de rol van de armenzorg en de overheid ten aanzien van deze groep waren gedurende de 
twee eeuwen die in dit boek aan bod komen belangrijke factoren in de garnizoensstad Groningen. 
In andere studies komen deze aspecten slechts beperkt aan bod. Kortom, alle reden om daar bij-
zondere aandacht aan te besteden. In het eerste deel komt daarom de houding ten aanzien van 
het onderhoud van de in de garnizoensstad aanwezige armlastige militairen en hun gezinnen aan 
bod. In het tweede deel worden de soldatengezinnen opgevoerd als een bijzondere groep armen en 
ten slotte volgt een uitgebreide beschrijving van de oorlogen als een factor voor het ontstaan van 
armoede in het derde deel.

Tot slot is het van belang om na te gaan in hoeverre de bevindingen van mijn onderzoek in de 
Stad bestaande noties en gedachten hierover al of niet bevestigen. Mijns inziens is er in de recente 
literatuur te weinig aandacht voor de samenhang tussen crises en de reacties daarop van de armen 
en de armenzorg. Dergelijke (financiële) crises resulteerden in verarming en daarmee in een toe-
nemende druk op de voorzieningen ten behoeve van de armen. In reactie op zulke crises troffen 
overheid, diaconieën van de verschillende religieuze denominaties en particuliere instellingen maat-
regelen om er zoveel mogelijk het hoofd aan te bieden. Abram de Swaan beschrijft deze problema-
tiek in zijn veelgeprezen overzichtswerk Zorg en de staat. In zijn optiek waren lokale charitatieve 
stelsels gebaseerd op wederzijds vertrouwen, controle en sancties. Over het algemeen bestond er 
een evenwichtig verdelingsstelsel in tijden van vrede, voorspoed en afwezigheid van epidemieën. 
Het wegvallen van één of meer voorwaarden voor stabiliteit, dus het optreden van natuurrampen, 
oorlogen of epidemieën leidde tot het wankelen of zelfs ineenstorten van de lokale charitatieve 
stelsels. Het ineenstorten op een bepaalde plek leidde tot verhoging van de druk elders en aldus tot 
een kettingreactie. De oplossing zocht men meestal in een nieuw evenwicht door uitsluiting van 
vreemde armen en de vermindering van het onderhoud van de eigen armen, die bovendien deels 
naar elders vertrokken in de hoop daar rooskleuriger omstandigheden aan te treffen.8 De maat-
regelen die De Swaan beschrijft om een nieuw evenwicht in de armenzorg te bereiken, maken deel 
uit van een aanpak die Spaans als humanistisch betitelt. De humanistische aanpak kreeg gestalte 
in de vorm van bedelverboden, samengaand met de verplichting tot werken als voorwaarde voor 
bedeling van de ware armen en ten slotte in de centralisatie van fondsen van de armenzorg. Spaans 
bespeurt humanistische invloeden op de organisatie van de armenzorg tijdens de Republiek. Men 
kan zich zeer wel afvragen in hoeverre aan de zojuist omschreven handelwijze humanistische of 
juist pragmatische motieven ten grondslag lagen, zoals het qua kosten beheersbaar houden van de 
armenzorg.

Een andere vraag is, in hoeverre in de ontwikkeling van de armenzorg trends vallen te bespeu-
ren die in verband staan met het proces van staatsvorming. Dirk van Damme ziet in de open-
bare armenzorg de eerste, weliswaar niet vanuit de centrale overheid gecreëerde, aanzetten tot de 
opkomst van de moderne verzorgingsstaat.9 Hij schetst een ontwikkeling van rationalisering van de 
armenzorg in de zestiende eeuw met de eerste armenwetten, repressie van bedelaars en ‘sedentari-
sering’. Na de ‘grote opsluiting’ in arm-, werk- en tuchthuizen volgde een periode van geleidelijke 
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heroriëntering van de armenpolitiek. De tweede helft van de achttiende eeuw was een tijdvak van 
proletarisering en verscherping van het armenprobleem. Daarop volgden nieuwe hervormingen in 
de periode circa 1770-1815 die uiteindelijk resulteerden in openbare armenzorg in de negentiende 
eeuw. Van Damme gaat uit van een pluriforme oorsprong van de moderne verzorgingsstaat, waar-
bij de groeiende rol van de staat erin bestond dat diverse praktijken met elkaar verbonden en als 
een systeem van openbare armenzorg door de staat gedefinieerd werden.10 Als ‘bronnen’ voor deze 
pluriforme oorsprong noemt Van Damme: de notie van bescherming, zoals die is ontstaan in de 
feodale context, de kerkelijke liefdadigheid, de algemene rechten en solidariteitsmechanismen in 
dorpsgemeenschappen, de ontwikkeling van het kapitalisme en ten slotte het proces van staatsvor-
ming zelf (overheidsregulering).11

Het brandpunt van Van Dammes onderzoek richt zich op de periode van circa 1770 tot 1815 
toen er in Europa sprake was van een massale verpaupering, waarvoor nog steeds geen eenduidige 
verklaring is gevonden. Volgens ‘functionalisten’ leidden maatschappelijke problemen, zoals de 
toenemende sociale desintegratie door modernisering, in het bijzonder de industrialisering, tot 
aanpassingen van de armenzorg die uiteindelijk resulteerden in de moderne verzorgingsstaat. 
Sociologen die in termen van conflict denken, zien het zich ontwikkelende aanbod aan sociale 
voorzieningen als een instrument om de belangen van werkgevers te dienen. Anderen zien het 
zelfstandig handelen van ambtenaren (een contradictio in terminis) en (zelf )disciplineringsprocessen 
als belangrijke factoren die een rol speelden bij de totstandkoming van de verzorgingsstaat. Van 
Damme komt in zijn synthese ook niet met een eenduidige verklaring, hetgeen overigens past bij 
de neomarxistische traditie waarin hij werkt. Voor Van Damme was de armenzorg niet alleen een 
beheersingsinstrument ten behoeve van arbeidsmarkt en de openbare orde, maar leverde deze ook 
een bijdrage aan de maatschappelijke integratie op het economische en politieke vlak: enerzijds 
moest de armenzorg de lagere klassen aanmoedigen of zelfs dwingen tot loonarbeid, anderzijds was 
deze zorg een garantie om fysiek te overleven; enerzijds droeg de armenzorg bij aan de handhaving 
van de openbare orde, anderzijds stond deze ook in een christelijk-feodale traditie van bescherming 
der zwakkeren. De armenzorg kon volgens Van Damme dan ook heel uiteenlopende, zelfs tegen-
gestelde verschijningsvormen aannemen.

In het geval van deze studie luidt de vraag, die geënt is op de bevindingen van Van Damme, 
welke verschijningsvorm(en) de armenzorg in Groningen kent in de periode 1594-1795 en in 
hoeverre er bij die organisatie in de Stad sprake is van een groeiende overheidsinvloed. Welke ach-
terliggende gronden zijn er aan te wijzen voor die eventuele toenemende rol van de overheid?

ov e r A r m e n zo rg,  A r m e n e n A r m o e D e

Alvorens aan het eerste van die drie delen te beginnen, is het van belang een overzicht te geven 
van de relevante literatuur met de voor deze drie onderdelen belangrijke thema’s en benaderingen. 
Het gaat om een drietal vragen. De eerste is die, vanuit welke instituties en met welke motieven de 
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armenzorg georganiseerd werd. De tweede vraag is welke mensen gebruik maakten van de armen-
zorg, wat hun motieven waren en welke andere mogelijkheden hun ten dienste stonden. De derde, 
ten slotte, is de vraag waar armoede vandaan kwam, oftewel wat de factoren waren die de (toe-
name van) armoede veroorzaakten. In vele studies zijn vooral de eerste twee onderdelen op zichzelf 
staande onderwerpen. Er zijn weinig studies met een combinatie van deze drie onderwerpen.

In het geval van de armenzorg betreft het vooral institutionele geschiedschrijving. De instel-
lingen die actief waren op het gebied van armenzorg, hebben nogal wat archiefmateriaal nagelaten 
dat zich voor bestudering leent. Er zijn in de loop der tijd talloze monografieën verschenen over 
gast- en weeshuizen, diaconieën en andere zorginstellingen voor armen en hulpbehoevenden. Naast 
al deze steeds meer gespecialiseerde instellingen was er de zorg van de overheid, waarvan de neerslag 
terug is te vinden in de archieven van besturen van steden en gewesten. De armen zelf lijken opge-
slokt door de tijd. Zij zijn veel minder zichtbaar aanwezig in de archivalia en daarom een moeilijker 
onderwerp van onderzoek. In de hierboven aangehaalde en navolgende archivalia en literatuur zijn 
ze dan ook vaak slechts indirect zichtbaar en krijgen ze aandacht voor zover ze te maken hebben 
met instanties en instellingen. Het is slechts aan de hand van de archieven van die organisaties 
mogelijk om een beeld van de armen te schetsen. Nog problematischer is het onderzoek naar een 
abstract fenomeen als ‘armoede’ en de factoren die daartoe leiden. Dit kan alleen plaatsvinden via 
de spiegel van waarnemingen door tijdgenoten, hun registraties en handelingen.

Een overzicht van de verschenen literatuur op deze drie terreinen is van belang: het geeft zicht 
op de discussies over de aard van armenzorg, armen en armoede en levert ideeën voor de benade-
ring van het onderzoek voor dit boek. 

Ar m e n zo rg

Zoals hierboven aangehaald is, hebben verreweg de meeste publicaties betrekking op de armenzorg, 
dat wil meestal zeggen op de instellingen en instituties die daar voor verantwoordelijk waren. Dat is 
niet verwonderlijk, want over dit onderwerp zijn de meeste bronnen bewaard gebleven. Bovenden 
leid(d)en instellingen die betrokken waren en – nog steeds – zijn bij de armenzorg, bij voorbeeld 
wees- en gasthuizen, een lang leven, zodat er in veel gevallen een aanleiding was tot de uitgave van 
een gedenkboek. De benadering van het onderwerp loopt sterk uiteen en varieert van een puur 
chronologisch beschreven instellingsgeschiedenis tot een meer algemeen werk over de institutionele 
kanten van de armenzorg in een bepaalde regio. Een voorbeeld van de eerste categorie is de studie 
van J.L. Kool-Blokland over zeven eeuwen godshuizen in Middelburg: De zorg gewogen, uit 1990. 
Vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw kregen sommige gedenkboeken een meer alge-
meen karakter. Een goed voorbeeld daarvan is het boek van Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 
1500-1800 dat oorspronkelijk was bedoeld als een geschiedschrijving van het Leeuwarder Ritske 
Boelema Gasthuis, maar uiteindelijk in overleg met enkele andere charitatieve instellingen uit de 
Friese hoofdstad onder supervisie van de Fryske Akademy een overzicht werd van drie eeuwen 
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armenzorg in Friesland. Het in 1997 verschenen boek Wezen en boefjes: zes eeuwen zorg in wees- en 
kinderhuizen onder redactie van S. Groenveld, J.J.H. Dekker en Th.R.M. Willemse, bevat – zoals 
de titel al aangeeft – beide elementen: zowel de instellingen voor wezenzorg als de wezen zelf. 
Voor Groningen is datzelfde het geval in het boek Roode Wezen in Groningen (1999) van Paul 
Holthuis.

Tot slot zijn enkele algemene overzichten van de armenzorg in de Nederlanden verschenen in 
De Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1982), waarin J. Kossmann-Putto en G. Marechal de 
middeleeuwse armen- en ziekenzorg in respectievelijk de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden 
behandelen. Een recent overzicht (1998) van de armenzorg tijdens het ancien régime geeft Maarten 
Prak, onder de titel ‘Armenzorg 1500-1800’ in de lijvige bundel Studies over zekerheidsarrangemen-
ten en over de periode 1815-1900 schreef F. van Loo in 1992 een overzichtswerk getiteld Arm in 
Nederland.

In het kader van de theorievorming is van belang welke motieven er waren voor armenzorg. 
Binnen één decennium (1980-1990) verschenen drie kwalitatief hoogstaande ‘Nederlandstalige’ 
studies die op de motieven voor het bieden van armenzorg betrekking hadden.12 In hun boek 
Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa presenteerden Catherina Lis en Hugo Soly de 
sociale politiek als een instrument van de heersende klasse met een tweeledig doel: het handhaven 
van de openbare orde en het versoepelen van de werking van de arbeidsmarkt.13 Van Dammes visie 
sloot aan bij die van Lis en Soly, maar in een groot overzichtswerk, Armenzorg en de staat, voerde hij 
aan dat de armenzorg naast repressieve ook opbouwende elementen kende, die het armen mogelijk 
maakten te overleven en bescherming boden. Daarnaast kreeg de sociale politiek gestalte in een 
periode waarin de staatkundige structuren zich sterk ontwikkelden. De staatsvorming speelde een 
belangrijke rol bij de vorming van de sociale politiek.14 De Swaan erkent in zijn Zorg en de Staat 
eveneens het belang van arbeidsvoorziening en ordehandhaving, maar bespeurt bij de armenzorg 
een institutionele cyclus van opbouw, instorting en wederopbouw die te maken heeft met de ver-
schillen in schaalgrootte tussen armoede en armenzorg. Daarbij is de armoede een grootschalig 
probleem, terwijl de armenzorg noodgedwongen kleinschalig – lokaal – is. Het ineenstorten van 
het regionale evenwicht in de armenzorg wordt vaak veroorzaakt door economische malaise, wat 
op zijn beurt leidt tot het staken of beperken van lokale voorzieningen. Daardoor neemt de druk 
op voorzieningen elders toe, wat een kettingreactie teweegbrengt die leidt tot ineenstorting van het 
regionale evenwicht.15

Ook Marco van Leeuwen gaat er bij zijn studie van de negentiende-eeuwse Amsterdamse 
armenzorg van uit dat deze gebaseerd was op het doelgericht handelen van een bepaalde groep en 
kan worden benoemd met de term ‘beheersingsstrategie’. Zo gezien kan armenzorg door de elites 
worden beschouwd als een vorm van welbegrepen eigenbelang, waarin zij investeerden. Daarbij 
konden diverse motieven een rol spelen, zoals regulering van de arbeidsmarkt, handhaving van de 
sociale orde, voorkoming van onrust, vermindering van besmettingsgevaar, beschaving van armen, 
het verwerven van status (geven van armenzorg resulteert in sociaal aanzien) en zielenheil, en niet te 
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vergeten het directe eigenbelang in de vorm van patronage en carrièreplanning. Met zijn opvattingen 
over de armenzorg als een instrument van de elite volgt Van Leeuwen onder meer de marxistische 
visie van Lis, Soly en Van Damme, die dit in hun studies reeds eerder betoogden.16 Van Leeuwen 
constateert op basis van de literatuur een leemte in het onderzoek naar de voor- en nadelen van 
armenzorg als beheersingsstrategie ten opzichte van alternatieve methoden voor de elite om haar 
oogmerken te realiseren. Vooral regulering van de arbeidsmarkt, namelijk het aanhouden en verzor-
gen van een arbeidsreserve in ‘slappe tijden’, ziet Van Leeuwen als een belangrijke factor. Hij toetst 
de theorie van Lis, Soly en Van Damme aan de hand van de uitkomsten van zijn onderzoek voor 
Amsterdam in de periode 1800-1850 en komt tot de conclusie dat deze opvatting hout snijdt.

H. Gras bestrijdt een dergelijke visie op basis van zijn onderzoek in Drenthe (achttiende eeuw) 
als een te eenzijdig beeld. Hij richt zich daarbij vooral tegen Van Loos veronderstelling, dat de rij-
ken de armenzorg doelbewust gebruikten voor hun eigenbelang, waarbij voor de armen ongunstige 
verhoudingen in stand werden gehouden.17

In het buitenland kreeg de ‘beheerssingsstrategie’ ondersteuning van de Engelse historica Anne 
McCants. In haar studie over burger- en armenweeshuizen in de Republiek getiteld Civic Charity 
in a Golden Age (1997), betoogt zij dat die instellingen een systeem vormden dat de bestaande 
sociale verhoudingen bestendigde.18 De kansen om het milieu van armoede of wat daaraan grensde 
te ontstijgen, waren kennelijk niet groot. Volgens McCants bestond de wezenzorg uit twee niveaus, 
te weten een betere opvoeding voor de hogere sociale strata enerzijds en een sobere opvoeding voor 
arme mensen anderzijds. Een belangrijk onderscheidend criterium voor opname was het burger-
recht, waar wezen uit de eerstgenoemde groep aan moesten voldoen. McCants onderbouwt haar 
stelling aan de hand van een onderzoek naar de weeshuizen van Amsterdam. Zij concludeert dat 
in vergelijking met het Aalmoezeniersweeshuis het burgerweeshuis aldaar beter onderwijs en een 
betere voeding bood, die geschikt werd geacht voor de middenstand. Voor de verklaring van deze 
situatie draagt McCants een politiek motief aan, namelijk dat het regerende patriciaat uit angst om 
door de economische achteruitgang te worden geïsoleerd in de stedelijke samenleving, de midden-
stand voor zich trachtte te winnen door een burgervriendelijk sociaal beleid. McCants verklaarde 
de sociale functie van het burgerweeshuis als ‘security for the middling groups downward move-
ment in the wake of either economic or demographic catastrophe’. Een dergelijk beleid voorkwam, 
dat burgerwezen na het overlijden van de ouders tot de lagere sociale strata zouden vervallen. Op 
deze wijze bleven de sociale verhoudingen in de steden van de Republiek gestabiliseerd tot het 
midden van de achttiende eeuw.19

Ar m e n

Als onderlaag van de bevolking komen armen voor in diverse studies over de zeventiende en de 
achttiende eeuw. We ontmoeten hen bijvoorbeeld in H. Roodenburgs Onder censuur; in Mensen 
van klein vermogen van A.Th. van Deursen en het van dezelfde auteur afkomstige Graft, een dorp 
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in de polder. Ook sommige – waarvan enkele van de hierboven aangehaalde – institutionele studies 
over de armenzorg besteden in meer of mindere mate aandacht aan de ontvangers van die zorg. Dit 
waren de ‘conventualen’ oftewel de bewoners van gasthuizen, de weeskinderen in wees huizen en de 
bedeelden van de diaconieën van de verschillende religieuze denominaties. Het is veel moeilijker 
om vat te krijgen op de armen zelf. Van hen zijn vrijwel geen egodocumenten bewaard gebleven. 
Het is slechts mogelijk ze in beeld te krijgen via archivalia van de overheid en specifieke instel-
lingen die zich bezighielden met armenzorg, zoals gast- en weeshuizen en diaconieën. Dat blijkt 
duidelijk uit de literatuur. Uit de recente studies van Hilde van Wijngaarden en Ingrid van der Vlis 
over respectievelijk de Zwolse en de Leidse armen in de zeventiende eeuw blijkt dat zij hun s tudies 
baseren op archivalia, afkomstig van provincie- en stadsbesturen, gilden, gast- en wees huizen, 
armenkamers en ten slotte gerechtelijke en kerkelijke instellingen.20 Uiteraard is het beeld dat uit 
deze archieven oprijst gekleurd, omdat de informatie afkomstig is van de verstrekkers van of de 
betrokkenen bij de armenzorg en niet van de armen zelf.

Wat de theorievorming over de armen zelf betreft: hieraan leverde de Engelse sociale hervormer 
Benjamin Seebohm Rowntree een belangrijke bijdrage met zijn in 1902 verschenen studie getiteld 
Poverty, a study of town life. Volgens Rowntree was in de loop der tijd sprake van groepen armen van 
een wisselende samenstelling, al naargelang van gewijzigde omstandigheden binnen gezinnen.21 
Deze theorie impliceerde, dat niet altijd dezelfde mensen arm waren, en dat armoede bij gezin-
nen of individuen kon voorkomen in diverse fasen van hun leven. Op grond hiervan beschouwde 
Rowntree armoede als een dynamisch proces. Zijn theorie is naderhand verder uitgewerkt en 
ontwikkeld tot het begrip ‘gezinscyclus’, dat inhoudt dat gezinnen een aantal fasen doormaken, 
waarbij ze in omstandigheden geraken waarin kwetsbaarheid voor armoede in meer of mindere 
mate aanwezig is. Overigens bestaat over de benadering van Rowntree en de uitwerking ervan 
nog steeds discussie. De kritiek richt zich op het feit dat zijn model gebaseerd was op individuele 
levenscycli, zonder rekening te houden met factoren als het geslacht. Diverse onderzoekers beoor-
delen Rowntrees model bovendien als te statisch, omdat het geen rekening houdt met keuzes die 
mensen maakten om juist aan een bepaalde fase in de cyclus te ontkomen.22 Deze gedachte van 
de gezinscyclus is gebaseerd op individuen en gezinnen die op bepaalde momenten in armoede 
verkeren en heeft dus betrekking op armen, maar tevens is de gezinscyclus een van de factoren die 
verantwoordelijk kan zijn voor het ontstaan van armoede en daarom komt deze ook aan bod in 
het derde deel.

Om zicht te krijgen op de fasen van armoede die gezinnen doormaakten, zijn gezinsreconstruc-
ties over een langere periode nodig. Dat houdt in dat per gezin dat gebruikmaakte van een vorm 
van armenzorg een overzicht wordt gemaakt van de gezinssamenstelling, dat wil zeggen onder meer 
gegevens betreffende de leden van het huishouden, de leeftijden, het geslacht en de onderlinge 
relaties. Sjoerd Faber en Marco van Leeuwen publiceerden in 1987 een dergelijke studie aan de 
hand van gezinsreconstructies over de Amsterdamse katholieke bedeelden 1750-1850.23 Deze studie 
is vooral demografisch van aard en gaat niet expliciet in op de factoren die tot armoede leidden. 
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In 2001 verscheen de dissertatie van Van der Vlis over Delftse bedeelden, Leven in Armoede, die 
eveneens is gebaseerd op gezinsreconstructies. Aan de hand daarvan geeft zij een beeld hoe arme 
Delftenaren leefden in en naast de bedeling. In haar studie besteedt zij aandacht aan de strategieën 
die de armen hanteerden om inkomsten te verwerven.24 Zij verwijst daarbij onder meer naar het in 
1974 verschenen boek van Olwen Hufton, The Poor of Eighteenth Century France, waarin de term 
‘economy of makeshifts’ wordt geïntroduceerd, waarmee het wisselende geheel van uiteenlopende 
inkomstenbronnen wordt aangeduid die de armen moesten aanboren in de strijd om het bestaan.25 
Hufton was een van de eersten die armen als zelfstandig handelende personen ten tonele voerde. Zij 
maakten gebruik van diverse mogelijkheden om inkomsten te verwerven: werk, seizoensmigratie, 
bedelen, formele steun van particulieren of de overheid en informele, onderlinge hulp. Daarnaast 
waren er vergrijpen, variërend van smokkel, diefstal en banditisme tot prostitutie en het verlaten 
van kinderen. In feite komt deze ‘economy of makeshifts’ neer op een wijze van overleven die als 
een strategie aangeduid kan worden.

Wat betreft het hanteren van strategieën, kwam in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
het begrip ‘overlevingsstrategie’ naar voren. Van Rachel Fuchs verscheen in 1992 het boek Poor & 
pregnant in Paris, waarin zij ingaat op de overlevingsstrategieën van alleenstaande moeders in de 
Franse hoofdstad in de negentiende eeuw. In datzelfde jaar verscheen in Nederland de dissertatie 
van Marco van Leeuwen getiteld: Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850; armenzorg als beheersings- 
en overlevingsstrategie. Van Leeuwen veronderstelt in deze studie dat in pre-industrieel Europa een 
algemene armencultuur bestond, in die zin dat armen trachtten te overleven met een vindingrijk-
heid in de vorm van individuele handelingen die gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. 
Deze opvatting gaat – net als die van Hufton – uit van een actieve opstelling van behoeftigen, in 
tegenstelling tot de meer passieve rol die centraal staat in het hierna te bespreken concept van de 
culture of poverty. Van Leeuwen noemde het doelbewust en doelgericht handelen van armen om te 
trachten hun wensen optimaal te verwezenlijken met de middelen die hun ter beschikking stonden, 
‘overlevingsstrategieën’.26 Deze veronderstelling is nogal ongenuanceerd. Er waren immers ook 
groepen uit de burgerij en andere stedelingen die niet tot de elite behoorden, maar wel bijdroegen 
aan de armenzorg, aangezien zij misschien ook ooit van de bedeling gebruik moesten maken. Als 
zodanig was het gebruik maken van de armenzorg niet alleen een overlevingsstrategie, maar had 
zij ook het karakter van een onderlinge, sociale verzekering. Bovendien waren handelingen die een 
buitenstaander – in het heden – als een strategie of een onderdeel daarvan ervaart, voor degene 
die deze verrichtte waarschijnlijk vaak niet meer dan een gebruik waarbij men zich de strategische 
betekenis niet bewust was.27 Tegenover de overlevingsstrategieën van de armen staan, in dit polari-
satiemodel van Van Leeuwen, de beheersingsstrategieën van de rijken, die volgens de visie van Van 
Leeuwen verschillende motieven hebben om armenzorg aan te bieden.

Oscar Lewis formuleerde naar aanleiding van antropologisch onderzoek in Midden-Amerika 
een belangrijke theorie over de leefwijze van armen en noemde dit een ‘culture of poverty’. 
Volgens Lewis ontwikkelden armen een dusdanige ‘armoedecultuur’ in de vorm van onder meer 
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fatalisme, gevoelens van hulpeloosheid en achtergesteldheid en wantrouwen jegens instituties, 
dat zij het niveau van armoede niet of uiterst moeilijk konden ontstijgen en daarmee een naar 
verhouding geïsoleerde subcultuur binnen de samenleving vormden.28 Lewis kreeg vele navolgers. 
In Nederland besteedden onder meer de genoemde Van Leeuwen en – voor Groningen – Vincent 
Sleebe aandacht aan de ‘culture of poverty’. In zijn studie over Arm Leiden (1994) refereert G.P.M. 
Pot in eerste instantie niet aan de ‘culture of poverty’, maar vraagt hij zich af, of er wat betreft de 
Leidse bedeelden in de periode 1750-1850 gesproken kan worden van een arbeidersklasse, of juist 
een ‘lompenproletariaat’. Hij komt tot de conclusie dat de meeste bedeelden deel uitmaakten van 
de arbeidende klasse en voor korte of langere tijd tot de bedeling vervielen. De Leidse bedeelden 
in het door Pot beschreven tijdvak vormden aldus geen lompenproletariaat, maar een integraal 
onderdeel van de arbeidersmassa.29

Paul Kok maakte studie van armen in Leeuwarden in de periode 1880 tot 1930 en werpt daar-
bij de vraag op of de leefwijze van de armen werkelijk wordt gekenmerkt door een armoedecultuur 
van ‘leven bij de dag’, gepaard gaand met criminaliteit, drankmisbruik en prostitutie. Hij vraagt 
zich ook af of de armenzorg vooral een instrument was om – zoals Van Leeuwen beweerde – armen 
zich te laten gedragen zoals de hulpverleners dat wilden. Wat de leefwijze betreft, kon Kok slechts 
twee zaken nagaan, waarin de armen konden verschillen van de overige leden van de toenmalige 
samenleving: buitenkerkelijkheid en ongehuwd samenwonen. Het blijkt dat beide even weinig 
voorkwamen bij de ondersteunden als de andere Leeuwarders. Andere verschijnselen waaruit 
afwijkende waarden en normen van de ondersteunden zouden kunnen blijken vindt Kok niet, 
behalve dan drankmisbruik, maar dat was beperkt en nam na 1890 sterk af. Het kostbare kwartje 
dat ondersteunden over het algemeen trouw afdroegen voor de begrafenisverzekering duidde zelfs 
op een grote zelfbeheersing. Ook vindt hij geen aanwijzingen dat armoede via de opvoeding van de 
ene op de andere generatie werd overgedragen. Kortom, Kok komt tot de conclusie dat de vooroor-
delen van welgestelde tijdgenoten en de latere ideeën over het bestaan van een armencultuur voor 
zijn Leeuwarder ondersteunden rond het begin van de twintigste eeuw niet kloppen. Wat betreft de 
motieven voor het verstrekken van armenzorg geeft Kok aan dat angst zowel op landelijk (macro) 
als gemeentelijk (meso)niveau een drijfveer voor het beleid ten aanzien van de armen was. Wel 
hield het bestuur naar buiten toe vol, dat het om verheffing van de arme ging. Het wel degelijk aan-
wezige sociale-angstmotief werd in discussies over armenzorg veelal verzwegen, bijna verdrongen, 
en afgeschermd door over verheffing te spreken. In het Interbellum raakte het angstmotief op de 
achtergrond, evenals de nadruk op zedelijke verheffing. Beide maakten plaats voor het motief van 
‘sociale rechtvaardigheid’. Van een beheersingsstrategie, zoals Van Leeuwen die beschrijft, is volgens 
de bevindingen van Kok bij de Leeuwarder ondersteunden dus alleen sprake voor zover het gaat om 
het voorkomen van (ernstige) ongewenste gedragingen van de ‘burgers in de bijstand’.30
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Ar m o e D e

Ten slotte is er, nog moeilijker grijpbaar, de armoede zelf. Liever gezegd, de omstandigheden die 
armoede veroorzaken. Waardoor ontstaat of verergert armoede? De factoren die hieraan ten grond-
slag liggen, zijn van een zeer uiteenlopend karakter. Ze variëren van zeer klein- tot zeer grootscha-
lig: van individueel of gezinsniveau tot stedelijk, regionaal, nationaal, Europees of zelfs mondiaal 
niveau. Ze wisselen bovendien van eenmalig, via geregeld of regelmatig, tot blijvend: van inciden-
teel tot cyclisch en structureel. Sommige veroorzaken op hun beurt een keten van gebeurtenissen 
en bovendien overlappen of versterken ze elkaar. Zo spint zich rond de armoede een ingewikkeld 
samenspel van verklaringen. Om die uiteenlopende factoren te achterhalen via archivalia is een 
lastige opgave. Bij verklaringen van armoede zullen gedachteconstructies van anderen (mede) een 
grote rol spelen.

De Britse dominee en econoom Thomas Robert Malthus verdedigde in het in 1789 verschenen 
Essay on the Principles of population de stelling dat mensen arm zijn en blijven omdat de bevolking 
de neiging heeft iedere 25 jaar te verdubbelen, terwijl de bestaansmiddelen niet toenemen volgens 
een dergelijke meetkundige, maar een rekenkundige reeks. Deze ontwikkeling kan volgens Malthus 
op tweeërlei wijze ten positieve keren. Enerzijds kan de groei van de bevolking worden beperkt 
door oorlogen, hongersnoden en rampen, zodat de verhouding met de bestaansmiddelen wordt 
hersteld. Malthus noemt dit ‘positive checks’. Anderzijds heeft de mens de mogelijkheid om zelf 
preventieve maatregelen te treffen, de zogenaamde ‘ preventieve checks’. Malthus rekent daartoe 
moreel gedrag zoals laat huwen en seksuele onthouding. Door dergelijke ‘checks’ keert de omvang 
van de bevolking vervolgens weer terug op een niveau waarbij opnieuw een tijdelijk evenwicht 
bestaat met de beschikbare hoeveelheid bestaansmiddelen. Het levenspeil van de massa schom-
melt volgens deze visie altijd rond een minimum.31 Deze gedachten van Malthus hebben velen tot 
onderzoek geïnspireerd en de relatie tussen economie en bevolkingsontwikkeling tot een breed en 
vruchtbaar historisch thema gemaakt. Zo lanceerde de economisch historicus Ernest Labrousse in 
1932 de term ‘crise de type ancien’. Hij constateerde een relatie tussen perioden van hoge voedsel-
prijzen en oversterfte in Frankrijk.32 Wilhelm Abel publiceerde in 1935 de studie Agrarkrisen und 
Agrarkonjunktur, waarin hij betoogde dat het ritme van het economisch leven in de pre-industriële 
maatschappij door de agrarische en niet door de stedelijke economie werd bepaald. Deze agrarisch-
economische conjunctuur hangt volgens zijn zienswijze samen met demografische ontwikkelingen, 
de groei, stagnatie of vermindering van bevolking.33 Het was de Franse historicus Jean Meuvret die 
deze theorie van de honger- of ‘subsistence’-crisis verder uitwerkte. Volgens hem stond een reeks 
misoogsten aan de basis van een serie gebeurtenissen die uiteindelijk resulteerden in een demo-
grafische crisis, totdat goede oogsten het evenwicht weer herstelden.34 Wilhelm Abel werkte de in 
zijn Agrarkrisen beschreven samenhang tussen de agrarische economie en de demografie verder uit 
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in zijn in 1974 verschenen publicatie Massenarmut und Hungerkrisen im Vorindustriellen Europa. 
Al deze studies zijn gebaseerd op het door Malthus beschreven evenwicht tussen bevolking en 
bestaansmogelijkheden. Dit is een constant thema in de school van de Franse Annales, waartoe 
onder meer E. Labrousse, F. Braudel, P. Goubert en E. Le Roy Ladurie behoren. Zij worden dan 
ook wel neomalthusiaans genoemd. Deze historici gingen uit van een ‘homeostase’, het bestaan van 
een langdurig wankel evenwicht tussen de bevolkingsomvang en de bestaansmiddelen.

Bij de bovenstaande benadering is feitelijk sprake van een cyclische ontstaansfactor voor armoe-
de in de vorm van een wisselende economische conjunctuur, die buiten de invloed van mensen zelf 
lag. Een andere cyclische factor waren de seizoensinvloeden. Zo was er tijdens het zomerseizoen 
in het agrarisch bedrijf meer vraag naar werk, terwijl er tijdens de winter vrijwel geen activiteiten 
waren. In laatstgenoemd seizoen waren de werktijden korter door het korten der dagen met als 
gevolg een afname van inkomsten, terwijl door de korte dagen, koude en vorst de behoefte aan 
verlichting, brandstoffen, kleding en voedsel juist toenam.

Een andere groep benaderingen van het ontstaan van armoede hebben betrekking op de mid-
delen die mensen in het leven ten dienste kunnen staan. Dit kan in het kort omschreven worden 
als het ‘kapitaal’ dat iemand bezit. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan stoffelijke, ‘aardse’ 
goederen, maar ook aan immaterieel bezit, zoals kennis. Een van degenen bij wie deze benadering 
zichtbaar is, was de Nederlandse jurist en socioloog Jeronimo de Bosch Kemper. Van zijn hand 
verscheen in 1851 een monumentaal boekwerk over de armoede in Nederland, haar oorzaken 
en mogelijke remedies.35 Hiermee was De Bosch Kemper iemand die voor ons land al vroeg op 
systematische wijze armoede en de oorzaken daarvan beschreef. Opvallend bij de door hem te boek 
gestelde oorzaken is, dat ze voor een aanzienlijk deel van immateriële aard zijn; zij liggen vooral op 
het gebied van zedelijkheid, gezondheid, kennis en arbeidsmarkt en zijn daarmee sterk sociologisch 
getint. Oorzaken zoals zeventiende- en achttiende-eeuwers die zelf voor armoede aanvoerden, zoekt 
men bij De Bosch Kemper tevergeefs. Als enige, algemene materiële oorzaak noemde hij slechts 
gebrek aan kapitaal. Op het persoonlijke vlak zag De Bosch Kemper gebrek aan werk vooral als 
een gevolg van een gebrek aan een vermogen tot arbeid – en daarmee dus gebrek aan persoonlijk 
kapitaal.36 Hij stelde een lijst van oorzaken van armoede op. In deze sterk sociologisch-historisch 
getinte indeling ligt een groot deel van de vermelde oorzaken bij de mensen of individuen. Op zich 
is dat positief, want dat houdt in dat aan die zaken mogelijk iets verbeterd kon worden. De Bosch 
Kemper deelde de oorzaken van armoede in als volgt:37
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algemene oorzaken oorzaken bij specifieke volken oorzaken bij specifieke personen

•	 gebrek	aan	voortbrenging	
door:
- gebrek aan zedelijke 

grondbeginselen;
- gebrek aan kennis;
- gebrek aan kapitaal

•	 gebrek	in	de	verdeling	van	
arbeid

•	 achterlijkheid	in	voortbren-
ging door gebrek aan produc-
tieve krachten;

•	 gebrek	aan	zedelijke	grondbe-
ginselen;

•	 gebrek	aan	algemeen	toegepas-
te wetenschappelijke kennis;

•	 gebrek	aan	kapitaal	(geen	
oorzaak in Nederland)

•	 te	vroege	huwelijken	zonder	
middelen van bestaan;

•	 onzedelijkheid;
•	 misbruik	van	sterke	drank;
•	 zwakke	lichaamsgesteldheid;
•	 verkwisting;
•	 gebrek	aan	onderwijs;
•	 te	grote	concurrentie	bij	

gewone arbeid;
•	 gebrek	aan	werk	is	meestal	ge-

brek aan vermogen tot arbeid

Opvallend is, dat bij latere studies de mentaliteit als oorzaak van armoede gedurende meer dan een 
eeuw vrijwel niet meer aan bod komt.

De oorzaken van armoede bij specifieke personen die De Bosch Kemper noemde, komen 
opnieuw – zij het in een ander kader – aan de orde in de werken van de Franse socioloog Pierre 
Bourdieu. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw heeft Bourdieu een materialis-
tische cultuurtheorie uitgewerkt. Daarin hanteert hij de begrippen ‘economisch kapitaal’, ‘cultu-
reel kapitaal’ en ‘sociaal kapitaal’ en gaat hij in op het ontbreken daarvan als een verklaring voor 
armoede op microniveau. Het begrip ‘economisch kapitaal’ spreekt in feite voor zich als materieel 
bezit in de vorm van roerende en onroerende goederen. Hieraan ontbrak het de armen uiteraard 
vooral. Onder het begrip ‘cultureel kapitaal’ verstaat Bourdieu de geestelijke bagage die iemand bij 
zich draagt in de vorm van door opvoeding en opleiding verkregen kennis. Bij de armen liet deze 
in veel gevallen te wensen over. Het derde en laatste begrip is dat van ‘sociaal kapitaal’. Dit kan 
worden gedefinieerd als ‘de mogelijkheid van individuen om hulpbronnen te mobiliseren uit de 
sociale netwerken waar men deel van uitmaakt’.38 De meeste oorzaken van armoede bij individuen 
die De Bosch Kemper noemt, kunnen worden teruggevoerd op een gebrek aan ‘cultureel kapitaal’ 
in de zin van een gebrek aan opvoeding en opleiding: vroege huwelijken, onzedelijkheid, drank-
misbruik, verkwisting en een gebrek aan gevolgd onderwijs. Dergelijke oorzaken voor armoede op 
het persoonlijke vlak zijn tevens kenmerken van individuele armoede bij personen die niet alleen 
individueel maar ook in groepen van diverse samenstelling centraal staan in het navolgende deel. 
De vele hiervoor uiteengerafelde en systematisch vermelde factoren die ten grondslag liggen aan 
armoede, komen vervlochten in allerhande wisselende samenstellingen al naargelang plaats, tijd en 
andere omstandigheden weer aan de orde bij de behandeling van degenen die er het slachtoffer 
van waren: de armen.

Sinds het verschijnen van het boek van De Bosch Kemper zijn aan de achtergronden voor het 
ontstaan van armoede diverse nieuwe theorieën toegevoegd. Een verbinding met de benadering van 
Rowntree, die wees op de wisselende samenstelling van de groepen armen, de gevolgen van wat de 
gezinscyclus is genoemd, ligt voor de hand.39 40 Afgezien van de economische conjunctuur was de 
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gezinscyclus, samen met de seizoenswerkloosheid, over het algemeen een dynamisch element in de 
samenstelling van het gezinsinkomen.

De bovenstaande studies wijzen op aspecten die verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan 
van armoede. Een poging tot het creëren van een samenhang daartussen ontbrak echter. Aan het 
einde van de twintigste eeuw verschenen in binnen- en buitenland enkele werken die daarin voor-
zagen en een overzicht van de oorzaken van armoede bevatten. In 1994 verscheen een belangrijke 
studie van Robert Jütte, Poverty and deviance in early modern Europe, waarin hij op basis van veel 
empirische studies tot een generalisatie kwam. Jütte onderscheidde in zijn theoretisch overzicht een 
drietal hoofdoorzaken van armoede, namelijk incidentele, cyclische en structurele.41 Tot de eerste 
categorie rekende hij ziekte – met name epidemieën – en oorlogen. Onder de tweede categorie 
schaarde Jütte de prijsbewegingen veroorzaakt door schaarste ten gevolge van bevolkingsdruk, de 
hongercrises, die ten grondslag lagen aan een keten van gebeurtenissen. Terwijl dit oorzaken op 
korte termijn betreft, zijn er tevens bewegingen op de lange termijn, die samenhangen met de 
situatie van de Europese economie in het algemeen. Ten slotte rekende Jütte onder de structurele 
oorzaken van armoede de eerder genoemde theorie van de gezinscyclus.

Wat het eigen land betreft, verscheen in 1990 de studie van Van Leeuwen over armoede in 
Amsterdam. Hierin noemt hij vijf hoofdoorzaken die zijns inziens verantwoordelijk zijn voor ver-
arming, namelijk structuurveranderingen in de Europese economie, bijvoorbeeld het verval van de 
Hollandse stapelmarkt na de Gouden Eeuw, dan de duurte van voedsel op korte termijn, vervol-
gens de seizoensinvloeden, vooral de effecten van winters, voorts de gezinscyclus en ten slotte het 
uiteenvallen van de ‘adaptieve gezinseconomie’. Van deze vijf factoren is de eerste van structurele 
aard, de tweede en derde factor zijn beide van incidentele aard, dat wil zeggen dat ze eenmalig zijn 
of onregelmatig terugkeren en de twee laatste hebben – hoewel het geheel verschillende grootheden 
betreft – een cyclisch karakter. Deze vijf hoofdoorzaken zijn – zoals Van Leeuwen zelf zegt – niet 
dekkend voor alle factoren waardoor armoede kan ontstaan.42 Ze bieden echter wel een integratie 
die in eerdere benaderingen niet aanwezig was. De bovenstaande benaderingen bieden de uitgangs-
punten voor dit boek en leiden tot een aantal verwachtingen.

ve rwAc h t i n g e n

Op grond van de hierboven aangehaalde en verdere bestudeerde literatuur kan een aantal factoren 
en omstandigheden worden geformuleerd, waarvan verwacht mag worden, dat ze voor Groningen 
van belang kunnen zijn.

Ten eerste is dat de wankele balans tussen bevolking en bestaansmiddelen in het Groningen 
van de zeventiende eeuw: er was een grote onzekerheid vanwege het krijgsgewoel in en rond de 
Republiek, dat bovendien soms heel dicht bij de Stad kwam. De pre-industriële economie bewoog 
zich binnen smalle marges en was zeer vatbaar voor misoogsten door bijvoorbeeld strenge winters 
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en andere rampen. Door dergelijke omstandigheden kon een aanzienlijk deel van de bevolking tot 
de groep van potentiële armen gerekend worden. 

Groningen was een relatief grote stad in een uitgestrekte regio. De Stad had een ontwikkelde 
economie met een verzorgende nijverheid, een dienstverlenende sector, maar ook een omvangrijke 
sociale groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat waren de arbeiders en kleine middenstan-
ders, die in moeilijke tijden een beroep op de armenzorg zouden kunnen doen. Een polarisatiemo-
del, zoals Van Leeuwen veronderstelt voor Amsterdam, ligt daarom niet voor de hand.

Soldaten spelen om twee redenen een grote rol in de ontwikkeling van Groningen. De kans dat 
een ‘culture of poverty’ onder de armen kan worden aangetroffen, zou voor deze groep wel eens het 
grootst kunnen zijn. Vanwege het soldatenleven met zijn reizen en de geringe status die het beroep 
van militair had, is het zeer aannemelijk dat zij een eigen, specifieke houding ten opzichte van de 
armenzorg aannamen. Bovendien maakte de aanwezigheid van een grote groep soldaten(gezinnen) 
die regelmatig bij de armenzorg aanklopte, de organisatie van de bedeling complex. Immers, de 
gezinshoofden, die in oorlogstijd vaak afwezig waren, stonden ‘op repartitie’ (op de betaalrol) bij 
de provincie, maar vroegen zorg aan in de stad. Toen de provincie in 1621 de reguliere bijdrage 
aan de stedelijke armenzorg beëindigde, liet zij de Stad zitten met een fors financieringsprobleem. 
Pogingen van de diaconie om de daardoor optredende tekorten aan te vullen met bijdragen van-
uit de stadskas, die het stadsbestuur op haar beurt weer bij de provincie probeerde te verhalen, 
versterkten mogelijk de tendens tot ‘verstatelijking’ in de zin van Bram de Swaan en Dirk van 
Damme. 

De vele arbeiders, kleine middenstanders en soldatengezinnen kunnen beschouwd worden 
als groepen voor wie de specifieke persoonlijke oorzaken van armoede, zoals beschreven door De 
Bosch Kemper, gelden. In meer moderne sociaalwetenschappelijke termen kan worden gezegd dat 
zij weinig economisch, sociaal en cultureel kapitaal bezaten, waardoor ze op bepaalde momenten 
in het leven snel en vaak op armenzorg waren aangewezen.





Deel A – Armenzorg

‘Nobody likes welfare, neither those who pay for it, those who administer it, 
nor those who depend on it for survival’ (Fuchs, Poor & Pregnant in Paris, 230)





De s tA D gro n i n g e n o m s t r e e k s  1594

De stAD groningen omstreeks 1594

Alvorens te beginnen aan de behandeling van de drie delen die respectievelijk de armenzorg, de 
armen en de armoede in Groningen in de periode 1594-1795, is het voor het algemene beeld 
van belang om een beeld te schetsen van de Stad en haar sociaal-economische en politieke positie 
omstreeks 1600.43

Groningen had zich in de periode vanaf de eerste vermelding in 1040 als ‘villa Gruoninga’ – in 
aanleg een Drents dorp op de noordelijke uitloper van de Hondsrug – tot omstreeks het einde van 
de zestiende eeuw ontwikkeld tot een stad met een centrumpositie in de wijde omgeving. Niet 
voor niets kregen de aangrenzende, oorspronkelijk Friese, landschappen Fivelingo, Hunsingo en 
het Westerkwartier de benaming ‘Ommelanden’. In deze gebieden wist de Stad zich door de handel 
een invloedrijke positie te verwerven. Het stapelrecht, bedoeld om handel en nijverheid te bevorde-
ren, speelde daarbij een belangrijke rol. Dit recht hield in het kort in, dat koopwaar niet door- of 
uitgevoerd mocht worden alvorens te zijn opgeslagen en ter verkoop aangeboden in de Stad. Een 
belangrijke mijlpaal in dat opzicht was het verbond van de landschappen tussen Eems en Lauwers 
en de Stad, waarin werd vastgelegd dat alle graan uit de Ommelanden alvorens het zou worden 
uitgevoerd, ter verkoop op de markt in Groningen moest worden aangeboden. Bovendien mocht 
in de Ommelanden geen ander bier (waarbij graan een belangrijke rol in de productie speelde) 
verkocht worden dan dat afkomstig uit de Stad. Naast de Ommelanden werden ook het Gorecht 
en de Oldambten onder dit recht begrepen. In de zestiende eeuw voerde Groningen de druk op 
de handhaving van dit stapelrecht op, wat vooral verzet van de tweede handelsstad in het gebied, 
Appingedam, uitlokte. 

Naast deze invloedssfeer had de Stad in het omringende en verder afgelegen gebied veel bezit-
tingen. Daarbij ging het respectievelijk om de aangrenzende weide- en hooilanden en hamrik-
ken – dit waren de, oorspronkelijk onverdeeld gebleven, graslanden buiten de wierden die vaak 
onderliepen – en voorts het Gorecht en de beide Oldambten, terwijl de stad Groningen bovendien 
Westerwolde in pand had. De sterke positie van Groningen berustte op de functie als regionaal 
marktcentrum. Vanuit die achtergrond sloot de Stad vele handelsverdragen, onder meer met steden 
als Hamburg en Bremen en onderhield zij tevens handelsbetrekkingen met Holland, Westfalen, het 
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Rijngebied, Engeland en het Oostzeegebied. Op grond van deze bezittingen, (politieke) invloeds-
sferen en handelsbetrekkingen stond de Stad aan het einde van de vijftiende eeuw op het toppunt 
van haar macht.

Met de zestiende eeuw volgde een periode van buitenlandse invloeden en de uitoefening van 
het landsheerlijk gezag door respectievelijk de graaf van Oost-Friesland, de hertog van Gelre en uit-
eindelijk keizer Karel V. In deze tijd steeg de zogenaamde stapeldwang en mede daardoor de tegen-
stelling met de Ommelanden. De opstand tegen de landsheer en de daarmee gepaard gaande krijgs-
successen resulteerde erin dat de Stad met de Reductie in 1594 samen met de Ommelanden als het 
gewest Stad en Lande deel ging uitmaken van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Bij de Reductie, de ‘terugvoering’ naar de Unie van Utrecht, waartoe een aantal gewesten zich 
verbonden had en waarop de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden stoelde, verdwenen 
in principe de katholieke bestuursleden uit de stedelijke instellingen en namen protestantse hun 
posities in, maar bleef de bestuursstructuur zelf ongewijzigd. De top daarvan werd gevormd door 
Burgemeesters en Raad: het belangrijkste bestuurlijke, rechtsprekende en wetgevende orgaan op 
stadsniveau en voor de eerder genoemde onderhorige gebieden, waar zij werden vertegenwoordigd 
door een ambtsman en drosten. Het stadsbestuur bestond uit vier burgemeesters en twaalf raadshe-
ren, die bij belangwekkende zaken bijgestaan werden door de gezworen meente. Van de raad trad 
jaarlijks de helft af op ‘Sint Petri Ad Cathedram’ (Sint Pieterdag), 22 februari. Voor de keuze van 
de nieuwe raadsleden werd een vijftal ‘keurheren’, meest oud-raadsleden, door het lot aangewezen. 
Van de ambtenaren ter vaste ondersteuning van het stadsbestuur was de ‘syndicus’, een rechtsge-
leerde, het belangrijkst. De magistraat bestuurde niet alleen het directe stadsgebied, maar ook de 
stadsjurisdicties: het Gorecht en de Oldambten, en vanaf 1619 Westerwolde. Als vertegenwoordi-
gers van de stad in deze gebieden traden respectievelijk een ambtsman en drosten op. In feite had 
Groningen omstreeks de zestiende eeuw bijna de helft van het grondgebied van het latere gewest 
Groningen in bezit en oefende het daarover de politieke en economische macht uit. In dat opzicht 
kan gesproken worden van een ‘stadstaat’.

Op het rechtsprekende vlak vormde het voltallige college van burgemeesters en raad het zoge-
naamde ‘volle gericht’, waarvan de competentie zich zowel tot civiele als strafzaken uitstrekte. 
Bij civiele kwesties ging het onder meer om erf- en huwelijksgoederenrecht, koopcontracten en 
schuldvorderingen. In geval van strafzaken verrichtten een burgemeester en drie raadsleden onder-
zoek. Vervolgens las de advocaat-fiscaal, te vergelijken met een openbaar aanklager, de eis voor 
aan de voltallige raad, die daarna een oordeel velde. Bij het ‘volle gericht’ kon men ook in beroep 
gaan tegen uitspraken van lagere gerechten en vonnissen van stadsjurisdicties. In 1623 volgde de 
oprichting van het ‘nedergericht’, bedoeld voor kleinere zaken en eventueel ondersteuning van het 
‘volle gericht’ in strafzaken. De competentie van het ‘nedergericht’ strekte zich uit van verzoek tot 
burgerschap en het lidmaatschap van enkele gilden tot de verkoop van vaste goederen en zaken als 
belediging, voogdijkwesties en schuldvorderingen. Op het juridische vlak fungeerden burgemees-
ters en raad ook als notaris, vooral bij de overdracht van onroerend goed en aanverwante zaken.
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Tot de belangrijke stedelijke instellingen na burgemeesters en raad behoorde het college van 
het gild-, water- en stapelrecht, onder voorzitterschap van een ‘olderman’, die werd bijgestaan door 
twee ‘busheren’, verantwoordelijk voor het beheer van de kas. Dit orgaan bestond aanvankelijk uit 
zestien leden, maar werd aan het begin van de zeventiende eeuw gehalveerd. Het college behartigde 
de Groninger handelsbelangen hetgeen in praktijk neerkwam op handhaving van het stapelrecht en 
het afhandelen van daarmee samenhangende geschillen. Tegen uitspraken van dit gerecht konden 
stadsbewoners in beroep gaan bij burgemeesters en raad, terwijl Ommelanders dat konden doen 
bij de hoofdmannenkamer. Deze instantie was een rechtsprekend en bestuurscollege in Groningen, 
waarin zowel de stad als de Ommelanden vertegenwoordigd waren. 

Dan waren er enkele kleinere rechtsprekende organen. Een klein, tweekoppig, rechtscollege 
vormden de bouwmeesters van de 18 burgergilden; alle gilden die de Stad kende. Aan het hoofd 
van ieder gilde stond een olderman, bijgestaan door twee hoofdelingen of ‘hovedingen’. De twee 
bouwmeesters werden gekozen door de gezamenlijke gilden en moesten hen vertegenwoordigen bij 
het stadsbestuur, rechtspreken in onderlinge gildekwesties of geschillen tussen leden van eenzelfde 
gilde. Tegen uitspraken van bestuur en raad kon men in beroep gaan bij burgemeesters en raad. 
Dit college werd in 1663 – na het gildeoproer –afgeschaft. Dan was er het acht leden tellende 
college van de ‘heren van de kluft’, dat rechtsprak in kleine onenigheden tussen buren over zaken 
als vertimmeringen, bouwvergunningen en waterlopen. Men zag bovendien toe op de handhaving 
van de orde in, en op de fysieke netheid van de kluft. Ook verrichtten de ‘heren van de kluft’ 
eventueel onderzoek in strafzaken. Ook op de uitspraken van dit college was beroep mogelijk bij 
burgemeesters en raad. Ten slotte was er een college van ‘Commissarissen tot de kleine zaken’, dat 
aanvankelijk bestond uit een raadsheer en twee kooplieden. Na 1697 werd het uitgebreid naar twee 
raadsheren en drie kooplieden. Dit gerecht behandelde geschillen inzake de graanhandel. Ook hier 
was beroep mogelijk bij burgemeesters en raad. 

In tegenstelling tot het wereldlijke bestuur, zoals hierboven vermeld, volgde er na de Reductie 
wel een verregaande reorganisatie van geestelijke instellingen. De hiërarchische organisatie van de 
katholieke kerk met aartsbisdommen, bisdommen en parochies maakte plaats voor een meer ‘platte 
organisatie’ op calvinistische grondslag met trekken die duidelijk verwezen naar de stad Emden, 
aan de overzijde van de grensrivier de Eems, waarheen na het begin van de Opstand en daarop-
volgende schermutselingen en vervolgingen vele prominente protestanten waren uitgeweken en als 
ballingen verbleven. De Reformatie in Groningen werd – door toedoen van stadhouder Willem 
Lodewijk – van bovenaf opgelegd, waarbij het Tractaat van Reductie bepaalde dat voortaan de 
‘gereformeerde religie’ (= hervormde godsdienst) de enig toegestane was. Kerkelijke bijeenkomsten 
van andere geloven dan dit waren verboden. De parochiekerken, pastorieën en andere kerkelijke 
bezittingen werden overgedragen aan de nieuwe kerkgemeenten. Naar het model van Emden werd 
een kerkenraad gevormd die bestond uit de predikanten en 16 oudere mannen die het toezicht 
moesten uitoefenen op de kerkelijke leer en de tucht. Ten behoeve van de armenzorg werd een zelf-
standig college van 16 diakenen in het leven geroepen: een geheel andere situatie dan vóór 1594.
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Ten slotte is het van belang om te vermelden dat Groningen een garnizoensstad was, een 
omstandigheid die zijn weerslag had op armenzorg, armen en armoede. Al in de middeleeuwen 
was deze op een strategische plaats gelegen nederzetting van belang als onder meer een voor-
uitgeschoven post van het bisdom Utrecht. Uiteindelijk verkreeg de Stad een grote mate van 
autonomie en werd ze als vesting van grote betekenis in de strijd om de heerschappij van de 
‘Friese’ gebieden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Groningen een vestingstad 
van betekenis. Ook daarna zou Groningen een garnizoensstad blijven, todat er met de Vestingwet 
van 1874 definitief een einde kwam aan de versterkte Stad. De positie van vestingstad bracht met 
zich mee dat er constant soldaten in Groningen gelegerd waren. De omvang van het garnizoen 
varieerde al naar gelang de politieke omstandigheden en met de afwisseling van oorlog en vrede. 
De aan- en afwezigheid van groepen soldaten en hun gezinnen had zijn weerslag op het leven in 
de Stad; de soldaten(gezinnen) vormden een bijzondere groep in de stad-Groninger samenleving. 
Hoewel de soldij niet werd betaald door de Stad, deden de soldaten(gezinnen) ingeval van armoede 
vaak wel een beroep op de armenzorg van de ‘gereformeerde’ gemeente, of van andere religeiuze 
denominaties binnen Groningen. Deze omstandigheden brachten met zich mee dat tijdens de 
periode van de Republiek in de stad Groningen over het al of niet verstrekken van hulp aan arme 
soldaten(gezinnen) geregeld discussie ontstond.
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1    Armenzorg in De stAD groningen vóór 
1594

Over de armenzorg in de Noordelijke Nederlanden vóór 1250 is vrijwel niets bekend; dat geldt 
ook voor Groningen. De middeleeuwse armenzorg kan worden opgesplitst in twee onderdelen, 
enerzijds algemene liefdadigheid voor behoeftige en dakloze vreemdelingen en anderzijds de 
parochiale verantwoordelijkheid voor de eigen armen, die buiten hun eigen schuld in behoeftige 
omstandigheden waren geraakt.44 Voor de eerste categorie was er ‘om Gods wil’ voedsel en onder-
dak (voor enkele nachten). ‘Passanten’ konden aanvankelijk terecht in kloosters, maar naarmate 
in de Noordelijke Nederlanden steden tot ontwikkeling kwamen, werden daarin gasthuizen of 
hospitalen gesticht voor reizenden met een krappe beurs, die een verblijf in een herberg niet kon-
den bekostigen. Vanaf circa 1250 kenden veel steden dergelijke gasthuizen. De in de dertiende 
en veertiende eeuw in aantal en betekenis toenemende steden oefenden grote aantrekkingskracht 
uit op de plattelandsbevolking die er arbeid of ondersteuning dacht te vinden. Nu vonden in de 
uitdijende steden talloze arbeidskrachten een bestaan, maar hulpbehoevenden konden slechts reke-
nen op tijdelijk onderdak. In logies voor de laatste categorie van ‘arme ellendige lude’ voorzagen 
ook de gasthuizen slechts tijdelijk. Zieken konden echter, indien noodzakelijk, aanspraak maken 
op een langduriger verblijf.45 Van de oudst bekende gasthuizen is in veel gevallen niet na te gaan 
wanneer en door wie ze zijn gesticht, wegens het ontbreken van stichtingsoorkonden. Mogelijk is 
de geleidelijkheid bij het ontstaan van dergelijke instellingen mede een reden voor het ontbreken 
van zulke oorkonden.

De e e r s t e gro n i n g e r g A s t h u i z e n

Het oudst bekende gasthuis in Groningen is het ‘Convent van den Hilghen Gheeste’ in de 
Pelsterstraat, genoemd in een charter van 1267. Groningen was toen een (handels)stad van beteke-
nis.46 Net als vele andere gasthuizen van oude datum lag ook het Heilige Geestgasthuis aan de rand 
van de stad, in dit geval vlakbij de oude Herepoort, de belangrijkste toegang vanuit het zuiden, 
even westelijk achter de oude Herepoort in de omstreeks 1190 vervaardigde houten ommuring, 
juist ten noorden van de Nieuwstad.47 Heilige Geestgasthuizen kwamen overal in Europa voor. 
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Telkens kwamen ze tot stand op initiatief van leken, met een zekere controle van het stadsbestuur. 
Ook in de Noordelijke Nederlanden waren het stedelijke gasthuizen, of hospitalen in grote dor-
pen, die een oude relatie hadden met de parochiale armenzorg. Sinds de dertiende eeuw lieten 
pastoors in grote parochies de armenzorg over aan uit hun gemeente gekozen ‘armmeesters’ of 
‘Heiligegeestmeesters’. Zij hielden inzamelingen ‘ter ere van de Heilige Geest’ ten behoeve van 
arme zieken en organiseerden een armendis voor de huisarmen.48 Reeds in de veertiende eeuw ont-
ving het gasthuis giften van mensen die (al) hun bezittingen aan het gasthuis schonken in ruil voor 
levenslange kost en inwoning. Dit waren de zogenaamde ‘proveniersplaatsen’, waarbij mensen een 
‘proeve’ of ‘prove’ voor een verzorgde oude dag betaalden. Vooral in de loop van de zestiende eeuw 
kreeg het gasthuis meer en meer het karakter van een proveniershuis. Uit die tijd dateren ook de 
eerste oorkonden met voorwaarden, verbonden aan een opname. Zo voorzag het huis de provenier 

Brood- en boterloodjes van het Armhuiszittend Convent met het opschrift ‘AHS 1559’. Tussen de letters en het jaartal een 
wapenschild met een dwarsgeplaatste balk (vermoedelijk het stadswapen van Groningen).
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van brood, boter, kaas en een potje bier in de ‘reventer’ (eetzaal).49 De Stad had toen reeds lang 
grote invloed op de armenzorg, want Burgemeesters en Raad benoemden de voogden van de met 
de armenzorg belaste ‘Heiligen Geest’, evenals de voogden van het gasthuis.50

Lange tijd – althans op grond van het beschikbare bronnenmateriaal – schijnt het Heilige 
Geestgasthuis het enige ‘gesticht van liefdadigheid’ in de stad Groningen te zijn geweest. Overigens 
was dat in vele steden niet anders. Pas tegen het midden van de veertiende eeuw is er sprake van 
een tweede gasthuis in Groningen. De Stad had juist een woelige tijd achter de rug met een oorlog 
tussen de prefect van Groningen en een partij van waarschijnlijk kooplieden in de jaren 1308-
1311. In 1342 verkochten de augustijner heremieten te Appingedam een woning, genaamd het 
‘Rungelehues’, met erf in de Kijk in ’t Jatstraat aan de ‘cureet’ (pastoor) van de A-kerk, Johannes 
Sweneken. De Damster broeders hadden dit bezit in de roerige eerste decennia van de veertiende 
eeuw verworven door een schenking van twee begijnen van het stad-Groninger Menoldaconvent. 
De aankoop van pastoor Sweneken had ten doel de stichting van een gasthuis voor de armen, dat 
hij en zijn opvolgers zouden besturen. Vermoedelijk is dit het latere ‘Armen Convent’ geweest, 
want in 1459 trad pastoor Jacobus Henricus van de parochie op namens dit convent.51

zo rg vo o r l e p ro z e n e n ‘A r m e h u i s z i t t e n’ 

Leprozen of melaatsen waren verplicht buiten de steden te wonen. In de periode van de twaalfde tot 
en met de veertiende eeuw vonden zij meestal een onderkomen in hutten langs de invalswegen naar 
de stad. Op dergelijke voor hen strategisch gelegen plaatsen konden zij gemakkelijk aalmoezen van 
passanten vergaren, hun voornaamste bron van inkomsten. Uit dergelijke verzamelingen van hut-
ten groeide vaak een gesticht of leprozerie.52 Ten behoeve van de zorg voor leprozen kende de stad 
Groningen het Sint Jurriënsgasthuis bij Helpman. Sint-Jurgen of George, bekender als Sint Joris, 
was de beschermheilige van de melaatsen. De naar deze heilige vernoemde uithof van het Heilige 
Geestgasthuis lag noordwestelijk van het gehucht Helpman, aan de westzijde van de Hereweg, de 
belangrijkste weg vanuit het zuiden naar de stad. Dit onderkomen voor ‘Lazarusesche menschen’ 
werd gesticht in 142253, tijdens de woelige periode 1396-1438, waarin Stad en Ommelanden in de 
klem zaten tussen de oorlogsvoerende partijen van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren en de 
Friezen, tussen de partijschappen van Schieringers en Vetkopers en Oost-Friese hoofdelingen. Ook 
in de Stad zelf heerste verdeeldheid.54 Stichters waren de Groninger burgemeesters Bruen Klinge 
en Henric ter Bruggen, samen met de provisor Johan Namyng van het Heilige Geestgasthuis. Zij 
schonken daartoe grond en een huis.55 Het gasthuis zou bestierd worden door twee ‘huusmeysters’, 
geassisteerd door een knaap en in samenwerking met de moeder van het ‘ziechuys’.56 Het was de 
melaatsen van St. Jurriënsgasthuis toegestaan van tijd tot tijd te bedelen in de stad Groningen:
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Voirt die zieken moghen ter weke drie daghen komen in stad alze des sondages des dinxdages ende des vrydages 

ende bidden op dat kerchof ende solen sitten inder boeijen ende anders nerghent. Ende wat ghelde en ghegheven 

wordt dat moghen zie holden tot ore selfs behoef ende voirt van den kerchove mogen zie gaen bidden by der 

straten spyse ende dranck al en guede lude willen gheven het ter tijt dattet twe uren is over myddacht dan zolen 

zie weder uut der stad wesen ofte men sal sie uutwysen nich weder daer yn te komen.57

In 1437 werd een nieuw genootschap opgericht, dat speciaal gericht was op armen die gebrek 
leden in hun woningen en – dit in tegenstelling tot de onvermogende bewoners van gasthuizen 
– ‘armhuissitten’ of ‘huesarmen’ werden genoemd. De nieuwe broederschap zag het licht met 
toestemming van de magistraat, mits de broeders ‘heten sullen niet allene vermits der name mer 
ook werlick verwesers ende procuratores der Arme Huissitten’. De broederschap bestond uit 20 
leden. Vier van hen kregen een bijzondere ‘kwaliteit’ als ‘procuratores’ of voorstanders, die de gaven 
ten behoeve van de arme huiszittenden moesten invorderen. Van het geld verzorgden zij kleding, 
schoeisel, eten en drinken en andere noodzakelijkheden volgens begeerte van de schenkers en 
goeddunken van de procuratores. De zittende procuratores kozen met raad van hun medebroeders 
de opvolgers van afgetreden of gestorven leden en dienden de nieuw gekozenen ter beëdiging te 
presenteren aan de burgemeesters op ‘sunte Peters avendt ad Cathedram’ (21 februari), wanneer 
ook de kerkvoogden werden gekozen en beëdigd door het stadsbestuur.58

ve r D e r e s t i c h t i n g e n i n D e v i j f t i e n D e e n z e s t i e n D e e e u w

De stichting van het Ludeken Jargesgasthuis volgde in 1450, toen inmiddels een einde gekomen 
was aan de gewelddadige pogingen van de Oost-Friese hoofdelingen en hun bondgenoten om 
hun macht in de Ommelanden uit te breiden. Er brak een tijdperk van vrede en veiligheid aan, 
waarin de Stad kans zag haar politieke en economische macht over de Ommelanden uit te brei-
den.59 Stichters van het Jargesgasthuis waren Albert Jarges en zijn echtgenote Ludeke. Het daartoe 
bestemde gebouw lag achter het door hen bewoonde huis. Ludekina legde in 1468 het bestuur in 
handen van de Broeders des Gemenen Levens. Waarschijnlijk is dit gesticht later verplaatst naar de 
Breegang, gelegen tussen de Folkinge- en de Haddingestraat, want op die locatie wordt in een char-
ter van 1568 een ‘vrouw Luijkens gasthuis’ genoemd, waarvan de bestuurders van het Fraterhuis 
ook de voogdij hadden. In een uit 1574 daterend stuk is eveneens sprake van een ‘Vrouw Ludeken 
Jarghens Gasthuis’, dan gelegen in de Haddingestraat. In 1516 huisvestte dit gesticht ten minste 
twaalf conventualen. Het schijnt toen reeds in verval te zijn geweest, aangezien de procuratoren 
van de Armehuissitten aan de inwoners brood toewezen.60

In 1479 volgde een stichting door Syerd de Mepsche, weduwe van Otto ter Hansouwe, ten 
behoeve van de huisvesting van vijftien armen in de Oude Kijk in’t Jatstraat.61 Het gasthuis was 
gesticht 
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tott eren godes marien synre lieuer moder alle godes hilligen onse heren gode mit sinen twaleff apostelen sunte 

Annen en sunte Elysabeth’ en was ‘tot behoeff vyfteyn arme menschen die men aldaer tot ewyggen dagen van 

hoeden holden ende bewaren sullen in voedinge myt bewaringe alze den armen noet doet.

Het gasthuis had oorspronkelijk de naam St.-Annengasthuis, ter ere waarvan ‘alle jaer vp sunte 
Annen dach’ de rekening gedaan zou worden van inkomsten en uitgaven.62 Aan het einde 
van diezelfde eeuw (1495) volgde nog het in de noordwesthoek van de stad gelegen Jacob-en-
Annagasthuis, gesticht door Jacob Grovens en zijn echtgenote Eteke Sluchtinge, ter ere van God en 
de heilige vrouwe St.-Anna, de moeder van Maria; ‘in dit gasthuus zal met tot ewigen dagen holden 
ende spisigen twaleff arme luden stedes hen’. In 1539 werd dit aantal uitgebreid met nog eens vijf 
personen, dankzij een gulle gift van de proost van Loppersum, mr. Ulffert Sibrandes.63

In de zestiende eeuw volgde de stichting van verschillende gasthuizen. Het Sint Anthoniegasthuis, 
gelegen aan de Rademarkt, was in 1517 opgericht op initiatief van het stadsbestuur. Oorspronkelijk 
bestemd voor bejaarde armen, bood dit gasthuis in de loop van de zestiende eeuw tevens onderdak 
aan krankzinnigen.64 Ook dit convent lag, traditioneel, aan de stadsrand, vlak achter de buitenste 
Oosterpoort.65 De patroon aan wie dit gasthuis zijjn naam ontleende, was de heilige Antonius van 
Padua (1195-1231) die gehoorzame armoede predikte. Hij gold tevens als de patroon van verloren 
zaken. Aan het einde van de zestiende eeuw (1591) deed Joannes Baroldi Helda, een uit Groningen 
afkomstige Keulse kloosterling en tweede zoon van Jan Luitjesz. Helda en Lisabeth Baroldi, afstand 
van zijn vaderlijk erfdeel ten behoeve van de stichting van een gasthuis. Deze stichting zou de 
naam Joannes Baroldi of Jan Luitjensgasthuis krijgen.66 Het Eenensgasthuis moet eveneens in 
de zestiende eeuw zijn opgericht, maar het stichtingsjaar is onbekend. Hetzelfde geldt voor het 
Ubbenahuis, dat in ieder geval dateert van vóór het jaar 1521.67

Uit het voorgaande volgt dat de Stad aan de vooravond van de Reductie reeds beschikte over 
een dozijn voorzieningen voor bejaarde proveniers en armen die deels bovendien gespecialiseerde 
zorg boden aan leprozen en krankzinnigen.
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2  De Armenzorg sinDs 1594

in l e i D i n g

In de vele steden die de Republiek rijk was, bestonden over het algemeen heel wat instellingen 
die zich bezighielden met armenzorg, variërend van gast- en weeshuizen tot armhuizen. Daarnaast 
waren er de ‘huiszittende’ armen en de ‘bestedelingen’ die waren ondergebracht bij particulieren. 
Vele instellingen van voor de Reformatie bleven na de invoering van de protestantse godsdienst 
bestaan. In de loop der tijd kwamen er nieuwe bij, waarbij er een trend was in de richting van 
specialisatie. Het geheel was een samenstel dat we nu zouden betitelen met de term ‘sociale kaart’. 
Deze kon van stad tot stad sterk verschillen, met name waar het de verhouding tussen stedelijke 
en kerkelijke instanties betrof, die verantwoordelijk waren voor de plaatselijke armenzorg. In 
sommige steden waren de gereformeerde diaconie en de daaraan verbonden instellingen daar als 
eersten verantwoordelijk voor; andere steden kenden een mengvorm van stedelijke en kerkelijke 
instellingen. Er wordt wat dat betreft wel gesproken van twee modellen, wanneer het de opzet van 
de plaatselijke armenzorg betreft.

mo D e l l e n vA n A r m e n zo rg 

Wanneer we de ‘sociale kaart’ van diverse steden beschouwen aan de hand van de literatuur, dan 
kunnen we concluderen, dat er ten tijde van de Republiek sprake was van een variatie in armen-
zorg voor wat betreft de verhouding tussen overheid, kerk en particulieren. Het gebruikelijkst was 
het zogenaamde ‘centrale model’, gekenmerkt door een structuur waarbij de instellingen die actief 
waren op het terrein van de armenzorg in één organisatie of instelling waren ondergebracht, of 
wanneer ze ressorteerden onder het oppertoezicht van één instantie, meestal het stadsbestuur. De 
gecentraliseerde organisatievorm vond over het algemeen zijn oorsprong in de zestiende eeuw, toen 
vele steden op het gebied van armenzorg te kampen hadden met problemen, die op hun beurt 
resulteerden in aanpassingen en hervormingen. In veel gevallen leidde dat tot veranderingen in het 
systeem, met name een grotere invloed van het stadsbestuur. Over de vraag welke motieven aan 
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deze ontwikkeling ten grondslag lagen, verschillen de meningen. Volgens één theorie zou de cen-
tralisatie van de armenzorg deel uitmaken van humanistische hervormingen die over het algemeen 
drie kenmerken hadden, namelijk bedelverboden, het samengaan van een verplichting tot werken 
met bedeling van uitsluitend ‘ware armen’ en centralisatie van armenfondsen onder oppertoezicht 
van het stadsbestuur. De belangrijkste theoreticus van de op humanistische leest geschoeide armen-
zorg was Juan Luis Vives, wiens traktaat getiteld De subventione pauperorum in 1526 te Brugge 
verscheen.68 Volgens een andere theorie waren die hervormingen een reactie op een verscherping 
van het sociale probleem in de jaren 1520 door een combinatie van ‘structurele transformaties’ en 
conjuncturele problemen als prijsstijgingen en misoogsten, epidemieën en oorlogen. In deze tijd 
kregen charitatieve instellingen het moeilijk en in reactie daarop verschenen publicaties van niet 
alleen humanistische, maar ook katholieke en protestantse auteurs die pleitten voor een realistische 
aanpak door drastische hervormingen.69

Het terugdringen van de katholieke kerk tijdens de Republiek, waarbij haar goederen werden 
geconfisqueerd bood de overheid de mogelijkheid om de invloed op de armenzorg zowel imma-
terieel als materieel te vergroten. Als zodanig konden deze ontwikkelingen een opmaat vormen 
naar een ‘centraal model’. Het centraal model kende gedurende de zeventiende eeuw in de praktijk 
enkele varianten, naar de mate van centralisatie. De meest gecentraliseerde varianten waren die 
waarbij één organisatie verantwoordelijk was voor de gehele armenzorg in een stad, bijvoorbeeld 
in ’s-Hertogenbosch, dat openbare armenzorg voor alle gezindten kende.70 Deze verregaande 
vorm van centralisatie was eveneens aan de orde in andere steden waar de gereformeerde diaconie 
voor de algehele armenzorg verantwoordelijk was. Dat was onder meer het geval in Rotterdam en 
Nijmegen.71 Ook was er een variant met twee partijen, bestaande uit een samenwerkingsverband 
tussen het stadsbestuur en de gereformeerde kerk. Heel wat steden kenden deze organisatiestruc-
tuur, bijvoorbeeld Delft, Gouda, Kampen, Leiden, Schiedam, Zwolle en Dokkum. In Leeuwarden 
waren eind zestiende eeuw drie partijen verantwoordelijk voor de armenzorg.72 Tenslotte was er 
een meer gedecentraliseerd model van armenzorg, met naast de overheid verschillende zelfstandig 
functionerende diaconieën. Een voorbeeld hiervan is Amsterdam.73

Overigens moet bij deze indeling in modellen niet gedacht worden aan een statische situatie. 
In de loop der tijd vond een zekere ontwikkeling plaats. Daarbij valt te denken aan de opkomst 
van de diaconieën van andere religieuze denominaties dan de gereformeerde, in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw. In Leiden hadden in de periode 1750-1854 de vele instellingen die actief 
waren op het gebied van sociale zorg vrijwel alle een kerkelijke achtergrond. Aan het einde van de 
achttiende eeuw was daar vervolgens weer een meer centraliserende tendens in de vorm van een 
toenemend overheidsingrijpen.74

De vraag is, of de organisatie van de Groninger armenzorg tijdens de Republiek overeenkwam 
met een van de bovenstaande modellen. De organisatiestructuur van de armenzorg in Groningen 
aan het eind van de zestiende eeuw is echter vrij moeilijk te interpreteren. Het lijkt erop dat de 
armenzorg in de Stad in eerste instantie in handen werd gelegd van de gereformeerde diaconie, 
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vergelijkbaar met de hierboven omschreven variant van het ‘centrale model’, zoals Rotterdam en 
Nijmegen kenden. In dit opzicht leek de wijze waarop Burgemeesters en Raad van Groningen na 
de Reductie de armenzorg inrichtten in eerste instantie op het beeld van de armenzorg als vangnet 
voor alle inwoners, maar het bleek in de praktijk toch anders te liggen. Er bestond een spanning 
tussen de zorg voor alle stedelijke armen, zoals het stadsbestuur wenste, en de kerk die gericht was 
op haar leden.75 Dat de gereformeerde diaconie ten minste omstreeks het midden van de zeven-
tiende eeuw bedoeld was voor alle armen, bleek uit haar eigen vermelding in juli 1660: ‘daer doch 
onse diaconie over alle armen sonder onderscheijt gestelt is’.76 Waarschijnlijk nam de Groninger dia-
conie na de Reductie deels de plaats in van de Armhuissittenbroederschap. Een belangrijke activiteit 
van deze broederschap vormden de uitdelingen aan de armen bij het ‘geefhues’, waarschijnlijk de 
benaming van het tegen de zuidgevel van de Martinikerk gelegen boter-en-broodhuisje. Na de 
Reductie zetten de Armhuiszitten deze uitdelingen weliswaar voort, maar zij legden zich voortaan 
vooral toe op de verzorging van bejaarden in hun gasthuis.77

Titelpagina van de Generale Ordre van 
de Hervormde Diaconie van Groningen, 
derde druk, 1730 (de eerste druk ver-
scheen in 1660). 
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De overheersende positie van de gereformeerde kerk, in casu de diaconie, op het gebied van de 
armenzorg hing waarschijnlijk samen met de positie van Groningen aan het einde van de zes-
tiende eeuw als katholiek bolwerk, dat na de Reductie in 1594 een door Burgemeesters en Raad 
vastgestelde ‘Kercken Ordening’ kreeg ‘met advys ende op ’t welbehagen’ van stadhouder Willem 
Lodewijk, waarbij de opvattingen van de voormalige balling Doede van Amsweer een belangrijke 
rol speelden. De armenzorg werd neergelegd bij de diakenen onder toezicht van de gereformeerde 
kerkenraad. Dit duidt op een invoering van ‘bovenaf ’ van armenzorg op calvinistische grondslag, 
waarbij geen ruimte werd geboden aan andere vormen, zoals de katholieke armenzorg.78 De gere-
formeerde diaconie van Groningen was jaarlijks financiële verantwoording schuldig aan het stads-
bestuur. Dat geschiedde in de praktijk ieder jaar in maart, wanneer de magistraat gecommitteerden 
benoemde, meestal een burgemeester en zijn assessoren en een secretaris, om de diaconierekening 
in te nemen.79

De v e r h o u D i n g ov e r h e i D-k e r k m e t b e t r e k k i n g tot D e A r m e n zo rg

Uit de hierboven geschetste modellen bleek al, dat bij de armenzorg qua organisatiestructuur ver-
schillende vormen van samenwerking bestonden tussen stedelijke overheden en andere instanties. 
Hierboven kwamen reeds de hervormingen op het gebied van de armenzorg in de zestiende eeuw ter 
sprake, maar ook in de periode daarop volgden hervormingen. De vraag is, wat de betekenis daarvan 
was, welke rol de overheid en de kerk daarbij speelden en wat de onderlinge verhouding tussen beide 
grootheden was. In de literatuur bestaan er wat dit punt betreft verschillende opvattingen.

Lis en Soly achtten de invloed van hervormingen tijdens recessie in de periode van 1630 tot 
1750 onbelangrijk. Met uitzondering van Frankrijk kunnen de toen geëntameerde projecten worden 
betiteld als een ‘dode letter’. Dat wil echter niet zeggen, dat de zestiende-eeuwse hervormers en de 
achttiende-eeuwse filosofen geen invloed hebben uitgeoefend op de armenzorg. In de meeste gevallen 
werden hun ideeën pas in de praktijk gebracht wanneer ze in economische of politieke termen kon-
den worden ‘vertaald’, dat wil zeggen, wanneer de drie-eenheid bestaande in liefdadigheid, controle 
en arbeidsregulering samenviel met de reële of vermeende belangen van werkgevers en autoriteiten. 
Daadwerkelijke veranderingen vonden pas plaats na 1750, toen de industrialisatie opnieuw aanlei-
ding gaf tot een grondige herziening van de sociale politiek in de betrokken regio’s en centra.80

Volgens Van Loo zag de overheid haar taak op het gebied van de armoede puur ‘politioneel’ en 
greep zij pas in, wan neer armoede leidde tot uitwassen als bedelarij, landloperij en criminaliteit. 
Die rol zou dus puur repressief zijn en gestalte krijgen in de vorm van verordeningen, burger-
wachten en justitië le vervolging.81 Gras constateerde daarentegen voor Drenthe, dat de overheid 
ook een opbou wende rol kon spelen: met het scheppen en uitbouwen van een wettelijk kader had 
de Landschapsoverheid een actief aandeel in de totstandkoming en instandhouding van een naar 
omstandigheden behoorlijk functionerende diaconale armenzorg volgens de normen in de tweede 
helft van de achttiende eeuw.82
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Hoe was nu ten tijde van de Republiek de verhouding tussen overheid en kerk op het gebied 
van de armenzorg in Groningen? Hierboven is aangegeven dat het stadsbestuur van Groningen een 
grote invloed uitoefende op de diaconie. Bij andere instanties was dat eveneens het geval, zoals in 
het gros van de gasthuizen. Van het dozijn van deze instellingen dat de Stad aan het einde van de 
zestiende eeuw telde, was zeker driekwart oorspronkelijk gesticht ten behoeve van het onderhoud 
van arme lieden. Sinds 1630 stonden niet alleen alle weeshuizen in de Stad, maar ook het meren-
deel van de gasthuizen onder controle van het stadsbestuur. Die controle hield in, dat de voogden 
van dergelijke gasthuizen werden benoemd door de burgemeesters.83

Over enkele van de al vóór 1630 bestaande gasthuizen had het stadsbestuur niet het opper-
toezicht. Datzelfde gold voor een aantal na dat jaar gestichte conventen. Overigens streefde de 
Stad er wel naar om het oppertoezicht over deze gasthuizen te verkrijgen en slaagde zij daar ook 
gedeeltelijk in.84 Een van de redenen waarom de magistraat hier belang bij had, was dat gasthuizen 
aanvankelijk nog een voorname rol speelden in de armenzorg, aangezien een groot deel van deze 
instellingen volgens de statuten bedoeld was voor onderhoud van armen. Naarmate de kosten van 
levensonderhoud in de zeventiende en achttiende eeuw stegen, terwijl waarschijnlijk ook de gemid-
delde leeftijd van de conventualen verder toenam, kwamen de gasthuizen steeds krapper bij kas 
te zitten. Ten gevolge hiervan hanteerden de meeste gasthuizen steeds hogere inkoopsommen, die 
in de loop van de achttiende eeuw konden oplopen tot boven de 1.000 gulden. Daarmee waren 
gasthuizen niet meer bereikbaar voor minbedeelden en kregen ze steeds meer het karakter van 
bejaardenhuizen voor de meer gegoeden. Desalniettemin namen diverse gasthuizen nog personen 
op zonder een inkoopsom van hen te vragen.85 Deze niet-betalende proveniers drukten zwaar op de 
financiën van de gasthuizen en werden – volgens Spaans – door de armvoogdij hier ondergebracht, 
omdat ze bijvoorbeeld wegens gebreken moeilijk waren uit te besteden.86

mA At r e g e l e n vA n h e t s tA D s b e s t u u r e n D e g e r e f o r m e e r D e D i Ac o n i e  t e g e n 
b e D e l A r i j

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen de Stad en de gereformeerde diaconie was het 
optreden tegen bedelarij. In beginsel berustte de controle op de inkomende vreemdelingen en 
tevens op de bedelarij bij het stadsbestuur, dat op dit vlak nauw samenwerkte met de gereformeerde 
diaconie. Zo was de eerste armenorde, van 1610, een gemeenschappelijk product van beide par-
tijen en werd deze ontworpen door een predikant, deels op basis van bestaande verordeningen, 
vervolgens als plakkaat gepubliceerd door de Stad en ten slotte uitgevoerd door de diaconie. De 
totstandkoming van deze orde had bijzonder veel voeten in de aarde. Reeds in februari 1608 had 
de Groninger predikant Acronius een concept-armenorde vervaardigd. In augustus van dat jaar 
drongen de diakenen erop aan, de raad te verzoeken ‘datter in de artijkelen van der armenor-
deninghe wat mach ghedaen werden’. Maar erg schoot het blijkbaar niet op, want in november 
van datzelfde jaar stelde de kerkenraad voor een armenorde te maken alsof het een noviteit was. 
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Uiteindelijk besloot de kerkenraad pas een jaar later, in februari 1609, dat ds. Acronius samen met 
de boekhouder, twee diakenen en twee ouderlingen een armenorde zou opstellen. In oktober van 
dat jaar verschenen de diakenen en vermaande het consistorium hen ‘de quade ordeninghe der 
armen te verbeteren unde eenen goeden armenordeningh te maecken bij unde mit consent eens 

De contra-remonstrantse predikant Johannes Acronius (1565-1627) was betrokken bij het opstellen van de ‘Armen Ordeninge’ 
van 1610. 
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ehrbaren rades’. Daarop volgde in december het besluit dat ds. Acronius de door hem opgestelde 
orde zou indienen bij de raad. Acronius toonde het concept pas in januari 1610 aan de kerken-
raad, waar het toen ook werd voorgelezen en vervolgens goedgekeurd. In maart gaven de diakenen 
hun goedkeuring aan de nieuwe armenorde. Daarop werd deze openbaar ‘angheslagen en met der 
klocken affghepubliceert’. Gezien de opzet, ten dele een samenvoeging van bestaande regels die met 
name ten doel hadden bedelarij en het binnenkomen van vreemde armen tegen te gaan, had deze 
Armenorde eerder het karakter van een ‘Bettelordnung’.87

In de jaren 1612, 1614 en 1620 werden deze maatregelen herhaald.88 In 1621 volgde een her-
druk van de armenorde van 1610, nu gericht tegen de ‘diversche stercke Bedelaren ende andere 
Vagebunden alhier in onser Stadt nederghesettet ende noch dagelyx meer ende meer, so hier ende 
daar in hoecken en winckelen solden nedersetten’. Alle bedelaars werden gelast binnen veertien 
dagen de stad te verlaten en niet terug te keren. Overtreders wachtte een fikse straf. De strafmaat-
regelen, die ingezetenen ervan moesten weerhouden om dergelijke bedelaars onderdak te bieden, 
hielden ongetwijfeld verband met het aflopen van het Twaalfjarig Bestand.89 Bij een volgend plak-
kaat, dat de Stad in september 1629 uitvaardigde, konden ‘vreemde bedelaars’ een nog krachtiger 
optreden verwachten, zoals opsluiting in het tuchthuis, dit ter onderscheid van de ‘ware armen’ die 
voor bedeling in aanmerking konden komen.90

De diaconie kampte in 1634 met oplopende kosten van de armenzorg, die zij mede weet aan 
‘het anwas en toenemen der armen bij de straten bedelende’.91 Uiteindelijk benoemde men een 
commissie die middelen moest bedenken om ‘die omlopende Bedelaers te wercke te stellen’, het-
geen resulteerde in het opnieuw inrichten van een spinhuis, in 1634.92 Het daarop volgende jaar 
stelde het stadsbestuur een nieuwe, ‘pertinente’ ordonnantie op voor het ‘inkomen ende verblijff 
der vremdelingen alhijr in dese stat’, in combinatie met een instructie voor de poortwachters, die 
voortaan de namen van alle binnenkomende personen alsmede hun verblijfplaats moesten note-
ren.93 De burgers zelf moesten iedere avond de namen van hun logés, indien ze van buiten de Stad 
afkomstig waren, opgeven.94 

Na deze maatregelen volgden enige jaren van relatieve rust, totdat in de periode 1640-1650 de 
klachten over de binnenkomst van vreemde armen toenamen en de maatregelen daartegen nave-
nant werden uitgebreid. Zo kreeg de stadsschout eind 1642 de opdracht om met zowel zijn eigen 
dienaren als de diakendienaren onderzoek te verrichten naar de onderkomens waar de onlangs 
ingekomen bedelaars logeerden. Wanneer ze werden ontdekt, volgde uitzetting uit de stad met de 
aanzegging, dat bij terugkeer lijfstraffen zouden volgen.95 Onderwijl spande de boekhouder-diaken 
zich in om de bedelaars op water en brood te laten zetten. Gedeputeerde Staten willigden een door 
hem ingediend verzoek in, om daartoe een deel van het Jakobijnerklooster beschikbaar te stellen, 
dat al een tuchthuis herbergde.96 De jaren 1646-1650 stonden eveneens in het teken van voort-
durende aandacht voor maatregelen tegen bedelaars, die in nog groteren getale toestroomden na 
februari 1648 in verband met de Vrede van Munster. Zodanig, dat het stadsbestuur het in de zomer 
van dat jaar hoognodig achtte ‘dat burgers en ingezetenen worden ontlast van dagelijks bij de deu-
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ren lopende bedelaars’.97 In 1650 volgde dan ook nog een gedrukte armenorde, die beschouwd kan 
worden als een voortzetting van de lijn, ingezet met de armenorde van 1610, een plakkaat tegen 
bedelaars en vagebonden van 1614 en een ordonnantie tegen vreemde armen en bedelaars van 
1629, zij het dat de in 1650 uitgevaardigde regelgeving een aanmerkelijk strenger karakter had.98 
Maar ook deze maatregelen konden niet verhinderen, dat in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw de overlast van bedelaars en vagebonden voortduurde. In 1654 wilde de magistraat de repa-
ratie van het ‘provinciale werk-huis’ bevorderen en hen daar tewerkstellen.99

Na het duurtejaar 1662, toen een precieze registratie van armen was opgemaakt, volgden in 
1663 en 1668 opnieuw klachten over ‘de van buiten inkomende bedelaers en vagabonden’ en dat 
‘bedelaars sich wederom verstouten bij die deuren aalmoessen te bidden’. In december 1669 vroeg 
de boekhouder zich af, wat hem te doen stond met ‘alle die armen’ aangezien ‘nu’ het bedelen 
verboden was, ze hem ‘seer lastich vielen’. De kerkenraad achtte het raadzaam om het stadsbestuur 
een monstering voor te stellen, waarop vervolgens het ‘omlopende gespuis uitgesett’ kon worden 
en het oude plakkaat tot wering van inkomende bedelaars vernieuwd.100 Nog in 1674 klaagde de 
boekhoudend diaken, ‘dat alhijr veele vaste en starcke loije bedelaeren bij de merckten en straeten 
wierden bevonden’. Een jaar later riep het stadsbestuur de stadsschulte met zijn dienaren en de 
diakendienaren op om streng op te treden tegen de ‘bedelaers en vagabunden’.101 In een resolutie 
van 1679 maande het stadsbestuur eigenaren van huizen en kamers opnieuw om geen vreemde 
bedelaars te huisvesten op straffe van een boete van drie carolusgulden.102

In 1682 was de situatie zodanig, dat de kerkenraad zich ergerde aan

de ongemijne stouticheijt van de bedelaers, de welcke sich verlatende op de goedertierenheijt van Borgm[eeste]-

r[e]n ende Raedt derfden seggen dat haer detentie in het provinciale tuchthuijs maer voor weijnige daegen 

soude sijn.

Vanwege die ongekende brutaalheid verzocht het consistorium het stadsbestuur, dat wanneer de 
armendienaars bedelaars naar het tuchthuis hadden gebracht, die aldaar een geruime tijd vast te 
houden en vervolgens na vrijlating uit de Stad te jagen. Het stadsbestuur stemde daarmee in en 
gelastte bovendien de armendienaars om niet alleen oude en gebrekkige bedelaars naar het tucht-
huis te brengen, maar vooral ook degenen die daar met handenarbeid de kost konden verdienen.103 
Deze opvattingen lijken in 1684 weer te zijn gewijzigd, althans wat de diaconie betrof, want deze 
maakte bezwaar tegen het ‘aanhouden’ van bedelaars, die dan ten laste van de diaconie kwamen, en 
verlangde dat ze met een ‘teerpenning’ werden weggezonden.104 Tijdens de heersende armoede in 
1686 ordonneerde het stadsbestuur dat de diaconiedienaren ernstig moesten worden vermaand

dat deselve gehouden sullen sijn om de armen bij de deuren vindende bedelen, anstonts nae het provinciale 

Tugthuis wegh te brengen, en dat de voogden van gem[elde] tugthuis nogh de tughtmeester sodane bedelaers niet 

wederom op vrije voeten souden mogen stellen, als op speciale ordre van Borgem[eeste]r[en] ende Raedt.105
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Meer nog dan het beëindigen van een uitkering wegens bedelen, gebruikten de diakenen onder-
stand als een middel ter disciplinering, namelijk om arme lieden ertoe te bewegen het bedelen ach-
terwege te laten. Gedurende de gehele periode 1731-1795 ‘casseerden’ de diakenen echter slechts 
vijf stadsbewoners wegens bedelen. Bij Tonke Doedens ging het in 1732 behalve om het bedelen 
ook nog eens om ‘quaad comportement’.106 

Uiteraard kwam bedelarij in verhevigde mate voor in tijden van economische achteruitgang. 
Dat blijkt duidelijk uit de datering van plakkaten die bedelarij moesten tegengaan. In een stad als 
Groningen, waar de bevolking bijna 70 procent van de diaconie-inkomsten opbracht via de col-
lecten in de burgervaandelen, in de kerken en op kerkhoven, was het niet verwonderlijk dat magi-
straat en kerkenraad de klachten van inwoners over bedelaars die langs de deuren trokken of zich 
posteerden bij kerkportalen uiterst serieus behandelden. Dat bleek eens te meer, toen in 1758 een 
publieke collecte ten bate van de diaconie maar liefst 10.000 gulden opbracht, maar dat ‘bij gele-
genheit van deze ruime mildadigheit der ingezetene wierde gewag gemaakt van enorme bedelarijen, 
vooral van vreemdelingen’. De kerkenraad was inmiddels van oordeel, dat de magistraat te hulp 
moest schieten, ‘aangezien de Diacon-dienaars daartoe alleen niet instaat waren’. Hierbij stelde de 
kerkenraad voor, om bij het stadsbestuur de oprichting van een werkhuis te bespreken.107

In het najaar van 1758 werd een zekere Benjamin Josephs, woonachtig in het zevende vaandel, 
zesde rot, ervan beschuldigd dat hij een ‘jooden quartier’ had opgericht, ‘waarin alle Lantloopers 
worden gelogieerdt’. Het stadsbestuur gelastte hem daarop zich te onthouden van de huisvesting 
van bedelaars en landlopers.108

De ‘s o c i A l e k A A rt’  vA n gro n i n g e n

De meeste grotere steden op het grondgebied van de Republiek kenden in de zestiende eeuw reeds 
een gevarieerd stelsel van instellingen voor liefdadigheid en hulpbehoevenden. Een dergelijk scala 
aan voorzieningen was toen al kenmerkend voor steden en kan dienen als een indicator voor de 
mate van verstedelijking.109 In de zeventiende eeuw vertoonden dergelijke sociale zorginstellingen 
in verschillende steden binnen de Republiek overeenkomstige ontwikkelingen.110 In de loop van 
deze en de achttiende eeuw voltrok zich een voortgaande specialisatie. Zo kwamen er weeshuizen 
voor ouderloze kinderen van zowel burgers als armen, dolhuizen voor krankzinnigen, beterhuizen 
voor mensen met wangedrag, tuchthuizen voor bedelaars en criminelen, werkhuizen voor werkver-
schaffing aan de armen en armenhuizen als alternatief voor de uitbesteding van veelal oude bedeel-
den. Foucault benadrukte dat veel instellingen in het zeventiende-eeuwse West-Europa het licht 
zagen vanwege de uitbreiding van de macht van het overheidsgezag, verweven met het burgerlijke 
denkbeeld dat deugd een staatszaak was. Deze ontwikkeling ging gepaard met een verminderende 
tolerantie voor afwijkend maatschappelijk gedrag.111 Bovendien speelde sinds het laatste kwart van 
de zeventiende eeuw het proces van verzelfstandiging van de armenzorg van de andere religieuze 
denominaties een rol. Aanvankelijk ontstonden zo de eigen diaconieën van de Walen, de doopsge-
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zinden, de lutheranen, de rooms-katholieken en de joden. Vervolgens stichtten ook zij eigen gast-, 
wees- en armenhuizen.

Zoals hierboven reeds aangehaald, zouden we alle instellingen die actief waren op het gebied 
van de armenzorg nu de ‘sociale kaart’ noemen. Ook is al geconstateerd, dat het daarbij in het 
geval van Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw om een reeks van instellingen ging: 
gasthuizen, weeshuizen, diaconieën, en werkhuizen. Het dolhuis en het tuchthuis hadden ook 
raakvlakken met de armenzorg. Zo fungeerde het tuchthuis ten dele als gesticht voor bedelaars en 
herbergde het dolhuis krankzinnigen die niet voor zichzelf konden zorgen en zodoende afhankelijk 
waren van de diaconie. Tussen de instellingen onderling konden grote verschillen bestaan: sommige 
gasthuizen hanteerden inkoopsommen en andere in het geheel niet. De diversiteit aan diaconieën 
van de diverse religieuze denominaties die de Stad sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw 
kende, bracht mee dat zij alle hun eigen opnamecriteria hanteerden. De organisaties waaronder 
deze instellingen ressorteerden waren ook verschillend van karakter: kerkelijk, zoals de diaconieën 
en enkele wees- en werkhuizen, particulier, zoals diverse gasthuizen, stedelijk, zoals het dolhuis en 
het Stadswerkhuis, of provinciaal, zoals het tuchthuis. In het navolgende overzicht komen deze 
instellingen en organisaties aan de orde.

Hoewel de situatie in Groningen, waar de armenzorg was neergelegd bij de gereformeerde dia-
conie, vergelijkbaar was met de variant van het ‘centrale stelsel’, zoals ook Rotterdam dat kende, 
fungeerden er daarnaast ook andere instellingen voor armenzorg. In dat opzicht was er enige gelij-
kenis met het ‘Amsterdamse model’ van armenzorg, waarin ook vele instellingen werkzaam waren. 
Wel functioneerden in Amsterdam – in tegenstelling tot Groningen – nog ‘huiszittenmeesters’ 
voor stedelijke armenzorg, naast de diakenen van de gereformeerde kerk. In Amsterdam waren na 
de overgang naar het protestantisme, in 1578, de burgemeesters oppervoogden over de armen- en 
godshuizen in de stad en konden ze als zodanig regenten over die instellingen aanstellen en beslis-
sen over de financiën.112 Opvallend is, dat in het midden van de achttiende eeuw Groningen samen 
met Leeuwarden behoorde tot de eerste steden in de Republiek die, om de kosten van de bedeling 
te verminderen, een andere weg van armenzorg wilden inslaan door armen te reactiveren. Dit 
experiment kwam overigens in Groningen niet van de grond.113 

In de navolgende paragrafen wordt een onderverdeling van de Groninger instellingen gemaakt 
en hun rol in het gehele stelsel van armenzorg beschreven.
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3   De gereformeerDe DiAconie en DAArAAn 
gelieerDe inrichtingen

in l e i D i n g

Onder de gereformeerde diaconie van Groningen viel in de zeventiende en de achttiende eeuw een 
reeks aan inrichtingen. Ten eerste zorgden de diakenen zelf voor de ‘huiszittende armen’, die vol-
gens de door de kerkenraad en de diaconie opgestelde regels in aanmerking kwamen voor bedeling. 
Zij gingen ook over de uitbestede kinderen, (half )wezen die bij gezinnen waren ondergebracht 
voordat zij, meestal op zes- à zevenjarige leeftijd, naar het weeshuis gingen. Niet alleen kinderen 
werden uitbesteed door de diaconie; er waren tevens volwassenen die vanwege ziekte, gebreken of 
ouderdomskwalen waren aangewezen op door de diaconie gefinancierde zorg van particulieren. 
Voorts waren er de diaconieweeshuizen: het Groene Weeshuis en het Blauwe Weeshuis, sinds 1673 
samengevoegd tot het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis. Ten slotte vielen onder de 
gereformeerde diaconie nog de Noorder- en Zuiderdiaconieschool, het Ubbenagasthuis en enkele 
werkhuizen.

De g e r e f o r m e e r D e D i Ac o n i e  – o n ts tA A n,  o p b o u w e n t e r r i to r i u m

Na de Reductie werd de gereformeerde kerk in Groningen onder invloed van stadhouder Willem 
Lodewijk gemodelleerd tot een hechte organisatie volgens calvinistisch model, zoals Emden dat 
kende. De van bovenaf opgelegde Reformatie kreeg in de Stad gestalte in een kerkorde, waarbij de 
gereformeerde religie de enige ware en toegestane was. Voor het opstellen van die orde tekenden 
de Franeker hoogleraren in de theologie Sibrandus Lubberts en Martinus Lydius, alsmede Menso 
Alting van Emden. Naar voorbeeld van deze stad kreeg Groningen een kerkenraad bestaande uit 
predikanten en 16 ouderlingen die verantwoordelijk waren voor het toezicht op de kerkelijke leer 
en tucht. Daarnaast fungeerde ten behoeve van de armenzorg een zelfstandig college van diakenen. 
Ook de armenzorg was gemodelleerd naar die in Emden, dat toen al een zekere traditie volgens de 
opvattingen van Calvijn kende.114 Ondanks deze solide opzet was de gereformeerde kerk, die voor-
taan het godsdienstig monopolie had, een instituut in opbouw. Dat was in het bijzonder duidelijk 
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bij de diaconie, waarvoor de regeling in de Kerkenorde 1594 slechts de vorm van een concept had, 
waaraan in de beginjaren voortdurend geschaafd werd.115 Zo breidde men het aantal diakenen al 
in de beginfase uit van zeven in 1594 naar tien in 1596.116 Bovendien bleek in 1599 dat, hoewel 
volgens de kerkenorde de diaconie er alleen was voor hulpbehoevende lidmaten, de diakenen reeds 
alle noodlijdende armen ondersteunden.117 Sinds 1603 moest de aanstelling van diakendienaren de 
taken van de diakenen helpen verlichten.118 De functie van een boekhouder-diaken, die verplicht 
was financiële verantwoording af te leggen aan de kerkenraad, volgde in 1611.119 De bestaande en 
nieuwe bepalingen kregen hun beslag in de hiervoor al aangehaalde armenorde van 1610.120 Deze 
door Burgemeesters en Raad gepubliceerde ordonnantie bevatte bepalingen over de keuze van de 
diakenen en de boekhouder-diaken, hun zittingsduur en hun taken. De opbouwperiode van de 
diaconale organisatie was een proces dat pas werd voltooid in 1660 met de ‘Generale Ordre van de 
Diaconie der Gemeijnte Jesu Christi in Groningen’.

Indeling van de kluften in de 18e eeuw. 
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Voor administratieve doeleinden ten bate van de diaconie was de Stad ingedeeld in kluften. Dit 
waren duidelijk administratieve, kunstmatig gecreëerde eenheden, die niet per se hoefden samen 
te vallen met de kluften die andere instanties, zoals het stadsbestuur, hanteerden. Bij de aanvang 
van de gereformeerde armenzorg, in 1594 telde de Stad acht kluften, aanvankelijk nog ‘vendels’ 
of ‘veendels’ genoemd. In de zeventiende eeuw kwam daar een negende kluft bij, gesitueerd in 
het noorden van de stad, en grotendeels samenvallend met de vroeg-zeventiende-eeuwse uitleg in 
dit stadsdeel.121 De begrenzing en daarmee de omvang van de kluften had waarschijnlijk vooral te 
maken met een systeem waarbij de diaconie ernaar streefde om eenheden te creëren waarin verge-
lijkbare aantallen armen woonachtig waren. Op die wijze hadden de diakenen, die paarsgewijs de 
kluften bedienden, allen een ongeveer even zware taak. We zagen al, hoe de diaconie in de acht-
tiende eeuw enkele malen een ‘egalisatie’ doorvoerde. Dat hield in, dat men de armen gelijkmatiger 
over de kluften verdeelde. Het is niet duidelijk, of de grenzen van bestaande kluften in de loop der 
tijd werden aangepast, om de aantallen armen per kluft te ‘egaliseren’.

Klaarblijkelijk hanteerden de predikanten weer andere kluften dan de diakenen, want toen in 
1726 de diakenen aan de predikanten ten behoeve van catechisatieonderwijs een opgave van de 
armen in iedere kluft moesten doen, verklaarden de broederen diakenen dat zij de kluften niet kon-
den onderscheiden en verzochten ze de predikanten om de grenzen van hun kluft aan te geven.122 
Tot de kluften zoals de diaconie die hanteerde, behoorde niet alleen de bewoning binnen de Stad, 
maar ook die van de ‘Stadstafel’, de naaste omgeving buiten de vesting, waarvan de locaties vaak 
werden aangeduid met termen als ‘buiten de Boteringepoort’ en ‘buiten de Oosterpoort’. Ook het 
dorp Helpman viel onder de stedelijke diaconie van Groningen, en wel onder de vierde kluft. Eind 
1702 ontstond echter discussie over die indeling naar aanleiding van een weeskind te Helpman, 
dat twee behoeftige ooms had die de erfenis van het kind wilden aanvaarden. Hierbij traden twee 
lieden van het dorp naar voren, Lambert Peters en Harmen Groenedal, die ‘sich quallificeerden als 
diaconen van Helpman’. Zij beweerden bovendien te beschikken over fondsen waaruit zij giften 
aan behoeftigen verstrekten. De hierover verwonderde gereformeerde kerkenraad van Groningen 
wenste allereerst dat zijn diaconie noch dan, noch in de toekomst zou worden aangesproken voor 
het onderhoud van dat kind en liet verder uitzoeken hoe het zat met de plaatselijke ‘diaconie’ van 
Helpman.123

Blijkens een overleg van de kerkenraad in februari 1703 voelden de ‘diakenen’ van Helpman 
zich niet geroepen met de Groninger kerkenraad in contact te treden, reden voor de laatste instan-
tie om de kwestie voor te leggen aan het stadsbestuur. Bij nader onderzoek bleek dat de ‘fondsen’ 
van de Helper ‘diakenen’ bestonden uit een gift van een telg van het in Helpman wonende geslacht 
Coenders, bestemd voor ‘sodaene arme passagiers dewelcke binnen de stadt niet konnende komen 
ten laste en tot beswaeringe bleven van die van Helpman’. Maar buitendien bleek dat jaarlijks ook 
enige collecten in Helpman werden gehouden. Voor de diaconie van Groningen was wat dit laatste 
punt betrof in ieder geval één ding duidelijk: indien kinderen uit Helpman ten laste van haar zou-
den komen, dan moesten ook de in Helpman beschikbare gelden ten behoeve van de armen én de 
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collecteopbrengsten aldaar ten bate komen van de diaconie van de Stad.124 Uiteindelijk volgde door 
inzet van het stadsbestuur van Groningen een compromis, waarbij men in Helpman het legaat 
mocht behouden, maar de daaruit voortvloeiende inkomsten moest afgeven aan de diakenen van 
de vierde kluft, waaronder het dorp viel. De diaconie stelde daar tegenover, dat zij uit de inkomsten 
de armen van Helpman zou onderhouden en zegde bovendien toe, dat indien het bedrag ontoerei-
kend zou zijn, zij uit de algemene middelen van de Groninger diaconie zou putten.125

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de indeling in kluften er voornamelijk op gericht was 
om de zorg voor de huiszittende armen doeltreffend te kunnen registreren en reguleren.

De tA k e n vA n D e D i A k e n e n

In de aanvangsfase van de gereformeerde diaconie was het aantal op schrift gestelde regels nog 
gering. De eerste bron die informatie over de rol van de diakenen geeft, is de Kerkenorde van 1594. 
De artikelen 42 tot en met 45 behandelen het ‘Amt der Diaconenn’. Zij werden gekozen door de 
gehele kerkenraad en maakten daar ook deel van uit. Volgens de acta consistorii zouden de diake-
nen ‘van ghleijcken van dem gantzen kercken raett’ gekozen worden en de namen van de gekoze-
nen gedurende drie zondagen vanaf de preekstoel worden bekend gemaakt.126 Daarnevens kwamen 
zij onder voorzitterschap van een predikant wekelijks bijeen om de eigen kwesties te behandelen. 
Voorts moesten de diakenen de ‘aalmoezen’ in de kerken verzamelen, administreren en uitdelen 
aan de behoeftige lidmaten van de gemeente. Het was echter de kerkenraad die uitmaakte of een 
behoeftige aanspraak op ondersteuning kon maken. Het consistorie moest bovendien worden 
geraadpleegd ingeval zich ingewikkelde problemen voordeden die het gangbare werk van de diake-
nen overstegen. De diakenen moesten in hun eigen kluften wekelijks de daar gevestigde bedeelden 
bezoeken, om na te gaan of een uitkering kon worden verhoogd of verlaagd. De diaconie moest 
ten slotte jaarlijks verantwoording van de financiën afleggen aan de kerkenraad.127

In de armenorde van 1610, die hoofdzakelijk ten doel had om bedelarij en het binnenkomen 
van vreemde armen tegen te gaan, kwam de rol van de diakenen slechts terloops ter sprake. Meer 
informatie over de het functioneren van de diaconie en de taken van de diakenen gaf de Diaconie-
orde van 1660, volgens welke hun taak was

voornaemlick goede sorge te dragen voor de armen, insonderheyt die lidmaten der gemeynte Christi zijn, doch 

daerbeneven oock alle andere armen, die in deser stadt woonen, ofte in deselve mochten komen, sonder onder-

scheyt van religie, staet ende conditie, op dat de quade geweert, ende de rechte armen behoorlick geholpen 

worden.

Een ieder van de ‘nieuws angaende diaconen’ kreeg van het diaconiereglement een exemplaar uit-
gereikt.128
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Wat was de betekenis van de wekelijkse visitaties van de diakenen aan de bedeelde armen? De 
bedoeling was om te zien of die armen voldeden aan de criteria voor een uitkering en de hoogte 
ervan al naargelang de omstandigheden aan te passen. De werkelijke wijzigingen vonden, althans 
volgens de notulen van de diakenen in de achttiende eeuw, voornamelijk plaats tijdens de voor- en 
najaarsmonstering. Wel waren er van tijd tot tijd speciale visitaties van de armen, wanneer de dia-
conie in deplorabele financiële omstandigheden verkeerde. Zo stelde de kerkenraad in november 
1675 ‘een scherpe visitatie’ in elke kluft voor, door een predikant en een ouderling die de diake-
nen moesten vergezellen. Tevens zouden nieuwe artikelen ontworpen moeten worden om de uit 
te voeren visite te regelen.129 Dat het een predikant en een ouderling waren en niet de diakenen 
alleen die de bezoeken aan de armen in de kluften moesten uitvoeren, doet veronderstellen dat 
de kerkenraad ook meende dat het toezicht van de diakenen verslapt was, in ieder geval dat een 
meer onafhankelijke beoordeling van de armen dan door de diakenen die de bedeelden persoonlijk 
kenden, diende plaats te vinden.

Voorts vermeldde de Kerkenorde van 1594 dat elke diaken een eigen kluft zou hebben, waarin 
hij zijn werkzaamheden moest uitvoeren. Wanneer er ingewikkelde problemen optraden, diende 
hij die voor te leggen aan de gehele kerkenraad, om daarin te voorzien.130 Om dergelijke zaken te 
bespreken, stelden de diakenen in december 1596 voor, dat eens in de twee weken een predikant 
als voorzitter (praeses) bij hun bijeenkomsten aanwezig zou zijn.131 De aanwezigheid van een predi-
kant liet in de loop der jaren nogal eens te wensen over. Sinds 1613 moesten een predikant en een 
ouderling de bijeenkomsten van de diakenen bijwonen.132 Dit zal in de praktijk niet voortdurend 
het geval zijn geweest: blijkbaar was deze regeling na een aantal jaren alweer dermate verwaterd, dat 
de diakenen in november 1621 opnieuw een verzoek met een dergelijke strekking indienden.133 In 
de tweede helft van de zeventiende eeuw volgde daarom de bepaling dat voortaan eens in de maand 
weer een predikant bij de bijeenkomsten van het college van diakenen aanwezig moest zijn.134

De diaconie moest jaarlijks rekenschap van haar administratie afleggen en de dag van de verant-
woording van die rekening van tevoren van de preekstoel laten afkondigen.135 De verkiezing van de 
diakenen moest geschieden op soortgelijke wijze als de keuze van de ouderlingen. Dat wil zeggen 
dat eerst een ‘breede nominatie’ werd opgesteld van kandidaten die in aanmerking kwamen. Hierbij 
werd in de achttiende eeuw veelal gebruik gemaakt van een eerder opgemaakte lijst, die aan de aan-
wezigen werd voorgelezen en vervolgens naar believen werd aangevuld. Vervolgens werden daaruit 
bij ‘secrete stemmen’ – een geheime stemming – de diakenen verkozen.136 Sinds 1735 geschiedde 
de verkiezing van de diakenen en ouderlingen, naar het voorbeeld van die der predikanten, in 
het openbaar.137 Na de verkiezing door de kerkenraad werden de namen van de nieuwe diakenen 
gedurende drie achtereenvolgende zondagen vanaf de preekstoel in de ‘drie hooftkerken’ bekend 
gemaakt. De aanstelling van een diaken was in principe voor een periode van vier jaar.138 Wanneer 
diakenen tijdens die periode vertrokken (bijvoorbeeld vanwege verhuizing of andere werkzaamhe-
den) of overleden, was men niet gewoon een nieuwe diaken te benoemen. De overblijvende diaken 
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stond er dan in zijn kluft alleen voor, zij het dat de medediakenen werden geacht hem de helpende 
hand toe te steken.139 Toch was dit niet altijd het geval, want toen in november 1680 een diaken 
was overleden, koos de kerkenraad diezelfde maand een opvolger om het nog resterende kwartaal 
‘mede te bedienen’. Hetzelfde geschiedde in oktober 1689, november 1693 en juni 1694.140 Deze 
wijziging van het beleid ten aanzien van opengevallen diakenposten heeft waarschijnlijk te maken 
met de toegenomen zwaarte van het diakenambt in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Dat 
gold niet alleen de praktische werkzaamheden, maar ook de praktijk van de verschotten, immers: 
een diaken zou dan tweemaal zoveel als zijn collega’s moeten voorschieten.

Voor de administratie van de diaconie was een speciale diaken verantwoordelijk die fungeerde 
als boekhouder. Die boekhoudend diaken heette ook wel ‘hooft-diacon’ of ‘archidiacon’. Hij ver-
vulde deze functie gewoonlijk – evenals de diakenen – gedurende vier jaar en werd uit hun midden 
gekozen. De boekhoudend diaken was aanwezig bij de bijeenkomsten van de diakenen, waar hij 
diende toe te zien op de naleving van de ordonnanties met betrekking tot de diaconie. Hij had tot 
taak ernaar te streven de uitgaven zoveel mogelijk te verminderen en de inkomsten zoveel mogelijk 
te vermeerderen. Hij was ook degene die, zoals de titel boekhoudend diaken al aangeeft, de inkom-
sten en uitgaven daadwerkelijk in de boeken moest bijhouden. Daarnaast was hij verantwoordelijk 
voor het inslaan van onder andere voedsel en textiel ten behoeve van de armen en het toezicht op 
de voorraden. Ook hield de aartsdiaken toezicht op de diakendienaars, met name of zij naast hun 
functie geen ander werk hadden. Ten slotte hield hij tweemaal daags spreekuur: ’s ochtends van 
zeven tot acht en ’s middags van een tot twee uur. Deze spreekuren waren met name bedoeld om 
passanten te ondersteunen door hen van een ‘teerpennink’ (= reisgeld) te voorzien en vervolgens 
weg te zenden.141

Per kluft waren er twee diakenen die paarsgewijs de gang van zaken betreffende de bedeelden 
bijhielden. Van die twee diakenen moest de jongste ‘waarnemen op de kerkhoven’, wat onder 
andere inhield, dat hij moest zorgen voor de collecte bij begrafenissen. Hij was tevens degene die 
de staten van geld, brood en de monstercedullen moest opmaken.142 Het waren dus in totaal 18 
diakenen en een boekhouder die het college van diakenen vormden. In 1654 wilden de diakenen, 
gezien het grote aantal armen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, breken met het kluf-
tensysteem en stelden zij voor om extra diakenen aan te nemen en voortaan met de vaandelen als 
eenheden te gaan werken. De kerkenraad had volgens eigen zeggen gewichtige redenen om dit 
verzoek te weigeren en liet de indeling bij het oude.143

De diakenen vergaderden in de ‘benedenconsistorie’, de voormalige Noorderkapel van de 
Martinikerk. Bij uitzondering maakten zij gebruik van de ‘bovenconsistorie’, de vroegere librije, 
gelegen boven de Noorderkapel, die fungeerde als ruimte voor de vergaderingen van de kerkenraad. 
Dat was onder andere, vanwege de felle koude, het geval in januari 1787.144
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De s o c i A l e p o s i t i e  vA n D e D i A k e n e n

Tot nu toe is weinig onderzocht tot welke sociale groepen armbestuurders behoorden. In het 
Genève van de zestiende eeuw waren zij vrijwel allen afkomstig uit de plaatselijke elite. Dat was 
eveneens het geval in Aix-en-Provence in de achttiende eeuw, waar het edelen, advocaten en aan-
zienlijke kooplieden betrof. In Grenoble leverde in de zeventiende en achttiende eeuw de adel de 
armbestuurders. In de Republiek liet de bestuurlijke elite de ambten die het meest met armenzorg 
te maken hadden vaak aan jongere gegadigden over, die deze beschouwden als tussenstops op weg 
naar luisterrijker en meer lucratieve posities. Deze bestuurders werden vooral gerekruteerd uit de 
lokale aanzien lijke burgerij, zoals duidelijk het geval was met de Leidse armbestuurders in de acht-
tiende eeuw, die behoorden tot de meest vermogende bovenlaag van de burgerij.145 Een functie 
als armbestuurder bood op die manier jeugdige leden van de elite de mogelijkheid contacten op 
te doen en bestuurlijke kwaliteiten te ontwikkelen en vormde aldus een opstap naar een verdere 
bestuurlijke carrière.146

De vraag is nu, of dit ook voor de stad Groningen geldt. In de achttiende eeuw boette de functie 
van diaken bij de gereformeerde diaconie van Groningen aan aanzien in; zij was niet langer een 
gegarandeerde opmaat naar een glansrijke loopbaan. Waren er in de zeventiende eeuw nogal wat 
personen die hun maatschappelijke carrière aanvingen als diaken, in de achttiende eeuw nam dat 
aantal sterk af. Terwijl in de zeventiende eeuw nog 44 diakenen het wisten te brengen tot voogd 
van de weeskamer, waren het er in de daaropvolgende eeuw slechts elf. 147 Ook de rekrutering van 
ouderlingen uit de kring van diakenen nam in de achttiende eeuw af, evenals het aantal kerken-
raadsleden met een politieke achtergrond. Daarentegen nam het aandeel van de handel juist toe, 
evenals – zij het in geringe mate – dat van academici en ambtenaren. Vooral bij de diakenen was 
het aantal politici en ambtenaren in de zeventiende eeuw aanzienlijk hoger dan in de eeuw daarna. 
Er vond derhalve een verschuiving plaats naar dominantie door handelaren en ambachtslieden.148 
De vervlechting van het diakenschap met de politieke elite was gering; deze vereniging van functies 
kwam relatief het nog meest voor bij de aartsdiakenen. De redenen voor de afname van het aandeel 
van de politieke elite is niet zomaar te geven; mogelijk was er een samenhang met een vermindering 
van de religieuze interesse. Tijdens het ancien régime was vermoedelijk vooral de functie van diaken 
attractief voor jongere leden van de politieke elite als een eerste exercitieterrein voor toekomstig 
bestuurlijk talent. Het aandeel van de diakenen dat zijn wortels had in de stedelijke elite ging ech-
ter spectaculair achteruit, van ongeveer de helft in de zeventiende eeuw tot minder dan een kwart 
in de achttiende eeuw. Tegelijkertijd verminderde het aantal diakenen dat doordrong tot posities 
in de raad of het college van gezworenen zeer sterk. Degenen die werkzaam waren in handel en 
bedrijf verwierven uiteindelijk duidelijk een overwicht. Deze ontwikkelingen hingen samen met 
de gestaag krimpende kring waaruit het stadsbestuur zijn rangen aanvulde.

Wanneer we kijken naar inkomensklassen, zien we dat diakenen op zijn minst afkomstig zijn 
uit de lagere middenstand, maar zij kwamen voor in alle ‘belastingklassen’, terwijl ouderlingen 
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overwegend in de hogere belastingklassen zaten. Een opvallende ontwikkeling in de tweede helft 
van de achttiende eeuw was, afgezien van het afnemende aandeel van de stedelijke elite in het 
diaconaat, de forse toename van patriottisch gezinde diakenen. In 1785 was dat maar liefst 66 
procent, terwijl het percentage bij de ouderlingen 31 bedroeg. In 1787 was 56 procent van de 
diakenen lid van het patriottische exercitiegenootschap ‘Voor onze duurste panden’, terwijl geen 
van de ouderlingen daar deel van uitmaakte. De verhouding tussen de diakenen en de ouderlingen 
van de gereformeerde kerk was in Groningen dus zodanig, dat volgens Van der Meer gesproken 
kan worden van een ‘klassentegenstelling’.149

Het diakenschap in Groningen was tot het laatste kwart van de zeventiende eeuw in principe 
nog een opstap naar een maatschappelijke carrière. Het profiel van de toenmalig diaken kan wor-
den gekenschetst als een jonge, pasgetrouwde man van rond de 30, ten minste afkomstig uit de 
mingegoede middenstand.150 Maar in de achttiende eeuw was het diakenschap al geen gewilde 
post meer; men zag het meer als het moeten vervullen van zijn christenplicht. De groeiende impo-
pulariteit van het diakenschap uitte zich in weigeringen van aspirant-diakenen om deze post te 
vervullen en bleek tevens uit de herkomst van de diakenen: in de achttiende eeuw waren zij in toe-
nemende mate afkomstig uit de rangen der handwerkslieden. Deze verandering hield, behalve met 
het dalende aanzien, waarschijnlijk tevens verband met de verdere oligarchisering van het bestuur, 
waarbij regenten functies onderling en onder een clientèle verdeelden en het niet langer nodig was 
om een ambt als dat van diaken aan te nemen als opstap naar een maatschappelijke carrière. Een 
andere, zeker niet onbelangrijke, reden voor de impopulariteit van het diakenschap waren de grote 
investeringen aan tijd en geld die deze functie met zich meebracht.151 

De D e s i D e r AtA vA n D e D i A k e n e n – z ev e n t i e n D e e e u w

Vanaf het begin gold in het algemeen voor de gereformeerde diakenen, evenals voor ouderlingen, 
dat hun aanwijzing voor deze functie werd beschouwd als een aanwijzing door God, die niet 
zomaar ongedaan gemaakt kon worden.152 In principe kon een dergelijk beroep dan ook niet 
worden geweigerd. Wie zich verzette, deed dat op straffe van uitsluiting van het avondmaal. Wel 
waren er enige beperkingen in die zin, dat het diakenschap (beter) niet gecombineerd kon worden 
met functies zoals die van advocaat, rentmeester, secretaris of ontvanger, waarbij men veelal onre-
gelmatig en veel moest werken of geregeld moest reizen.153 

Ondanks de regels en de praktijk dat degene die werd gekozen als diaken – behoudens die 
zojuist vermelde uitzonderingen – geacht werd dat ambt te aanvaarden, waren er gedurende de 
zeventiende en de achttiende eeuw diakenen die weigerden zich bij hun benoeming neer te leg-
gen. Hun motieven voor weigering geven een interessante inkijk in de opstelling ten aanzien van 
het diakenambt. Laten we daarom die weigeringen eens nalopen en ze daarna analyseren. De eerst 
bekende gekozene die voor de functie van diaken wilde bedanken, was Francois Maes. Hij meende 
in 1608 zijn verkiezing te kunnen weigeren op grond van zijn ouderdom en zijn onvermogen om 
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te rekenen. Ondanks de uitgeoefende druk door de kerkenraad, die erbij bleef dat hij was gekozen, 
weigerde Maes hardnekkig zijn benoeming te aanvaarden. Uiteindelijk namen de diakenen, op hun 
eigen voorstel, gezamenlijk de door Maes’ weigering opengevallen plaats in. De kerkenraad ging 
met die oplossing akkoord, op voorwaarde dat deze niet mocht worden gezien als een precedent 
ten aanzien van de in de toekomst te benoemen diakenen. Afgezien van dit alles was het consistorie 
van mening, dat Maes zich tegenover haar onbehoorlijk had gedragen, vermaande hem om zijn 
‘hertneckighiet’ en veroordeelde hem daarenboven tot de betaling van 20 daalder. Maes gaf echter 
slechts twaalf daalder mee aan een kerkenraadslid. Na drie maanden sloot de kerkenraad deze 
kwestie af met het besluit dat de bewuste twaalf daalder ten goede van de diaconie kwam en Maes 
er over deze kwestie verder het zwijgen toe moest doen: men zou hem ‘vermaenen zijn mont toe 
temmen, dat hij niemant en ergere mit sijn tonge’.154

Daarna ging het blijkbaar lange tijd goed, want het eerstvolgende incident speelde pas in 1647, 
toen Geert Horenken weigerde ‘insonderh[eid] wegen sijne ongequalificeerth[eid] en[de] andere 
discommoditeijten’. Uiteindelijk accepteerde de kerkenraad zijn bezwaren.155 Twee jaren later ver-
leende het consistorie de secretaris van het gericht van Selwerd, Nicolaus Busch, vrijstelling van het 
diakenschap omdat hij ‘dermate [...] gepreoccupeerd’ was met zijn werk, dat hij de diensten niet 
kon waarnemen. 156 Het daarop volgende jaar verzocht Gijsbert van Rojen de kerkenraad via zijn 
broer, de ontvanger Van Rojen, van het diakenambt te mogen worden geëxcuseerd ‘overmits sij[n] 
swackh[eid] en[de] veelvoudige absentie met wijdere[n]’. De kerkenraad was ditmaal echter van 
mening dat deze ‘broeder’, aangezien de keuze was geschied ‘nae aenroepinge van Godts name’ en 
bovendien reeds tweemaal publieklijk was afgekondigd, ter voorkoming van ‘disordre’ deze ‘bedie-
ninghe’ voor ten minste een jaar moest aannemen. Ter verlichting van zijn drukke werkzaamheden 
moesten de andere diakenen bijspringen.157

Bijna vier decennia later, in 1689, bedankte hopman Johan Bastiaan Kuen, voor de functie van 
diaken. Hij beriep zich daarbij onder meer op het recente overlijden van zijn vrouw en zag geen 
kans naast het boekhouderschap over het diaconiekinderhuis ook nog eens het diakenschap waar 
te nemen. De kerkenraad ontsloeg Kuen van het boekhouderschap, maar hield hem aan zijn dia-
kenambt, aangezien ook andere weduwnaars in functie bleven.158 Twee jaar later, in 1691, weigerde 
Hermannus Mensingha zijn benoeming als diaken te aanvaarden. Hij voerde daartoe verschillende 
redenen aan, namelijk dat hij pas was gehuwd, dat hij vele huiselijke beslommeringen had, zoals 
het innen van talrijke uitstaande schulden, dat de kinderen van zijn voorzaat nog uitstaande schul-
den bij de armen hadden en hij niet wenste bij deze oude schulden nieuwe te voegen en ten slotte 
als belangrijkste argument, dat hij een ’redger-ambt’ te Hornhuizen had aanvaard. De kerkenraad 
ontkrachtte één voor één deze gronden voor weigering: Mensingha mocht dan kortgeleden zijn 
gehuwd, hij was echter een man op leeftijd die met een weduwe was getrouwd, zodat de verande-
ringen niet zo groot waren als hij wel deed voorkomen. Dan hadden andere broederen ook diverse 
huiselijke beslommeringen, waarvoor ze niet geëxcuseerd waren. Voorts zou, wat de schulden van 
zijn voorganger aanging, de boekhouder haast maken met de afdoening van die restanten. Ten 
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slotte was de kerkenraad voor wat betrof het redger-ambt van mening dat dit een gezocht argu-
ment was. Kortom, Mensingha diende de benoeming aan te nemen ‘hetgeen hem door een wettich 
beroep was opgelecht’ en zo niet, dan zou de kerkenraad genoodzaakt zijn ‘hardere proceduiren’ 
volgens de diaconieorde tegen hem te ondernemen. Blijkbaar zwichtte Mensingha voor de druk en 
aanvaardde hij zijn beroeping. De kerkenraad spaarde hem niet, want benoemde hem tevens tot 
boekhouder van het Blauwe Kinderhuis!159

Weer een jaar later was het de gezworene Johan Lohman die geen diaken wilde worden. Als 
reden noemde hij ‘de tegenwoordige tijdt’. Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de achterlig-
gende zeer strenge winter en de moeilijke omstandigheden gedurende de Negenjarige Oorlog. 
Daarnevens voerde Lohman aan dat hij als boekhouder van de Nieuwe Kerk nog enige restanten 
had te vereffenen. Bovendien was hij reeds ‘redger’ en van zins er meerdere rechtsstoelen bij te zoe-
ken. Ten slotte moest hij vanwege het ‘redden van zijn goederen’ veel in het graafschap Bentheim 
verblijven en de boedel van zijn ouders nog met zijn broer verdelen. Ook ditmaal toonde de ker-
kenraad geen clementie en bevestigde hij Johan Lohman in zijn ambt, terwijl hij ook nog eens de 
zware post van boekhoudend diaken kreeg toebedeeld. Opnieuw bleek de kerkenraad dus weinig 
begrip te hebben voor de bezwaren van iemand die het diakenambt weigerde. Het consistorie deed 
er daarentegen juist een schepje bovenop door de weigerachtige tot boekhoudend diaken te benoe-
men, wat vergelijkbaar is met de gang van zaken rond de weigering van Mensingha. De kerkenraad 
verwelkomde Lohman op 28 augustus 1692 in zijn midden met de veelzeggende ‘toewenschinge 
van Godts bijstandt, in het gewillich dragen van de last’. Twee jaar later kwam een einde aan die 
last, toen de magistraat Lohman had gekozen tot weesheer en hij ongetwijfeld niet zonder opluch-
ting bij de kerkenraad verzocht om van het boekhouderschap van de gemene armen ontslagen te 
mogen worden.160

Hopman Everwijn Kuen weigerde in mei 1696, ondanks uitgeoefende druk, om het ambt van 
diaken te aanvaarden. Zijn eerste en grootste bezwaar waren de aanzienlijke verschotten, voorts 
zijn lichamelijke gesteldheid en ten slotte zijn beroep omdat hij ’s ochtends om acht uur de vis 
moest afslaan en dan niet de wekelijkse collecten kon doen. De kerkenraad voerde hiertegen aan, 
dat hij de minst zware kluft had gekregen, dat in geval van lichamelijk zwakte de broeders elkaar 
bijstonden en dat de collecte waarover Kuen het had slechts eens in de negen weken geschiedde, 
terwijl bovendien de verkoop van vis lang niet altijd plaatsvond om acht uur. Uiteindelijk kon de 
boekhoudend diaken dan ook berichten dat Kuen zijn ambt had aanvaard.161

De D e s i D e r AtA vA n D e D i A k e n e n – Ac h t t i e n D e e e u w

Ook in de achttiende eeuw waren er diakenen die weigerden hun benoeming te aanvaarden. Twee 
weigeringen, in 1710, en hun gevolgen leidden tot heftige taferelen. Het betrof de kandidaat-      
diakenen Scato Gockinga en Jan Mesterink Smeeks. De eerstgenoemde beriep zich bij zijn weige-
ring niet alleen op ‘sijn sware occupatien’ aangaande de afhandeling van de erfenis van zijn schoon-
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moeder, maar ook beriep hij zich op zijn grietmansambt in het Westerkwartier. Tezelfdertijd voerde 
Smeeks aan, ‘dat hij de verschotten der diaconen niet gesint was te dragen’ en dat hij veel buiten 
Stad en Lande moest zijn.162 Ondanks aandringen van de kerkenraad bleef Gockinga weigerach-
tig het diakenschap aan te nemen en ‘seide dat hij sich dan na het 13 art[ikel] dier order wilde 
schicken, ende de kerkelicke censure aldaer onderwerpen’. Hij verliet daarop de aanwezigen, die 
in verwarring en ontsteltenis achterbleven: ‘de vergaderinge hierover versett zijnde, dat een litmaet 
der gemeinte sich liever wilde kerkelick laten censureren, als desen heijligen dienst den Heeren 
in sijne armen bewijsen’. Uiteindelijk werd Gockinga ook daadwerkelijk gecensureerd.163 Smeeks 
nam na veel uitgeoefende druk wel de functie aan, maar weigerde in eerste instantie verschotten 
te doen. De kerkenraad zag met lede ogen aan, hoe de armen van zijn kluft ‘troosteloos en ledigh 
van hem wierden wegh gesonden’. Het consistorie, bevreesd dat de handelwijze van Smeeks ook 
een ‘gantsche wan-ordre onder deselve [de armen, A.B.] soude veroorsaken’, richtte zich daarom 
tot het stadsbestuur met het verzoek om Smeeks zijn burgerrecht te ontnemen en verzocht tevens 
dat de magistraat hem ‘om eenich eer-ambt in dese stadt te bekleden, inhabijl verklaert’. Derhalve 
ontzette de kerkenraad in september 1710 Smeeks toch nog uit het diakenambt. Er diende nu 
een nieuwe diaken in zijn plaats gekozen te worden. En zo geschiedde het, dat van de kerkenraad 
‘alle de stemmen eenparichlik [waren] gevallen op Scato Gokkinga, van wiens bereijdwillicheijt 
om desen dienst nu aen te nemen goede hope wierde gegeven’, waarmee ook een einde aan diens 
censuur kwam.164

Er was de kerkenraad natuurlijk veel aan gelegen om dergelijke schaamtewekkende taferelen in 
de toekomst te voorkomen. Die wens groeide alleen maar na nieuwe weigeringen in 1712 en 1725, 
van respectievelijk de gezworene Jan van Hoorn en de monstercommissaris Trip. Het consistorie 
willigde in beide gevallen de verzoeken in om van het diakenambt ontheven te worden. Van groot 
belang was, dat men naar aanleiding van de weigering van Van Hoorn opmerkte, dat men niet 
lichtelijk diegenen moest nomineren waarvan men weigering kon vrezen, volgens artikel 9 van de 
diaconieorder. Een soortgelijke uitspraak volgde na de weigering van Trip, toen ‘de vergaderinge 
wenste, dat inkomstich meer voorsichticheit mach worden gebruickt, eer men emant die reden 
heeft van weigeringe, tot sulck een bediening voorstelle’.165 Toch bleek men die nieuwe lijn niet 
consequent te volgen, zoals de keuze van doctor A. Rijpma tot aartsdiaken, in 1731, liet zien. 
Deze weigerde in eerste instantie vanwege ‘de swacheit sines lichaems’ en zijn advocatenpraktijk. 
Curieus genoeg aanvaardde hij echter vervolgens zijn benoeming, maar richtte twee dagen later 
een verzoekschrift aan de raad waarin hij met succes verzocht van zijn aartsdiakenschap te worden 
ontheven.166

Na deze voorvallen zal de kerkenraad inderdaad voorzichtiger zijn geworden bij zijn keuzes. 
In de verdere loop van de achttiende eeuw volgden nog vijf weigeringen, te weten van doctor             
B. Lijphart (1746), vaandrig Pieter Roelfsema (1778), Wichers en Woordman (beide 1783) en 
tenslotte de weesheer Hindrik Gockinga (1791). Naar aanleiding daarvan volgden geen heftige 
discussies meer. In vier gevallen stemde de diaconie in met het protest. Alleen in het geval van 
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Roelfsema handhaafde de kerkenraad zijn standpunt en aanvaardde de vaandrig mede onder druk 
van het stadsbestuur zijn benoeming.167 Behalve degenen die het diakenambt weigerden te aanvaar-
den, waren er ook enkelen die vóór afloop van de daartoe gestelde termijn wilden stoppen. Ook 
dat bleek niet gemakkelijk, zoals boekhoudend diaken Zandt ondervond. Hij verzocht in 1706 zijn 
functie neer te mogen leggen wegens het overlijden van zijn vrouw, hetgeen huiselijke problemen 
opleverde. Na uitgebreid debat besloot de kerkenraad het verzoek niet in te willigen.168

De v e r s c h ot t e n-p ro b l e m At i e k

Gedurende de periode van twee eeuwen bedroeg het aantal weigeringen om tot diaken benoemd 
te worden zo’n anderhalf dozijn. Degenen die weigerden, waren personen met geheel uiteenlo-
pende achtergronden, opleidingen en beroepen, wier enige gemeenschappelijke noemer was, dat 
ze hun benoeming tot diaken niet wilden aanvaarden. De redenen die zij voor hun weigering 
aanvoerden waren van uiteenlopende aard: huiselijke beslommeringen, ouderdom, gezondheid en 
onverenigbaarheid van functies. Er valt echter wel een gemeenschappelijke noemer te ontdekken 

Tekeningen, waarschijnlijk door één der diakenen, in een deel van de resoluties van de hervormde diaconie over de jaren 
1779-1781. 
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die een enkele maal tussen de regels door te lezen is, maar die duidelijk blijkt bij vergelijking met 
de omstandigheden tijdens de jaren waarin de weigeringen voorkwamen: 1608, 1647 (2x), 1649, 
1650, 1689, 1691, 1692, 1696, 1710 (2x), 1712, 1725, 1731 en 1778, 1783 (2x) en 1791. Daarbij 
zijn de eisen die men in de praktijk aan het diakenambt stelde van belang, in combinatie met de 
sociaaleconomische en politiek-militaire omstandigheden. Voor wat betreft de eisen blijken twee 
factoren een hoofdrol te spelen, namelijk tijd en geld. Daarvan lijkt de geldfactor de voornaamste, 
in combinatie met de heersende omstandigheden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw vielen 
alle weigeringen samen met jaren van duurte, oorlog of een combinatie van beide. Het waren tijden 
waarin de diaconie krap bij kas zat en de diakenen grote bedragen hadden uitstaan aan ‘verschot-
ten’. Dit waren de ‘extra-ordinaris’ oftewel buitengewone uitgaven aan armen in hun kluften die de 
diakenen uit eigen beurs moesten voorschieten en die in de praktijk per diaken konden oplopen 
tot bedragen van honderden guldens gedurende meerdere maanden, of zelfs langer. Wanneer van de 
diakenen, die met hun tweeën een kluft bedienden, er bovendien nog één wegviel, was het probleem 
van de verschotten voor de resterende ‘broeder’ meteen huizenhoog. Immers, de diaconie stelde wel 
dat de ‘broederen’ de resterende diaken in zo’n geval met hand-en-spandiensten moesten bijstaan, 
maar financieel was dat niet het geval.169 De klachten over de hoogoplopende verschotten waren 
legio. Reeds in 1651, tijdens heersende duurte, verklaarden de diakenen ‘niet langer int verschodt 
van penningen t’cunnen of t’sullen continueeren, ten zij, dat het gedane verschodt eerst en alvorens 
wierde betaelt’.170 Een mogelijke oplossing was het aantal diakenen uit te breiden, om zo de hoeveel-
heid voorgeschoten geld per diaken te verminderen, wat de kerkenraad weigerde.171

Toen de diaconie na de Munsterse Oorlog van 1672 in grote problemen raakte, namen de ver-
schotten navenant toe. Ze waren in 1675 zo hoog gerezen, dat in de kerkenraad zelfs het voorstel 
werd ingebracht, of de leden van het consistorie zelf iets zouden voorschieten om het uitgeschoten 
geld tot draaglijker proporties te reduceren. De omvang van het verschotten-probleem leidde ertoe, 
dat het stadsbestuur in juli 1677 besliste dat de diakenen voortaan niet meer zouden mogen voor-
schieten dan hetgeen ze zouden ontvangen.172 Tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) maakte 
de boekhouder opnieuw gewag van de grote verschotten van de diakenen en trachtte hij 4.000 
gulden kapitaal van de Stad te mogen aflossen om in de grote uitgaven van de diakenen te kunnen 
voorzien. En in november 1695, dus nog tijdens diezelfde oorlog, vermeldde de boekhoudend 
diaken dat hij aan de verschotten van de diakenen 6.000 gulden ten achteren was.173

In de achttiende eeuw beklaagden de diakenen zich nog vele malen over de verschotten. Daar 
kwam voor dit tijdvak bovendien bij, dat de diakenen in toenemende mate afkomstig waren uit 
de rangen van de handwerkslieden, die over het algemeen minder kapitaalkrachtig waren dan de 
gegoede middenstand en het stedelijk patriciaat. Dit zal een belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
grote aantal klachten over de voorschotten. De weigeringen van Scato Gockinga en Jan Mesterink 
Smeeks in 1710 vonden plaats na het beruchte duurtejaar, op een moment dat de diaconiekas nog 
steeds slecht gevuld was. In het geval van de weigering van Jan van Hoorn in 1712 ging dat niet 
op, al deden de naweeën van de duurteperiode zich wellicht nog wel voelen. Toch speelden de 
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verschotten ook een rol van betekenis in jaren dat de diaconie niet kampte met grote problemen 
en negatieve saldi. Zo brachten in 1717 diakenen te berde, ‘hoe dat door eenige van haer groote 
verschotten waren gedaen, waertoe de boekhouder geen raet en wist om deselve aen haer weder te 
konnen geven’. Die verschotten bedroegen samen met onbetaalde schulden vanwege turf, rogge en 
andere zaken reeds over de 10.000 gulden. In overleg met het stadsbestuur zou dit tekort moeten 
worden opgelost door het organiseren van een algemene collecte. Vanwege royale giften bleek deze 
inzameling eind februari ruim 9.200 gulden te hebben opgebracht.174

Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw regende het klachten over de verschotten. De 
prangende vraag was, welke oplossing aangedragen kon worden voor dit probleem, dat inmiddels 
structurele vormen had aangenomen. De tendens ging ditmaal in de richting van financiële onder-
steuning door het stadsbestuur. Toen in het najaar van 1754 de boekhouder en de diakenen Trip 
en Bellinga bij het stadsbestuur hun nood klaagden wegens de ‘drukkende verschotten’, vroegen zij 
namelijk, of een vergoeding voor ‘zulks niet bij ’t stads comptoir zou konn[en] worden gevonden’. 
De magistraat ging niet op dit voorstel in, met als gevolg dat de klachten in het navolgende jaar 
nog leefden en de diakenen in dat jaar tijdens een buitengewone vergadering van de kerkenraad 
meedeelden dat ‘ten zij betalinge krijgen van de v[er]schotten, niet meer uit te geven dan weeklijks 
ontfangen’. Het consistorie informeerde vervolgens over de ontstane situatie het stadsbestuur, dat 
een raadscommissie instelde. Onderwijl besloot de diaconie in november 1756 wegens die slechte 
situatie geen nieuwe bedeelden meer op te nemen.175 De leden van de raadscommissie verklaarden, 
‘dat dezelve mede-lijden hadden met de diaconen wegens de grote summe der restante verschotten, 
en bekennen moesten, dat te hoog liepen voor gemene borgers, als bedragende zo vele duisenden’, 
maar dat het de vraag was, hoe de benarde financiële situatie van de diaconie op te lossen. De ver-
tegenwoordigers van de kerkenraad gaven daarop aan, dat het in steden elders wel gebruikelijk was, 
dat tekorten uit stadsgelden werden aangevuld. ‘Na wijdere besoignes heeft men geinsteerd, dat 
dog de broederen Diaconen mogten worden ontlast van hunne zware verschotten, wijl hen dezelve 
te zwaar vielen en daar mede niet konden continueren’. De benarde omstandigheden en de door 
de diaconie en kerkenraad uitgeoefende druk waren ten slotte dermate groot dat de magistraat bij 
een resolutie van 9 december 1756 uiteindelijk besloot om maandelijks 700 gulden aan de dia-
conie voor te schieten om de verschotten-nood te lenigen.176 Nadien volgden nog enige klachten 
in de jaren 1766, 1768, 1769 en 1770, waarbij in het eerstgenoemde jaar het door de diakenen 
voorgeschoten bedrag ruim 5.296 gulden bedroeg, dat wil zeggen bijna 300 gulden per diaken.177 
Op 5 december 1768 weigerden enkele diakenen aan de armen van hun kluft de gebruikelijke 
uitdelingen te doen vanwege de hoog opgelopen verschotten. Het betreft hier een reeks van jaren 
waarin de diaconie te kampen had met een negatief saldo.178 

De problemen liepen zeer hoog op in de jaren tachtig. In de aanvang van 1783 bleek de dia-
conie niet in staat de verschotten binnen de volgens de diaconieorde voorgeschreven termijn van 
twee tot drie weken te restitueren, hetgeen samenhing met het feit dat zij de rekening van het 
voorgaande jaar met een groot tekort had afgesloten. De diakenen konden of wilden daarom de 
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verschotten niet langer opbrengen. Zij besloten in meerderheid, om vanaf maandag 14 april niet 
meer uit te geven dan zij zouden ontvangen. Een afvaardiging van drie diakenen zou daarvan aan 
de voorzitter van de kerkenraad kennisgeven. Op verzoek van de magistraat besloten de broederen 
‘nog agt dagen te continueren met de volle arme cedulle te voldoen’, echter ‘sonder daeromtrent 
enig verder uitstel te sullen geven, maer in ’t vervolg zo veel uittegeven als in de benedenconsistorie 
in de verdeling zullen ontvangen’. Onder deze omstandigheden sprong de Stad bij door de uitgaven 
van de diakenen wekelijks aan te vullen met gelden uit het Stads-comptoir. Het stadsbestuur vond 
dit een volstrekt verkeerde gang van zaken, aangezien de diakenen zodoende geen reden hadden 
hun uitgaven te verminderen. Daarenboven moesten gelden voor de armen niet uit die stadskassa 
komen, maar afkomstig zijn van liefdegaven door de gemeente. De aartsdiaken moest volgens die 
zienswijze alvast ten minste een gedeelte van de uitgaven der diakenen vergoeden of hen daarvoor 
coupons of obligaties met een bepaalde rente geven. Op grond van deze overwegingen staakte de 
magistraat in de zomer van 1783 zijn betalingen aan de diakenen.179 Dit leidde er in november 
1783 toe dat de diaken Sijgers weigerde ‘enig meerder verschot aan de armen van zijne kluft te 
doen, als zijn ontvang rendeerde, en dezelve troosteloos hadde afgeweesen’. Sijgers haalde zich 
met die handelwijze het ongenoegen op de hals van de raad, die hem persoonlijk ontbood om dat 
kenbaar te maken.180 Het zal in het licht van deze omstandigheden zijn geweest, dat Wichers en 
Woordman hun benoeming tot diaken weigerden. Drie jaar later, in 1786, kwam het zelfs zo ver, 
dat de nieuw benoemde diaken Jacob Trip zijn benoeming alleen wilde accepteren als hij niet tot 
meer verschotten zou worden verplicht. Enkele maanden later gaven de diakenen te kennen, dat 
zij niet meer wilden uitgeven dan ze ontvingen.181 

Nieuwe klachten van de diakenen over de verschotten volgden in de aanvang van 1788 en de 
zomer van 1789. De protesten verliepen volgens het bekende patroon en de klachten bereikten het 
stadsbestuur. De magistraat hoopte dat de diakenen hun voornemen zouden herzien, wanneer zij 
op de hoogte werden gebracht van de inspanningen die de Stad samen met de aartsdiaken onder-
nam om geld te lenen. Dit was niet voldoende, want ruim twee weken later zei presiderend bur-
gemeester Sickinghe tijdens de vergadering van het stadsbestuur dat vele armen die namiddag bij 
hem waren geweest ‘klagende, dat verscheidene diaconen niet meer uitgeven wilden, als ontvangen 
hadden, waardoor zij van hare gewoon subsistentie wierden gefrustreerd’. Het stadsbestuur besloot 
de desbetreffende diakenen in de vergadering te laten komen, om hun de reden van die weigering 
te vragen en hen ernstig te vermanen met die betaling voort te gaan. Daarop volgde echter een 
rapportage, dat de meeste diakenen niet langer konden betalen, waarop het stadsbestuur de aarts-
diaken autoriseerde om de in de kassa aanwezige penningen die de diakenen bij hun wekelijkse 
betalingen tekortkwamen, nog diezelfde avond te betalen.182 

Dat de weigeringen van aspirant-diakenen vooral tijdens duurtejaren plaatsvonden, is niet 
verwonderlijk. Tijdens dergelijke periodes, die een aanslag op de diaconale financiën betekenden, 
liepen over het algemeen de verschotten van diakenen hoog op. Enerzijds omdat het uitstellen van 
de vergoeding aan de diakenen een middel was om de diaconierekening nog enigszins in balans te 
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houden. Anderzijds was het van tijd tot tijd voor de boekhouder zonder meer onmogelijk om de 
voor de terugbetaling van de verschotten benodigde gelden vrij te maken. Aspirant-diakenen had-
den bij dergelijke omstandigheden uiteraard weinig behoefte om gedurende langere tijd honderden 
guldens voor te schieten. Als zodanig waren financiële motieven ongetwijfeld een van de, zo niet de 
voornaamste reden voor de weigering om het ambt van diaken te aanvaarden en werkten zij allerlei 
ontduikingsstrategieën in de hand.

De t i j D s fAc to r

Afgezien van de forse financiële consequenties betekende het diakenschap tevens een fikse tijds-
investering, waardoor kandidaten – vaak niet ten onrechte – vreesden, dat hun eigen functies en 
particuliere belangen in het gedrang konden geraken. Bovendien vereisten de werkzaamheden 
als diaken fysieke aanwezigheid in de Stad, die vaak moeilijk te combineren was met functies die 
iemand in de provincie bekleedde. Uitgezonderd de beroepen waarvoor volgens artikel 9 van de 
diaconieorde vrijstelling gold, waren dergelijke motieven vanuit het gezichtspunt van het consisto-
rie echter geen goede reden om te weigeren. De gronden waarop het diakenschap wel kon worden 
geweigerd, leidden in de aanvang van de achttiende eeuw blijkbaar tot ontduikingsstrategieën, 
want in 1708 klaagde kerkenraad

dat vele haer als advocaten laten inschrijven, sonder datse eenige saken voor de gerichten behandelen, of oock wel 

eenich redger-recht aennemen, waerin se soo veel niet te doen hebben dat haere in d’armen-bedieninge soude 

konnen beletten.183

Aan het einde van de achttiende eeuw was het diakenschap dermate impopulair geworden, dat het 
zelfs moeilijk was geschikte kandidaat-diakenen te vinden. Degenen die in aanmerking kwamen, 
moesten ten minste het burgerschap van Groningen bezitten, alsmede drie jaar lidmaat van de 
gereformeerde gemeente van de Stad zijn geweest. Het getal van verkiesbare personen was aanmer-
kelijk afgenomen, omdat velen een lidmaatschap buiten de stad verkozen, of overgingen naar de 
‘Fransche Gemeente’. Deze ontwikkeling zal deels samenhangen met pogingen tot het ontduiken 
van hun verplichtingen. De bezorgde kerkenraad kaartte dit punt aan bij het stadsbestuur, ‘op dat 
niemand van het hoogst betamelijk dragen van een Christelijken Burgerplicht alsoo onttrekken 
konnen’.184 In verband hiermee besloot het stadsbestuur de regels aan te passen aangezien

iemand onder praetext, dat geen lidmaat in deeser gemeente, of schoon hij overigens burger en inwoonder dee-

zer stad is, en alle de voorregten en vrijheden, welke daar aan verknogt zijn, nevens anderen is genietende, zich 

nogthans op dien grond alleen aan het hoogst betamelijk dragen der Christelijke Burgerpligten onttrekke, terwijl 

het daarnevens niet zelden gebeurde, dat lieden van meerder fatsoen, en die met tijdelijke middelen zijn begaavd, 

langs dien weg den last deezer bedieninge mede poogden te ontduiken, ten noodwendigheden gevolge, dat tot het 
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diakenschap het allermeest verkosen wierden persoonen die geen of tenminsten weinig tijdelijke middelen hebben, 

en veelal tot eenen lageren kring der burgerlijke maatschappij behooren.

 
Daarom werden de woorden ‘Ledemaaten deezer Gemeente’ vervangen door:

Ledemaaten der Gereformeerde Christelijke Godsdienst, zonder onderscheid, waar ter plaatze, het zij bij de 

Fransche Gemeente alhier ofte elders buiten de Stad, ten waare iemand bij de eene of andere gemeente in eene 

kerkelijke bedieninge mogte staan, zo wanneer noghthans na expiratie van dezelve, bij de Gemeente alhier zal 

eligibel blijven.185

In het voorjaar van 1784 poogde men de mogelijkheden om aartsdiakenen te kiezen verder te 
verbreden door voortaan ongehuwde personen van ten minste 30 jaar voor die functie in aanmer-
king te laten komen. Het stadsbestuur verlaagde deze leeftijdsgrens in 1790 naar 25 jaar.186 Een 
dergelijke maatregel was bijna een eeuw eerder – in 1697 – reeds voorgesteld, maar de kerkenraad 
besloot toen de diaconieorde maar bij het oude te laten.187 Blijkbaar leverde de maatregel nog 
immer onvoldoende op, want in 1791 bood de kerkenraad aan de ‘Stadsphysicus’, dr. Busch, 
zelfs een honorarium van 100 zilveren ducatons, indien hij voor een professoraat in Harderwijk 
bedankte en koos voor het ‘archidiaconschap van deze Stad en diens jurisdictien’. Busch ging op 
dit aanbod in en werd op acht mei van dat jaar als zodanig aangesteld.188

In de negentiende eeuw zou het aanvullen van de gelederen van de diakenen een probleem 
blijven, ook op het Groninger platteland. Diakenen die op oneigenlijke gronden weigerden hun 
benoeming te aanvaarden, konden daar desnoods door de rechter alsnog toe worden gedwongen 
en bovendien bestond de mogelijkheid om een benoeming af te kopen. Anderzijds kwamen juist 
vergoedingen voor het diakenschap in zwang.189

De D i Ac o n i e D i e n A r e n

De diaconiedienaren, ook wel ‘armendienaren’ genoemd, verrichtten ondersteunende taken die de 
werkzaamheden van de diakenen moesten verlichten.190 Gedeeltelijk waren zij echter ook actief 
voor het stadsbestuur, want het toezicht op bedelaars en ‘onegte armen’ – wat zij eveneens geacht 
werden uit te oefenen – viel immers onder de taak van de magistraat. De diakendienaren worden 
een eerste maal vermeld in 1629. Zij werden toen samen met de armen in het protocol van de 
gereformeerde diaconie opgenomen met een vergoeding van 40 stuivers per week.191

In principe was, mits zij ‘wel leven ende getrouw zijn’, hun dienstverband levenslang, hetgeen 
niet altijd even bevorderlijk was voor het uitoefenen van bepaalde taken. Toen in 1700 omlopende 
bedelaars bij de deuren voor ernstige overlast zorgden, klaagde de boekhouder van de diaconie, 
‘dat eenige dienaers der diaconije door ouderdoom wat swack waeren, om haer devoir in desen nae 
behoiren te doen’. Hij beloofde echter ‘so veel mogelijck, het quaedt te doen geweirt worden’.192
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De dienaren der diakenen werden gekozen tijdens een gewone zitting van de diakenen, boek-
houdend diaken en voorzittend predikant. De kandidaten waren lidmaat, ‘bekent van getrouwi-
cheyt, ende godtsalich, nuchteren ende onergerlick van leven ende wandel’. Hun taken bestonden 
uit ondersteuning van boekhouder en diakenen en de kerkenraad, op wat voor terrein dan ook. 
Dagelijks moesten zij zich ’s ochtends om zeven en ’s middags om één uur bij de boekhouder mel-
den om orders te ontvangen.

Een van de hoofdtaken van de diaconiedienaren was het toezicht op bedelarij. Daartoe door-
kruisten zij de Stad om de straten van bedelaars te zuiveren.193 Zij dienden daarbij in het bijzonder 
te letten op armen die bedelden bij de poorten, kerkdeuren of voor woningen van stedelingen. De 
Groningse bedelaars moesten zij doorverwijzen naar de diakenen voor – eventuele – verdere zorg; 
vreemde armen dienden zij naar de boekhouder te sturen, die hun een ‘teerpenning’ verstrekte om 
verder te reizen. Maar ‘lantlopers, bedelaars, leproosen’ en anderen die hun praktijken ondanks 
waarschuwingen voortzetten, moesten – eventueel met hulp van schultendienaars – de stad uit 
worden geleid. Sterke (of ‘stoute’, dat wil zeggen hardnekkige of onverbeterlijke) bedelaars, die zich 
verzetten, wachtte het tuchthuis.194 Na een verblijf van enige tijd werden ze vervolgens eveneens 
buiten de poorten van de stad gezet.195 Behalve het op heterdaad betrappen en vervolgens oppak-
ken, kwam er ook gericht onderzoek bij kijken, want de diakendienaren moesten samen met de 
schulte en zijn dienaren ‘inquireren’ en ‘zich laten informeren’ waar bedelaars zich ophielden en 
logeerden.196

De diakendienaren dienden poortwachters die bedelaars binnenlieten, of mensen die hun 
onderdak boden, aan de boekhouder bekend te maken, zodat deze verdere maatregelen kon doen 
treffen. Uiteraard kwam dit ten tijde van crises regelmatig voor.197

Bij het verdrijven van ‘onegte armen’ en bedelaars was het nogal eens nodig, dat de diaken-
dienaren hun woorden kracht bijzetten. Daartoe waren zij in ieder geval sinds het midden van 
de zeventiende eeuw ‘licht bewapend’. Het is niet duidelijk, of zij altijd gewapend rondliepen, 
waarschijnlijk was dat niet het geval. Vooral tijdens crises, wanneer de zojuist genoemde catego-
rieën nogal eens opdringerig waren, ging men over tot herbewapening van de dienaren. Een eerste 
vermelding dateert van april 1650, toen Burgemeesters en Raad de artilleriemeester gelastten om 
‘de armendienaren vier houwers uit stadsmagazijn te laten volgen’. In 1668 volgde een soortgelijke 
order voor ‘een bequaeme sabel met een schede’. Dergelijke houwers of sabels droegen de diaken-
dienaren aan een ‘sijdgeweer’ of bandelier. Daarnaast bestond hun uitrusting uit ‘een eecken telge 
in de handt’, of een ‘rottinge’. In 1675 en 1676 is wederom sprake van houwers en stokken voor 
de diaconiedienaren, evenals in 1727. Ook in maart 1774 werden de diakendienaren bij resolutie 
van de magistraat gelast om sabels en stokken te dragen. Het stadsbestuur verzocht daartoe de 
gecommitteerden van de stadsrekenkamer om voor iedere diakendienaar een ‘hartsvanger’ en een 
‘port d’Epée’ in te kopen en die hun ter hand te stellen.198

Behalve aan hun bewapening waren de diaconiedienaren herkenbaar aan hun kleding, want ze 
droegen over het algemeen een mantel. Dit was niet altijd het geval, want in de praktijk diende 
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een nieuwe diaconiedienaar de mantel van zijn voorganger over te nemen. De magistraat verstrekte 
aanvankelijk dergelijke mantels eenmaal in de vier jaar; sinds 1729 nog eenmaal in de acht jaar.199 
Wat het optreden van de diaconiedienaren tegen bedelarij betrof, blijkt duidelijk dat zij – hoewel 
als dienaren van de diaconie der gereformeerde kerk – feitelijk uitvoering gaven aan het stedelijk 
beleid ten aanzien van bedelaars. Ook het feit dat de Stad de bewapening en de kleding – ‘unifor-
mering’ – ter beschikking stelde, wijst daarop.200

 De diaconiedienaren moesten, om het toezicht zo effectief mogelijk te maken, onderling de 
acht – later negen – kluften verdelen, zodat elk van hen beter bekend kon raken met twee d aarvan 
en de daarin woonachtige armen en de diakenen van die kluften van de nodige informatie voor-
zien. Zo moesten zij de diakenen – en, zo hij in hun kluft woonde, eveneens de boekhouder – tijdig 
op de hoogte brengen van vergaderingen van de diakenen. Tevens dienden ze gecommitteerden van 
de behandeling van de diaconierekening op de hoogte brengen. Verder hadden ze ervoor te zorgen 
dat diakenen tijdens de kerkdiensten omgingen om te collecteren en eventuele andere zaken tijdens 
of na de dienst regelen. Zij moesten ook de diakenen op de hoogte te stellen van eventuele huwe-
lijken, daarbij de bekkens zetten voor de collecte en deze bewaren, degenen die te laat kwamen 
bekendmaken en ongeregeldheden voorkomen.201 Hetzelfde gold de aankondiging van begrafenis-
sen met de dan te houden collecten en de registratie van te laat opgedragen doden in verband met 
de boetes daarop die ten goede kwamen aan de armen.

Het was een discussiepunt, of collecteren tevens een taak van de diakendienaren moest zijn. 
Aanvankelijk betrof het incidentele gevallen, waarbij de vraag speelde of inzamelingen door diaken-
dienaren geoorloofd waren. Zo verontschuldigden de hoplieden zich in 1664, dat bij de collecten 
in de burgervaandelen de ‘beckens niet van haer bestelt, maer door de diaconiedienaren omgedra-
gen worden’. Dit had alles te maken met de fraudegevoeligheid, die de kerkenraad vreesde.202 Dat 
bleek, toen in mei 1665 de inmiddels gewezen diakendienaar Harmen Lubberts werd beschuldigd 
van het verduisteren van boetes en collectes bij begravingen op het Zuiderkerkhof. Eenzelfde ver-
grijp van collega Hindrick Harmens resulteerde in een slepende kwestie bij de kerkenraad die voor 
Hindrick einde 1666 behalve op ontzetting uit zijn functie tevens uitliep op uitsluiting van het 
avondmaal wegens ‘onderslaen en bestelen van de armepenningen en almoesen’.203 Sindsdien waren 
de diakendienaren incidenteel nog weleens betrokken bij collectes, bijvoorbeeld in 1684 toen twee 
dienaren met een bekken rondgingen. En de inzameling voor de vele vluchtelingen uit Frankrijk, 
in 1686, geschiedde als een collecte per kluft door predikant met ouderling, twee diakenen met 
kosters, rentmeestersdienaar en diaconiedienaars.204 Een officiële betrokkenheid bij collecten, zij 
het niet bij het inzamelen, maar bij de administratie van de ingezamelde gelden, volgde in 1698 
toen het stadsbestuur bepaalde dat een diakendienaar bij afwezigheid van een diaken en koster 
mee moest helpen met het tellen van inkomsten uit collectes, het noteren van de bedragen en ten 
slotte het ondertekenen van het geheel. De kerkenraad stelde kort daarop vast, dat collecten tijdens 
predicaties en begrafenissen voortaan geteld moesten worden door twee diakenen en bij afwezig-
heid van één van hen door de koster of diakendienaar en dat de opbrengst in een boekje diende te 
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worden genoteerd, bevestigd door hun beider ondertekening.205 In de jaren 1719 en 1720 mocht 
een diakendienaar overigens nog wel een vrouw helpen collecteren wier zoon in handen van zee-
rovers van Algiers was gevallen.206

In de loop der jaren breidde de taak der diakendienaren zich uit. Zo moesten zij sinds het 
begin van de achttiende eeuw de voor het diaconiebrood bestemde rogge naar de voorraadzolders 
van de diaconie dragen.207 Een verdere uitbreiding was nogal eens een uitvloeisel van maatregelen 
naar aanleiding van een crisis. Dat de diaconiedienaren eind mei 1666 en daaraanvolgend iedere 
zaterdag het aantal overledenen van de voorgaande week aan de raad moesten melden, hield waar-
schijnlijk verband met de toen heersende pest.208 Bij het uitmarcheren van soldaten moesten zij 
erop toezien dat ‘vreemde’ vrouwen en kinderen met hen mee gingen. Na het vertrek van soldaten-

Een begrafenis op het Nieuwe Kerkhof, omstreeks het midden van de zeventiende eeuw, afgebeeld op de kaart van Haubois. Bij 
de poort aan de bovenzijde (westzijde) staat een collecteschaal ten behoeve van de armen. 
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gezinnen visiteerden zij hun respectieve kluften om achtergebleven soldatenvrouwen en -kinderen 
alsnog te laten vertrekken, uitgezonderd degenen die een akte van indemniteit bezaten.209 In 1774 
werd de dienaren door de raad gelast om ’s avonds ‘bij ’t aankomen der schuiten op de vreemdelin-
gen te passen’.210 Toen Burgemeesters en Raad in 1781 hun goedkeuring hechtten aan een rekest 
waarin de kerkenraad, naar aanleiding van sterfgevallen en duurte van het koren, voorstelde om 
diaconiearmen een ‘D’ in een afwijkende kleur op hun arm te laten dragen en hun te verbieden 
honden te houden, waren het de diaconiedienaren die opdracht kregen toezicht op de naleving 
van die regels te houden.211 Na de stichting van het Stadswerkhuis in 1684 waren zij het die een 
register van zowel oude personen als kinderen overhandigd kregen met opgaven van wie al of niet 
spon.212

De diakendienaren hadden een druk bestaan. De kerkenraad achtte het daarom in 1716 niet 
mogelijk dat Doijtse Hessels, als opvolger van de wegens hoge ouderdom vervangen Harmen Jelis, 
zijn functe naar behoren kon waarnemen, ‘also hij een winckel hadde ende dagelicks neeringe 
dede’. Toen Doijtse echter bewees zijn werkzaamheden voor de diaconie dagelijks voldoende te 
kunnen verrichten, liet de diaconie haar bezwaren vallen.213

Om hun taak behoorlijk te kunnen uitvoeren, ontvingen de diakendienaren een exemplaar van 
de diaconieorde; zij moesten tevens verantwoording afleggen van de wijze waarop ze hun dienst 
hadden waargenomen.214 Bij de aanvang van hun dienst werden hun deze regels van de diaconie-
orde voorgehouden. In de navolgende jaren werden ze iedere eerste sessie van de kerkenraad na 
het afhoren van de diaconierekening vermaand. Wanneer dienaren zich verzetten tegen orders van 
boekhouder en diakenen, of er geen behoorlijke levenswandel op nahielden, de diaconieorde niet 
naleefden of overtraden, werd dat behandeld in een gewone zitting van de kerkenraad en werden 
ze naar bevind van zaken bestraft, of in het uiterste geval ontslagen.

Hoewel de taakomschrijving weinig aan duidelijkheid te wensen overliet, vermaande het con-
sistorie toch de diakendienaren van tijd tot tijd nadrukkelijk hun ambt beter waar te nemen.215 
Dat gebeurde met name onder crisisomstandigheden, zoals tijdens de heersende duurte in 1660 
en 1661:

Die dienaers der diaconie zijn t’samen vermaent van haer amt naerstiger waer te nemen, ende met namen met 

meerder ijver te weeren het omlopen van de bedelaers oude ende jonge, ende so sij iemant van de kinderen op 

de Diaconie staende daerop mochten bevinden, deselve aen de opsienders bekent maken, om nae behoren te 

straffen,

en: 

Dn. praeses is versocht den h[eer] praesiderenden borgem[eeste]r te recommenderen, dat doch opp de omlopende 

menichte van oude en jonge bedelaers de diacons ende schulten-dienaers moogen belast worden met naerder ijver 

te letten.216
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Het waren de diakenen die de dienaren betaalden, maar in 1768 besloot de kerkenraad om hen 
voortaan te doen betalen door de boekhoudend diaken, waarschijnlijk om zodoende de toch al 
grote voorschotten van de diakenen enigszins in te perken.217

In de tweede helft van de achttiende eeuw leidden de stijgende kosten van de armenzorg tot 
inkrimpingen van personeel. In 1765 stelde de diaconie zelf voor om, na het overlijden van één der 
diaconiedienaren, deze vacature niet op te vullen en het aantal voortaan te beperken tot drie, waar 
het stadsbestuur mee instemde.218 In 1775 patrouilleerden twee van hen door de straten en stond 
een derde dienaar ter beschikking van de boekhouder en diakenen.219 In 1782 werd zelfs geop-
perd, dat twee diakendienaren ook wel het werk konden verrichten, hetgeen de magistraat twee 
jaar later bevestigde. Uiteindelijk bepaalden Burgemeesters en Raad in 1789 dat het aantal omlaag 
kon naar twee.220 Blijkbaar konden uiteindelijk twee diakendienaren toen de vele taken vervullen 
die aanvankelijk vier van hen verrichtten. Deze personeelsinkrimping betekende waarschijnlijk een 
taakverzwaring voor de diakenen zelf. Het is echter aannemelijk dat ook andere functionarissen een 
deel der taken overnamen. Te denken valt daarbij aan de schoutendienaars, die eveneens toezicht 
op rondlopende bedelaars hielden, en de rotmeesters die een grotere rol speelden na invoering van 
het systeem van akten van indemniteit.221

Naast de gereformeerde diaconie hield de lutherse er eveneens dergelijke functionarissen op na. 
Het takenpakket van de lutherse diakendienaar was vergelijkbaar met dat van zijn gereformeerde 
collega’s. Uiteraard moest deze dienaar de lutherse religie zijn toegedaan, als ‘een bekenner en 
lidmaat van dese gemeijnte, Christelijk, en eerlijk in sijn leven en wandel, een vijandt van alle 
overdaat, en wat anders tegens den Christen wandel strijdig is’. Hij moest de lidmaten van de 
gemeente weliswaar ‘in lieffde met sijn gedienstigheijt ende vriendelijkheit [te] begegenen’, maar 
daarbij zijn taken en orders niet uit het oog verliezen. In de kerk handhaafde hij zoveel mogelijk 
orde en rust tijdens de godsdienstoefeningen. Bij zittingen van kerkenraad en diakenen verbleef hij 
bij de consistoriekamer om eventuele orders te ontvangen. Tijdens de zittingen van de kerkenraad 
zorgde hij er voor dat niemand zonder meer binnenkwam, maar behoorlijk werd aangekondigd 
bij de vergadering. Voorts verzorgde hij de oproepen voor buitengewone vergaderingen of bijeen-
komsten van de grote kerkenraad. Hij hielp de boekhouder en diakenen die dienst hadden in de 
zogenaamde ‘sleutelmaand’, evenals de predikant. Samen met de diakenen, of op hun orders, moest 
hij de armen in hun woningen bezoeken en nagaan of zij geen boedels vervreemdden en daarvan 
rapporteren. Hij moest ervoor waken zoveel in zijn vermogen lag dat ‘vreemde armen’ de gemeente 
niet zouden belasten en hen aan de boekhouder en beide dienstdoende diakenen rapporteren. Hij 
moest dergelijke vreemde armen – eventueel met hulp van zijn collega’s van de gereformeerde dia-
conie – buiten de Stad brengen. Voor zijn werkzaamheden ontving de diakendienaar uit handen 
van de predikant, de boekhouder, en van ieder van de vier ouderlingen en de vier diakenen jaarlijks 
een zilveren ducaton.222
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4  De finAnciering vAn De Armenzorg

in l e i D i n g

De financiering van diaconieën en andere zorginstellingen kon geschieden op velerlei wijze, zoals 
door collecten, giften, legaten, fundaties, lijfrenten, huuropbrengsten, batige saldi van effecten, 
renten van obligaties en hypotheken, opbrengsten van breuken (boetes), de ‘bussen’ van gil den en 
een deel van de opbrengst van bepaalde gemeentelijke belastingen.

Hoe was de financiering van de armenzorg in de zeventiende en achttiende eeuw geregeld en 
welke verschillen en ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen? Er is weinig bekend over de situ-
atie in pre-industrieel Europa. Aan het einde van de achttiende eeuw hief de overheid in Engeland 
armenbelastingen; in Frankrijk en in Nederland waren de inkomsten afkomstig van vrijwillige 
particuliere giften en rente op eigen vermogen. De mate waarin deze verschillende bronnen van 
inkomsten bijdroegen aan het geheel, is meestal onbekend.223 Op basis van recente literatuur is het 
echter mogelijk om voor een aantal steden in de Republiek een overzicht te geven van inkomsten-
bronnen van de diaconie en stedelijke armenzorg:

Tabel 1.  Samenstelling van de inkomsten van diverse gereformeerde diaconieën in de Republiek en in het Koninkrijk der 
Nederlanden

stad periode   aandeel collecten/
legaten

aandeel 
bezittingen

aandeel belastingen

Amsterdam 1829-1854  39%

Den Bosch 1750-1810  ca. 20%

Delft - midden 17de eeuw
- 4de kwart 17de eeuw

 - ca. 40-50%
 - ca. 40% [1698 28%]

ca. 33%
-

- 4-5%
- 2% [begin 18de eeuw]

Leiden 18de eeuw  van 38 naar 34 %

Sneek 17de eeuw  ruim 60%
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stad periode   aandeel collecten/
legaten

aandeel 
bezittingen

aandeel belastingen

andere Friese steden 17de eeuw  20-33%

Rotterdam 19de eeuw  ruim 40%

Zwolle 2de helft 17de eeuw  ruim 60%    10%

Bron: Van der Vlis, Leven in armoede, 323-324; Van Leeuwen, Sociale zorg, 13-14.

Uit de bovenstaande tabel blijkt, dat collecten, giften en legaten in de meeste steden een belangrijk, 
zo niet het voornaamste onderdeel van de inkomsten van de stedelijke armenzorg vormden. Het 
aandeel varieerde in de zeventiende en achttiende eeuw van 20 tot 60 procent. In feite zijn er twee 
modellen als uitersten te onderscheiden: het Bossche, waar de bezittingen voor het leeuwendeel van 
de inkomsten zorgden, en het Zwolse (en het Sneker) waar de collecten en legaten het merendeel 
van de opbrengsten vormden.224 Bij de goedgeefsheid speelde liefdadigheid als maatschappelijke 
plicht en als middel tot verwerving van waardering in het heden en het hiernamaals een belangrijke 
rol.225 Over de andere inkomstenbronnen valt op basis van de literatuur veel minder te vertellen.

Het stadsbestuur van Groningen zag de gereformeerde diaconie, hoewel deze verantwoordelijk 
was voor de stedelijke, algemene armenzorg, als een zelfstandige organisatie. Dat gold ook op het 
financiële vlak. Het was pertinent niet zo, dat de magistraat wanneer de nood dat vereiste zonder 
meer de tekorten van de diaconie aanzuiverde uit de stadskas. Als het dringend was, leende de 
magistraat aan de diaconie. In 1625 bijvoorbeeld leende de boekhouder van de diaconie 3.000 
gulden uit de stadskas. Dat bedrag had hij omstreeks 1629 terugbetaald, maar hij moest vervolgens 
wegens de belabberde omstandigheden opnieuw lenen.226 Jarenlang slaagde de diaconie er niet in 
de penningen terug te betalen vanwege de ‘schaarsheid der tijd, veelheid der armen’, waarop de 
brede raad in 1635 de rentmeester toestond die post ‘in rekening voor uitgave te brengen’.227 In 
1641 was opnieuw sprake van een lening, ditmaal van 1.000 gulden.228

Over de financieringswijze van de armenzorg bij de andere religieuze denominaties is nog min-
der bekend, op enkele algemeenheden na. Wel valt op basis van algemene literatuur een schets te 
geven. Het was niet toegestaan dat ze beschikten over onroerende goederen waaruit ze inkomsten 
konden verwerven. Het heffen van belastingen was een taak van de overheid en geschiedde, ingeval 
deze bedoeld was voor de armen, meestal ten bate van de gereformeerde of de stedelijke armenzorg. 
De diaconieën en instellingen van de andere religieuze gemeenten waren daarom voornamelijk aan-
gewezen op opbrengsten die de eigen gemeenschap voortbracht in de vorm van collectes, giften en 
legaten. Voorts waren er nog opbrengsten mogelijk uit boetes. In Groningen was dat bijvoorbeeld 
het geval bij de joodse armenzorg: wie een der bepalingen van het reglement op de joodse gemeente 
overtrad, moest een boete betalen die geheel of gedeeltelijk ten bate van de armen kwam.229
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De f i n A n c i ë l e  A D m i n i s t r At i e  vA n D e g e r e f o r m e e r D e D i Ac o n i e

De kerkenraad wenste eind 1611 dat de ‘ordeninghe’ van de diaconie verbeterd zou worden, vooral 
op het gebied van de financiën en in het bijzonder van de rekeningen. Zo diende voortaan ook een 
extraordinaire boekhouding te worden bijgehouden en had de boekhoudend diaken daags voor de 
algemene afrekening verantwoording af te leggen van de extraordinaire ontvangsten en uitgaven. 
Tevens stelden de diakenen voor, dat de boekhouder jaarlijks ook nog rekenschap zou geven van 
alle ‘kosten unde opkomsten’ van de armen en van de staat van de armengoederen. Deze wensen 
werden door de kerkenraad ingewilligd.230

De diakenen zelf legden per kwartaal rekening en verantwoording af. De controle van de dia-
conale financiën geschiedde ieder kwartaal door de presiderend burgemeester en zijn assessoren, 
alsmede de secretaris.231 De diaconale rekeningen waren via voorschriften, een ‘ordre’, geregeld. Ze 
waren ingedeeld in hoofdstukken over de ontvangsten en de uitgaven. De boekjaren van de diaco-
nale financiën vielen niet samen met een kalenderjaar, maar liepen van juli tot juli.

Grafiek 1.  Inkomsten, uitgaven en saldo van de gereformeerde diaconie 1621-1793

Bron: DHGG, inv. nrs. 502-557 en Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 47-53.
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Inkomsten
Aanvankelijk vormden de ‘extra-ordinaris inkomsten’ het eerste onderdeel van de ontvangsten (zie 
voor een overzicht van de inkomstenposten bijlage 3). Het was een post met een bonte samen-
stelling, bestaande uit allerhande incidentele inkomsten. Een belangrijk onderdeel vormden de 
verkoopopbrengsten van kamers en boedels van overleden bedeelden. Voorts vielen onder dit 
hoofdstuk aanvankelijk ook enkele vaste inkomsten, zoals die uit de voormalige kloostergoederen, 
bijdragen van de gasthuizen en een jaarlijkse toelage van de provincie voor turf. Tot de buiten-
gewone ontvangsten rekende de diaconie ook de ‘extraordinaris-collecten’. Deze inzamelingen 
vonden huis aan huis plaats in tijden dat zij krap bij kas zat. In 1652 bijvoorbeeld bracht een 
dergelijke collecte ruim 11.000 gulden op. Bij een gelijksoortige inzameling in 1676, die ruim 
4.900 gulden opbracht, maakte de kerkenraad gewag van ‘de slechte contributie van vele papisten 
en mennisten’.232 Soortgelijke klachten waren er in het volgende jaar, toen het consistorie zich 
beklaagde dat de ‘mennisten en lutheranen, dewelcke deselve bescherminge door s’Lants militie 
met ons genieten, tot een liberaler contributie aen de armen mogen gebracht werden’.233 Bijzondere 
buitengewone inkomsten waren die uit vertoningen op de ‘vrijmarkten’, zoals van een marionet-
tentheater, koorddansers, apenspellen, een paard met acht voeten en andere vreemde beesten. Het 
niet gangbare geld dat de diaconie bij inzamelingen ontving, werd verkocht als ‘slimme doiten’ aan 
een handelaar die er weg mee wist en ook in deze post opgenomen. Tot omstreeks 1631-1632 was 
het bedrag van het hoofdstuk ‘extraordinaris ontfanck’ ruim 5.000 tot meer dan 10.000 gulden.234 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw varieerde de hoogte van deze post tussen 975 en ruim 
14.000 gulden, waarbij vooral de extraordinariscollecten verantwoordelijk waren voor de uitschie-
ters. Een andere uitschieter, ruim 7.500 gulden in 1667-1668, was voor een belangrijk deel het 
gevolg van een bijdrage van 3.000 gulden van de Staten van Stad en Lande aan het onderhoud van 
soldatenweduwen en -wezen. In de jaren 1674-1675 en 1677-1678 waren er uitschieters van res-
pectievelijk ruim 9.000 en meer dan 14.000 gulden die vooral te danken waren aan de inkomsten 
uit door de rentmeester afgeloste rentebrieven. De hoge bedragen aan het einde van de zeventiende 
eeuw, in de jaren 1692-1700, waren een gevolg van de provinciale bijdragen in het onderhoud van 
soldatenvrouwen.

De collecten in de kerken en op kerkhoven vormden de belangrijkste inkomstenbron van de 
diaconie. Hoewel de collecteopbrengsten wekelijks nogal sterk uiteen konden lopen, vertoonden 
ze over een heel jaar gezien een grote regelmaat. Opvallend was, dat de collecteopbrengsten tijdens 
avondmaalsvieringen aanzienlijk hoger waren. De opbrengsten vertoonden in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw een stijgende lijn. Rond het midden van de zeventiende eeuw waren ze in 
vergelijking met twee decennia daarvóór verdubbeld. Regelmatig was maar liefst meer dan 40 tot 
50 procent van de diaconie-inkomsten afkomstig uit collecten. De stijgende lijn zette zich aanvan-
kelijk voort in de tweede helft van de zeventiende eeuw, maar kende wel enkele inzinkingen, zoals 
in de jaren 1673-1674. Sinds 1680 was er sprake van een dalende trend. Op bededagen vonden 
extra collecten plaats. In 1784 verzocht de aartsdiaken de predikanten
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‘de gemeente op te wekken, om in bijzondere liefde en Barmhartigheijd te gedenken an onze grootelijks noodlij-

dende diaconie op de aanstaande dank en bededag zijnde den 28 augu[stus] 1783, te meer daar toe van de zijde 

der armen bezorgeren andringende, wijl men door het missen van een gewoone bededags collect geene geringe 

schaade hadde geleeden’.235

Zeer curieus is, dat sommigen de collecte gebruikten om hun gift van een mededeling te voorzien. 
Hieruit blijkt tevens, dat de giften ‘anoniem’ in de collectezak gingen, waarschijnlijk op dezelfde 
wijze als nu nog steeds gebeurt.236 Op zondag 5 februari 1775 vond de broeder van de eerste kluft 
na de collecte in de Noorderkerk een ‘bijsonder zedeltje’ met gouden ducaten ‘om daar van aan 
de behoeftigsten in ieder cluft boven ’t gewone weekgeld en uitte keren’. Hetgeen was geschied.237 
Ten slotte maakten mensen ook gebruik van collecten om van ‘waardeloos’ geld af te komen. De 
boekhouder had regelmatig een hoeveelheid ‘slimme doijten’ die als metaal naar gewicht werden 
verkocht en zodoende toch iets opbrachten.238

De collecten in de burgervaandelen – aanvankelijk acht, later via twaalf uitgebreid tot 18 – had-
den het karakter van een inzameling die huis aan huis plaatsvond. Zij geschiedden tweewekelijks 
op een dinsdag.239 De instelling van deze collecte dateerde van januari 1597 toen naar aanleiding 
van de heersende grote armoede een ordonnantie was gemaakt om de ‘armen van der straat tholden 
unde des weecks te onderholden van de collecten en de aalmoesen der borgeren in de ommegangen 
versamelt’. De ommegangen waren dus de huis-aan-huiscollecten die een blijvend karakter kre-
gen.240 Eens per halfjaar kwam de opbrengst van deze collecte ten goede aan het Groene Weeshuis. 
Gezien over een flink aantal jaren vertoonden de ingezamelde bedragen aanvankelijk een grote 
regelmaat, die voortduurde tot de jaren zeventig van de zeventiende eeuw. Deze bedragen schom-
melden in de periode 1650-1670 tussen de 4.000 en 4.500 gulden. In het jaar 1673/1674 was 
sprake van een bijna verdubbelde opbrengst, maar daar stond dan ook een magere opbrengst van 
de collecten in de kerken en op kerkhoven tegenover. In de navolgende jaren waren er nog enkele 
malen hoge opbrengsten, waarna deze post langzaam daalde van meer dan 4.000 gulden in 1678-
1679 naar ruim 3.000 gulden in 1699-1700.

De bedragen van de post legaten en donaties konden vanwege de grote willekeurigheid waar-
mee die aan de diaconie ter beschikking kwamen en de grote verschillen in de omvang van de gele-
gateerde sommen zeer sterk variëren. Een legaat zoals dat van Anna Schatters, van wie de diaconie 
in 1657 maar liefst 4.000 gulden ontving, zorgde uiteraard voor een gigantische uitschieter in die 
ontvangsten.241 Over het algemeen behoorden gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw 
legaten van meer dan 500 gulden tot de uitzonderingen. De stadssecretaris hield van de legaten 
een apart boek bij. Sinds het midden van de zeventiende eeuw was het de taak van de boekhou-
dend diaken om dit boek eens per kwartaal door te nemen op legaten ten gunste van de armen en 
vervolgens voor zover mogelijk de verwerving ervan te zijner tijd te bevorderen. In de achttiende 
eeuw daalde deze inkomstenpost. 
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De diaconie had tevens inkomsten uit breuken (= boetes) die ten bate van de armen werden 
geheven. Zo brachten de – structurele – breuken op het te laat begraven jaarlijks zo’n 150 tot 200 
gulden op. Dan waren er allerhande incidentele boetes, opgelegd bij vonnissen van Burgemeesters 
en Raad, die geheel of ten dele ten gunste van de armen kwamen. De bedragen van dergelijke breu-
ken konden variëren van 75 tot wel 300 gulden. De totale opbrengsten uit boetes schommelden 
aanvankelijk tussen de 500 en 600 gulden. In de tweede helft van de zeventiende eeuw was dat 
over het algemeen meer dan 1.000 gulden per jaar met uitschieters tot boven de 2.000 gulden. Het 
topjaar viel in 1666-1667 met een totaalbedrag van 3.423 gulden, waarvan 2.836 gulden wegens 
‘te laat opgedragen doden’; omstandigheden die zonder meer verband hielden met de pest.242

‘Bussegelden’ waren afkomstig uit metalen bussen die op diverse plaatsen hingen en waarin 
giften ten bate van de armen konden worden geworpen. Het betrof vele bussen ‘hier ende daar’ 
en in vele soorten. De bus die veruit het meeste opbracht, was die van het grootschippersgilde 
bij de Kranepoort, want ieder binnenkomend schip moest tien stuivers voor de armen betalen.243 
Dan waren er bussen in diverse openbare gelegenheden, zoals in gerichtskamers, in kantoren en in 
herbergen. Eén daarvan hing in de kamer van de olderman van het schuitenschuiversgilde244, een 
andere in ‘Frans maiors huis’ en weer een andere in de herberg de ‘Bremer sloetel’. Het bussenbe-
stand onderging van tijd tot tijd uitbreiding, vooral wanneer de diaconie in financiële problemen 
verkeerde. Bijvoorbeeld in 1716, toen de gereformeerde diaconie toestemming van het stadsbe-
stuur verkreeg om, in navolging van Hollandse steden, bij wijze van proef bussen te plaatsen in de 
huizen van voorname kooplieden en grossiers. Tezelfdertijd zou ook ten huize van de predikant die 
het doopboek bijhield een bus komen te hangen, waarin men voor ieder afgegeven doopcedul twee 
schellingen voor de armen kon storten.245

Overigens had de boekhouder buitendien volgens de diaconieorde de taak het aantal bussen 
zo veel mogelijk te vermeerderen door die te plaatsen waar het hem nuttig toescheen. Zo kreeg de 
bekende herberg ‘De Groote Toelast’ aan de Grote Markt in 1780 een ‘busse’.246 Had de plaatsing 
van de bussen in openbaar toegankelijke ruimten zoals gerichtskamers, in kantoren van kooplie-
den en in herbergen ook diepere redenen? In eerste instantie moesten ze uiteraard dienen als een 
middel ter verhoging van de diaconale inkomsten. Maar daarnaast betrof het specifieke locaties. 
Voor wie een rechtszaak of een handelstransactie gunstig verliep, was dankbaarheid misschien een 
motief voor een liefdegift aan de armen. Ten slotte: ook de diakenen hadden een eigen ‘arme-bosse’, 
waarin zij ‘hare breucke wierpen’, die normaliter hing in de benedenconsistoriekamer. Een tweede 
bus, met inhoud, was opgeborgen in een ‘spintjen’ (= kastje) in datzelfde vertrek.247
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Tabel 2. Overzicht bussen

benaming/locatie datum

‘visschers busse’ 1655-1659

‘groote schippers busse’ 1655-1659

‘schuten schuvers busse’ 1655-1659

‘busse op’t raadhuis’ 1655-1659

‘busse op de heeren hooftmannen camer’ 1655-1659

‘busse in de pontcamer’ 1655-1659

‘busse op het provinciale collecthuis’ 1655-1659

‘bussen tussen het 2 ende 3 cantoir’ 1655-1659

‘busse an de lieutent. Teepens cantoir’ 1655-1659

‘busse an de heer rentemr. Smiths cantoir’ 1655-1659

‘generale bussen door de gehiele Stadt’ 1655-1659

herberg ‘De Grote Toelast’ 1780 

Pelstergasthuis 1783

Bron: DHGG, inv. nr. 511, fol. 149-150; ibidem, inv. nr. 9, not. 7-12-1780; ibidem, inv. nr. 10, not. 1-3-1783

De ‘admissiegelden’ waren de diaconale inkomsten van een deel van het entreegeld dat nieuwe 
gildebroeders en leerjongens moesten betalen. Sinds 1615 moest ieder nieuw gildelid twaalf gulden 
aan de diaconie betalen en ontving hij daarvoor een kwitantie, zonder welke hij niet tot een gilde 
mocht toetreden.248 Het was een fiks bedrag, dat vonden de gilden ook, dus zochten zij wegen om 
het te verlagen. Sinds 1621 waren kinderen van gildebroeders vrijgesteld van de betaling van acht 
daalders aan de diakenen, naar aanleiding van een ingewilligd verzoek van de kremers. Degenen die 
een dochter of weduwe van een gildebroeder huwden, hoefden nog maar vier daalders te betalen.249 
Leerjongens moesten, wanneer ze werden aangenomen, aanvankelijk een ton bier leveren. Sinds 
1620 was dit gewijzigd in een bedrag van drie daalders, waarvan de ene helft naar de armen van het 
gilde ging en de andere helft naar de ‘gemene’ armen. Vanaf 1708 bepaalde de Stad dat degenen 
die toegang tot het brouwersgilde wonnen, acht daalders aan de armen moesten geven. Zij die een 
weduwe of dochter van een gildelid huwden, konden volstaan met twee daalders, terwijl intredende 
zoons van gildebroeders tweeëneenhalve daalder ten bate van de armen moesten betalen.250 Behalve 
van het gildelidmaatschap had de diaconie ook inkomsten uit de admissiegelden voor het burger-
recht. De opbrengsten van deze post liepen uiteen van 541 tot 2.215 gulden, maar waren in de 
laatste twee decennia van de zeventiende eeuw redelijk constant rond de 1.000 gulden.

De lakenhuur stond te boek als een aparte post gedurende de periode 1627-1630. Sindsdien 
boekte de diaconie deze inkomsten onder het hoofdstuk ‘diversen’, later onder ‘extra-ordinaris 
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inkomsten’. De zwarte of witte lakens werden in het sterfhuis of tijdens het ‘opdragen’ over de 
kist gelegd.251 Het waren kosters van de Martinikerk en de A-kerk die deze lijklakens voor verhuur 
beschikbaar stelden. Wie een eigen laken wilde gebruiken, mocht dat doen, maar dat verviel dan 
wel aan de diaconie. Wilde men het laken laten liggen, dan moest de diaconie daarvoor nog eens 
zes gulden ontvangen. De hoogten van deze opbrengsten vormen een indicatie voor het toe- of 
afnemen van het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode. Zo zou een hoogtepunt in de jaren 
1636-1637 in verband gebracht kunnen worden met de pest.

Tot 1661-1662 werden bij de diaconie-inkomsten de opbrengsten van het breydhuis252 
geboekt. Ze vertoonden een dalende trend: van meer dan 2.700 gulden in 1651-1652 naar ruim 
1.600 gulden in de jaren 1660-1661. In 1661 volgt nog wel een aparte inkomstenpost voor het 
‘Diaconie-Kinderhuis’, oftewel het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw volgden enkele nieuwe posten, namelijk die van 
de ‘genegotieerde bedragen’ en die van de ontvangst van afgeloste kapitalen, die voorheen onder 
andere rekeninghoofden werden geboekt.

Het laatste hoofdstuk van de diaconieontvangsten bevatte aanvankelijk de inkomsten uit 
renten, landhuur, huishuur en pacht. Hieronder vielen sinds medio 1597 ‘die kercken goederen 
binnen Groningen tot Sinte Marten unde ter Ae, de welcke dus langhe Berent Coenders gheadmi-
nistreert hadde’. Voortaan kwam de administratie van deze goederen, na overdracht door de Stad, 
met goedkeuring van de kerkenraad aan de diaconie ‘om den predicanten claechloos te holden 
unde het overschot den armen uuth te deelen’.253 In de eerste helft van de zeventiende eeuw waren 
de inkomsten uit deze post vrij constant, wanneer rekening wordt gehouden met de inkomsten 
uit kloostergoederen die sinds 1632 onder deze post waren opgenomen. In de tweede helft van 
de zeventiende eeuw waren deze bedragen opgesplitst in aparte posten, namelijk de landhuren 
en grondpachten, ondergebracht in het vierde hoofdstuk, en de renten in het daaropvolgende. 
Gedurende die periode overstegen de inkomsten uit huren en pachten over het algemeen de 500 
gulden, om na 1672-1673 te variëren tussen de 125 en 588 gulden. De renten van het vijfde 
hoofdstuk vertoonden eenzelfde trend: tot 1672-1673 was de opbrengst ruim 3.000 gulden, om 
daarna te schommelen tussen de 117 en 6.883 gulden.

Uitgaven
Vanaf 1627 vormde de post ‘meerder uitgave’ het eerste hoofdstuk van de uitgaven van de diaconie 
(zie voor een overzicht van de uitgavenposten bijlage 5). Voorheen waren dat de weekgelden voor 
de diaconale armen. Deze weekgelden vormden vanouds de voornaamste uitgavenpost van de dia-
conie. Het waren de totalen van de bedragen in stuivers die de ‘reguliere’ bedeelden wekelijks van 
de diakenen ontvingen. In de periode 1630-1650 vertoonde de jaarlijkse totaalsom aan weekgelden 
een gestage toename. De oorzaken hiervan kunnen van verschillende aard zijn (toegenomen kosten 
voor levensonderhoud, bevolkingsgroei). De bedragen in de crisistijd 1629-1631 vallen op, omdat 
ze lager zijn dan in de periode daar vlak voor. De periode 1648-1650 geeft een toename te zien, die 
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Titelpagina van de rekening van de gereformeerde diaconie van Groningen over het boekjaar 1746-1747, opgemaakt door  
J. Cranssen. 
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te maken heeft met het sluiten van de Vrede van Munster. In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw varieerde deze post sterk, namelijk tussen ruim 12.000 en meer dan 21.000 gulden. Ook hier 
was echter sprake van een stijgende trend. 

De andere component van reguliere bedeling vormden brood en boter. Evenals de uitgaven in 
stuivers, daalden in de periode 1629-1631 ook de bedragen voor brood en boter, terwijl de prijzen 
van rogge toen zelfs stegen tot bijna het tweevoudige van 1627. Dit impliceert, dat de hoeveelheid 
levensmiddelen voor de bedeelden flink moet zijn verlaagd. In de tweede helft van de zeventiende 
eeuw vertoonden de jaarlijkse bedragen grote verschillen met een minimum van 3.653 gulden in 
1657-1658 en een maximum van 15.274 in 1674-1675.

De ‘uitgaande lasten’ behelsden een verscheidenheid aan regelmatige betalingen, zoals het salaris 
van de diakendienaren, huishuur voor enkele bedeelden die ‘vrij wonen’ hadden op kosten van de 
diaconie en reguliere betalingen aan grondpachten en aan renten over afgesloten leningen. 

De uitgaven voor het Groene Weeshuis werden slechts gedurende drie jaar als een afzonder-
lijk hoofdstuk in de diaconale rekeningen opgevoerd. Hieronder werden alle uitgaven gebracht, 
variërend van voedsel en kleding voor de wezen tot het traktement voor de weesvader. Sinds 1631 
voerde het weeshuis een zelfstandige boekhouding. Later registreerde men de kosten ten behoeve 
van het breidehuis van de diaconie en het Blauwe Kinderhuis wel afzonderlijk. 

De ‘belegde penningen’ maakten in feite deel uit van het diaconale vermogen. Over het alge-
meen waren dit legaten, die belegd werden en waarvan de renten bij de inkomsten werden geboekt 
onder het hoofdstuk ‘renten’. Daarnaast had de diaconie eigen uitgaven aan geldschulden, lijfren-
ten en grondpachten, die in de jaren vanaf 1661-1662 waren ondergebracht in het zesde hoofdstuk 
van de uitgaven. 

In de uitgaven voor kleding, schoeisel en turf kan over de periode 1627-1650 een gestage toe-
name worden geconstateerd. In de tweede helft van de zeventiende eeuw varieerden de jaarlijkse 
bedragen van deze post tussen de ruim 2.600 en meer dan 6.300 gulden. De turf verstrekte de 
diaconie bij de naderende winter, in de maanden oktober en november. Dit was de enige seizoens-
gebonden uitgave. Voor de uitdeling van linnen aan de armen zorgden de diakenen aanvankelijk 
zelf, maar sinds 1614 schafte de kerkenraad deze regeling af en bewaarde men het linnen in een 
kast in de consistorie.254

Sinds 1661-1662 kende de diaconierekening tevens een nieuwe uitgavenpost onder de noemer 
‘verschotten diakenen’. Dit waren de incidentele uitgaven in de vorm van ‘extra-ordinaris bedeling’, 
dat wil zeggen incidentele betalingen aan armen die niet op de lijst van regulier bedeelden voor-
kwamen alsmede extra uitgaven aan regulier bedeelden die de vastgestelde bijdragen overstegen. In 
veel gevallen waren dat vergoedingen voor gemaakte kosten in verband met ziekte en overlijden. 
De diakenen schoten deze bedragen voor uit eigen middelen en kregen ze doorgaans eens per kwar-
taal van de diaconie terugbetaald. Aan regelmatige, tijdige terugbetalingen wilde het in geval van 
een krappe diaconiekas nog weleens schorten. De hoogte van deze post was op jaarbasis doorgaans 
meer dan 8.000 gulden, maar oversteeg zelfs meermalen de 10.000 gulden. Het betekent dat de 
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individuele diakenen geregeld vele honderden guldens uit eigen zak gedurende meerdere maanden 
moesten voorschieten.

Het laatste en qua samenstelling bontste hoofdstuk van de diaconierekening droeg aanvan-
kelijk de naam ‘diversen’, een benaming die later werd vervangen door ‘extra-ordinaris uitgaven’. 
Dergelijke kwalificaties waren passend, gezien de zeer uiteenlopende aard van deze uitgaven. Onder 
deze noemer vielen allerhande bijzondere uitgaven ten behoeve van armen. Dat kon zijn op het 
vlak van medische zorg, zoals operatiekosten en medicijnen, op het vlak van begrafeniskosten 
in de vorm van uitgaven voor de doodgraver en voor ‘huisholten’ (= doodskisten). Ook de pas-
santengelden voor doorreizende armen waren bij dit hoofdstuk ondergebracht. Geregeld werden 
dergelijke eenmalige uitgaven aan armen uit de eigen nabijheid te boek gesteld als ‘tot ontlastinge 
der Diaconije’. Maar onder de passanten waren veelal verdreven geloofsgenoten, ballingen waar-
mee de gereformeerde kerk vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw vanwege haar eigen 
achtergrond de nodige affiniteit had. In 1640 echter was ‘enige doleance’ over de verstrekking van 
de reis- of passantengelden aan ‘doorpasserenden armenballingen’.255 Nieuwe problemen deden 
zich voor in het begin van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw, toen nogal wat buitengewone 
uitgaven op het conto van Franse vluchtelingen – de Hugenoten – kwamen. Ten slotte vielen onder 
deze post allerhande kleine incidentele betalingen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van schrijfbeno-
digdheden, het doen vervaardigen of herstellen van bussen en slotjes en reparaties aan de bakoven 
van de diaconie.

In de loop van twee eeuwen kwamen er de nodige veranderingen in de samenstelling van de 
diaconale inkomsten en uitgaven. Het wegvallen van de rantsoenpenningen noopte de diaconie tot 
vergaande aanpassingen. In de nazomer van 1629 was de commissie die zich hiermee bezighield, 
gereed. Zij presenteerde een overzicht van de diverse bronnen van inkomsten en berekende hoeveel 
de geschatte opbrengst van elk daarvan moest bedragen. Het totaal aan inkomsten begrootten de 
gecommitteerden op 16.000 gulden. Het leeuwendeel (43 procent) daarvan vormden de collecten 
in kerken en op kerkhoven. Daarop volgen de inzamelingen in de borgervaandels (stadsdelen – 25 
procent), de inkomsten uit geestelijke goederen (18 procent) en de legaten en donatiën (5 pro-
cent). Dan volgden de kleine posten landhuur, busgelden, breuken, gildegelden en buitengewone 
inkomsten (variërend van 1,25 tot 2,5 procent ieder). Hiertegenover stonden de uitgaven. Meer 
dan de helft (58 procent = ruim 9.300 gulden) dacht de diaconie te besteden aan uitdelingen in 
geld, brood en boter. Daarna volgden kosten voor kleding, schoeisel en turf (9 procent), voor 
‘huisholten’ (doodskisten) en graven (7 procent) en uitgaven aan renten en passanten (elk circa 3 
procent). Het aandeel van de resterende rubrieken, ten slotte, was gering (1 procent). De begro-
ting van 1629 was circa 60 procent van die van de voorgaande jaren, hetgeen dus een daling van 
maar liefst ongeveer 40 procent impliceerde van de uitkeringen aan bedeelden, terwijl het getal der 
armen niet afnam.256
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Ar m e n b e l A s t i n g e n

Een mogelijkheid om een substantiële, reguliere jaarlijkse inkomstenbron met relatief geringe fluc-
tuaties te creëren, was de invoering van een armenbelasting. Deze aanpak kwam in de Republiek in 
zwang in tweede helft van de achttiende eeuw.257 Groningen kende echter al sinds het einde van de 
zestiende eeuw een zekere vorm van armentaks in de inkomsten uit de zogenaamde ‘rantsoenpen-
ningen’ of ‘stuivergelden’, die met een aandeel van 20 tot 25 procent tot het jaar 1626 eveneens een 
wezenlijk onderdeel uitmaakten van het budget van de gereformeerde diaconie. Deze rantsoenpen-
ningen waren afkomstig van een ‘opgeld’ van 5 procent op de verpachting van de generale mid-
delen. Hieruit werden de kosten van de verpachtingen, zoals zaalhuur, vacatiegelden en drukkosten 
betaald. Het bedrag dat na aftrek van deze onkosten aan stuivergeld resteerde, kwam ten goede 
aan de armen in het gewest, dus zowel op het platteland als in de Stad. In de periode 1610-1625 
bedroeg de jaarlijkse opbrengst voor de armen van de Stad rond de 5.000 gulden. Deze opbrengst 
was formeel bestemd voor het onderhoud van armlastige (oud-)soldaten en hun gezinnen.258

Als een tweede vorm van armenbelasting kunnen de zogenaamde ‘collecten in de burgervaan-
delen’ worden beschouwd. Deze hiervoor reeds besproken collecten dateerden van 1597, toen de 
grote toestroom van armen naar de Stad noopte tot extra maatregelen. Dit resulteerde in een huis-
aan-huiscollecte. Nu is het de vraag, in hoeverre deze inzamelingen het karakter hadden van een 
armentaks. Het kenmerk van een collecte is, dat deze min of meer vrijwillig is. Dat geldt vooral 
voor de hoogte van de individuele bijdrage. Uit de collecten van de burgervaandelen blijkt echter, 
dat de hoogte van deze inzamelingen door de jaren heen een grote regelmaat vertoonde (zie bijlage 
3). Daaraan zal de inzameling aan de deur, die natuurlijk een zekere mate van controle op de giften 
van de bewoners met zich meebracht, niet vreemd zijn geweest. De collecten in de burgervaandelen 
bleven in zwang gedurende de gehele verdere periode van de Republiek.259

Pas aan het einde van de achttiende eeuw maakte de Stad kennis met de invoering van een 
echte armenbelasting, toen de problemen van de diaconie hand over hand toenamen. Zij betaalde 
oude, dringende schulden af met leningen van de Stad, waarvan het totaalbedrag sterk opliep. 
Uiteindelijk had de Stad in 1789 meer dan 50.000 gulden gestort in de diaconiekas, zonder uit-
zicht op terugbetaling op korte termijn. Een raadscommissie, ingesteld na een verzoek van diake-
nen om terugbetaling van verschotten, constateerde in juni 1789,

dat het agterweezen der Diaconie en het van tijd tot tijd vervuld wordende gebrek uit de Stads kasse zo bedenke-

lijk wierde voor de Stads finances, dat er niets verzuimd diende te worden die zaak ter harten te nemen’ en ‘dat 

het tevens ook zeker was, wanneer de Stadskas suppleerde het achter weezen der Di[a]conie, dat dan die kas der 

armen kas zoude worden en alzo, binnen korten, geen groter crediet zoude hebben, dan de armenkas zelve, als 

wordende daardoor geabsorbeerd. 
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Bovendien stimuleerde volgens de commissie deze handelwijze evenmin de vrijgevigheid der 
ingezetenen, aangezien

door dit middel de reden der milddadigheid van de Ingezeten wierde verminderd, naar dien dezelve wisten, dat 

door hun meerder geeven de armen niet ruimer, noch door hun minder geven niet weiniger ontvingen.260

Kortom, de ‘Stads cassa’ dreigde te verworden tot armenkas en daarom moest er hoognodig actie 
worden ondernomen. Een gelukkige bijkomstigheid vormden de relatief hoge inkomsten uit de 
buitenbezittingen van de Stad.261 Aanvankelijk zocht de commissie tot redres van de diaconie 
vooral middelen tot beperking van kosten, maar dat resulteerde in maatregelen die financieel 
onvoldoende zoden aan de dijk zetten. Een ‘extraordinaire collecte’ bracht weliswaar een ‘fraije 
stuiver’ van ruim 2.500 gulden op, maar was bij lange na niet voldoende. De commissie broedde 
daarom op een plan, dat een aanzienlijke, permanente stroom van inkomsten kon verschaffen en 
vond uiteindelijk de oplossing in de verdubbeling van het drek- en lantaarngeld. Deze heffing op 
de afvoer van het stadsvuil en op de stadsverlichting was een naar de maatstaven van die tijd rede-
lijke belasting, afgestemd op de draagkracht van ingezetenen. Dit in tegenstelling tot de diverse 
directe belastingen (op consumptie), waarvan het aandeel in de totale belastinginkomsten in de 
loop van de achttiende eeuw sterk was toegenomen.262

Elders in de Republiek werden ook armenbelastingen ingevoerd. Sneek bijvoorbeeld, voerde 
reeds in 1775 een heffing in van ten minste een stuiver per huishouding die dat missen kon, onder 
de benaming ‘quotisatie’. Groningen was relatief laat waar het een officiële armentaks betreft, maar 
misschien ook wel weer vroeg, wanneer we de rantsoenpenningen en de collecten in de burgervaan-
delen als pseudo-armentaksen beschouwen. Overigens kende ook een grote stad met veel armen als 
Leiden in de achttiende eeuw nog geen armenbelasting: daar sprong het stadsbestuur regelmatig bij 
met incidentele bijdragen.263 De helft van de verdubbelde inkomsten uit het drek- en lantaarngeld 
vloeide niet rechtstreeks in de diaconiekas, maar vond zijn weg naar de diaconie in de vorm van 
bijdragen door de stadsrentmeester ten behoeve van de aflossing van dringende schulden en de 
betaling van de verschotten van diakenen. Deze door de Stad gestorte gelden vormden inmiddels 
een structurele en substantiële bijdrage aan de financiering van de gereformeerde armenzorg.264 Dit 
in tegenstelling tot allerhande heffingen die in de jaren eraan voorafgaand waren ingevoerd en die 
hoogstens enkele procenten ten opzichte van de totale inkomsten van de diaconie opleverden.265
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5  methoDen vAn Armenzorg

in l e i D i n g

De methoden van armenzorg vertonen verschillende aspecten, zoals toelatingspolitiek, het karakter 
van de bedeling (‘zorg op maat’), speciale aandacht voor scholing, werkhuizen (‘werk in ruil voor 
onderhoud’) en de invloed van de Verlichting, waarbij ten aanzien van de armenzorg de termen 
‘verheffing’ en ‘uitsluiting’ kernbegrippen vormen. Hieronder volgt een introductie tot deze 
zaken aan de hand van literatuur, met vervolgens een uitwerking voor de in Groningen gangbare 
p raktijk.

be D e l i n g s p o l i t i e k

Op basis van recent onderzoek naar de ontwikkeling van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel 
in de periode 1500-2000 valt daarin een tweetal rode draden te bespeuren. Ten eerste, dat men 
onder vergelijkbare omstandigheden op een soortgelijke manier reageerde, waarbij het herkomst-
beginsel een sleutelmechanisme was. Dat wil zeggen: wanneer in een periode van economische 
stagnatie en achteruitgang de middelen voor de armenzorg of de sociale zekerheid schaars waren, 
dan werden al gauw bepaalde groepen van de bedeling uitgesloten. Inwoners van het eigen dorp of 
kerspel, de eigen stad of het gewest of land, gingen dan voor anderen, zoals landlopers en bedelaars, 
‘vreemde armen’, maar ook soldatengezinnen. Wanneer de omstandigheden zorgwekkend bleven, 
dan volgde tevens beperking van de uitkeringen aan de eigen mensen. De tweede rode draad is het 
verschijnsel, dat hoewel er een voortgaande trend was naar landelijke wetgeving op het gebied van 
de sociale zekerheid, er altijd ruimte bleef voor een lokale aanpak. De gemeentelijke sociale dien-
sten hebben ook nu nog altijd enige vrijheid bij de uitvoering van de aan hen opgedragen taken. 
Lokale autonomie op dit vlak kan ertoe leiden dat verschillen bestonden, bestaan of ontstaan.266 
Voor de bedelingpolitiek van Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw is het vooral van 
belang na te gaan in hoeverre de eerste constatering in de loop van de tijd een rol speelde.
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Als de drie voornaamste voorwaarden om voor reguliere armenzorg in aanmerking te komen, 
noemt De Swaan: ongeschiktheid, nabijheid en meegaandheid. Dat wil zeggen ten eerste het 
onvermogen om te voorzien in het eigen onderhoud, ten tweede de aanwezigheid van verwanten 
of anderen in een bepaalde (verblijf )plaats die hulp konden bieden en ten derde het accepteren 
van liefdadigheid en tegelijkertijd het achterwege laten van onoorbaar geachte praktijken, zoals 
bedelen.267

De voorwaarde van ongeschiktheid stoelde ook ten tijde van de Republiek op het aloude begin-
sel van het onderscheid tussen ware en onechte armen. Daarbij ging het bij de armenzorg uiteraard 
om de eerste categorie: degenen die buiten hun schuld in armoede waren geraakt. Zij konden over 
het algemeen rekenen op ondersteuning. Dat blijkt voor Groningen duidelijk uit de samenstelling 
van de groepen bedeelden, die vooral bestonden uit wezen, ouders – vaak alleenstaand – met jonge 
kinderen, zieken, mensen met gebreken en bejaarden.268 

Nabijheid was een voorwaarde die niet uitsluitend verband hield met de aanwezigheid van ver-
wanten, buren, vrienden en kennissen die hulp konden geven. Ook diaconieën benadrukten in de 
achttiende eeuw in toenemende mate het belang van ‘nabijheid’ in de vorm van het zogenaamde 
herkomstbeginsel. Zij deden dat door ‘inwonerschap’ op basis van geboorte, burgerrecht of lang-
durig verblijf te hanteren als een eis voor de toekenning van een reguliere uitkering. Daarnaast 
kwam het beginsel van nabijheid tot uiting bij het door de stadsbesturen gebezigde vreemdelin-
genbeleid.269 Ten slotte speelde sinds het vierde kwart van de zeventiende eeuw religie een rol als 
herkomstbeginsel vanwege de vorming van de diaconieën van kerkgenootschappen die wel werden 
aangeduid als de ‘getolereerde kerken’. Sindsdien was voor het ontvangen van bedeling ook de 
religie waartoe een arme behoorde van belang.

Het criterium van meegaandheid betekende in de praktijk dat mensen die zich niet aan de heer-
sende maatschappelijke opvattingen conformeerden, zich buiten het zorgarrangement geplaatst 
zagen. Dit betekende onder meer dat degenen die zich met alternatieve methoden van inkom-
stenverwerving op het criminele vlak in leven hielden, uitgesloten waren of werden van reguliere 
armenzorg. In deel B komt aan de orde dat de bedeelden zich zelden inlieten met criminaliteit. 
Met het geringe aantal vergrijpen hing tevens de omstandigheid samen dat bedeling gehanteerd 
kon worden als een middel ter disciplinering. Voor degenen die onmaatschappelijk gedrag ver-
toonden en dus niet meegaand waren, maar nog wel voldeden aan één of beide andere criteria, 
waren er inrichtingen met een gesloten karakter als een dolhuis, een beterhuis en een tuchthuis. 
Het ontstaan van dergelijke inrichtingen wordt in navolging van Foucault vaak betiteld als als ‘De 
Grote Opsluiting’.

Gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw speelde het beginsel van werken in ruil 
voor onderhoud een belangrijke rol in de bedelingpolitiek. In de loop der tijd kende ook de Stad 
Groningen diverse ‘open’ inrichtingen waar bedeelden tewerkgesteld werden. Bij die werkverschaf-
fing valt te denken aan de spin- of werkhuizen van de gereformeerde diaconie, niet te verwarren 
met het tuchthuis, en ten slotte het Stadswerkhuis. Behalve in werkhuizen trachtten het stadsbe-
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stuur en de gereformeerde kerk tevens armen voor hun onderhoud bij particuliere ondernemers 
te laten werken, vooral in de textielnijverheid. Ook bij deze werkverschaffing verwachtte men 
uiteraard meegaandheid.

Op grond van de twee voorwaarden van ongeschiktheid en meegaandheid, die op zich geno-
men nogal abstract zijn, hanteerden de diaconieën ten tijde van de Republiek bij de toelating van 
armen tot de bedeling een aantal praktische selectiecriteria. Het betrof herkomst (een systeem met 
akten van indemniteit en bevoordeling van eigen inwoners), religie (bevoordeling van geloofsge-
noten) en sociale stand (een systeem van geheime bedeling voor hen die zich schaamden vanwege 
het stigmatiserende aspect van acceptatie van bedeling). Vervolgens concentreerde men zich op 
bepaalde groepen armen die aan specifieke eisen voldeden wat gezinssamenstelling en -omvang, 
leeftijd en inkomen betreft.270

Deze hoofdlijnen van de bedelingpolitiek corresponderen met groepen armen. De eerste drie 
selectiecriteria vormden hoofdlijnen, samenhangend met de voorwaarde van ‘nabijheid’. Het vierde 
criterium hing samen met de voorwaarde van ongeschiktheid. Voor degenen die volgens deze cri-
teria voor bedeling in aanmerking kwamen, kon de armenzorg bovendien nog allerlei aanvullende 
eisen stellen, die tot de voorwaarde van meegaandheid gerekend kunnen worden. Die verplichtin-
gen konden variëren van het aanvaarden van diverse immateriële voorzieningen, zoals onderwijs 
(diaconiescholen) en godsdienstonderwijs, of het tonen van acceptabel zedelijk gedrag (sancties op 
met name overspel, hoererij, verkwisting en dronkenschap) en dankbaarheid, tot een verbod op 
het houden van honden.271 Als zodanig kon de bedeling fungeren als een middel ter disciplinering 
en tot bestraffing van degenen die zich ‘onmaatschappelijk’ gedroegen.

De voorwaarden van geschiktheid, nabijheid, en meegaandheid en de daaruit voortvloeiende 
selectiecriteria en eisen die aan bedeelden werden gesteld, maakten deel uit van het toelating-, 
bedeling- en sanctiebeleid.

to e l At i n g s b e l e i D

In de vroegmoderne periode bestond er een nauwe samenhang tussen de stedelijke economie, 
immigratiebeleid en de stedelijke armenzorg. Sinds het einde van de zestiende eeuw vormde de 
groei van het aantal arme nieuwkomers een groot probleem voor de plaatselijke armenzorg, die 
ten gevolge van een grote toestroom van arme immigranten dreigde in te storten.272 Dit probleem 
speelde gedurende de gehele periode van de Republiek. Enerzijds waren steden gebaat bij immi-
gratie, wanneer nieuwkomers een verrijking betekenden van de plaatselijke economie. Anderzijds 
was het zaak om via beperkende maatregelen de toestroom van armen van elders zoveel mogelijk 
te beperken. Zo ontstond een soort van ‘filteringproces’ dat zoveel mogelijk moest voorkomen, dat 
de druk op de stedelijke armenzorg – vooral in tijden van schaarste en gebrek – ondraaglijk zou 
worden. Er was steden dus alles aan gelegen om mensen die een bijdrage aan de economie konden 
leveren op te nemen en armen van buiten zoveel mogelijk te weren. Al naargelang de sociaalecono-
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mische omstandigheden wisselden, verschilde de nadruk op de genoemde beginselen. De basisprin-
cipes van deze armenpolitiek bestonden reeds in de veertiende eeuw in de vorm van de registratie 
van en controle op bedelaars en de periodieke verdrijving van ‘uitheemse’ vreemden.273

In de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw hanteerden stadsbesturen in de Republiek 
een steeds scherper omlijnd vreemdelingenbeleid. Groningen kende reeds in de armenorde van 
1610 een bepaling die eraan herinnerde dat krachtens eerdere besluiten niemand van buiten zich 
in de Stad mocht vestigen zonder voorkennis en goedkeuring van de kluftmeesters. Inwoners van 
Groningen mochten bovendien geen woonruimte verhuren of anderszins onderdak verlenen aan 
van buiten inkomende personen of gezinnen die geen bewijs van een verlof tot vestiging konden 
tonen. Hetzelfde gold voor degenen die geen eerlijke middelen hadden om in hun onderhoud te 
voorzien.274 In de achttiende eeuw waren vreemdelingen degenen die niet als inwoners van de Stad 
konden worden beschouwd. Tot deze laatste categorie behoorden over het algemeen degenen die er 
waren geboren, die het burgerrecht bezaten, of die er ten minste een bepaald aantal jaren hadden 
gewoond. Alle anderen waren vreemdelingen. De contouren van een consequent vreemdelingen-
beleid kregen slechts langzaam gestalte. Naast geboorte was het burger- of poorterrecht een van 
de voornaamste criteria die steden hanteerden voor toegang tot de armenzorg. Dit gold ook voor 
de stad Groningen. Wie niet aan deze eisen voldeed, moest om voor armenzorg in aanmerking te 
komen, ten minste een aantal jaren in de Stad hebben gewoond (‘sedentarisatie’). Dit criterium 
werd vooral gehanteerd tijdens crisisomstandigheden. Zo bepaalden Burgemeesters en Raad in 
1624 dat alle van elders afkomstige armen die minder dan tien jaar in de stad verbleven, dadelijk 
moesten vertrekken.275

In de loop van de achttiende eeuw ontstond er een nauwer omlijnd vreemdelingenbeleid, dat 
door de Stad was uitgestippeld en waarin voor de gereformeerde diaconie een uitvoerende bijrol 
was weggelegd. De toelating van vreemdelingen in de Stad en hun eventuele toegang tot de armen-
zorg werd in de tweede helft van de achttiende eeuw gereguleerd bij een besluit van 3 maart 1752. 
Aanleiding tot dit plakkaat was een klacht van de kerkenraad, uit het voorgaande jaar, dat ‘door 
d’ankomst van vreemdelingen met de woninge in dese stadt niet selden gebeurde dat dese of gene 
tot beswaar van de diaconie quamen’. In verband daarmee vroeg de diaken-boekhouder om het 
stadsbestuur voor te stellen dat vreemdelingen

volgens publijk gesag genoodsaakt wierden, eer sij hier sig met de woninge mogten nedersetten [...] vooraf genoeg-

same cautie moesten stellen een acte van indemnisatie in cas van verarminge te tonen.276

Volgens deze verordening moesten de eigenaren van huizen en de rotmeesters in de vaandels de 
namen en gegevens van de vreemdelingen die zich vestigden, doorgeven aan de heren van de kluft. 
De kluftheren dienden die gegevens op te tekenen in een protocol, dat vervolgens moest worden 
doorgezonden aan de boekhoudend diaken. Deze moest van degenen die geen gild- of borgerrecht 
wonnen een akte van indemniteit eisen. De maatregelen werden pas vanaf medio februari 1755 
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geëffectueerd.277 Einde maart van dat jaar ontving de aartsdiaken van de rotmeesters een ‘notul’ die 
de namen bevatte van personen en gezinnen met respectievelijk vermelding van vaandel en rot, die 
óf een akte van indemniteit moesten overleggen, óf binnen de tijd van acht dagen na aanzegging 
de stad dienden te verlaten. Dergelijke besluiten moesten door een raadsdienaar aan de betrok-
ken personen worden meegedeeld. Enkele rotmeesters bleven echter nalatig in de uitvoering en 
weigerden bovendien de breuk die ze daarvoor moesten betalen, te voldoen.278 De meeste vreem-
delingen voldeden aan de eis om een akte van indemniteit over te leggen, uitgezonderd een vijftal. 
Het stadsbestuur besloot dat de schout hun moest aanzeggen om binnen acht dagen uit de Stad te 
vertrekken en indien ze daar geen gehoor aan gaven, zouden ze door de ‘Armen jaagers’ (= diaco-
niedienaren) uit de stad worden gebracht.279 Dat mensen daadwerkelijk uit de stad gezet werden, 
blijkt uit het feit dat de diaconie ieder van haar dienaren jaarlijks tien gulden betaalde ‘volgens oud 
gebruik, en wel voor het moeten uitbrengen der bedelaren’.280

Volgens een bepaling van januari 1784 moesten vreemdelingen, ongeacht hun religie en ‘zonder 
eenig onderscheid van wat qualiteit of vermogen dezelv zijn’ een akte van indemniteit of een blijk 
van een dooplidmaatschap overleggen aan de aartsdiaken.281 Zo’n akte van indemniteit gold toen 
voor een periode van acht jaar, maar vanwege de toenemende armenproblematiek aan het einde 
van de achttiende eeuw was er een tendens deze periode verder op te rekken. Volgens een voorstel 
van het stadsbestuur van april 1789 zouden dergelijke akten voortaan ‘ad vitam’ (= voor het leven) 
moeten worden gevorderd.282

Hoewel het leek of vreemdelingen zonder meer toegang tot de Stad hadden, terwijl de armen 
onder hen ten tijde van crises aanvankelijk geregeld en later systematisch uit de stad werden verwij-
derd, vond een eerste selectie reeds plaats vóór de stadspoorten. In tijden van schaarste en gebrek, 
wanneer de stroom van armen naar de stad toe aanzwol, waarschuwde het Groninger stadsbestuur 
de veerschippers en poortwachters waakzaam te zijn om geen ‘vreemde armen’ te vervoeren naar of 
toegang te verlenen tot de Stad.283 Een goed voorbeeld van hoe die ‘selectie aan de poort’ in zijn 
werk ging, deed zich voor in maart 1703, toen schippers van Aduard een aldaar geboren kind in de 
stad hadden gebracht, dat ten laste leek te komen van de gereformeerde diaconie. Burgemeesters en 
Raad gelastten daarop de schippers het kind terug te brengen.284 Zoals uit het voorgaande impliciet 
blijkt, was het vreemdelingenbeleid een aangelegenheid van het stadsbestuur. Het was immers de 
Stad die de schippers beval een arm kind naar zijn plaats van herkomst terug te brengen en het 
waren de in stadsdienst werkende poortwachters die vreemde armen moesten weren.

Over het algemeen mochten van elders toegestroomde geloofsgenoten wel de Stad in, maar daar 
niet verblijven. Zij werden doorgezonden met een reispenning. Degenen die voor een dergelijke 
gift in aanmerking wensten te komen, moesten zich wenden tot één der predikanten. Wanneer het 
verzoek terecht was bevonden, schreef deze een ‘cedeltje’ (= bewijsje) uit met de hoogte van het te 
verstrekken bedrag, waarop de doorreizende zich kon vervoegen bij de boekhoudend diaken, die 
zorgde voor uitbetaling. Deze procedure leidde in 1659 tot een conflict tussen de nog maar juist 
verkozen aartsdiaken Wilhelm van Julsinga en de kerkenraad. Aanleiding was dat Van Julsinga 
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enkele door de predikanten verleende cedullen voor arme passanten aan stukken had gescheurd. 
Hij had dit gedaan, omdat in die briefjes door de predikanten ook al de hoogte van het te betalen 
bedrag was aangegeven, terwijl hij dat zelf wilde doen. Voorts voerde hij aan, dat de passanten 
‘hem dicwijls qualijck bejegenden, ende hem ’t hooft werm maecten’, omdat zij evenveel wensten 
te ontvangen als was vermeld in de cedullen. Bovendien kwamen zij soms op zondag, wanneer Van 
Julsingha ‘alsdan daertoe niet gesint was t’vaceeren’. De kerkenraad oordeelde zijn verweer ‘frivool’ 
en zegde hem aan om voortaan evenals zijn voorgangers ‘in sodane ende diergelijck voorvallende 
gelegenheiden, niet anders als vredelijck ende vriendelijk t’willen correspondeeren’.285

Na het onderscheid tussen ‘vreemde’ en ‘eigen’ armen, vond bij de diaconie een volgende 
filtering plaats. Deze hield in, dat uitsluitend ingezetenen of gewezen inwoners van de Stad voor 
bedeling in aanmerking kwamen op basis van door de kerkenraad opgestelde criteria. Terwijl echter 
rond het midden van de zeventiende eeuw het stedelijke beleid ten aanzien van vreemde armen 
zich steeds duidelijker aftekende, bestond er bij de diaconie toen nog geen beleid ten aanzien van 
armen van elders. Zo was een belangrijke vraag in de discussie rond de invoering van de nieuwe 
armenorde van Groningen in 1650, of de diaconie van de Stad niet ontlast moest worden van de 
armen van buiten de gemeente, alsmede van degenen die geen lidmaat waren of tot een andere 
religie behoorden. In andere steden van de ‘Verenigde Nederlanden’ waren dergelijke maatregelen 
al in de praktijk gebracht.286 Evenmin bestonden er omstreeks die tijd bij de diaconie vaststaande 
regelingen voor het onderhoud van ‘eigen’ mensen die elders in armoedige omstandigheden kwa-
men te verkeren. Dat bleek bijvoorbeeld in december 1666, toen een in Groningen geboren weesje 
dat zich in Deventer bevond naar de Stad zou worden gebracht om daar te worden onderhouden. 
De gereformeerde kerkenraad weigerde dat en besloot, de Deventer predikant te berichten ‘dat 
gemelde kindt aldaer behoorde te verblijven, also ons hier tselve mede van kinderen die elders 
geboren zijn, bejegent’.287 Dit gelegenheidsargument met een ‘oog om oog, tand om tand’-karakter 
maakte in de navolgende decennia plaats voor handelen dat meer gebaseerd was op het vreemdelin-
genbeleid zoals het stadsbestuur dat hanteerde. Zo besloot de kerkenraad in 1677 in reactie op de 
vraag of de diaconie een in Groningen geboren kind dat tien jaar in Lettelbert had gewoond kon 
aannemen, het bewuste kind naar Lettelbert terug te laten sturen.288 Een andere kwestie speelde in 
1697, toen het erom ging of twee in Zuidhorn geboren kinderen door de gereformeerde diaconie 
moesten worden aangenomen aangezien hun vader als soldaat te velde was. De kerkenraad haalde 
hierbij een oude resolutie aan van de hoofdmannenkamer, waarin was vastgesteld dat arme kin-
deren gealimenteerd zouden moeten worden in de plaatsen waar ze geboren waren. Aangezien de 
Staten in die jaren echter bijdroegen aan de gereformeerde armenzorg in Groningen ten behoeve 
van de soldaten, besloot de Stad contact op te nemen met de armenzorg van Zuidhorn om te 
spreken over een toelage voor deze beide arme soldatenkinderen.289 

Overigens was de gereformeerde diaconie van Groningen er niet alleen voor de lidmaten van 
haar kerk, maar fungeerde zij in principe als een vangnet voor alle armen die aan de voornoemde 
criteria voldeden. Sinds de opkomst van de diaconieën van de andere religieuze denominaties was 
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er een toenemende nadruk op de zorg voor de eigen behoeftige gelovigen. Dat bleek eens te meer 
toen ds. Alberthoma in 1762 informeerde, of er ‘om op de Diaconije te komen’ een attestatie van 
lidmaatschap naar ‘politijke of kerkelijke resolutie moeste wezen’. De kerkenraad liet hem daarop 
weten, dat het wel nodig was om te weten dat iemand gereformeerd was op grond van een doop-
briefje ‘of anders’, maar dat een attestatie van lidmaatschap niet nodig was.290

Het ligt gezien het bovenstaande voor de hand dat er ook ten tijde van de Republiek een 
verband bestond tussen de heersende sociaaleconomische omstandigheden en het beleid van het 
Groninger stadsbestuur ten aanzien van vreemde armen.291

Over het algemeen hanteerden de ‘broederen’ van de gereformeerde diaconie ten aanzien van 
opname in de bedeling een strenge selectie met als uitgangspunt dat wie ook maar enigszins in 
staat was om te werken, in het geheel niet of slechts voor een aanvullende uitkering in aanmer-
king kwam. Daarnaast speelden morele overwegingen een rol. Wanneer bepaald gedrag niet met 
de heersende zeden strookte, betekende het vaak dat de betrokken personen niet in de bedeling 
werden opgenomen. Uit enkele voorbeelden blijkt duidelijk welke criteria de diakenen zoal han-
teerden bij hun besluiten om iemand al dan niet een uitkering te verstrekken. Zo was daar in 1721 
Grietjen Jurriens, weduwe van Berent Wessels, die voor de kerkenraad verscheen om ‘enig levens-
onderhoud’ te verzoeken voor haar zoon Wessel, die ‘met een droevege besoekenge van den heere 
was besocht’ en zodoende niet in staat de kost te winnen. De vergadering was echter van mening, 
dat Wessel ‘selfs moste neerstich sin, en soeken jeedts te verdienen’. Pas wanneer hij aan die voor-
waarde had voldaan, zou de boekhouder worden verzocht om wekelijks iets voor zijn onderhoud 
te v erstrekken.292

Een andere weigering betrof Hillegien Lammers, weduwe van Klaas Severijn. Zij kwam in 1768 
met een kind in de vergadering en verzocht onderstand. De diakenen weigerden dit verzoek ‘uijt 
hoofde van haar jonge jaaren, frisse gezontheijd en om dat zij luij en smerig is’.293 Met eenzelfde 
reden wezen de diakenen een verzoek af van Jantje Winters die in de vergadering van diakenen 
was verschenen om onderstand te verzoeken: zij weigerden haar op te nemen ‘wegens haar jeugt en 
gewone slofheid’.294 Een voorbeeld van weigering op morele gronden betrof in 1768 Hind[er]kien 
Martens ‘zijnde eene bedrogene vrijster met een zoon’ die de diakenen onderstand weigerden, ‘om 
redenen dat zij onecht kint heeft’.295

In sommige gevallen kon de diaconie echter snel reageren met de opname van personen. In het 
gros van de gevallen had dat vooral te maken met de – gewenste – opvoeding van minderjarige 
kinderen in de gereformeerde religie. Een sprekend voorbeeld daarvan was dat van een halfwees van 
wie de vader, ‘een Brabander en Paepsch’, was overleden en de moeder ‘Paepsch’ geworden was. In 
de kerkenraad kwam deze kwestie aan de orde, met de vraag of het kind niet moest worden ontsla-
gen, aangezien het wekelijks acht stuivers ontving, terwijl het ‘bij de papisten gedoopt en bij een 
Paepsche vrouw besteedt’ was en de nagelaten goederen ‘verheeld’ werden. De kerkenraad besloot 
echter ‘tselve om sijns siels halven’ bij de diaconie te laten, mits dat het kind bij een gereformeerd 
gezin werd besteed. Tegelijkertijd speelde een soortgelijke kwestie rond de vier kinderen van een 
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overleden gereformeerde hoedenmaker, die van de moeder een katholieke opvoeding genoten, 
maar nog wel een uitkering van de gereformeerde diaconie ontvingen. De moeder, blijkbaar bang 
de uitkering voor haar kinderen te verliezen, beloofde ze in de gereformeerde religie te zullen 
opvoeden.296 Een twaalfjarige wees, van wie de vader katholiek en de moeder gereformeerd was 
geweest, kreeg in 1680 een katholieke opvoeding van een zekere Andreas Wolf. De diaconie toonde 
alle bereidheid om de gereformeerde vrienden van de moeder te steunen indien zij bereid waren het 
kind ‘in de kennisse van de waere religie met alle ijver te sullen opbrengen’.297

Een ander voorbeeld betreft het weeskind Elsjen Jans. Zij had een gereformeerde vader, maar 
blijkbaar een katholieke moeder, gezien de formulering ‘is van sine paepse vrinden van sine moe-
ders kant, nae haer genoomen, om ’t selve in de paepse religie op te brengen’. Toen in 1725 deze 
kwestie de kerkenraad ter ore kwam, besloot deze het kind op te nemen en afhankelijk van waar 
het volgens de instructie van de diaconie gerechtigd was in het [Roode] weeshuis of het Diaconie-
Kinderhuis te brengen.298 Ook Lijsbeth Vinck met zes kinderen kon een extraordinaire uitkering 
ontvangen, maar dan moest zij wel ‘sich afgeven van ’t pausdom’ en haar kinderen laten onderwij-
zen, zoals ze reeds had beloofd.299

Dat de diaconie strenge criteria hanteerde bij de toelating tot de bedeling, wil niet zeggen dat 
zij niets ondernam tot de leniging van de noden van ‘vreemde armen’. Over het algemeen trad zij 
elders in nood verkerende geloofsgenoten royaal tegemoet, met name wanneer het ‘bekeerlingen’ 
betrof. Ten aanzien van de eerste categorie was dat vooral duidelijk het geval in de zeventiende 
eeuw, maar toen zal ook het eigen verleden van de kerk een rol hebben gespeeld: was een deel van 
de voorgangers immers niet zelf balling geweest vanwege geloofsovertuiging? Vanuit die opvatting 
zal de diaconie zich hebben ingezet voor de vervolgden ‘uit de valeyen van Piedmont’.300 Maar 
tegenover degenen die overgingen naar het in hun visie ‘ware geloof ’ betoonden de diakenen zich 
zo mogelijk nog royaler. Zo ondersteunde de boekhoudend diaken in 1671 de bekeerde rabbi 
Rachstadt, ‘sieckelick en behoeftig zijnde [...] provisonelijck’ met instemming van de kerkenraad.301 
Ant. Prestre Deschemps ‘uijt het pausdom tot ons overgecomen’ klaagde dat hij niet langer kon 
bestaan, en ‘versochte dies wegen getuijgenisse van sijn leven met recommendatie’, hetgeen de 
kerkenraad hem toestond.302 En zo ontving in 1730 de ‘bekeerde jode’, Christiaen Meijer, uit han-
den van de aartsdiaken een aalmoes van maar liefst twaalf gulden.303 Datzelfde jaar kwam ook een 
zekere Andreas Lantzee, waarschijnlijk een chirurgijn, over van Munster ‘om in de gereformeerde 
religie onderweesen te worden’. Hij ontving voor levensonderhoud van de aartsdiaken wekelijks 
een daalder die na ‘een quaat geruchte’ werd teruggebracht tot een gulden. Nadat die geruchten 
onwaar bevonden waren en hij klaagde over de derdendaagse koorts en het feit dat hij van zijn 
wekelijkse gulden zeven stuivers moest geven voor de slaapstede, verhoogde de boekhoudend dia-
ken zijn uitkering tot een halve rijksdaalder.304 Johannes Cremers, een bekeerling vertrokken uit 
het klooster van Kempen ‘en uijt het pausdom tot d’gereformeerde religie overgecomen’ kreeg in 
1655 gedurende enige tijd subsidie en zou daarna met een viaticum [= teer- of reispenning] moeten 
vertrekken.305 
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Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de gereformeerde diaconie in 
de loop der tijd steeds duidelijker criteria hanteerde ten aanzien van ‘vreemd’ en ‘eigen’ bij het al 
of niet opnemen van armen in de bedeling.

De A D m i n i s t r At i e  vA n D e b e D e e l D e n

Van degenen die uiteindelijk in de bedeling werden opgenomen, noteerde de diaconie zorgvuldig 
de bezittingen. Volgens de bepalingen van de diaconieorde vervielen de goederen van de bedeelden 
aan de diaconie. Dat betrof eventuele eigen woningen zoals kamers en huizen, maar ook schepen 
en voorts de inboedel en de lijfdracht van alle gezinsleden. Voorts ging het om andere bezittingen, 
zoals spaargeld. In principe werden de meeste bezittingen reeds bij opname in de bedeling eigen-
dom van de diaconie, maar bleven deze over het algemeen tot het overlijden van de laatste volwas-
sene van een gezin bij de bedeelden zelf. Daarnaast waren er mogelijke erfenissen die op een onbe-
kend moment in de toekomst vrij konden komen en daarom de nodige oplettendheid vereisten. 
Ze stonden daarom altijd duidelijk vermeld in het bedeeldenprotocol. Zo noteerden de diakenen 
van de derde kluft in 1743 bij Geert van Boekeren, man van de 57-jarige Anne Geerts: ‘heeft een 
erfenisse te verwagten uit Zas van Gent’.306 Of die erfenis ooit is binnengekomen, is de vraag, want 
erfenissen waren nogal eens een punt van geschil. De diaconie getroostte zich geregeld de nodige 
inspanningen voor de verwerving van een nalatenschap waarop de aanspraken zeer onzeker waren. 
Anders was dat in ieder geval met Hinderina Jans Kijff. Bij de opname van deze 45-jarige moeder 
met een onecht kind vermeldden de diakenen in 1758 dat zij voor een vierde deel erfgename was 
van olderman Kijff. Was die toekomstige erfenis een reden voor opname, terwijl de diaconie andere 
moeders met buitenechtelijke kinderen wel de toegang tot de bedeling weigerde? In 1766 was haar 
erfdeel ten bedrage van maar liefst ruim 1.470 gulden reeds toegevallen aan de diaconie. Hinderina, 
die tot dan een wekelijkse uitkering van zes stuivers en een brood had genoten, kreeg op voorspraak 
van Burgemeesters en Raad voortaan 25 stuivers en een brood per week.307 Zo profiteerde ook zij 
enigermate van deze grote erfenis die toeviel aan de diaconie.

Het waren dergelijke voor de administratie belangrijke gegevens die de diakenen zorgvuldig 
optekenden in de protocollen, waarin ze per kluft de bedeelden op alfabetische volgorde inschreven 
op de voornaam van de kostwinner met vermelding van de andere gezinsleden, leeftijden, eventuele 
onroerende bezittingen of erfenissen. De boedels noteerden ze per kluft in een apart boedelboek. 
Diverse boedels werden in het laatste kwart van de achttiende eeuw na de dood van de kostwinners 
te gelde gemaakt door openbare verkoop in het Fraterhuis.308 In een uitzonderingsgeval konden zij 
nog weleens rechtstreeks toekomen aan andere armen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de schamele 
bezittingen van de in 1759 overleden Johanna Janssen in de zevende kluft, van wie de diaken liet 
weten dat zij was ‘nalatende een allergeringst boedeltie, ’t welk niet waerdig te verkopen’ en waar-
van hij met succes vroeg, ‘of hij ’t selve in de kluft niet mogte verdelen’.309 Soms ook gebruikte de 
diaconie de opbrengst van de boedel van een overleden bedeelde om diens schulden af te betalen.
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mo n s t e r i n g

Een geregeld terugkerend moment waarop de bedeelden met de diaconie te maken kregen, was de 
monstering. De eerste monstering vond in feite plaats bij opname in de bedeling. Daarna volg-
den de reguliere, halfjaarlijkse monsteringen, meestal in april en oktober. Aanvankelijk moesten 
de diakenen de armen voorafgaand daaraan thuis opzoeken, zodat zij bij de monstering zelf hun 
adviezen met redenen konden staven. Het kwam ook voor, dat de bedeelden moesten aantreden 
voor een gezelschap van diakenen met daarbij soms een predikant en vertegenwoordigers van het 
stadsbestuur, dat hen vervolgens letterlijk ‘monsterde’, oftewel keurde, om na te gaan in hoeverre 
zij voor een uitkering in aanmerking kwamen. Die monsteringen vonden dan plaats in de consisto-
riekamer.310 Het ligt voor de hand, dat dergelijke omstandigheden voor behoeftigen pijnlijk waren 
en dat er zodoende ook mensen waren wier eergevoel hen er van weerhield om te verschijnen. Dat 
was wellicht het geval bij Derk Masdorp die het burgerrecht bezat en lid van het bakkersgilde was, 
niet ‘de eerste de beste’ ondersteunde, dus. Het gezin Masdorp, bestaande uit een echtpaar met 
vier kinderen was opgenomen in december 1768 en genoot een uitkering van 16 stuivers en twee 
broden. Tot tweemaal toe, in 1770 en 1774, weigerde Masdorp op de monstering te verschijnen 
en daarom werden hij en zijn gezin ook tweemaal van verdere bedeling uitgesloten.311

De voorjaarsmonstering was in eerste instantie bedoeld om na te gaan wie voor een uitkering, of 
de voortzetting daarvan, in aanmerking kwam. Daarbij speelde in belangrijke mate de overweging 
mee, dat vanwege de nadering van het voor armen gunstiger zomerseizoen een aantal uitkeringen 
kon worden verlaagd of beëindigd, of – zoals men het formuleerde – ‘die gene aen dewelcke men 
niet verbonden is, af te schaffen, ofte doen vertrecken, ofte tot andere middelen wijzen, als boven 
geseyt is: tegen den somer eenigen ’t subsidium geheel t’ontrecken’. Aanvankelijk hanteerde men deze 
werkwijze nog niet, want in 1613 bijvoorbeeld klaagden de diakenen ‘dat de up het negeste maal 
uthgemunsterde armen noch all evenwol hir woonen, elckes den klufftmeisteren sall angedeent 
worden, dat se wat flitiger darup letten’.312 De najaarsmonstering hoefde aanvankelijk alleen plaats 
te vinden ‘soo ’t van den consistorio noodich wierde geacht’ in het begin van oktober. In de praktijk 
kwam het er echter op neer dat zowel de voor- als de najaarsmonstering vaste ijkpunten waren, 
waarbij vooral de laatste ten doel had om na te gaan wie in aanmerking kwamen voor opname als 
bedeelde of verhoging van de wekelijkse toelage. De diaconieorde sprak dan ook van ‘tegen den 
winter de nootdurftige weder toelaten, ofte een weynich vermeerderen: de kinderen die ondertusschen 
aengewassen of genesen zijn, int kinder-huys te brenge etc.’.313

De monstering had ook in latere jaren niet altijd het gewenste effect – een vermindering van de 
uitgaven – zoals bijvoorbeeld blijkt in 1661, wanneer de diaconie meedeelt, dat ‘de monstringe was 
gehouden, doch met weijnich profijt’.314 Dat betekende waarschijnlijk dat het tijdens deze mon-
stering, die – in tegenstelling tot wat gebruikelijk was – plaatsvond in september, niet was gelukt 
om op de diaconie-uitgaven te bezuinigen door uitkeringen te staken of te verminderen. In deze 
tijd van armoede zaten de bedeelden die in aanmerking kwamen volgens de gehanteerde criteria, 
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blijkbaar al op het absolute minimum. Deze situatie zette zich voort in het volgende jaar, toen ds. 
Martinus verhaalde van ‘den zeer desolaeten staet van deselve’ en gewag maakte van ‘d’benauwde 
bitter diere tijt, die zeer aenwassende armoet, ende versterf van verscheijdene ouders, die haer selv 
geneere hebbende levenslang, de kinderen nochtans op de diaconie vervielen’. Diaken-boekhouder 
Emmen stelde in een betoog van dezelfde strekking het probleem een maand later opnieuw aan de 
orde. Het resultaat van de op 3 mei 1662 gehouden voorjaarsmonstering was onduidelijk, maar 
wel staat daarover vermeld: ‘ende soude men nu voorts d’andere dingen tot redres van diaconie 
soecken te bevorderen’, waarmee in ieder geval duidelijk was, dat ook met de voorjaarsmonstering 
blijkbaar geen forse vermindering van lasten kon worden bereikt.315 Nieuwe tegenslagen, namelijk 
‘d’infectie’ (pest) resulteerden in 1666 in het uitvallen van de voorjaarsmonstering, die uiteindelijk 
nog eens twee jaar uitbleef. De boekhoudend diaken stelde daarom in februari 1669 voor om 
‘wegens de grote lasten der diaconie’ een monstering te houden.316

Wanneer de diaconie in financiële problemen verkeerde, hanteerde zij deze voorjaarsmonstering 
nogal eens als ‘stricte monstering’ of ‘strenge monstering’, die ten doel had om van zoveel mogelijk 
bedeelden de toelage te verlagen of te beëindigen. Bij de monstering waren van de zijde van de 
diaconie de diakenen aanwezig, maar diende de boekhouder ook ‘te versoecken gecommitteerde 
van den raet ende van den consistorio, op dat alles met een autoriteyt ende met naedruck geschiede’. 
Uit mei 1643 dateert een resolutie van het stadsbestuur ‘nopens het hervatten van’t examen ofte 
monsteringe der armen tot last van de diaconije staende en[de] andersins’.317 De aanwezigheid van 
gecommitteerden van het stadsbestuur bij de monstering was in 1652 een punt van discussie. Het 
was de kerkenraad en daarmee de diaconie die hierop aandrong; het stadsbestuur achtte dit echter 
niet nodig, maar gaf de kerkenraad in een resolutie wel te kennen, dat er voor gezorgd moest worden, 
dat deze niet opnieuw in verval zou geraken, met andere woorden: bij de monstering moesten wel 
strenge criteria worden gehanteerd.318 Van eenzelfde strekking was het antwoord in april 1657.319 In 
november van dat jaar bleef een monstering zelfs geheel achterwege ‘als sullende sonder eenige vruchte 
geweest hebben’.320 Waarschijnlijk was het uitblijven van deze monstering een gevolg van bijzondere 
omstandigheden. Het was toen een duurtejaar en in maart daaraan voorafgaand speelde bovendien 
het zogenaamde gildeoproer. In april 1662, het jaar van het tweede gildeoproer, was daarentegen op 
voorstel van de diaconie zelfs een zeer zware delegatie van het stadsbestuur bij de monstering aanwezig. 
Ditmaal zou deze geschieden ten overstaan van de vier burgemeesters en hun assessoren, waarbij iedere 
burgemeester twee kluften voor zijn rekening zou nemen.321

Vier jaar later, in 1668, was die situatie allang weer voorbij, aangezien de magistraat het toen 
niet nodig achtte gehoor te geven aan het verzoek van de diaconie gecommitteerden te zenden 
om de monstering bij te wonen en had zij ‘deze examinatie aen het consistorium gewesen als 
draegende van derselver armen conditie de beste kennisse’.322 Blijkbaar voldeed dat de diakenen 
niet, want reeds een jaar later besloten Burgemeesters en Raad op verzoek van aartsdiaken Schelto 
Jarges ‘dat nae ouder gewoonte voortaen eenige heeren uijt den raadt de monsteringe der diaconie 
armen tijdtlijx meede sullen bijwonen’ met de toevoeging dat daarna (= na de monstering) geen 
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veranderingen meer mochten worden aangebracht in de dan genomen besluiten zonder kennis van 
de raadsgecommitteerden.323

In 1715 trokken Burgemeesters en Raad de zeggenschap over de bedeling naar zich toe met het 
besluit dat de armen die bij de aanstaande monstering afgewezen zouden worden, niet meer zouden 
worden aangenomen dan met expres consent van de raad.324 Ten slotte was bij de najaarsmonste-
ring in 1786 mede op verzoek van de gereformeerde diaconie de boekhouder van het pas gestichte 
Stadswerkhuis aanwezig om informatie en ‘elucidatie’ te kunnen geven.325

Het aandringen van de diaconie op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de magistraat 
bij de monsteringen van de armen was een constante in tijden van moeilijkheden in de armenzorg. 
Het doel was uiteraard om het stadsbestuur via deze weg mede verantwoordelijkheid te laten dra-
gen voor – of in ieder geval kennis te laten maken met – de problemen die op dat moment speelden 
bij de stedelijke armenzorg. Anderzijds verschafte de magistraat zich in de achttiende eeuw ook een 
toenemende zeggenschap over de toegang tot de bedeling. En tot slot voegde de aanwezigheid van 
de magistraat extra autoriteit toe aan de bij de monstering genomen besluiten.

AA r D e n h o o g t e vA n D e u i t k e r i n g e n

Over de hoogte van uitkeringen stelt Van Loo, dat die in de periode 1770-1854 niet exact is vast 
te stellen vanwege het ontbreken van voldoende betrouwbare ge gevens.326 Voor de tijd vóór 1770 
zal dat ongetwijfeld in nog grotere mate gelden.

Op de monstering bij opname en vervolgens in het voor- en najaar baseerde de diaconie de 
hoogte, aard en omvang van het ‘pakket’ voor de regulier bedeelden, dat in de diverse steden van 
de Republiek sterk wisselend van samenstelling kon zijn. Tot het basispakket behoorde brood 
alleen, of brood én geld. Steden als Amsterdam, Leiden en Leeuwarden verstrekten uitsluitend 
brood. Geld én brood was er voor de bedeelden van Delft, ’s-Hertogenbosch en Alkmaar. Een 
uitzondering vormde zeventiende-eeuws Zwolle, waar de bedeelden uitsluitend een uitkering in 
geld ontvingen.327 Deze bedelingpakketten, bestaande uit brood, geld of een combinatie ervan, 
konden worden aangevuld met diverse vormen van materiële steun, zoals brandstof, kleding of 
textiel en met immateriële zaken als onderwijs en een beroepsopleiding. De hoogte van de bede-
ling kon per stad en door de tijd heen ook aanzienlijk verschillen. Zo waren tijdens de zeventiende 
eeuw de bedelingsbedragen voor een grote groep arme Delftenaren vrij hoog te noemen, terwijl 
in Zwolle geen enkel bedeeld gezin voldoende ontving voor volledig levensonderhoud.328 In het 
negentiende-eeuwse Amsterdam functioneerde het ondersteuningsstelsel als toeslagstelsel, waarbij 
de armen [gemiddeld] een gering bedrag ontvingen, zodat iemand uitsluitend in combinatie met 
andere bronnen van inkomsten in leven kon blijven.329 Ten slotte bestonden er per stad veelal ook 
aanzienlijke verschillen in de hoogte van de bedeling tussen de diaconieën van de diverse religi-
euze denominaties. Voor zowel Friesland als Amsterdam gold, dat de bedelingsbedragen bij rijke 
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gemeenten als die van Walen en doopsgezinden hoger lagen dan die bij de lutheranen en rooms-
katholieken, welke twee laatste gemeenten veel arme immigranten kenden.330

Vergeleken met de samenstelling van de basispakketten in de bovengenoemde steden, vormde 
dat in Groningen in de zeventiende eeuw eveneens een uitzondering, want de diaconie van de Stad 
hanteerde vanaf het begin een reguliere uitkering in de vorm van een wekelijkse uitdeling in geld, 
brood én boter. Bij de overgang naar de gereformeerde diaconie handhaafde men aanvankelijk 
nog de bij de katholieke armenzorg gebruikelijke uitdelingen van boter en brood. Daar kwamen 
sinds 1594 tevens uitkeringen in geld bij, zoals vermeld in de Kerkenordre. De bedeling in boter 
en brood komt noch in die ‘ordre’, noch in de Armenorde van 1610 voor, maar er zijn duidelijke 
aanwijzingen voor het bestaan ervan. Toen in augustus 1615 de kerkenraad de grote toeloop van 
bedelaars besprak, ging zij ermee akkoord, dat ‘men de uthdelinge van Botter und Brot solde wedder 
vor de handt nemen’.331 De diakenen wilden zich echter eerst daarover beraden, want onder hen 
waren er ‘olden diakenen die beide bedieningen hebben gehat’. Met de term ‘olden diakenen’ zal 
een groep van langer zittende diakenen zijn bedoeld en onder ‘beide bedieningen’ kan de uitde-
ling in natura, dus boter en brood, en in geld worden verstaan. Hieruit kan worden opgemaakt 
dat de uitdelingen van boter en brood, hoewel dus onvermeld, gedurende lange jaren na 1594 
waren voortgezet en later blijkbaar gestaakt. De discussie die volgde over de voor- en nadelen van 
uitkeringen in natura of geld beperkte zich hoofdzakelijk tot het gezichtspunt van wat het beste 
was voor de diaconie. De diakenen die verantwoordelijk waren voor de stopzetting van die uitde-
ling, beargumenteerden dat als volgt: de bedeelden ontvingen meer brood en boter dan zij nodig 
hadden, terwijl de uitkeringen in geld daarentegen niet zo hoog opliepen. Daar kwam bij, dat de 
bedeelden geregeld klaagden over de kwaliteit van het voedsel. Bovendien was het moeilijk om 
de rogge ‘sunder schaden’ op te slaan op een zolder, waar ook nog eens huur voor moest worden 
betaald. Er waren echter ook enige voordelen aan die uitkeringen in natura verbonden. Zo hadden 
zij in verband met de accijns voordelig kunnen inslaan. Een sociale overweging was ‘fin anseen wen 
de Armoet also in groter antall Botter unde Broot gehalet und veler herte dardoor ter mildicheet sin 
bewogen’. Een laatste argument voor uitkering in natura was dat geld – in tegenstelling tot boter 
en brood – kon worden verkwist.332

De uitkomst van de discussie liet lang op zich wachten. Zo lang dat toen men, drie jaar later, 
tot hervatting van de uitkeringen in natura besloot, de ‘olde diaconen’ die ‘beide bedieningen’ 
hadden gehad, al niet meer in functie waren en de meeste andere diakenen die in 1615 aan de 
discussie hadden deelgenomen evenmin.333 Het stadsbestuur bekrachtigde het besluit, dat tevens 
werd vastgelegd in de Armenordre van 1621. Volgens deze ordre deelden de diakenen wekelijks 
op een vast tijdstip boter en brood uit aan diegenen die én als bedeelde geregistreerd stonden én 
de voorgaande zondag de kerkdienst hadden bezocht en dat konden bewijzen met een daartoe 
verstrekt teken.334 De boter werd verstrekt in porties van een half pond (naast acht pond brood). 
In de jaren 1680/1681 kwam een einde aan de uitdeling. Ongetwijfeld was dit bedoeld als een 
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besparing. Het effect van de afschaffing blijkt overduidelijk: bedroegen in het boekjaar 1679/1680 
de uitgaven voor rogge en boter nog 6.509 gulden, het jaar daarop spendeerde de gereformeerde 
diaconie 3.710 gulden voor uitsluitend rogge.335 De verstrekking van brood door de diaconie had 
voor de bedeelden zelf in dure tijden ook een voordeel: zij hadden van hoge broodprijzen op die 
manier geen last.

De diaconie hanteerde in de tweede helft van de achttiende eeuw de stelregel van gemiddeld 
een half brood per persoon per week.336 Die hoeveelheid stemde ongeveer overeen met de dagelijkse 
consumptie van 450 gram rogge per persoon in het Groene Weeshuis gedurende de achttiende 
eeuw.337 Het brood was een zwart roggebrood van acht pond. Jonge kinderen en – tandeloze – 
ouderen kregen geen brood. Het diaconiebrood werd ‘volgens gebruik’ aanvankelijk uitgedeeld op 
maandagochtend.338 In de achttiende eeuw volgden de uitdelingen op de wekelijkse sessie van de 
diakenen, op zaterdag, maar dat bleek bij de langdurige maandelijkse of andere buitengewone volle 
sessies een probleem te vormen, aangezien

de arme luiden, die na ’t eijndigen van de sessien altoos wagten mosten, dikwijls door koude en anders verdrietig 

wierden en geen kleijn rumoer daar meermaal in de kerke daar uit ontstond.

Daarop besloten de diakenen het brood voortaan voorafgaand aan de volle sessies uit te delen en 
daartoe een halfuur eerder aanwezig te zijn.339 Mogelijk waren dergelijke toestanden de reden dat 
de diakenen in 1760 bepaalden, ‘dat geen meerder arme menschen op ’t choor te gelijk zullen 
mogen zijn, dan de 2 kluften an welke broot wort uitgedeelt’.340

In tijden van crisis (dat wil zeggen in duurtejaren) besloot de diaconie nog weleens om de uit-
delingen van brood te laten vervallen. Dat was onder andere het geval in 1755 toen de diaconiekas 
reeds enige tijd in de problemen zat. De diakenen trachtten de diaconierogge op krediet te kopen, 
maar toen de leveranciers daar niet op in wilden gaan, stelden zij de kerkenraad voor om voorlopig 
geen brood uit te delen.341 Uiteindelijk vond het broodbakken ‘als na gewoonte’ weer plaats, nadat 
de magistraat dat had gelast.342 Een minder ingrijpende oplossing koos men naar aanleiding van 
de duurte van de rogge in 1757. De diaconie besloot toen ‘het in voorraats zijnde brood door te 
snijden en also in 4 weken uit te delen ’t geen anders in 14 dagen soude worden uitgedeeld’.343

In sommige jaren omstreeks het midden van de achttiende eeuw kwam de bedeling bij wijze 
van besparing voor vrijwel alle armen één of tweemaal gedurende een week te vervallen: de zoge-
naamde ‘springelweek’. Dit was, zoals de naam al enigszins suggereert, een week dat de bedeling 
‘oversprong’, dus een week werd overgeslagen. De diakenen besloten daartoe bijvoorbeeld in 1748, 
toen men met zeer veel armen kampte, en in 1752, ‘geconsidereerd de sobere gesteldheijd van de 
diaconie cassa’. Waarbij zij wel aantekenden: ‘sullende de uijtbesteden hier van sijn geexcuseerd 
en die haar volle dertien weken genieten’. Aangezien de broederen deze maatregel te bezwaarlijk 
vonden, werd hij bij de volgende sessie ingetrokken.344
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Verhoging en verlaging van uitkeringen op basis van individuele beoordeling van de bedeelden 
vond, zoals we reeds zagen, regelmatig plaats bij de monsteringen. Het was voor bedeelden ook 
mogelijk om zelf in de vergadering van de diakenen te verschijnen om een hogere uitkering te 
bepleiten. Zelden gebeurde dat in de bijeenkomsten van de kerkenraad. Een van de weinige voor-
beelden daarvan was de weduwe van Dorgeloo die juni 1660 in de vergadering verscheen om te 
klagen over haar zeer grote armoede, reden om te verzoeken ‘dat haer wekentlick subsidium mochte 
verbetert worden’. Zij ontving op dat moment twaalf stuivers plus boter en brood. De kerkenraad 
was van mening dat deze kwestie niet in zijn vergadering thuishoorde, maar besloot desalniette-
min de diakenen te verzoeken om haar uitkering met drie stuivers te verhogen. De weduwe van 
Dorgeloo werd daarbij echter wel gemaand ‘met stilheijt haer broot te soeke, ende dese vergade-
ringe met diergelijcke dingen niet te bemoeijen’.345

Opvallend is, dat in de jaren 1748-1750 na de oproerigheden bij de monstering van de bedeel-
den voorafgaand aan de winter (november-december) de gereformeerde diakenen vrijwel geen 
bedelingbedragen verhoogden, terwijl het in voorgaande jaren gebruikelijk was dat per kluft tien-
tallen bedeelde gezinnen zo’n twee stuivers of meer extra kregen. In het voorjaar van 1748 waren 
de bedeelden al ‘swaer gemonstert’346 en waren zij dus door omstandigheden gedwongen ook de 
jaren daarop sober te leven. De situatie van de diaconiekas was in die tijd rampzalig en derhalve 
werd een voorstel tot verhoging door de boekhouder einde 1749 niet gehonoreerd:

Is door de boekhouder geproponeert, of er ook eenige verhoginge tegens de winter zoude geschieden, soo is 

eenparig geresolveert, om geen de minste veranderingen te maken; soo lang onse cassa zoo slegt is gestelt, en geen 

redres in onse diaconie is geschiet, zoo dat wij ons niet in staat vinden om het te kunnen doen, maar soo er int 

kort enige veranderinge quam waar uit wij iets konnen geven, blieft bij nader ocasie om er over te adviseeren, bij 

tijdt en gelegentheidt.347

Deze bevindingen sluiten aan bij De Swaans conclusie, dat in crisistijd behalve uitwijzing van 
‘vreemde armen’, de eigen armen het ‘met minder moesten doen’. De diakenen trachtten met 
de beschikbare middelen de bedeelden zo goed mogelijk te voorzien, maar in tijden van crisis en 
tegenspoed was het de schaarste die moest worden verdeeld.

We kunnen concluderen dat in Groningen sprake was van diaconale ‘zorg op maat’. Zo ontvin-
gen diverse soldatengezinnen waarvan de man was ‘geappointeerd’ (een uitkering ontving wegens 
ziekte en/of ouderdom) een aanvulling, meest in de vorm van brood. Kinderen van bedeelden die 
‘op dienst gingen’, werden uitgeboedeld (en kregen een uitzet: een ‘mesnagie’). ‘Startende onder-
nemers’, kregen middelen om zich een eigen inkomen te verschaffen, zoals geld voor een winkel-
inventaris of een scheepje voor de turfvaart.
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‘he t w e k e l i j k s  b ro o D’  –  (D i Ac o n i e b ro o D)

Bij vrijwel alle diaconieën was het gebruikelijk om brood uit te delen. De diaconie van Delft deelde 
in de zeventiende eeuw zelfs twee soorten brood uit: tarwe- en roggebrood. Daarvan verstrekten de 
regenten het witte, lichter verteerbare tarwebrood het minst; het was vrijwel uitsluitend bestemd 
voor degenen die moeite hadden met het donkere, zware roggebrood. Dit waren voornamelijk 
jonge kinderen en ouderen.348

Samen met geld vormde het brood het hoofdbestanddeel van hetgeen een bedeelde van de 
gereformeerde diaconie kreeg uitgereikt. Over het algemeen verstrekte de gereformeerde diaconie 
van Groningen in de tweede helft van de achttiende eeuw gemiddeld een half roggebrood (= 4 
pond) per bedeelde per week. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse consumptie van 104 kilo 
rogge per arme in de Stad, tegenover een gemiddelde van ruim 78 kilo in de periode 1770-1795 
op het Groninger platteland.349 De hoge roggeconsumptie door de aanzienlijke schare bedeelden 
die de stad Groningen kende, betekende dat er bij de gereformeerde diaconie grote hoeveelheden 
omgingen in de orde van grootte van wekelijks soms wel enkele duizenden kilo’s. In het begin van 
de jaren tachtig van de achttiende eeuw verstrekte de diaconie bijvoorbeeld rond de 550 broden 
per week.350 Overigens was een half roggebrood per persoon per week onvoldoende om de brood-
consumptie in die tijdsspanne te dekken, want volgens recente berekeningen moest een gezin met 
twee tot drie kinderen dagelijks 5 pond nuttigen om in leven te blijven.351

Aanvankelijk bakten ‘externe’ bakkers het armenbrood voor de diaconie. In 1627 waren dat er 
vier. Sinds 1638 waren vijf ‘armenbakkers’ voor de diaconie actief.352 In 1641 stelde diaken-boek-
houder Schulenborch voor, of het niet beter was dat de diaconie zelf een oven liet zetten, waardoor 
het bakken van brood zo voordelig mogelijk kon geschieden.353 Zijn voorstel werd uitgevoerd en 
sindsdien had de diaconie een eigen oven in het jezuïetenhuis in het zuiden van de Popkenstraat. 
De rogge werd opgeslagen op een ‘beune’ (= zolder) in hetzelfde gebouw. Voor het bakken werd een 
‘vroom knecht’ aangetrokken.354 De hoeveelheid die benodigd was voor het brood werd speciaal 
voor de diaconie gemalen door een molenaar die daarvoor werd betaald.355 In 1677 was er klaar-
blijkelijk onvoldoende capaciteit, want in dat jaar benoemde de kerkenraad drie bakkers om brood 
te bakken ‘ter tijt noch een diaconie-oven verveerdight zij’. Aanleiding tot die benoeming waren 
klachten over een ‘paepsche mulder’, die daarop door het consistorie werd ontslagen.356 Gedurende 
lange tijd waren er in de zeventiende eeuw twee bakkers, van wie de één tweederde en de ander een 
derde van het te bakken brood voor zijn rekening nam. In de achttiende eeuw waren er weer drie 
bakkers die het diaconiebrood bakten.357 Volgens een bepaling van 1783 besteedde de diaconie het 
broodbakken voor een periode van drie jaar uit aan de laagste inschrijver, op voorwaarde dat deze 
uit een mud rogge 25 broden van acht pond ieder moest leveren.358

Blijkbaar werd weleens geknoeid met het meel, of gebruikte men voor het bakken van het dia-
coniebrood niet altijd de daartoe aangekochte rogge, want in 1761 besloten de diakenen om twee 
confraters maandelijks de molens en de bakkerijen van de diaconiebakkers te laten onderzoeken, 



103

5  me t h o D e n vA n A r m e n zo rg

om na te gaan of het diaconiebrood werd gebakken van dezelfde rogge als die welke naar de molens 
werd gezonden.359 De diaconie keurde tevens regelmatig het brood, hetgeen geen overbodige han-
deling was, aangezien er nogal eens iets wilde schorten aan de kwantiteit of de kwaliteit. Wanneer 
er een vermoeden bestond dat de kwaliteit of kwantiteit (gewicht) van het brood onvoldoende 
was, liet de aartsdiaken het brood keuren door de officieren van het bakkersgilde. Wanneer zij het 
brood afkeurden, moest de bakker boven de levering van nieuw brood een boete van vier ducatons 
te betalen.360 Over de periode 1594-1795 betreft het 18 klachten, die in veel gevallen riekten naar 
fraude en in ieder geval neerkwamen op knoeien met de kwantiteit en kwaliteit van meel en/of 
brood om er zelf financieel beter van te worden. Een veel voorkomende benaming voor inferieure 
baksels was ‘quaet broot’, waarbij in het merendeel van de gevallen geen verdere bijzonderheden 
werden vermeld.361 Enkele malen knoeiden bakkers met het gewicht. Bakker Arent Roelofs maakte 
zich daaraan schuldig in 1754, toen de diaconie constateerde, dat hij het ‘arme broodt te ligt, en 
daar bij zeer ondeugende [...] gemaakt’ had, hetgeen ondanks ‘menigvuldige waarschouwingen’ 
vele malen eerder was voorgekomen. Daarenboven had Arent ook nog eens een weekvoorraad van 
maar liefst tien mud rogge zoekgemaakt, die hij óf opnieuw moest leveren, óf vergoeden. Dit alles 
was voor de diaconie voldoende reden deze bakker te ontslaan.362

Een mogelijkheid om brood te verzwaren dat normaal gesproken vanwege het gebruik van te 
weinig rogge te licht zou worden, was het toevoegen van water. Een dergelijke opzet lijkt tenmin-
ste aan de orde geweest te zijn, toen de diaconie in 1740 bakker Balster Jans, ‘het broot te vogtig 
makende’, beboette met een gulden en tien stuivers ten bate van de armen.363 In juli 1757 werden 
opnieuw enige broden van Balster Jans te licht bevonden, hetgeen de bakker op een boete van een 
daalder kwam te staan.364 De klachten over het brood van bakker Scholtens, in 1772, hadden ook 
betrekking op het gewicht, want de diakenen maanden hem

’t broot in ’t vervolg sijn gewigte te geven, vermits ook al out broot geweest mogte hebben, te reguleeren, ’t selve 

niet veel uitdrooget, so dat er merkelijk aan ’t gewigte manqueerde.365

Ook de broden van Tamme Blink werden in 1777 gewogen ‘en meestal veel te ligt’ bevonden.366 
In de loop van twee eeuwen waren er nogal wat van dergelijke voorvallen. Vooral tijdens de tweede 
helft van de achttiende eeuw passeerde er – afgezien van de periode 1771-1791 – vrijwel geen 
decennium, of er waren wel klachten over het diaconiebrood.367 Doorgaans kwamen de bakkers er 
met een ‘breuke’ vanaf, die zij in de ‘busse’ ten bate van de armen moesten werpen. Zo compen-
seerden zij indirect enigermate de slechte baksels die bestemd waren voor de bedeelden. Slechts in 
ernstige gevallen, waarbij sprake was van herhaalde klachten en zware vergrijpen, volgde ontslag, 
zoals het geval was bij de eerder vermelde Arent Jans.

Wanneer we kijken wanneer zich deze klachten en strafmaatregelen voordeden, dan levert dat 
de volgende jaren op: 1677, 1679, 1740, 1757, 1767-1769, 1771, 1777, 1791, 1794. Dat betrof 
in veel gevallen jaren waarin de roggeprijs hoger dan gemiddeld was, met name enkele duurtejaren. 
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Dat kan enerzijds zijn, omdat juist onder dergelijke omstandigheden de diaconie het dure brood 
extra streng controleerde, anderzijds viel er voor de bakkers juist in een dure tijd het meest te 
verdienen.

Het voorgaande brengt ons bij het broodbeleid in crisistijd. Aangezien de prijs van rogge van 
tijd tot tijd nogal fluctueerde, konden de kosten van het brood – zoals hierboven reeds vermeld – 
vooral in tijden van duurte en schaarste flink oplopen. Zodoende konden de uitgaven voor brood 
culmineren in een enorme kostenpost die ingrijpen vereiste. De diaconie kon dat op tweeërlei 
wijze doen: door de totale hoeveelheid brood te verminderen, of door de hoeveelheid uit te delen 
brood qua gewicht en/of volume te handhaven, maar de samenstelling te veranderen. Dat laatste 
gebeurde in 1630. In dit jaar van extreme schaarste en duurte besloot de diaconie om het brood-
deeg te vermengen met gerst en bonen.368 Toen zich in 1698 een soortgelijke situatie voordeed, 
nam de diaconie opnieuw haar toevlucht tot deze maatregel en liet zij brood bakken dat bestond 
uit tweederde rogge en een derde bonen.369 In de tweede helft van de achttiende eeuw was een 
dergelijke maatregel niet meer nodig, aangezien toen inmiddels de aardappel in opkomst was. Dat 
bleek duidelijk tijdens het duurtejaar 1771, toen de roggeprijs sterk was gestegen. Omdat brood 
schaars en bijna onbetaalbaar was, ging de diaconie er in november van dat jaar toe over om 
maandagsmiddags om één uur aardappelen uit te delen ter vervanging van brood.370 Hoewel het 
elders in de Republiek wel gebruikelijk was, regulier aardappelen aan de armen uit te delen, keerde 
de gereformeerde diaconie van Groningen zodra het kon weer terug naar het roggebrood. Het is 
opvallend, dat bij de toenemende betekenis van de aardappel als voedingsmiddel in het laatste 
kwart van de achttiende eeuw, deze veldvrucht niet ging dienen als vervanger van het graan dat in 
die periode juist sterk in prijs steeg. Het Groene Weeshuis, toch ook een instelling van de diaconie, 
schakelde in die periode wel voor een belangrijk deel van rogge over op aardappelen.371 Een verkla-
ring voor het voortzetten van de brooduitdelingen door de diaconie kan zijn, dat de prijsstijgingen 
voor haar meevielen vanwege de vrijstelling van de belasting op het gemaal die instellingen voor 
armenzorg genoten.

Bij een volgend duurtejaar, in 1792, toen brood wegens duurte van het graan of daarmee 
samenhangende schaarste vrijwel onbetaalbaar en onverkrijgbaar was, stelde de diaconie niet lan-
ger alternatieve voedingsmiddelen beschikbaar. In plaats daarvan lieten de diakenen ditmaal van 
verscheidene uitkeringen het brood vervallen en stelden zij daarvoor in de plaats een verhoging 
van één of enkele stuivers, die blijkbaar diende tot aankoop van alternatieve voedingsmiddelen. Er 
waren verschillende duurtejaren, waarin de diaconie besloot om de brooduitdelingen te verminde-
ren of tijdelijk te staken. Zo besloten de Groninger diakenen in 1740 ‘dat niemant buiten de ordi-
naris tijt broot zal uitdelen, maar de noodlijdende met geld te hulpe koomen’.372 Een voornemen 
om de brooduitdelingen te staken, hadden de diakenen onder andere in 1755, toen de diaconie 
niet langer rogge op krediet kon kopen. Zij legden dat voor aan de volle kerkenraad, die dit pro-
bleem op zijn beurt kenbaar maakte aan het stadsbestuur. Dit formeerde een commissie, welke de 
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boekhoudend diaken op het wijnhuis ontbood en hem gelastte er zorg voor te dragen ‘dat ’t er weer 
rogge gekogt en brood wierde gebakken, als na gewoonte’. In 1756 kwam de kwestie opnieuw aan 
de orde en bleef opnieuw door druk van het stadsbestuur alles bij het oude. Het navolgende jaar 
kwam er een soort van ‘halfbakken’ oplossing door de broden in tweeën te snijden en dus halve 
porties uit te delen, in vergelijking met wat normaal gebruikelijk was.373

Een andere wijze om met hoge broodprijzen om te gaan, was om daar niet ad hoc op te reage-
ren, maar erop te anticiperen.374 Het was de meest voor de hand liggende en verkieslijke oplossing, 
gezien alle moeite en kosten die men moest aanwenden om in dure tijden aan rogge te komen. 
Dat bleek bijvoorbeeld in 1630, toen het stadsbestuur voor de aankoop van rogge wegens de grote 
schaarste in november van dat jaar speciaal een koopman naar Hamburg stuurde met een budget 
van 6.000 gulden. Enkele maanden later, februari 1631, gaf de brede raad (= inclusief gezworenen 
en taalmannen) rentmeester De Mepsche een mandaat om 50.000 gulden te gebruiken voor de 
inkoop van graan of broodkoren.375

In de loop der jaren ondernam het stadsbestuur of de diaconie verschillende pogingen in 
deze richting. Zo maakte de diaken-boekhouder eind 1698 aan de kerkenraad bekend, dat ‘bij 
dese duire tijdt en vreese voor erger’ de diaconie het noodzakelijk achtte een voorraad rogge in te 
slaan.376 Dat was ook het geval toen in juni 1705 in de kerkenraadsvergadering werd geopperd of 
het niet verstandig was een goede partij rogge op te slaan, omdat die toen goedkoop was en de 
prijs vanwege de koude en het ‘onbequame saisoen’ ongetwijfeld zou stijgen. Maar reeds in augus-
tus verviel het plan vanwege ‘d’aengename veranderinge des saisons’, die blijkbaar in een goede 
oogst resulteerde.377 Eenzelfde voorval speelde zich af in 1771, toen de boekhouder de kerkenraad 
vroeg, of het in verband met de stijgende roggeprijzen niet raadzaam was een 200 mud extra in 
te kopen. Het consistorie besloot dit echter ‘bij provisie op sijn beloop te laten’.378 Maar ook in 
1733 vroeg men zich in de kerkenraad af, ‘of niet konde uitgevonden worden eenigh middel tot 
redres en menagie, insonderheit in dese goetkoop tijdt, van rogge als anders’.379 Het lijkt erop dat 
de werkelijke reden om af te zien van een dergelijke inkoop niet werd vermeld, alhoewel deze voor 
de hand lag: de aankoop van extra rogge als reserve voor dure tijden vergde grote investeringen die 
zwaar op het veelal krappe budget van de diaconie zouden drukken.

De lutherse diaconie keerde in het grootste deel van de achttiende eeuw alleen uit in geld. Pas 
aan het einde van die eeuw voerde zij alsnog de uitdeling van brood in. Daartoe kreeg zij – op haar 
verzoek – van de Stad vrijdom van de belastingen op ‘broodkoorn’. De lutherse armenzorg rekende 
voor een brood van acht pond een bedrag van vier stuivers en bracht in verband daarmee een 
bedrag evenredig met de hoeveelheid brood dat een gezin voortaan kreeg in mindering op de tot 
dan toe ontvangen wekelijkse uitkering in stuivers. Voor het bakken van dit lutherse diaconiebrood 
werd een afspraak gemaakt met de bakker van de gereformeerde diaconie. Het resulteerde in een 
jaarcontract, waarbij de bakker zich verplichtte om het brood telkens ‘een halve stuiver beneden 
de zetting’ te leveren.380
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ui t k e r i n g e n i n g e l D

Naast brood ontvingen de meeste bedeelden een uitkering in geld. Deze sommen drukten de diakenen 
altijd uit in stuivers. De bedragen, die varieerden van een minimum van twee stuivers tot een maxi-
mum van 40, keerden de diakenen wekelijks uit aan de bedeelden. De hoogte ervan werd vastgesteld 
en geregeld aangepast volgens de beoordeling van de diakenen. Alleen in bijzondere gevallen weken 
zij daarvan af. Dat was bijvoorbeeld het geval met een arme oude vrouw die in 1697 het forse bedrag 
van 250 gulden had gewonnen in een door de ‘Heeren van de Ommelanden’ georganiseerde loterij. 
Zij had 50 gulden gebruikt om schulden af te betalen en verzocht nog eens 50 te mogen gebruiken 
om kleding voor haar kinderen aan te schaffen, waarop zij de resterende 100 daalders aanbood aan de 
diaconie, op voorwaarde dat haar wekelijkse uitkering iets mocht worden verhoogd. De kerkenraad 
stemde met dit voorstel in en daarop ontving zij voortaan wekelijks 20 stuivers en één brood.381

Wanneer bedeelden een erfenis ontvingen, verviel die in principe aan de diaconie. In de praktijk 
was het echter zo dat de bedeelde voor wie de erfenis feitelijk bedoeld was nogal eens een verhoging 
van de uitkering kreeg. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van Frouke Sipkes. Zij behoorde tot 
de armen van betere komaf, want haar vader was hopman geweest en bovendien diaken. Als 57-jarige 
alleenstaande vrouw was zij in 1743 waarschijnlijk vanwege ziekte hulpbehoevend, want zij ontving 
toen een bedrag van 20 stuivers – de gangbare som voor armen die werden uitbesteed – met een half 
brood. In 1747 maakten de diakenen namens Frouke aanspraak op een erfenis die de testamentaire 
erfgenamen op 17 november afkochten met een bedrag van 300 gulden. De dag daarop besloten 
de diakenen om de uitkering van Frouke ‘om reden’, zoals zij dat zelf vermeldden, te verhogen 
met een bedrag van tien stuivers, hetgeen een naar verhouding royaal weekbedrag van 30 stuivers 
o pleverde.382

De uitkeringen in geld varieerden al naargelang de behoefte, zoals de diakenen die taxeerden 
op grond van allerlei factoren, zoals de mogelijkheid tot bijverdienen, de mate van gezondheid en 
het aantal kinderen. De bedragen liepen uiteen van twee stuivers naar 18 tot 20 stuivers voor een 
volwassen persoon die werd uitbesteed en zelfs 30 tot 40 stuivers voor iemand die in het ‘dolhuis’ 
zat. Reeds in de zeventiende eeuw was het bedrag voor een uitbesteed persoon 20 stuivers.383 In 
de achttiende eeuw trachtten de diakenen dat bedrag te handhaven. Opvallend is echter, dat in 
veel gevallen het bedrag voor een uitbesteed persoon aanvankelijk 18 stuivers bedroeg, maar dat de 
diakenen deze som veelal reeds na enkele weken verhoogden naar 20 stuivers.384 Dat was wellicht 
een methode om de hoogte van de vergoeding zo beperkt mogelijk te houden. Daarvoor pleit een 
vermelding in 1785 van de 62-jarige Geertruit Hindriks, die ‘niet schrander’ was en bovendien 
‘zeere oogen’ had en daarom was uitbesteed, waarvoor de diakenen wekelijks 18 stuivers neertelden. 
Twee jaar later verhoogden zij dat bedrag met twee stuivers met de toevoeging: ‘omdat men haar 
voor dat geld niet meer konde plaatsen’.385

Voor kinderen die naar het weeshuis gingen, betaalde de diaconie 25 stuivers per week. Ook 
waren er volwassenen die vanwege specifieke omstandigheden meer zorg nodig hadden. Het duurst 



107

5  me t h o D e n vA n A r m e n zo rg

waren de geesteszieken, zoals een ‘mal knecht’, die werd uitbesteed voor 27 stuivers en een ‘simpele 
jonge’ voor maar liefst 45 stuivers.386 Toen Marieke Udings, de vrouw van Christiaen Jans, volgens 
besluit van het stadsbestuur naar het ‘Dulhuis’ moest worden gebracht, protesteerden de broeders 
van de kluft, omdat het bedrag van 30 stuivers een groot bezwaar voor hen was.387

Over het algemeen waren de uitkeringen die de diaconie verstrekte echter karig vergeleken bij 
de verdiensten van mensen met reguliere banen. Zo verdiende een boerenarbeider in Groningen in 
1770 25 stuivers per week plus de kost. Een korvenmakersknecht ontving in 1760 een dagloon van 
vijf tot zeven stuivers, terwijl een brouwersknecht 30 tot 40 stuivers per week kreeg.388 Zij moesten 
hiervan wel hun eventuele gezin onderhouden. 

ex t r A’s  n A A s t D e r e g u l i e r e b e D e l i n g

Zo nu en dan, bij speciale gelegenheden, kregen de bedeelden iets extra’s als aanvulling op hun 
reguliere uitkering. Dat was het geval in 1746, toen de diakenen besloten ‘dat wegens de laatste 
Bededag tot verkwikking onder ijder kluft sal werden extra uitgegeven 20 car[oli] g[u]l[den]’.389 
Toen het ‘Doorlugtig Huis van Orange Nassau’ op 8 april 1748 met de geboorte van een erfprins, 
de latere Willem V, was verblijd, doneerde het stadsbestuur maar liefst 1.000 daalders aan de armen 
op initiatief van de prinsgezinde burgemeester Pieter Rembt van Iddekinge.390 Ten tijde van deze 
gift bestonden in Groningen sterke tegenstellingen tussen aanhangers en tegenstanders van het huis 
van Oranje Nassau en was het reeds tot ongeregeldheden gekomen. De stadsbestuurders behoorden 
voornamelijk tot de staatsgezinde partij, terwijl de lagere sociale strata van de bevolking vooral 
tot het andere kamp behoorden. Het lijkt er daarom sterk op dat het stadsbestuur de gespannen 
situatie die samenhing met de moeilijke omstandigheden waarin velen verkeerden, wilde doen 
verminderen door de geboorte van een nieuwe telg van de stadhouderlijke familie aan te grijpen 
als een heuglijke gelegenheid om de armen een extraatje te verstrekken.

In 1770 was er opnieuw een douceurtje voor de armen. Ditmaal ter gelegenheid van ‘de doop 
van de jong geborene princes’, met wie men Louise, de dochter van stadhouder Willem V aan-
duidde. Ter gelegenheid van die gebeurtenis besloot het stadsbestuur aan de armen een gift van 
1.000 rijksdaalders uit te keren in de vorm van een dubbel weekgeld.391 Tegen dit besluit rees 
enig protest, aangezien de verdubbeling inhield, dat de ene bedeelde in plaats van twee stuivers 
vier kreeg, maar een ander 40 in plaats van 20 stuivers. Desalniettemin besloot een meerderheid 
der diakenen de beslissing van de magistraat letterlijk te volgen.392 Ook ditmaal waren de sociaal-
economische omstandigheden voor velen verre van rooskleurig. Het duurtejaar 1770 had elders 
al geleid tot oproer. En daarom lijkt het er opnieuw op dat de extra uitkering mede ten doel had 
de onvrede onder de allerarmsten te sussen. Dat gaat eveneens op voor een extra uitkering in sep-
tember 1772, toen het graan nog steeds duur was. Ditmaal vormde wederom de geboorte van een 
Oranjetelg de aanleiding: de eerste zoon van stadhouder Willem V, de latere koning Willem I. Ter 
gelegenheid hiervan besloten ‘hun Ed[el] Mog[enden]’, hoogstwaarschijnlijk de Staten van Stad en 
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Lande, tijdens de week in welke de geboortedag van den Doorl[ugtige] Erfprins staat gecelebreert 
te worden’ 1.000 rijksdaalders ten behoeve van dubbel weekgeld voor de bedeelden te offreren ‘om 
mede an dit gezegend en heuglijk evenement voor gansch Nederlant met blijdschap en vrolijkheid 
des herten te konnen gedenken’.393 Tot driemaal toe lijkt het dat regenten poogden om onvrede af 
te weren en Oranjeliefde te kopen met extra bedragen.

Een wel heel bijzondere vorm van een ‘extraatje’ was een opera voor de armen, die wellicht 
minder bijbedoelingen had dan de hierboven beschreven giften. Aanleiding tot deze bijzondere 
‘toegift’ was de komst van ‘eenige entrepaneurs’ in het najaar van 1774. Het stadsbestuur stond hun 
toe om gedurende de vrijmarkt enkele opera’s te vertonen ‘onder voldoeninge der requisiten daar 
toe staande’. Voor iedere voorstelling zouden die ‘entrepreneurs’ volgens een overeenkomst met de 
boekhoudend diaken drie gulden aan de armen betalen, maar daarenboven zou voor de armen ook 
een opera worden opgevoerd.394 Op zich was het reeds lang gebruikelijk dat een gedeelte van de 
inkomsten uit tijdens de kermis opgevoerde vermakelijkheden in de diaconiekas vloeide. Ditmaal 
kwam daar dus een gift ‘in natura’ bij.

In tegenstelling tot dergelijke extra’s, waarbij de gulle schenkers hun vrijgevigheid openlijk 
tentoonspreidden, waren er ook anonieme filantropen die hun goede werken in stilte verrichtten. 
Een voorbeeld daarvan was de reeds genoemde schenking door een onbekende die een ‘bijsonder 
zedeltje’ met gouden ducaten bij een collecte in de Noorderkerk achterliet, waaruit een extra uit-
kering werd gedaan.395 Dit was, gezien de omstandigheden, een royale gift zonder bijbedoelingen. 
Dat kan niet zonder meer worden gezegd van een andere anonieme weldoener, die eveneens in dat 
jaar van zich liet horen. De anonymus had de kerkenraad een schrijven gezonden dat hij tekende 
met de bombastische naam ‘Theophilus Philadelphius Orthodoxus’. De brief ging vergezeld van 
‘21 fraai geconditioneerde Nieuwe Testamenten en nieuwe rijmpsalmen’, die door de diakenen 
aan ‘de talrijkste en waardigste huisgezinnen der gealimenteerde armen der onderscheidene kluften 
moesten uitgedeeld worden’. Hierachter school tevens de bedoeling om met dat lichtende voor-
beeld anderen op te wekken door inschrijving een fonds te stichten waaruit de armen van nieuwe 
rijmpsalmen, testamenten of bijbels konden worden voorzien. Voor de preses van de kerkenraad 
was dit aanleiding om in april een buitengewone bijeenkomst te beleggen. De aanwezigen stem-
den in met het voorstel en ‘de vergadering verblijdde zich met dankbaarheid over de weldadigheid 
van dezen edelmoedigen gever’. Een kleine maand later waren de boeken al uitgedeeld aan de 
behoeftigen, terwijl de diaconie voortging met het plan om nog meer bedeelden van psalmen te 
voorzien.396 Dat geschiedde met instemming van het stadsbestuur, dat toestemming gaf om op een 
zondag een inzameling voor dat doel af te kondigen en op de volgende zondag voor en na de mid-
dag daartoe met een zakje te collecteren. Daarbij gaf de raad aan, dat het ging om de instelling van 
een fonds ten behoeve van nieuwe psalmen voor zowel door de diaconie ondersteunden als voor 
huiszittende armen. Uiteindelijk organiseerde de kerkenraad de inzameling op de eerste zondag 
in november.397 In december van dat jaar bleek dat ‘na gehouden ondersoek van de personen aan 
wien de nieuwe Psalm berijming waren toegedagt, gebleken zijnde dat het getal groter was, dan dat 
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men voor bepaalde somme gelds een genoegsaam aantal bekomen konde’, zodat de boekhouder 
resterende penningen van het voor dit doel opgerichte fonds moest gebruiken tot uitdeling van 
nieuwe testamenten en bijbels.398 Het is tot nog toe onbekend wie schuilging achter het gezwollen 
alias. De namen doen denken aan een ijveraar voor het geloof, maar behalve een religieus motief 
kunnen economische beweegredenen een rol hebben gespeeld; de gift leidde immers uiteindelijk 
tot fondsenwerving voor de aanschaf van tientallen nieuwe psalmberijmingen, waarmee een druk-
ker zijn voordeel kon doen. Voor de kerkenraad was de verspreiding van de nieuwe psalmboeken 
een welkome gelegenheid tot versteviging van de band met de kerk.

be g r A f e n i s

De diaconie bood dus een bedelingspakket aan, dat zorg bood van de wieg tot aan het graf; zelfs let-
terlijk, want aan het einde van hun ‘loopbaan’ als bedeelde, konden diaconiearmen in aanmerking 
komen voor een door de diaconie bekostigde begrafenis. Dat betrof ook talrijke vroeggestorven 
kinderen. De notulen van de diaconie vermelden in totaal 751 vergoedingen voor een begrafe-
nis. Daarvan zijn ruim 310 omschreven als ‘doodskosten’ voor een lid van een bedeeld gezin. Dit 
waren vrijwel uitsluitend degenen die extraordinaire bedeling ontvingen. In 441 gevallen worden 
de kosten van de begrafenis specifieker vermeld, zoals een kist, een [dood]laken, dat over de kist 
werd gelegd, een ‘barve’ of ‘barf ’ (= draagbaar) en een graf en combinaties daarvan.399 De diakenen 
moesten ervoor zorgen dat de armen uit hun kluft ‘eerlick’ werden begraven in een kist van vuren-
hout met daarover een zwart laken. Een uitzondering op deze regel vormde de teraardebestelling 
van een zekere Leentie Hindriks. In ruil voor de obligatie van 80 gulden die zij aanbracht, had 
zij weten te bewerkstelligen dat de diaconie haar een eikenhouten kist toezegde.400 Er was haar 
blijkbaar veel aan gelegen om, hoewel een bedeelde vrouw, toch op een waardige wijze te worden 
begraven.

Voor de leverantie van de doodskisten had de diaconie een eigen ‘diaconie kistemakerse’ die de 
kisten volgens een bepaald bestek moest vervaardigen. Omstreeks het midden van de achttiende 
eeuw was dit de weduwe van Berend Roelofs, die echter in 1753 in opspraak kwam, omdat zij ‘de 
doodkisten niet alleen niet na bestek maakte maar dat deselve somtijds soo slegt waaren dat de 
broederen diaconen sig daar over beswaard en voor vreemde lieden verlegen vonden’. Het was om 
die reden dat de diakenen besloten de weduwe voor verdere leverantie te bedanken en de levering 
vooreerst Jurrien Dinklaauw te gunnen.401 Enkele maanden later was het Abraham Hulsebos die op 
gelijke voorwaarden als de weduwe Roelofs vaste leverancier werd. Hulsebos wist weldra een hogere 
vergoeding voor zijn kisten te bedingen, aangezien ‘ter oorsake gem. kisten tegenwoordig veel beter 
als bevorens gemaakt worden, en dat ook het hout duurder is’.402 Maar ook tegen Hulsebos kwa-
men klachten, in 1756, dat hij de ‘armen doodtkisten zeer slegt al te maken kwam’ en waarschuwde 
de diaconie hem de kisten volgens bestek te maken.403 In 1774 werd de ‘aanneemer van de armen 
dootkisten’ nogmaals gelast deze beter te maken.404
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Aan het einde van de achttiende eeuw werden de stoffelijke overschotten van al degenen die een 
begrafenis kregen op kosten van de diaconie naar het Zuiderkerkhof gebracht om daar te worden 
begraven.405 De diaconie betaalde tevens de kosten voor de doodgraver.

De D u u r vA n D e b e D e l i n g

De duur van de bedeling kon sterk variëren. Voor de meeste extraordinair bedeelden had de 
ondersteuning een zeer tijdelijk karakter als hulp in nood, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Toch 
konden de uitgaven voor dergelijke extra ondersteuning hoog oplopen en zo voor de diaconie en de 
diakenen een zware financiële last vormen. Om de kosten overzichtelijk en beheersbaar de houden, 
besloten de diakenen in 1741, ‘dat niemand langer iemant op extra zal houden dan een vierendeel 
jaar’. In 1768 was de termijn van de extra bedeling waarvoor de diakenen toestemming verkregen 
nog slechts een maand.406 Velen die tijdelijke bedeling hadden ontvangen, kwamen daarna echter 
alsnog in de reguliere bedeling terecht.

Voor de regulier bedeelden kon de uitkering zich uitstrekken over een lange reeks van jaren. In 
dit opzicht spande Anna Barber uit de vijfde kluft de kroon met regelmatige vermeldingen in de 
notulen van de diakenen over een periode van bijna 40 jaar. Zij kwam in 1731 in aanraking met de 
gereformeerde diakenen als ongeveer 48-jarige alleenstaande moeder met een meisje van vier en een 
‘jonkje’ van negen jaar. Daarna kwam zij ieder decennium meermalen in de notulen en protocol-
len van de diakenen voor, totdat één van hen haar overlijden optekende, in 1771. Zij was op dat 
moment een uitbestede, bejaarde vrouw van rond de 87 jaar.407 Dit lijkt echter wel een uitzonde-
ring. Van de andere bedeelden oversteeg in één geval de duur van de bedeling de 26 jaar; in twee 
gevallen bedroeg die 22 en in twee andere 20 jaar.408 Bij de lutherse gemeente waren er eveneens 
bedeelden die gedurende een periode van tientallen jaren regelmatig in de boeken voorkwamen.

Het is niet verwonderlijk dat de meeste bedeelden op oudere leeftijd, boven de 60, langdurig 
bedeeld werden, want wegens ouderdom, ziekte en gebreken zagen zij over het algemeen geen kans 
meer om nog zelfstandig in het eigen inkomen te voorzien.

re n D e m e n ts p r i n c i pe

De diaconie streefde ernaar om bedeelden zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud te laten voor-
zien. Daar waren soms wel enige uitgaven voor nodig, volgens het bekende spreekwoord ‘de cost 
gaet voor de baet uijt’, in dit geval: soms was het noodzakelijk uitgaven te doen, wilde men mensen 
van de bedeeldenlijst gedeeltelijk of geheel kunnen schrappen. In dat opzicht hanteerde de diaco-
nie het zogenaamde ‘rendementsprincipe’.409 Ook in Drenthe geschiedde dat met name door de 
dorpsdiaconieën die trachtten arme keuterboertjes weer in hun eigen inkomen te laten voorzien 
door hun een stukje grond en zo nodig enige werktuigen en zaaigoed ter beschikking te stellen.410
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Bij de gereformeerde diaconie van Groningen vinden we in de zeventiende en vooral in de acht-
tiende eeuw diverse voorbeelden van uitgaven ten behoeve van bedeelden, bedoeld om hen weer 
een beroep uit te laten oefenen of hen op andere wijze een inkomen te doen genereren. Overigens 
was het niet alleen de diaconie, maar ook de Stad zelf die aan sommigen bedragen verstrekte om 
een eigen nering te kunnen opzetten. Daarbij ging het met name om verdreven geloofsgenoten die 
om steun aanklopten en over het algemeen een voorkeursbehandeling kregen. Een goed voorbeeld 
daarvan betreft twee ‘gereformeerde ballingen uit Vranckrijck’, een drapier en een schoenmaker, die 
zich in de Stad wilden vestigen en daartoe bij de magistraat een subsidie verzochten om te kunnen 
leven en hun ambacht op te zetten. Het stadsbestuur verwees hen door naar de aartsdiaken, die 
hun ieder de somma van 50 guldens moest betalen. Enkele weken later volgde een tweetal Franse 
leerbereiders die een subsidie of voorschot verzochten om de benodigde materialen en instrumen-
ten aan te schaffen en zodoende hun ambacht in de Stad te kunnen uitoefenen. Hierop ontvingen 
beide ambachtslieden een voorschot uit de stadskas van 200 gulden, alsmede de toekenning van het 
klein burgerrecht.411 Overigens ging het hier om welbegrepen eigenbelang van de Stad, die zich met 
het aanbod van privileges en vestigingspremies mengde in de strijd tussen Nederlandse steden om 
de gunst van immigranten zoals de hugenoten, in wier vaardigheden en kundigheden men goede 
mogelijkheden zag om de plaatselijke economie op te krikken.412

In tegenstelling tot wat gold voor het stadsbestuur, ging het bij de gereformeerde diaconie niet om 
het aantrekken maar eerder om het afstoten van mensen. Door de veelvoorkomende diaconale finan-
ciële problemen trad het charitas-idee in ieder geval niet op de voorgrond. In gevallen van ernstige 
financiële tekorten hield men alleen de meest schrijnende gevallen aan. Eenieder die uit de bedeling 
vertrok, betekende immers een verlichting voor de diaconiekas. Er waren echter ook situaties, waarin 
een arme met een eenmalige bijdrage geholpen was om de eigen kost weer te verdienen. Op grond 
van dergelijke overwegingen betaalden de diakenen mee aan het ‘tassche’ schip van Jan Moes om 
daarmee de kost voor zijn gezin met zeven kinderen te winnen en willigde de boekhouder het verzoek 
in van de broederen van de achtste kluft tot de aankoop van een visschuitje voor Jan Hendriks en 
vrouw voor een bedrag van 18 gulden. Ook kreeg Jacob Jeltis in 1753 een ‘tas’ (‘tassche-schip’) ter 
waarde van 53 gulden en verschoot de boekhouder een jaar later 30 gulden voor Barolt Gerrits en 
vrouw ‘tot voldoeninge van een termijn op hare gekogte tassche, en zulx door dezelve op de harfst 
met turfvaren voor de Diaconie weer te laten verdienen’. Het betrof niet alleen uitgaven voor schepen, 
want ‘Wijmke Bartels werd uit de erfenisse van vr[ouw] Doedens toegelegt, zo veel als nodig heeft 
tot een toonbank en wigten om een winkel op te zetten’ en anderen ontvingen geld of kregen krediet 
voor wat koopwaar om zich weer zelf te redden. Het gezin van Meindert Wolters met vrouw en drie 
kinderen, ten slotte, kreeg in 1764 30 gulden tot winning van het klein burgerrecht en toegang tot 
het kleermakergilde om weer zelfstandig te kunnen bestaan.413 Toch was het aantal malen dat de 
diaconie zich dergelijke uitgaven getroostte, in verhouding tot het aantal van duizenden bedeelde 
huishoudens over de achttiende eeuw relatief gering. Een pasklaar antwoord voor dit verschijnsel is 
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niet eenvoudig te geven. Wel zagen we bij de samenstelling van de groep bedeelden, dat onder hen 
veel zieken, gebrekkigen en eenoudergezinnen met jonge kinderen en bejaarden waren. Vanwege de 
omstandigheden waarin zij verkeerden, kwamen zij uiteraard niet in aanmerking voor investeringen 
om in de toekomst zelfstandig een inkomen te kunnen verwerven. Voor degenen die in staat waren 
te werken, bestond gedurende het grootste deel van de zeventiende en de achttiende eeuw de werk-
verschaffing, opgezet door de diaconie, de Stad of door particulieren.

Overigens beperkten dit soort uitgaven zich niet alleen tot leningen of schenkingen aan volwas-
senen voor het opzetten van een eigen nering, maar investeerde de diaconie ook in de opleiding 
van kinderen. Sommige kinderen kregen via de diakenen gereedschappen, waarschijnlijk om zo een 
opleiding te kunnen volgen en zelf een inkomen te verwerven. Daarbij ging het om gereedschap-
pen voor steenhouwen, scheepstimmerij en de knopen- en schoenmakerij.414 Ook hier zien we het-
zelfde verschijnsel als bij de volwassenen: er zijn maar weinig uitgaven van de diaconie bekend voor 
een beroepsopleiding van kinderen uit bedeelde gezinnen. Mogelijk kwamen betrekkelijk weinig 
kinderen van handwerkslieden met de bedeling in aanraking. Veel kinderen gingen na hun vertrek 
uit het gezin ergens aan de slag als dienstbode. Uit de notulen van de diaconie blijkt dat meisjes 
naar schatting tweederde, en jongens dus een derde, uitmaakten van de kinderen die ‘op dienst’ 
gingen. Heel wat jongens kwamen verder in een beroep terecht waarvoor niet direct een opleiding 
was vereist, zoals in het leger of op de vloot. Van groter belang dan een vakopleiding achtte de 
diaconie dat armenkinderen enig algemeen onderwijs volgden. Sinds 1637 betaalde zij schoolgeld 
voor uitbestede armenkinderen, maar ondanks herhaalde verzoeken van de schoolmeesters betaalde 
zij niet voor kinderen uit bedeelde gezinnen. Die wens werd pas ingewilligd bij een besluit van de 
kerkenraad in augustus 1708 met een vergoeding van een halve stuiver per kind. Vanaf 1752 had 
de gereformeerde diaconie echter haar eigen scholen: de Noorder- en de Zuiderdiaconieschool.415

be D e l i n g A l s  t u c h t m i D D e l

De bedeling was op maat en gericht op degenen voor wie ze noodzakelijk was. Dit stelsel was niet 
louter en alleen gestoeld op zorg vanuit christelijke principes van medemenselijkheid. De kerkelijke 
tucht wordt wel gezien als een middel om de christelijke moraal van bovenaf op te leggen en daarbij 
tradities van de volkscultuur, zoals die gebruikelijk waren bij de nabuurschap, te verdringen.416 Het 
steeds verder aanscherpen van criteria hield tevens verband met de wens van de kerkenraad om 
de armen die de diaconie onderhield aan zich te binden. Een van 1685 daterend besluit van de 
kerkenraad liet wat dit betreft aan duidelijkheid niets te wensen over. Naar aanleiding van klachten 
over de ‘veele armen die van de diaconie leven buijten alle oeffeningen van godsdienst henen gaan 
in een profane en onchristelijke wandel’ stelde men middelen voor ‘door welcke de sodane ijverig 
mogen werden gemaackt tot het geestelijcke als sijn nae het lichamelijcke broot’. De hierop getrof-
fen maatregelen bestonden in controle van de diakenen op de kerkgang van de bedeelden bij de uit-
deling van geld en brood. Vervolgens overhandigden de diakenen de registers van de bedeelden aan 
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de predikanten in de kluften, die scherp op hun levenswandel moesten letten.417 Kerkgang werd 
zo afgedwongen via de uitkering. Voor het verkrijgen van brood en geld moesten de bedeelden 
een teken, mogelijk een ‘loodje’, overleggen ten bewijze dat zij de preek van de voorgaande zondag 
hadden bijgewoond.418 Als zodanig hanteerden de diakenen – met op de achtergrond de kerken-
raad, en dus ‘de kerk’ – de bedeling als een tuchtmiddel. Het is niet voor niets dat armenzorg door 
moderne historici vaak vanzelfsprekend wordt beschouwd als een middel tot sociale controle. Dat 
was inderdaad het geval in de Stad en op het omringende platteland was het al niet anders.419

De armenzorg was bij uitstek een middel om sociale controle uit te oefenen op een deel van de 
gelovigen. Slechts een bescheiden percentage van de gereformeerde bedeelden was lidmaat, dat wil 
zeggen dat men – anders dan bij doopleden – de geloofsbelijdenis had afgelegd. In de jaren 1785 
en 1792 bedroeg het percentage gezinnen met een kostwinner die lidmaat was respectievelijk 18,6 
en 16.420 Het lijkt erop, dat deze percentages een afspiegeling vormen van het aandeel dat lidmaten 
uitmaakten van de bevolking als geheel. Wanneer iemand zich schuldig maakte aan volgens de kerk 
onoorbaar gedrag, bestond een gerede kans dat deze geen lidmaat was. In dat geval kon hij niet wor-
den getroffen door de uitsluiting van het avondmaal, waaraan hij immers toch niet deelnam. Echter, 
bij de bedeling door de diaconie – als verlengstuk van de kerk – kon het dagelijks brood, en niet te 
vergeten het geld, dienen als middel ter disciplinering. En als zodanig hanteerde de diaconie het van 
tijd tot tijd dan ook, zoals bij de verplichting tot scholing en kerkgang en de beteugeling van drank-
zucht, het afdwingen van een huwelijk en het opleggen van de heersende seksuele moraal.421

Vooral wanneer de middelen schaars waren, bestond bij de diaconie een toenemende neiging 
om rekening te houden met de handel en wandel van degenen aan wie zij geld en brood verstrekte. 
Met name bij gevallen van verkwisting volgde een kordaat optreden. Dat ervoer Gerrijt Dercks 
in 1685. Zijn uitkering was verlaagd tijdens de voorjaarsmonstering. Hij klaagde daarop niet 
te kunnen bestaan, temeer omdat hij leed aan de vallende ziekte. Misschien viel hij echter ook 
weleens vanwege onmatig alcoholgebruik, want er waren enkele klachten tegen hem ingebracht 
wegens dronkenschap. Na door de presiderend predikant te zijn bestraft en ernstig vermaand tot 
‘zedigheijt’ ontving Gerrijt voortaan weer een wekelijkse uitkering van 18 stuivers.422 In periodes 
van schaarste verscherpte de diaconie bovendien de toelating tot de bedeling voor de eigen – ‘gere-
formeerde’ – mensen, die dan vanzelfsprekend werden geacht naar de maatstaven van die kerk te 
leven. De kerkenraad constateerde in 1785 dat vele bedeelden zich, hoewel zij uitkeringen van 
de gereformeerde diaconie ontvingen, desondanks niet bij de godsdienstoefeningen vertoonden 
en daarenboven volhardden ‘in een profane en onchristelijcke wandel’.423 De evangelisch-lutherse 
gemeente had zich in 1782 al beziggehouden met hetzelfde probleem. In september van dat jaar 
liet zij van de preekstoel afkondigen dat haar bedeelden verplicht waren de openbare godsdienstoe-
fening bij te wonen en zelf ook hun geld te komen halen. Zo niet, dan verloren zij die week hun 
uitkering. Deze regel bevestigde zij nog tweemaal in de daarop volgende vier jaar.424

De sancties op overtreding van de door de gereformeerde diaconie of de kerk opgelegde regels 
behelsden in eerste instantie vermindering van uitkering en bij herhaling – of in ernstige gevallen 
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onmiddellijk – uitsluiting van de bedeling voor kortere of langere tijd. Soms zelfs voorgoed. Voor 
het opleggen van een dergelijke straf hanteerden de diakenen in de achttiende eeuw verschillende 
termen. De meest gangbare aanduiding voor de beëindiging van de bedeling als strafmaatregel was 
‘gecasseerd’. Een minder duidelijke term was ‘doorgedaan’ die echter eveneens betekende dat men van 
de bedelingslijst was geschrapt. ‘Geroyeerd’ kwam op hetzelfde neer, evenals de termen ‘uitgedaan’ 
en ‘afgemonsterd’. Deze beide termen hanteerde de diaconie behalve voor iemand die was gecasseerd 
vooral ook wanneer iemand om meer gangbare redenen de bedeling verliet. In het geval van afmon-
stering stopte de diaconie de bedeling veelal naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden die bij 
de monstering gebleken waren. De term ‘uitgedaan’ hanteerde men bijvoorbeeld vanwege vertrek naar 
het Stadswerkhuis425 Ten slotte was er nog de term ‘bedankt’. De diakenen bezigden de omschrijving 
‘heeft bedankt’ over het algemeen wanneer de bedeelde zelf – dus actief – voor voortzetting van de 
uitkering bedankte. Dat ging vrijwel altijd gepaard met een door de bedeelde uitgesproken dank-
woord ten overstaan van de diakenen in de benedenconsistoriekamer in de Martinikerk. Daarentegen 
hanteerde de diaconie zelf de term ‘is bedankt’ wanneer er van de zijde van de diakenen een uitkering 
werd beëindigd. Tussen deze beide redelijk heldere aanduidingen in staat nog die van uitsluitend 
‘bedankt’, die waarschijnlijk in de meeste gevallen overeenkomt met ‘heeft bedankt’. Overigens 
gebruikten diakenen over het algemeen de aanduiding ‘is bedankt’ voor de minder ernstige zaken.

In totaal kregen in de periode 1731-1795 zo’n 185 personen, van wie enkelen zelfs meermalen, 
te maken met stopzetting van hun bedeling onder vermelding van één der bovenstaande termen.426 
Dat komt neer op gemiddeld drie personen per jaar. In een groot aantal gevallen, 78 stuks, betrof 
het stopzetting van de uitkering met uitsluitend de hierboven vermelde termen als ‘geroijeerd’, ‘is 
bedankt’, ‘afgemonsterd’, ‘gecasseerd’, ‘doorgedaan’, of ‘uitgedaan’, dus zonder verdere vermelding 
van redenen. Bij de andere 107 noemden de diakenen wel een reden. Van de overgeleverde redenen 
voor stopzetting van de uitkering in de periode 1731-1795, kwam weigering om de gang naar het 
impopulaire ‘werkhuis’ te maken verreweg het meest voor: 20 maal, vrijwel uitsluitend in de jaren 
negentig van de achttiende eeuw.427 Het werkhuis bestond al sinds 1786, maar toen oefende de 
diaconie blijkbaar minder druk op de bedeelden uit om de keus te maken tussen het aanvaarden 
van arbeid in het werkhuis, of stopzetting van de bedeling. Overigens waren er in 1786 wel talrijke 
armen die zonder meer de eer aan zichzelf hielden en bedankten voor het werkhuis. In totaal waren 
dat ongeveer 60 personen, voornamelijk in 1786 en een enkeling in 1787, terwijl ook enkelen in 
1792 die keuze maakten.428 Getalsmatig volgen daarop sancties vanwege ‘gedrag’ (14); een ruime 
term die op diverse specifieke, de diaconie onwelgevallige, uitingen kan slaan. Daarmee samen-
hangend waren maatregelen wegens ‘ongehoorzaamheid’ (10), ‘onwilligheid’ (2), wegens absentie 
bij de monstering (9) en ook dronkenschap (4). Daarna volgden maatregelen tegen bedeelden in 
verband met het huwelijk (8). Het wegblijven van de kinderen van school leidde in zes gevallen 
tot stopzetting van de bedeling en de daarmee misschien samenhangende ongehoorzaamheid van 
kinderen kwam tweemaal voor. Dan waren er nog drie, waarin slecht gedrag van kinderen tot 
sancties leidde.
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In drie gevallen staakten de diakenen de bedeling vanwege een huwelijk. Het ging hierbij 
waarschijnlijk om gevallen waarin het kersverse echtpaar voortaan in het eigen onderhoud kon 
voorzien. Overigens was het bedeelden niet zonder meer toegestaan om te trouwen: dat moest 
geschieden met toestemming van de diaconie.429 Het kwam inderdaad voor dat de diakenen de 
bedeling staakten van mensen die zonder toestemming van de diaconie waren gehuwd. Anderzijds 
waren er die juist onder dwang van de diaconie moesten trouwen. Een zeer sprekend voorbeeld van 
hoe de diaconie de bedeling hanteerde om de geldende normen te handhaven, was een opgelegd 
huwelijk, dat de diakenen als volgt te boek stelden:

de wed. van Jan Tobaks sig te buiten hebbende gegaan met enen Jan Hindriks onder de 8ste kl. is besloten hen te 

doen trouwen, en sig sullende hebben te contenteren, met ene enkelen gage wekelijks gelt & broot, dat mede de 

vr[ouw] de man volgen moest tot meerder genoegen tussen vermelde kluften, is besloten erom te moeten worden 

getrokken, wie de bovenstaande bijde soude subsidieren.430

Het aanvaarden van werk kon er blijkbaar ook toe leiden dat niet de bedeelde de diakenen 
bedankte, maar dat daarentegen de diakenen de bedeelde bedankten, dat wil zeggen de uitkering 
staakten. Blijkbaar was de bedeelde dan van mening dat een diaconale aanvulling op de inkomsten 
uit werk noodzakelijk of in ieder geval welkom was, terwijl de diakenen een andere opvatting waren 
toegedaan. Een dergelijke situatie deed zich zeker tweemaal voor bij iemand die soldaat en eenmaal 
bij iemand die postiljon werd. Maar ook van andere gezinnen besloten de diakenen de bedeling 
te beëindigen omdat zij van mening waren, dat ze zelfstandig konden bestaan. Zo vonden zij dat 
het gezin van de circa 44-jarige Cornelis Alberts met diens 45-jarige vrouw en drie kinderen zich-
zelf in 1790 weer moest kunnen redden. Ook Hindrikje Tijssen werd in 1786 door de diakenen 
‘uitgedaan om dat sich konde subsisteren’. Hetzelfde gold Jan Harms, van wie het consistorium in 
1770 meende dat de man ‘van de ratelstok sig koste erneren’. Iets anders was het gesteld met Casper 
Caspers en vrouw, in 1778, die reeds werkten en daarnaast toch nog ‘ontfangst uit de kiste’ kregen 
en daarom werden ‘gecasseerd’.431

Interessant is natuurlijk hoe de diaconie haar bedeelden in het gareel trachtte te houden, 
want hierbij ging het om pogingen om het gedrag van personen die van haar afhankelijk waren 
te corrigeren. Er zijn zo’n 45 gevallen van ‘afwijkend’ gedrag bekend. Daarvan betreffen 16 zaken 
ongehoorzaamheid of ‘onwilligheid’. De uitsluiting wegens ongehoorzaamheid kon natuurlijk in 
verband staan met allerhande regels waaraan een bedeelde niet wilde voldoen. Van de drie zaken 
met de aanduiding ‘onwilligheid’ is enigszins bekend wat de achtergrond is. Die term kan in twee 
gevallen heel goed te maken hebben met een weigering om naar het werkhuis te gaan, omdat ze 
speelden in 1792 en 1794, toen de diaconie diverse bedeelden om die reden ‘bedankte’ of had ‘uit-
gedaan’. Het andere duidelijk omschreven geval van ‘onwilligheid’ betrof de reeds eerder vermelde 
47-jarige Aagjen Scholtens, die in 1790 niet de letter ‘D’ wilde dragen (zie deel B, hoofdstuk 8, 
‘Stigmatisering’) en zodoende werd ‘geroijeert’.432
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Ook waren er diverse zaken waarin ‘slegt gedrag’ of een ‘slegte conduite’ een rol speelde en 
waarbij de bedeelden door de diaconie werden uitgesloten. In 1778 spraken de broeders van het 
‘allerslegste conduite’ van een zekere Geertje Wijntjes. Zij kreeg een opvallende straf, want de 
broeders besloten haar om die reden namelijk ‘in consistorio een blok voor 8 dagen aan te sluiten’, 
een straf die wel gebruikelijk was bij weeshuiskinderen die over de schreef gingen, maar die de 
diaconie bij bedeelden zelden toepaste.433 In twee gevallen gebruikten de diakenen de omschrijving 
‘kwaadwilligheid’ en voorts nog de termen ‘quaataardigheid’ en ‘quade mont’.434

Tweemaal, in respectievelijk 1751 en 1752, hanteerden de diakenen de term ‘slegt huishou-
den’.435 Daarbij valt wellicht te denken aan wat later een ‘asociaal’ gezin werd genoemd. Voorts 
hadden vier zaken met de huwelijksmoraal te maken, namelijk met leven ‘in onegte’, met de 
bevalling van een ‘onegt’ kind en met ‘egtbreuk’. Alle vier gevallen speelden in de jaren zeventig 
van de achttiende eeuw en bovendien kwamen drie ervan voor in de zesde kluft, hetgeen mogelijk 
duidt op een overijverige diaken die er een strenge moraal op nahield, of het werk van roddelende 
buren.436 Jantje Alles en Roelfjen Jans, beide van de derde kluft, werden in 1751 van verdere bede-
ling uitgesloten wegens een ‘ergerlijk leven’ of ‘ergerlijke levenswandel’.437 

Een interessant geval betrof dat van Anna Jochums, weduwe van Hans Hindriks, in de negende 
kluft. Zij had in 1757 al vijf kinderen, toen zij met haar gedrag ophef onder de diakenen veroor-
zaakte, omdat ze ‘sig so verre te buiten hadde gegaan, dat in hare weduwe staat en als gesubsidieerde 
van de Diaconie een onecht kind hadde ter wereld gebragt’, waarop de diakenen besloten om de 
magistraat op de hoogte te brengen. De afloop van deze zaak is niet bekend. Wel was het zo, dat 
hier geen aanleiding was om Anna en haar kinderen voorgoed van bedeling uit te sluiten, want 
zij komt in later jaren geregeld in de notulen en bedeeldenregisters voor, tot en met haar dood op 
73-jarige leeftijd in 1786.438 Blijkbaar was de vader van het buitenechtelijke kind verdwenen, want 
zoals we zagen oefende de diaconie bij een ander geval van buitenechtelijk geslachtsverkeer zoveel 
druk op de betrokkenen uit, dat zij min of meer werden gedwongen tot een huwelijk.

De gereformeerde kerkenraad en diaconie van Groningen wensten dat de bedeelden zich confor-
meerden aan de deugden van braafheid, gehoorzaamheid en kuisheid. Dat bleek onder meer uit het 
feit, dat hoewel er zich in de loop van de achttiende eeuw ook in de stad Groningen een toenemend 
aantal buitenechtelijke geboorten voordeed, de diakenen en de kerk scherp bleven letten op moeders 
met onechte kinderen.439 Dat ondervond tot haar schade een zekere Hendrina Kijf die in 1774 vroeg 
of het halve brood dat haar bij de monstering was ontnomen volgens raadsuitspraak weer mocht 
worden toegelegd. De diakenen wezen dat echter af, ‘om reden dat ten tijde der uitspraak met een 
onegt kint beswaart was’ en ‘nu getrouwd’ en daarom geen onderhoud nodig had.440

Aan het einde van de achttiende eeuw waren er ook bedeelden, die zo’n onmaatschappelijk 
gedrag vertoonden, dat de diakenen óf meewerkten aan de opsluiting van deze personen, óf zelfs 
het initiatief daartoe ontplooiden. Medewerking van diakenen, in dit geval van de derde kluft, leid-
de in 1794 tot de opsluiting van een zekere Mecheltien Isakken.441 Zij kwam in september 1789 
als 36-jarige moeder met twee ‘onegte’ kinderen van respectievelijk tien en één jaar in de bedeling 
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terecht en ontving vier stuivers en anderhalf brood. In 1793 liep zij weg met haar jongste kind.442 
Toen zij in 1794 een verzoek om onderstand tot het stadsbestuur richtte, waren de adviezen die de 
magistraat inwon bij zowel de diakenen van de derde kluft als de stadsschout, die haar blijkbaar 
meermalen hadden vermaand, niet bepaald vleiend. Zij voerden aan dat zij

een mensch is van een zeer slegt gedrag, hebbende twee kinderen in onechte geprocreeerd; houdende slegt huis 

op; verkopende Diaconie brood, slaende geen agt op haare kinderen, latende dezelve bijna van gebrek omkomen, 

zijnde weggegaan, zonder haar oudste kind mede te nemen, hebbende meermalen de aan haar toevertrouwde 

goederen agter gehouden.

Het advies van diakenen en schout was, gezien haar volharden in haar ‘ontuchtig en slegt leven [...], 
waar uit van tijd tot tijd ergere gevolgen te dugten waren’ om haar ‘bij provisie’ voor een jaar in het 
provinciale tuchthuis te plaatsen, ‘om aldaar met harer handen arbeid de kost te verdienen’.

Uit het bovenstaande blijkt dat wie bedeling ontving van de gereformeerde diaconie, werd 
geacht zich te gedragen volgens de heersende normen, zoals de kerk die hanteerde. Degenen die 
de gedragsregels overtraden, dreigden zichzelf door eigen toedoen niet alleen buiten de bedeling 
te plaatsen, maar waarschijnlijk tevens buiten de bredere kerkelijke gemeenschap, waarvan de 
bedeelden deel uitmaakten. In de praktijk leidde door de diaconie en de kerkenraad als onoorbaar 
beschouwd gedrag in het geval van de lichtere vergrijpen tot een waarschuwing en in ernstiger 
gevallen tot uitsluiting voor bepaalde of zelfs voor onbepaalde tijd. Dat de gereformeerde diaconie 
in de achttiende eeuw de bedeling hanteerde als een tuchtmiddel, blijkt uit de diverse gevallen van 
personen die vanwege onoorbaar gedrag werden uitgesloten, ‘gecasseerd’. Hoe effectief dat was, 
blijkt duidelijk uit de cijfers. Van de in totaal circa 5.000 tot 6.000 bedeelden die over een periode 
van 64 jaar in de registers van de negen Groninger kluften voorkomen, werden er in de periode 
1731-1795 185 voor kortere of langere tijd uitgesloten, hetgeen neerkomt op ruim 3 procent.

redenen van uitsluiting van de bedeling aantallen

onbekend 131

onzedigheid/slecht gedrag  31

ongehoorzaamheid  16

wegblijven van monstering   8

‘spijbelen’   7

fraude   7

dronkenschap   6

hoererij   6

bedelen   3
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co n t ro l e,  f r Au D e e n f r Au D e b e s t r i j D i n g

De organisatie van de diaconie was er uiteraard op ingericht om fraude zoveel mogelijk te voorko-
men. Dat geschiedde ten aanzien van de bedeelden, maar ook intern, tegenover eigen mensen zoals 
de diakenen, de diakendienaren en de bakkers was men waakzaam. Die controle was niet specifiek 
Gronings. De controle op ‘steunfraude’ bij het ‘R.C. Oude-Armen Kantoor in Amsterdam’ was zeer 
intensief met een hele bijkomende papierwinkel aan briefjes die konden dienen als bewijs van onder 
meer doop en kerkgang.443 Groningen kende eveneens zo’n bureaucratische werkwijze. Bij opname in 
de bedeling moesten deze ook doopcedullen overleggen als een voorwaarde voor het ontvangen van 
een uitkering. Op deze wijze was het mogelijk zowel de religie als de herkomst te controleren.444 

Wegens het ontbreken van notulen van de diaconie zijn uit de zeventiende eeuw vrijwel geen 
gevallen bekend van door bedeelden gepleegde fraude. De enige bekende zaak is die van Gele 
Stevens, bij wie de kinderen van haar broer waren uitbesteed door de diakenen. De kinderen waren 
volgens de diaconie goed voorzien van linnen en wol, maar Gele had in 1660 de kleding van de 
kinderen naar de lommerd gebracht en ten eigen bate verpand. Bovendien hield zij de kinderen 
van hun dienst (= werk) om ze voor haarzelf te laten werken. De kerkenraad bestrafte Gele met een 
eenmalige uitsluiting van het avondmaal. Voorts moest zij zo spoedig mogelijk de verpande kleding 
inlossen en zou ze zolang dat niet was geschied, zijn afgesneden van verdere diaconale hulp. Ten 
slotte vermaande de kerkenraad haar ernstig de kinderen niet langer van hun diensten af te houden, 
noch op hun kleding te korten.445

Ondanks het feit dat uit de zeventiende eeuw slechts dit ene fraudegeval is overgeleverd, bestaan 
er aanwijzingen dat fraude toen wel degelijk voorkwam. Reeds in 1615 schaften de diakenen de 
uitkeringen van boter en brood af met als een van de aangevoerde redenen ‘dewile se raden dat 
botter und brot bi de diaconen entfangen hebben vercofft’.446 Op het voorkomen van fraude wij-
zen ook de in 1671 bij de kerkenraad ingebrachte klachten over het ‘misbruick der almoesen en 
brootdronckenheit van velen die van de diaconie leven’.447 Enkele jaren later kwam het verschijnsel 
opnieuw aan de orde in de kerkenraad, toen ‘gedoleert wierde over vele van onse armen die onge-
regelt handelen, ent’ broodt verkopen’. Er zou een onderzoek volgen in de vorm van een ‘pertinente 
visitatie’, hetgeen neerkwam op een bezoek aan de bedeelden om naar hun omstandigheden te infor-
meren. Degenen over wie de geruchten van ongeregelde handel en broodverkoop de ronde deden, 
zullen daarbij extra aan de tand zijn gevoeld.448

Of het nu te wijten was aan de strenge regulering, of aan het over het algemeen correcte 
gedrag van de bedeelden, feit is dat gedurende de achttiende eeuw het aantal hunner dat bij de 
gereformeerde diaconie daadwerkelijk op fraude werd betrapt zo gering was dat zij op de vingers 
van twee handen zijn te tellen.449 Een zekere passieve vorm van fraude, die bedeelden nog weleens 
pleegden, maar die hierbij niet wordt meegeteld, was het niet doorgeven van het overlijden van 
een gezinslid, meest kinderen. Zodoende konden gezinnen nog gedurende enige tijd een extra half 
brood ontvangen.
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De meest voorkomende vorm van actieve fraude was het doorverkopen van diaconiebrood. Zo 
beëindigden de diakenen in 1707 de bedeling van de soldatenvrouw Annegien Berents, ‘omdat sij 
het brood v[er]koft heeft’. ‘Brooddieverij’ was de kwalificatie van hetzelfde vergrijp waaraan vol-
gens de diaconie de 40-jarige Willemina Geerts zich in 1740 had schuldig gemaakt. De ongeveer 
64-jarige Grietje Onnes maakte zich in 1746 schuldig aan broodverkoop en dat gold ook voor de 
circa 48-jarige Antje Berents. De laatste verkocht in 1754 het brood dat zij van de bedeling had 
ontvangen aan de medebedeelde Grietje Jans de Jonge. In alle gevallen was de straf een aantal 
weken ‘cassatie’, oftewel uitsluiting van de bedeling.450

Er waren voorts enkele fraudegevallen die in het oog sprongen en ons nu misschien doen 
glimlachen. Bijvoorbeeld dat van Jannes Huiser, die in 1750 ‘zijn broek, die hij niet een maal heeft 
aangehadt’, had verkocht. Gezien zijn hoge leeftijd gingen de diakenen niet zonder meer over tot 
de gebruikelijke straf van ‘cassatie’, maar betrachtten zij enige clementie: ze onthielden Jannes 
weliswaar vier weken zijn uitkering in geld, maar lieten hem gedurende die periode nog wel het 
brood toekomen.451 Strenger betoonden zij zich daarentegen tegenover Janna Janssen die in het 
najaar van 1753 de door de diaconie aan haar verstrekte turf had verkocht en voor de opbrengst 
jenever had aangeschaft. De diaconie kon deze alternatieve manier van verwarming uiteraard niet 
waarderen en ‘casseerde’ Janna. Enkele maanden later namen de diakenen haar wel weer op bij de 
regulier bedeelden.452

Dan waren er twee huishoudens die geld verduisterden. In beide gevallen betrof dat (week)geld 
voor anderen, dat de schuldigen ‘ondersloegen’ en dat dus niet bij de juiste persoon terecht kwam. 
Blijkbaar konden bedeelden dus het weekgeld voor anderen halen. Hillegien Hindriks dacht op 
die wijze twee gulden binnen te halen, maar de diakenen veroordeelden haar ertoe dit bedrag van 
haar eigen weekgeld terug te betalen, waarna zij haar uitsloten van de bedeling. De circa 48-jarige 
Lammegje Jurjens werd in 1777 gecasseerd, omdat zij meermalen geld, bestemd voor anderen, 
had verduisterd. Zo hoopte ze blijkbaar haar karig inkomen voor haar en haar drie kinderen – ze 
was reeds in 1760 door haar man verlaten – van vier stuivers en twee broden aan te vullen. Ook 
in haar geval was de uitsluiting van de bedeling niet voorgoed, want in 1782 namen de diakenen 
haar weer aan.453

Ten slotte was er nog een fraudegeval dat aan actualiteit niets verloren heeft, namelijk het ver-
zwijgen van inkomsten uit werk, in 1778, door de zieke Casper Caspers en zijn vrouw. Het was 
vanwege die ziekte dat de diakenen dit echtpaar ‘extra verstrekten’. Zij ontdekten echter dat Casper 
en vrouw ‘hun ontfangst uit de kiste genoten hadden’, terwijl zij wel werkten. Blijkbaar hadden 
Casper Caspers en vrouw hun inkomsten niet opgegeven. Daarom casseerden de diakenen ook dit 
huishouden, maar zo’n anderhalve maand later kreeg Casper Caspers toch geneeskundige zorg via 
de diaconie (doctor en apotheker).454

Een twijfelgeval was de mogelijk gesimuleerde ziekte van de 69-jarige weduwe Feijko Emkes, 
over wie de diakenen in 1766 al noteerden: ‘legt altijd te bedelen’, hetgeen haar al een twijfelachtige 
reputatie verschafte. De diakenen lieten haar een jaar later onderzoeken door enkele vroedvrouwen, 
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uit welk onderzoek naar voren kwam dat zij ‘niet laboreerde aan die quaale, die sij had opgegeven’. 
Zij bleek overigens wel degelijk ernstig ziek te zijn, want zij overleed nog datzelfde jaar.455

Uit deze gevallen blijkt dat fraude en bedrog voor bedeelden een middel waren om hun karige 
inkomen op illegale wijze aan te vullen. Overigens zullen de diakenen, die de noden van het volk 
van zo nabij kenden, zelf ook weleens een oogje hebben dichtgeknepen. In dat opzicht was het 
niet voor niets, dat de kerkenraad hen in 1658 maande om ‘behoorlijck visite [te] doen ende niet 
uijtgeven, dan daer ’t van noden is’.456 Een andere aanwijzing voor mogelijk coulant optreden van 
de diakenen is, dat tijdens een bijeenkomst in november 1675 de kerkenraad besloot dat teams 
bestaande uit een predikant en een ouderling samen met de diakenen scherpe visitaties in de kluf-
ten moesten uitvoeren om te zien wie wel en niet voor een uitkering in aanmerking kwamen en zo 
ja, welke hoogte de bedeling moest hebben.457

Gezien het bovenstaande overzicht van ‘fraudegevallen’ ging het, vergeleken met de 5.000 à 
6.000 gezinnen aan wie de diaconie in de periode 1731-1795 bedeling verstrekte, slechts om een 
fractie. Helaas zijn van elders weinig kwantitatieve gegevens bekend. Aangezien in Zwolle tijdens 
de Gouden Eeuw de kans op ontdekking groot was vanwege de strenge controles en de bedeelden 
grote risico’s namen wanneer zij fraudeerden, met het oog op zware sancties en forse straffen, is 
het de vraag of de omvang van de fraude groot was. In zeventiende-eeuws Delft wist men vanwege 
een overzichtelijke administratie en uitwisseling van gegevens met andere instellingen de omvang 
van misbruik van de bedeling zeer beperkt te houden. De meeste fraudegevallen kwamen daar aan 
het licht door verklikken. Uit deze stad zijn op een totaal van 864 huishoudens 26 fraudegeval-
len bekend, wat neerkomt op 3 procent. Hoewel de straffen voor deze huishoudens zwaar waren, 
mochten de meeste na verloop van tijd in de bedeling terugkeren.458 In Leiden staakten de regenten 
van het Huiszittenhuis in geval van fraude onmiddellijk de bedeling. Volgens de keurboeken van de 
sleutelstad gold ‘armendiefstal’, zoals men steunfraude toen betitelde, bovendien als een strafbaar 
misbruik. Het kwam in de periode 1750-1811 slechts twee keer tot justitiële vervolging.459 Evenals 
de Delftse armenzorg stelde de gereformeerde diaconie van Groningen zich na de bestraffing van 
het bedrog vrij coulant op: in de meeste gevallen was de uitsluiting van de bedeling voor bepaalde 
tijd. De verklaring voor het lage aantal fraudeurs kan ook hier worden gezocht in de uitgebreide 
controle waaraan bedeelde gezinnen onderhevig waren: Ze werden halfjaarlijks gemonsterd, weke-
lijks gevisiteerd en dagelijks blootgesteld aan sociale controle. Daarbij paste de diaconie voortdu-
rend de uitkering en het bedelingspakket aan de dan heersende persoonlijke omstandigheden van 
het bedeelde gezin aan.

Het lijkt erop, dat in Groningen meer fraude werd gepleegd door personen die bij of voor de 
armenzorg werkzaam waren. In de zeventiende en achttiende-eeuw waren verschillende diakenen, 
diakendienaren, molenaars, bakkers, doodskistenmakers en binnenvaders en -moeders van wees-
huizen betrokken bij list en bedrog, diefstal en verduistering. Op zich is dat niet verwonderlijk, 
want degenen die in of voor de armenzorg werkzaam waren, hadden meer mogelijkheden tot 
‘knoeien’ dan de armen zelf. De stad Groningen herbergde – evenals andere steden en in tegenstel-
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ling tot de meeste diaconieën op het platteland – forse aantallen bedeelden. Hun onderhoud vergde 
omvangrijke leveranties van grondstoffen of de productie en het beheer van grote hoeveelheden 
etenswaren en goederen. Met een jaarlijkse begroting, variërend tussen de 22.000 en de 55.000 
gulden, waarvan zo’n 70 procent binnenkwam via collecten, had de gereformeerde diaconie aan-
zienlijke inkomsten in contanten, die het gevaar van fraude levensgroot maakten. Dat betekende, 
dat degenen die de collecten inden en zij die omgingen met aanzienlijke hoeveelheden grondstof-
fen, goederen en etenswaren blootstonden aan de verleiding om iets daarvan te verduisteren. De 
kerkenraad en de diaconie waren zich als organisaties terdege van dat gevaar bewust en zodoende 
waren in de procedures diverse veiligheidsmaatregelen ingebouwd die het verduisteren van geld, 
goederen en grondstoffen zoveel mogelijk moesten voorkomen.

Ondanks de zeer uitgebreide regelgeving die in de praktijk ook nog meermalen werd aangepast, 
bleven er altijd mogelijkheden om te frauderen. Bovendien werden de reglementen in de praktijk 
lang niet altijd nageleefd. Zo waren het zelfs op een gegeven moment ‘geheel disqualificerde per-
sonen’ – bedoeld werden de diakendienaren – die tweewekelijks het geld tijdens de collecten in de 
burgervaandelen inzamelden. Dat diakendienaren niet werden geacht zich te bemoeien met col-
lecten, had ongetwijfeld te maken met fraudegevoeligheid, die ook duidelijk aan het licht kwam 
in datzelfde jaar, toen de – inmiddels gewezen – diakendienaar Harmen Lubberts beschuldigd 
werd van het verduisteren van diverse boetes en collecten bij begravingen op het Zuiderkerkhof. 
Het werd een slepende kwestie die voor Harmen einde 1666 resulteerde in uitsluiting uit de kerk 
wegens ‘onderslaen en bestelen van de armepenningen en almoesen’.460

Niettemin bleven er ondanks allerhande voorzorgsmaatregelen toch nogal wat gelegenheden 
bestaan die de dief maakten; omstandigheden waarin lieden in de verleiding kwamen om misbruik 
van hun positie te maken. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw verstrekte de diaconie weke-
lijks meer dan 550 roggebroden aan bedeelden, hetgeen neerkwam op in totaal meer dan 4400 
pond brood.461 Bij dergelijke grote hoeveelheden ontstond ongetwijfeld nu en dan de verleiding 
om iets daarvan ten eigen bate aan te wenden. Op dergelijke massa’s was vermissing van enkele 
ponden niet zonder meer zichtbaar. De mogelijkheden tot frauderen waren wel degelijk aanwezig. 
Zo bleek een diaconiedienaar in 1769 buiten medeweten van de aartsdiaken over sleutels van de 
roggezolder te beschikken. Van fraude bleek niets; wel scherpte de diaconie de controle aan.462

Niet alleen de diakendienaren, maar ook de diakenen zelf gingen over de schreef. Dat blijkt uit 
een slepende zaak over vermoede onregelmatigheden, gepleegd door een diaken in de jaren tachtig 
van de zeventiende eeuw. Aan de kwestie lag waarschijnlijk een diepgaand persoonlijk conflict ten 
grondslag tussen twee ‘broederen’ diakenen. De in 1683 tot diaken verkozen mons[ieur] Wils was 
blijkbaar vanaf zijn benoeming al een omstreden persoon, want reeds na enkele maanden weigerde 
een medediaken met hem samen te werken in de kluft.463 Vier jaar later verdacht een andere confrater, 
de vaandrig Ernst Galama, Wils ervan te hebben geknoeid met zijn uitgaven aan de armen, die veel 
hoger waren dan die van hemzelf. Wils beweerde, dat Galama’s beschuldiging terug was te voeren op 
een persoonlijk geschil. Bij nader onderzoek door de diakenen en boekhouder bleek Wils echter zijn 
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uitgaven en de verantwoording daarvan te hebben gemanipuleerd, met name de ‘extra-ordinarische 
uitgaeven’. Voor de kerkenraad was dit voldoende aanleiding om hem uit te sluiten van het avond-
maal en van de ‘buil’. Wils verdedigde zich uiteindelijk zelfs via een speciaal daartoe gedrukt boekje, 
getiteld: Johan Wils nodige verantwoordinge.464 Het zal deze kwestie zijn geweest, die het stadsbestuur 
een resolutie deed uitvaardigen dat de diakenen zich bij hun ontvangsten en uitgaven en het ‘op en 
afstellen der armen’ in hun kluften met medeweten van hun confraters stipt moesten gedragen vol-
gens de kerkorde.465 Onderwijl besloot de diaconie zichzelf tegen de in druk uitgegeven brochure van 
Wils te verdedigen door zelf een boekje te laten verschijnen. In de loop van 1687 of 1688 moet Wils 
zijn overleden, want in november van laatstgenoemd jaar maakte de diaconie melding van ‘het vuile 
laster-schrift’ dat het licht zag op naam van de weduwe Wils en waarin vooral de vaandrig Galama en 
de gewezen diaken-boekhouder Sijlman het moest ontgelden.466

In 1771 maakte de boekhoudend diaken melding van diverse door diakenen begane ‘abuisen’, 
Hij maakte gewag van ‘merkelijke abuisen’, voorgekomen bij het noteren van de boedels. Hierbij 
konden natuurlijk gemakkelijk voorwerpen worden overgeslagen die iemand vervolgens te gelde 
kon maken. Tevens meldde de aartsdiaken ‘gestadige abuisen’ die voorkwamen bij de notities in het 
broodboekje. De voorvallen leidden tot het invoeren van meer administratieve controle, met name 
op de nauwkeurigheid van de boedelprotocollen en de opbrengsten van verkochte boedels.467 Rond 
dezelfde tijd waren er opnieuw slordigheden in de administratie van het broodboekje, ‘waar in veel 
tijds abuisen wierden begaan’.468 Bij al deze onjuistheden werd niet duidelijk of het om slordigheden 
ging, of dat er fraude in het spel was, al kan het zijn dat er wel vermoedens van onrechtmatig handelen 
b estonden.

Niet alleen bij de diaconie, maar ook bij de min of meer zelfstandig functionerende diaco-
nieweeshuizen pleegde men fraude. In het Groene Weeshuis, het Blauwe en later het Groene en 
Blauwe Gecombineerde Weeshuis, waar de aantallen kinderen varieerden tussen de 100 en de 350, 
gingen grote hoeveelheden voedsel en drank om, die natuurlijk mensen in verleiding brachten iets 
van die overvloed af te romen. Reeds in 1639 besprak de kerkenraad de ‘manifeste ontrouwich[eid] 
in ’t menageren van de weeshuijsgoederen, - inkomsten, - spijse[n], - dranck [et]c[tera]’, hetgeen 
leidde tot het ontslag van de weesvader en -moeder.469 Een geruchtmakende kwestie speelde in 
1701 rond de weesvader van het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis. Het was de later als 
beeldhouwer bekend geworden Jan de Rijk, die in 1691 met zijn vrouw Martha Greffet Amsterdam 
verliet om in Groningen ‘kock vaer en moeder’ van het Oosterpoorten- of Sint Anthoniegasthuis 
te worden. Het echtpaar verruilde deze functie in maart 1694 voor die van binnenhuisvader en 
-moeder van het Groene Weeshuis. Het was vanwege zijn handelwijze in die positie dat de voogden 
Jan de Rijk in de zomer van 1701 voor verschillende zaken ter verantwoording riepen. Zij hadden 
vernomen dat op zaterdag en zondag de volwassen kinderen van het echtpaar met hun mannen en 
vrijers tot laat op de avond in het weeshuis verbleven en onderwijl werden ‘getrakteerd en onthaelt’ 
op lekkernijen uit de weeshuiskeuken, zoals ‘room en melk [...] met koffi’ en ook verder waren ze 
dan druk doende: ‘rijs in melck kockende, eijer struiven bakkende en witte broodt daer in wente-
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lende’. Toen de kerkenraad in november dit gedrag behandelde, bleken bij een voorstel tot ontslag 
de stemmen te staken en kon het echtpaar in functie blijven. Door ingrijpen van het stadsbestuur 
werden Jan de Rijk en zijn vrouw op 10 december 1701 alsnog ontslagen.470 Een ander voorval 
vond plaats in 1784 toen het een en ander uit het weeshuis was verdwenen. De weesmoeder bleek 
te knoeien met het linnen, waarover zij het beheer had, en met de voedselvoorraden. Deze vergrij-
pen resulteerden voor haar en haar man eveneens in ontslag.471 De fraudegevallen betroffen niet 
alleen degenen die rechtstreeks bij de diaconie of daaraan gelieerde instellingen betrokken waren, 
maar ook de ‘toeleveranciers’ wilden nog weleens knoeien. Zoals reeds is gebleken, manipuleerden 
de diaconiemulders en bakkers met het meel en het gewicht of de samenstelling van het brood. 
En ook de diaconie-doodkistenmaker leverde van tijd tot tijd ‘huisholten’ van een bedroevende 
kwaliteit.472

Wanneer we het geheel van fraudegevallen overzien, zowel die van de bedeelden zelf als die 
van degenen die werkzaam waren bij of voor de diaconie of de daaraan gelieerde instellingen, dan 
lijkt het erop dat de fraude gepleegd door de laatste categorie frequenter en zeker omvangrijker is 
geweest dan die waaraan de eerste categorie zich schuldig maakte. 

ui t k e r i n g e n vA n A n D e r e D i Ac o n i e ë n

In het voorafgaande zijn de hoofdlijnen en belangrijkste aspecten van de grootste diaconie van 
Groningen besproken. Maar voordat op grond hiervan conclusies geformuleerd kunnen worden 
over de ontwikkeling van de stedelijke armenzorg, is het van belang de positie van de gereformeerde 
diaconie ten opzichte van de andere diaconieën vast te stellen. Immers, Groningen was een religi-
eus gemengde stad en tussen de verschillende instellingen van armenzorg bestonden relaties die de 
groei van het stedelijke geheel een eigen karakter gaven en de ontwikkelingen nader adstrueren.

Een gezin dat bedeling van de gereformeerde diaconie ontving, kon daarnaast ook nog een 
uitkering van een diaconie van een andere denominatie ontvangen, wanneer sprake was van een 
qua religie gemengd huwelijk. Het was zelfs zo, dat dergelijke gezinnen vrijwel altijd uitkeringen 
van meerdere diaconieën ontvingen. In de meeste gevallen betrof dat deels gereformeerde en deels 
rooms-katholieke of deels gereformeerde en deels lutherse gezinnen.

Het aantal door de gereformeerde diaconie bedeelde gezinnen met een gemengde religie 
bedroeg over de periode 1731-1795 in totaal 143, oftewel rond de 3 procent van de 5.000 à 6.000 
bedeelde gezinnen in die tijdsspanne. Daarvan waren er 75 met één of meer katholieke gezinsleden 
en telden 68 één of meer lutherse gezinsleden. Bij de gemengde huwelijken met katholieken betrof 
dit meest mannen (60 procent), van wie de echtgenotes – al of niet met kinderen – of kinderen 
ondersteuning van de gereformeerde diaconie ontvingen.473. De verhouding was bij gemengde 
gezinnen met lutheranen gelijkmatiger, met een mannenaandeel van 51 procent. Wanneer het een 
gezin betrof dat bestond uit één man en één vrouw, van wie één katholiek of gereformeerd was, 
dan hanteerde de gereformeerde diaconie over het algemeen de stelregel, dat hun bedeelde niet 
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meer ontving dan de partner van de andere denominatie. Hetzelfde gold de gereformeerd-lutherse 
gezinnen. Wanneer de gemengde gezinnen met lutheranen en katholieken tevens kinderen telden, 
heeft de gereformeerde diaconie deze regel waarschijnlijk naar evenredigheid toegepast. Opvallend 
is dat in deze periode bij de gereformeerde bedeelden slechts één gemengd huwelijk voorkwam 
waarvan de partner doopsgezind was, namelijk de 38-jarige Elsje Jans met één kind, wier man als 
‘mennist’ te boek stond.474
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6   DiAconieën en zorginstellingen vAn De 
AnDere DenominAties

in l e i D i n g

Hoewel de armenzorg van de gereformeerde diaconie van de stad Groningen volgens de diaconie-
orde aanvankelijk alleen bedoeld was voor de eigen lidmaten, moet deze diaconie in ieder geval in 
de eerste helft van de zeventiende hebben gefungeerd als een vangnet voor armen van alle deno-
minaties. Dat wil niet zeggen, dat er nog niet zoiets bestond als een vorm van informele zorg voor 
de eigen armen bij de andere denominaties. Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen. Zo zijn er 
nog in de eerste helft van de zeventiende eeuw verschillende legaten vermaakt aan doopsgezinde 
armen, bijvoorbeeld van Pauwel Jansen Backer en zijn echtgenote Marritjen, die ‘aende armen van 
haer religie’ 24 gulden en 12 gulden aan de gereformeerde armen legateren. Er zijn verschillende 
van dergelijke legaten bekend, die de legatarissen in spe verleden voor een der burgemeesters van 
Groningen.475 Hieruit valt te concluderen dat deze informele, doopsgezinde armenzorg geschiedde 
met instemming van het stadsbestuur.

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw zien we, dat in Groningen zelfstandige diaconieën 
ontstonden, en wat nog belangrijker was: werden toegestaan, voor de Walen, de rooms-katholie-
ken, de doopsgezinden, de lutheranen en de joden. Eén voor één ontvingen zij in de loop der tijd 
toestemming van het stadsbestuur om openlijk voorzieningen ten behoeve van armenzorg op te 
richten en in stand te houden. In de periode daarvoor bestonden waarschijnlijk ook al diaconieën 
van deze denominaties, de ‘getolereerde kerken’, zoals bijvoorbeeld eveneens het geval was in 
Friesland.476

Het ontstaan van zelfstandige, legale diaconieën van andere denominaties in de stad Groningen 
in het laatste kwart van de zeventiende eeuw was dan ook geen uniek verschijnsel, maar paste in 
een ontwikkeling binnen de Republiek. Daarvoor zijn twee verklaringen aan te voeren. Enerzijds 
vonden er verschuivingen plaats in de religieus-politieke constellatie binnen de Republiek. Van 
groot belang daarbij was de versterkte positie van de gereformeerde kerk door het besluit van de 
Grote Vergadering van 1651, dat de gereformeerde kerk door de overheid als de publieke kerk 
gehandhaafd zou worden. Dit leidde tot een zuivering van de publieke sfeer van niet-gereformeerde 
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elementen en een versterking van het zelfbewustzijn van de gereformeerde kerk.477 Anderzijds 
waren aan het einde van de zeventiende eeuw veel instellingen voor armenzorg in grote financiële 
problemen geraakt. Om de lasten te verlichten, werden de niet-erkende kerkgenootschappen, 
zoals die van de lutheranen en de katholieken, in toenemende mate gedwongen voor hun eigen 
armen te zorgen. Hiermee kregen deze geloofsgemeenschappen onbedoeld een grotere vrijheid, 
maar die diende voornamelijk om het leed binnen deze veelal arme gemeenschappen enigszins te 
v erzachten.478

wA A l s e A r m e n zo rg

De Waalse gemeente had sinds 1619 weliswaar een eigen voorganger, maar geen eigen diakenen. 
De inzameling van de giften tijdens de Franstalige kerkdiensten was voorbehouden aan diakenen 
van de gereformeerde kerk, waarvan er speciaal twee werden geselecteerd die Frans verstonden.479 
Toen de Waalse Gemeente in 1628 verzocht een eigen diaconie op te mogen richten, wees de 
gereformeerde kerkenraad dat af.480 De Walen wendden zich vervolgens tot het stadsbestuur, dat 
alvorens een besluit te nemen eerst het advies van de diaconie wilde inwinnen en vervolgens de 
Waalse gemeente schriftelijk van zijn besluit op de hoogte zou stellen. Op 4 maart 1629 kwam 
de kwestie vooreerst tot een afronding met een besluit van de gereformeerde kerkenraad, die het 
wenselijk achtte, om een eigen diaconie van de Walen uit te stellen totdat de gemeente over een 
bekwame kerkenraad beschikte. De gereformeerde diakenen, die tot dan toe de Waalse armen 
steeds behoorlijk hadden verzorgd, beloofden bij die gelegenheid dit ook in de toekomst te zul-
len blijven doen.481 De versnelde verzelfstandiging van de Waalse armenzorg in latere jaren had 
waarschijnlijk te maken met een tweede golf van refugiés, de vele hugenoten – naar schatting rond 
de 100.000 – die na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 een goed heenkomen in de 
Republiek zochten.

Uiteindelijk besprak het stadsbestuur in 1686 de aanstelling van twee diakenen bij de ‘Franse 
gemeente’.482 Sinds 1689 kende de Waalse Gemeente met instemming van de provincie een eigen 
armenzorg. In 1769 werd dit provinciaal toezicht nog eens bevestigd. Het waren de Gedeputeerde 
Staten die rechtstreeks de predikanten aanstelden en hun goedkeuring moesten hechten aan 
de door de kerkenraad gekozen ouderlingen en diakenen. Van de rekening moest een tweede 
exemplaar worden neergelegd ter provinciale secretarie. Voortaan kwamen de opbrengsten van de 
wekelijkse collecten voor de armen van de eigen gemeente ook daadwerkelijk aan die gemeente. 
De commissie die tot dan toe verantwoordelijk was voor de ondersteuning van de Franse refugiés 
werd opgeheven, evenals het daartoe ingestelde fonds dat sterk geslonken was. Sindsdien moest de 
Waalse Gemeente niet alleen zorg dragen voor haar eigen leden, maar ook voor de Franse vluch-
telingen en andere ‘passanten’. Dit was een zware belasting, maar de gewonnen zelfstandigheid zal 
daar tegenop hebben gewogen.483 Bij dit besluit speelde het zogenaamde ‘afschuivingsmechanisme’ 
een rol. Dat wil zeggen dat lasten voor met name de zogenaamde ‘refugiés’, die de Stad en de 
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gereformeerde diaconie voorheen droegen, nu voor rekening kwamen van de Waalse Gemeente. 
Dat kwam de gereformeerde diaconie extra goed uit, omdat zij kampte met de gevolgen van de 
Negenjarige Oorlog (1688-1697), met name de hoog oplopende kosten voor het onderhoud van 
soldatengezinnen.

In tegenstelling tot de reguliere collecten vervielen de opbrengsten van de collecten bij een 
begraving in de Waalse kerk of op het Waalse kerkhof tot ver in de achttiende eeuw aan de alge-
mene armen. In 1742 verzocht de ‘Franse gemeente’ de Gedeputeerde Staten van de provincie om 
deze opbrengsten voor de eigen armen te mogen inzetten. Met goedkeuring van het stadsbestuur 
mocht zij voortaan de opbrengsten van de collecten bij de begrafenis van een lidmaat van de Waalse 
gemeente in de kerk of op het kerkhof ten bate van de ‘France armen’ aanwenden.484

De Waalse diaconie telde vier diakenen die op de eerste maandag van december uit de ‘beste 
Ledemaaten’ gekozen werden. Zij moesten de ‘aalmoezen’ inzamelen en verdelen onder de armen 
en hen in gezondheid en ziekte bijstaan. De ‘fungeerende Diakon’ – de diensten rouleerden per 
kwartaal over de vier diakenen – moest de collecten inzamelen tijdens de kerkdiensten en het 
avondmaal, evenals bij de huwelijken en begrafenissen. Twee diakenen moesten het geld vervolgens 
tellen en de bedragen noteren. Een ‘Advokaat Diacon’ was verantwoordelijk voor de boekhouding. 
De diaken van dienst moest een boekje bijhouden van de wekelijkse uitgaven aan de armen met 
de vermelding van naam, hoogte van de uitkering en eventuele extra´s. Die laatste uitkeringen 
mochten niet worden verstrekt aan anderen dan ‘aan lieden die zich aan de Diakony willen aan-
geven of die een schielijk ongemak hebben gekregen’. Ze mochten bovendien niet van langere 
duur zijn dan tot de eerstvolgende bijeenkomst van diakenen, waarbij zij op de vaste lijst konden 
worden geplaatst. Het was de advocaat-diaken die samen met een van de andere diakenen deze lijst 
opmaakte. De diaken van dienst moest minstens tweemaal gedurende zijn kwartaal op huisbezoek 
gaan, ‘visitatie’, verrichten ‘by alle gesubsidieerde op onzekere tijden’. In geval van ziekte mocht 
hij pas na een nauwkeurig ingesteld onderzoek een briefje aan een doctor geven om de zieke te 
behandelen.

De bedeelden moesten iedere maandagmiddag persoonlijk hun uitkering halen, tenzij zij door 
ziekte of andere geldige redenen waren verhinderd. Degenen ‘die zich lui, verkwistend, of disobe-
dient gedragen, zullen voor de Vergaderinge geciteerd, in persoon bestraft worden, en gestraft met 
opschortinge van weekgeld of cassatie’. De diakenen moesten er nauwkeurig voor zorg dragen dat 
de kinderen van bedeelden leerden lezen en schrijven en ‘een kostwinning naar stands gelegenheid’ 
vonden. Met hun ouders moesten zij in de kerk de preken bijwonen en in de gereformeerde religie 
worden onderwezen. De vergaderingen van de diakenen vonden plaats op iedere laatste zaterdag 
van de maand om twee uur ’s middags. Bij die gelegenheden konden nieuwe bedeelden op de lijst 
worden geplaatst, nadat ze door de fungerende diaken thuis waren bezocht en hun huishouding 
gecontroleerd was. Eenmaal per kwartaal moesten de diakenen verslag doen in de kerkenraadsver-
gadering en de administratie overleggen. Dit alles mede ten behoeve van de jaarlijkse controle door 
de gecommitteerden van de Staten.485
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Van de armenzorg der Waalse Gemeente in Groningen zijn alleen uitgaven uit het einde van de 
achttiende eeuw overgeleverd.486 Hoewel zij maar gering van omvang was, geeft het protocol van 
de advocaat-diaken interessante achtergronden van de bedeling. De algemene stelregels die daarbij 
gehanteerd werden, lijken niet veel af te wijken van die van de gereformeerde diaconie. Wel waren 
de bedragen die de Waalse bedeelden kregen nogal wat hoger dan die van hun lutherse, katholieke 
en gereformeerde lotgenoten. Dit strookt met de bevindingen voor Leeuwarden en Amsterdam, 
dat de bedelingbedragen bij rijke gemeenten van Walen en doopsgezinden hoger lagen dan bij 
‘immigrantenkerken’, zoals de lutheranen en rooms-katholieken.487 Een zeer duidelijke demon-
stratie hiervan was dat de Waalse gemeente van Groningen rond 1782 zo welvarend was, dat de 
diakenen ‘in consideratie genomen de voordelige staat der diaconie en gering aantal armen daarvan 
gealimenteerd, [hadden] geresolveerd dezelve te verhogen’.488

kAt h o l i e k e A r m e n zo rg 

 ‘één volmaakte vreedeliefentheijdt & onderlinge eendragt in ’t oeffenen van onse behoeftige 
w erken’ 489

Met de invoering van het Tractaat van Reductie mocht de rooms-katholieke godsdienst volgens 
het zesde artikel van dat traktaat niet meer in het openbaar worden beleden. Het was katholieken 
bovendien niet toegestaan nog langer openbare ambten te vervullen. Overigens was het functione-
ren van de katholieke kerk in Stad en Lande reeds voor de Reformatie problematisch en werd het 
gekenmerkt door ruimdenkende, onorthodoxe opvattingen. De uit de franciscaner orde afkomstige 
bisschop Knijff, die in 1576 overleed aan de gevolgen van de pest, was er niet in geslaagd om het 
katholicisme in het gewest te hervormen naar de geest van het concilie van Trente. Ook toen de 
Stad na een periode van religievrede in 1580 met stadhouder Rennenberg overging naar Spaanse 
zijde, werkte het stadsbestuur noch de lokale geestelijkheid daadwerkelijk mee aan pogingen het 
katholicisme in Trentse geest te doen opleven.490

Na de Reductie trachtten de rooms-katholieke missionarissen onder moeilijke omstandigheden 
de zielszorg te hervatten. Sinds 1603 waren jezuïeten in de Stad actief bezig met het opzetten 
daarvan. Zij zonden in 1615 een permanente zielzorger in de persoon van pater Sylvortius, die 
in 1620 gevangen genomen en vervolgens verbannen werd. Zijn opvolger was de populaire pater 
Jacobus de Raedt, die gedurende tien jaar de katholieken, arm en rijk, in de Stad en op het plat-
teland, bijstond en onder meer de benaming ‘vader der armen’ genoot.491 De eerste van de secu-
lieren (wereldgeestelijken) volgde in 1608 in de persoon van de uit Sauwerd afkomstige Johannes 
Simonis, gezonden door de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer. Behalve de stichter van de eerste 
seculiere statie (niet-officiële parochie) was Simonis tevens de eerste aartspriester van Groningen, 
een functie vergelijkbaar met die van deken, al waren zijn bevoegdheden beperkt.492 Rond 1623 
volgden de reguliere staties van paters van de ordes der dominicanen en augustijnen.493 Gedurende 
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de gehele zeventiende en een deel van de achttiende eeuw opereerde de katholieke kerk in het 
verborgene. Op het gelegenheid geven tot of de deelname aan kerkdiensten stonden hoge boetes. 
Betrapte priesters wachtten eveneens zware boetes met daarenboven arrestatie en verbanning. 
Hen onderdak verschaffen was eveneens strafbaar. Pas in 1731 kregen katholieken het recht om 
te beschikken over een eigen kerk en mochten inheemse seculiere priesters die beloofden zich te 
gedragen zoals een goed vaderlander betaamde, zich in de Republiek vestigen. In de Stad kwam 
aan de vervolging rond 1710 een einde, nadat de katholieken blijk van hun burgerzin hadden 
gegeven door hun financiële bijdragen aan het fonds ter wederopbouw van de ingestorte toren van 
de A-kerk. Opmerkelijk is dat de meest intensieve vervolging van katholieken in de Stad plaatsvond 
in de periode 1629-1632. Mogelijk was dat vanwege een in de jaren twintig toegenomen aantal 
priesters.494 Deze vervolgingsperiode valt echter tevens samen met een periode van duurte en de 
uitzetting van ‘vreemde armen’, zoals eerder reeds is vermeld.

De armenzorg ging evenals de zielszorg uit van de staties. De stad kende aan het einde van 
de zeventiende eeuw zeven staties, geleid door een pastoor of een priester. Daarvan waren er twee 
seculier met pastoors en een kapelaan en vijf regulier, te weten twee jezuïeten, twee augustijnen en 
één dominicaan. In 1684 was voor het eerst sprake van een aparte organisatie van de armenzorg. 
Een college bestaande uit een boekhouder en drie diakenen vervulde deze taak namens alle staties. 
Al in het volgende jaar vermeerderde men het aantal ‘bezorgers’ der armen van vier naar zeven, dus 
één per statie. 495 Daartoe moest ‘in Jders gemeente een eerlijk en bequaam man tot deze bedie-
ninge [...] worden verzogt en gekoren’. Onder hen was een boekhouder die de legaten, dagelijkse 
giften, collecten, armenbussen en andere gelden moest ontvangen, administreren en verdelen over 
de armbezorgers. De diakenen werden gekozen voor een periode van twee jaar. In het eerste jaar 
traden de drie oudsten af, terwijl een vierde het ambt van boekhouder continueerde. De andere 
vier traden het daaropvolgende jaar af. De opengevallen plaatsen moesten vervolgens met een gelijk 
aantal nieuw gekozenen – telkens te kiezen door de zeven zittende diakenen – worden opgevuld. 
De zeven armbezorgers moesten ‘angezien de armen in haare middelen ten eenemal komen te ver-
vallen’, voortaan tijdens de bijeenkomsten op zondagen en heiligendagen aanwezig zijn

om ’t gene aldaar voor de armen en andere nootzakelijkheden word geoffert te ontfangen, en dezelve penningen 

met ’t geene op de werkdaagen wordt geoffert aan de naast koomende Zondag of Heilige Dag op de respektive 

Kerken in de bussen zal verblijven) an de Boekhouder behandigt.

De armbezorgers moesten de priesters verzoeken om via ‘publijke afkondiginge, en privaate ver-
maninge’ de vrijgevigheid te bevorderen. Overigens hadden de priesters daar alle belang bij, want 
uit die inkomsten ontvingen zij in eerste instantie eens per kwartaal een deel van hun jaarlijkse 
traktement. Vervolgens was een gedeelte bestemd voor de kerk, uit te keren eens per halfjaar. Ten 
slotte ontvingen de armbezorgers per kwartaal een bedrag van de boekhouder ten behoeve van de 
‘ordinaris uitgaave’ aan de armen. De ‘extraordinaris uitgaave’ was uitsluitend aan de boekhouder. 
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De boekhouder moest ultimo december ten overstaan van de zeven aanzienlijke mannen uit de 
gemeente verantwoording van de financiën afleggen aan de priesters – bij wie de uiteindelijke 
zeggenschap berustte – in het bijzijn van de nieuw gekozen armbezorgers. Tevens geschiedde dan 
de overdracht aan de nieuw gekozen boekhouder. Nadrukkelijk mocht de boekhouder ‘noit enige 
de minste particuliere sollicitatien van penningen of heimelike collekten, onder wat naamen of 
dekmantel dezelve ook mogten werden gepresenteert’, ondernemen dan met medeweten van de 
zeven mannen.496

Aan het einde van zeventiende eeuw was de kerkelijke situatie dusdanig genormaliseerd dat 
alle staties eigen doop-, trouw- en begraafboeken bijhielden, alsmede een administratie van de 
pastoriefondsen.497 Omstreeks 1700 hadden alle staties een vaste standplaats, hetgeen echter niet 
betekende dat ze tevens een vastomlijnd gebied hadden. De seculiere staties waren gevestigd in 
de Guldenstraat en de Butjesstraat, de jezuïeten in de Oosterstraat en bij de A, de augustijnen in 
de Oude Ebbingestraat en de Herestraat en de dominicanen aan de Carolieweg.498 Weldra bleek 
het aantal staties te groot, hetgeen zich onder andere uitte in problemen tussen priesters, wat de 
zielszorg niet ten goede kwam.499 

Omstreeks het midden van de achttiende eeuw bestonden er geschillen tussen de boekhouders 
van de wereldse gemeenten en de priesters van de religieuze over het onderhoud van ‘sommige 
behoeftigen’ die als ‘vreemdelingen’ van buiten kwamen en hoewel daar woonachtig niet tot een 
bijzondere gemeente behoorden. Daarom werden enkele regels opgesteld. Wanneer een vreemde-
ling die niet in de Stad woonachtig was, ziek zou worden of zou komen te overlijden, dan droegen 
de zeven gemeenten gezamenlijk de kosten volgens de verdeelsleutel van 2/7 door de wereldse 
gemeenten en 5/7 door de religieuze staties. Vreemdelingen waren

alle dusdanige persoonen hijr woonachtig, die wel bevorens van dese of gene gemeente sijn geweest, maar ofte 

door vertreck naar elders, ofte door eigen traagheid sig dusdanig hebben ontvreemt, dat in vier jaaren bij geen 

besondere Priester haar Paaschen sullen hebben gehouden.

Achterblijvende kinderen van deze vreemdelingen voor wie onderhoud noodzakelijk was, ontvin-
gen dat volgens de voorgeschreven verdeling van de beide boekhouders. Voor een goede gang van 
zaken moesten de boekhouders voortaan gezamenlijk overleg plegen en met wederzijdse instem-
ming goedkeuring verlenen. Onder deze regeling werden in 1753 tevens soldaten begrepen die ten 
laste van de zeven gemeenten zouden komen.500

In 1763 maakten vertegenwoordigers van de verschillende staties nog eens afspraken om in ‘een 
volmaakte vreedeliefentheijdt & onderlinge eendragt in ’t oeffenen van onse behoeftige werken’ de 
lusten en lasten evenredig te verdelen. De zittingsduur van boekhouder en diakenen werd verlengd 
tot drie jaar. Voor de aanvaarding van hun bediening moesten zij de som van twee dukaten betalen. 
De ondertekening van deze verplichting geschiedde in het bijzijn van de mannen der twee gemeen-
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ten (staties) die bij de verkiezing assisteerden. De boekhouder moest toezien op de uitvoering van 
de verplichtingen.501

Tien jaar later volgden afspraken tussen de zeven staties tot vereniging, inclusief de armenzorg, 
nadat sinds de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer bezwaren waren gerezen tegen de 
wijze van organisatie.502 Dit proces werd versneld vanwege de belabberde financiële situatie van 
de ‘armenstaat’ van de seculiere staties. Door toedoen van de internuntius Busca die in 1780 naar 
Groningen toog, werd de armenstaat van de beide door opheffing van de Jezuïetenorde gevormde 
seculiere staties samengevoegd met die van de vijf overige (inmiddels drie reguliere en twee seculiere 
staties). Dit leidde uiteindelijk tot de opheffing van de vestiging in de Butjesstraat en de Herestraat 
in respectievelijk 1790 en 1795. Sindsdien fungeerde het voormalige bedehuis in de Butjesstraat 
als armenhuis.503 Waren voorheen twee colleges verantwoordelijk voor de armenzorg, voortaan was 
een college van boekhouder, assistent en diakenen belast met de bedeling, alsmede het bestuur van 
het armenhuis. Het college van kerkmannen of administratoren was verantwoordelijk voor het 
beheer van de roerende en onroerende goederen. Het beheer van het armhuis kwam in 1787 aan 
een nieuw college, namelijk dat van voogden en voogdessen, waarin eveneens de boekhouder en 
zijn assistent zitting hadden.504

De katholieke armenzorg werd gefinancierd uit allerhande inkomsten, giften en legaten, ren-
tedragende leningen en reguliere collecten. Er waren ook specifieke bijdragen aan de katholieke 
diaconie, zoals in 1691 een bedrag van één gulden en acht stuivers voor Jan Bom, ‘komende van 
sijen frinden’.505 Tot 1712 beschikten de priesters van de vijf reguliere staties over de ‘offer-casse’ 
ten behoeve van het onderhoud van hun statie. Sindsdien werd dat een algemene ‘offer-busse’ ten 
behoeve van enerzijds de statie zelf en anderzijds van de armen in die statie. De financiën werden 
voortaan geïnd door diakenen en een boekhouder die tevens het beheer en de administratie regelde. 
Uit de inkomsten ontving de priester van iedere statie sindsdien eens per kwartaal een gedeelte van 
zijn traktement, dat volgens voorstel op jaarbasis 250 caroligulden bedroeg. Het aantal ‘besorghers’ 
dat voor de armenzorg in de ‘vijff religieusen gemeijnten’ verantwoordelijk was, werd vermeerderd 
van vier naar tien. Uit ieder van de vijf staties werden daartoe ‘twee eerlijcke, bequaeme mannen’ 
gekozen, ‘naer het out gebruijck der selver gemeenten, voor aleer de offer-bussen waeren opgeright’. 
Een elfde ‘besorgher’ vervulde de functie van boekhouder. Deze verzamelde en administreerde alle 
inkomsten. De elf diakenen bleven twee jaar in functie, waarbij in het ene jaar de vijf oudsten ver-
trokken en het andere jaar de anderen. In iedere statie moest een van de diakenen, bij toerbeurt, 
zorgen voor de bussen ter inning van de collectegelden tijdens zondagen, heiligendagen en andere 
predicatiën. De inkomsten daarvan en de tijdens doordeweekse dagen geïnde gelden moesten de 
diakenen aan de boekhouder doen toekomen. Deze verdeelde de gelden vervolgens weer onder 
de diakenen ‘volgens de oude gewoonte van de vijff religieusen gemeenten, voor al eer de armen-
bussen in t’gebruijck waeren’. De boekhouder legde – eveneens naar ‘oudt gebruijck’ – jaarlijks in 
december financiële verantwoording af. De armbezorgers hadden tevens tot taak om de priesters 
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tijdig te verzoeken om de leden van hun gemeente door publieke afkondiging te vermanen om 
milddadig te geven.506 

Volgens een reglement van 1720 moesten de diakenen, zoals ze toen werden genoemd, zich 
iedere twee maanden persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie van de armen in hun statie 
en daarvan rapporteren aan de boekhouder. Zij vergaderden maandelijks van ’s middags 4 tot ’s 
avonds 10 uur. Bij toerbeurt voorzag iemand uit hun midden dan de aanwezigen van een glas 
kluinbier, ham, kalfspastei, brood en kaas. Onder het genot van deze ‘luxe’, bespraken zij dan de 
stand van zaken en de uitvoering van de zorg. Geen van de diakenen mocht zonder medeweten 
des boekhouders meer uitgeven dan het ‘seedel gelt’ aan stuivers, kleding, schoeisel of anderszins. 
Wanneer iemand van de katholieke bedeelden kwam te overlijden, zorgde de diaconie voor een 
doodshemd en een kist en haalde men de inboedel uit het huis van de overledene om die vervolgens 
te overhandigen aan de boekhouder. Op overtreding van deze bepalingen stonden breuken, die een 
diaken in de functie van breukmeester inde.507

De katholieke bedeelden ontvingen aan het einde van de zeventiende eeuw een maandelijkse 
uitkering die varieerde van vijftien stuivers tot vier gulden. Over het algemeen bedroegen de bedra-
gen van de katholieke bedeling ten minste één gulden in de maand, oftewel vijf stuivers per week. 
Een bedrag van vier guldens – 20 stuivers in de week – kwam vrij zelden voor. Vergeleken met 
de bedragen van de gereformeerde bedeling in de eerste helft van de achttiende eeuw waren deze 
uitkeringen vrij karig. Evenals bij de gereformeerde bedeelden werden de lijsten met maandelijkse 
uitgaven naarmate de zomer naderde korter, om in de wintermaanden opnieuw uit te dijen. Naast 
de maandelijkse bedragen waren er ook vergoedingen voor noodzakelijke uitgaven van de eigen 
bedeelden, zoals voor kleding, schoeisel en turf, maar ook voor schoolgeld en -benodigdheden, 
begrafenissen en geneeskundige hulp. Wat dat laatste betreft is het bijzonder dat in één geval het 
geneesmiddel staat vermeld, namelijk ‘worem kruijt’.508

Bovendien waren er ook vergoedingen voor opleidingen van zoons en dochters uit katholieke 
bedeelde gezinnen of voor de aanschaf van gereedschappen en materialen die daarmee verband 
hielden. Zo kreeg een zekere Hindr[ik] Schlichterman maandelijks twee gulden en tien stuivers 
kostgeld voor Arjen Geerts ‘mits te leeren an deselve het stoeldraijen’. Voorts gaven de diakenen een 
vergoeding ‘aan de olderman van de klieremaecker gilde [...] voor het in tekenen om het ambaght 
te leeren’ aan Wijrt Harmens. Jantien Hindricks ontving in 1684 een bedrag van één gulden en 
vijf stuivers ‘voor ’t leren vant naien’. En Marij Houdtsaeger kreeg in 1698 geld ‘tot een spelde 
wercks kussen’ en spelden. Tedoores Mattijes kreeg in 1701 een vergoeding van vier stuivers voor 
een schoenmakersmes en Jan Stel in 1697 acht stuivers en vier plakken voor een ‘snider scheere’.509 
Evenals de gereformeerde diaconie hanteerde ook de katholieke soms het rendementsprincipe. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan was een aantekening in 1696 met de volgende inhoud: ‘gegeven 
an Roebert Jansen 25 gl. soo d’diaeckens ’t samen hebben geresolveert tot voortsettinge van sijn 
kopenschap alsoo hij anders op de zedel moste’.510
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Naast de zorg voor de eigen behoeftigen die in de Stad woonachtig waren, kreeg de diaconie 
in de loop der tijd te maken met verscheidene passanten-geloofsgenoten die soms waren door-
gezonden door de diaconieën van de andere denominaties. Ze staan te boek onder allerhande 
aanduidingen, zoals ‘een arm mens’, ‘een arem sieck mensch’, een ‘arme dienstmeijt’, ‘een arme 
felsse meijt’, ‘een kranck mulders knecht’, ‘een verdreven parsoen’, ‘een arm soeldaet’, ‘een cassert 
soldaet’, ‘een aerm man’ of ‘een arme vrou’. Zij kregen bedragen die varieerden van drie stuivers tot 
enkele guldens. Voor het overgrote deel waren dit eenmalige uitgaven aan arme passanten, maar er 
waren ook herhaalde uitgaven aan niet met name genoemde personen en gezinnen, omschreven 
als bijvoorbeeld ‘een arme vrouw’ of ‘een arme borger famijlij, bij mij wel bekent’. Waarschijnlijk 
betreft het in dergelijke gevallen zogenaamde ‘stille armen’ of ‘schaamsarmen’, omdat ze niet met 
name werden genoteerd.511 

Do o p s g e z i n D e A r m e n zo rg

Van de diverse doopsgezinde groeperingen die zich in de zeventiende eeuw in de stad Groningen 
bevonden, verenigde die welke in 1661 onder leiding stond van een zekere Arent Jans, zich in 
1675 met de Ukowallisten. Deze Arent Jans kocht in 1677 een pand in de Oude Boteringestraat, 
waarin zij sindsdien samenkomsten hielden. Op een onbekend moment veranderde de naam van 
deze groep van ‘Arent Jansgesintheijt’ in ‘Gemeente der Oude Vlamingen’, die deel uitmaakte van 
een groter regionaal verband: de ‘Sociëteit der Oude Vlamingen’ (ca. 1700-1815).512

Vergeleken met de Gemeente van de Oude Vlamingen hadden de leden van de Gemeente der 
Vereenigde Waterlanders en Vlamingen meer vrijzinnige en tolerante opvattingen. De Waterlanders 
verenigden zich voor 1 januari 1700 met de Vlamingen, waarschijnlijk vanwege de bouw van een 
gemeenschappelijke kerk in de Pelsterstraat. Over de organisatie van deze groep is weinig bekend. 
De Vereenigde Waterlanders en Vlamingen maakten vanaf 1755 deel uit van een regionaal ver-
band, namelijk de Humsterlandse Sociëteit (ca. 1755-1829).513

De kleinste van de drie Doopsgezinde groeperingen was de Gemeente der Zwitserse 
Doopsgezinden. In 1711 haalde Alle Derks van de Oude Vlamingen een groep van 126 vluch-
telingen uit Zwitserland naar Groningen, die uit dat land waren vertrokken wegens vervolgingen 
door de calvinisten en de katholieken. Nu was er reeds in 1694 een groep Zwitsers in Groningen 
gearriveerd, die eerst een heenkomen hadden gezocht in de Palts. Deze ‘Paltzers’ verenigden zich in 
1716 met de Zwitsers. Zij kenden strenge geloofsopvattingen. Hun plaats van samenkomst was in 
de Paltzergang in de Muurstraat. Over de organisatie van deze groep is verder niets bekend, maar 
wellicht was de structuur vergelijkbaar met die van de Oude Vlamingen.514

De doopsgezinden kregen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw van de magistraat iets 
meer vrijheden om hun godsdienst uit te oefenen. Die opstelling hield zonder meer verband met 
de voorbeeldige rol die zij hadden gespeeld tijdens het beleg van 1672: hoewel zij vanuit principieel 
oogpunt weigerden de wapens op te nemen hadden zij ter compensatie betaald en een belangrijke 
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rol gespeeld bij het onschadelijk maken van de bommen en het blussen van de vele branden die de 
vijandelijke bombardementen door het Munsterse leger in de Stad veroorzaakten.515

Wanneer we kijken naar de jaarlijkse gemiddelde hoogte van de bedeling van doopsgezinde 
gezinnen, dan blijkt die in de periode 1747-1772 tussen de vijfeneenhalf en bijna 33 stuivers per 
gezin te variëren. In een individueel geval kon het weekgeld 40 stuivers bedragen, zoals het kost- en 
kleedgeld voor de uitbestede Antie Eeframs in 1751. De gemiddelde uitkering over al die jaren was 
ruim 24 stuivers, maar dat betrof dan wel het volledige pakket, inclusief brood en boter, kleding, 
schoeisel, turf, reisgeld etc.516 Evenals bij de Walen lagen de bedelingbedragen bij de doopsgezinden 
aanzienlijk hoger dan die bij de lutheranen, katholieken en gereformeerden.

Het aantal gezinnen dat bedeling van de doopsgezinde diaconie ontving, vertoonde in de periode 
1747-1771 vooral na 1764 een dalende tendens. Het hoogste aantal bedeelde gezinnen was 19 in 
1764 en nam sindsdien sterk af.517 Deze ontwikkeling valt niet te verklaren uit armoedefactoren.

De inkomsten van de diaconie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten waren hoofdzake-
lijk afkomstig uit de opbrengsten van collecten en van giften. Bij de giften waren bedragen van 
20 en 50 gulden geen uitzondering. Over het algemeen vermeldde men de namen van de gevers, 
maar er waren ook enkele anonieme weldoeners, die men aanduidde met ‘N.N.’.518 Deze anonieme 
giften passen in de doopsgezinde traditie van bescheidenheid. Een vergelijking van de inkomsten 
en uitgaven over de periode 1737-1771 laat zien, dat de uitgaven slechts tweemaal de inkomsten 
overtroffen, namelijk in de moeilijke jaren 1749 en 1750, terwijl er over alle andere jaren batige 
saldi waren, variërend van slechts 20 gulden in 1748, tot meer dan 2.600 gulden in 1765. Over het 
algemeen waren in jaren met extra hoge uitgaven de inkomsten navenant.519 Dit betekent óf dat de 
diakenen hogere uitkeringen verstrekten naarmate de inkomsten dat toelieten, óf dat de leden van 
de doopsgezinde gemeenschap hun bijdragen aan collecten en hun giften verhoogden naarmate de 
behoefte van de diaconie dat vereiste. Waarschijnlijk was vooral dit laatste het geval.

lu t h e r s e A r m e n zo rg

Lutheranen speelden in Groningen al bij de aanvang van de Reformatie in de zestiende eeuw een zekere 
rol. Begin zeventiende eeuw waren het vooral Oost-Friese handelslieden, vluchtelingen vanwege 
de Dertigjarige Oorlog en anderen op wie de groeiende welvaart van de Stad aantrekkingskracht 
uitoefende. Zo‘n groep van kooplieden en militairen, meest Duitstalig, hield in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw ter onderlinge stichting bijeenkomsten, die viermaal ’s jaars werden 
bezocht door een predikant uit Oost-Friesland om het Heilig Avondmaal te bedienen. Uit deze 
groepsbijeenkomsten ontstond geleidelijk een lutherse gemeente, waarvoor de eerste aanwijzingen 
dateren van 1643. Die kreeg in 1659 een eerste, officiële voorganger in de persoon van de uit 
Aurich afkomstige Bernardus Uphoff.520 Rond deze tijd bestond de lutherse gemeente grotendeels 
uit arme leden, voornamelijk soldaten, handwerksgezellen en hun kinderen. In een brief van 1664 
wordt dit als volgt geformuleerd:
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Sijnde de Lutheranen die sich hier bevinden, niet anders als luijden van slechte en soberste conditie, waervan 

nauwlijx een oorspronckl[ijk] van hier, en ingebooren; maar affcomstich van soldate[n] en haere kinderen, (die van 

vreemde militie[n] hier eertijts in garnisoen gelegen,) en[de] de reste doorgaens arme hantwerckers, en daegelijx 

van buijten comende en wederom gaende ambachts gesellen; die onder haer selffs niet bequaem noch suffisant 

om sulcken werck te connen aenrichten, veel min in goede ordre te reguleren en onderhouden, gelijck sulx de 

preuve met haeren voorigen predicant en aenstalt van haere saecken heefft uijtgewesen. Van welcke wij dan oock 

niet connen sien dat het minste goet voor dese Stadtte v[er]wachten, jae door openinge van sodaene kerck maar 

meerder toeloop ondraeghlijcke last van de Stadt en beswaernis der diaconie; gelijck de experientie van de naeste 

jaeren almede heeft geleert.521

Hoewel er gezien het voorgaande omstreeks het midden van de zeventiende eeuw reeds sprake zal 
zijn geweest van lutherse armenzorg, worden diakenen pas in 1666 voor het eerst vermeld in een 
resolutie van Burgemeesters en Raad, waarin deze bepaalden, dat de lutheranen in de Stad zich 
moesten onthouden van ‘publijcque vergaderingen’.522 

Reeds in 1680 besloot de gereformeerde kerkenraad, de lutherse gemeente ‘ons met hare armen 
lastich vallende en ondertusschen noch een prediger salariserende’ van de diaconie ‘uit te monste-

Grafiek 2. Uitgaven, ontvangsten en saldo doopsgezinde diaconie 1737-1771

Bron: VDG, inv. nr. 48.
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ren en aen haer selfs over te laeten’.523 Van een duidelijk beleid naar aanleiding van die beslissing 
was echter geen sprake, want vlak voor de voorjaarsmonstering van 1685 volgde tijdens de kerken-
raadsvergadering een voorstel om tot redres van de diaconie ‘de Papisten en Lutherse aalmoessen 
te entfangen’.524

Officieel stond het Groninger stadsbestuur pas in 1687 lutherse armenzorg toe:

En alsoo veel geringe en armelieden onder die van de Augsburgse confesssie werden gevonden, zullen deselve 

voortaen haer eijgen armen moeten onderhouden, en de diaconije alhier daer van mits desen sijn en blijven ontlast 

exempt de arme weduwen en kinderen van soldaten van de Lutterse religie, dewelcke in ’s landts dienst haer leven 

hebben gelaten.525

Wat de diakenen betrof, vermeldde een concept-reglement slechts dat, evenals de bij de ouderlin-
gen, ‘de qualificeerste en vredelievenste’ moesten worden gekozen. Van belang hierbij was dat het 
stadsbestuur zijn goedkeuring aan de keuze moest verlenen – evenals bij de predikantsberoeping 
het geval was – zodat de Groninger magistraat feitelijk het oppertoezicht over de lutherse armen-
zorg uitoefende en daarmee een controlerende functie had. Burgemeesters en Raad bevestigden het 
recht – liever gezegd: plicht – van de lutherse armenzorg nogmaals aan het einde van de Negenjarige 
Oorlog met de formulering, ‘dat voortaen die van de Augsburgse confessie ter plaetse alwaer de 
selve een gemeinte sijn hebbende aldaer haer eijgen armen sullen moeten onderhouden’.526 Dat 
gold ook voor passerende geloofsgenoten. Toen ds. Zaunslifer in juni 1697 vroeg of hij lutheranen, 
die zich vaak mengden tussen de ‘Hoochduitsche ballingen’ ook cedultjes moest geven, liet de gere-
formeerde kerkenraad na overleg weten dat niet te doen. 527 Er waren ook enige klachten

dat die van de Augsburgse confessie binnen dese stadt haar armen niet onderhouden maer door gebreck laeten 

vergaen, en weigerachtich zijn om de verstorvene armen nae behoren te b egraeven’. 

De magistraat riep de lutherse gemeente op haar verplichtingen na te komen ‘of dat bij faute van 
sulx van nu af an de deuren van het huijs waerin godsdienst plegen sullen sijn gesloten.528 De luthe-
ranen hadden omstreeks die tijd grote problemen met de armenzorg, een periode waarin overigens 
ook de gereformeerde diaconie het nauwelijks kon bolwerken.

In het eerste kwart van de achttiende eeuw was de lutherse gemeente in Groningen qua leden- 
en zielental aanzienlijk gegroeid. Dat leidde in 1736 tot de benoeming van een tweede predikant, 
maar ook tot meer voorzieningen voor de armenzorg. Zo mocht de lutherse diaconie voortaan 
zelf de inkomsten behouden uit de collecten bij de begrafenissen van geloofsgenoten, waarvan de 
opbrengsten tot dan toe toevielen aan de algemene armen, oftewel de gereformeerde diaconie.529 
De intrede van de tweede predikant, dr. Dreas, een predikant uit het Oost-Friese Rijpe, resulteerde 
echter in een periode van beroering en onderlinge twist, die ook zijn weerslag zou hebben op de 
armenzorg. Ds. Dreas, die onrechtzinnigheid werd verweten, had gedurende de driejarige periode 
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van onderlinge onenigheid binnen de gemeente verscheidene families en personen voor zijn zaak 
weten te winnen en daarom stapten bij zijn ontslag in 1739 verscheidene leden van de gemeente 
en de kerkenraad met hem over naar de gereformeerde kerk.530 Voor de lutherse gemeente was dit 
een gevoelige aderlating, ook op het financiële vlak: door het vertrek van de vele gemeenteleden 
leverden de collecten veel minder op dan voorheen, hetgeen dus mede een groot gemis was voor 
de diaconie.

De lutherse gemeente ging in het eerste kwart van de achttiende reeds zwaar gebukt onder de 
vele (soldaten)wezen die, talrijke rekesten aan het stadsbestuur ten spijt, ten laste van de lutherse 
gemeente kwamen.531 In verband met die omstandigheid kwam in 1722 het Lutherse Weeshuis tot 
stand, waartoe de gemeente een pand in de Haddingestraat aankocht.532 Dit weeshuis herbergde 
in de jaren 1780-1787 zo’n twaalf tot maximaal achttien wezen. In laatstgenoemd jaar daalde hun 
aantal naar tien en sindsdien nam het verder af, terwijl er tegelijkertijd in datzelfde weeshuis ook 
volwassenen, ‘conventualen’, werden opgenomen. Hun aantal nam in de periode 1787-1795 toe 
van twee naar dertien, zodat het maximum op achttien bleef.533 Het is duidelijk dat, aangezien 
de lutheranen (nog) geen gasthuis in de Stad hadden, het weeshuis mede die taak vervulde. De 
opname van conventualen in het weeshuis had mede te maken met de scheiding van de financiën 
van de kerk en de diaconie in 1787. Door oudere bedeelden als ‘uitbestedelingen’ in het weeshuis 
op te nemen ontlastte men de diaconie.

Geheel in tegenstelling tot de rijkdom van de Waalse diaconie stond de armoede van de lutherse 
armenzorg. De lutherse diaconie ging vooral zwaar gebukt onder – meestal incomplete – soldaten-
gezinnen. In dat licht was het niet verwonderlijk dat de lutherse diaconie in het najaar van 1746 
weigerde een soldatenweduwe (Pieter Jurgen wed.) met kinderen aan te nemen. De diakenen 
beriepen zich daarbij – afgezien van het verval van hun kas en de toenemende armoede – op een 
resolutie van 1686, waarbij de gemeente was vrijgesteld van het onderhoud van soldatenweduwen 
en -wezen. Uit nader onderzoek bleek dat de kinderen in Groningen waren geboren en gedoopt 
in de lutherse kerk nog voordat de vader zich in ’s lands dienst had begeven en dat ook de vrouw 
reeds het recht van inwoning voor die tijd had verkregen. Derhalve verplichtte het stadsbestuur 
de lutherse diaconie om dit gezin alsnog op te nemen.534 Na een periode met overschotten in de 
jaren 1765-1778, die de druk enigszins verlichtten, kende de armenkas sinds 1785 jaar op jaar 
negatieve saldi.535 

De lutherse diaconie kende het probleem van de soldatengezinnen die zwaar op de kassa druk-
ten overigens al veel langer, want reeds in 1703 togen twee van haar diakenen naar de Martinikerk 
om in het consistorie aldaar met goed gevolg te verzoeken dat de lutherse gemeente ‘ontslagen 
mogte zijn van arme soldaten vrouwen en kinderen’.536 Ondanks deze toezegging bleven de 
lutherse diakenen en kerkvoogden gedurende de verdere achttiende eeuw schipperen met soldaten. 
Dat bleek eens te meer in 1725, toen zij besloten het verzoek te honoreren van de arme soldaat 
Friederich Folkert. Deze verzocht wat kleding voor zijn zoontje. Toen vervolgens deze soldaat 
de maand daarna ziek bleek en hij zijn zoontje niet langer kon onderhouden, verzochten ‘eenige 
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nabuirs vrouwen’ die zich zijn lot aantrokken de lutherse diakenen om het kind in het weeshuis 
op te nemen. De broeders weigerden weliswaar het verzoek, maar verstrekten in plaats daarvan een 
wekelijkse uitkering van vier stuivers. In juni 1725 bleek de vader hersteld, want hij was inmiddels 
met het ‘Prince-regiment’ naar Emden vertrokken. Opnieuw kwam een vrouw bij de kerkenraad 
binnen met het verzoek of het ‘jonkjen’ in het weeshuis mocht worden opgenomen. Ditmaal kon 
Friederichs zoontje tot de terugkeer van zijn vader in het Lutherse Weeshuis verblijven.537

Nadien volgde meer steun aan soldaten, want het volgende jaar verstrekten de diakenen aan een 
‘arm soldaaten vrouw’ te Sappemeer die ‘aldaar bij haar door reise in de kraem was bevallen’ een 
eenmalig bedrag van twee gulden. Weer een jaar later kregen de diakenen een verzoek van Andries 
Zijgelaar of ze zijn drie kinderen wilden verzorgen ‘alsoo uit armoede was soldaat geworden’. De 
broeders voldeden weliswaar aan zijn verzoek, maar tekenden tegelijkertijd bij hun besluit aan 
om ‘diergelijke soo veel immers doenlijk is, af te weeren’. Nadien volgde nog een discussie, toen 
Zijgelaer een maand later opnieuw binnen stond

met sijne 3 kinder, versogte wegens sijn slegten staat en armoede alwaarin v[er]vallen was door veel siekte en sugten 

met en beneffens sijn overleden vrouw, waarbij alles hadde moeten optere[n] en daarom nu soldaat had moeten 

worden, dat de broeders sigh daarom, ov[er] sijne kindertjes wilden erbarmen, en dieselve hem afnemen.

Inmiddels had het stadsbestuur een dergelijk verzoek afgewezen en de soldaat doorverwezen naar 
de lutherse diaconie. De kerkenraad had daartegen geprotesteerd:

soo ov[er] dese gemeijnte onvermogentheijt als wegens de quade gevolgen, wanneer die deure daar nog de vader 

van in het leven was, wierde open gedaen, en soldaet wordende, men hunne kinder moeste annemen.

Maar na enige discussie besloot zij begin april 1727 toch

om hem bedekt en door een v[er]trouwent handt eens te geven 4 g[u]l[den]. ten onderstant voor sijn kinder: in 

hoope dat hij immiddels bij haar Ed[ele] Mog[ende] d’H[ooghe] Heeren Borgem[eeste]ren ende raadt, andere 

uitkomste voor dieselve sal v[er]werven.

Drie weken later besloot de kerkenraad alsnog dat ‘het kleinste jonkjen’ van Zijgelaar, dat door hem 
bij een vrouw was uitbesteed, ‘bedektelijk van dese gemeijnte diaconie sal worden onderhouden’.538 
Men was dus zeer bang voor het scheppen van een precedent en hield naar buiten toe een harde lijn 
aan, zowel tegenover de arme soldatengezinnen zelf als tegenover het stadsbestuur.

Toch volgden in later jaren nieuwe uitgaven aan soldatengezinnen. Zoals in maart 1729 een 
wekelijkse uitkering van twaalf stuivers op verzoek van enkele vrouwen die steun vroegen voor de 
vrouw van soldaat Jan Hindrix, ‘soo bij absentie van haar man, geheel siek te bedde lagh’. Diezelfde 
zomer kreeg een arme, doorreizende soldatenvrouw 24 stuivers reisgeld toegelegd. Enkele jaren 
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later deed zich een uitzonderingsgeval voor rond twee kinderen van de soldaat Jan Eijlders te 
Coevorden die door vrienden naar de lutherse diaconie waren gebracht voor onderhoud. De ker-
kenraad overwoog toen ‘dat ’t mits de koude wintertijt vrie moijeleijk sou zijn om de kinderties na 
Coevoorden te zenden’ en besloot daarom de kinderen tot de komst van hun vader wekelijks met 
twaalf stuivers te onderhouden. Terwijl de lutherse diaconie krap bij kas zat, namen datzelfde jaar 
de verzoeken om onderstand van arme soldatengezinnen toe. Dat van Christoffer Copia, ‘eenen 
afgedankt soldaet [...] geboortig uit Maegdeborg’ die om onderhoud vanwege zijn ouderdom 
vroeg, was de aanleiding om een rekest aan het stadsbestuur te zenden om, zoals de kerkenraad het 
uitdrukte: ‘ons van ’t onderhouden van al dusdane gecasseerde soldaten te excuseeren, dat wij daer 
toe weegens arme middelen ten eenenmael onmagtig zijn’. De magistraat beschikte gunstig en een 
opgeluchte lutherse kerkenraad concludeerde: ‘waerdoor ons Diaconie van deese en sodane militere 
armmen te onderhouden bevriet zijn’. Toen in april 1737 een zekere Jan Hindriks om onderstand 
vroeg vanwege zijn hoge ouderdom en omdat hij ‘gebrekkig an de eene kant was’, bleek hij als 
gewezen soldaat geappointeerd te zijn, hetgeen voor de kerkenraad reden was om de boekhouder 
te vragen hem ‘so nu en dan onder de hant jets te geven’. En voor de vrouw van Hindrik Maaties 
die vanwege haar zieke man hulp verzocht, maakte men ‘hoe wel soldaat geweest was’ een uitzon-
dering door het gezin acht stuivers per week toe te kennen. Ook in de navolgende jaren bleef de 
handelwijze van de lutherse kerkenraad en de aan hem onderhorige diaconie van inconsequentie 
getuigen, bijvoorbeeld tijdens de strenge winter van 1740. Liesebeth Christoffers, vrouw van de 
soldaat Christoffer Copia die zelf al jaren tevoren bij de diaconie had aangeklopt, gaf te kennen 
dat haar man inmiddels van de gereformeerde diaconie bijstand ontving, maar verzocht nu van de 
lutherse diaconie ook een bijdrage. De kerkenraad besloot

om redenen van groote onvermogens daarin [te] moeten difficulteren, en omdat bij acte van Tollerantie alsook bij 

verscheidene apostillen, dese diaconie van soldaten met desselfs vrouwen en kinderen te onderhouden vrij gekent, 

en ontheven is, daaran geen contrarie voorbeeld te geven.

Daarachter staat echter wonderlijk genoeg vermeld: ‘is an deselve toegelegt 2 g[u]l[den]’. Toen 
begin februari van dat jaar de afgedankte soldaat Everd Vreede en zijn vrouw hulp bij de lutherse 
diaconie trachtten te vinden, oordeelde de kerkenraad dat zij daarvan officieel was vrijgesteld, 
waar nog bij kwam ‘der gemeente absoluit onvermogen, en om daran geen praejuditie te geven, 
tot ruine van den godesdienst’. Vreede richtte zich echter ook tot het stadsbestuur dat de lutherse 
boekhouder verzocht om de eerstgenoemde toch te helpen, waarop de kerkenraad besloot om hem 
tot april een uitkering van zeven stuivers per week toe te kennen en hem dan met een ‘klein reise 
penning’ weg te zenden. Daarna wees de kerkenraad consequent de hulpverzoeken van soldaten en 
hun gezinnen af. Enkelen kregen reisgeld, en uiteindelijk kreeg in 1746 een soldatenvrouw toch 
weer, zij het eenmalig, tien stuivers.539 
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Daarna bleven giften aan soldaten en hun gezinnen uit, totdat in 1765 het stadsbestuur 
opnieuw enkele soldaten verwees naar de lutheranen. Dezen reageerden met een verbolgen brief 
waarin zij uitlegden hoe zwaar het aandeel van soldaten wel niet op de lutherse gemeente drukte:

Het garnisoen van de Stad Groningen en de schansen t’geen dikwils afgewisselt word, bestaat meerendeels uit 

Duitschers, waar van de meeste Belijders van de onveranderde Augsb[urgse] Conf[essie] zijn. Dikwils gebeurt 

het, dat er gehele Bataillons Lutheranen zijn, gelijk als die alhier in garnisoen gelegen hebbende Bataillons van 

Clooster, Acronius, Stolberg, Baden Durlach etc. waren schoon nu het tegenwoordige garnisoen niet geheel en al 

uit Lutheranen bestaat, maakt het egter het grootste deel van onze gemeente uit.

Om de problemen te verduidelijken, rekende predikant Muller het stadsbestuur voor dat van 
degenen die deelnamen aan het avondmaal tweederde uit soldaten en een derde deel uit inwoners 
bestond, terwijl van de laatste groep nog eens de helft gewezen soldaat was. Van de 30 dopen in 
de periode van 1 januari tot 26 november 1765 waren er slechts zeven burgerkinderen, terwijl 
de anderen kinderen waren van ‘vreemde, afgedankte en dienst staande soldaten’. Een soortgelijk 
beeld vertoonden de huwelijken: van de zeven in dat jaar betroffen vijf die van een soldaat. Ten 
slotte waren van de 23 ‘oude personen’ die de diaconie onderhield er 18 gewezen militairen.540

Blijkbaar waren deze argumenten afdoende, want in de navolgende drie decennia waren er geen 
uitkeringen meer aan al of niet gewezen soldaten of hun gezinnen. Ondertussen wrong de lutherse 
kerkenraad zich in bijzondere bochten om van het onderhoud van soldaten verlost te blijven. 
Tegen de winter van 1788 stelde de kerkenraad voor om het Regiment Waldeck dat – met een 
eigen predikant – in de Stad was gelegerd, voor de eigen armen te laten zorgen en daarvoor zelf 
collecten te laten inzamelen tijdens door die bewuste predikant geleide kerkdiensten in de lutherse 
kerk te Groningen.541 Pas in de eerste maanden van 1795 verstrekte de lutherse diaconie enkele 
extra uitgaven aan soldatenvrouwen.542

De besluiten om de arme lidmaten al of niet een uitkering of verhoging daarvan te geven 
werden over het algemeen genomen in het ‘ordinaire’, maandelijkse consistorie, dat meestal bijeen-
kwam op de eerste zondag of maandag van de maand. De besluiten om uitkeringen te verhogen 
of te verlagen nam men over het algemeen in de maanden mei en november, waarbij in het geval 
van verhoging de armen veelal in eigen persoon in de bijeenkomst verschenen om die verhoging te 
bepleiten.543 De duur van een uitkering kon, net als bij de gereformeerde bedeelden, sterk verschil-
len: van enkele weken tot vele jaren. Dat laatste was het geval bij Abigael Benjamins die als lutherse 
bedeelde voorkwam in de jaren 1747-1769, dus over een periode van meer dan 20 jaar. Aleida Jans 
ontving regelmatig bedeling tussen 1737 en 1769, dus over een periode van meer dan 30 jaar.544

Van de samenstelling van de inkomsten en uitgaven van de lutherse diaconie zijn alleen gege-
vens bewaard gebleven over het einde van de achttiende eeuw (zie bijlagen 8 en 9). De inkomsten 
bestonden uit de opbrengsten van de verkoop van boelgoederen, de collecten op zon- en feest-
dagen, renten op kapitalen ten gunste van de diaconie, binnengekomen kapitalen en ‘donatien, 
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legaten en vereringen’. Van die inkomsten vormden de collecten zonder meer het leeuwendeel 
met jaarlijks een aandeel van 67 tot 92 procent en een gemiddelde van 84 procent over de jaren 
1786-1795. Daarnaast volgden qua opbrengsten de collecten bij begrafenissen en huwelijken. 
Daarentegen was de opbrengst in 1786-1795 veel gespreider met als posten respectievelijk col-
lecten (43 procent), donatien etc. (28 procent) en kapitalen op rente (ongeveer 26 procent).545 De 
hoofdmoot van de bestedingen der lutherse diaconie vormden de uitgaven aan de armen op het 
vaste maandelijkse rooster. Daarop volgden de buitengewone uitgaven aan armen op diezelfde lijst 
en medische zorg.

De financiële situatie verslechterde aan het einde van de achttiende eeuw zodanig, dat in 1789 
de lutherse diaconie de toewijzing door het stadsbestuur weigerde van een 72-jarige man die welis-
waar luthers was gedoopt, maar gedurende 67 jaar de gereformeerde kerk had bezocht. De kerken-
raad gaf aan noodgedwongen ‘ongehoorzaam te moeten zijn’ en deze man niet op te nemen.546

jo o D s e A r m e n zo rg

De stad Groningen kende sinds 1744 een officiële joodse gemeente, die sindsdien ook zorg moest 
dragen voor de eigen noodlijdenden. Voordien bestond waarschijnlijk een informele armenzorg, 
maar officieel was het stadsbestuur verantwoordelijk voor tot armoede vervallen joden. Dit blijkt 
in 1735, als een zekere Abraham Izaaks ten gevolge van een verwonding niet in staat is om in zijn 
eigen onderhoud te voorzien en de Stad om onderhoud verzoekt. De magistraat gelast daarop de 
boekhouder van de gereformeerde diaconie om Abraham wekelijks van onderstand te voorzien.547

Als eerste diakenen van de joodse gemeente worden in 1744 Izaak Israels en Izaak Jozefs Cohen 
genoemd. Zij vroegen in dat jaar om de goedkeuring van een 18 artikelen tellend reglement, 
waarmee de joodse gemeenschap een zekere autonomie verwierf, en dat als zodanig als de stichting 
van de joodse kille kan worden beschouwd.548 Dit reglement bevatte behalve bepalingen over de 
organisatie binnen de gemeenschap en de orde tijdens de eredienst uitgebreide bepalingen over de 
taken van de diakenen, die zich verder uitstrekten dan de armenzorg alleen, en voorts over de zorg 
voor de eigen en de vreemde armen, alsmede over hulp bij ziekte en overlijden.

Voortaan kozen de in de Stad woonachtige joden uit hun midden tweejaarlijks twee diakenen, 
die tevens opzichters van de synagoge waren. Niet alleen op het gebied van de armenzorg, maar 
ook ten aanzien van de joodse gemeente zelf hadden zij uitgebreide taken en verantwoordelijk-
heden. Zij verzorgden de boekhouding van de gemeente, met dien verstande dat zij beurtelings 
een halfjaar de functie van boekhouder bekleedden, totdat hun zittingsduur van twee jaar was 
verstreken. Gedurende die tijd hadden zij de vrijheid om de noodzakelijk geachte inkomsten en 
uitgaven te regelen, maar zij moesten die wel in een jaarlijkse rekening verantwoorden. De diaken 
aan wie die beurt van het boekhouderschap was toegevallen mocht wekelijks per arme een bedrag 
van maximaal tien stuivers uitdelen. Alleen met instemming van zijn medediaken mocht hij hogere 
bedragen verstrekken.
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Er was de joodse gemeenschap weinig aan gelegen om vreemden te onderhouden, die in geval 
van armoede ten laste van de gemeenschap zouden komen en van wie weinig bijdragen aan de 
instandhouding en uitbouw van de gemeenschappelijke voorzieningen te verwachten vielen.549 
Armlastige joden op doorreis die vanwege de sabbat of andere feestdagen hun reis niet konden 
vervolgen, kregen gedurende een ‘avond en morgen’ of een dag onderdak en verzorging bij een 
der leden van de gemeente volgens een rouleersysteem. Ieder van de in de Stad woonachtige joden 
moest aan deze verplichtingen voldoen, ook wanneer hij niet ter synagoge kwam. In het laatste 
geval moest hij wekelijks drie stuivers ten bate van de arme joden betalen. Joden van elders die 
zich permanent in Groningen vestigden, moesten volgens het reglement een eenmalig bedrag van 
vijf gulden ten profijte van de synagoge betalen. Het reglement bevatte tevens bepalingen voor 
onderlinge zorg door zowel leden van de eigen gemeenschap als vreemdelingen, in geval van ziekte 
of overlijden; bij de stedelijke gemeenschap viel dat onder de ‘noaberhulp’. In dit geval was dat een 
plicht van eenieder van de gemeenschap, uitgezonderd personen van 70 jaar en ouder. Op overtre-
dingen van artikelen in het reglement of op wangedrag tijdens de ceremonies stonden boetes die 
geheel of gedeeltelijk aan de armen kwamen.

In de decennia na de invoering van het reglement van 1744 volgde aanscherping van de criteria 
voor vestiging van joden. Volgens een in 1754 door het stadsbestuur afgekondigd plakkaat moes-
ten joden die zich wilden vestigen een verzoek tot inwoning bij de magistraat indienen. Op basis 
van een onderzoek naar de handel en wandel van de aanvrager volgde het besluit om de aanvraag 
al of niet in te willigen. Een financiële crisis in 1763 resulteerde in de verarming van voorheen 
vooraanstaande joodse families, maar had ook haar weerslag op de diaconie. Mede in verband 
hiermee ontstond bij de joodse gemeenschap de behoefte om in het vervolg meer invloed te kun-
nen uitoefenen op de vestiging van nieuwkomers. De laagdrempelige inkoopsom van vijf gulden, 
die als enige voorwaarde aan toetreding tot de gemeenschap was verbonden, vormde over het alge-
meen voor minvermogenden geen belemmering. Men paste die bepaling in 1767 in zoverre aan 
dat in een nieuw reglement werd opgenomen dat aspirant-leden zich moesten onderwerpen aan 
een onderzoek naar hun levenswijze door het bestuur en de rabbijn van de gemeente. Pas wanneer 
van die zijde goedkeuring was verkregen, kon een nieuwkomer bij het stadsbestuur een vergun-
ning tot inwoning aanvragen. In 1774 werd deze bepaling in een stedelijk en provinciaal plakkaat 
opgenomen en vervolgens twee jaar later ingepast in een reglement voor de joodse gemeente. Een 
van de artikelen bevatte tevens een forse verhoging van het inkoopgeld voor nieuwkomers, waarin 
voortaan bovendien differentiatie plaatsvond. De nieuwe bedragen liepen uiteen van 12 tot 75 
gulden. Behalve dat zij waren bedoeld om de kas van de joodse gemeente te vullen, vormden de 
hoge inkoopsommen een barrière tegen de instroom van minvermogende joden.550
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be s lu i t

De bovenstaande bevindingen stemmen overeen met de onderzoeksresultaten voor Friesland van 
Spaans, die in Leeuwarden een sociale hiërarchie constateert tussen de verschillende kerkgenoot-
schappen, met name aan het einde van de achttiende eeuw, waarbij de typische ‘immigranten-
kerken’, als die van de lutheranen en de rooms-katholieken op de onderste sport van de sociale 
ladder stonden. Deze conclusie van Spaans sluit, op haar beurt, weer aan op soortgelijke patronen 
buiten Friesland, onder meer in Amsterdam en Rotterdam.551

In het voorgaande is vastgesteld dat in Groningen de gereformeerde diaconie de centrale instell-
ing was voor het leeuwendeel van de armen. In samenspraak met het stadsbestuur regelde de her-
vormde kerk de zorg voor de armen, die in praktijk werd uitgevoerd door de diakenen en anderen 
die betrokken waren bij de zorg voor behoeftigen. Zo ontstond een geleidelijk verder uitgewerkt en 
uitgebouwd stelsel. De bemoeienis van de Stad met de armenzorg nam toe in tijden van crisis en 
werd structureel in de laatste decennia van de achttiende eeuw. De gereformeerde diaconie trachtte 
regelmatig de omvang van de groep bedeelden te verminderen. Mede hierom was ze – evenals het 
stadsbestuur – terughoudend in de zorg voor armen van andere religieuze denominaties. Tamelijkk 
spoedig in de zeventiende eeuw volgde – de een na de ander – de instelling van de Waalse, katho-
lieke, lutherse en joodse diaconieen. De komst van de drie laatstgenoemde instellingen hield direct 
verband met de veranderde positie van de betrokken denominaties binnen de Stad en met het – 
min of meer noodgedwongen – spreiden van de lasten. Overigens was de eerstgenoemde ontwik-
keling ook een algemeen verschijnsel in de Republiek. Een volgende vraag is, welke ontwikkelingen 
zich voordeden bij de meer speciale vormen van zorg.



7  zo rg vo o r s pe c i A l e c At e g o r i e ë n

7  zorg voor speciAle cAtegorieën

in l e i D i n g

In het zeventiende-eeuwse Delft bestond een scala aan voorzieningen voor behoeftige kinderen, 
zieken en ouderen. In de loop van die eeuw ontstond bovendien een verdergaande specialisatie 
van de zorg voor minderbedeelden, waarvan het resultaat betiteld kan worden als ‘zorg op maat’. 
Andere grotere steden in de Republiek, bijvoorbeeld Zwolle, kenden ook een dergelijke grote 
variëteit aan zorginstellingen.552 Dat betekende niet dat mensen uitsluitend zorg ontvingen die in 
hun omstandigheden passend was, maar dat de zorg die iemand kreeg tevens in belangrijke mate 
afhankelijk was van factoren als welstand, afkomst, reputatie en religie.553

Evenals elders in de Republiek kende ook Groningen een uitgebreid stelsel van zorginstellingen 
voor minderbedeelden. In de zeventiende en achttiende eeuw waren er ten minste 27 gasthuizen, 
vijf weeshuizen (Rode- of Burgerweeshuis, Groene Weeshuis en Blauwe Weeshuis – in 1673 
samengevoegd tot het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis – en dan nog het lutherse 
en het katholieke weeshuis), zes diaconieën (gereformeerde, lutherse, doopsgezinde, katholieke, 
Waalse en joodse), twee diaconiescholen (noorder- en zuiderdiaconieschool van de gereformeerde 
diaconie), een werkhuis en een tuchthuis.

(we e s)k i n D e r e n

Uitbe s t eding
Bij de diaconie was het gebruikelijk om mensen die zichzelf in het geheel niet konden redden en 
voor zorg van anderen afhankelijk waren, uit te besteden bij particulieren. Behalve voor chronisch 
zieken, gebrekkigen en bejaarden gold dat ook voor weeskinderen.

Voorafgaande aan de oprichting van weeshuizen werden weeskinderen ongeacht hun leeftijd 
uitbesteed, dat wil zeggen: ondergebracht bij particulieren die daarvoor een vergoeding ontvingen. 
Volgens de opvattingen in de middeleeuwen konden kinderen vanaf acht jaar ten dele in hun eigen 
inkomen voorzien door arbeid. De jongens werden daartoe ondergebracht bij ambachtslieden die 
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hun een vak leerden, meisjes kregen huishoudelijke taken, moesten spinnen of breien. Wanneer 
ze oud en wijs genoeg werden geacht om volledig in hun eigen onderhoud te voorzien, volgde 
de uitboedeling. Dat was op de leeftijd van twaalf jaar, maar in geval van een opleiding in een 
ambacht 16 jaar.554 Voor de rijke(re) wezen speelde dat probleem niet. Van een deel van hen admi-
nistreerde de weeskamer de bezittingen en zorgde deze voor de financiering van hun onderhoud 
door f amilie.555

De uitbesteding van weeskinderen was een kostbare aangelegenheid. Dit en de wens om een 
beter toezicht op de opvoeding van de kinderen te kunnen uitoefenen, leidde tot de oprichting van 
weeshuizen, die over het algemeen toegankelijk waren voor de leeftijdscategorie van zeven jaar en 
ouder. Kinderen beneden die leeftijd werden nog steeds ondergebracht bij particulieren.

Uitbestede kinderen hoefden in principe niet te werken, toch zagen enkelen die zo’n bestedeling 
opnamen kans om deze enige arbeid te laten verrichten en aldus nog een extraatje op te strijken. De 
diaconie legde daarom enige kieskeurigheid aan de dag ten aanzien van de gezinnen waar zij kin-
deren onderbracht. In 1650 vermaande de gereformeerde kerkenraad reeds de weeshuisvoogden en 
de diakenen om geen kinderen te besteden bij lieden van een andere religie of een ergerlijke levens-
wandel. Het consistorium herhaalde vijf jaar later nog eens dat de diaconie er bij de monstering op 
moest toezien, dat de diakenen de kinderen niet zouden onderbrengen bij ‘papisten, smuckeltap-
pers, herbergiers en andere onbequaeme personen’.556 De eerste categorie hield uiteraard verband 
met religieuze opvattingen, de andere betroffen mogelijke kwade invloed op de bestedelingen.

Hoewel de uitbestede kinderen over het algemeen zes jaar of jonger waren – de minimumleeftijd 
waarop een ouderloos kind in het weeshuis werd opgenomen was immers zeven jaar – kon het inci-
denteel voorkomen dat kinderen die ouder waren of van wie een van de ouders nog leefde, ook voor 
uitbesteding in aanmerking kwamen. Dit gold, bijvoorbeeld, voor soldatenkinderen in oorlogstijd 
van wie de moeder was overleden en de vader op veldtocht was of zich in een belegerde stad of vesting 
bevond. Een deel van deze kinderen was in de kost557, anderen werden tijdelijk in het diaconiewees-
huis opgenomen (zie blz. 159). Opmerkelijk is de uitbesteding van een kind dat de gereformeerde 
diaconie in 1735 onderbracht bij de eigen moeder in Nieuwe Pekela! De vader was op de vaart naar 
Oost-Indië.558 De diakenen hebben waarschijnlijk de term uitbesteding gebruikt als een formele 
aanduiding, omdat het kind, waarschijnlijk geboren in Groningen, in aanmerking kwam voor onder-
steuning door de diaconie aldaar, terwijl de moeder onder die van Nieuwe Pekela viel.

Daarnaast waren er halfwezen die in principe bij hun vader of moeder terecht konden, maar die 
om uitzonderlijke redenen werden uitbesteed. In twee gevallen, uit 1737, betrof het een halfwees. 
De ene, de elfjarige IJpke Jans, verbleef bij zijn broer, alwaar hij ‘te lande [...] bij ’t wollen kammen’ 
was. De diakenen verminderden de uitkering van zijn moeder met vier stuivers en vermeerderden 
die van ‘haer jonge’ met zes stuivers, zodat hij met een aanvullende uitkering van tien stuivers 
uithuizig kon blijven ‘omdat de stiefvaeder van gen[oemde] jonge soo quaardaardig over dieselve 
is, dat anders geheel versuft, of bedorven worden soude’.559 De ander was de achtjarige Hindrickje 
Wichers. Haar moeder Jantien Wessels was toen reeds overleden, maar haar vader nog in leven. Hij 
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behandelde haar evenmin naar behoren. De diaconie verzocht het stadsbetuur om de ontspoorde 
vader ‘tot reeden te brengen’ en bekostigde intussen haar uitbesteding elders. Overigens bezat de 
halfwees Hindrickje het burgerrecht, maar ook voor haar gold dat zij, totdat ook de andere ouder 
was overleden, ten laste kwam van de diaconie, hetzij als uitbestedeling, hetzij als weeshuiskind.560 
Nu woonde Hindrickjes vader in de zevende kluft en daarmee stond vast welke diakenen voor haar 
onderhoud verantwoordelijk waren. Het is duidelijk dat de diaconie hier afweek van de gangbare 
regeling door kinderen die in principe in gezinsverband konden leven, uit te besteden op basis van 
deerniswekkende huiselijke omstandigheden.

Ten slotte ontstond in één geval discussie over de kluft waarin een uitbesteed kind moest 
worden ondergebracht. Op 5 december 1772 weigerde een diaken van de achtste kluft het hem 
toegewezen kind op te nemen. Bij een nieuwe stemming, twee weken later, staakten de stemmen, 
waarop het kind bij loting alsnog toeviel aan de achtste kluft.561

Weeshuizen
De opnamecriteria verschilden per weeshuis. Volgens de Engelse historica McCants bestond de 
wezenzorg uit twee niveaus, te weten een betere opvoeding voor de hogere sociale strata enerzijds 
en een sobere opvoeding voor arme mensen anderzijds. Een belangrijk onderscheidend criterium 
voor opname was het burgerrecht, waar wezen uit de eerstgenoemde groep aan moesten voldoen. 
McCants onderbouwt haar stelling aan de hand van een onderzoek naar de weeshuizen van 
Amsterdam. Zij concludeert dat in vergelijking met het Aalmoezeniersweeshuis het burgerweeshuis 
aldaar beter onderwijs bood en voeding verschafte die geschikt werd geacht voor de middenstand. 
Voor de verklaring van deze situatie draagt McCants een politiek motief aan, namelijk dat het 
regerend patriciaat uit angst om door de economische achteruitgang te worden geïsoleerd in de 
stedelijke samenleving, de middenstand voor zich trachtte te winnen door een burgervriendelijk 
sociaal beleid. McCants verklaarde de sociale functie van het burgerweeshuis als ‘security for the 
middling groups downward movement in the wake of either economic or demographic catastro-
phe’. Een dergelijk beleid voorkwam dat burgerwezen na het overlijden van de ouders tot de lagere 
sociale strata zouden vervallen. Op deze wijze bleven de sociale verhoudingen in de steden van de 
Republiek gestabiliseerd tot het midden van de achttiende eeuw.562

Dit is een interessante these, waaraan de situatie voor de Groninger weeshuizen kan worden 
getoetst. Ook Groningen kende aanvankelijk een verdeling in weeshuizen voor twee doelgroepen: 
het Roode Weeshuis voor de burgerwezen en het Groene Weeshuis van de gereformeerde diaconie 
voor de kinderen van de armen. Aanvankelijk werden deze kinderen uitbesteed, hoewel de diake-
nen reeds in 1596 hadden voorgesteld om in het Geestelijke Maagdenklooster ‘cellen unde kame-
ren te maecken’ voor oude vrouwen en wezen, hetgeen de kerkenraad voorlegde aan de raad.563
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Het Roode  o f  Burgerwee shui s
De burgerwezen uit de minder gefortuneerde Groninger families konden terecht bij het 
Burgerweeshuis, of Roode Weeshuis. Dit was opgericht in 1599 op initiatief van het Groninger 
stadsbestuur en ondergebracht in de gebouwen van het ‘Olde Convent’. Dit was het voormalig 
klooster van de zusters clarissen (tertiarissen of begijnen), oftewel het Geestelijke Maagdenhuis, 
gelegen in het Geestelijke Maagdenstraatje. Het betrof de kapel met de daaronder gelegen kelder 
en het ziekenvertrek. In 1602 kreeg het weeshuis de rest van het complex toegewezen, uitgezonderd 
de vertrekken waarin de laatste drie begijnen tot hun dood mochten verblijven.564

Het college van Burgemeesteren en Raad fungeerde als ‘oeverste Weesmeisteren’: zij wezen de 
vier voogden en twee tot drie voogdessen aan. Het bijzondere hierbij was – in tegenstelling tot 
bij weeshuizen elders in de Republiek – dat bepalingen over de zittingsduur van de voogden ont-
braken. De voogden werden tegelijk benoemd met andere stedelijke functionarissen, jaarlijks op 
‘avende Petri ad Chatedram’, oftewel 21 februari.565

Waren de Groningse burgerwezen kinderen van de elite, afkomstig uit de sociale en materiële 
bovenlaag van de stedelijke samenleving? Bezaten hun ouders het groot- of het kleinburgerschap? 
Tot welke beroepsgroepen behoorden zij en hoe was het gesteld met hun welvaart? Van 79 procent 
van de in totaal 894 ouderparen waarvan het beroep van de kostwinners in de periode 1673-1814 
was aangegeven, was bijna 53 procent werkzaam in ambacht en nijverheid, daarop volgde 28 
procent in de sector handel en vervoer en ten slotte zat van de 19 procent overige beroepen het 
merendeel in de dienstverlening, zowel in overheidsdienst als in particuliere functies. Weinig van 
deze beroepen hoorden thuis in de grote burgerij, hoewel waarschijnlijk enkele kinderen van rijke 
kooplieden en grootschippers daartoe wel behoorden, wat zeker gold in het geval van de zes vaders 
die advocaat of procureur waren geweest. Zo’n 70 procent van de vaders kon gerekend worden 
tot de kleine burgerij of middenstand en wel in het bijzonder tot de ‘mingegoede middenstand’, 
zoals minder gefortuneerde kooplieden en winkeliers, schippers en ambachtsbazen. Ten slotte 
behoorde slechts 4 procent (30 personen) tot de onderste bevolkingslaag.566 Waarschijnlijk waren 
dit halfwezen, die

soo bij het leven van eende der selver ouderen, wegens onvermogendtheidt in het Blauwe Kinderhuis worden 

gebracht, [en]nae versterff van beijde ouderen uijt geseide kinderhuis sull genomen ende in het borger weeshuis 

gebracht worden.567

Tevens zal dit burgerwezen hebben betroffen die nog beneden de zeven jaar waren en tot het berei-
ken van die leeftijd door de diakenen overgenomen en onderhouden werden.568

Uit een en ander blijkt, dat het Roode of Burgerweeshuis maar een zeer beperkte plaats innam 
in de stedelijke armenzorg. Mogelijk speelden motieven van sociale aard als die waar McCants bij 
de ontwikkeling op wees, een rol.
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‘ Vanden s e cour s  der  armen i eucht’  -  Het  Groene  Weeshui s
In 1621 werd gestichtsverpleging voor niet-burgerkinderen mogelijk, toen het Groene Weeshuis 
zijn deuren opende. De diaconie had het initiatief tot de oprichting genomen door een verzoek 
aan het stadsbestuur te richten. Het weeshuis was ondergebracht in een – verbouwd – deel van het 
Jacobijnerklooster dat de Staten daartoe beschikbaar hadden gesteld. Het stadsbestuur vaardigde op 
26 januari 1622 een ordonnantie uit betreffende het Groene Weeshuis. Sindsdien bestonden uitbe-
steding en gestichtsverpleging naast elkaar. Het bestuur van dit weeshuis bestond uit drie voogden 
en drie voogdessen, aangesteld door de Stad. Nieuwe voogden werden in februari benoemd, tege-
lijkertijd met de andere stedelijke ambtsdragers. Aanvankelijk was de administratie opgedragen aan 
de diaconie, maar sinds 1631 stond de organisatie van het huis, dat toen onderdak bood aan tus-
sen de 100 en 120 kinderen, onder het oppertoezicht van de magistraat en de kerkenraad. Om de 
taak van de voogden te verlichten, hadden zij de steun van zogenaamde ‘buitenmoeders’, door de 
kerkenraad voor het leven verkozen. Dat waren ‘tenminsten drie Godsalige en Eerbare Matronen, 
Weduwen ende Lidmaten deser Gemeente, die als Moeders van ’t Huis haar ooge insonderheit op 
de gantsche Huishoudinge sullen slaan’.569 Voor hun bemoeienissen kregen zij jaarlijks een uitke-
ring in wijn en sinds 1654 een bedrag van 25 guldens en vijf stuivers.570

Het Groene Weeshuis met achterplein aan de Hofstraat zuidzijde.
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Hoewel de diaconie een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming en de financiering van dit 
weeshuis, was het waarschijnlijk toch het stadsbestuur dat de realisatie van het weeshuis mogelijk 
maakte door voorwaardenscheppende maatregelen. De Stad had bovendien de feitelijke zeggen-
schap via de voogden en deelde sinds 1631 het oppertoezicht met de kerkenraad. De diaconie had 
uitvoerende taken op het financiële en organisatorische vlak. De hoofdrol van de Stad als feitelijke 
oprichter van het weeshuis blijkt zonneklaar uit de benaming Groene Weeshuis, zo genoemd naar 
de kleur van de kleding, die duidelijk verwijst naar het stadswapen.571

Het Groene Weeshuis nam, in tegenstelling tot het Burgerweeshuis, niet alleen volle wezen, 
maar ook halfwezen op. Het betrof kinderen, die zorg van hun resterende ouder moesten ontberen 
om diverse redenen. Dat kon zijn vanwege dienst of desertie in oorlogstijd, langdurige afwezigheid 
wegens werkzaamheden ‘op de vaart’, verblijf in het buitenland, krankzinnigheid, ernstige ziekte, 
verlating of opsluiting in het tuchthuis. Ook burgerkinderen kwamen als halfwees onder dergelijke 
omstandigheden terecht in het Groene Weeshuis. Pas na het overlijden van de overgebleven ouder 
gingen zij naar het Burgerweeshuis.572 Een belangrijk doel van de opvoeding en het onderwijs in 
het Groene Weeshuis was kinderen behalve redelijk lezen en schrijven te leren en hun enig gods-
dienstig onderricht te geven tevens een ambacht bij te brengen, zodat zij later, als volwassenen, 
hopelijk in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien.

Het breydhui s  (1638-1660) 573

Speciaal opgezet als een opleiding tot eenvoudige werkzaamheden was het zogenaamde ‘breydhuis’, 
waartoe de diaconie in 1638 het initiatief nam. Deze nieuwe inrichting had ten doel arme kinde-
ren te leren breien en hun tevens het lezen en het schrijven bij te brengen.574 Hiertoe stelde het 
stadsbestuur het onder het Fraterhuis behorende voormalige ‘Jesuiterhuys’ in het zuiden van de 
Popkenstraat beschikbaar, dat daartoe bovendien op stadskosten werd verbouwd.575 Als voogden 
van het breydhuis fungeerden enkele diakenen, terwijl de kerkenraad het toezicht op de financiën 
uitoefende.576 In dit huis bracht een schoolmeester, meestal breidemeester genoemd, kinderen die 
te jong waren voor de opleiding in een ambacht de beginselen van het kousenbreien bij. Deze 
arbeid was geschikt voor jonge kinderen en werd als zodanig ook veel beoefend: er waren nogal 
wat kinderen werkzaam voor een particuliere breimeester. Het breydhuis combineerde werk en 
scholing. Als zodanig hield het de kinderen van de straat en maakte het een verscherpt toezicht 
op de schare diaconiekinderen mogelijk. Feitelijk fungeerde het breydhuis dus deels als een soort 
van werkhuis voor arme kinderen. Dat konden zowel kinderen zijn van bedeelden als kinderen 
van arme burgers of, later, kinderen uit het Groene Weeshuis. De kinderen woonden niet in het 
breydhuis, maar bij hun ouders, in het weeshuis, of waren uitbesteed.

Als enige steden in de Republiek hadden Groningen en Utrecht een dergelijke vorm van kin-
deropvang, die het midden hield tussen gesticht- en gezinsverpleging.577

Opzet en (financiële) organisatie van het breydhuis waren vanaf de aanvang zodanig, dat 
problemen konden ontstaan. Reeds in februari 1641 informeerde de boekhouder de kerkenraad 
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over de ‘last ende swaricheyt van ’t breydhuis’, die blijkens de getroffen maatregelen vooral van 
financiële aard waren. Ter versterking van het financiële draagvlak stelde de kerkenraad op advies 
van de boekhoudend diaken het stadsbestuur voor om de opbrengsten van de collecte tijdens de 
‘vroeg-predicatien’ en de breuken voor de bij kerkelijke huwelijken te laat komende bruidegoms 
voor dat doel te mogen aanwenden.578 

Maar ook op het gebied van ordehandhaving waren er problemen. Blijkbaar was breidemeester 
Claes Martens niet krachtig genoeg om de leiding over het breydhuis uit te oefenen. Het onderwijs 
en de opvoeding, met name in de christelijke leer, lieten sterk te wensen over: dikwijls waren de 
kinderen afwezig. Dit alles leidde tot diverse berispingen van de breidemeester die daartoe voor de 
kerkenraad moest verschijnen.579 Vanaf 1646 controleerden de predikanten de vorderingen van de 
kinderen. Op verzoek van de boekhouder en de diakenen waren zij aanwezig bij het afnemen der 
examens, die ieder kwartaal plaatsvonden.580 

Sinds 1647 leek de organisatie van het breydhuis financieel de goede weg in te slaan. Sinds de 
financiën apart werden geadministreerd en dus losgekoppeld waren van de algemene boekhouding 
van de diaconie, maakte het huis gedurende enige jaren een redelijke winst.581 In 1650 constateerde 
de kerkenraad echter, dat het breydhuis wederom in ‘disordre’ dreigde te geraken en beraamde hij 
maatregelen tot ‘redres’, zoals een maandelijks bezoek van de predikant ter inspectie van de ‘onder-
richtinge der jonge jeught’.582 Zelfs vroeg men zich af, of het ter voorkoming van kinderbedelarij 
niet beter zou zijn nog een breydhuis ‘in het west-einde van de stadt’ te stichten.583 Deze maatrege-
len bleken onvoldoende uitwerking te hebben en langzamerhand raakten diaconie, kerkenraad en 
stadsbestuur doordrongen van het besef dat deze opzet niet werkte. De kinderen bleven verzuimen 
en hun ouders en pleegouders zagen onvoldoende toe op hun gang naar het breydhuis.

Het ‘werckhuijs’, waarvan in 1652 sprake is, zal hetzelfde zijn geweest als het breidhuis. Met 
de toestroom van armen in dat jaar was de kerkenraad van zins om de armen daar aan het werk te 
zetten, maar het huis bleek onder dermate zware schulden gebukt te gaan, dat het geen wol kon 
aanschaffen om armen van werk te voorzien.584 In 1657 volgde nog een voorstel ‘tot herstellinge 
van t’Breidehuis der Diaconie’, dat in ‘disordre’ was geraakt. De nieuwe voorstellen verplichtten 
de diakenen om de kinderen uit hun kluft in het breydhuis te laten opnemen, totdat ze konden 
lezen en schrijven en hun de grondbeginselen van de gereformeerde religie waren bijgebracht.585 
De problemen bleven echter voortbestaan. Nog in de zomer van 1659 stelde de kerkenraad het 
verder verval van het ‘Diaconie Breijdhuis’ vast, waar nog maar weinig kinderen naartoe werden 
gebracht. Men opperde of het niet beter was om kleine kinderen van de diaconie die in staat waren 
om lezen, schrijven en breien te leren, onder te brengen in een daartoe geschikte ruimte van het 
Groene Weeshuis.586 Het feit dat ‘breidejongens’ herhaaldelijk verantwoordelijk waren voor wanor-
delijkheden op straat en op de stadswallen vormden voor de kerkenraad ten slotte de druppel die 
de emmer deed overlopen. Ze leidden uiteindelijk tot de combinatie van het breydhuis met een 
nieuw ‘Diaconie Kinderhuis’. Na een verbouwing van het jacobijnerklooster betrok dit kinderhuis, 
het Blauwe Weeshuis geheten, in 1660 zijn nieuwe onderkomen.587 Daarmee kwam een einde aan 
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het bestaan van het breydhuis als zelfstandige inrichting. Sindsdien was het onderwijs in het breien 
weer verbonden aan het weeshuis en werden de activiteiten voortaan uitgeoefend in een ‘breika-
mer’, die was ondergebracht in het gebouw aan de Hofstraat. 

In feite was de opzet van de breikamer dezelfde als die van het breydhuis. In dit onderkomen 
vervaardigden de weeskinderen ‘hoosen’ van garen. De activiteiten stonden onder toezicht van de 
boekhouder en twee diakenen en onder oppertoezicht van de kerkenraad. Toen echter in 1669 
schoolmeester Pieter Adriaen van Rees niet langer met het leren breien was belast, werkten de 
kinderen gedurende enige jaren voor diverse breiwinkels in de Stad. Dat leidde uiteindelijk tot 
problemen doordat de breiers onderweg kattenkwaad uithaalden, terwijl er bovendien met hun 
gang naar en van de particuliere breimeesters veel tijd verloren ging en het schoeisel sleet. Deze 
klachten gaven in 1674 aanleiding tot ingrijpen. De voogden besloten toen de ‘spinkamer’ in het 
weeshuis geschikt te maken als breikamer, die te verpachten en een zekere Claes Hendricks aan 
te stellen als nieuwe breimeester. Deze had echter voortdurend moeite met de exploitatie van het 
breiwerk dat hij had aangenomen op basis van een pachtcontract. De voogden verleenden de door 
schulden geplaagde breimeester in 1679 ontslag op diens eigen verzoek. Opvolger Jacob Bruins, die 
zelf in het weeshuis was opgevoed, slaagde aanvankelijk beter in het rondbreien van de financiën, 
maar klaagde in 1685 dat zijn koopman weinig interesse meer had voor de breiproducten vanwege 
de lage prijzen in Holland. Een jaar later diende ook hij zijn ontslag in. Het beroep van breimees-
ter was blijkbaar niet lucratief.. Het breidehuis bleef voor de pachters een vorm van onrendabele 
werkverschaffing.588 Vanuit de voogdij bezien zorgden de breiactiviteiten van de jongere kinderen 
in ieder geval voor een deel van de inkomsten van het weeshuis.

Omstreeks het midden van de achttiende eeuw had de breinijverheid zich als bedrijfstak buiten 
het weeshuis ontwikkeld. Kinderen konden extern tewerkgesteld worden bij verschillende brei-
meesters. Het stadsbestuur stelde daartoe in 1742 een instructie op voor het ‘breidemeestersgilde’. 
Volgens de daarin opgenomen bepalingen moesten degenen die ‘breidekinderen’ wilden aannemen 
per kwartaal drie stuivers aan de olderman betalen ‘tot stuir van regtskosten als anders’. Voor elk 
bij het breien tewerkgesteld kind moesten twee stuivers voor het intekenen worden betaald aan 
de olderman, waarvan de helft ten goede kwam aan de armen en de andere helft aan het gilde. 
De olderman moest de kinderen inschrijven in een boek en die inschrijving gold als was het een 
contract, waarvan tevens de duur diende te worden genoteerd. Gedurende de leerjaren mocht de 
ene leermeester de andere geen kinderen onttrekken op straffe van een boete van drie caroligulden 
ten profijte van de armen. Vermoedelijk ging het breidemeestersgilde op in de in 1744 gestichte 
wolkammerssociëteit.589 De textielnijverheid had zich in Groningen intussen ontwikkeld tot een 
nijverheid van dusdanige betekenis, dat de activiteiten aanleiding gaven tot klachten van het kleer-
makersgilde. De ‘wolnaijsters’ hielden er zelfs complete winkels op na, terwijl deze bezigheden ooit 
waren bedoeld ‘tot soulaas van enige réfugiés en tot opleiding van burgermeisjes’.590

Gedurende de verdere achttiende eeuw bleef de breikamer in bedrijf, al leidde zij waarschijn-
lijk alweer spoedig een kwijnend bestaan. Zo kreeg de pachter in 1769 enige korting vanwege de 
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dalende opbrengsten. De breikamer werd ook wel aangeduid als ‘naaijschool’. De wezen vervaar-
digden er niet alleen textiel voor eigen gebruik, maar produceerden tevens brei- en naaiwerk voor 
derden. Zij ontvingen bovendien onderricht in ‘de konst van ’t naaijen, letteren, en stoppen’. De 
werkzaamheden en lessen besloegen de gehele dag: van ’s ochtends 8 tot 12 uur en ’s middags van 
1 tot 8 uur en bij drukte soms nog langer. ’s Zaterdagmiddags hadden de kinderen vrij, evenals 
uiteraard de zondagen. Voor hun werkzaamheden ontvingen ze van iedere gulden aan inkomsten 
een halve stuiver. De breidemeester ontving twee stuivers van iedere verdiende gulden. Daarnaast 
kreeg hij voor zijn werkzaamheden jaarlijks een traktement van 100 gulden, dat in de loop der tijd 
opliep naar 181 gulden. De breimeester moest van zijn inkomsten de olie voor de verlichting en 
de ‘breijdepriemen’ bekostigen, terwijl het weeshuis voor de verwarming en de ‘breijdescheeden’ 
zorgde.591

Ondanks de terugkerende klachten over de lage prijzen van de producten behield het Groene en 
Blauwe Gecombineerde Weeshuis het resterende gedeelte van de achttiende eeuw de beschikking 
over de eigen breikamer.592 

‘Een goe t  hui s  to t  c i e rae t  van de  Stadt’ -  Het  Blauwe Kinderhui s
Het Groene Weeshuis kon niet alle kinderen opvangen, zodat de diaconie daarnaast nog steeds 
weeskinderen uitbesteedde. Zij waren als ‘blauwe wezen’ ondergebracht bij particulieren in de 
Stad.593 Dit, en het in verval raken van het breydhuis, deed een commissie besluiten om naar het 
voorbeeld van de Amsterdamse diaconie een weeshuis te stichten met het doel daarin alle diaco-
nieweeskinderen ‘heiliglijk en stichtelijk’ op te voeden. Dit nieuwe weeshuis kreeg in 1660 een 
onderkomen in het door de Staten van Stad en Lande beschikbaar gestelde jacobijnerklooster. 
Voorheen huisvestte dat gebouw het Provinciaal Werkhuis of Tuchthuis, maar sinds enkele jaren 
was het niet meer als zodanig in gebruik.594 In februari van dat jaar stelde het stadsbestuur uit de 
gelden van de verkochte provinciale heerlijkheden en gerechtigheden ‘tot de voorhebbende tim-
meringe van het diaconij kinderhuis’ een lening van 6.000 gulden beschikbaar om daartoe in de 
Jacobijnerstraat ‘een goet huis tot cieraet van de Stadt aldaar te timmeren’. Het volgende jaar kwam 
daar nog eens 1.000 gulden van de Stad bij, alsmede 3.000 gulden van de Staten en ruim 4.800 
gulden van een huis-aan-huiscollecte in de burgervaandelen. Ook de gilden lieten zich niet onbe-
tuigd en fourneerden een kapitaal van meer van 1.400 gulden en enkele schenkingen in natura, 
zoals stoelen, veertien maanden gratis gemalen meel en 120 tonnen bier.595 Dit nieuwe weeshuis 
kreeg de benaming Blauwe Weeshuis en werd ook wel ‘Diaconie-Kinderhuis’ genoemd. 

Tegelijkertijd met de verkiezing van nieuwe diakenen werden ook de boekhouder van en de 
opziener over het Blauwe Kinderhuis gekozen en benoemd. Overigens leverden zowel de predikan-
ten als de ouderlingen een opziener.596 Het stadsbestuur had het oppertoezicht over dit weeshuis, 
zoals blijkt uit het van 1660 daterende reglement. Die bemoeienis was echter gering en voorna-
melijk van financiële aard. Zo moest de boekhouder van het weeshuis behalve aan de kerkenraad 
jaarlijks ook rekening en verantwoording doen aan de ‘Gecommitteerden des Raads’. De voogden 
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mochten voorts alleen grote bedragen opnemen met toestemming van het stadsbestuur. De enige 
bepaling van niet-financiële aard waarbij de magistraat betrokken moest worden, was het oneervol 
ontslag van de binnenvader en -moeder. Dit was een kinderloos echtpaar, dat leiding gaf aan de 
dagelijkse gang van zaken in het weeshuis. Tenslotte was het reglement en eventuele wijziging daar-
van onderworpen aan goedkeuring van Burgemeesters en Raad. Hoewel de invloed van de magi-
straat ons op papier gering toeschijnt, was de handelingsvrijheid van de voogdij beperkt en leidde 
de uitleg van bepalingen door de stadsbestuurders tot veelvuldig ingrijpen van hun zijde. Zo moes-
ten de voogden de magistraat raadplegen in geval van de verkoop van vaste goederen, de verhuur 
van landerijen, de belegging van gelden en het voeren van processen. Incidenteel bemoeide hij zich 
ook met de besteding van gelden. Dat was bijvoorbeeld het geval in 1702, toen Burgemeesters en 
Raad voorschreven hoe het weeshuis op de voordeligste wijze levensmiddelen kon inslaan.597 Het 
ging daarbij uitsluitend om de financiële basis van het weeshuis. Afgezien van deze bemoeienissen 
wilde het stadsbestuur zich ook nog weleens mengen in interne aangelegenheden, zoals in het geval 
van een te strenge weesvader of weggelopen kinderen.598

De andere partij die toezicht op het weeshuis hield, was de kerkenraad. Dit betekende dat enke-
le handelingen van de voogdij onderworpen waren aan de goedkeuring van het consistorie. Het 
betrof deels dezelfde bepalingen als die waarop het stadsbestuur invloed kon uitoefenen. Daarnaast 
moest de kerkenraad zijn goedkeuring verlenen aan de keuze door de weeshuisvoogden van de bin-
nenvader en -moeder. Ten slotte moesten de voogden voorvallende problemen rapporteren aan de 
kerkenraad. Meestal rapporteerden de voogden dergelijke zaken in de praktijk direct aan het stads-
bestuur dat het uiteindelijke oordeel moest vellen. Als zodanig was de mening van de kerkenraad 
dan ondergeschikt. Voor zover bekend, leidde dat slechts eenmaal tot een protest, in 1785, omdat 
het consistorie gepasseerd werd bij de benoeming van de binnenvader en -moeder.599

Dat dit weeshuis in een behoefte voorzag, namelijk om de diaconie te ontlasten, bleek toen het 
in het openingsjaar al 68 meisjes en 92 jongens herbergde, tezamen dus 160 weeskinderen.600 Het 
weeshuis móést arme kinderen opnemen die tot dan toe door de diaconie bij particulieren waren 
uitbesteed. Zij moesten ten minste de leeftijd van vijf jaar hebben bereikt – in de praktijk was de 
minimumleeftijd over het algemeen ten minste zeven jaar – en ze mochten geen besmettelijke 
ziekten hebben. Hoewel een weeshuis in eerste instantie bedoeld was voor ouderloze kinderen, 
bestond tevens de mogelijkheid om halfwezen op te nemen en zelfs onder bepaalde omstandighe-
den kinderen waarvan beide ouders nog in leven waren. In alle gevallen gold de voorwaarde dat 
erfenissen voor de kinderen aan het weeshuis vervielen.601

Het weeshuis op officiële wijze verlaten was alleen mogelijk ‘met consent’, oftewel: goedkeu-
ring van de voogden. Aan dit ontslag was aanvankelijk de voorwaarde verbonden, dat kinderen in 
het huis moesten blijven zolang dat volgens oordeel van de voogden het beste was voor het huis 
en het kind. In 1667 werden de voorwaarden gepreciseerd. Voortaan moesten de vertrekkende 
kinderen ‘wel konnen lesen en schrijven ende haer ordinarisse gebeden en enige gronden van de 
gereformeerde leere weten’. Voorts werd bepaald, ‘datse ten minstens twe jaeren ten dienste van ’t 
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Huis jeets geprofiteert hebben, de jongens boven haar leerjaren gedaen en de meiden in de keuken 
gearbeidet hebbende’. Er bestonden echter nog andere mogelijkheden om het huis met consent te 
verlaten, namelijk vanwege een huwelijksaanzoek en op verzoek van de familie.

Vanwege de moeilijke omstandigheden kregen de kinderen volgens het reglement van 1667, 
uitzonderingen daargelaten, geen uitzet mee. Twee jaar later was dat wel weer het geval, terwijl 
in 1673 – het jaar van de combinatie der weeshuizen – de uitzet weer werd gehalveerd vanwege 
de benarde situatie waarin de kas verkeerde. In latere jaren kwamen dergelijke aanpassingen nog 
vaker voor, al naargelang de financiële situatie wijzigde. Overigens was na vertrek met consent de 
band met het weeshuis niet voorgoed verbroken. De kinderen moesten dan de voogden bedanken, 
maar ook schriftelijk bevestigen die dankbaarheid te zullen tonen, wanneer dat materieel mogelijk 
was. Met andere woorden, wie in goeden doen geraakte, diende de weldaden van het weeshuis te 
gedenken met een schenking.602

De kinderen die via de diaconie in het Blauwe Weeshuis terechtkwamen, bleven financieel ten 
laste van die diaconie. Dat wil zeggen dat de diaken-boekhouder per geplaatst kind een vergoeding 
aan het weeshuis moest geven. Aanvankelijk bedroeg die vergoeding 18 stuivers per week, met dien 
verstande dat eventuele verdiensten van het kind daarmee zouden worden verrekend. Bovendien 
zou het weeshuis in geval van de ontvangst van giften en legaten of andere bijzondere inkomsten 
de wekelijkse bedragen per kind verminderen. Afgezien van het kostgeld moest de boekhouder 
andere noodzakelijke benodigdheden, voornamelijk kleding en schoeisel, aan het weeshuis vergoe-
den. Overigens konden particulieren – personen of families – tegen een wekelijks kostgeld van 18 
stuivers en aanvullende vergoedingen voor kleding en schoeisel eveneens kinderen laten plaatsen. 
Het weeshuis financierde uit de kostgelden en andere inkomsten het onderhoud van het gebouw, 
voorts huisraad, voeding, beddengoed, licht en verwarming, wassen en bleken en diverse trakte-
menten. De diaconie nam het traktement van de binnenvader en de kleermaker voor haar reke-
ning, evenals kosten voor onderwijs, opleiding en begrafenis. Van meet af aan ontving het weeshuis 
een deel van het batig saldo van de Leenbank. Omdat de financiële positie van het weeshuis reeds 
in 1665 zorgelijk was, volgden maatregelen ter verbetering. Voortaan nam het weeshuis vrijwel alle 
kosten voor het onderhoud, onderwijs, opleiding en eventuele begrafenis voor haar rekening. Daar 
stond tegenover dat het de opbrengsten van twee speciaal daartoe ingestelde halfjaarlijkse collecten 
ontving. Tevens ontving het weeshuis voortaan de inkomsten van boetes die in de bussen van het 
weeshuis terechtkwamen, de giften en legaten en de leergelden van de kinderen. Daarenboven 
moest de diaconie het weeshuis 16 stuivers per kind betalen, alsmede een wekelijks bedrag van 80 
gulden uit de opbrengst van de kerkcollecten. De diaconie ontving op haar beurt de opbrengsten 
in de vorm van huren, pachten en renten die aan het weeshuis ten goede kwamen. De regeling viel 
in de praktijk dermate ongunstig uit voor de diaconie, dat zij kampte met oplopende schulden; 
een situatie die binnen elf jaar leidde tot het besluit om het Blauwe en het Groene Weeshuis samen 
te voegen.603 
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Het Groene  en Blauwe Gecombineerde  Weeshui s
Het Blauwe Kinderhuis was een succes, maar de diaconie had sinds de oprichting ervan wel twee 
weeshuizen financieel te onderhouden, hetgeen een te zware opgave bleek. Al in 1671 leefden er 
plannen om het Groene en het Blauwe Weeshuis te combineren, waartoe het stadsbestuur een 
commissie in het leven riep.604 Twee jaar later, in november 1673, concludeerden raadsgecommit-
teerden na overleg met de voogden van de beide weeshuizen, dat deze combinatie op basis van de 
opzet van het Blauwe Kinderhuis ‘een merckelijck proufijt’ voor de diaconie kon opleveren. De 
beide weeshuizen konden gemakkelijk worden samengevoegd omdat ze onmiddellijk aan elkaar 
grensden. De kinderen van het Groene Weeshuis werden in 1673 opgenomen in het Blauwe 
Weeshuis, waartoe slechts enkele kleine vertimmeringen volstonden. Daarmee hield het Groene 
Weeshuis op te bestaan. Het gebouw raakte weldra buiten gebruik en werd daarna als ‘werkhuis’ 
verhuurd aan ondernemers in de textielnijverheid die wezen als goedkope arbeidskrachten konden 
inzetten. Behalve dat de beide weeshuizen voortaan in één gebouw huisden, was de samensmelting 
tevens van bestuurlijke aard. Berustte de dagelijkse leiding voorheen bij de voogden en voogdessen 
van beide weeshuizen, voortaan kreeg het Groene en Blauwe Gecombineerd Kinderhuis, zoals het 
officieel heette – voortaan ook wel afgekort tot Groene Weeshuis – een bestuurscollege bestaande 
uit een predikant, een ouderling, drie diakenen – van wie er één fungeerde als boekhouder – en 
twee vaste voogdessen, die allen door de kerkenraad werden benoemd. Daarnaast had het nog twee 
voogden en twee buitenmoeders die de Stad voor het leven benoemde. Het gecombineerde wees-
huis kreeg geen nieuwe reglementen, want als zodanig dienden de van 1660 daterende bepalingen 
van het Blauwe Kinderhuis. Behoudens enkele wijzigingen bleef dit reglement van kracht tot 1797. 
Dat betekende, dat de invloed van het stadsbestuur onverminderd was.605

Ter gelegenheid van de samenvoeging van beide weeshuizen werden de kleuren van de kleding 
der wezen van beide huizen gecombineerd: voortaan zouden de jongens, nadat ze hun kleding 
hadden afgedragen, gekleed gaan in een groen wambuis en een blauwe broek met dito kousen. 
De meisjes gingen voortaan een groene borstrok dragen, met een blauwe rok en eveneens blauwe 
kousen.606 In 1685 herbergde het huis maar liefst rond de 350 kinderen, waarmee de grens van 
het aantal op te nemen wezen was bereikt. Dit gaf aanleiding de toelating minder gemakkelijk te 
maken. Met instemming van de kerkenraad werd – op papier – het ‘Kinderhuis’ getransformeerd 
tot weeshuis. In de praktijk kwam het echter nog steeds voor dat halfwezen en zelfs kinderen van 
wie beide ouders nog in leven waren, in het kinderhuis werden opgenomen. Het betrof halfwezen 
waarvan de ouder niet tot zorg in staat was of die hen had verlaten. Waren beide ouders nog in 
leven, dan ging het bijvoorbeeld om combinaties van een ouder die opgesloten zat, ziek was, of weg-
gelopen, terwijl de ander langdurig afwezig was vanwege het leger of op de vaart. Tot 1700 bleef de 
regel bestaan, dat de op te nemen kinderen in Groningen geboren moesten zijn. Een uitzondering 
daarop vormden de leden van het geslacht Ripperda van Farmsum. Voor deze familie was er altijd 
één plaats in het weeshuis beschikbaar, een recht waarvan men tot 1690 gebruikmaakte. 607 
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Ook in het nieuwe ‘Diaconie Kinderhuis’ overtrof het aantal wezen dat het weeshuis ‘zonder 
consent’ verliet (wegliep) of vroegtijdig kwam te overlijden meer dan eens het aantal wezen dat 
met consent (= toestemming van de voogdij) vertrok. Overigens kenden weeshuizen elders ook veel 
weglopers.608 Het blijkt dat talloze kinderen hun opleiding niet afmaakten en het weeshuis ook niet 
met consent verlieten. Het percentage wezen dat in het eerste kwart van de achttiende eeuw het 
Groene en Blauwe Gecombineerde Kinderhuis met consent verliet, schommelde tussen 7 en 71 
procent van het totaal aantal vertrokkenen, met een gemiddelde van bijna 35 procent.609 

Hoewel de samenvoeging van het Groene met het Blauwe Weeshuis vooral financieel voordeel 
beoogde, leverde de wekelijkse bijdrage van de diaconie in het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw opnieuw problemen op. De diaconie kampte in 1689, tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-
1697), met een lege kas. In verband daarmee verzocht zij de wekelijkse bijdrage van 80 gulden aan 
het Diaconie-Kinderhuis gedurende enige tijd achterwege te mogen laten of te mogen verminderen 
naar 50 gulden. Na verschillende verzoeken om vermindering van betaling werd de bijdrage met 
instemming van het stadsbestuur verlaagd naar 60 gulden. Dit bedrag bleef tot 1795 ongewij-
zigd.610

In de eerste 75 jaar oversteeg gedurende ongeveer de helft van die periode het aantal kinderen 
dat wegliep of overleed, het aantal kinderen dat het weeshuis met consent verliet.611 Over het alge-
meen was de eerste categorie het omvangrijkst. De vraag rijst, waarom zij wegliepen, en waar zij 
bleven. Talrijk waren de kinderen die wegliepen om – al dan niet tijdelijk – te ontsnappen aan de 
tucht en orde van het weeshuisregime. Wie het rooster van het weeshuis bestudeert, kan conclu-
deren dat het weinig ruimte liet voor vrije tijd. De lange dagen waren gevuld met gemeenschap-
pelijke bijeenkomsten voor ontbijt, maaltijden, onderwijs, werk, catechisatie en kerkgang. Van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Van ontspanning was vrijwel geen sprake. De kinderen moesten 
zich tijdens het dagelijks leven onthouden van een hele waslijst aan ongewenst gedrag: ‘vloeken, 
sweeren, ijdel en vuil spreeken, roepen, schelden, twisten, kijven, singen van ijdele liederen, spelen 
met caarten, dobbelsteenen, of jets diergelijke, ook niet koekhouwen, nog tabak drinken’.612

Een speciale reden om weg te lopen waren feestdagen. Zo ontsnapten nogal eens wezen om 
naar de Zuidlaardermarkt te gaan. Anderen verdwenen in de nieuwjaarsnacht om de jaarwisseling 
te vieren, of in de dagen erna te gaan bedelen; het zogenaamde ‘Nije jaar bedelen’.613 Meestal betrof 
het in dergelijke gevallen een tijdelijk vertrek. Er waren heel wat weglopers die terugkeerden om 
hun jaren tot een vertrek met consent alsnog vol te maken, anderen liepen opnieuw weg, één of 
meer malen, tot wel tien keer toe, om eens voorgoed weg te blijven. Tot die categorie behoorden 
de ‘ongehoorzame’ kinderen die uiteindelijk, om de strenge lichamelijke straffen te ontlopen, voor-
goed wegliepen. Voor het tuchtigen van de kinderen stond de weeshuisleiding een heel arsenaal ten 
dienste, zoals de ‘bollepees’, de roede, de plak, het insluiten in een blok (aan het been) en opsluiting 
in een kamertje op een houten rooster. Bij grote vergrijpen of gebleken onverbeterlijkheid kwa-
men de voogden eraan te pas die eventueel met de dienaren van de schout of het stadsbestuur als 
oppervoogd maatregelen namen zoals plaatsing in het tuchthuis of een gevangenis, verwijdering 
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uit het weeshuis of plaatsing op een schip. Een deel van de weggelopen kinderen kwam terecht bij 
particulieren die hen voor zich lieten werken en ze vervolgens bij gebrek aan werk weer op straat 
zetten.614

Van een definitiever karakter was ook het weglopen van de vele jongens die zich vervolgens 
aanmeldden in ‘’s Lands dienst’, te land of ter zee. De meesten van hen gingen ervandoor in de 
wintermaanden, met name in december, januari en februari, en in het vroege voorjaar. 615 Ze kon-
den dan nog een militaire opleiding krijgen, voordat het leger in het voorjaar op veldtocht ging. De 
opvallende piek van weglopers die soldaat werden in de wintermaanden hield waarschijnlijk ook 
verband met actieve werving onder weesjongens door het leger met behulp van ronselaars.

Tabel 3.   ‘Weglopers’ uit het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis in de periode 1680-1770 die soldaat werden, 
v erdeeld over de maanden van het jaar

maand jan. feb. mrt. apr. mei jun. Jul. aug. sep. okt. nov. dec.

aantal 12 19  5  5  -  -  2  -  -  1  -  4

consent  3  4  4  2  -  1  -  1  -  2  3  1

onbek.  -  -  -  1  -  1  -  1  -  -  -  -

totaal 15 23  9  8  -  2  2  2  -  3  3  5

Bron: AGW, inv. nr. 252.

De werving van aspirant-soldaten geschiedde, om de aandacht van de burgers te trekken, met 
slaande trom. In oorlogstijd wierf het leger ter uitbreiding, om de compagnieën tegen de aanvang 
van het ‘veldtochtseizoen’ in mei weer compleet te hebben. In vredestijd streefde het ernaar om de 
eenheden bij de aanvang van de voorjaarsexercitie weer op de formele sterkte te hebben. In de acht-
tiende eeuw was het gebruikelijk dat een officier met twee tot vier onderofficieren en drie tot vier 
manschappen jaarlijks aan het einde van de wintertijd of bij de aanvang van het voorjaar eropuit 
werd gestuurd om de compagnieën van een regiment te completeren. Volgens een resolutie van de 
Raad van State van 1714 mochten geen personen beneden de 20 worden aangenomen. Deze bepa-
ling werd herhaald in de jaren 1716, 1725 en 1726, wat erop duidt dat naleving ervan lang niet 
altijd geschiedde. Tevens verbood deze resolutie het aanwerven voor bepaalde tijd, hetgeen impli-
ceert dat een soldaat tekende voor het leven, een bepaling die in 1725 enigszins werd afgezwakt. In 
1772 werden de toen geldende bepalingen vastgelegd in een algemeen reglement. De minimum-
verbintenis met het leger was toen zes jaar en de leeftijd moest vanaf toen minimaal 18 jaar zijn, 
behoudens wanneer ouders of voogden van 16- of 17-jarigen toestemming gaven tot dienstneming 
en de personen in kwestie lichamelijk de vermoeienissen van het leger aankonden.616 

Behalve deze bepalingen, die voor de gehele Republiek golden, waren er ook verordeningen 
van het gewest Groningen. Zo namen Gedeputeerde Staten van Stad en Lande reeds in 1701 een 
resolutie aan met een verbod om ‘enige minderjarige perzonen, onder de macht van ouderen, of 
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voormonderen staende, buiten derzelver expres content an te nemen’. In dit besluit was tevens 
opgenomen dat

daarenboven ijder ritm[eester] kapitein of ander officier, deze onze welmeininge contravenierende daarboven aan 

de gemene armen verbeuren 25 car[oli] guldens, voor ijder minderjarig perzoon, so buiten consenten wille van 

zijnde ouders of voormonders, waar onder gehorig zijn, heeft aangenomen.617

Ondanks alle verboden van hogerhand waren de wervingspraktijken van het leger daarmee herhaal-
delijk in strijd. Dat was onder meer het geval in december 1726, toen ‘eenige officiers in dese stadt 
quamen te werven personen dewelke nog in het Gecombineerde Blauwe Kinderhuis (en onder 
voogdie) waren’.618 Een soortgelijk voorval vond plaats in 1769, toen een korporaal uit het regi-
ment van generaal-majoor Acronius te Coevorden een tweetal minderjarige jongens uit het Groene 
en Blauwe Gecombineerde Weeshuis in militaire dienst had aangenomen en derwaarts vervoerd, 
hetgeen volgens eerdere besluiten niet was toegestaan. De jongens moesten uit de dienst worden 
ontslagen en weer onder de voogden van het huis worden gebracht.619 En dan waren er in febru-
ari 1772 vier jongens buiten voorkennis van de voogden weggelopen uit het Groene en Blauwe 
Gecombineerde Weeshuis en in dienst gegaan. In 1773 klaagden de voogden bij het stadsbestuur, 
dat één van hun pupillen, circa 18 jaar oud, was weggelopen en ‘zich als soldaat had geëngageerd 
zonder hun voorweten’, waarop de magistraat besloot de verordeningen daarop na te gaan.620

De weeshuisvoogden konden over het algemeen weinig enthousiasme opbrengen voor jongens 
die zich engageerden als soldaat. Volgens het reglement hadden zij zich verplicht de kinderen uit-
sluitend te besteden ‘bij eerlijke, goede ambagten’ en bij ‘Gereformeerde en nugtere Meesters [...] 
die bequam zijn hen [...] in tugt te houden ende met een goed exempel in ’t leeven voor te gaan’. 
Het behoeft geen betoog dat die definitie niet opging voor het soldatenberoep. Wanneer jongens 
duidelijk maakten soldaat te willen worden, trachtte de voogdij ze met ernstige vermaningen 
van die keuze af te houden. Toen in 1700 vier jongens verzochten dienst in het leger te mogen 
nemen, hielden de voogden de aspirant-soldaten ‘de swaricheit en ongemacken des oorlogs’ voor. 
Naar bleek tevergeefs, maar de voogden troostten zich met de omstandigheid ‘dat het Huis soo 
vol kinderen waer, dat er nauwelijcks voor dese alle slaep en verblijvplaetse meer overig was’. Een 
decennium later toen een trio het plan had opgevat dienst te nemen, trachtte de voogdij ze bij de 
kleermakerstafel te houden, maar verzuchtte ‘als het schijnt speelt de oorlog int hooft van die haer 
ongemakken niet kennen’. Toen een van de jongens zich als soldaat had laten aannemen, troostte 
de voogdij zich ditmaal met de constatering dat de wees in kwestie geen goed vakman was. Dit 
was overigens soms een reden om een jongen toe te staan dienst te nemen. Dat was onder meer 
het geval bij Samuel Cornelis die verklaarde ‘geen ambagt te konnen leeren, maar seer te begeeren 
om soldaat te worden’.621

De terughoudendheid van het weeshuisbestuur bij het verlenen van toestemming om het 
beroep van soldaat te kiezen, zal er mede toe geleid hebben, dat nogal wat jongens ervoor kozen 
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om zonder consent in het leger te gaan. Daarmee stelden zij zich bloot aan het risico van ernstige 
bestraffing, aangezien Gedeputeerde Staten mede op verzoek van de voogdij plakkaten hadden 
uitgevaardigd op grond waarvan werving van jongens zonder consent ongeldig was. Dat onder-
vond Cornelis Derks, die zich in 1739 zonder toestemming had verbonden aan de compagnie van 
kapitein Brunet. Hij werd op order van de Gedeputeerden teruggebracht naar het weeshuis en 
moest daar enige dagen ‘op de rooster zitten op huiskost’. Vermoedelijk sloot de voogdij voor de 
jongens die met toestemming in het leger gingen een contract af, zoals de overeenkomst uit 1767 
die Meindert Jans betrof. Daarin stond een bepaling dat hij van het bedongen handgeld van 38 
gulden er tien in contanten kreeg en hij van het overige geld jaarlijks een paar schoenen en een 
hemd moest krijgen. Bovendien mocht hij voor zijn 25ste levensjaar niet ten laste van de Groninger 
diaconie komen.622

Behalve als ‘reservoir’ voor mogelijk nieuwe soldaten was het weeshuis ook een ‘depot’ voor 
soldatenkinderen met de status van halfwees, met vaders die in oorlogstijd te velde trokken. 
Normaliter, wanneer de soldaten in het voorjaar te velde trokken, werden hun gezinsleden geacht 
hen te vergezellen. Wanneer de moeder al overleden was, kwamen halfwezen van wie de vader als 
soldaat elders in ’s lands dienst was, terecht in het weeshuis. Dat was vooral het geval tijdens de 
Spaanse en de Oostenrijkse Successieoorlog.623

Bij de instelling van diaconieën van andere denominaties moesten die tevens voor de eigen 
weeskinderen zorgen. Aangezien veel arme lutherse gezinnen als kostwinner een soldaat hadden – 
of hadden gehad – kende deze gemeente dan ook talrijke soldatenwezen. Ondanks vele rekesten 
aan het stadsbestuur bleven de lutheranen verantwoordelijk voor hun welzijn. Om een goedkopere 
opvang dan de gebruikelijke uitbesteding voor hen mogelijk te maken, stichtte de lutherse gemeen-
te in 1722 een weeshuis in de Haddingestraat, in een speciaal daartoe aangekocht pand.624 De 
verdere ontwikkeling van dit weeshuis is al besproken bij de paragraaf over de lutherse diaconie.

Maar weinig arme weeskinderen wisten zich op te werken tot een hogere maatschappelijke posi-
tie. Slechts in enkele gevallen zag zo iemand kans een hogere sport op de maatschappelijke ladder 
te bereiken. Zo was er bijvoorbeeld van de circa vijftien jongens die in de periode 1680-1770 via 
het Groene Weeshuis een opleiding tot tinnegieter kregen, slechts één die het tot gildelid bracht. 
Deze Pieter Hindriksz., die in 1756 op zevenjarige leeftijd als halfwees van een verarmde moeder in 
het weeshuis kwam, slaagde er via een huwelijk met de tinnegietersweduwe Dillingh in om tot het 
gilde door te dringen.625 Overigens is dit een voorbeeld van een carrière die niet vaak voorkwam. 
De kansen om het milieu van armoede of wat daaraan grensde te ontstijgen, waren kennelijk niet 
groot. Dit strookt met de bevindingen van McCants dat het systeem met burger- en armenwees-
huizen de bestaande sociale verhoudingen in de Republiek bestendigde.626
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on D e rw i j s

Reeds in de door de Stad uitgevaardigde armenorde van 1610 was plaats ingeruimd voor het 
onderwijs aan uitbestede kinderen. Speciaal voor hen stelde de diaconie schoolmeesters aan om 
hen te onderwijzen in het lezen, schrijven en bidden. Zo moesten de bestedelingen onder meer 
hoofdstukken uit de catechismus lezen.627

Bij de diaconie en in het bijzonder bij (diaconie)weeshuizen bestond in de zeventiende eeuw de 
opvatting dat bedeelde kinderen zodanig onderwijs dienden te krijgen, dat zij als volwassenen in 
hun eigen onderhoud konden voorzien. Over het algemeen was dit in de weeshuizen beter geregeld 
dan voor andere arme kinderen. Zo werden uitbestede kinderen vaker tot werken aangezet, opdat 
degenen bij wie zij in de kost waren, meer profijt van hen trokken. Dat ging uiteraard ten koste 
van onderwijs.

De Stad kende in de zeventiende eeuw geen armenschool, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een stad als Delft.628 De kinderen van Groninger bedeelden volgden tot even na het midden van de 
achttiende eeuw onderwijs aan de reguliere scholen, waarvan er waarschijnlijk in iedere kluft één 
was gevestigd.629 De door de diaconie uitbestede kinderen genoten in die scholen sinds 1637 gratis 
onderwijs. Zij waren echter niet de enige arme kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen, 
want in de zomer van dat jaar constateerden enkele schoolmeesters dat veel stedelingen, waaronder 
burgers, hun kinderen wegens armoede niet naar school zonden. Zij verzochten daarom het consi-
storium om een jaargeld, zodat zij de kinderen van behoeftigen gratis zouden kunnen onderwijzen. 
Enkele weken later besloot de gereformeerde kerkenraad dat de arme, ouderloze kinderen die door 
de diaconie waren besteed, moesten worden ondergebracht bij gereformeerden die zij schoolgeld 
zouden betalen. Voor eventueel gratis onderwijs aan kinderen van arme burgers en soldaten 
bestond nog geen regeling.630 In het voorjaar van 1638 toonden de schoolmeesters enkele registers 
van arme kinderen die zij in de voorgaande winter hadden onderwezen en verzochten daarvoor 
enige vergoeding van de diakenen. Of dat inderdaad doorgang vond, is niet bekend. Wel nam de 
diaconie in november van datzelfde jaar de ‘breide-meester’ Claes Martens aan om arme kinderen 
te onderwijzen in het breien, lezen en schrijven.631

In 1684 kwam de schoolgang van de arme kinderen wederom ter sprake. De bedoeling was om 
ze behoorlijk over de kluften en daarmee over de schoolmeesters te verdelen.632 Het volgende jaar 
verzocht de kerkenraad de diakenen er bij de armen aan wie zij geld en brood uitdeelden op toe te 
zien ‘off sij alle neerstigheijt aenwenden om haar kinderen ter school te senden’.633 In de achttiende 
eeuw volgde nog enkele malen de bevestiging dat het onderwijs aan diaconiekinderen in principe 
gratis was.634 

De regeling voor gratis onderwijs aan arme kinderen leidde tot problemen die veelal aan het 
licht kwamen bij het jaarlijks onderzoek naar het functioneren van de schoolmeesters. Zo kwam 
het in het laatste kwart van de zeventiende eeuw meermalen voor, dat schoolmeesters weigerden 
om onderwijs aan diaconiekinderen te geven.635 Zij voerden daarvoor allerhande redenen aan, zoals 
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‘onder voorwendinge sij waeren niet gehouden te onderwijsen dan alleen bestede kinderen’. De 
kerkenraad ontkrachtte een dergelijk argument meteen, door erop te wijzen dat de bestede kinderen 
naar het weeshuis werden gezonden op de leeftijd dat zij bekwaam waren om onderwijs te ontvan-
gen. De onderwijzer in de Kerkstraat verdedigde in 1689 zijn weigering om enkele arme kinderen 
aan te nemen met het argument, dat hun ouders dichter bij ‘mester Christoffer’ in de Marktstraat 
dan bij hem woonden. Drie jaar later wilde meester Derck Somberch een hem toegezonden arm 
kind niet aannemen, omdat de moeder nog in leven was en het jaar daarop weigerden meester 
Willem in de Pelsterstraat en meester Geert in de Haddingestraat les te geven aan arme kinderen 
die geen schoolgeld betaalden. Meester Willem gaf naderhand aan dat het bij hem een specifieke 
kwestie betrof van een moeder met drie kinderen ‘die hem seer stout hadde bejegent’. Buitendien 
weigerde hij nimmer arme kinderen, hoewel hij eraan toevoegde, dat hij van mening was, dat 
schoolmeesters niet verplicht waren arme kinderen van wie een ouder nog in leven was, gratis op 
te nemen. Hij bepleitte tevens een evenrediger verdeling van de kinderen over de s cholen.636

De positie van de arme leerlingen kwam geregeld aan de orde bij de gebruikelijke jaarlijkse 
‘vermaning’ van de schoolmeesters, in mei. In 1701, bijvoorbeeld, drukte de kerkenraad hen op het 
hart ‘de kinderen der armen niet te willen verwaerlosen, maer omtrent deselve so veel te meerder 
sorge an te wenden, als sij te meerder van noden hebben spoedich en wel onderwesen te worden’.637 
Drie jaar later waren er opnieuw schoolmeesters die arme kinderen niet wilden aannemen en ver-
zuimden hen te onderwijzen, waarop uiteraard een ernstige vermaning volgde.638 De mogelijke 
redenen bleken in het jaar daarop. Enkele schoolmeesters die toen opnieuw weigerden een paar 
arme kinderen aan te nemen, hanteerden als excuus dat dezen bij de dichtstbijzijnde onderwijzer 
moesten worden gebracht. Maar een andere reden was, ‘dat de arme kinderen veeltijts haveloos in 
de schole quamen, so dat façonlike lieden kinderen bij deselve niet wilden sitten’. De kerkenraad 
wilde ervoor zorgen, dat schoolmeesters in het vervolg arme kinderen niet langer weigerden op 
grond van dergelijke argumenten, en hen volgens de regels aannamen. Het hoofdmotief van de 
weigeringen hield vooral verband met de salariëring van de schoolmeesters die deels bestond uit 
het schoolgeld dat hun leerlingen meebrachten. Uitbestede kinderen van de diaconie waren daar-
van vrijgesteld en andere kinderen bleven vaak in gebreke. Wanneer de arme kinderen een flink 
deel van het totaal aantal schoolgaande kinderen uitmaakten, kon dat een probleem vormen. Zo 
onderwees de schoolmeester in de Jonkerenstraet 16 arme kinderen zonder daarvoor iets te ont-
vangen. De diaconie bezon zich op maatregelen en liet een lijst van schoolgaande arme kinderen 
opstellen. Over alle kluften gerekend bleek het in 1707 om een totaal van 368 kinderen te gaan, 
gemiddeld waren dat 46 kinderen per kluft. Nu de omvang van het probleem duidelijk was, achtte 
de kerkenraad het raadzaam na te denken over een verdeling der kinderen over de verschillende 
scholen en de mogelijkheden van een vergoeding voor de schoolmeesters na te gaan. Uiteindelijk 
werd dit, op voorstel van de schoolmeesters, wekelijks een halve stuiver per arm kind. De scholar-
chen (= stedelijke inspecteurs) stemden hiermee in, indien het consistorium akkoord was. Daarbij 
gold de voorwaarde dat arme kinderen die overdag handwerk verrichtten, zoals breien, of elders 
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in de leer waren, voor onderwijs naar de avondschool moesten gaan. De kerkenraad vermeldde 
nog wel zuinigjes, dat indien ‘eenich meester so genereus wilde zijn, dat hij voor dit onderwijs der 
arme niets en praetendere, sal sulx aen sijn eijgen beleven staen’.639 De diaconale bijdrage aan het 
schoolgeld van arme kinderen stond in de dure periode 1749 onder druk, zodat de aartsdiaken de 
vraag stelde, ‘wat maniere de beste was om de arme kinderen ter schoole te houden, en wel met de 
minste kosten der diaconie’.640

De toelating tot het lager onderwijs en vervolgens de acceptatie door de medeleerlingen en hun 
ouders was een kwestie die niet speelde bij de scholing van de kinderen in de diaconieweeshuizen, 
omdat dit een interne aangelegenheid was. Bij de ‘reguliere’ scholen in de Stad was de toelating tot 
het lager onderwijs gedurende de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw voortdurend 
een probleem. Voor kinderen van de diaconie was het uiterst moeilijk, zo niet praktisch onmogelijk, 
om via studie hogerop te komen en status te verwerven. Toch bestonden mogelijkheden, al waren ze 
zeldzaam. Onder de talrijke kinderen van het Diaconie Weeshuis waren er uiteraard met talent. Zo 
herinnerde de voorzittend predikant van de kerkenraad er in januari 1682 aan, dat in het verleden 
vanuit het Groene Weeshuis twee kinderen op de Latijnse school ‘tot de studia aangequeeckt’ waren, 
en stelde hij de vraag, of er in het gecombineerde weeshuis geen kinderen waren die dit voorbeeld 
konden volgen. Het consistorie stemde hiermee in, mits het ‘singuliere verstanden’ waren. Inderdaad 
zond de voogdij nog datzelfde jaar ‘in achtervolge een oude usantie van ’t groene huis’ Jan Abrams, 
Lucas Roelefs en Derck Hindricks naar de Latijnse school. Uiteindelijk bereikten zij in 1689 de 
‘Rectors Classe’, waarna de universiteit binnen bereik lag. Twee van hen waren inderdaad in novem-
ber 1690 student, maar deze ‘Latijnsche jongens’ hadden toen al aanleiding gegeven tot verscheidene 
klachten ‘over haer lediggaen, ongehoorsaemheit, versuim van collegie houden’. De voogden ver-
maanden de beide studenten ernstig en lieten bovendien een timmerman twee kamertjes aftimmeren 
op de ‘kleersolder’ van het weeshuis, omdat de jongens klaagden dat het voor hen te onrustig was om 
te studeren op hun kamer. Het mocht niet baten, want zij voltooiden geen van beiden hun studie. 
De voogdij liet sindsdien niemand meer van dit privilege profiteren.641

Het Blauwe Weeshuis en later het Gecombineerde Weeshuis beschikte over eigen onderwijs 
en onderwijzers. De schoolmeester moest lidmaat zijn van de gereformeerde gemeente, vroom 
en van een onbesproken levenswandel. Hij moest de nodige kennis hebben van de Catechismus, 
het lezen, schrijven, zingen en rekenen en over de bekwaamheid beschikken om de kinderen die 
vaardigheden bij te brengen. De benoeming geschiedde door de voogdij, terwijl de kerkenraad 
zijn goedkeuring aan hun keuze moest geven. Vooraleer de onderwijzer in functie kon treden, 
moest hij een vergelijkend examen afleggen. Daarop volgde een verzoek aan de ‘scholarchen’ om 
de nieuwe meester het zogenaamde ‘scholarchengeld’ toe te kennen. Behalve onderwijs te geven 
werden de schoolmeesters ook geacht om, naast de binnenvader, een oogje te houden op het gedrag 
van de kinderen, zowel binnen als buiten het weeshuis. De onderwijzers verrichtten bovendien 
allerhande schrijfwerk voor de voogdij en het weeshuis. Dat waren bijvoorbeeld brieven, reispassen 
voor wezen, reglementen, afschriften van overheidsbesluiten met betrekking tot het weeshuis, een 
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staatboek voor de boekhouder en de notulen van de voogdij. Voor zijn werkzaamheden ontving de 
schoolmeester emolumenten en een traktement die tezamen in de periode 1669-1772 varieerden 
van 345 tot 504 gulden.642 Bij de uitvoering van zijn taken kreeg de onderwijzer ondersteuning 
van zogenaamde ‘ondermeesters’. Zij werden gekozen uit de verst gevorderde jongens, meest in de 
leeftijd tussen 17 en 23 jaar. Ook deze hulponderwijzers mochten hun taken slechts uitoefenen 
nadat zij zich daartoe tijdens een examen voldoende bekwaam hadden getoond.643

De kinderen van het Blauwe Kinderhuis moesten allereerst onderwezen worden

in de waare kennisse Gods en onses Saligmakers Jesu Christi, ende in alle Christelijke deugden [...] ende tot een 

Godsalig, stil ende eerbaar leven gehouden worden. Ende daar om sullense alle geordineert worden om op de schoo-

le te gaan, elk op sijn tijd na gelegenheid van sijn ouderdom ende werk ende aldaar lesen en schrijven leren.644

Met het onderwijs aan de kinderen die in het Weeshuis werden opgenomen, was het treurig gesteld. 
Dat zegt ook iets over het ‘reguliere’ onderwijs aan arme kinderen. Gerekend over de periode 1675-
1774 was meer dan 60 procent van de weeskinderen bij opname analfabeet. Voor jongens lag het 
percentage iets gunstiger dan voor meisjes, namelijk 58 tegenover 66 procent. Over het algemeen 
hadden zevenjarigen nog geen onderwijs genoten. Nog eens een aanzienlijk deel, ruim 23 procent, 
beschikte slechts over geringe kennis. Zij leerden het abc-boek en konden dat spellen of enigszins 
lezen. Zo’n 18 procent van de opgenomen kinderen behoorde tot de meer gevorderde leerlingen, 
die leerden in de catechismus, het ‘Halve Testament’, de zendbrieven, de ‘Historiën’, het ‘evangelie’, 
de Psalmen, de Spreuken Salomons of de ‘Trap der Jeugd’. Met de kunst van het schrijven was 
het nog veel minder gesteld: van de meer dan 850 opgenomen kinderen in de periode 1675-1774 
beheersten slechts 16 meisjes en drie jongens, oftewel ruim 2 procent, die vaardigheid.645

De schoolmeesters gaven de wezen les uit dezelfde boeken die hiervoor werden genoemd. De 
kinderen leerden lezen in de abc-boeken en zetten hun oefeningen voort met de catechismus, de 
evangelieboeken, Psalmen, zendbrieven en de Historien van Tobias. Tot het einde van de acht-
tiende eeuw bleef deze lesstof vrijwel ongewijzigd. Wanneer de kinderen in het lezen vordering 
maakten, volgde het schrijven, waarvan ze maandelijks een proefstuk moesten maken. Als laatste 
volgden enkele rekenlessen. Naast deze vaardigheden, die van belang waren in het latere leven, 
moest de schoolmeester de kinderen leren zingen. De lessen vonden dagelijks plaats, al verschil-
den de tijdstippen waarop de kinderen leerden al naargelang hun leeftijd en de daarmee samen-
hangende werkzaamheden. De kleine kinderen hadden les van 9 tot 11 en van 1 tot 4 uur. Op 
woensdag- en zaterdagmiddag hadden zij vanaf twee uur ‘speeltijd’. De grotere kinderen die buiten 
het weeshuis werkzaam waren, hadden avondschool van 6 tot 8 uur. Oudere kinderen die in het 
weeshuis werkten, kregen met de kleine kinderen les van 9 tot 10 en leerden tijdens de avondschool 
een uur lang schrijven. In de loop der tijd veranderden de schooltijden. Reeds aan het einde van 
de zeventiende eeuw waren er ’s ochtends voor achten al lessen. In de achttiende eeuw bepaalde de 
voogdij de tijden van de middagschool op 1 tot 3 uur.646
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‘Premie’ voor een leerling van de diaconieschool van het Groene Weeshuis wegens betoonde vlijt (Kort begrip der geheele schrifte-
lijke historie, geschreven door J. Watts, derde druk, verschenen te Utrecht in 1765). Jaarlijks werden ter aanmoediging vier van 
dergelijke premies uitgereikt aan ijverige leerlingen die goede resultaten boekten. 
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Het onderwijs in het weeshuis kende enkele middelen om de kinderen in vlijt en ijver te stimuleren. 
Naast aanmoediging was dat bestraffing. Dat ondervond Hilchien Jurjens die op de ‘verjarings-
dag’ van de school de examens had ontlopen, ‘gefingeert hebbende een quale aan de borsten’. Het 
kwam haar te staan op een etmaal zitten op het rooster. Kinderen die zich ijverig toonden kregen 
als beloning speciale plaatsen in de school. In de achttiende eeuw ontvingen de beste leerlingen na 
afloop van de jaarlijkse schoolexamens prijzen. In 1731 bijvoorbeeld kregen de meeste kinderen ter 
aanmoediging een stuiver of een dubbeltje. Enkelen ontvingen een speciale beloning in de vorm 
van een stichtelijk boek voor hun lees- en schrijfkunst of hun zedig en vroom gedrag.647

Wanneer zij het lezen en schrijven voldoende beheersten, werden de jongens op een leeftijd van 
circa veertien jaar uitbesteed bij een leermeester, waar zij in ruil voor een bescheiden verdienste – 
die aan het weeshuis kwam – de beginselen van een ambacht leerden. 

In hoeverre het onderwijs in het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis succesvol was, 
is de vraag. Uit de opnamelijsten blijkt, zoals we reeds zagen, dat in verscheidene jaren het aantal 
kinderen dat het weeshuis voortijdig verliet het aantal overtrof dat het huis ‘met consent’ verliet en 
als zodanig volgens de toen aangelegde maatstaven voldoende onderwijs had genoten.648 Hierbij 
stak het aantal weglopers uit het Roode Weeshuis veel beter af. De cijfers van dit weeshuis waren 
trouwens ook veel beter dan die van de burgerweeshuizen van Utrecht en Leeuwarden.649

Inmiddels was in de Stad tevens onderwijs georganiseerd voor kinderen van andere religieuze 
denominaties. Rond 1681 fungeerden een luthersche en een rooms-katholieke (‘Frans Paeps’) 
schoolmeester in de Stad. De ‘paepsche Fransche’ schoolmeester had een bord uithangen, waarmee 
hij kenbaar maakte dat hij school hield.650 Overigens waren dit geen armenscholen, want men 
moest voor het onderwijs betalen. Er was in 1687 ook nog een illegale school van een weesjongen 
uit het Burgerweeshuis die zonder toestemming school hield tussen de Oude en de Nieuwe Weg.651 
In de Haddingestraat was tevens een lutherse schoolmeester actief, over wie zijn gereformeerde 
collega Harcke Heerda in 1723 klaagde, dat die hem ‘te nae quam’. Maar aangezien de lutherse 
schoolmeester een akte van de magistraat had om vrij les te mogen geven, kon daar niets aan wor-
den gedaan.652 

De toelating van arme kinderen tot het lager onderwijs was een probleem, dat zich feitelijk 
decennialang voortsleepte. De omstandigheden veranderden toen in de loop van de achttiende 
eeuw onderwijs en opvoeding onder invloed van het verlichtingsdenken gingen gelden als ‘sleutels 
naar een betere tijd’. Zo ontstonden in de tweede helft van de achttiende eeuw her en der diaconie-
scholen. Ook in de Stad werden dergelijke scholen opgericht in navolging van andere steden. De 
boekhoudend diaken refereerde in 1756 daaraan in een verzoekschrift aan het stadsbestuur

hoe tot nut van de Diaconie, en goede educatie der arme kinderen, met veel vrugt, naar het exempel van nabuirige 

steden, souden konen werden opgerigt publique Diaconie Schoolen, om de jeugdt in de gronden der Letterkunde, 

Religie en goede Zeden te onderwijsen: ten einde deselve in hun aanwassende jaaren bekwaamer te maaken, tot 

nutte leden van de societeit, en eventuale mode de Diaconie te subleveren.
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Het stadsbestuur, overtuigd van het nut, hechtte daarop zijn goedkeuring aan de oprichting van 
twee publieke diaconiescholen in verschillende delen van de Stad. Ze moesten worden bestierd 
door ‘twee kundige schoolmeesters’ die elk daarvoor een salaris van 250 caroligulden zouden ont-
vangen, met vrij ‘ligt en vuur, alsmeede van huishuir’.653

Weldra bleek dat de Groninger diaconiescholen een belangrijke functie voor de Stad vervulden. 
Professor Offerhaus benadrukte eind 1757 als mede-inspecteur van de diaconiescholen voor de 
kerkenraad ‘de grote nuttigheit dier scholen’ en gaf daarbij in bedenking of het niet dienstig was 
het stadsbestuur te verzoeken om

dat gene het welke tot meerder succes van die schooldienst strekken konde als b[ij]v[oorbeeld] het approprieeren 

van een publike en ruimere plaatse, of het aanstellen van een derde schoolmeester uit aanmerking van het grote 

aantal der diaconij kinderen.

Ook de kerkenraad ‘betuigde veel genoegen te hebben in dat heijlzame schoolwerk en de successen 
van hetzelve’ en zegde daarom toe zich voor de bevordering ervan te zullen inzetten.654

Dat de diaconiescholen aanvankelijk in ieder geval een succes waren, of tenminste redelijk func-
tioneerden, blijkt uit het feit dat er de eerste twee decennia geen klachten waren. Dat veranderde 
tijdens het laatste kwart van de achttiende eeuw, al zal dat niet alleen te maken hebben gehad met 
het reilen en zeilen van de diaconiescholen op zich, maar tevens verband hebben gehouden met een 
strenger toezicht op de schoolgang van kinderen en het onderwijs door de meesters. De diakendie-
naren moesten op zaterdagochtend de schoollijsten van de kluften overhandigen aan de diakenen 
die bij toerbeurt de wekelijkse uitkeringen aan de bedeelden verstrekten.655 Dit hield verband met 
de regel van de kerkenraad, dat de kinderen van bedeelden verplicht waren naar school te gaan; de 
diaconie betaalde immers schoolgeld voor de arme kinderen. Bovendien vergrootten de vaardighe-
den hun kansen op een zelfstandig bestaan. Bij verzuim kon de diaconie besluiten de bedeling in te 
houden. Deze maatregel vond pas werkelijk ingang na de oprichting van de diaconiescholen en dat 
het hier niet om een loos dreigement ging, blijkt uit het feit dat de diakenen verschillende malen 
de bedeling aan ouders van ‘spijbelende’ kinderen staakten. Een van de eerste gezinnen die na de 
instelling van de diaconieschool vanwege verzuim van verdere bedeling werden uitgesloten, was 
dat van Albert Hindriks. Alvorens dat gebeurde, was zijn uitkering van tien stuivers en een brood 
in 1758 al eens stopgezet vanwege ‘’t platlopen van zijn zoon van de baan’. Een jaar later riepen de 
diakenen Albert naar de consistorie, ‘om reden te geven waer om desselfs soon in enige tijd niet 
in de school waer geweest’. Maar omdat de vader niet kwam opdagen om zich te verantwoorden, 
staakten de diakenen – tijdelijk – de bedeling.656 Hetzelfde ondervonden in 1767 de circa 55-jarige 
Jan Jans Hulst en diens vrouw, wier vier kinderen ‘niet voldeeden aan de order van de Diaconije 
Schoolen, doordien deselve weijgerden haar kinderen na school te senden’. Volgens het daarop 
genomen besluit werd ‘met eenpaarigheijt van stemmen dese vader met 4 kinderen in ’t protocol 
doorgestreken’. In de navolgende jaren kreeg het gezin van Hulst van tijd tot tijd incidentele steun, 
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om pas in 1775 weer in de reguliere bedeling te worden opgenomen.657 De diakenen beëindigden 
de broodverstrekking aan Harm Berents, ‘totdat de kinderen regulir na’t school gaan’.658 En zo 
waren er meer gezinnen die hun uitkering verloren vanwege schoolverzuim. Naast uitsluiting was 
het weigeren van uitboedeling een vorm van straf voor een dergelijk vergrijp. Hiervan zijn twee 
gevallen bekend, namelijk van Jan d’Avignon en Carel Jurjens, in respectievelijk 1783 en 1784.659 
Behalve dat diaconie en kerk de schoolgang voor bedeelde kinderen verplichtten uit het oogpunt 
van verheffing, speelden financiële motieven ook een rol. De diaconie financierde immers het 
onderwijs, aanvankelijk door betaling van de schoolmeesters in de scholen van de kluften en later 
aan de eigen diaconiescholen. 

Overigens viel het spijbelen niet alleen kinderen en ouders te verwijten, want in oktober 1777 
klaagden de diakenen, ‘dat de Noorderschool onnodig facantie geeft om turven’ (mogelijk de aan-
voer van turf naar de Stad, die plaatsvond in het najaar). Hoewel het toezicht strenger was gewor-
den, bleven de diakenen klagen over de ‘vele abuisen’ die er op de scholen waren. Zij verweten 
de meesters, dat zij zich niet inspanden om na te gaan wat de redenen van absentie van kinderen 
waren, dat zij de kinderen om halfvier lieten uitgaan, dat zij soms kinderen voor absent aante-
kenden die wel present waren en ten slotte dat ze de lijsten niet aflazen. Maar ook de mentaliteit 
van de leerlingen zelf speelde een rol, want in 1777 verzochten de diakenen de inspecteurs om de 
kinderen te manen meer respect voor de ondermeesters te betonen. Alle maatregelen ten spijt werd 
in september 1785 ‘wederom jeets gerept van eenige wandevoiren omtrent de arme kinderen’.660

In de tweede helft van de achttiende eeuw legde de gereformeerde diaconie dus een behoorlijke 
nadruk op het onderwijs, niet alleen waar het de discipline en de regelmatige schoolgang betrof, 
maar ook in die zin dat kinderen, eer zij in aanmerking kwamen voor een uitboedeling, het lezen en 
schrijven voldoende moesten beheersen. Zij werden daartoe geëxamineerd door ‘inspectores’ en pas 
wanneer die hun kennis als voldoende beoordeelden, verkregen zij een fiat. Aanvankelijk maakten 
de diakenen op deze regel nog weleens een uitzondering, zoals in het geval van Geesjen Hindriks 
in oktober 1757. Zij vroeg een uitboedeling voor haar veertienjarige dochter Lutjjen Harms, die 
echter nog ochtendonderwijs op de Noorderschool genoot. De diakenen overwogen vervolgens om 
in dit geval Luttjen toch met een uitboedeling te laten vertrekken:

ter oorsake op een goede dienst konde komen, waartoe altoos geen gelegentheijd, hoewel anders goed soude sijn, 

dat hetselve kind nog een weineg op school ging, om een uitboedeling an haar te besorgen

Dat er een tendens bestond om de voorwaarde van voldoende onderwijs voor het verstrekken van 
een uitboedeling in de praktijk strenger toe te passen, blijkt uit het voorbeeld van Johanna Andries, 
die in 1769 een uitboedeling voor haar zoon Johannes verzocht, opdat hij op de vaart kon gaan. 
De diakenen wezen het verzoek echter af ‘om reden dat de jonge nog niet genoeg lezen en schrijven 
konde’.661 In dergelijke gevallen viel ook het onderwijs onder het zogenaamde rendementsprincipe 
en verkozen de diakenen de investering in de opleiding van iemand die daarmee langer op de uit-
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gaven aan de bedeling drukte, boven de mogelijkheid om hem zo spoedig mogelijk uit de bedeling 
te laten verdwijnen en een eigen inkomen te laten verwerven. Sinds 1787 legde ook de evangelisch-
lutherse Gemeente meer nadruk op de schoolgang van haar kinderen.662

Godsdiens tonderwi j s
Naast het grotere accent op onderwijs ging de kerkenraad zich steeds meer bekommeren om de 
godsdienstige vorming van degenen aan wie hij steun verleende. De wijze waarop dit gebeurde, 
was veelal bevoogdend en accentueerde standsverschillen.663 Het betrof het godsdienstonderwijs 
aan kinderen zowel als volwassenen. Arme kinderen kregen al catechisatie in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw. Zo stelde ds. Johannes Martinus in 1663 voor om de jonge kinderen van 
het Diaconie-Kinderhuis het een en ander aan vragen en antwoorden bij te brengen inzake het 
christelijke geloof, in verband met de voorbereiding op de catechismus.664 Sinds juni 1669 was er 
in het weeshuis op vrijdagochtend vanaf tien uur catechisatie in aanwezigheid van de predikant.665 
Overigens gaven ook de schoolmeesters catechisatie aan de kinderen, die ze tevens ‘vermaenden tot 
Christelijke seden [en] afschrickten van de schendinge van Godts naem’.666

Catechisatie als specifieke vorm van godsdienstonderricht kwam voor het eerst op de agenda 
in 1724, toen de boekhoudend diaken de kerkenraad voorlegde, ‘of het niet dienstich was, dat de 
arme luijden onder de diaconije behorich wijrden onderweesen in de religie door een bequaem 
persoon, daer toe an te stellen’. De kerkenraad leek aanvankelijk te voelen voor de aanstelling van 
een catechiseermeester ‘tot het onderwijsen van de arme lijden’: ‘soo wijerde de saeke in sich selven 
loffelick geoordeelt dat de arme lijden wijrden onderweesen, ende tot kennisse der waerheit mochte 
komen’. Het probleem was echter, dat men eerst de middelen moest vinden waarvan de aan te 
stellen catechiseermeester kon bestaan.667 Veel kerkenraadsleden waren een jaar later echter van 
mening, dat de armen maar door de diaconiedienaren moesten worden aangespoord om wekelijks 
naar de godsdienstoefeningen te gaan om aldaar godsdienstonderwijs te ontvangen, zodat er geen 
aparte catechiseermeester hoefde te komen. Anderen vonden echter, dat het stadsbestuur wel zou 
beschikken over een fonds of de middelen voor een dergelijke functie en wanneer dat niet het 
geval was, konden wel bussen bij de catechisaties worden geplaatst uit de opbrengsten waarvan een 
catechiseermeester kon worden betaald. Ten slotte waren er nog kerkenraadsleden die van mening 
waren dat een dergelijk voorstel niet alleen schadelijk was voor de diaconie, maar ook afbreuk deed 
aan de catechisaties.668 De meningen over dit onderwerp bleken ook bij volgende besprekingen 
verdeeld, en een oplossing was dermate veraf, dat de kerkenraad op 25 augustus 1726 besloot 
om dit punt van de agenda af te voeren. Daarop maakten de diakenen een inventarisatie van de 
arme lieden in de kluften, zodat zij naar de predikanten konden gaan om in hun catechisaties 
godsdienstonderwijs te krijgen. Vervolgens werd het verzamelen van de namen van die armen een 
probleem, aangezien de diakenen de grenzen van de kluften van de predikanten niet kenden. 669 
En zo was de catechisatie der armen als een voortdurend terugkerend agendapunt inmiddels een 
slepende kwestie geworden.



169

7  zo rg vo o r s pe c i A l e c At e g o r i e ë n

In 1738 kwamen Burgemeesters en Raad met het voorstel, om voor de personen en kinderen 
die in het stadsmagazijn in de Haddingestraat gingen werken, een schoolmeester aan te stellen, bij 
wie ze ’s avonds na het werk konden leren ‘en geoeffent worden’.670 Het behoeft verder geen betoog 
dat de kinderen in de weeshuizen van de diaconie een gereformeerde opvoeding ontvingen, volgens 
opdracht van de kerkenraad:

Alle kinderen, die in dit huis besteed zijn, sullen voor eerst ende vooral neerstelijk in de ware kennisse Gods ende 

onses Saligmakers Jesu Christi, ende in alle Christelijke deugden onderweesen, ende tot een Godsalig, stil ende 

eerbaar leeven gehouden worden. 

In de praktijk was het de schoolmeester die in het weeshuis het godsdienstonderwijs verzorgde. 
Hij leerde de wezen het Onze Vader, de geloofsartikelen, de tien geboden, het ochtend- en avond-
gebed, voor en na de maaltijd, de instelling van de doop en het avondmaal, enkele geloofsvragen 
uit zogenaamde ‘vraagboekjes’, de catechismus en de Psalmen van David. Volgens het reglement 
vond dit onderwijs in het Groene Weeshuis plaats op woensdag en zaterdag. Kort na de oprichting 
van het Blauwe Weeshuis verzorgde de predikant-voorzitter van de voogdij godsdienstonderwijs op 
maandagen. De schoolmeester hield wekelijks op vrijdagochtend catechisatie in de voogdenkamer 
voor de grote kinderen, met het doel dat de weeskinderen op zondagen tijdens catechisatie in de 
kerk behoorlijk zouden kunnen antwoorden op geloofsvragen. Deze opzet werd gehandhaafd in 
het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis. Sinds 1726 kwamen daar nog eens twee avonden 
in de week bij, waarschijnlijk omdat de voogdij onvoldoende tevreden was over de vorderingen op 
grond van de gewone catechisatie. Tot het einde van de achttiende eeuw bleven dergelijke avond-
catechisaties in zwang.671

De teleurstellende resultaten waren voor een belangrijk deel te wijten aan onwil en onmacht 
tot leren, getuige de vele klachten van de voogden. Zo waren er in 1729 veel kinderen die ‘door 
leuheid zig absenteeren’ en was in 1785 de ‘traagheid der kinderen in het leren der Godlijke waar-
heden’ aanleiding om onwilligen te straffen met het blok tijdens de zondagse kerkgang. Een zekere 
Hendrik Ramaker maakte het in 1788 wel heel bont, want hij ‘had op een valsch handschrift van 
zijn baas versogt van de catechisatie te blijven’. Om de kinderen enige kennis van de gereformeerde 
religie bij te brengen, werden allen verplicht op zondagen zowel naar de ochtend- als de middag-
preek in de Martinikerk te gaan. De oudsten moesten bovendien de vroegpreek bijwonen. Voor 
deze gedwongen kerkgang toonden de kinderen weinig animo. Wanneer het maar even kon, tracht-
ten zij zich daaraan te onttrekken. Dat gebeurde niet alleen door letterlijk te ontsnappen, maar ook 
door een ziekte te simuleren of werkzaamheden voor te wenden. De voogdij trachtte met allerlei 
maatregelen het verzuim tegen te gaan. Dat gebeurde onder meer in 1670 door de binnenvader te 
instrueren de poorten gesloten te houden tot de aanvang van de kerkgang. Kinderen die zonder 
toestemming van de godsdienstoefeningen wegbleven, wachtte sinds 1731 een nacht op het rooster 
en kerkgang met het blok. Verscheidene jongens kregen wegens kerkverzuim straf met de ‘pese’ of 
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de ‘roede’. Alle voorzorgsmaatregelen en straffen ten spijt zagen kinderen herhaaldelijk kans om bij 
de kerkdiensten weg te blijven. De onverschilligheid ten aanzien van de godsdienst in het algemeen 
en bij de studie van de gereformeerde leer in het bijzonder leidde ertoe dat vele kinderen traag 
waren in het afleggen van de geloofsbelijdenis, of daar zelfs nooit aan toe kwamen. Uiteindelijk 
waren die omstandigheden aanleiding om in 1789 opnieuw het afleggen van de ‘belijdenis des 
geloofs’ als voorwaarde te stellen voor een vertrek met consent uit het weeshuis. Feitelijk was een 
dergelijke bepaling al vastgelegd in 1674/1675 en herhaald in 1732.672

De catechisatie voor schoolgaande kinderen uit bedeelde gezinnen werd vergemakkelijkt door 
die te verbinden aan de diaconiescholen.673 Evenals bij het reguliere onderwijs aan deze scholen 
was er een scherp toezicht op aanwezigheid bij de godsdienstlessen. Daartoe moesten de school-
meesters op zondagen een lijst (‘cedul’) afgeven met de namen van kinderen die absent waren bij 
de catechisatie. Dat leidde in 1774 tot een klacht van een der diakenen, toen de meester van de 
Zuiderschool dit verzuimde.674 Maar ook op de Noorderschool verliep deze opzet niet vlekkeloos, 
want in 1778 merkten de diakenen op: ‘bij de Noorder Schoole valt aanmerking hoe er zoo weinig 
kinderen op de categ[isatie] zijn’.675

Beroepsop le iding
Behalve onderwijs in lezen en schrijven konden kinderen van regulier bedeelde gezinnen in aan-
merking komen voor een opleiding. Er worden kinderen genoemd bij het korvenmaken, de deken-
weverij, het boekbinden en het molenmaken. Daarnaast kwam ook nog het schoenmaken voor, een 
opleiding die in de weeshuizen vrij algemeen was. Vanuit het eerder vermelde rendementsprincipe 
investeerde de diaconie soms in de opleiding van kinderen. Een voorbeeld van een dergelijke, 
bescheiden uitgave was die in 1768 voor de zoon van Catrijna Groppers. Hij kreeg op voorspraak 
van de diakenen van zijn kluft toestemming om ‘eenige schoenmakers gereedschap tot zijn ambagt 
nodig, bedragende 2 guld[en] 6 st[uivers] te koopen’. Ook de zoon van Arent Schuurmans weduwe 
kreeg in 1781 schoenmakersgereedschap; de uitgave daarvoor liet de diaconie over ‘an de zuinig-
heid der Broeder’. Buiten hen waren er nog vier jongens voor wie de diaconie zich dergelijke 
uitgaven getroostte. Van hen bedankte de zoon van Anna Geertruid Cornelis in 1780 persoonlijk 
de diakenen in de consistorie voor de aan hem verstrekte instrumenten. Ten slotte kreeg de ‘schoen-
makersjonge’ Pieter Pieters in 1777 nog een schootsvel van de diakenen en worden in 1785 twee 
jongens van een bedeeld gezin bij het schoenmaken vermeld.676 Dergelijke uitgaven waren er ook 
voor andere beroepen, zoals voor de zoon van Hendrikjen Tobias, voor wie de moeder via de dia-
conie een voorschot ontving ‘tot inkoop van instrumenten tot ’t knopedraagen’. Voorts verleenden 
de diakenen aan de zoon van Gerrit of Geert Lukas scheepstimmermansgereedschap, nadat hij 
aanvankelijk een paar wolkammen had gekregen. Opvallend is de verstrekking van gereedschap 
aan Jan Gerrits, in 1793. Hij kreeg via de diaconie gereedschap voor het beeldhouwersvak, maar 
het is niet bekend, of hij dit ambacht is gaan uitoefenen.677 In al deze gevallen lijkt het om uitzon-
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deringen te gaan, want het zijn de enige vermeldingen van kinderen uit bedeelde gezinnen die een 
specifieke beroepsopleiding volgden of daarvoor de middelen aangereikt kregen.

Ook waren er nogal wat zoons van bedeelde ouders die leerden wolkammen en daarmee enig 
inkomen verwierven; in totaal 33.678 Het kammen van wol was de laatste bewerking voor het 
spinnen. Het kammen geschiedde in opdracht van wolkammers die vijf à zes knechts en enkele 
leerjongens in dienst hadden.679 De jongens van de bedeelde gezinnen behoorden waarschijnlijk 
tot de laatste categorie. Voor het overige gingen er veel kinderen ‘op dienst’, bij het leger, of ‘op de 
vaart’. De diakenen vermelden er in hun notulen en protocollen respectievelijk 150, 35 en 11.680 
De diaconie was vrij passief ten aanzien van het aanbieden van een beroepsopleiding aan bedeelde 
kinderen. Daarvoor zijn verschillende mogelijke redenen aan te voeren: de eigen verantwoordelijk-
heid van de ouders, de in beginsel tijdelijke aard van de bedeling, met name in het geval van jonge 
ouders en ten slotte het kostenaspect. 

Geheel in tegenspraak met de geringe bemoeienis van de diakenen met de opleiding van kin-
deren uit bedeelde gezinnen, was de gang van zaken bij de diaconieweeshuizen, waar er juist een 
gericht beleid was met betrekking tot opleidingen. Het doel was dat de wezen zich, wanneer ze het 
weeshuis verlieten, zelfstandig konden redden.681 De jongere kinderen werkten, afhankelijk van 
hun vorderingen in het onderwijs, al een gedeelte van de dag in de breikamer, later in de breiwin-
kels. Wanneer de voogden van mening waren dat jongens voldoende onderwijs hadden genoten, 
plaatsten zij hen bij een ambacht. De gemiddelde leeftijd van die besteding was rond de veertien 
jaar. Het kwam echter wel voor dat de voogdij relatief jonge kinderen bij een baas besteedde. Zo 
brachten de voogden in 1732 de elfjarige Daniel Berents bij het boekbinden onder, op voorwaarde 
dat hij ’s ochtends ter schole ging. Dat laatste was hard nodig, want zijn ‘moij’ vroeg meer aandacht 
voor zijn onderwijs, omdat de jongen het lezen en schrijven niet beheerste.682 

Overigens was boekbinden een ambacht dat maar weinig voorkwam als beroepsopleiding van 
weesjongens. Bij deze opleidingen was het aandeel van het kleer- en schoenmaken met tezamen 
50 procent het grootst. Daarna volgde het wolkammen en zeilmaken. Het grote aantal leerling-
kleermakers hield verband met een op verzoek van de weeshuisvoogden in 1674 genomen raads-
besluit dat inhield dat meester-kleermakers vrijstelling kregen van de betaling van armengeld 
aan het snijdersgilde voor de weeshuiskinderen. Bovendien beschikte het Groene- en Blauwe 
Gecombineerde Weeshuis sinds 1679 over een eigen kleermakersbaas, zodat het mogelijk was 
om wezen intern in het kleermakersambacht op te leiden. Het relatief hoge aantal zeilmakers en 
wolkammers hield ongetwijfeld verband met de omvangrijke stedelijke textielnijverheid. Via de 
school van het weeshuis, voornamelijk via werkzaamheden als ondermeester en door oefening in 
de praktijk, bracht een aantal weesjongens het tot schoolmeester. Onder hen waren enkelen die 
vanwege lichaamsgebreken geen ambacht konden uitoefenen, hetgeen de keuze voor een school-
meesterscarrière verklaart. Herhaaldelijk gingen weesjongens als ondermeester in de provincie aan 
de slag. Daarnaast belandden zij in een serie van andere beroepen, zoals dat van slotenmaker, kui-
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per of zelfs goudsmid. Het ambacht van slotenmaker was trouwens in 1675 nog taboe. In dat jaar 
verzocht een slotenmaker hem een weesjongen toe te wijzen, maar de voogdij weigerde dat ‘opdat 
d’eene van den andere de kunst van sloten te openen tot nadeel van dit huijs en tot haar eigen 
verderf niet aan leeren’. Mogelijk hadden de voogden dit tot hun schade en schande ondervonden, 
want in 1668 besteedden zij nog wel een weesjongen bij een slotenmaker.683

Grafiek 3. Opleiding weesjongens 1630-1774

Bron: Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, tabel p. 69.

Het kwam geregeld voor dat jongens van beroep veranderden, bijvoorbeeld omdat zij als leerling 
bij een bepaald vak onvoldoende vorderingen maakten. Ook gebeurde het, dat de voogdij wegge-
lopen jongens na terugkeer bij een ander ambacht plaatste. In zo’n geval hield het weglopen waar-
schijnlijk verband met de behandeling door de leermeester. Een voorbeeld daarvan was Abraham 
Christoffers Meijers. Hij was in 1730 weggegaan bij zijn patroon ‘om dat die hem wilde verpligten 
meer om boodschappen te doen als om’t kleermaken te leeren’. De voogden zochten daarop voor 
hem een andere baas.684

De meisjes werden na hun schooltijd bij het spinnen of het speldenwerken geplaatst, waarvoor 
ze ‘s middags naar een naai- of speldenwerkswinkel togen. Na verloop van tijd oordeelden de voog-
dessen voor welk werk een meisje het meest geschikt was: speldenwerken, naaien of een loopbaan 
als dienstbode. Deze laatste categorie moest ten minste twee jaar als werk- of keukenmeid in het 
huis dienen, voordat zij dit met consent van de voogden mochten verlaten. Hoewel zeer weinig 
bekend is over het spinnen is deze activiteit waarschijnlijk ook door de jaren heen in het weeshuis 
uitgeoefend; volgens aantekeningen uit 1674 en 1788 beschikte het weeshuis over één of meer 
spinkamers.685

Om het naaien te leren, werden de meisjes uitbesteed. Dit ‘linnennaaien’ stond tevens voor het 
‘naijen, letteren, sticken, bindgaten en het stoppen’. Dat gebeurde tot 1784 buitenshuis. Vanaf dat 
jaar onthieven de voogden de binnenmoeder van de zorg voor het herstelwerk en soortgelijke klus-
sen en trokken zij een naai-juffrouw aan. Dit moest een gereformeerde, ongehuwde en kinderloze 
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vrouw tussen de 40 en 50 jaar zijn. Zij moest school houden van 8 tot 12 uur en van 1 tot 6 uur. 
’s Zaterdagsmiddags waren er geen naailessen. Voor haar werkzaamheden ontving de naai-juffrouw 
een traktement van 50 gulden, vrije woning, kost, verwarming en verlichting, kleding en schoeisel. 
De interne naaischool liep aanvankelijk niet naar behoren. Er was te weinig werk voor de meisjes 
en een in 1786 geplaatste krantenadvertentie om opdrachten van derden te bemachtigen leverde 
weinig op. Dit deed de voogdij het volgende jaar besluiten meisjes die geen naaiwerk hadden, naar 
de breikamer van het weeshuis te sturen. Uiteindelijk ging in 1790 de helft van de naaikinderen 
naar de breikamer.686

Een ander deel van de meisjes leerde speldenwerken. Tot 1674 gebeurde dat in speldenwerks-
winkels in de Stad. In laatstgenoemd jaar besloten de voogden om de ‘speldewercksmaeghden’ 
onder te brengen in een woning naast het weeshuis. Toen dit huis een jaar later klaar was, werkten 
aanvankelijk nog niet alle speldenwerksters op één plek. ‘Jantien’ in de Nieuwe Ebbingestraat 
mocht vooreerst nog ruim 30 meisjes voor zich laten werken. En in 1693 waren er nog drie winkels 
elders; in 1710 nog twee. Gedurende de eerste jaren van de achttiende eeuw was het speldenwerken 
bepaald geen lucratieve nijverheid. Een van de ‘meesteressen’ kon haar verplichtingen niet nako-
men en de ander trachtte tevergeefs onder haar contract uit te komen. In 1730 kwam definitief 
een einde aan deze huisnijverheid, nadat het besluit reeds vijf jaar tevoren was genomen, vanwege 
het geringe voordeel.

Ten slotte was er nog een vorm van handwerken die enkele meisjes leerden: het zogenaamde 
‘wollenaaien’. Dit was waarschijnlijk de vervaardiging van mannen- en vrouwenkleding ‘om de 
meisjeskamer mede te dienen’. Enkele weesmeisjes werden daartoe besteed bij kleermakers en 
naaisters.687 Toch letten de voogden erop dat de meisjes naast hun werkzaamheden het lezen en 
schrijven min of meer beheersten. Zo kregen naaimeisjes nog enig onderricht ‘om niet al ’t ange-
leerde te verleeren’. Aan het einde van de achttiende eeuw gold dat tevens voor de keuken- en 
werkmeiden. Dat deze goede bedoelingen niet altijd het gewenste effect sorteerden, bleek toen in 
1735 Maria Petjes op 23-jarige leeftijd bij haar eervol ontslag uit het weeshuis in plaats van haar 
handtekening een kruisje zette.688

De jongens leerden op jonge leeftijd het breien en wolspinnen. Wanneer ze ouder waren 
geworden, moesten ze aan het werk bij ‘sodane bequame, eerlijke en profijtelijke ambagten ende 
werken, waar toe sij geneigt ende bequaam geoordeeld worden van den Opsienders van ’t Huis’. Zij 
moesten daartoe worden geplaatst bij ‘Gereformeerde, Godvresende ende nugtere meesters ende 
meesteressen, die bequaam sijn haar in ’t werk ’t onderwijsen, in tugt te houden ende met een goed 
exempel in ’t leeven voor te gaan’.689

Ook voor het weeshuis had een goede besteding bij een ambacht voordelen, want de pupil 
had vanaf zijn eerste leerjaar verdiensten. Behalve de duur van de besteding werden de verdien-
sten vastgelegd in een contract tussen de voogden en de leermeester. De verdiensten stegen ieder 
leerjaar. Jannes Warners bijvoorbeeld verdiende als leerling-‘zarkhouwer’ bij Gerrit Scholtens in de 
Sleemenderstraat gedurende vijf jaren respectievelijk 6, 12, 24, 36 en 48 stuivers per week. Dat was 
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relatief veel, want de jongens die bij een kleer- of schoenmaker werkten, deden dit in hun vierde 
jaar meest voor 9 en soms voor 12 stuivers. De verdiensten van wolkammers en zeilmakers lagen in 
het vierde jaar iets hoger, namelijk gemiddeld op 12 stuivers. De hoogste inkomsten van leerling-
kleer- en -schoenmakers bedroegen respectievelijk 24 en 27 stuivers per week. Voor wolkammers 
en zeilmakers waren die bedragen respectievelijk 40 en 28,5 stuivers. De hoogst bekende verdienste 
was van iemand die wekelijks 61,5 stuivers bij een zeeschipper kreeg.690

Wanneer we het geheel aan beroepsopleidingen van kinderen van bedeelde gezinnen en wezen 
overzien, dan lijkt het beeld weinig rooskleuring. Voor arme kinderen lag er over het algemeen 
geen glansrijke carrière in het verschiet. Bij kinderen uit bedeelde gezinnen was zelden sprake van 
een beroepsopleiding. Velen gingen ergens ‘op dienst’, als knecht of dienstbode, sloten zich aan 
bij het leger of vertrokken op de vaart.691 De weesjongens en -meisjes kregen daarentegen wel een 
opleiding. De meisjes kregen onderricht dat gericht was op het huishouden en op thuiswerk als 
naaister. De jongens genoten over het algemeen een opleiding tot kleer- of schoenmaker; helaas 
beroepen die weinig perspectief boden en waarvan de uitoefenaars een gerede kans liepen om in 
armoede te geraken. De voorbeelden van weesjongens die zich wisten op te werken tot bijvoor-
beeld volwaardig gildelid, zoals dat van de eerder vermelde Pieter Hindriksz, die tinnegieter werd, 
zijn zeldzaam. De kansen om het milieu van armoede of wat daaraan grensde te ontstijgen, waren 
kennelijk niet groot. Hieruit blijkt dat men zich bij de diaconieweeshuizen niet zozeer richtte op 
‘verheffing’ van de kinderen, dat wil zeggen: proberen om hen via onderwijs of opleiding tot een 
hogere sociale klasse te laten promoveren. De enkelen die de wel gelegenheid kregen de Latijse 
school te bezoeken, mislukten jammerlijk. De opleidingen die de diaconieweeshuizen regelden, 
waren er vooral op gericht om van wezen eerzame arbeiders te maken die zelf hun – weliswaar 
schrale – kost verdienden en niet bij de diaconie hoefden aan te kloppen.692 

ui t b o e D e l i n g

Wanneer kinderen van bedeelde gezinnen de leeftijd van ongeveer 16 jaar hadden bereikt – de leef-
tijden liepen uiteen van 13 tot 21 jaar, maar de uitersten waren uitzonderingen – en hun examen in 
de kennis van het lezen en schrijven met goed gevolg hadden afgelegd, ontvingen zij een uitboede-
ling. In veel gevallen gingen de meisjes daarna ‘op dienst’, dat wil zeggen dat zij ergens dienstmeisje 
werden of naaister, terwijl de jongens een ambacht gingen uitoefenen, op de vaart gingen of soldaat 
werden.693 De uitboedeling die zij bij hun vertrek uit het ouderlijk huis van de diaconie meekregen, 
bestond over het algemeen uit kleding. De diakenen bepaalden in 1763 dat de waarde van der-
gelijke verstrekte boedels het bedrag van acht gulden in geen geval mocht overstijgen.694 In 1777 
bepaalde de diaconie dat ‘inkoomstig de uitboedelingen op ’t zuinigste behardtigd moeten worden 
en op zijn meest niet moet te boven gaan de som[me] van 6 g[u]l[den] 10 st[uiver]’.695

Om een dergelijk ‘starterspakket’ te ontvangen, richtten de ouders, maar vaak ook de kinderen 
zelf, een persoonlijk verzoek aan de diakenen. Niet altijd beschikten de diakenen gunstig op zo’n 
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verzoek. Sinds de jaren zeventig van de achttiende eeuw kregen de kinderen pas hun uitboedeling 
wanneer zij waren geëxamineerd door de ‘Inspectores’ van de beide diaconiescholen die de Stad 
telde. Zoals bij het eerder genoemde geval, toen in 1769 Johanna Andries bij de diakenen verzocht 
om een uitboedeling voor haar zoon. De diakenen weigerden haar verzoek omdat de jongen onvol-
doende kon lezen en schrijven.696 Hieruit blijkt dat de diakenen lezen en schrijven als belangrijke 
bagage voor het verdere leven zagen. Een ander reeds aangehaald voorbeeld betrof een meisje van 
14 jaar dat een goede dienstbetrekking kon krijgen. Dit buitenkansje was ook voor de diakenen 
een reden om haar van een uitboedeling te voorzien, waarbij zij wel aantekende dat het goed zou 
zijn indien ze nog meer onderwijs volgde.697 In een ander geval kreeg de dochter van de weduwe 
van Arend Schuurmans een uitboedeling die niet de som van vijf gulden en vijf stuivers te boven 
mocht gaan, ‘omdat niet volledig aan de inspectoren konde voldoen’.698 Overigens ging het niet in 
alle gevallen uitsluitend om behoorlijk onderwijs dat de uitgeboedelden moesten hebben genoten, 
maar ook om een degelijke vakopleiding. Zo weigerden de diakenen in oktober 1769 de uitboede-
ling van een zekere Lammert Tuk ‘heen ter tijd zijn ambt perfect kent’.699 

Een tweede voorwaarde, die eerder al impliciet aan de orde kwam, was dat de kinderen daad-
werkelijk het ouderlijk huis moesten verlaten. Toen Margijn Hindriks in 1784 om een uitboedeling 
vroeg, weigerden de diakenen omdat zij niet op dienst ging, maar bij haar moeder bleef wonen. 
Tijdens diezelfde bijeenkomst tekenden de diakenen eveneens bezwaar aan tegen het verzoek van 
de dochter van Gosse Jans, maar noteerden daarbij wel: ‘dog zo dezelve op de dienst mogte koomen 
dat men dan wijl haar examen redelijk wel heeft gedaan, daar naader in zoude voorzien’.700

Wanneer de kinderen hun uitboedeling hadden ontvangen, bedankten zij in de meeste geval-
len de diakenen persoonlijk voor de zorg die zij als lid van een bedeeld gezin hadden ontvangen 
en voor de aan hen verstrekte goederen. Dat formuleerde men als volgt: ‘Mettien Roos stont in de 
vergaderinge binnen, bedankende voor de uitboedelinghe’.701

Veel van de verzoeken ontvingen de diakenen jaarlijks in mei. Traditioneel was mei de maand 
om te verhuizen of een arbeidsbetrekking aan te gaan, een gebruik dat tot ver in de twintigste eeuw 
in stand bleef.702 

zo rg vo o r vo lwA s s e n e n

Werken in  rui l  voor  onderhoud 
In de loop van de achttiende eeuw – met een aanloop in het laatste kwart der zeventiende eeuw – 
veranderde het denken over armoede en armenzorg onder invloed van de Verlichting. Vanuit het 
heden kunnen als sleutelwoorden voor die nieuwe opvattingen de termen ‘uitsluiting’ en ‘verhef-
fing’ worden gehanteerd. Uitsluiting behelsde dat armen ‘van buiten’ steeds moeilijker toegang 
kregen tot de plaatselijke armenzorg. De verheffingsgedachte ging uit van onderricht en arbeid als 
‘sleutels naar een betere tijd’ via welke de ‘eigen’ armen op een hoger plan konden worden gebracht. 
Belangrijke instrumenten daartoe waren – behalve de diaconale armenscholen – de werkhuizen, die 
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in de Republiek als paddenstoelen uit de grond schoten. Deze aanpak kreeg gestalte in een groeiend 
besef dat de traditionele opzet van de armenzorg tekortschoot om in de noden van de aanzwellende 
schare van behoeftigen te voorzien. Overigens waren werkinrichtingen evenmin als armenonder-
wijs uitvindingen van de Verlichting; het betrof hier een hernieuwd initiatief, zij het gebaseerd op 
een ander gedachtegoed: ging het voorheen vooral om het voorzien in het eigen onderhoud, of om 
straf, voortaan moesten armen via arbeidstucht vooral worden gevormd tot burgers.703 Als oude 
wijn in een nieuwe zak kreeg het beproefde middel van een werkhuis – dat al gepropageerd werd als 
idee ten tijde van het humanisme – door de opvattingen van de Verlichting een nieuwe impuls.

Werkhuizen waren inderdaad geen nieuw verschijnsel. Zij maakten reeds opgang in de zeven-
tiende eeuw. Het principe van deze instellingen was dat werk de onderstand zoveel mogelijk moest 
vervangen. Enerzijds was dat op basis van morele argumenten, anderzijds op grond van economi-
sche overwegingen. Ook speelde een motief als handhaving van de openbare orde mee. Praktisch 
betekende dit, dat in dergelijke armenhuizen gezonde armen werden tewerkgesteld om daar zelf 
hun kost te verdienen.704 Wie een plaats accepteerde, toonde fatsoen en meegaandheid en ontving 
in ruil daarvoor werk, voedsel en onderdak. Wie weigerde, toonde werkschuwheid en kon rekenen 
op een gerechtelijke straf in de vorm van dwangarbeid of op een sanctie van de diaconie of een arm-
bestuur in de vorm uitsluiting van alle hulp. Per armenhuis konden de omstandigheden voor dege-
nen die er werkten sterk verschillen en variëren van uiterste ellende tot een redelijk onderkomen. 
Overheersend was de gedachte dat de armenhuizen zichzelf moesten bedruipen uit de opbrengsten 
van het werk der bewoners, maar zij werden nimmer een zakelijk gezonde onderneming. Telkens 
bleek dat na verloop van tijd de inkomsten van een dergelijk experiment niet opwogen tegen de 
vaste bedrijfsuitgaven. Niettemin waren deze instellingen een belangrijk wapen in de strijd tegen 
bedelarij en brachten ze een van de nieuwe ideeën over armenzorg in de praktijk: bijstand door 
arbeid. Tegenwoordig beschouwen sommige historici armenhuizen als instrumenten voor arbeids-
regulering. Volgens deze gedachtegang ging het dan niet zozeer om rekrutering van arbeiders uit 
de behoeftigen op momenten dat de vraag naar arbeid groot was, als wel om het onderhouden van 
een arbeidsreserve in slappe tijden.705

De Republiek kende gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw talloze werkhuizen met 
daarnaast andere vormen van werkverschaffing gebaseerd op particulier initiatief, gecombineerd 
met de arbeidsinzet van armen als goedkope werkkrachten. Een vroeg voorbeeld, in 1630, daarvan 
was te vinden in Delft, dat door een zestal kapitaalkrachtige lakenkopers uitverkoren was als vesti-
gingsplaats voor een compagnie tot uitoefening van de lakenweverij. Het voornaamste motief voor 
vestiging aldaar waren de loonkosten, die veel lager uitvielen dan in Amsterdam, waar vijf van de 
zes betrokken lakenkopers zetelden. Daarenboven toonde het Delftse stadsbestuur zich bereid een 
volmolen te laten bouwen en gratis onderdak aan een tiental wevers te verschaffen. Doorslaggevend 
was echter het aanbod om 125 weesjongens van tien jaar en ouder als arbeidskrachten met een 
elfurige werkdag te leveren. De lakenwevers en de Delftse magistraat sloten een contract voor zes 
jaar. Gedurende die tijd zouden de jongens worden opgeleid tot wever. In de praktijk kwam daar 
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echter vrijwel niets van terecht en zette de compagnie hen uitsluitend in bij het kaarden, spinnen 
en spoelen van de wol. Het was dan ook geen wonder, dat onder dergelijke demotiverende omstan-
digheden na enkele jaren nog maar een derde van het afgesproken aantal weesjongens bij de wevers 
werkzaam was.706 De stad Zwolle bekostigde in 1687 de inrichting van een werkhuis waar bedeel-
den garen moesten spinnen ten behoeve van de zeilmakerij, een initiatief van kooplieden uit het 
Noordhollandse Wormer. Door een gebrek aan mogelijkheden om de werkdiscipline voldoende te 
handhaven, sloot dit werkhuis al na twee jaar zijn deuren.707

De Groninger diaconie hanteerde vanaf het moment dat zij in het leven was geroepen de stelre-
gel dat wie in staat was om te werken, zoveel mogelijk in zijn of haar eigen onderhoud moest trach-
ten te voorzien. Daarnaast streefde het stadsbestuur ernaar om een textielnijverheid in Groningen 
te vestigen. Zowel magistraat als diaconaat zagen wel iets in de combinatie van beide: de stedelijke 
armen, volwassenen en kinderen, die alleen maar geld kostten, konden als goedkope werkkrachten 
worden ingezet in de stedelijke textielnijverheid. Zo hanteerden zij feitelijk al de stelregel ‘werken 
in ruil voor onderhoud’. Op basis van dat uitgangspunt trachtte de diaconie in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw enkele malen mee te liften op de – overigens niet succesvolle – pogingen van 
het stadsbestuur om een textielnijverheid op te zetten, namelijk in 1594, 1602 en 1624. Voorts 
ondernamen de kerkenraad en de diaconie tot tweemaal toe pogingen een werk- of spinhuis op 
te richten, namelijk in de jaren 1619-1625 en 1634-1641.708 In feite trachtte men ook van het in 
januari 1609 opgerichte tuchthuis een soort van werkhuis te maken, waartoe men in december van 
dat jaar overwoog er ‘weverijen’ te vestigen.709 Het was immers de bedoeling dat de geïnterneerden 
met ‘hun handen arbeit de kost [moesten] verdienen’, zoals het vonnis van vele ‘criminele senten-
ties’ in de zeventiende en de achttiende eeuw luidde. 

Na het mislukken van zowel het eerste als het tweede spinhuis volgden van de zijde van de 
Stad en de diaconie nieuwe pogingen om een textielindustrie op te zetten met inzet van de werk-
kracht van plaatselijke armen, een streven dat feitelijk een rode draad vormde gedurende de gehele 
zeventiende eeuw. Sinds 1641, toen vooreerst een einde kwam aan de werkinrichtingen die in het 
leven waren geroepen door de stedelijke overheid en de gereformeerde kerk, richtte de Stad zich 
wederom op het particuliere initiatief. In de Republiek was het aan het einde van de zestiende en 
in het begin van de zeventiende eeuw gebruikelijk dat stedelijke overheden ondernemers van elders 
lokten door hun aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden in het vooruitzicht te stellen. Dat kon vari-
eren van een gratis burgerschap tot vrijstelling van diensten als de nachtwacht, belastingvrijdom 
en het bieden van faciliteiten als bedrijfsruimte. Bij de instroom van hugenoten in de jaren 1680 
grepen de stadsbesturen op deze aanpak terug.710

Het sp in-  o f  werckhui s  (1619-1625)
Bij de kerkenraad leefden in maart 1617 plannen voor het oprichten van ‘ein werckhuis’, dat 
de taken van de diakenen moest verlichten.711 Uiteindelijk kwam de wens van het consistorie in 
de vorm van een verzoek terecht bij het stadsbestuur, dat zijn medewerking verleende, in eerste 
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instantie door een goede locatie ter beschikking te stellen.712 In de loop van de volgende zomer 
was de zaak in zoverre rond, dat het werkhuis, inmiddels ‘spinhuys’ gedoopt, ‘veerdich was ende 
gebruickt konde worden’.713 Vermoedelijk was deze inrichting gevestigd in een gedeelte van het 
jacobijnerklooster, waarin zich ook het tuchthuis bevond.714 Er diende vervolgens nog door de 
diakenen samen met een gecommitteerde van het stadsbestuur een goede verordening te worden 
gemaakt.715 Volgens het ‘Registerboek’ had het spinhuis ten doel om zowel bedelaars als bedeelden 
met arbeid de kost te laten verdienen. De diakenen zouden er bedeelden onderbrengen; de dia-
kendienaars bedelaars. Het werk was overigens niet alleen bestemd voor volwassenen, want ook 
kinderen die groot en sterk genoeg waren, moesten alle dagen spinnen. Ook armen die aan huis 
gebonden waren, kregen spinwerk opgedragen. Het geheel kwam onder toezicht te staan van een 
‘bequaam mester der arbeiders’, de spinhuismeester, die op zijn beurt weer onder de diakenen 
stond. In tegenstelling tot deze spinhuismeester – de eerste spinhuismeester was Johan de Haan716 
– die inwonend was, mochten de ‘werckluiden ofte spinders’ niet in het werkhuis blijven slapen. 
Onder werktijd, waarschijnlijk van 7 tot 12 en van 1 tot 8 uur, moesten ze zich behoorlijk gedra-
gen, wat overigens ook gold tijdens hun gang naar en van het spinhuis. Wie de regels overtrad, 
kon sancties verwachten: bedelaars wachtte het tuchthuis en armen verlaging of stopzetting van 
hun wekelijkse uitkering.

De verwachtingen waren hooggespannen, naar weldra bleek te hoog. Hoewel het spinhuis de 
diaconie ook financiële verlichting had moeten brengen, bleek in december 1620 dat het spinhuis 
‘tot dese tijdt toe met mercklijcke groote schaede van den Armen-buidel is staende geholden’. Die 
achteruitgang bleek ook uit het aantal kinderen. Waren er aanvankelijk zo’n vijftien werkzaam, 
na december 1620 waren het er nog tien. Hun verdiensten waren erg onregelmatig, maar lagen 
over het algemeen tussen de zes en tien stuivers per week. Om in de belabberde financiële situatie 
verandering te brengen, was een nieuwe regeling noodzakelijk. De genomen maatregelen tonen, 
dat de diaconie haar financiële risico’s trachtte te verminderen, maar wel het toezicht bleef houden. 
Iedere drie maanden moest rekenschap worden afgelegd door de diakenen, van wie er telkens twee 
gedurende een halfjaar met het werkhuis waren belast; iedere drie maanden trad één af. Pas in 1622 
bleken de inkomsten de uitgaven te overstijgen, hetgeen ook gold voor de twee navolgende jaren. 
Spinhuismeester Johan de Haan kreeg zijn ontslag in 1624, een jaar waarin de inkomsten van het 
werkhuis opnieuw sterk terugliepen. In mei 1625 hield het werk- of spinhuis op te bestaan.717

 
Een tweede  ‘sp inne-  o f t e  werckhui s’  (1634-1641)

‘die omlopende bedelaers te wercke te stellen’

Toen particulier initiatief wederom was mislukt – er volgde na het bovenstaande nog een experi-
ment van een Engelsman in 1624 – en daarmee een einde was gekomen aan de inzet van armen 
in de textielindustrie, zon de diaconie zelf opnieuw op middelen tot werkverschaffing voor haar 
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armen. Een belangrijke stimulans zal de nawerking zijn geweest van de crisis waarin de diaconie 
verkeerde in de periode 1626-1629, jaren van grote duurte en wegvallende diaconie-inkomsten. De 
diaconie zag zich daarop genoodzaakt draconische bezuinigingsmaatregelen te nemen, waaronder 
de uitzetting van vele bedeelden uit de Stad. Terwijl de gunstige effecten van die genomen maatre-
gelen in de navolgende jaren 1630-1633 langzaam wegebden, trachtte de diaconie in de aanvang 
van 1634 de oplopende kosten van de armenzorg in te perken. Naar aanleiding van een verzoek van 
de kerkenraad stelden Burgemeesters en Raad een commissie in om zich te beraden op de rijzende 
problemen. De uitkomst was, dat de magistraat de aartsdiaken toestemming verleende om vlas en 
wol in te kopen ter verwerking door de armen. Dit moest geschieden door een ‘bequaem man [...] 
dewelcke ’t selve vlas ende wolle mach uithdoen aen de armen om te spinnen ende het gaeren weder 
te entfangen onder betalinge van een behoirlick spinloon.’ Opnieuw moest men uitzien naar een 
locatie om deze werkzaamheden onder te brengen, kortom: een nieuw ‘spinne- offte werckhuis’. 
Voor het toezicht op deze instelling werden uit het midden van de diakenen een boekhouder en 
twee voogden gekozen.718

De kerkenraad stelde voor het nieuwe werkhuis een werkkapitaal, groot 1.500 gulden, beschik-
baar. De ‘opsiender’ van dit tweede spinhuis, Geert Harmens, zou van de diaconie jaarlijks een 
traktement van 300 gulden ontvangen. Het financiële toezicht geschiedde als voorheen: gecom-
mitteerden van de kerkenraad en van de magistraat controleerden de rekening van de boekhouder 
van het spinhuis.719 Na ruim vijf jaar besloot de kerkenraad het spinhuis te reorganiseren, ‘also het 
een tydtlanck zeer verslapt is’. Twee predikanten en vier ouderlingen moesten samen met de boek-
houder en voogden de problemen van het werkhuis bespreken. Het resultaat was, dat dit meer op 
zichzelf kwam te staan. De spinhuismeester Geert Harmens ontving niet langer loon, maar nog wel 
de vergoeding van zijn huishuur ten bedrage van 60 gulden jaarlijks en een rentevrij werkkapitaal 
van 1.000 gulden, mits hij daarvoor een borg zou stellen. Over de financiën volgde een moeizame 
discussie en uiteindelijk stemde de kerkenraad ermee in, dat de spinhuismeester, volgens zijn eigen 
voorstel, voortaan jaarlijks 60 in plaats van 100 gulden zou ontvangen, en hij dan tevreden zou 
zijn met een werkkapitaal van 500 gulden.720 Ondanks de reorganisatie liepen de zaken niet voor-
spoedig, want in februari 1641 rapporteerde de boekhouder van ’t Spinhuis dat ‘also de handel van 
de meester zeer slecht was en hij niet veel spinnens uijtleverde’.721 In 1641 kwam een einde aan de 
activiteiten van dit tweede spinhuis. 722

Juist in de moeilijke jaren veertig van de zeventiende eeuw, toen de diaconie met hoge uitgaven 
kampte, moest zij vanwege de sluiting van het tweede spinhuis de inkomsten uit werkverschaf-
fing ontberen. Aan het einde van die periode, in 1648, moest een commissie van het stadsbestuur 
samen met afgevaardigden van de diaconie ‘beramen in wat voege zodanig werkhuis tot meesten 
dienst van de stad kan worden besteld’. Dit naar aanleiding van de toenemende bedelarij en 
armoede ten gevolge van de Vrede van Munster.723 Blijkbaar kwam dit initiatief verder niet van de 
grond, want de bronnen zwijgen over eventuele plannen of concrete stappen. Pas in 1675, toen de 
diaconie opnieuw in financiële moeilijkheden verkeerde en naar ‘middelen tot redres’ zocht, zoals 
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wering van vreemde armen en maatregelen tegen bedelen, kwam de ‘oprichtinge van een draperie 
of werchuis’ weer ter sprake.724 Dit kreeg een vervolg in 1676 toen het stadsbestuur een tweetal 
raadsheren committeerde om met de aartsdiaken na te gaan welke maatregelen konden dienen tot 
verlichting van de diaconie. De bedoeling was om daartoe overleg te plegen met de werkhuismees-
ters ‘ten eijnde de ledighgaende armoedt werk mogen werden verschaft t’zij met wolle spinnen off 
anders’.725 Opnieuw zijn van de navolgende jaren geen verdere plannen of concrete stappen bekend. 
Pas jaren later kreeg de werkverschaffing met de komst van de hugenoten een nieuwe impuls door 
de combinatie van particulier ondernemerschap met de arbeidsinzet van Groninger armen.

Par t i cu l i e r  ini t ia t i e f  ( I )  –  de  komst  van de  hugenoten

‘de kunst van het laecken en sergie bereijderijen’

Het particuliere initiatief ten dienste van de werkverschaffing, zoals dat zich voordeed aan het einde 
van de zestiende eeuw en omstreeks 1625, keerde terug in het laatste kwart van de zeventiende 
eeuw. Nu voor een tweede maal een diaconiewerkhuis was mislukt in zijn opzet om de kosten van 
de armenzorg te drukken, was het zowel voor de diaconie als voor het stadsbestuur van het grootste 
belang dat armen als goedkope werkkrachten konden worden gebruikt ten behoeve van de textiel-
industrie. De diaconie hoopte daarbij op vermindering van haar uitgaven, de Stad op een opbloei 
van de textielnijverheid. Een herleving van het streven naar een combinatie van werkverschaffing 
en het aantrekken van particulier ondernemerschap in de textielindustrie deed zich vooral voor 
in de jaren tachtig en negentig van de zeventiende eeuw. Dit hing samen met ontwikkelingen in 
het buitenland, in het bijzonder de steeds grimmiger wordende vervolging van de hugenoten in 
Frankrijk.

Evenals andere stedelijke – maar ook gewestelijke – besturen in de Republiek hoopte de magi-
straat van Groningen baat te hebben bij de komst van Franse ambachtslieden: zij zouden een 
impuls kunnen geven aan de stedelijke nijverheid. Het Groninger stadsbestuur trachtte, evenals 
de Staten van Holland, hen te lokken door hun gunstige privileges in het vooruitzicht te stellen. 
Daarbij ging het vooral om vrijstelling van allerhande belastingen.726 De Stad vaardigde in 1681 
zo’n plakkaat uit, waarin zij Franse en Duitse lakenbereiders het burger- en gilderecht in het voor-
uitzicht stelde ‘ter bevordering van de koophandel, manufacturen en draperie’, naar het voorbeeld 
van een van 1673 daterend plakkaat met een soortgelijke strekking.727 Toen bleek eveneens het 
verband met de inzet van armen, want het stadsbestuur verzocht toen een commissie ‘om tot voort-
settinge der manufacturen ende draperie alhijr emant te despicieren om in het Groene ende Blauwe 
kinderhuis aengestelt te worden’.728 Behalve met belastingvoordelen trachtte men de ondernemers 
ook te lokken met goedkope arbeid.

Het plakkaat van 1681 trok in het daarop volgende jaar inderdaad een bonte stoet van 
ambachtslieden, waaronder een aantal drapeniers en andere textielwerkers die uit Frankrijk waren 
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gevlucht. Verscheidene van hen meldden zich door middel van verzoekschriften bij het stadsbe-
stuur. Overigens waren beide plakkaten niet uitsluitend bedoeld voor Franse textielwerkers, maar 
golden ze in principe voor alle vreemdelingen, zowel vluchtelingen als handels- en ambachtslieden 
van elders, die zich in de stad wilden vestigen. Zo werden ook anderen dan refugiés aangelokt. 
In alle gevallen betrof het ambachtslieden die werkzaam waren in de textiel. In concreto ontwik-
kelde het stadsbestuur in mei 1682 plannen om een textielnijverheid op te zetten in samenwerking 
met de in Amsterdam verblijvende Pierre Tiquet en Jean Cattel, respectievelijk ‘drapier’ en ‘saeij 
en sergiewercker’. Het belang van deze onderneming blijkt uit het feit dat men een sergeant van 
de stadhouder naar Amsterdam zond met maar liefst 1.500 gulden als een voorschot ten behoeve 
van de bestrijding van de onkosten van de overkomst.729 De magistraat borduurde voort op deze 
gedachte, toen hij refererend aan de resolutie van 1681 en indachtig de recente komst van enkele 
Franse drapeniers en textielwerkers ordonneerde, dat

de voogden van het Blauw en Groen gecombineerde kinderhuijs gehouden sullen sijn de weeskinderen voortaen 

te doen leeren de kunst van het laecken en sergie bereijderijen ende weverijen soo als deselve tegenswoordich bij 

de nieuws gearriveerde franse meesters wordt geleert.

De resolutie had nog een bredere strekking, want het ging bovendien om de inzet van kinderen van 
bedeelden, en een oproep aan de voogden van het Roode Weeshuis om burgerwezen te stimuleren 
dergelijke werkzaamheden te verrichten. Dit betrof zowel de textielnijverheid als andere ambachten 
van de ‘nieuws gearriveerde franse meesters’.730

Het stadsbestuur pleegde in 1683 overleg met Jan de la Mere, een drapenier te Leiden, die 
zich in Groningen wilde vestigen om greinen en andere stoffen te weven. Hij verzocht daartoe 
enige subsidie voor zijn verhuizing en verbond aan zijn komst nog enkele andere voorwaarden. De 
magistraat bood hem, boven de geldende privileges, 300 gulden onkostenvergoeding en zou hem, 
wanneer hij vier ‘stellen’ (weefgetouwen) in bedrijf had, tevens zes tot acht kinderen uit het diaco-
nieweeshuis ter beschikking stellen die zonder daarvoor loon te ontvangen gedurende anderhalf tot 
twee jaar voor hem zouden moeten werken.731 Ook ging de magistraat dat jaar in zee met Gaspar 
le Clerq uit Amsterdam, die binnen de Stad een ‘manufacturie van allerhande wollen stoffen’ wilde 
oprichten ‘onder genietinge van enige voorreghten en praerogatieven’. De raad achtte

zodanige manufacturie nar alle apparentie in dese stadt niet alleen van een gewenscht succes, [...] maer oock dat 

die ten respecte van derselver borgeren en ingesetenen besonder nut en dienstigh soude sijn.

Op grond van die overwegingen stond de magistraat Le Clerq toe om zijn ‘manufacturie’ op te 
richten onder een aantal voorwaarden. Zo had hij 20 jaar vrije inwoning in het diaconiekinder-
huis, zouden gedurende anderhalf jaar 25 kinderen van het Blauwe Kinderhuis zonder loon voor 
hem werkzaam zijn en daarna volgens de gangbare tarieven worden betaald. Ten slotte ontving 
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Le Clerq van het stadsbestuur een premie van 1.500 gulden en eventueel nog een even grote som 
in de vorm van een renteloze lening.732 Toen vijftien maanden na de start een onderzoek naar de 
voortgang van de nijverheid werd ingesteld, was de uitkomst teleurstellend. Een nieuw onderzoek 
volgde toen geruchten de ronde deden, dat Le Clerq plannen had om naar het Duitse te vertrek-
ken. De uitkomsten hiervan waren zo mogelijk nog bedroevender. Le Clerq verklaarde niet van 
plan te zijn naar Duitsland te vertrekken en hij maakte gewag van zijn financiële onvermogen en 
de grote schade die hij gedurende zijn verblijf in Groningen zou hebben opgelopen. Deze situatie 
hing waarschijnlijk samen met de slechte afzetmogelijkheden in en rondom de Stad, waarover Jean 
Cattel reeds in 1682 had geklaagd. Uiteindelijk moest Le Clerq in augustus 1688 ‘alle de vuilnis-
sen’ die nog in het Groene Weeshuis lagen op eigen kosten opruimen en daarmee tevens zelf het 
veld ruimen.733

Grootse plannen had ook een zekere Maria van Derbent, woonachtig te Amsterdam. Zij meldde 
zich eveneens in 1683 en wilde ‘ter voortzettinge van de koophandel’ in Groningen oprichten een

manufacturije van allerhande vreemde pointe kanten, borduircelen, ende diergelijcke kostelijcke hantwerken, met 

versoeck dat haer ten dien fine uijt de weeshuijsen mooge worden toegestaan een groot getal van kinderen de 

jonghste niet onder tijn jaeren tot 150 ofte meerder in getalle, om eenige tijdt niet ende daer nae voor loon tot hae-

ren dienste te wercken, dewelcke sij aennam soodaene manufacturen door bequaeme mestressen te doen leeren.

Tevens wenste zij een passende werkruimte voor de kinderen en een vrije woning voor haarzelf en 
de ‘mestressen’ die de kinderen in het handwerken moesten onderwijzen, en vroeg zij boven de 
verdere geldende privileges een octrooi voor de periode van zes jaar. Het stadsbestuur willigde de 
meeste voorwaarden in, zij het dat zij in plaats van vrije woning jaarlijks 75 gulden zou ontvan-
gen en dat het aantal weesmeisjes dat te harer beschikking zou staan 100 in plaats van 150 zou 
bedragen, die gedurende twee jaar zonder loon zouden werken en vervolgens ieder jaar daarop een 
hogere verdienste zouden ontvangen.734 Het waren inderdaad grootse voornemens, waar weinig van 
terecht lijkt te zijn gekomen.

Na de herroeping van het Edict van Nantes, in oktober 1685, zocht een nieuwe golf van 
Franse vluchtelingen een goed heenkomen in de Republiek. Opnieuw trok een deel van hen naar 
Groningen, waaronder een zekere Jean Briot. Hij was afkomstig uit Tours, een stad in Midden-
Frankrijk befaamd om haar zijdeverwerking, waar Briot dan ook als zijdekoopman een ‘considera-
bele negotie’ had gedreven.735

Briot wilde zich onder ‘genieting’ van de in 1673 en 1686 uitgevaardigde stedelijke ‘privilegien 
van de manufacturen, draeperijen en ververijen’ als ondernemer in Groningen vestigen, met enkele 
speciale voorwaarden. Zo zou Briot als bedrijfsruimte het gedeelte van het voormalige Groene 
Weeshuis in de Ebbingestraat krijgen, dat voorheen bij Le Clerq in gebruik was geweest. Tevens 
werd hem het Fraterhuis ter beschikking gesteld. Ook mocht hij gebruikmaken van de arbeid van 
21 weesmeisjes tussen de tien en 30 (sic!) jaar, uit het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis, 
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die gedurende een periode van drie jaren zouden worden onderwezen in het zijde scheiden, spin-
nen en weven, zonder daarvoor arbeidsloon, kost of inwoning te krijgen. Na het verstrijken van 
die periode zouden de meisjes echter door Briot moeten worden aangenomen tegen een behoorlijk 
dagloon, ‘nae een jeders bequaemheijt’. Hij kreeg tevens het burgerrecht en diverse belastingvoor-
delen, zoals vrijheid van impost op de inkomende materialen en waren voor zijn onderneming en 
vrijheid van impost op de uitgaande manufacturen.736 Reeds in 1692 ging het niet zo goed met de 
textielarbeid door bedeelden, want in dat jaar verhaalde de boekhouder van het Blauwe Kinderhuis 
op Briot een schade van 1.500 gulden voor drie jaren, aangezien hij voor zijn werkzaamheden 
21 kinderen van het weeshuis ter beschikking had gehad, zonder daarvoor te betalen. Bovendien 
liepen ook de inkomsten van de ‘breijde-caemer’ en de ‘spelde-wercks winkels’ terug.737 In 1696 
lijkt de onderneming van Briot ook alweer te zijn beëindigd, want in dat jaar werd het Fraterhuis 
voor een periode van drie jaar verhuurd aan Peter en Hendrick Smit om daar ter plaatse garen ten 
behoeve van zeildoek te laten spinnen.738 

Par t i cu l i e r  ini t ia t i e f  ( I I )  -  de  z e i ldoekni jverhe id

‘grof garen bequaem om seijlwerck daervan te maecken’

Peter en Hendrick Smit waren niet de eerste ondernemers die zich in Groningen bezighielden 
met de productie van zeildoekgaren. De eerst bekende particuliere ondernemers in deze tak van 
bedrijvigheid die zich in de Stad wilden vestigen, waren enkele ‘seijl-garen spinders in Hollant’. Zij 
ontvouwden in 1686 hun plannen:

om op het voordelighste voor de diaconije alhier nae het exempel van andere benabuirde steden te mogen accor-

deren met de cooplieden in Hollandt woonaghtigh over het spinnen en uitleveren van grof garen bequaem om 

seijlwerck daervan te maecken, tot welcke spinnerijen alhier te dien, bij meerder en minderjarige personen sijnde 

tot laste van de diaconije, sal worden gebruickt Jarges-gasthuis [= Fraterhuis] en ten dien einde de weinige wijven 

daer nogh in sinde op een ander bequaeme plaetse worden verplaetst.

Uiteindelijk kreeg deze nijverheid een ruimte ‘op de onderste zoldering achter het magazijn of 
kamer daar het stadsgeweer in wordt bewaard [...] tot het spinnen van garen tot grof linnen en zeil-
doek’.739 Dit onderkomen bevond zich klaarblijkelijk in het in 1687 vermelde ‘nieuwe werckhuijs’, 
gevestigd in de Haddingestraat. Daarin werden bedeelden ondergebracht die bij de halfjaarlijkse 
monsteringen in staat werden geoordeeld te werken. De diakenen maakten van deze tewerkgestel-
den een register op, aan de hand waarvan de diaconiedienaars konden nagaan, wie er al of niet 
vlas of hennep spon. De werktijden waren lang: in de zomerperiode van 1 april tot 1 augustus 
van ’s ochtends vijf tot ’s avonds zeven en gedurende de rest van het jaar volgens oordeel van de 
baas van het werkhuis. Deze moest onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd: wie zijn bevelen niet 
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of ten dele opvolgde, of tegensprak, kon rekenen op een berisping of op slaag, al naargelang de 
omstandigheden.740

Een soortgelijke onderneming vestigde Gerke Fokkes ‘van Oldeboorn in Westvriesland’ in 
1718. Hij verzocht in augustus van dat jaar het stadsbestuur

om alhier een zeilmakerie te mogen institueren en exerceren, waardoor hij tot ondersteuninge van arme huisge-

sinnen en diaconie veele kinderen, welke wegens haar minderjarigheid niets konnen verdienen en derhalven haar 

ouderen of diaconie tot een last zijn, an de kost konnen helpen.

Burgemeesters en Raad verleenden Gerke Fokkes daarop een octrooi om gedurende tien jaren in 
Groningen de zeilmakerij uit te oefenen en zegden hem een voor die nijverheid geschikte werk-
plaats toe.741 Waarschijnlijk was dat opnieuw het werkhuis in de Haddingestraat. Gerke Fokkes 
bedong voorts een vrije woning en vrijstelling van diverse plaatselijke belastingen als wacht-, drek- 
en lantaarngeld en van de pondkamer, dus soortgelijke privileges als het stadsbestuur eerder ver-
leende aan de hugenoten-ondernemers. De diakenen mochten ‘hun’ kinderen naar deze vorm van 
werkverschaffing brengen, maar aldaar zouden ze onder bevel van Gerke Fokkes als ‘meester’ staan. 
De werktijden waren ’s zomers gelijk aan die van het octrooi van 1687. ’s Winters werd gewerkt van 
zes uur ’s morgens tot acht uur in de avond. De werkenden hadden recht op een uur middagpauze. 
Ze ontvingen voor het gesponnene een zes duiten per pond, terwijl de draaier een oortje verdiende. 
Wanneer de reders meer zouden geven, zouden die betalingen navenant worden verhoogd.742

Een volgende spinnerij, tevens bedoeld voor het ‘toebereiden van caartsel tot zeijldoek’, verkreeg 
in 1736 een octrooi van de magistraat. Deze door Hendrik Derks geleide onderneming mocht 
wederom de zolder boven het magazijn in de Haddingestraat als bedrijfsruimte betrekken. Van de 
zijde van de Stad was werkverschaffing ten behoeve van de diaconie een belangrijk argument, want 
het besluit vermeldde dat de werkzaamheden waren bedoeld ‘om te konnen strecken tot soulaas 
van de groote armoede onder de Diaconie’. Hier konden alle regulier bedeelden die daar tijdens 
de halfjaarlijkse monstering geschikt voor werden geacht, tewerkgesteld worden, op straffe van 
verlies van uitkering. Van degenen die via deze werkverschaffing werden ingezet, diende daartoe 
een nauwkeurig register te worden aangelegd. Wie van het werk wegbleef zonder daarvoor geldige 
redenen aan te voeren, wachtte bestraffing. De werktijden waren gedurende het zomerseizoen gelijk 
aan die van de eerder genoemde ondernemingen. In de rest van het jaar mocht de baas ze ditmaal 
weer naar eigen goeddunken vaststellen.743 Waarschijnlijk was de onderneming van Hindrik Derks 
geen lang leven beschoren, want nog aan het einde van datzelfde jaar 1736 verleende de Stad 
andermaal een octrooi voor

het spinnen van zeijl en zeijl doecks gaarn het weven van zeijl en zeijl doeck, het spinnen en weven van sergien, 

baaijen, saijen en carsaijen, onverkortet in alles het reght van Jacques Foudronie hem bij vorige raads resolutie 

verleent.744
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De nieuwe ondernemer was Izaak Israels, die rond 1692 te Rotterdam was geboren als zoon van 
de Portugese jood Mozes Israel. Samen met zijn vrouw Rachel de Moire, met wie hij in 1692 was 
gehuwd, vestigde Izaak zich in 1724 vanuit Amsterdam in Sappemeer. Daar verkreeg hij een jaar 
later toestemming voor het drijven van koophandel en het uitoefenen van het slagersvak. In 1728 
vertrok de familie naar Groningen, naar een huis voor de toenmalige A-poort, dat hij reeds in 1731 
– met aanzienlijk verlies – verkocht. Uit het koopcontract blijkt, dat hij hier waarschijnlijk tabak 
verkocht. In het jaar dat hij in Groningen kwam wonen, kocht Izaak het burgerrecht en liet hij 
zich inschrijven als lid van het kooplieden- en kramersgilde. Omstreeks 1730 handelde hij tevens 
in juwelen. Hij was een man van betekenis in de bescheiden joodse gemeenschap die de Stad toen 
kende. In 1736 verkreeg Izaak Israels van Burgemeesters en Raad voor een periode van 20 jaar het 
alleenrecht om wollen stoffen en touw te vervaardigen. Van de hele onderneming kwam echter 
niets terecht en in 1743 deed hij vrijwillig afstand van zijn alleenrecht ten gunste van Jan Abrahams 
Bouwman. Uit deze overdracht blijkt dat het werk enige tijd stil had gelegen. Nu had Bouwman 
het octrooi van ‘spinderij en seilriederij’ voor de duur van 20 jaar.745

Bij al deze activiteiten ging het aanvankelijk waarschijnlijk om het spinnen van hennepgaren 
ten behoeve van de zeildoekweverijen in Krommenie, waarvoor aan het einde van de zeventiende 
en in de verdere achttiende eeuw ook diverse Friese spin- en werkhuizen werkzaam waren.746 De 
ondernemers die zich in Groningen vestigden, fungeerden daarbij als tussenpersonen tussen ener-
zijds de Hollandse zeildoekreders en anderzijds de diaconie die de arbeidskrachten leverde. Of 
behalve het spinnen van zeildoeksgaren in Groningen ook daadwerkelijk garen tot zeildoek werd 
geweven, is onbekend. Zoals we zagen, mislukten pogingen van Izaak Israels daartoe.

Tot slot verleende de Stad eveneens omstreeks 1736 nog een octrooi aan een compagnie, 
gevormd door de koopman Lesterhuis, de boekhouder Van Buizen en Manuel Middendorp. Eento 
Lesterhuis was in de periode 1728-1732 zelf diaken geweest en werd later ouderling en respectie-
velijk voogd en boekhouder van het Roode Weeshuis. Middendorp (of Medendorp) was diaken 
in de jaren 1747-1751 en daarvoor reeds lid van de gezworen meente en keurheeren, nadien als 
raadskeurheer.747 Het driemanschap verkreeg toestemming om ‘tot soulaas van een menigte arme 
menschen een rederije van verscheide stoffen’ te mogen oprichten. Na ‘anwending van veel moeite 
en kosten’ bleek niets te willen lukken dan alleen het ‘baaij en boesel weeven’, waarbij het drietal 
ondernemers over de 100 mensen aan het werk had. Toen het octrooi bijna voor de helft verstre-
ken was, verzochten zij verlenging en bovendien uitbreiding met het alleenrecht op het maken van 
‘soo genaamd broekstreep [of rouaans baai] en het spinnen van kaarsgaren’. De magistraat stemde 
hiermee in en verlengde het octrooi met nog eens tien jaar.748 Blijkbaar verliepen de zaken toen 
niet goed, want reeds in november 1747, iets meer dan een jaar na de verlenging van het octrooi, 
richtte de compagnie zich alweer tot het stadsbestuur met de mededeling dat zij wel genegen was 
het octrooi aan anderen over te doen. Er waren inderdaad gegadigden en wel in de personen van 
Johan Gabriel Gummer en Tonnis Boelman.749 Of hun onderneming van de grond is gekomen, 
is de vraag. Waarschijnlijk was dit niet het geval en kwam er na een periode van meer dan zes 
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d ecennia een einde aan de combinatie van privaat ondernemerschap en de inzet van armen als een 
vorm van werkverschaffing. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat de diaconie bij het falen 
van particulier ondernemerschap teruggreep op een ander beproefd recept: dat van een werkhuis.

Het s tadswerkhui s  (1786-1797)  -  ‘ Vl i j t  vermag a l l e s’
Nog in 1747, hetzelfde jaar waarin werkverschaffing voor armen in combinatie met particulier 
initiatief definitief leek te zijn stukgelopen, verzocht het stadsbestuur presiderend burgemeester 
Geertsema en zijn assessoren om middelen uit te denken waardoor ‘arme onvermogende menschen’ 
die nog gezond waren en in staat om met ‘handen arbeid’ de kost te verdienen, werk kon worden 
verschaft.750 Daarna volgen enkele jaren van stilte rondom de plannen tot werkverschaffing, totdat 
in 1752 de kerkenraad een voorstel indiende tot ‘het opregten van een werkhuijs voor arme en 
Diaconie persoonen’. Weer bleef verdere actie uit, evenals in 1758, toen de kerkenraad dit onder-
werp nogmaals bij het stadsbestuur aankaartte

Het Stadswerkhuis aan de Haddingestraat-oostzijde op een aquarel van J. Bulthuis, 1786. 
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ten einde zo veele menschen, die vooral in de wintertijt geen werk konden krijgen nog van de diaconie ene genoeg-

zame subsistentie ontfangen, waardoor zij, om niet van gebrek te vergaan, tot het beedelen hun toevlugt moesten 

nemen, werk verschaft wierde, om iets te verdienen, waar door vele verderfelijke loperijen zouden voorgekomen 

worden.751

In een poging de hoogoplopende kosten van de armenzorg te reduceren, stelde aartsdiaken Van 
Swinderen in de zomer van 1782 voor een huis te bouwen om daar voornamelijk uitbestede armen 
in onder te brengen, maar ook nu bleef het vooreerst bij plannen. Wel kam er ‘eene commissie 
(…) om een opstel te maken over de wegen en middelen tot redres van den vervallen staat der 
Diakonie’, bestaande uit twee predikanten, twee ouderlingen en de aartsdiaken. In januari 1783 
bogen Burgemeesters en Raad zich over het voorstel om een werkhuis op te richten ‘om te beletten 
het bedelen bij de straten en het voorgeven van geen werk hebben’. Dit leidde tot een prijsvraag die 
de gereformeerde kerk in verschillende kranten liet opnemen. De kerkenraad droeg de inzendin-
gen in september over aan het stadsbestuur, dat verder initiatieven ondernam tot realisatie van het 
werkhuis.752 De reden voor de overdracht is niet bekend, maar gezien de aanzienlijke kosten die een 
dergelijk plan met zich mee zouden brengen, kon de armlastige diaconie dit niet realiseren zonder 
steun van Burgemeesters en Raad. Dat het meer en meer een aangelegenheid van het stadsbestuur 
werd, valt alleen al af te lezen uit de benaming van het huis die langzamerhand van ‘Diakonie 
Werkhuis’ via ‘Werkhuis’ veranderde in ‘Stads Werkhuis’. 

Noch de gereformeerde diaconie, noch het stadsbestuur had duidelijke ideeën omtrent de opzet 
van een dergelijk werkhuis, waarschijnlijk omdat eerdere gerealiseerde concepten in de praktijk 
uiteindelijk niet lonend bleken. De uitgeschreven prijsvraag moest uitkomst brengen. Degene die 
daarop het beste plan indiende, wachtte als beloning een premie van tien dukaten. Het plan met de 
zinspreuk ‘Vlijt vermag alles’ werd als beste beoordeeld. De geestelijk vader van deze inzending ver-
koos echter de anonimiteit, want bij het bekroonde biljet was een briefje gevoegd met de tekst ‘De 
schrijver verlangt geen prijs, als goedkeuring, en schenkt de premite, waarmede bekroond mogt 
worden, aan het werkhuis of de diaconie’ en was ondertekend met ‘Grunofilus’. Via een aankondi-
ging in de krant werd de schrijver uitgenodigd zijn ware naam bekend te maken ‘ten einde dezelve 
van de maatschappij verdiende toejuiging van de verplichte dankbaarheid genieten moge’.753

Over het doel van het werkhuis bestond geen twijfel. Dit was tweeledig, namelijk het verlich-
ten van de financiële positie van de instanties die armenzorg verstrekten en ‘de aanwakkering der 
nijverheid van de schamele gemeente’. Eenzelfde oogmerk dus als men in het verleden had. De 
reden van de bekroning van Grunofilus’ plan is onbekend en ook is niet duidelijk wat het eventu-
ele vernieuwende element was. Het Stadswerkhuis kreeg een onderkomen in het ‘Stads arsenaal’, 
en diende officieel ‘om de behoeftigen daarin werk te verschaffen, de fabrijken op te beuren, de 
deugdzaamheid der handwerken te bevorderen, de nooddruft tegemoet te komen, en de luiheid 
te weren’.754 Het bestuur van het werkhuis werd gevormd door vier door de magistraat benoemde 
oppervoogden, die afkomstig waren uit de raad. De gereformeerde diaconie had het recht om vier 
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huisvoogden aan te wijzen, terwijl de andere godsdienstige gezindten twee assistenten mochten 
benoemen.755

Dit nieuwe Groninger Werkhuis opende uiteindelijk in juni 1786 officieel zijn deuren en ver-
schafte in het daarop volgende jaar reeds werk aan meer dan 300 personen, die overigens niet allen 
bedeelden waren. Zij liepen bij het betreden van het werkhuis onder een bij de opening ingemet-
selde gedenksteen door die het volgende opschrift droeg:

Vlied Lediggangers, die de Vadsigheid beminnen,

van dit gewijde Huis; hier woond de Nijverheid’.

Neen – treed deez voorpoort in, om zelf uw brood te winnen;

’t is Menschemin alleen, die u naar binnen leid:

Laat Dankbaarheid uw hart, laat Vlijt uw hand bestuuren.

Dis zal, der Stichteren naam, Roem Vol den Tijd verduuren.756

Vele door de diaconie ondersteunde armen trokken zich echter niets van deze stichtelijke spreuk 
aan. Zij zagen liever van de bedeling af, dan door de poort van het werkhuis binnen te treden om 
er vervolgens dankbaar en vlijtig te arbeiden.

In de herfst van 1788 hadden slechts 250 van de dan 1068 bedeelden – naast velen die zich 
vrijwillig meldden – in het werkhuis gearbeid. Zij hielden zich onder meer bezig met het wolkam-
men, spinnen en breien. Wie een dergelijk handwerk niet beheerste, ploos touw dat werd gebruikt 
bij de scheepsbouw. Aanvankelijk geschiedden de werkzaamheden voor rekening van plaatselijke 
handelaren in wollen goederen, later was dat ten bate van het werkhuis zelf. Een door het bestuur 
gekozen werkbaas hield toezicht op het werk. Hij gaf leiding aan de uitvoering van de spin- en 
brei-instructies en het lees-en-schrijfonderwijs. Voor de praktische uitvoering van het werk waren 
er spin- en breimeesters en een huisknecht. De werkenden moesten het gesponnen garen en de 
gebreide wol ter goedkeuring tonen aan de spin- en breimeesters, terwijl de werkbaas na een tweede 
controle het arbeidsloon uitbetaalde. Naast een vast weekgeld ontvingen de brei- en spinmeesters 
jaarlijks een aanvulling in de vorm van een premie die gerelateerd was aan de omzet. De huisknecht 
fungeerde als een soort van conciërge die moest zorgen voor het openen en afsluiten, het venti-
leren, het verwarmen en verlichten en het reinigen van het gebouw. Hij moest tevens oud touw 
gereedmaken voor bewerking en ter verkwikking van de werkenden thee bereiden, die de spin- en 
breimeesters vervolgens vanuit kruiken in de blikken kommen van de werkers schonken.757

Het werkhuis diende behalve voor de tewerkstelling van de plaatselijke armen en bedeelden 
die daartoe in staat waren, tevens als een soort van strafinrichting voor bedelaars. Degenen die een 
eerste of een tweede maal op bedelen waren betrapt, moesten er gedurende een dag opgesloten in 
een hok touw pluizen. Werden zij een derde maal aangetroffen, dan volgde een strengere straf. Het 
werk ving in voorjaar en zomer aan om zeven uur; in herfst en winter om acht uur. Vervolgens 
was er een lange pauze tussen elf en half twee, waarna het werk hervat werd en voortging tot res-
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pectievelijk zeven of acht uur, afhankelijk van het seizoen. Kinderen gingen ’s ochtends gedurende 
de werktijd naar school, maar volgden ’s middags in het werkhuis spin- en breionderwijs. In juni 
1786 stelde men een aparte opzichter aan voor het touwpluizen, terwijl in de voorgaande maand 
reeds een boekhouder was aangenomen ten behoeve van de financiële administratie. De aard van 
de werkzaamheden onderging tevens verbreding. Men startte met de vervaardiging van tapijten en 
ganglopers van koehaar en het spinnen van katoen. Dit laatste diende ter vervaardiging van pitten 
voor kaarsen. In het najaar van 1787 begon men met de verwerking van wol tot gesponnen garen 
en het breien van kousen voor eigen rekening. Dit, omdat het wolkammersgilde zijn belofte niet 
was nagekomen om in commissie in het werkhuis te laten produceren. In tegenstelling tot de terug-
lopende touwpluizerij floreerde de katoenweverij. Datzelfde jaar volgde een uitbreiding van het 
aantal weeftoestellen van één naar twaalf en in het daaropvolgende jaar stelde men een weversbaas 
aan met een verdienste van vijf gulden per week. Degenen die in het werkhuis werkzaam waren, 
behoefden in principe nog een geringe aanvulling van de diaconie, of in het geheel geen bedeling 
meer, want zij ontvingen een weekloon tussen de vijftien en de 40 stuivers.758

Naast de werkverschaffing aan volwassenen, speelde – zoals terloops reeds is aangeroerd – het 
onderwijs een rol. Volgens de opvatting van het stadsbestuur werden zij die

aan vuige ledigheid waren verslaafd, [...] van jongs af tot werken gewoon van zelven, bij hun oppassen in een 

toereikende kostwinninge onderlegd, terug gehouden om op het sweet en bloed van onze goede ingezetenen te 

teeren, en genoodzaakt het schandelijk beroep van hunnen ouderen te laaten vaaren.

Naast een beroepsopleiding hadden zij het ‘’t voorrecht van aan hunne zedelijke verpligting indag-
tig te zijn’. Dit geschiedde in de praktijk door het zingen van een bid- en danklied voor en na de 
werkzaamheden. Tevreden constateerde het stadsbestuur, dat de stadsstraten ‘ontruimd zijn van 
losbandige en uitspattende jeugd, die thuis of in de schoolen leert of in het werkhuis werkt’.759 

Sinds 1789 ging de financiële positie van het werkhuis achteruit en dekten de inkomsten niet 
langer de uitgaven. De jaarlijkse collecte en de veertiendaagse inzamelingen leverden dat jaar min-
der op dan voorheen en de inkomsten uit de nijverheid brachten onvoldoende op om het ontstane 
tekort te compenseren. Dat men moest werken met onwillige en veelal niet vakbekwame arbeiders 
ging bovendien ten koste van de kwaliteit, hetgeen van invloed was op de prijsstelling. Plannen ter 
verbetering van de positie van het werkhuis brachten niet de gewenste oplossing. Een prijsvraag 
in het najaar van 1789 baatte evenmin. Toen stadhouder prins Willem V het werkhuis op 23 sep-
tember 1791 met een bezoek vereerde, was de achteruitgang al ingezet en moesten tekorten met 
leningen worden gedekt in de hoop op betere tijden. Die braken echter niet aan en zo kwam in 
1796 na dertien jaren een einde aan het bestaan van het werkhuis. Een gebrek aan fondsen was 
zijn ondergang.760

De oprichting van het Stads Werkhuis in Groningen paste in de ontwikkeling van het denken en 
handelen met betrekking tot armoede en armenzorg in de tweede helft van de achttiende eeuw. De 
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traditionele opzet van de armenzorg schoot tekort om in de nood van de groeiende schare behoeftigen 
te voorzien en vergde een nieuwe aanpak. Bovendien won de opvatting terrein, dat voor bedeling een 
contraprestatie mocht worden verwacht. Ten slotte paste de stichting van werkhuizen, evenals van 
diaconiescholen, in de ‘verheffingsgedachte’ onder invloed van de Verlichting.761 

De pogingen om in de stad Groningen projecten in de textielnijverheid als werkverschaffing 
op te zetten, kunnen in verband gebracht worden met de Leidse textielnijverheid. Textiel was in 
laatstgenoemde stad de dominerende nijverheid, maar ondervond in de loop van de zeventiende 
eeuw toenemende concurrentie van de textielnijverheid op het platteland in zowel binnen- als 
buitenland. De verplaatsing naar het platteland hield verband met lagere lonen en het ontbreken 
van gildedwang. Hierdoor kende de textielnijverheid in Leiden vooral in de tweede helft van de 
achttiende eeuw een sterke teruggang.762 De ondernemers in Groningen trachtten te concurreren 
met goedkope arbeid, waarbij de inzet van armen, met name arme kinderen, een belangrijke rol 
speelde. Dit was aanvankelijk gunstig voor de concurrentiepositie. Bovendien was de grondstof wol 
ruimschoots aanwezig en de vraag naar wollen kleding in het eigen gewest relatief groot. Wat echter 
opviel, was dat zowel de stedelijke als de gewestelijke overheid – in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Friesland – weinig positieve maatregelen ter bescherming of stimulering van de brei-industrie 
ondernamen. De Staten van Stad en Lande verleenden in 1745 ter bevordering van de breierij 
wel vrijdom van belasting voor kousen die binnen de provincie waren vervaardigd van inlandse 
wol. Iets actiever toonden de Staten zich op het vlak van maatregelen om concurrentie te weren, 
iets waartoe de wolkammers zelf meestal het initiatief namen. Toch was de brei-industrie vrijwel 
uitsluitend aangewezen op eigen kracht en daardoor op de lange duur niet opgewassen tegen de 
voortdurend toenemende concurrentie. Mogelijk hing het verdwijnen van het Stadswerkhuis te 
Groningen, in 1796, samen met de achteruitgang van de brei-industrie, onder meer door het 
verlies van de Amerikaanse afzetmarkt en de onafwendbare opkomst van goedkopere, machinaal 
gefabriceerde halfkatoenen stoffen.763

Schuldsaner ing 

‘ter voldoening van hare pretensien op deselve’

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat degenen die in de bedeling werden opgenomen, 
tevoren veelal schulden hadden gemaakt om in hun levensonderhoud te voorzien. Toch was het 
aantal van hen die met schulden bij de diaconie aanklopten vrij gering, afgezien van hen die een 
eigen kamer of huis bezaten met het predicaat ‘bezwaard’. De oorzaak van dit geringe aantal is 
onduidelijk. Een van de weinigen die met schulden te boek stond, was de 58-jarige ‘predicants 
dogter’ Helena Schilts van Warfhuizen, die jaarlijks 50 gulden van de provincie ontving, ‘dog het 
welke alles door desselfs creditoren ontfangen word’.764 Bij enkelen van degenen die nog uitstaande 
schulden hadden, ging de diaconie over tot wat we nu ‘schuldsanering’ zouden noemen. Daarbij 
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traden de diakenen in contact met de schuldeisers om met hen tot overeenstemming te komen 
over een regeling om de schulden af te doen. Zo ontdekten de diakenen na het overlijden in 1772 
van Jan Hansens, die bijna drie jaar eerder als 61-jarige door de diaconie was opgenomen, enkele 
achterstallige schulden uit de periode voordat hij bedeling kreeg. Zij kregen de opdracht om aan 
de hand van de opbrengst van zijn nagelaten goederen zoveel mogelijk zijn schuldeisers tevreden 
te stellen.765 De schuld die Janna van Ulphen, de weduwe van Gerrit Willems, had opgebouwd, 
dateerde hoogstwaarschijnlijk van na haar opname in de bedeling in 1754. Zij kwam toen op 
32-jarige leeftijd met vier jonge kinderen bij de diaconie, van welke ze wekelijks tien stuivers en 
anderhalf brood ontving. Een halfjaar later verhoogden de diakenen haar uitkering met vier stui-
vers vanwege de verkoop van haar woning. Desondanks maakte ze blijkbaar toch schulden, want 
zes jaar later, in 1761, ontving de diaconie een voor haar bestemde erfenis ten bedrage van ruim 
654 gulden, waarop de diakenen van haar kluft toestemming kregen om ‘agterstallige schulden te 
voldoen’.766 Iets dergelijks deed zich voor bij de weduwe van Arent Pieters. In 1748 kwam zij als 
60-jarige met haar tien jaar oudere man bij de bedeling terecht. Arent overleed in 1754 en rond 
1766 had de 78-jarige weduwe, ‘swaar van de jigt’, het met een ‘simpel’ kind van 30 jaar met een 
uitkering van 16 stuivers en één brood niet al te gemakkelijk, terwijl de diaconie voor haar een erfe-
nis ten bedrage van 193 gulden opstreek. Bijna vier maanden na haar overlijden, in 1770, moesten 
de diakenen tot overeenstemming komen met de crediteuren over haar huurschuld.767

Van schuldsanering was ook sprake, toen de diaconie besloot om vijftien gulden en vijftien 
stuivers te betalen voor Neeltje Broers aan ‘mevrou Trip, ter voldoening van haare pretensien op 
deselve’. Naar aanleiding van die betaling besloten de diakenen wel om Neeltje vooreerst wekelijks 
vier stuivers op haar uitkering te korten.768 De diaconie ging echter niet in alle gevallen over tot 
schuldsanering, want in 1742 besloot zij ‘de schulde, zo Helene Jacobs dagelijx gemaakt had aan 
kremerwaar en v[er]schot, gedurende drie jaren, als mede gelt op een verwagte erffeniss’ niet te 
betalen.769 Hetzelfde gebeurde in 1771, toen diaken Van der Donk aan zijn confraters vroeg, hoe te 
handelen met de ‘agterstallige schulden’ van de weduwe Jan Hindriks. De diakenen autoriseerden 
Van der Donk en zijn confrater ‘om met de creditoren te accorderen, en so sulks niet geschieden 
koste, het hen te wijgeren’.770

zo rg vo o r s o l D At e n g e z i n n e n

 ‘verscheiden arme en nood-lijdende soldaeten vrouwen’

De houding  van de  armenzorg  t en  opzichte  van so ldatengezinnen
In de Historie van Groningen merkt Schuitema Meijer op, dat de gereformeerde diaconie van 
Groningen soldatengezinnen liever kwijt dan rijk was en die dus zoveel mogelijk elders trachtte 
onder te brengen. In hoeverre is dat juist en in welke mate waren deze gezinnen daadwerkelijk een 
belasting voor de armenzorg?
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In principe kregen soldaten van het ‘staande leger’ van de Republiek regelmatig soldij uitbe-
taald, hetgeen contemporaine schrijvers elders in Europa beschouwden als een bijzonderheid. De 
beloning was echter niet hoog: de betaling geschiedde per maand, maar één jaar bevatte zes zoge-
naamde lange of herenmaanden van zes weken en een resterende periode van 29 of 30 dagen. Dat 
wil niet zeggen dat zij zo lang op hun soldij moesten wachten, want de soldaten kregen wekelijks 
een voorschot op hun soldij in de vorm van de zogenaamde lening. Een soldaat ontving per 42 
dagen twaalf gulden en vijf stuivers, wat neerkomt op een weekbedrag van 40 stuivers. Dat was 
aanzienlijk minder dan een dagloner die op weekbasis rond de 84 stuivers verdiende. Op jaarbasis 
had een dagloner een inkomen van 165 gulden, terwijl dat voor een soldaat 100 gulden bedroeg. 
De soldij was dus geen vetpot. Daar stond wel tegenover, dat soldaten verzekerd waren van een 
continu inkomen. Bovendien hoefden ingekwartierde soldaten niet voor hun huisvesting te beta-
len. Wel moesten zij in hun eigen kost voorzien. Soldaten konden hun inkomen aanvullen met het 
verrichten van wachtbeurten en tijdelijke werkzaamheden voor burgers, waarvoor – voornamelijk 
tijdens de wintermaanden – zogenaamde werkpassen werden verstrekt.771 

Een complicerende factor met verstrekkende gevolgen voor de armenzorg was de wijze van 
betaling van de soldij. Die geschiedde door de zogenaamde solliciteurs-militair, zelfstandige onder-
nemers die een inkomen verwierven als geldschieter voor de compagniescommandanten. Deze 
solliciteurs betaalden de kapiteins bij het ingaan van iedere herenmaand de som voor de soldij. Het 
geld werd in de regel per wissel overgemaakt naar de plaats waar de compagnie verblijf hield.772 
Deze regeling had grote consequenties voor het onderhoud van soldatengezinnen. Wanneer – 
vooral in oorlogstijd – soldaten naar elders waren afgemarcheerd, kwam de soldij niet bij de achter-
gebleven gezinsleden terecht. De uitbetaling van de volledige soldij moest reglementair geschieden 
op de laatste dag van een herenmaand. De praktijk was anders, want ervaring had geleerd dat de 
verleiding voor de soldaten dan groot was om op grote voet te gaan leven of te deserteren. Daarom 
kregen soldaten hun soldij vaak eens in de week of per acht of negen dagen, in de vorm van een 
voorschot, de zogenaamde lening.773

Zolang de soldaten in de garnizoenssteden lagen, keerde de Raad van State maandelijks een 
vergoeding uit voor huisvesting, het zogenaamde serviesgeld, ook wel servitie- of logiesgeld gehe-
ten. Zodra de soldaten te velde trokken, staakte de Raad deze uitkering en moesten soldatenvrou-
wen en -kinderen een beroep op de armenzorg doen. Deze omstandigheden leidden ertoe, dat de 
Staten-Generaal in 1622 op voorstel van prins Maurits besloten om voortaan half serviesgeld aan 
de achterblijvende soldatenvrouwen uit te keren ‘geduyren[de] den tijt dat [zij] haer mans’ niet 
mochten of konden vergezellen.774

Oorlogen en oorlogsdreiging veroorzaakten een belangrijk deel van de problemen in de 
armenzorg in de Stad. Die vonden hun oorsprong voornamelijk in het feit, dat de diaconie en het 
leger onder verschillende autoriteiten vielen: de diaconie was een lokale, kerkelijke aangelegen-
heid die een aanzienlijke rol speelde in het geheel van de stedelijke armenzorg, terwijl het leger, 
als onderdeel van de defensie, een gewestelijke zaak was. Nu was dat overal in de Republiek het 
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geval, maar in Groningen was daarbij tevens de kiem aanwezig voor geschillen die terug te voeren 
waren op oude tegenstellingen tussen Stad en Ommelanden. De soldaten stonden op de betaalrol 
van de provincie. Zodoende namen zij en hun eventuele gezinsleden vanuit het gezichtspunt van 
de gereformeerde diaconie van de stad Groningen een bijzondere positie in. De gereformeerde 
kerk was zich al vroeg terdege bewust van deze dualiteit: de armenorde van 1610 bepaalde reeds 
duidelijk, dat soldaten die in dienst van de provincie waren geweest en in de stad woonden, recht 
hadden op onderstand van de diaconie, mits de provincie daarvoor jaarlijks een subsidie verstrekte. 
Daarentegen moesten soldaten die door de oorlog ‘gekrencket, verlammet ofte in armoet gheraden’ 
waren en weduwen en wezen die niet ter repartitie van de provincie stonden, met een ‘teerpen-
ninck’ (= reisgeld) naar hun plaats van herkomst worden gezonden.775

In principe bestond dus al in het begin van de zeventiende eeuw een regeling voor eventuele 
aan soldaten en hun gezinnen te verstrekken onderstand, maar in de praktijk leverde dit toch de 
nodige problemen op. Met de voortdurend terugkerende problemen rondom het onderhoud van 
arme soldatengezinnen kan men in feite de historische klok gelijkzetten: tijdens de oorlogen en 
gedurende enige tijd na afloop daarvan kreeg de gereformeerde diaconie van Groningen te maken 
met achterblijvende soldatengezinnen en terugkerende, afgedankte soldaten. Dat was het geval bij 
de afloop van het Twaalfjarig Bestand in 1621 en het opleven van de strijd nadien, maar ook na de 
beëindiging van die oorlog met het sluiten van de vrede van Munster (1648). En toen in 1672 de 
oorlog opnieuw zeer nabij was gekomen, tijdens de invallen van bisschop Bernhard van Galen van 
Munster, galmden vooral de echo’s van dit Rampjaar nog lang na. Tijdens de Negenjarige Oorlog 
(1688-1697) kreeg de diaconie het opnieuw moeilijk, hetgeen eveneens het geval was tijdens de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1715) en vooral de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). De 
kwestie van het onderhoud van soldatengezinnen door de gereformeerde diaconie van Groningen 
was ten tijde van de Republiek nog een laatste maal aan de orde bij de nadering der Fransen in 
1794-1795.

De bron van deze voortdurend terugkerende problemen was het feit dat de bepalingen van 
1610 omtrent de financiering van de ‘eigen’ soldaten en hun gezinsleden door de provincie en het 
terugzenden van ‘vreemde’ soldaten en hun gezinnen naar hun plaats van herkomst in de praktijk 
onvoldoende effectief bleken.

Geheel overeenkomstig de bepalingen van 1610 besloot het stadsbestuur van Groningen in 
1622, dus vlak na het aflopen van het Twaalfjarig Bestand, dat de kluften zorg moesten dragen voor 
het vertrek van alle vrouwen en kinderen van soldaten die afreisden en van garnizoen veranderden. 
Hiervan uitgezonderd waren degenen die zichzelf konden onderhouden en zij die verbleven in 
belegerde steden of veldlegers.776 Desondanks betekenden achterblijvende leden van soldatengezin-
nen in de praktijk tijdens oorlogen een (te) zware belasting voor de diaconiekas. Zo klaagden de 
diakenen van de gereformeerde diaconie in Groningen over ‘die last, die sie hebben van vrouwen 
ende kinderen der soldaten so tegenwordich te velde sinn’, toen in 1629 de strijd oplaaide rondom 
’s-Hertogenbosch.777
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En in het Rampjaar 1672 klaagde de diaconie dat ‘met dese velttocht vele soldatenvrouwen op 
de diaconie vervielen, met hare kinderen’.778 De klachten over het onderhoud van zulke gezinnen 
dat zwaar op de diaconiekas drukte, hielden aan tot 1677.779 Gedurende de periode 1690-1696, 
die grotendeels samenviel met de Negenjarige Oorlog, volgde van de zijde van de diaconie een 
nieuwe golf van klachten over soldatenvrouwen die aanspraak maakten op onderhoud. Zo meldde 
de boekhoudend diaken in 1690, ‘dat sijn cassa grotelijcks beswaert wierde door de wijven der 
soldaten, die te velde sijn’. Het uitblijven van klachten na 1696 hield zonder meer verband met 
de financiële bijdragen ten behoeve van de arme soldatengezinnen in de Stad, die de provincie 
gedurende enige jaren toekende. Toen die bijdragen in 1700 waren gestaakt, volgden opnieuw 
klachten dat de diaconie was bezwaard ‘met een groote menichte van soldatenvrouwen, wed[uwen] 
en kinderen’.780

In de achttiende eeuw was het niet anders. Reeds in het eerste jaar van de Spaanse 
Successieoorlog, 1702, sprak de syndicus van de Ommelanden over de ‘soldaten vrouwen welcke 
in soo een grote confluentie haar dagelijks bij het houden der landts dagen aldaer lieten vinden’. 
En in 1705 klaagde de boekhouder van de gereformeerde diaconie, vergezeld door twee diakenen, 
ten overstaan van de magistraat

dat dagelijks seer lastigh wierde gevallen van verscheiden arme en nood-lijdende soldaeten vrouwen, dewelke ’t een 

onmooglijkheid was te bestaan sonder te genieten eenigh subsidie van de diaconie.

Gedurende de resterende periode van de oorlog bleven de moeilijkheden voortduren.781 De gevol-
gen van de Oostenrijkse Successieoorlog werden bij de Groninger diaconie duidelijk merkbaar in 
1745. Het voorgaande jaar was Groot-Brittannië bij de oorlog betrokken geraakt en liet Frankrijk 
de Republiek weten dat het de Oostenrijkse Zuidelijke Nederlanden niet langer zou ontzien. Van 
toen af raakten Nederlandse troepen daadwerkelijk bij krijgshandelingen betrokken.782 De gerefor-
meerde diaconie ervoer, mede gezien de ‘slegte tijden en de toegenoomene armoede’, de menigte 
achtergebleven leden van soldatengezinnen als een ondraaglijke last. De boekhouder verwoordde 
dat in 1747 tegenover het stadsbestuur als volgt:

de menigvuldige en van tijd tot tijd anwassende armoede, en voornamentlijk door het overmatig aantal van sol-

daatenvrouwen en kinderen, dewelke, of schoon afgeweesen, en gelast van hier te vertrekken, sig egter heimelijk 

wederom hier binnen wisten te begeven en soo lang te verschuilen, tot dat door siekte of andere toevallen nood-

wendig, op dat niet van kommer en gebrek mogen omkoomen, door de diaconije al wederom moesten worden 

gesubsidieert.783

De bron van alle problemen die optraden bij de armenzorg ten aanzien van soldaten was in eerste 
instantie de financiering van de diaconale zorg voor arme soldatengezinnen. De diaconale onder-
steuning aan noodlijdende soldatengezinnen moest in principe worden bekostigd uit provinciale 
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bijdragen, zoals was neergelegd in de kerkenorde van 1610. In de praktijk bleek dat niet zo een-
voudig te zijn.

Het onderhoud van arme so ldatengezinnen met  provinc ia l e  b i jdragen

‘dat dese armen uith de provinciale middelen haer nootlijck onderholt mogen becomen’

Aanvankelijk leverde het onderhoud van nooddruftige soldatenhuishoudens niet al te veel proble-
men op. De diaconie ontving van de provincie tot 1626 jaarlijks een bedrag van gemiddeld zo’n 
5.000 gulden aan zogenaamde ‘stuiver en oortjesgelden’ of ‘rantsoenpenningen’, die naar schat-
ting omstreeks 25 procent van de totale diaconie-uitgaven dekten. Deze gelden waren afkomstig 
uit de verpachting van de generale middelen door het gewest, waarvan de Stad jaarlijks de helft 
ontving.784 De afschaffing van deze provinciale bijdrage aan de stedelijke armenzorg, juist in een 
tijd van schaarste en gebrek, betekende zonder meer een ramp voor de diaconie. Een vrij logische 
reactie hierop was de uitsluiting van verdere onderstand van militairen en hun gezinnen en daarom 
besloten Burgemeesters en Raad in september 1626

datt, ten aensien de ranzoen penningen bij de provincie werden ingeholden, alle soldaten vrouwe ende 
kinderen als provinciale armen affgeschaffet zijn’, zij het daarbij wel met de toevoeging ‘ende nochtans 
deselver uith armoede niet behoiren te vergaen, is goet gevonden datt sulcke affschaffinge den heren 
Gedeputeerden in Collegio door den secretaris Eeck geremonstreert zalle worden, met versoeck, dat 
deselve willen gelieven de versieninge te doen dat dese armen uith de provinciale middelen haer noot-
lijck onderholt mogen becomen.785

Wanneer voortaan in tijden van oorlog het aantal achterblijvende soldatenvrouwen en -kinderen 
hoog opliep, evenals na het beëindigen van conflicten het aantal afgedankte, vaak invalide soldaten 
steeg, dan liet dat probleem zich extra gevoelen bij afwezigheid van provinciale financiële onder-
steuning. De diaconie kreeg hiermee als hulpverlenende instantie als eerste te maken. Er waren 
rond het midden van de zeventiende eeuw zelfs enkele individuele soldaten of hun gezinsleden 
die zich rechtstreeks tot de kerkenraad wendden. Eén van hen was Monsieur de Mon een ‘soldaet 
doch oudt verarmt’, die verzocht ‘als sijnde een lidmaet der gemeinte, een subsidie van de diaconie 
tegen de winter’, waarop men hem 20 guldens toelegde. Een ander verzoek was afkomstig van de 
‘sergeants vrouw van cap[itein] Isselt’ die in de vergadering verscheen en met succes een subsidie 
verzocht voor de soldaat Jurjen Martthias ‘die aen watersucht langh kranck gelegen hadde, en voor 
wien de officieren hadden aangenomen het halve meesterloon te betaelen’.786 Dit betrof echter 
uitzonderingen, want de kerkenraad was niet de geijkte plaats om dergelijke zaken te bespreken: 
die hoorden immers thuis in de vergaderingen van de diakenen.
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Na de afschaffing van de ‘stuiver en oortjesgelden’, in 1629, diende het stadsbestuur van 
Groningen, na aanhoudende klachten en op aandringen van de diakenen en de kerkenraad, een 
van de eerste verzoeken in om financiële bijstand door de Staten van Stad en Lande.787 In het 
daaropvolgende jaar liet het stadsbestuur de namen optekenen van alle soldaten, hun vrouwen en 
kinderen. Deze maatregel hield niet alleen verband met de oorlogsomstandigheden, maar tevens 
met de toen heersende duurte. Behalve de gegevens van de soldatengezinnen moesten eveneens 
die van alle burgers en ingezetenen, studenten en dienstboden, vreemden en vagebonden wor-
den opgetekend.788 Het opvlammen van de strijd in het volgende jaar is ongetwijfeld – naast de 
doorwerkende effecten van de duurte – van invloed geweest op het verzoek van de boekhoudend 
diaken in november 1631, ‘dat men op naesten landtdacht een subsidium voor onse diaconie solde 
versoeken, ten ansien van die soldatenvrouwen en kinderen daervan onse armenbudel groten last 
heeft’.789 De soldatengezinnen vormden rond die tijd een zware belasting voor de gereformeerde 
diaconie van Groningen, getuige een uitspraak van de diakenen en de boekhouder in 1633, dat 
voor het onderhoud van de soldaten en hun vrouwen en kinderen maar liefst tweederde van de dia-
conale begroting nodig was, zodat slechts een derde resteerde voor de ‘eigen’, stedelijke armen.790

De Munsterse Oorlogen gaven opnieuw aanleiding tot problemen. Toen de diaconie in 1667, 
waarschijnlijk nog ten gevolge van de Eerste Munsterse Oorlog, kampte met het onderhoud van 
soldatenweduwen, die ‘tegen dese winter niet wel sonder haer grote incommoditeit konnen verson-
den werden’ volgde een subsidieverzoek aan de Statenvergadering, die daarop gunstig reageerde en 
een bedrag van 3.000 gulden ter beschikking stelde.791 Nog voor de feitelijke oorlogsomstandig-
heden in het Rampjaar, wilde de diaconie op 19 mei 1672, vanwege de vele soldatengezinnen die 
verzoeken om onderhoud indienden, reeds ‘een provisioneel subsidie’ aanvragen bij de provincie.792 
Aangezien het in veel gevallen gezinnen betrof van soldaten die op repartitie van de provincie ston-
den, richtte de Stad een verzoek aan de Staten van Stad en Lande om een bijdrage voor deze groep. 
Als argument gebruikte zij het wegvallen van de ‘rantsoenpenningen’, in 1626. Van een provinciale 
bijdrage was echter pas sprake na aanhoudende klachten in de jaren na 1675, toen Gedeputeerde 
Staten op de subsidieverzoeken van het stadsbestuur van Groningen tijdens landdagen in 1676 
uiteindelijk een bedrag van 300 gulden uittrokken.793

Een volgend financieringsprobleem deed zich voor tijdens de Negenjarige Oorlog. Na herhaald 
aandringen in 1690 doneerden de Staten alsnog 1.000 gulden, ‘om door de diaconen ten overstaen 
van de hr. Secretaris Robers an de meest behoeftige wijven der soldaten uitgedielt te werden’.794 Het 
daaropvolgende jaar wilde de diaconie opnieuw een verzoek om ondersteuning tot de provincie 
richten en tegelijkertijd toestemming vragen om enkele rentebrieven af te lossen, die zij bij de Stad 
had staan. Even leek de kwestie van de financiering structureel te zijn geregeld, toen vanaf 1692 de 
provincie gedurende enkele jaren gunstig reageerde op de subsidieaanvragen van de diaconie op de 
landdagen en de zo ter beschikking gestelde, substantiële bijdragen bijna routine werden.795 Zo ver-
strekten de Staten in 1692 maandelijks 100 daalders ten behoeve van de behoeftige soldatenvrouwen. 
In april 1693 kon de maandelijkse subsidie voor de soldatengezinnen dankzij de ‘mildaedicheit van 
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Haer Ed[el] Mog[enden]’ worden opgehoogd van 100 daalders naar 400 gulden. Vervolgens stemden 
de Staten na een verzoek in 1694 zelfs in met een maandelijkse bijdrage van 500 gulden. De stijgende 
lijn zette zich voort in het jaar daarop met een verhoging van nog eens 100 gulden maandelijks. In de 
drie jaren daarna, ten slotte, was er van de zijde van de provincie een ‘gratieuse continuatie van opge-
melte liberaliteit’ naar aanleiding van verzoeken van de gereformeerde kerkenraad van Groningen.796 
De maandelijkse bijdrage van de Staten was in 1698 700 gulden, wat op jaarbasis een provinciale bij-
drage van 8.400 gulden betekende. In het daaropvolgende jaar verminderde de provincie dit bedrag 
echter gevoelig, tot 250 gulden per maand.797

Delfzijl, dat met soortgelijke problemen als Groningen te kampen had, wenste ook in de sub-
sidie te delen en dat geschiedde, nadat een conflict met de stad Groningen over dit onderwerp in 
der minne was geschikt. Zodoende ontving de Delfzijlster diaconie in 1694 en de navolgende jaren 
via het Groninger stadsbestuur 175 gulden voor een geheel jaar ten bate van het onderhoud van 
soldatengezinnen.798 Maar aan die jaarlijkse gewestelijke bijdragen voor de diaconale armenzorg 
in beide steden kwam in 1700 een abrupt einde, terwijl de nood in dat jaar juist extra groot was 
vanwege de extreme duurte van levensmiddelen die toen in grote delen van Europa heerste.799 De 
boekhouder van de gereformeerde diaconie berekende dat in het duurtejaar 1699 de uitgaven voor 
de soldatengezinnen ruim 13.000 gulden bedroegen. Verrekend met de bijdrage van de Staten, die 
op jaarbasis 3.000 gulden bedroeg, kwam dus meer dan 10.000 gulden ten laste van de diaconie, 
terwijl de boekhouder bovendien nog becijferde ‘zodanig capitaal als de Diaconie van jaar tot jaar 
geduirende desen laatsten oorlog daar bij heeft ingeschooten’, groot ruim 24.000 gulden, zodat zij 
een totaalbedrag van meer dan 34.000 gulden aan de soldatengezinnen had besteed.800

De reden van de plotse weigering van de Staten om verder bij te dragen aan het onderhoud van 
soldatengezinnen door de stad Groningen is onduidelijk, maar deze ommezwaai hield mogelijk 
verband met financiële problemen van de provincie. In de jaren 1696-1700 kampte het gewest met 
tekorten op de rekening, terwijl er in 1701 een aanzienlijk overschot was door een belastingverho-
ging vanwege de oorlogstoestand.801 De gereformeerde diaconie overwoog tevens dat ten gevolge 
van een nieuwe toekenning van een provinciale subsidie ten behoeve van soldatengezinnen ‘ze dan 
allen naar de Diaconie zouden komen’. Daardoor konden de uit een dergelijke subsidie voortvloei-
ende lasten weleens groter zijn dan de baten.802 Dezelfde overwegingen speelden wederom een rol 
tijdens de Spaanse Successieoorlog. Dat bleek toen de diaken-boekhouder in 1703 de instemming 
van de gereformeerde kerkenraad verzocht om op de landdag een subsidie voor het onderhoud van 
soldatengezinnen aan te vragen. Het consistorie stemde daarmee in, mits het niet strekte tot schade 
van de diaconie. Deze mocht alleen onderhoud verstrekken aan ‘sodaene soldatenwijven, die ten 
uijterste in noot muchten sijn tzij door sieckte, of veelheit van kinderen’.803 De Staten wezen echter 
het verzoek af. Blijkbaar kwam hiermee vooreerst een einde aan de subsidieaanvragen. Verzoeken in 
1707 en 1710 strandden eveneens op de onwil van ‘de Heeren der Ommelanden’.804

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog richtte de boekhouder van de diaconie met goedkeuring 
van de kerkenraad en voorkennis van het stadsbestuur in augustus 1745 een aanvraag aan de ‘Heeren 
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Regenten der Provincie’, waarin hij vroeg dat ‘de fons weder geopent worden dier er te vooren was 
geweest om de soldaaten vrouwen en kinderen te onderhouden’. Het stadsbestuur zegde toe het ver-
zoek te ondersteunen en beloofde de diaconie tot november van dat jaar alvast extra hulp in de vorm 
van wekelijks twaalf mud rogge.805 Uiteindelijk ontving de diaconie in 1747 naar aanleiding van een 
schrijven van de aartsdiaken aan de Landdag van de Staten van Stad en Lande ‘uit de Provinciale 
Cassa eens voor al 4000 g[u]l[den] zonder allerminste consequentie in futurum’.806

Onder oorlogsomstandigheden stegen de uitgaven voor het onderhoud van armlastige soldaten-
gezinnen aanzienlijk. Hoewel er feitelijk constant sprake was van een – zij het fluctuerend – aantal 
soldatengezinnen dat een beroep op de gereformeerde diaconie van Groningen deed, leidde dit 
gegeven sinds de afschaffing van de provinciale ‘rantsoengelden’ nimmer tot een structurele bij-
drage van het gewest aan die diaconie. Nu was het ook niet doenlijk voor de provincie om jaarlijks 
een vast bedrag beschikbaar te stellen, juist vanwege die van jaar tot jaar sterk wijzigende uitgaven 
ten behoeve van soldatengezinnen. In de bijna 175 jaar na 1626 toonden de Staten niet de intentie 
om regulier een jaarlijks variërend bedrag ten behoeve armlastige soldatengezinnen aan de diaco-
nie ter beschikking te stellen. Sinds de afschaffing van de ‘rantsoengelden’ verstrekte het gewest 
uitsluitend nog incidentele bijdragen naar aanleiding van talloze door de diaconie en kerkenraad 
ingediende verzoeken die regelmatig ondersteund werden door het stadsbestuur. Deze subsidies 
stonden over het algemeen in geen verhouding tot de problematische financiële omstandigheden 
waarin de armenzorg verkeerde.

Onderhoud van so ldatenkinderen door  wee shuizen
Naast financiering door het gewest waren er nog enkele andere mogelijkheden om leden van sol-
datengezinnen op te vangen en te onderhouden, bijvoorbeeld ‘extraordinaire’, algemene collecten 
ten bate van de diaconie. Een belangrijke rol bij de opvang van soldatenkinderen had het in 1621 
opgerichte Groene Weeshuis van de Diaconie. Vermoedelijk hield de opening van dit weeshuis zelfs 
verband met de beëindiging van het Twaalfjarig Bestand, toen vele soldaten op veldtocht gingen, 
want in de eerste weken nadat het weeshuis zijn deuren had geopend, bleek meer dan de helft 
van de weeskinderen afkomstig te zijn uit soldatengezinnen. Ook in later tijden vormden zij een 
belangrijk aandeel van de weeshuispopulatie. Zo waren in 1663 wezen in het ‘Kinder-Huijs’ meest 
soldatenkinderen.807 Gedurende de gehele verdere periode van de Republiek fungeerden het Groene 
Weeshuis, het Blauwe Kinderhuis en later het Gecombineerde Weeshuis in tijden van conflict als 
een soort van noodopvang voor soldatenkinderen. In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw 
kreeg het Blauwe Kinderhuis te maken met de naweeën van het Rampjaar. Vanwege de oorlogssitu-
atie kwamen vele kinderen uit omliggende gebieden, vooral uit Drenthe, in dit weeshuis terecht en 
zij vormden zodoende een ‘grote beswaerenisse’. In dit geval betrof het waarschijnlijk niet zozeer 
soldatenkinderen, maar vluchtelingetjes die uitweken voor het krijgsgewoel op het platteland. De 
hierdoor ontstane belasting voor het weeshuis was zodanig, dat de kerkenraad besloot om dergelij-
ke kinderen wel toe te laten, maar van de uitgaven een nauwkeurig register te doen bijhouden. De 



199

7  zo rg vo o r s pe c i A l e c At e g o r i e ë n

kerspelen waartoe deze kinderen behoorden, moesten voor vergoeding van de gemaakte onkosten 
instaan. De kerkenraad stelde voor, om die kerspelen aan te schrijven om een vergoeding in geld 
of rogge beschikbaar te stellen, opdat de kinderen niet teruggezonden hoefden te worden. In eerste 
instantie gaven de betreffende kerspelen van Drenthe niet thuis. Toen de diaconie daarop besloot 
om druk uit te oefenen via het stadsbestuur, volgde uiteindelijk een eerste resultaat in natura in de 
zomer van 1680, toen het kerspel Dalen 22 mud rogge aan het Kinderhuis zond.808

Tijdens de Negenjarige Oorlog verzuchtte de voogdij van het Gecombineerde Kinderhuis hoe 
zij ‘grotelijx wierde beswaert met soldatenkinderen, welckers vaeders noch in levende waeren, en 
dat sij luiden incomstich noch vreesden voor meerdere belastinge ter oorsaecke dat noch twe van 
onse regimenten buitengehouden wierden’. In reactie hierop maande de kerkenraad de diakenen 
uiterst terughoudend te zijn met het ‘toesturen’ van halfwezen, waarvan de soldatenvader afwezig 
was.809 Het Kinderhuis telde in 1700 29 kinderen waarvan de soldatenvaders elders verbleven. Hun 
onderhoud kostte 16 stuivers per week per persoon, hetgeen neerkwam op een totale jaarlijkse uit-
gave van meer dan 1.100 gulden.810 Het weeshuis fungeerde gedurende de Spaanse Successieoorlog 
opnieuw als kinderopvang voor halfwezen uit soldatengezinnen.

In mei 1704 verkreeg de diaconie toestemming van het stadsbestuur, dat ‘sodane kinderen der 
afwesende soldaten die nu reeds uijt noot van de diaconen waren aangenomen, bij provisie tot 
ontlastinge der di[aconie] in ’t gecombineerde Kinder-huijs mochten worden gebracht’. Zo wer-
den in december 1704 maar liefst 19 kinderen opgenomen waarvan de vaders als soldaat nog in 
leven waren, maar de moeders overleden. Deze regeling kwam onder druk te staan in juli van het 
volgende jaar, zoals bleek toen de boekhoudend diaken, geflankeerd door twee diakendienaren, bij 
de magistraat verscheen om zich te beklagen over de weigering van de opzichters van het diaco-
niekinderhuis om arme kinderen van ruiters en soldaten op te nemen. De magistraat liet daarop 
weten, dat de voogdij van het weeshuis zich had te gedragen naar de eerder genomen besluiten. 
Toen echter in 1706 de ‘voorstanderen’ van het weeshuis meldden, ‘dat in ’t huis hadden moeten 
nemen een groot getal soldaten kinderen, welkers vaders nog in leven waren en in buiten guar-
nisoen waren en nog meer stonden te volgen’, mocht het weeshuis voortaan alleen nog dergelijke 
kinderen opnemen met consent van Burgemeesters en Raad.811 Het Groene Weeshuis zou echter 
nog gedurende lange tijd als opvang van halfwezen met soldatenvaders fungeren, want nog in 1718 
werden maar liefst 23 van dergelijke kinderen herenigd met hun vaders.812

Niet anders was de situatie tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, toen in oktober 1746 niet 
alleen de voogden van het ‘diaconie weeshuis’, maar ook die van het Burgerweeshuis toestemming 
van het stadsbestuur verkregen

om de soldaten kinderen niet allen wier vaders te velde, en moeders overleden zijn in hunne respective weeshuizen 

an te nemen, maar ook die kinderen, wier vaders tegenwoordig te Sluijs in Vlaanderen en te Mons in guarnisoen 

houden, bij provisie gerekent sullen worden, als se of hunne vaders te velde hadden, mede te mogen ontfangen en 

in hunne huisen bij provisie te onderhouden.
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Hierbij kwamen de kinderen ‘welkers vaders alhier inde provincie ofte fortten in guarnisoen sijn 
leggende’. Omdat de opvang van al deze kinderen opnieuw een zware belasting voor de weeshuizen 
betekende, besloot het stadsbestuur dat dergelijke kinderen weliswaar daarin mochten verblijven 
en ook voortaan mochten worden gebracht. Zolang de vaders niet ‘te velde of op campagne mogte 
worden geemploijeert’ moesten zij wel voor hun kind vier stuivers van hun gage laten staan, een 
bedrag dat maandelijks aan de boekhouder van het desbetreffende weeshuis diende te worden 
overhandigd.813

De ui t s lu i t ing  van so ldatengezinnen van de  armenzorg  in  oorlog s t i jd
Een uiterste middel om de uitgaven voor soldatengezinnen te beperken of te minimaliseren, was 
die gezinnen van verdere bedeling uit te sluiten. Dat deed het stadsbestuur als vrij logische reactie 
op het wegvallen van de stuivers- en oortjesgelden in 1626.814 De diaconie dreigde met een der-
gelijke maatregel in het najaar van 1675 tijdens de zich voortslepende onderhandelingen met het 
provinciebestuur over een gewestelijke bijdrage voor de militaire armen.815 Dat de diaconie toen 
in ieder geval streng toezicht trachtte uit te oefenen op de verordening dat uitsluitend soldatenge-
zinnen die tot repartitie van het gewest Groningen stonden voor bedeling in aanmerking konden 
komen, blijkt uit het volgende voorbeeld. In 1675 verzocht een zekere Aeltien Ariaans om een 
kind van de ‘in’t veld gebleven’ Andries Tonnis, gewezen soldaat onder kapitein Burmania, in het 
Blauwe Kinderhuis op te nemen. De kerkenraad was evenwel van oordeel dat Andries tot de Friese 
repartitie gestaan had. Hij zond daarom een brief aan een van de Leeuwarder predikanten, met 
het verzoek om het kind aldaar aan te nemen. De magistraat in de Friese hoofdstad excuseerde 
zich echter vanwege de zware lasten die hij had. De kerkenraad antwoordde dat er toch wekelijks 
alimentatie vanuit Friesland moest komen, aangezien men bij het uitblijven daarvan het kind door 
zou sturen. Dit laatste bleek een loos dreigement, want toen de Leeuwarder magistraat maan-
denlang volhardde in zijn weigering, besloot de kerkenraad alsnog het kind op te nemen in het 
diaconiekinderhuis.816

Toen de Staten in 1699 hun bijdragen aan de gereformeerde diaconie ten bate van de solda-
tengezinnen staakten, zag de diaconie zich, met de nadering van de winter, genoodzaakt een har-
dere lijn te volgen, die erin bestond ‘dat de vrouwen der soldaeten, buiten guarnisoen houdende, 
sullen moeten versonden worden, nae hare mannen’.817 In feite kwam dat neer op uitsluiting van 
soldatenvrouwen. Op dit punt vertoonde de Groninger aanpak een parallel met die van Zwolle. In 
datzelfde jaar namelijk dwong de magistraat van die stad de naleving af van eerder aangekondigde 
maatregelen tot uitwijzing van soldatenvrouwen en een verbod om hun woonruimte te verhuren.818 
De harde opstelling van de diaconie in Groningen leidde ertoe, dat de Staten van Groningen tijdens 
een ‘extra-ordinaris Lantdach’ alsnog besloten ‘goedtgunstiglijck [...] een somma van drie duisent 
g[u]l[den] tot verder onderhoudt van der arme soldaeten wijven’ te verstrekken. De diaconie liet 
daarop de soldatenvrouwen die zich nog in de Stad bevonden wederom toe tot de bedeling.819 Toen 
het volgende jaar dezelfde kwestie opnieuw speelde, haalden de diakenen ‘alle hope van verdere 
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subsidie-penningen [...] afgesneden sijnde’, de maatregel van wegzending van soldatenvrouwen 
opnieuw uit de kast.820 Garnizoenssteden elders in de Republiek kampten met hetzelfde vraagstuk. 
In Leeuwarden ontving de magistraat in 1692 subsidie van de Staten voor het onderhoud van mili-
taire armen, maar ook hier gold de regel dat in principe gezinsleden van soldaten die naar andere 
garnizoensplaatsen vertrokken, dezen moesten volgen. De magistraat van Zwolle trad in de laatste 
decennia van de zeventiende eeuw eveneens strenger op tegen ‘soldatenwijven’ met bevelen om de 
stad te verlaten en een verbod op verhuur van woonruimte aan soldatenvrouwen.821

Uitsluiting deed zich opnieuw voor tijdens de Spaanse Successieoorlog, toen na vergeefse aan-
vragen om steun bij de Staten van Stad en Lande in de jaren 1707 en 1711 ‘de diaconiemiddelen 
sodanich wierden beswaert dattet onmogelik was het langer soo staende te houden’. Toen in mei 
van laatstgenoemd jaar bleek dat

aan verscheijdene [soldatenvrouwen] alsnog subsidie gegeven [werd], of schoon veeler mannen in de buiten 

plaetsen guarnisoen waren houdende, waer na toe de selve volgens opgemelte apostille met hare kinderen souden 

moeten vertrecken

besloot het stadsbestuur, dat

van nu af alle diaconale subsidien gegeven an vrouwen welckers mannen in guarnisoen sijn liggende sullen cesseren 

(= vervallen), voorts sodanige vrouwen gehouden sijn onder genietinge van een viaticum (= reisgeld) [...] na hare 

mannen met hunne kinderen te vertrecken.822

Een bijkomende, zij het belangrijke, reden voor dit strenge optreden was ongetwijfeld de in de 
jaren 1709-1710 heersende duurte.

Ook tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog sloot de diaconie vele soldatengezinnen uit van 
bedeling. Zij vormden in 1745 een zware belasting voor de gereformeerde diaconie. Aangezien 
toen zich al noordelijke regimenten in Groningen of in de nabijheid ophielden, waren ook daar 
heel wat vrouwen en kinderen van afgemarcheerde mannen achtergebleven.823 Ditmaal hanteerden 
de diakenen de toen algemeen geldende regel ten aanzien van het in die tijd bij de armenzorg 
steeds strakker gehanteerde beginsel van ‘fixum domicilium’: wie aanspraak op onderstand wilde 
maken, moest óf burgeres van de Stad zijn, óf er zijn geboren, óf er ten minste acht jaar hebben 
gewoond. Voor soldatenvrouwen gold dat laatste bovendien ten aanzien van de periode vóórdat zij 
een soldaat hadden gehuwd. Op grond van deze criteria slaagde de diaconie erin om ongeveer de 
helft van de naar schatting meer dan 1.000 hulpbehoevende personen van soldatengezinnen uit te 
sluiten. Hun werd voortaan alle hulp ontzegd en zij dienden, voor zover zij hun echtgenoten niet 
konden volgen, met een reispenning te worden teruggezonden naar de ‘plaatsen van herkomst’, 
alwaar ze op basis van de zojuist omschreven criteria thuishoorden. Maar ook de vrouwen die wel 
aanspraak op onderstand konden maken, moesten in principe hun mannen volgen wanneer deze 
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elders in garnizoen of in steden verbleven ‘en wel insonderheid vrouwen en kinderen bij mannen 
op vreemde repartitie verwekt’.824 Om na te gaan welke vrouwen en kinderen voor bedeling in 
aanmerking kwamen, maakten de diakenen in september van dat jaar op verzoek van het stadsbe-
stuur – zoals ook al eerder – per kluft een overzicht van

soldaaten en ruiters die sig successivelijk, wegens de absentie van haar mans om adsistentie hebben geadresseert; 

derselver naamen, geboorteplaats, jaaren en ouders, alsmede haare kinderen, derselver jaaren, en geboorteplaats.825

In het voorjaar van 1746 volgde een afzonderlijke monstering van soldatenvrouwen ‘op aanstaande 
donderdagmorgen om negen uur precies’ en een maand nadien vaardigde de stad een plakkaat uit, 
gericht tegen de vestiging van behoeftige soldatenvrouwen in de Stad, die ten laste van de diaconie 
zouden komen.826 Dit strenge optreden, met name de uitsluiting van soldatengezinnen van verdere 
ondersteuning, lokte een storm van protest uit, in de vorm van talloze rekesten om ondersteuning 
gericht aan het stadsbestuur.827 Wat betreft de aangelegde criteria bespeurde de aartsdiaken een 
probleem in zoverre het vrouwen betrof

die alhier sijn gebooren of voor dat an soldaaten getrouwt sijn, alhier over de 8 jaaren hebben gewoont, welker 

mannen op een andere dan deese provincie sijn gerepartieert, mede sullen worden afgeweesen, het welk veel 

difficulteit soude ontmoeten, geconsidereert dat dusdaane vrouwen nergens souden worden geaccepteert om 

subsistentie te erlangen.

Daarop paste het stadsbestuur het plakkaat in die zin aan, dat soldatenvrouwen op grond van de 
eerder vermelde criteria voor bedeling in aanmerking kwamen, ‘sonder onderscheid op wat repar-
titie haare mannen dienen’.828

Dat de Stad het toezicht op soldatenvrouwen in 1747 opnieuw aanscherpte, was niet verwon-
derlijk, aangezien er nog steeds veel vrouwen en kinderen van soldaten te velde waren achtergeble-
ven. Grote onrust volgde, toen de gedeputeerden op verzoek van de diakenen dat jaar een schip 
uitrustten voor vervoer van soldatenvrouwen naar Bergen op Zoom, kort nadat de soldaten van 
brigadier Veltman met eenzelfde bestemming waren ingescheept. De meeste vrouwen weigerden te 
vertrekken, ‘hoewel veele van deese remonstranten in staat waaren om te reisen, en maar alleenlijke 
enige wegens lichaams swakheid of met sieke kinderen beset, bij provisie eenig onderstant benood-
igt waaren’.829 Opnieuw volgde er van de zijde van de vrouwen ‘een menigte remonstrances (verzoe-
ken)’ om onderstand bij het stadsbestuur, dat vervolgens de diaconie toestemming verleende

om die soldaatenvrouwen soo van hier hadden kunnen vertrekken en in staat sijn met handen arbeid haar kost te 

verdienen geheel en al af te wijsen; en de andere soo eenige sustenue nodig hebben niet volkomen de kost voor 

haar en haar kinderen winnen, na de uiterste noodzakelijkheid bij provisie enig onderhoud te besorgen of het te 

kort koomende te suppleren, mits alle menagement soo veel moogelijk te gebruiken.830
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Het is onbekend, in hoeverre de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) van invloed is geweest op de 
armoede onder de soldatengezinnen. In het gewest trof men in ieder geval wel enige maatregelen 
ter verdediging van het kustgebied, waardoor soldaten naar elders moesten vertrekken. Zo steeg de 
bezetting van de batterij te Zoutkamp tot ruim 80 man, kreeg het garnizoen van de vesting Delfzijl 
de omvang van een bataljon plus kanonniers en officieren en kwam er bovendien een zevental 
wachtposten met ieder ongeveer 25 man langs de Eems.831

Uit s lui t ing  van so ldatengezinnen in  verband met  f inancië l e  problemen
In de tweede helft van de achttiende eeuw was de Republiek tot 1795 niet daadwerkelijk meer 
betrokken bij landoorlogen. Toch kwam de uitsluiting van soldatengezinnen in de periode 1750-
1795 nog enkele malen ter sprake. Dat de soldaten toen als een probleem werden ervaren, had 
waarschijnlijk vooral te maken met factoren als duurte en de daarmee samenhangende belabberde 
situatie van de diaconale financiën. Zo vroeg de diaconie in mei 1753, toen zij krap bij kas zat, 
aan de Staten een bijdrage van 4.000 gulden, maar gezien een geschil tussen de ‘Heeren van de 
Ommelanden’ en de ‘Heeren van de Stad’ willigden de Staten het verzoek niet in.832 Twee jaar later, 
in 1755, verkeerde de diaconie opnieuw in financiële problemen en beraadde de kerkenraad zich 
op middelen om de situatie te verbeteren. Ten aanzien van de soldatengezinnen bepaalde hij, dat

wanneer enige militie van hier staat uit te marcheren, de archidiaconus aan de heer praesiderende behoorde te 

versoeken, dat er ordre mogte worden gestelt, ten einde alle vrouwen en kinderen dier soldaten, ’t zij hier of elders 

geboren, mede worden versonden, gelijk mede de vrouwen, en kinderen der soldaten, die hier sterven of deser-

teren, ten eersten na hunne geboorte of laaste woonplaatse moesten worden geholpen; Dat men in ’t aanstaande 

somer saisoen sig zoude behoren te ontdoen van enige soldaten vrouwen, die sig hier ophouden, en vreemden 

zijn, of welker mannen op andere repartitien staan, waarop de stads schults het oog moeten houden, en hij gelast 

worden daarvan telkens rapport aan den praesident te doen.833

En ook in maart 1767 liet de diaconie, die omstreeks die tijd kampte met grote tekorten of geringe 
overschotten, het stadsbestuur weten ‘ hoe dat in de aanstaande maand april de hier guarnisoen 
houdende cavallerie, en infanterie, infanterie, stonden verplaatst te worden’ en verzocht zij in ver-
band daarmee

Dat sodanige ordres mogten worden beraamt, dat de vrouwenm en kinderen der ruiters en 
soldaten, hier niet tot laste der diaconie mogten verblijven, maar gelast worden hunnen mannen 
te volgen op dat door het verblijv der genoemde personen de vervallene staat der diaconie niet 
verergert mogte worden.

Burgemeesters er Raad reageerden daarop met een soortgelijk plakkaat. In juni van dat jaar pre-
senteerde de aartsdiaken de raad een overzicht van gezinnen die – hoewel strijdig met het plakkaat 
van 26 maart – na het uitmarcheren van de regimenten waren achtergebleven. In juni overhandigde 
hij de Raad een lijst met namen en adressen van deze personen of gezinnen, hetgeen een jaarlijks 
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terugkerende handeling werd.834 Sinds die tijd kwamen ook weer meer individuele kwesties betref-
fende soldaten in de raadsresoluties voor.835 Zodoende lijkt het erop, dat na het midden van de acht-
tiende eeuw de bemoeienis met de arme soldaten meer een aangelegenheid van het stadsbestuur is 
geworden dan van de diaconie. Daarvoor pleit eveneens een volgend voorval, spelend in 1781, toen in 
Groningen enkele soldatenvrouwen van het regiment Orange Stad arriveerden, nadat hun was aange-
zegd Arnhem te verlaten, omdat het regiment vandaar was vertrokken. Nu deze vrouwen ten laste van 
de Groninger diaconie dreigden te komen, beraadde het stadsbestuur zich op maatregelen betreffende 
achterblijvende vrouwen en kinderen van vreemde regimenten die naar elders vertrokken waren.836

Bij het opspelen van de belabberde toestand van de diaconiekas, in 1783, volgden opnieuw 
bepalingen dat

de archidiaconus in der tijd gehouden zoude zijn, telkens bij het uitmarcheren van enige militie, zich bij de heer 

commandeur van het guarnizoen te adresseren, en verzoeken, dat de hoofdofficieren dier regimenten gelast wer-

den, de soldaten vrouwen en kinderen mede te nemen, gelijk mede ieder eigenaar of verhuurder van enige kamer 

of woning gelast wierde, geen soldaten vrouwen of kinderen langer in hun woningen te houden, bij poena, dat de 

eigendom of verhuurderen, ingeval daartegens doen, gehouden zouden zijn, de zodane, tot armoede vervallende, 

te alimenteren en uit hunnen goederen te onderhouden; tot ontdekking van het welk de diaconen ieder in hunne 

kluften zouden gehouden zijn de daags na veertien dagen na de uitmars der militie de kluften te visiteren, en te 

vernemen, of zich ook dergelijke vrouwen en kinderen aldaar ophouden.837

In januari 1789 ontstond binnen het stadsbestuur discussie over de vraag hoe te handelen met 
enkele soldatenvrouwen die ‘met de veranderingen van ’t garnizoen achtergebleven waren, waarvan 
een lijst door de archidiacon was overgegeven’. Het bleek namelijk dat bij de achterblijvers vrouwen 
waren die het burgerrecht van Groningen bezaten en op grond daarvan meenden te mogen blijven. 
Een door de magistraat ingestelde commissie was echter van mening dat

een borgerdochter trouwende aan een militair, de garnizoenen moest volgen, ofschoon zij voor haar persoon 

daarom het recht op de Diaconie behield; wijl anders de kinderen bij haar alhier wordende verwekt, terwijl de 

man in een ander garnizoen lag, ook hier zouden gerechtigd zijn, het welk geen plaats had, wanneer dezelve in 

deze stad niet geboren waren, en gewoonlijk die vrouwen niet dienden te worden geeximeerd.

Zodoende moest de vrouwen toch worden gelast om voor de eerste mei de Stad te verlaten en 
moesten woning- en kamerverhuurders de waarschuwing krijgen, dat zij volgens het plakkaat van 
4 februari 1783 zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het onderhoud van dergelijke vrouwen 
die na die datum zouden achterblijven en tot armoede vervallen. Voorts moesten de diakenen 
na 1 mei hun kluften ‘visiteren’ en de namen van de nalatigen die zij daar aantroffen doorgeven 
aan de aartsdiaken. Burgemeesters en Raad namen het advies van de commissie over. In april van 
dat jaar herhaalde het stadsbestuur deze maatregel nog eens vanwege de slechte situatie waarin de 
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diaconiekas zich bevond. Daarbij verwees de magistraat naar een resolutie van 1682 betreffende 
de verhuur van kamers en woningen aan vreemden, vernieuwd in 1717, met daarbij de recente 
toevoeging dat

niemant eenige kamer, kelder of woning aan vreemden, inzonderheid soldaten vrouwen of kinderen, hier niet in 

garnisoen liggende, zal mogen verhuiren, bevorens aan hem uit een certificaat, bij den archidiaconus gepasseerd, 

geblijke, dat de huurders de nodige borge gesteld hebben: voor welk certificaat door de huurders zes stuivers aan 

den archidiacon, ten voordeele der armen zal worden betaald, ten zij iemant zulk gratis begeerde: zullende de 

verhuurders, bijaldien bevonden wordet zonder deze voorzorge, zijn kamer, kelder, of woning aan bovengenoemde 

personen verhuurd te hebben, vervallen zijn in de boete van 3–3–: en voor de tweede maal zich daaraan schuldig 

makende 6- 6-: aan de Diaconie te verbeuren.838

Dat de gereformeerde diaconie daarna strenge criteria bleef hanteren bij de opname van soldaten-
gezinnen in de bedeling, blijkt uit een geschil dat de ‘Heeren van de Stad’ in 1784 hadden met 
de ‘Heeren van de Ommelanden’. De eerstgenoemden hadden ‘tot hunne smert en verwondering 
gesien en geëxamineert het advies van hun medelid, op het rekest van de colonel Gruijs over het 
onderhoud van 2 kinder elders geboren en waarvan de vader hier in guarnisoen liggende is over-
leden’. De vertegenwoordigers van de Stad gaven geïrriteerd aan, dat het gezin geen andere relatie 
tot de Stad had, dan dat de vader er in garnizoen had gelegen. Zij voerden bovendien aan dat de 
diaconie weliswaar profiteerde van de ‘Liefdegaven’ van het garnizoen, maar dat die opbrengsten in 
geen verhouding stonden tot de kosten van het onderhoud door de diaconie. Waaraan zij fijntjes 
toevoegden: ‘om welke reeden de provintie meer maalen en jaaren agtereen aensienelijke summen 
daer toen aen de Diaconie heeft gegeven’. Tot slot voerden de vertegenwoordigers van de Stad aan:

dat deze en andere militairen kinder mede tot derzelver last gebragt wordende (zo als hun mede lid zulx als een 

pligt schijnd te stellen) de Diaconie die reeds aller aensienlijkst is verschult en door de Stad met een aanmerke-

lijke summa heeft moet ondersteunt worden, binnen korten zonder het genot van soulaas onherstelbaar zou sijn 

geruineert; Dat hoopen en vertrouwen dat hun mede Lidt deze redenen zal pondereren, en door het accorderen 

van een geringe summa tot zeeker Jaeren toe deze ongelukkige kinderen helpen alimenteren, terwijl het de Heeren 

van de Stad aangenaam zoude sijn, dat deze materie in commissie nader werde onderzogt, om de onaengenaeme 

gevolgen inkomstig voor te komen.839

Daarna kwam het onderhoud van armlastige soldatengezinnen het eerstvolgende decennium niet 
meer aan de orde, afgezien van enkele individuele kwesties.840 Wel vormden de gevolgen van het 
feit dat aan het einde van de achttiende eeuw veel mannen dienst namen in de land- of zeemacht 
van de Republiek, een toenemende bron van zorg voor de diaconie. Aanleiding om die kwestie te 
bespreken was een rekest van een vrouw die om onderstand van de diaconie had verzocht, omdat 
‘haar man zich hadde geengageerd in ’s Lands dienst ter zee’, en zij als achterblijvende niet kon 
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rondkomen. En zo waren er velen wier man of vader in het veldleger of bij de vloot was, waardoor 
zij in kommervolle omstandigheden achterbleven. Het stadsbestuur van Groningen besloot in 
reactie daarop, dat voortaan de werving door admiraliteiten en compagnieën plaats mocht vinden, 
mits de wervende officieren voortaan de ‘maandcedullen’ (van de soldijbetalingen) toonden aan de 
aartsdiaken, die in overleg met die officier de hoeveel geld die resteerde na aftrek van kosten voor 
uitrusting etc. onder zich mocht houden om van dat resterende bedrag van tijd tot tijd een deel 
tot onderhoud van vrouw en kinderen aan te wenden.841

Een laatste maal dook dit onderwerp op in april 1794:

Bij gelegenheid van menigvuldige adressen gedaan door soldatenvrouwen, wier mannen te velde waren, en verzog-

ten op de Diaconie gealimenteerd te worden [...] om te onderhouden eenige gezinnen van soldaten en kinderen, 

die in de bitterste armoede leefden, uit hoofde hare mannen geen onderhoud konden toeschikken.

Het stadsbestuur verzocht in verband daarmee zijn medeleden in de Statenvergadering, de ‘Heeren 
van de Ommelanden’, om de kwestie aanhangig te maken bij de gecommitteerden tot de provin-
ciale financiën ‘of hiertoe, en ter temporele sustenatie dezer agtergeblevene behoeftigen niet eenig 
fonds, of hulpmiddel zoude kunnen worden daargesteld’.842

Uit het bovenstaande overzicht valt op te maken dat het streven van de diaconie om de voorzie-
ningen voor het onderhoud van arme soldatengezinnen te reguleren en te bekostigen in eerste instan-
tie gericht was op het verkrijgen van externe financiering via de provincie, welke reeds was vastgelegd 
in de kerkenorde van 1610, maar in 1626 door de provincie was beëindigd. Dit bleek bijvoorbeeld 
duidelijk in 1674, toen de boekhoudend diaken vaststelde dat ‘de vrouwen der soldaten [die] de dia-
conie anliegen tot desselfs grote beswarenis’ feitelijk een ‘provinciale last’ waren. Wanneer provinciale 
steun uitbleef, was uitsluiting van de bedeling een veelgebruikt middel. De diaconie achtte zich er 
onder dergelijke omstandigheden niet aan gehouden om soldatengezinnen te ondersteunen, afgezien 
van degenen die volgens de algemeen geldende regels voor bedeling in aanmerking kwamen. Maar de 
gezinsleden moesten in principe een naar elders vertrekkende soldaat volgen.

zo rg vo o r b e j A A r D e n 

Opname in  en ui tker ingen door  ga s thuizen

Een andere mogelijkheid om van armoede te worden gevrijwaard, was – vooral na een werkzaam 
leven – opname in een gasthuis. Gasthuizen waren een algemeen Europees verschijnsel. Sinds de 
late middeleeuwen boden ze onderdak aan drie categorieën mensen: pelgrims en andere reizigers, 
zieken en armen. In de loop van de vijftiende en de zestiende eeuw richtten vooral de grotere gast-
huizen zich in toenemende mate op zogenaamde ‘proveniers’, mensen die er tegen een inkoopsom 
levenslang onderdak en verzorging konden verwerven.843 
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Groningen telde in de zeventiende en achttiende eeuw meer dan twee dozijn gasthuizen. Deze ‘con-
venten’, zoals ze in Groningen ook wel werden genoemd, namen vrijwel uitsluitend ouderen op en 
fungeerden zodoende als oudedagsvoorziening. De oudste en grootste, het Heilige Geestgasthuis of 
Pelstergasthuis en het Geertruidsgasthuis of Pepergasthuis hadden op die wijze sinds lang een groot 
deel van hun oorspronkelijke functie als opvangcentra voor arme vreemdelingen of behoeftige stede-
lingen verloren. Zij fungeerden tijdens de Republiek meer en meer als een oudedagsvoorziening waar 
de meer kapitaalkrachtigen zich konden inkopen door betaling van veelal aanzienlijke sommen gelds, 
die in de loop der tijd een stijgende trend vertoonden. Met armenzorg hadden deze instellingen dus 
steeds minder van doen. Toch nam het Heilige Geestgasthuis in de zeventiende en achttiende eeuw 
nog ten minste een derde van zijn conventualen gratis op. Dergelijke opnames van personen die waren 
vrijgesteld van het betalen van een inkoopsom zijn te beschouwen als een vorm van armenzorg. Toch 

Het Sint Geertruids- of Pepergasthuis in de Peperstraat, in 1636.
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staat niet vast dat de gratis opgenomen personen werkelijk behoeftig waren, dan wel dat er andere 
factoren meespeelden. Daarbij is het vooral de vraag, of het stadsbestuur dat het oppertoezicht over de 
meeste grote en middelgrote gasthuizen uitoefende, zich een deel van de gasthuisplaatsen voorbehield 
als een soort van pensioenvoorziening voor personen die zich voor de overheid verdienstelijk hadden 
gemaakt. Dat kan blijken uit de achtergronden van de gratis opgenomenen. Helaas worden bij slechts 
weinigen van deze categorie de beroepen vermeld.844 De meeste komen voor in de lijst van het Heilige 
Geestgasthuis. Daaruit blijkt, dat nogal wat gildeleden met echtgenote, of weduwen van gildeleden 
werden opgenomen. Zo komen onder hen verschillende vrouwen of weduwen van kistenmakers, 
timmerlieden en stelmakers voor; voorts een kuiper, een kleermaker en een wolwever, de vrouw of 
weduwe van een geelgieter en een glazenmaker. Dan waren er verschillende soldatenweduwen, zoals 
een sergeantsweduwe, twee weduwen van vaandrigs, en een luitenantsweduwe. Opvallend is, dat het 
hierbij uitsluitend officieren betreft. Ook zijn er twee vermeldingen van weduwen van inwoners die 
werkzaam waren voor de Stad: een tonnendrager en een poortwachter.

Behalve dat zij mensen intern verzorgden, verstrekten diverse gasthuizen uitkeringen aan niet-
inwonenden. De meeste van deze toelagen vonden plaats in de vorm van één- of tweewekelijkse 
verstrekkingen van geld, brood, en soms ook boter. Aan het einde van de zeventiende eeuw waren 
er nogal wat armen wier inkomen werd aangevuld met uitkeringen van gasthuizen. Vooral het 
Lamme Huiningegasthuis oftewel het Armhuiszittend Convent in de A-Kerkstraat verstrekte 
dergelijke uitkeringen. Dit gasthuis, dat oorspronkelijk door een broederschap van 20 mannen 
was opgericht voor de huiszittende (= thuiswonende) armen, functioneerde als zodanig al in de 
vijftiende eeuw. Aan deze instelling van de ‘Armehuissitten’ was het ‘Boterhuisje’ of ‘Boter- en 
broodhuisje’ verbonden, gelegen tegen de zuidgevel van de Martinikerk, vlak naast het portaal. 
De voogden van het convent deelden daar iedere maandag brood en boter uit aan de huiszittende 
armen, een situatie die bleef bestaan tot aan het begin van de negentiende eeuw. Daarna vonden de 
uitdelingen plaats in het gasthuis zelf. In totaal waren er in de periode 1731-1795 een negentiental 
bedeelden van de gereformeerde diaconie die over het algemeen wekelijks een uitkering in brood 
en boter van de Arme Huiszitten ontvingen.845

 Daarnaast waren er gedurende dezelfde periode enkele minvermogenden die uitkeringen 
van andere gasthuizen ontvingen, waarop de diakenen eveneens een aanvulling verstrekten. 
Zo kreeg Renske Douwes in 1751 wekelijks tien stuivers uit het Geertruid Schilts- of Vrouw 
Franssensgasthuis.846 Andere bedeelden ontvingen een uitkering in geld of brood van het 
Prinsestratengasthuis, het Mepschengasthuis en het Dijksgasthuis.847 Wanneer er sprake was van 
regelmatige voedselverstrekking door een gasthuis aan personen die daar niet als conventualen 
woonden, maar daarbuiten waren gevestigd, noemde men dat een ‘uithaaldersplaats’; een ver-
gelijkbare situatie met de huidige verzorgingshuizen, waarvan de keuken eveneens maaltijden 
bereidt voor elders wonenden, die – in dit geval, tegen betaling – worden verstrekt als tafeltje-
dek-je-service. Ook bedeelden konden voor een uithaaldersplaats in aanmerking komen, getuige 
de 64-jarige Pieter van Oorschot die samen met zijn 56-jarige vrouw zo’n plaats had in het 
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‘Oosterpoortengasthuis’, het Sint Anthoniegasthuis aan de Rademarkt. Het echtpaar Van Oorschot 
ontving naast deze voedselverstrekking wekelijks veertien stuivers van de diaconie.848

In 1630 kwam het gros van de gasthuizen feitelijk in overheidshanden; voortaan had de 
magistraat het oppertoezicht over het beheer en het benoemingsrecht van voogden. Aanleiding 
tot die reorganisatie was een periode van extreme duurte en de daaruit voortvloeiende armoede 
in de tweede helft van de jaren twintig, waardoor de financiën van de gasthuizen zo zwaar onder 
druk kwamen te staan, dat zij het zelfstandig nauwelijks konden bolwerken.849 De controle op 
de gasthuizen geschiedde sindsdien door raadsgecommitteerden wier posten bij de gasthuizen 
jaarlijks in februari werden verdeeld, gelijktijdig met de bestelling van de regeringsambten.850 Van 
een dergelijk stedelijk oppertoezicht waren de in de zestiende eeuw al bestaande conventen het 
Ubbenagasthuis, het Jan Luitjens- of Jannes Baroldigasthuis en het Riddersgasthuis uitgezonderd. 
In de zeventiende eeuw kwam daar vóór 1630 nog het in 1624 gestichte Geesien Egbertsgasthuis 
bij, evenals het Scheuningsgasthuis dat volgens een inmiddels niet meer bestaande gevelsteen zou 

Het voorportaal van de Martinikerk met links daarvan het in 1858 afgebroken Boter- en broodhuisje, potlood en aquarel door 
J. Ensing, 1837.
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zijn gesticht in 1625.851 Enkele na 1630 gestichte gasthuizen stonden aanvankelijk evenmin onder 
oppertoezicht van de magistraat. Dit waren het in 1635 gestichte Anna Varwersgasthuis, het van 
1644 daterende Latteringegasthuis, het Zeylsgasthuis van 1646, het in 1658 gestichte juffer Tette 
Alberdagasthuis, het Vrouw Fransens of Geertjen Schiltsgasthuis, in het leven geroepen bij testa-
ment in 1668, het Wytses of Schoonbeeksgasthuis, gesticht in 1696, en ten slotte nog het in de 
zeventiende eeuw genoemde Bavingegasthuis.852 In het verdere verloop van de zeventiende eeuw 
zette de Stad haar streven voort om het opperbestuur over de belangrijkste gasthuizen te verkrij-
gen. Zo kon zij in de zeventiende eeuw nog het Geesien Egbertsgasthuis (in 1658), het Anna 
Varwersgasthuis (in 1671) en het Bavingegasthuis (in 1694) toevoegen aan de reeks van gasthuizen 
waarop zij controle uitoefende.853

Tabel 4. Overzicht van de Groninger gasthuizen tijdens de Republiek met stichtingsdatum, aantallen conventualen volgens 
stichtingsakte of vermelding in een bepaald jaar, en de categorie die voor opname in aanmerking kwam

stichtingsdatum gasthuis aantal
personen

jaar gategorie religie

1613 Aduarder 8 opr. oud, schamel

1635 Anna Varvers 5-6 opr. behoeftig/nooddruftig ½ geref.

1517 Anthonie 50-44 1754

1445 Arme Huissitten 24-18 1689

1377 Armen Convent / 
Moltmakers

8 1663

? Bavinge - - -

1676 Cremers 6 opr. behoeftig RK

1713 Cremers / Klein 3 opr. Liefdadig

? Dulmans 5-4 1742; 1754 2 geref. 2 RK

16de eeuw – 1661 Eenens 3 Oudjes

1668 Franssen/Schilts 5-6 opr. oude vrouwen – gratis

1405 Geertruids

1624 Gesien Egberts 6 1690 oude vrouwen

al 13de eeuw Heilige Geest

1495 Jacob & Anna 12 / 20-22 / 
32-18

opr. / 1654 
/ 1724

‘Arme luden’

1591 Jan Luitjens Jannes 
Baroldi

6 opr. nooddruftig & 
bejaard

3 RK& 3 geref.

? Jurriënsgasthuis ? ? ?
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stichtingsdatum gasthuis aantal
personen

jaar gategorie religie

1636 Latteringe 3 opr. oude vrouwen

1473 Ludeken Jarges 12>8 1680 later Arme Huissitten

1479 Mepschen 15 Armen

1422 Ridders ? opr. ‘lazarusesche 
menschen’

1625 (?) Scheunings 4 ? Vrouwen

1658 Tette Alberda 6 opr. Oude vrouwen

Vóór 1521 Ubbena 10 opr. Arme lieden

1767 Wilsoor, vrouwe / 
Aeffien Olthoffs

Min. 3 opr. bejaarde vrouwen

1696 Wytses / Schoon-
beeks

3 opr. behoeftige pers. / 
gezinnen.

1788 Zeyls 5 opr. Weduwen/onbemid-
delden

Bronnen: zie bijlage 13.

Dat het stadsbestuur sinds 1630 het oppertoezicht over het gros van de gasthuizen had, maakte 
deze vorm van zorg in zekere mate reguleerbaar. Tijdens een crisis in de diaconale armenzorg in 
1629 verordonneerde het stadsbestuur dat 36 armen die van de diaconale bedelingslijst werden 
afgevoerd, voortaan toelagen van gasthuizen zouden ontvangen. Daartoe behoorden ook het 
Heilige Geest- en het Geertruidsgasthuis met respectievelijk elf en vier personen. De Armhuiszitten 
moesten er elf voor hun rekening nemen, het Sint Jacobs- en het Sint Anthoniegasthuis ieder vier 
en het Aduardergasthuis één.854 De invloed van het stadsbestuur bleek in de praktijk opnieuw in 
1715, toen het Armhuiszittengasthuis in financiële problemen verkeerde. Om die reden verzochten 
Burgemeesters en Raad het Aduardergasthuis twee à drie personen die subsidie van dat gasthuis 
genoten, over te nemen.855 In 1721 moest de diaconie echter op instigatie van de Stad bijsprin-
gen met 18 stuivers per week voor een 82-jarige ‘uitgeleefde vrouwe’ omdat de conventskas leeg 
was.856

Behalve dat de magistraat invloed uitoefende op het gros van de gasthuizen, bestonden er ook 
connecties tussen de gereformeerde kerk en enkele conventen. Een dergelijk verband bleek in 
februari 1673, toen velen die voorheen ondersteuning van gasthuizen hadden genoten, terugvielen 
op de diaconie. De gasthuizen hadden aanmerkelijk schade geleden door de Munsterse Oorlog 
en zagen zich daarom genoodzaakt zelfs de aantallen conventualen te laten verminderen door 
‘uitsterven’.857
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De gereformeerde kerkvoogdij had de nodige bemoeienis met het Vrouw Fransens- of Geertien 
Schiltsgasthuis. Dit gasthuis was in het leven geroepen bij een van 1668 daterend testament van 
Geertruid Fransen, huisvrouw van Rudolphus Fransen, met steun van de nalatenschap van Geert 
Schilt. Dit uit zeven kamers bestaande convent, gelegen in de Steentilstraat en Battengang tot aan 
de Kostersgang, voorzag in gratis huisvesting van ‘vijff of ses oude wijven’.858 Een dergelijke nieuwe 
instelling zou voor de noodlijdende diaconie natuurlijk de nodige verlichting betekenen. Vanaf 
september 1675 kwam de ‘sake van Geertien Schilts’ bij de kerkenraad herhaaldelijk ter sprake. 
De erflaatster had een groot vermogen nagelaten met de bedoeling een gasthuis te stichten. De 
diaconie legde echter haar noodlijdende situatie voor aan het stadsbestuur, in de hoop van dit grote 
legaat iets tot het lenigen van die noden te ontvangen. Ook was er steun van een zekere Jan Allerts 
Lant, ‘een weduwenaer van Geertien Schilts kints kint’, die zich tot de kerkenraadsvergadering 
wendde en verzocht dat hetgeen Geertien tot oprichting van een gasthuis had vermaakt, aan de 
noodlijdende diaconie mocht komen. Het consistorie was via een commissie echter al druk bezig 
met een poging daartoe en liet dat ook aan Lant weten. In november las ds. Matthaeus, die het 
belang van de diaconie in dezen bij het stadsbestuur bepleitte, de inhoud van een daartoe opgesteld 
rekest voor, maar hij liet daarbij tevens op voorhand weten, dat hij weinig hoop op enig resultaat 
koesterde. De kerkenraad gaf echter niet op en benoemde een nieuwe commissie om zijn belangen 
des te beter naar voren te brengen. De nalatenschap van Geertien Schilts komt daarna niet meer 
aan de orde. Wel volgden andere maatregelen ‘tot redres’.859 Maar aan het einde van 1675 roerden 
de ‘pretenderende erfgenamen’ van Geertien Schilts zich nogmaals en vroegen zij opnieuw de bij-
stand van het consistorie om het testament te ‘dissolveren’ en de goederen die voorbestemd waren 
voor het gasthuis aan de diaconie te laten komen. Het consistorie stelde daarop opnieuw een com-
missie in.860 Bij de lutheranen was een soortgelijke tendens te bespeuren: er werden steeds meer 
conventualen in het weeshuis van de lutherse diaconie opgenomen.

De in de gasthuizen opgenomen ouderen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, 
namelijk proveniers, die in ruil voor een inkoopsom levenslange zorg konden verwachten en arme 
ouderen, die geen entreegeld voor verzorging hoefden te betalen. Van een aantal gasthuizen resteren 
rekeningen, waaruit op te maken is hoeveel personen werden opgenomen en of zij gratis werden toe-
gelaten dan wel een ‘prove’, oftewel inkoopsom moesten betalen. Zo is het mogelijk na te gaan hoe 
de verhouding tussen proveniers en gratis opgenomen conventualen was. De omvang van de laatste 
categorie geeft een belangrijke indicatie van de rol die gasthuizen vervulden bij de armenzorg.

De rekeningen van de grote gasthuizen, het Heilige Geest-, het Geertruids-, het Anthonie- en 
het Jacob-en-Annagasthuis, laten duidelijk zien hoe proveniers tegen steeds hogere inkoopsom-
men werden opgenomen. Het Sint Anthoniegasthuis, bijvoorbeeld, ontving reeds in 1632 van 
een echtpaar een inkoopsom van maar liefst 775 gulden. Elf jaar later betaalde een stel zelfs 1.200 
gulden. Over de periode 1634-1795 varieerden de ‘proven’ van 50 tot 1.500 gulden. Maar ook een 
van de kleinere gasthuizen, het Aduarder, hanteerde in de tweede eeuw inkoopsommen tussen de 
100 en 200 gulden.
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Wanneer we per gasthuis nagaan hoe het gesteld is met de aantallen gratis opnames en ‘proven’, 
dan blijkt dat vrijwel alle gasthuizen gratis conventualen toelieten. De verhouding wordt echter 
vertroebeld doordat vaak een groot percentage mensen is opgenomen, van wie niet duidelijk is tot 
welke categorie zij behoorden. De nauwkeurigheid van de administratie speelt dus een belangrijke 
rol. Zo blijkt uit de rekeningen van enkele kleinere gasthuizen niet dat ze ook conventualen gratis 
opnamen. Bij het Jannes Baroldigasthuis is van ruim 98 procent van de mensen niet bekend of ze 
gratis werden toegelaten of daarvoor moesten betalen. Aangezien het gasthuis volgens de fundatie-
brief ook voor nooddruftigen bedoeld was, valt te verwachten dat het convent wel degelijk arme 
bejaarden gratis opnam.

Uit de gasthuisrekeningen blijkt hoeveel personen in welk jaar gratis werden opgenomen. Een 
overzicht daarvan geeft een indicatie van het armoedebeleid van de overheid. Het stadsbestuur 
oefende immers het oppertoezicht uit over vrijwel alle grote en middelgrote gasthuizen, evenals 
over de weeshuizen en diaconieën. Het was zo mogelijk om door het ‘schuiven met armen’ de 
lasten voor de verschillende instellingen te verdelen. Dat was vooral van belang voor de gerefor-
meerde diaconie, die de ouderen die zij anders moest uitbesteden natuurlijk liever zag opgenomen 
in een gasthuis. Bij de grote en middelgrote gasthuizen bestond echter de neiging steeds vaker een 
inkoopsom te vragen die bovendien in de loop der tijd een stijgende tendens vertoonde. Dit was 
in feite een zichzelf versterkende ontwikkeling. Naarmate de conventualen door verbetering van 
zorg en leefomstandigheden langer leefden en de voedselprijzen stegen, konden de inkomsten uit 
de inkoopsommen de toenemende kosten voor verzorging van de conventualen niet meer dekken. 
Om hieraan het hoofd te bieden, was het voor gasthuizen aanlokkelijker om nieuwe conventualen 
aan te nemen tegen fors hogere inkoopbedragen, dan het aantal conventualen te beperken door de 
‘tactiek’ van ze te laten ‘uitsterven’ tot een lager aantal. Zelfs het Arme Huissittengasthuis, dat zich 
traditioneel op de armen richtte, vroeg in ieder geval in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
inkoopsommen, variërend van 50 tot meer dan 200 gulden. 

De gevolgen van zo‘n inkoopsommenpolitiek manifesteerden zich overduidelijk in 1677, toen 
het stadsbestuur in augustus van dat jaar constateerde, dat in gasthuizen

veele personen worden aengenomen die daer in het meeste connen geven daerdoor d’oude arme borgeren ende 

insetenen daer uijt werden gehouden welcke naemaels tot laste van de diaconije quaemen te vervallen.

Het stadsbestuur verzekerde de gasthuizen, dat de verordeningen op de gasthuizen strikt moesten 
worden gevolgd ‘ende d’oude vermincte ende arme borgeren ende ingesetenen buijten mili-
taire, doch van de waare gereformeerde religie voor alle andere, die sich met geld incopen, sullen 
geplaetst ende aengenomen worden’.861 In 1684 benadrukte het stadsbestuur nogmaals, dat nie-
mand in gasthuizen en armenconventen mocht worden aangenomen door de voogden en boek-
houders zonder voorafgaande instemming van de raadsgecommitteerden die over die gasthuizen 
en conventen waren aangesteld.862 Blijkbaar om de controle op de opname van conventualen te 
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versterken, gelastte het stadsbestuur de boekhouders van de gasthuizen om van al hun conventu-
alen een overzicht op te stellen van hun ouderdom, religie, afkomst (‘van waar’) en verblijfsduur 
in het gasthuis.863

Tabel 5. Overzicht van de aantallen gratis opgenomen conventualen in de periode 1621-1800

periode ->
gasthuis

1621
1630

1631
1640

1641
1650

1651
1660

1661
1670

1671
1680

1681
1690

1691
1700

1701
1710

1711
1720

1721
1730

1731
1740

1741
1750

1751
1760

1761
1770

1771
1780

1781
1790

1791
1800

Aduarder  -  4  2  4  7  2

Anna 
Varwers

 2

Anthonie 13 13  5  2  2  0  0  0 13 13  5  2  2

Armhuis-
Sitten

 -  6  6 12 14  3

Armen
Convent

 -  1  1

Geertruids  - 27  1  7  7  3  8  9  8 22 26 14 12 14  2  0  1

Heilige
Geest

 - 30 40 20 15  9  6 22 40 20 10 34 39 35 35

Jacob en
Anna

 - 10  0  0  1  1  1  0  0

Mepschen  -  2  2  1  0  1  0  2  2  0  1  0  0  0  0  0

Ubbena  -  -  -  -  -  -  0  0  1  3  4  4  3  2  1

totaal 15 82 45 29 10  9  3 24 25 26 78 104 49 27 50 44 36 36

Bron: database Henk Hartog, gebaseerd op SVG, inv. nrs. 35, 374, 376, 38, 42-43, 45, 47, 50, 52-53, 62, 65, 67, 69.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt waar het stadsbestuur op doelde. We zien duidelijk hoe het 
aantal gratis opgenomen conventualen in de periode 1640-1690 voortdurend afnam. Aan het einde 
van die periode zelfs ondanks de vermaningen van de magistraat. Pas tijdens en na de Negenjarige 
Oorlog nam het aantal lieden dat gratis werd toegelaten weer toe, tot een top in de periode 1721-
1740, om daarna te dalen, maar gedurende de verdere achttiende eeuw over het algemeen op een 
hoger peil te blijven dan in de voorgaande tijdperk het geval was. 

In het begin van de achttiende eeuw zagen Burgemeesters en Raad dan ook streng toe op 
opname van niet-inkopende conventualen in de gasthuizen die onder hun toezicht stonden.864 Na 
de dure periode 1709-1710 drukten die zwaar op de kassen van de gasthuizen, temeer omdat hun 
getal bij diverse conventen de oorspronkelijk vastgestelde aantallen oversteeg. Voor het stadsbe-
stuur was dat een reden om een commissie te benoemen die aan de hand van de fundatiebrieven 
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na moest gaan hoeveel gratis conventualen ieder gasthuis oorspronkelijk zou verzorgen. Bij het 
vervaardigen van het overzicht kwam de commissie tot de conclusie

dat hier eenige conventen werden gevonden [...] waar van de raat onbekend waere aangesien geen openinge wierde 

gedaan door de administratoren van de revenues en opkomsten van haar goed.

Dit waren het Dulmansgasthuis, het Bavingegasthuis en het Wytsensgasthuis en een onbekend 
gasthuis. Daarop besloot het stadsbestuur, dat de administratoren van deze conventen hun funda-
tiebrieven en ‘staat van ’t goed’ aan het stadhuis moesten tonen.865

Het Vrouwe Menoldaconvent
Een bijzonder convent, dat feitelijk niet meer als een gasthuis functioneerde, was het Menoldaconvent, 
voor ‘behoeftige joffers’. Voor een economisch denkende ‘pater familias’ van een patriciërsgeslacht, 
dat een belangrijk deel van zijn bezit had verkregen via huwelijken en erfenissen, was een onge-
trouwde dochter of ‘joffer’, een schadepost. Dezelfde overwegingen leefden bij families van de 
(gegoede) middenstand. Dan vormde een uitkering voor een ongehuwde dochter een welkome ver-
goeding. Niet in de laatste plaats, omdat die dergelijke joffers een ‘zelfstandig’ inkomen bood, dat 
hen in ieder geval vrijwaarde van het uitoefenen van minderwaardige beroepen, laat staan dat zij 
een eerloze gang naar de bedeling moesten maken. Ook in het geval dat een dergelijke ‘vrijster’ bij 
de diaconie moest aankloppen, bleef haar alsnog de schande van het verschijnen bij de wekelijkse 
uitdelingen bespaard, omdat zij waarschijnlijk wel op voordracht van één der predikanten op een 
lijst kon komen van degenen die uit handen van de boekhouder der diaconie discreet een toelage 
uit de armenkas ontvingen, de zogenaamde ‘schaamsarmen’.

Het Menoldaconvent in de stad, dat uitkeringen – het zogenaamde ‘jufferengeld’ – verstrekte 
aan ‘behoeftige jufferen’ voorzag in ieder geval in een behoefte.866 Oorspronkelijk was dit convent 
een begijnenklooster, dat in 1278 was gesticht door een zekere vrouwe Menoldis. Het stadsbestuur 
had in 1292 de regels van deze instelling bekrachtigd. De oorspronkelijke bewoonsters van het 
convent waren ‘jufferen’, oftewel maagden van adellijke of aanzienlijke komaf. Zij leefden in hun 
begijnhof voornamelijk volgens de regels van Sint-Franciscus en onder bescherming van Sint-
Augustinus.867 Bij de Reductie in 1594 confisqueerde het stadsbestuur de geestelijke goederen die 
binnen de Stad waren gelegen. Het convent werd toen omgezet in een fonds, waarvan de inkom-
sten ten goede kwamen aan de genoemde juffers.868

Wie sindsdien voor een dergelijke uitkering in aanmerking wilde komen, kon zich bij rekest 
wenden tot Burgemeesters en Raad. Bij huwelijk of overlijden van een juffer kwam uit de aard der 
zaak een einde aan de uitkering. Het stadsbestuur besliste in beginsel jaarlijks omstreeks medio 
februari over aanvang, beëindiging en hoogte van dergelijke toelagen. In 1616 stonden twaalf juffe-
ren op de lijst die in dat jaar in totaal 760 daalders genoten, hetgeen neerkwam op een gemiddelde 
wekelijkse uitkering van ruim 36 stuivers. Over de periode 1628-1630 waren het er acht, die in 
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totaal 400 daalder per halfjaar ontvingen, oftewel wekelijks ruim 57 stuivers. Een eeuw later waren 
er rond de 30 juffers en in de periode 1742 meer dan 50.869

Bij het nagaan van de namen van degenen die een uitkering van het convent kregen, rijst de 
vraag of hier werkelijk sprake was van ‘behoeftige jufferen’. De in de registers ingeschreven jof-
fers zijn, afgaand op de achternamen, voornamelijk afkomstig uit de beter gesitueerde families, 
zoals Beckering, Berghuis, Borgesius, Clinge, Embda, Gruis, Hofstede, Van Hulten, Piccardt, 
Sichterman, De Sitter, Winsemius en Woldringh.870 In enkele gevallen was wellicht sprake van 
dochters uit werkelijk verarmde gezinnen en bood een uitkering van het Menoldaconvent een 
welkome mogelijkheid om de stand enigszins op te houden.

Uitbe s t eding
Bij de diaconie was het gebruikelijk om mensen die zichzelf in het geheel niet konden redden en 
van de zorg van anderen afhankelijk waren, uit te besteden bij particulieren. De grootste categorie 
uitbestede armen was die van de bejaarden. Meestal betrof het uitbesteding bij een andere bedeelde 
die daarvoor enig geld ontving, maar soms ook bij familieleden. Het was dus niet vanzelfsprekend 
dat hulpbehoevenden altijd voor niets door hun familie dienden te worden verzorgd.

In 1792 waren van de in totaal 531 toen door de gereformeerde diaconie bedeelde gezinnen er 
195 uitbesteed, oftewel bijna 37 procent. Dit betrof vrijwel uitsluitend eenpersoonshuishoudens. 
Het overgrote deel daarvan, meer dan 82 procent, bestond uit vrouwen tussen de 50 en 80 jaar. 
Bijna driekwart van hen was ziek of gebrekkig. De bedelingsbedragen varieerden van tien tot 36 
stuivers, maar het waren voornamelijk bedragen van 18 tot 20 stuivers die de diaconie wekelijks 
voor de uitbesteding van een bedeelde moest betalen.871 Over het algemeen bepaalde zij aanvanke-
lijk het uitbestedingsbedrag op 18 stuivers. Zoals we al zagen bleek dat na korte tijd vaak onvol-
doende en volgde een verhoging met twee stuivers tot 20.

 Het wekt geen verwondering dat de diaconie onder deze dure vorm van onderstand uit trachtte 
te komen, bijvoorbeeld door mensen onder te brengen in gasthuizen. Maar ook dat bleek, zoals 
we hierboven zagen, een dure vorm van ouderenzorg. Een goedkopere wijze van verzorging van 
oudere hulpbehoevende armen was om ze gezamenlijk onder te brengen in een armhuis. Heel wat 
steden kenden zo’n voorziening. In Groningen liet de stichting van een dergelijk huis lang op zich 
wachten. De stichting van een armenhuis bracht ook aanzienlijke financiële investeringen met zich 
mee, hetgeen gegeven de geldzorgen van de diaconie in de tweede helft van de achttiende eeuw 
op onoverkomelijke problemen stuitte. In 1788 deden de ‘gecommitteerden tot het Werkhuis’, 
die sinds 1786 toezicht hielden op het functioneren van het Stadswerkhuis een voorstel om een 
armhuis voor oude en uitbestede mensen te stichten, vlak bij het werkhuis. Burgemeesters en Raad 
stelden daarop een commissie in voor nader onderzoek van het plan, maar verdere stappen bleven 
uit.872 De kwestie van de ‘stigtinge van een uitbesteed huis’ kwam wederom in het stadsbestuur 
ter sprake in 1790. Er waren in het voorgaande jaar plannen gemaakt om enige panden in de 
Pelsterstraat, namelijk die van de vroedvrouw Wolthers, de geweermaker en een deel van het ‘Stads 
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Arsenaal’ aldaar daartoe te bestemmen. Het overlijden van vroedvrouw Wolthers was aanleiding 
om de kwestie opnieuw op de agenda te zetten.873 Het armhuis van de diaconie zou niet meer wor-
den gerealiseerd tijdens de Republiek. Dat gebeurde pas met de aankoop van twee woningen achter 
de Steentilpoortenwal in 1805, met financiële hulp van een particulier. In het jaar daarop volgde de 
verbouwing en kon dit huis, dat doorgaans met de naam Het Hof van Brussel werd aangeduid, in 
gebruik worden genomen.874 Getuige een verslag uit het midden van de negentiende eeuw over de 
situatie van enkele decennia eerder, waren de omstandigheden in dit armhuis weinig opwekkend:

Het lage en dompige benedenvertrek was het eenige verblijf, waarin de arme bewoners van dit huis zich des daags 

moesten behelpen. De verregaandste onreinheid, door gemis aan behoorlijk toezicht op kleeding en verschooning, 

bijna niet tegen te gaan, maakte het tot een walgelijk verblijf van ellende. Het voedsel, reeds op zich zelf dikwijls 

slecht van hoedanigheid en in karige hoeveelheid en met schrale toebereiding aangeboden, werd uit gebrek aan 

het noodigste huisgeraad vaak uit de ellendigste potscherven genuttigd. De diepst gezonkenen uit de maatschap-

pij werden hier onder één dak te zamen gebracht. Hoe was het mogelijk onder zulk een troep orde en tucht te 

bewaren!’ 

De vader van het huis mocht dan al dikwijls streng regeeren en zelfs door het uitdeelen van slagen zijn gezag pogen 

te handhaven, weinig baatte hier geweld, en waar de inrichting van het huis alle verbetering bijna onmogelijk 

maakte. En als dan zoo de dag onder huisrumoer en twist, bij sobere kost en onreine verpleging, in de laagste 

gemeenheid was doorgebracht, en het uur der ruste was gekomen, dan werd de geheele bevolking van het huis 

op den zolder opgehoopt, om daar onder de dakpannen, ’s zomers van de warmte bijna stikkende, ’s winters van 

koude rillende, op ellendige legersteden met vodden en lompen bedekt, den treurigen nacht te slijten.875

Rooms-katho l i ek  armhui s  -  ‘naar  z i e l  en  l i chaam waarl i jk  ge lukkig’
In 1792 richtten de rooms-katholieken een eigen, algemene armenvoorziening op, in de vorm 
van een armhuis voor ouderen, kinderen en volwassenen. Het bestuur van dit ‘Roomsch Armhuis’ 
bestond uit katholieke ingezetenen van de Stad en enige voogden en voogdessen. Door alle zaken 
met betrekking tot het huis tot in de kleinste details vast te leggen, hoopten de bestuurderen dat de 
inwoners van het huis ‘het best op den weg zullen geraaken om naar ziel en lichaam waarlijk geluk-
kig te worden’. De dagelijkse leiding in het armhuis was in handen van een binnenvader en -moeder. 
Voor hun werkzaamheden genoten zij jaarlijks ieder een traktement van 70 gulden, alsmede vrije 
kost en inwoning. In het stichtingsjaar was in het armhuis al het relatief hoge aantal van 125 perso-
nen opgenomen. Ze waren zowel jong als oud, gezond als ziek. Zowel jongeren als ouderen die hier 
intern verbleven, moesten werkzaamheden verrichten. In dat jaar ontving het armhuis ruim 2.200 
gulden aan opbrengsten uit breien, ‘linnen en wollen naaien’ en spinnerij. Met deze inkomsten 
kon het armhuis ongeveer de helft van zijn uitgaven dekken. De verdiensten van de jongens waren 
vooral afkomstig van de vetspinnerij of werkzaamheden bij bazen buitenshuis, terwijl de meisjes 
en vrouwen binnenshuis verdienden met breien en spinnen en extern als dienstbode bij burgers. 
Een werkmeester had de leiding over de vetspinnerij in het armhuis en een naaimeesteres stond 
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aan het hoofd van de brei-en-naaiwinkel. Iedere zaterdag moesten zij de verdiensten afdragen aan 
het bestuur. Buiten hun werkzaamheden moesten de jongens en meisjes verplicht de avondschool 
bezoeken voor onderwijs in lezen, schrijven, rekenen, tekenen en godsdienstige kennis.876

zo rg vo o r z i e k e n

Inle iding
Van een ziekenzorg en een ziektekostenverzekering zoals we die nu kennen, was in de zeventiende 
en de achttiende eeuw nog geen sprake, maar iets dat op gezondheidszorg leek, was wel inbegre-
pen bij de bedeling. Over het algemeen was in de Republiek medische zorg van ‘stadsdoctores’ 
voor bedeelden gratis.877 In tegenstelling tot elders kende de stad Groningen in de zeventiende 
en achttiende eeuw nog geen gasthuis dat voornamelijk als ziekenhuis fungeerde. Als enige had 
het Sint Jurriënsgasthuis in Helpman oorspronkelijk een bijzondere rol vervuld, namelijk die van 
leprozengasthuis. Het had echter al in de zestiende eeuw die functie verloren en diende sindsdien 
als armenhuis. In tijden van oorlog, zoals in 1665 en 1672, werden gasthuizen gebruikt voor de 
verpleging van zieke en gewonde soldaten. Daarnaast herbergden diverse conventen patiënten met 
bijzondere ziekten, zoals pestlijders of geestesgestoorden.878

Bij de door de gereformeerde diaconie georganiseerde armenzorg prevaleerde aanvankelijk 
de ondersteuning met geld en brood boven de medische verzorging. Daarom nam de Stad het 
voortouw om in het gemis aan geneeskundige voorzieningen te voorzien en sinds 1601 waren 
het de chirurgijns die daarin een sleutelrol vervulden. Voor de medische zorg waren in de Stad 
de doctores medicinae en chirurgijns verantwoordelijk; apothekers leverden de medicamenten. 
De diaconie dekte de kosten die ten behoeve van de gezondheidszorg voor de bedeelden wer-
den gemaakt. Daarbij ging het niet alleen om de regulier bedeelden, maar ook veelvuldig om de 
‘extraordinaris-bedeelden’, mensen die vanwege tijdelijke tegenslag door ziekte geneeskundige hulp 
kregen vergoed, totdat zij weer voldoende waren hersteld om in hun eigen onderhoud te voorzien. 
De diakenen hielden deze kosten bij en beoordeelden eens per vier weken of verlenging wense-
lijk was. Het kwam overigens veelvuldig voor, dat gezinnen die aanvankelijk voor extraordinaire 
bedeling in aanmerking kwamen na verloop van tijd in de reguliere bedeling terechtkwamen. De 
gratis verstrekte medische hulp door chirurgijns aan armen in de Stad vond waarschijnlijk haar 
oorsprong in een van 1601 daterend praktijkgeval. De hoge behandelingskosten van een arme 
jongen in het Burgerweeshuis leidden ertoe, dat het stadsbestuur zich op plannen bezon om de 
kosten voor medische hulp beperkt te houden. De uitkomst daarvan was dat Burgemeesters en 
Raad de in 1597 toegekende privileges van het chirurgijnsgilde bekrachtigden, maar daaraan wel 
de voorwaarde verbonden dat chirurgijns voortaan gehouden waren om armen en wezen gratis te 
verzorgen. Opdat deze bepaling hun in de toekomst niet zou ontgaan, werd ze bovenaan de gilderol 
genoteerd. Overigens moesten de armvoogden en de weesmeesters de chirurgijns wel de gebruikte 
materialen en medicamenten vergoeden.879
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Het ligt voor de hand, dat de heelmeesters niet erg ingenomen waren met de verplichting tot 
gratis behandeling van armen en wezen. Een symptoom daarvan waren de gevallen van plichtsver-
zaking die in de loop der jaren aan het licht kwamen. Zo waren er in 1613 klachten dat de barbiers 
niet volgens oude gewoonte de bewoners van het Burgerweeshuis verzorgden. Het stadsbestuur 
koos ervoor om vanaf dat moment een speciaal daartoe benoemde chirurgijn aan te stellen. Het 
Groene Weeshuis beschikte met zekerheid sinds 1631 over een chirurgijn die op contractbasis 
werkte. Deze chirurgijnsplaatsen waren zeker geen luxe, want weeshuizen vormden een potentiële 
besmettingshaard. Als zodanig speelden de chirurgijns een belangrijke, preventieve rol bij de opna-
me van kinderen door hen vooraf te controleren op eventuele ziekten. Ten slotte hadden alleen de 
beide grootste gasthuizen, het Heilige Geest- en het Geertruidsgasthuis – mogelijk om soortgelijke 
redenen  – ieder een eigen chirurgijn, waarvoor zij – in tegenstelling tot andere gasthuizen – over de 
benodigde budgettaire ruimte beschikten. Gedurende een groot gedeelte van de zeventiende eeuw 
had de gereformeerde diaconie geen chirurgijn met een vast dienstverband. Wel stelde zij in 1637 
een specialist aan om schurftlijders te behandelen en tezelfdertijd bleek het Roode Weeshuis even-
eens een schurftdeskundige te hebben aangetrokken.880 In 1642 vond bij de diaconie een discussie 
plaats, of men een chirurgijn op contractbasis moest aannemen, of per ‘accident’ door de diaken 
moest laten betalen. De diakenen overwogen of er twee chirurgijns vast moesten worden aange-
nomen, terwijl voorheen drie chirurgijns voor hen werkzaam waren. Uiteindelijk nam de diaconie 
met goedkeuring van de kerkenraad in 1677 een ‘generale chirurgijn’ aan in de persoon van Peter 
Hille. Tijdens een kerkenraadsvergadering in maart van het volgende jaar gaven de aanwezigen hun 
goedkeuring aan een reglement waarnaar de ‘generale chirurgijn der diaconie, mr. Hijlle hem sal 
hebben te gedragen’.881 In 1719 waren voor de gereformeerde diaconie twee chirurgijns werkzaam, 
die beiden 159 gulden ontvingen voor hun diensten aan bedeelden. Zij werden uiteindelijk 40 
gulden gekort ten behoeve van de vergoeding voor een medicinae-doctor.882 Voor de visites die de 
chirurgijns bij de bedeelden aflegden, bestond in ieder geval aan het einde van de achttiende eeuw 
een regeling, waarbij de boekhoudend diaken op verzoek van een diaken een ‘cedeltje’ aan een 
chirurg verstrekte om een bepaalde persoon te ‘visiteren’.883

In ieder geval sinds het einde van zeventiende eeuw had de diaconie naast chirurgijns tevens 
enkele doctores medicinae in dienst. Tot dan hadden de chirurgijns een hoofdrol gespeeld bij de 
medische zorg voor armen. Zij behandelden ook hun inwendige kwalen met chirurgische, uitwen-
dige therapieën, gebruikmakend van middelen als aderlating en het smeren van pleisters. De acade-
misch geschoolde medicinae doctores hadden daarentegen aanvankelijk slechts een ondergeschikte 
taak. De benoeming van een medicinae doctor ten behoeve van de armenzorg bracht daar veran-
dering in. De betaling van de doctor geschiedde ‘budgettair neutraal’: de diaconie financierde zijn 
traktement uit een gedeelte van de toelage van de beide chirurgijns ten bedrage van 100 gulden. 
Hieruit werd hij per geval betaald voor de behandeling van interne kwalen van bedeelden.884 

Er waren dus verschillende doctores naast elkander werkzaam. Waarschijnlijk waren de kluften 
toen reeds onder hen verdeeld. Dat was in ieder geval zo omstreeks het midden van de achttiende 
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eeuw. Toen bleek doctor Bartholomeus ten Have de zorg te hebben voor de vierde tot en met de 
zevende en een deel van de achtste en de negende kluft.885 Vanwege de belabberde financiële situ-
atie van de diaconie stelde de boekhouder Altink in 1718 voor, of vanwege de aanzienlijke kosten 
‘mochte worden gesondeert of haer geliefde (de medici) de goetheijt te hebben, om in dit verval der 
diaconie hare visiten uijt gratie te verrichten’. Wel zouden de medicamenten bij de apothekers door 
de diaconie betaald moeten worden. Voor vijf van de kluften, die voorheen door doctor Doedens 
waren bediend, wist de boekhouder in de aanvang van 1719 drie andere medicinae doctores te 
vinden, die de betreffende kluften inderdaad – tijdelijk – gratis wilden verzorgen. De overige vier 
kluften bleven als voorheen onder doctor Brucherus.886 In de praktijk bleek het in de tweede helft 
van de achttiende eeuw gangbaar dat er bij de diaconie drie doctores medicinae waren die ieder 
drie kluften onder zich hadden. Een soortgelijke regeling troffen de diakenen in 1764 voor apo-
thekers.887

Van Doeveren beschrijft de gezondheidszorg voor de minder gegoeden in Groningen in 1770 
als volgt:

[Dat] de Behoeftigen, welke in deeze Stad, in zoo grooten aantal, door ziekten bezogt zynde, een allerellen-

digst leeven leiden; wier erbarmlyk lot Ik, die daar van zoo dikwerf getuige ben, U naaulijks met onbetraande 

oogen kan afmaalen. De bezorging van deezen wordt door zoo veele en zoo groote zwaarigheeden gedrukt; het 

Geneeskundige bestuur van zoo veelvuldige zieken is in zoo weinige handen gegeeven; het toedienen van goede en 

kragtige Geneesmiddelen wordt binnen zoo naauwe perken beslooten, of moet ik zeggen, verhinderd; het gebruik 

der Middelen is zoo onzeker en ongeregeld; het gebrek in noodwendigheeden ter geneenzing, in dienstig voedzel, 

drank, deksel, vuur, zuivere en frissche lucht, zindelykheid, en diergelijke vereischten, zoo groot; zoo groot is 

meesttyds de bezorgdheid en kommer van geest; dat het billyk te verwonderen zy, hoe ’er iemand der in kamertjes 

en woonkelders ziekliggende armen weer ter gezondheid herstellen konne.888

De medische zorg was weliswaar gratis, maar beperkt en liet te wensen over. Hoewel de doctores 
voor hun diensten een honorarium ontvingen, waren er nogal eens klachten over hun functioneren. 
Zo werd bijvoorbeeld in 1756 doctor Remkes ‘traagheijd in het visiteren van zieken’ verweten. De 
klachten hadden misschien te maken met de gezondheidstoestand van de doctor, want hij overleed 
ruim een halfjaar later.889 Van serieuzer aard waren in 1771 ‘merklijk klagten’ over de ziekenvisites 
die doctor Gummer had moeten verrichten. Gummer wist, volgens eigen zeggen, niet beter dan dat 
hij de plichten van ‘Diaconie docter’ naar vermogen waarnam. Blijkbaar was hij op dat moment de 
enige diaconiedokter, aangezien de diaken Hofkamp in datzelfde jaar voorstelde, of het vanwege 
de toenemende armoede en ‘somtijds ene epidemique ontstaande’ niet dienstig was om ‘ingevolge 
voormalig gebruik’ de diaconie niet door één, maar door drie doktoren te laten bedienen. De dia-
conie voelde hier wel iets voor, maar het probleem was, dat Gummer het volle traktement genoot, 
dat anders aan drie doktoren werd uitgegeven. Vandaar, dat men uitzag naar kandidaten die zo de 
gelegenheid kregen zich ‘in ’t beneersigen van hunne studie, nuttig te maken voor de maatschap-
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pij.’ In januari 1772 kon de boekhouder een rekest bij het stadsbestuur indienen voor aanstelling 
van twee nieuwe doktoren naast Gummer, zoals door de diakenen voorgesteld. Ondanks een eer-
dere vermaning volgden in 1773 en 1775 nieuwe klachten, evenals in 1778, ditmaal van diakenen 
die hun beklag deden ‘over de non vigilantie van dr. Gummer, dat hij de zieken verwaarloosde en 
in spetie omtrent Francijne Jacobus’. De vrouw in kwestie was op dat moment een circa 44-jarige 
bedeelde in de negende kluft, ‘gebrekkig’ en met een ‘benouwde borst’. Zij genoot van de diaconie 
vier stuivers en een half brood. De Gummer ten laste gelegde verwaarlozing werd Francijne in ieder 
geval niet fataal, want zij overleed uiteindelijk – nog steeds bedeeld – in 1787.890

De aanstelling van meerdere medicinae doctores ten behoeve van de diaconale gezondheids-
zorg leidde er niet toe, dat in het vervolg klachten achterwege bleven. Dat bleek onder meer in 
1781, toen de boekhouder verzocht een briefje aan doctor De Rhoer te zenden ‘wegens desselvs 
nalatigheid in ’t visiteren der arme patienten’.891 Drie jaar later volgden klachten over de chirur-
gijn Quaestius die Hero Jacobs had moeten verzorgen, maar ‘daar niets aan doende de mensche 
was verwaarloost’, en wel zodanig, dat de aartsdiaken hierover schriftelijk zijn beklag deed bij het 
stadsbestuur. Hero was in ieder geval zo ziek, dat hij eraan overleed, want een week later kwam 
zijn weduwe, Hillegijn Franssen, met vijf kinderen ten laste van de diaconie en ontving zij voort-
aan wekelijks twaalf stuivers en drie broden. Overigens waren er in 1792 – zij het dus vele jaren 
later – opnieuw klachten over Quaestius.892

De chirurgijns en medicinae doctores waren niet de enigen die de diaconie aantrok om bedeel-
den te genezen, want voor enkele kwalen maakte men gebruik van rondtrekkende specialisten. Het 
verlossen van mensen van ‘de steen’, bijvoorbeeld, vereiste speciale vaardigheden die een dergelijke 
ingreep bovendien tot een kostbare zaak maakten. Wanneer een hulpbehoevende hiervoor aan-
klopte bij de diaconie, keek deze uit naar externe financiering. Bij een dergelijk verzoek in 1668 
stelde de kerkenraad voor om eerst rekesten ter ondersteuning aan het stads- en provinciebestuur 
in te dienen en de boekhouder van de diaconie garant te doen staan voor het resterende bedrag. 
De kosten voor de operateur bleken maar liefst ruim 143 gulden te bedragen, waaraan de leden 
van het consistorie zelf een ‘liberale bijdrage’ leverden.893 Om dergelijke uitgaven zoveel mogelijk te 
beperken, namen Burgemeesters en Raad in 1709 een stadsoperateur aan in de persoon van de in 
Zutphen geboren Andries van Straten. Hij wilde zich verplichten om tegen ‘een kleijn tractamen-
tijn jaarelijks’ de kinderen van het weeshuis en de diaconie met breuken of andere ‘antecedenten 
[...] voor soo veel die sijn kunst betreffen’ te verzorgen en hen te voorzien van breukbanden en 
andere medicijnen. De Stad zegde toe hem jaarlijks 100 gulden te zullen betalen, op voorwaarde 
dat hij dan ‘alle andere arme menschen, die om Godts wille sulks van hem sullen begeeren, sal 
moeten bedienen’. Deze nieuwe stadsoperateur was in Groningen geen onbekende: hij had er reeds 
in 1695 op de markt gestaan om zijn ‘experientie’ te tonen. Hij keerde pas weer terug in 1705 en 
daarna in 1706 en 1708. In dat laatste jaar had hij zich inmiddels gevestigd in de Pelsterstraat. Van 
Straten bleef als stadsoperateur in dienst tot 1737.894 
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Specialistische hulp was er ook van de zijde van de bekende Groninger hoogleraar Petrus Camper. 
Deze stelde in 1763, na zijn terugkeer in de Stad, een ‘collegium chirurgicum casuale’ in, een 
aanduiding voor een inrichting die we nu polikliniek zouden noemen. Op deze wijze was Camper 
enerzijds zieke armen behulpzaam en kon hij anderzijds zijn studenten praktijkonderwijs aanbie-
den. Het was een der eerste gratis poliklinieken in de Republiek. Camper verstrekte kosteloos de 
benodigde genees- en verbandmiddelen, die hij sinds 1766-1768 met goedkeuring van de diakenen 
betrok van de winkel van apotheker Pruissen. De onkosten bestreed Camper deels met de bijdra-
gen van de studenten die zijn colleges bijwoonden. In 1770 verzocht hij de diaconie bovendien 
om blinden naar zijn huis te zenden, nadat zij zich eerst bij de diaconiedokter Gummer hadden 
vervoegd, omdat hij hen mogelijk kon helpen.895

In principe waren de medicamenten voor bedeelden gratis. Ook daarbij kon het om forse 
bedragen gaan. Vooral de behandeling – onder meer met kwik – van geslachtsziekten, bijvoorbeeld 
die van de 48-jarige Liefke Menkes, was een dure aangelegenheid. Zij ontving in 1743 zes stuivers 
en een brood, maar in december van het volgende jaar staakte de diaconie haar bedeling, ‘nadat 

Petrus Camper (1722-1789). 
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voor 25 gulden van de Lues Venerea (= syfilis) ware genesen’. Het was een bedrag dat ongeveer 
overeenkwam met de uitkering voor een uitbestede arme gedurende een halfjaar. Blijkbaar achtten 
de diakenen Liefke zodanig hersteld, dat zij weer in haar eigen onderhoud kon voorzien.896 De 
kostbaarheid van zo’n behandeling was waarschijnlijk de reden dat de diakenen in november 1756 
de 39-jarige weduwe Bregje Willems afwezen, toen die hen meedeelde ‘dat laboreerde an een luce 
veneria en daar toe nodig was om weer te genezen de s[omm]a 16 g[u]l[den] meer of minder’. 
Blijkbaar was haar situatie in februari van het daaropvolgende jaar toch zodanig dat zij voor onder-
steuning in aanmerking kwam, want toen kenden de diakenen haar en haar beide kinderen een 
uitkering toe van zes stuivers en een brood. Bovendien hadden de diakenen reeds in januari 1757 
besloten ‘dat men dezelve vrouw zoude doen cureren met het middel ’t geen daartoe de apotheker 
Stratingh is hebbende’ en dat de uitgaven hiervoor als buitengewone kosten door de boekhouder 
zouden worden vergoed.897

De apothekers konden de geleverde medicijnen declareren bij de boekhouder van de diaconie, 
die de uitgaven wekelijks met hen verrekende. Deze regeling verliep blijkbaar niet geheel naar 
tevredenheid, want in 1773 maande de diaconie de apothekers om in het toekomstige ‘menagieu-
ser’ te declareren, terwijl zes jaar later de diaconie een grote som aan medicamenten nog niet had 
voldaan.898 Het was waarschijnlijk in verband met de problemen rond declaraties en de hoogop-
lopende kosten dat de diaconie aan het einde van de achttiende eeuw de leverantie van medica-
menten uitbesteedde. Het was apotheker Boudewijn Tieboel die in 1779 het laagst inschreef en 
zodoende mocht leveren voor een periode van drie jaar. Dat was blijkbaar wel naar tevredenheid, 
want het contract werd meermalen verlengd. Op den duur begon de magistraat echter te morren 
over de hoge rekeningen. Eens te meer bleek medicatie van de armen een dure aangelegenheid. In 
1782 bedroegen de kosten bijna 1.300 gulden en zeven jaar later beliepen ze een kleine 1.200 gul-
den. Zodoende rezen bij de magistraat plannen om een stadsarmenapotheek op te richten die aan-
merkelijk goedkoper kon leveren. De apothekers kwamen met het tegenvoorstel om halfjaarlijks 
bij toerbeurt de levering te verzorgen voor een jaarbedrag van 432 gulden en belastingvrijdom van 
negen aam brandewijn. Het stadsbestuur stemde met het voorstel in, maar het is onduidelijk of het 
ooit tot uitvoering gekomen is.899 Naast medicamenten stelde de gereformeerde diaconie bedeelden 
eveneens gratis hulpmiddelen ter beschikking. Daarbij kon het gaan om zaken als breukbanden of 
een beugel voor iemand die moeilijk ter been was.900

De zorg voor arme moeders door vroedvrouwen was in de achttiende eeuw eveneens gratis. 
Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw bestond hier waarschijnlijk nog geen regeling 
voor, getuige de vermelding van de weduwe van Gerardus Nicolai, die ‘als vrouw moer veele arme 
ende desolaete personen in haer uijtterste ende baerens noot behulpelick is sonder eenige recognitie 
daer voor te genieten’. Als tegemoetkoming voor haar diensten kreeg zij in 1655 van het stadsbe-
stuur een vrije woning.901 Evenals bij de chirurgijns en medicinae doctores het geval was, liet ook 
de zorg van vroedvrouwen nog weleens te wensen over, zoals bleek in 1710, toen zij ‘swangere en 
barende vrouwen’ vaak van de ene naar de andere collega en zelfs van stad naar stad verwezen. Op 
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straffe van een boete van 25 gulden gelastte de magistraat de vroedvrouwen om arme vrouwen 
gratis hulp te verlenen zonder hen door te verwijzen.902 Ook na de bevalling volgde soms onder-
steuning. Een voorbeeld daarvan was Pieterke Hijlkes. Zij was in 1777 bevallen van een onecht 
kind en was daarna blijkbaar nog onvoldoende hersteld, want haar werd door de gereformeerde 
diaconie ‘zoo lange extra geaccordeert tot dat uit de kraam hersteld zal zijn’.903

Ten slotte was er voor degenen die zo gebrekkig of chronisch ziek waren, dat zij niet voor 
zichzelf konden zorgen, de mogelijkheid van uitbesteding: zij werden op kosten van de diaconie 
ondergebracht bij iemand die voor hen zorgde.

Op grond van het bovenstaande valt te concluderen, dat de gereformeerde diaconie uitgebreide 
medische zorg aan bedeelden besteedde, die zij bovendien gratis verstrekte. Die voor de afnemers 
kosteloze medische zorg zal niet uitsluitend gebaseerd zijn geweest op christelijke naastenliefde, 
maar hield tevens verband met een niet te onderschatten financieel belang: des te spoediger iemand 
van een ziekte herstelde en weer in het eigen onderhoud kon voorzien, des te minder kosten 
bracht het voor de diaconie met zich mee. Het overlijden van een kostwinner van een kinderrijk 
gezin door falende of zelfs uitblijvende medische zorg kon immers verstrekkende consequenties 
voor de diaconie hebben. Een schrijnend voorbeeld was de nalatigheid van de kwestieuze chirur-
gijn Quaestius, die in de zomer van 1783 een verzoek van de aartsdiaken om een patiënt in de 
Zwanestraat te bezoeken niet had ingewilligd, omdat in het pand erboven zijn collega Woltgraf 
woonde. Al met al duurde het zo lang, dat de behandeling en vooral de medicatie te laat kwam en 
de patiënt overleed, een weduwe met vier kinderen nalatende, die direct ten laste van de diaconie 
kwamen.904

In de loop van de achttiende eeuw was een verbetering van de organisatie van de gezond-
heidszorg ten behoeve van armen te bespeuren. De diakenen waren zorgvuldiger in het noteren 
van de kosten van de medische zorg (dat wil zeggen de uitgaven aan een ‘doctor’, een chirurgijn, 
een apotheker en – zij het sporadisch – bijzondere uitgaven aan zaken als breukbanden, krukken 
etc.). Bovendien waren vooral sinds de jaren zeventig de diakenen meer expliciet bij het vermelden 
van ziekten. Dat er in de loop van deze eeuw steeds meer bedeelden waren bij wie een ziekte of 
gebrek werd vermeld, hield niet zozeer verband met een verslechterende gezondheidssituatie onder 
de armen, als wel met een toenemende aanscherping van criteria voor opname in de bedeling. 
De weeshuizen hadden hun eigen gezondheidszorg. Een opvallende vorm van medische zorg in 
weeshuizen was tijdens de ‘rodeloop’ (= dysenterie), toen het stadsbestuur in de aanvang van 1770 
besloot de wezen massaal te laten inenten. 905

Het do lhui s
In de loop van de zestiende eeuw begon een ontwikkeling die wel de ‘grote opsluiting’ wordt 
genoemd. Kort samengevat betrof dat mensen die niet aan de dan heersende maatschappelijke 
normen voldeden en zich daarom buiten de maatschappij geplaatst zagen. Er ontstonden diverse 
instellingen op dit gebied die enerzijds uitgingen van het principe ‘werk in ruil voor onderhoud’ 
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en anderzijds ook nog enig onderwijs of opvoeding moesten verschaffen. Deze inrichtingen had-
den overigens niet echt een gesloten karakter, hetgeen wel het geval was bij het tuchthuis en het 
‘dolhuis’.

Lang niet iedere krankzinnige die in aanmerking kwam voor opname in het dolhuis, was arm-
lastig. Uiteindelijk was het natuurlijk wel zo, dat wanneer een kostwinner geestesziek werd, diens 
gezin tot armoede kon vervallen. Alleenstaanden konden in geval van krankzinnigheid uiteraard 
evenmin in hun eigen inkomen voorzien.

De term ‘dolhuis’, impliceert een vast onderkomen: in de zeventiende eeuw was dat in 
Groningen echter nog niet het geval. Geesteszieken konden toen worden opgesloten in diverse 
gebouwen, bijvoorbeeld in één der stadspoorten, in ruimten die tevens als gevangenis dienstdeden. 
Daarnaast waren er voorzieningen in gasthuizen in de vorm van een speciaal soort van getim-
merde ‘cellen’, meestal aangeduid als ‘kasten’. Verschillende Groninger gasthuizen beschikten over 
dergelijke kasten, bijvoorbeeld het Sint Anthoniegasthuis, waarvan de voogden in 1635 opdracht 
van het stadsbestuur ontvingen ‘om een vaste kast van grenen hout op een bekwame plaats voor 
de onzinnige personen in het gasthuis te doen maken’.906 Datzelfde jaar kwamen op instigatie 
van de magistraat in het Sint Geertruidsgasthuis eveneens ‘een kaste voor seker onsinnige vrouw, 
maer ook noch meer ander kasten voor dulle of sinlose menschen soo veel gevouchlicken aldaer 
kan geschien’. Dit was mede omdat er enkele oude kasten vanwege de ‘continuatie’ van de Kleine 
Peperstraat moesten verdwijnen.907 Er was toen nog geen centraal Dolhuis in de stad, maar plan-
nen daartoe speelden wel in het midden van de zeventiende eeuw, zoals bleek toen het stadsbe-
stuur in 1651 overleg pleegde met de curatoren van het Fraterhuis over het voorstel of het Ludeke 
Jargesgasthuis niet tot een dolhuis kon worden verbouwd.908 Deze plannen leden schipbreuk en 
gedurende de gehele verdere zeventiende eeuw bleef het systeem van over diverse gasthuizen ver-
spreide ‘kasten’ bestaan. Zo verleende het stadsbestuur in 1697 toestemming aan de voogden van 
het ‘Peperstraeten-gasthuis [...] om in haer gasthuijs aen het brouhuijs een caemer nieus te doen 
timmeren waerin dulle en onnosele menschen bequaem sullen konnen logeren’.909 

De gereformeerde diaconie was er veel aan gelegen om ontlast te worden van ‘dulle en 
krancksinnige persoonen’. In plaats van de gebruikelijke – meest gedeeltelijke – bijdrage aan 
het levensonderhoud hadden geesteszieken extra zorg en voorzieningen nodig. De uitgaven voor 
één aan ‘razernie’ lijdende persoon bedroegen rond de 30 tot zelfs 40 stuivers per week, terwijl 
het maximum voor een volledig bedeeld gezin of een uitbestede persoon respectievelijk over het 
algemeen 18 tot 20 stuivers per week bedroeg. In tijden van duurte, wanneer er sprake was van 
tekorten bij de diaconiekas, ervoer men dergelijke mensen dan ook als een zware last en probeerde 
de diaconie zoveel mogelijk van hen af te komen. Zo stelde zij in 1653 voor, om ‘d’simpele’ tot 
last van gasthuizen te laten komen.910 In het verlengde hiervan stelde de diaconie in 1697 – een 
jaar waarin de diaconale financiën vanwege duurte sterk onder druk stonden – voor om een offi-
cieel ‘dul-huis’ te laten maken, waar dergelijke personen buiten belasting van de diaconie geplaatst 
konden worden. Die locatie zou volgens het stadsbestuur binnen het Geertruidsgasthuis moeten 
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zijn. Aldaar vonden gecommitteerden echter geen geschikte plaats, waarop de keus uiteindelijk 
viel op het Sint Anthoniegasthuis, dat wel plaats bood, ‘doch doordien de gasthuizen niet in 
staat waren om zodanig huis te laten maken en daarin krankzinnigen te onderhouden, zo werde 
in bedenking gegeven, of niet op de landsdag behoorde te worden voorgesteld ten einde bij de 
provincie een dolhuis worde gemaakt, waarin zodanige personen worden onderhouden’.911 De 
Staten zagen vanwege de financiën geen heil in een provinciale instelling voor krankzinnigen en 
uiteindelijk maakte het stadsbestuur in juni 1702 plannen om een ‘bequaam dolhuis’ in het Sint 
Anthoniegasthuis in te richten. Hiertoe verrees nieuwbouw op het achter het gasthuis gelegen 
terrein, dat via een poort in het gasthuis bereikbaar was. De achterzijde van het nieuwe gebouw 
grensde aan de nu nog bestaande Dolhuisgang. In oktober 1702 was het dolhuis blijkbaar gereed, 
want toen werden enkele geesteszieken in het gebouw ondergebracht. De voogden van het gasthuis 
toonden zich echter weinig enthousiast en weigerden zelfs de krankzinnigen te onderhouden. Het 
stadsbestuur gebruikte daarop zijn positie als oppervoogd over gasthuizen en het dolhuis, door het 
Heilige Geestgasthuis en het Sint Geertruidsgasthuis te gelasten om elk 50 gulden bij te dragen ten 
behoeve van het Sint Anthoniegasthuis. Het dolhuis voldeed niettemin duidelijk aan een behoefte, 
want weldra volgde uitbreiding tot een totaal van tien vertrekken.912

Gedurende de gehele verdere achttiende eeuw bleef het Sint Anthoniegasthuis als dolhuis fun-
geren. Niettemin droeg de diaconie aanvankelijk zelf nog weleens zorg voor enkele geesteszieken. 
Waarschijnlijk was dat vanwege plaatsgebrek, waarmee men onder andere te kampen had in 1729. 
Het stadsbestuur verzocht daarop een commissie in te stellen

om in Anthonie-gasthuis of daaromtrent enige plaats te despicieren en zelven desnoods jets te zoek an te kopen 

om enige appartementen te approprieren voor krankzinnige personen aangezien de vier kamers in voornoemde 

convent voor dusdane mensen reeds bezet zijn.

Een duidelijk voorbeeld van diaconale zorg voor krankzinnigen betreft het onderhoud van Melis 
Abrahams, in 1752. Reeds drie jaar eerder was hij als 28-jarige jongeman als uitbestedeling onder 
de hoede van de diaconie die hem typeerde als ‘niet schrander’. Drie jaar later stond hij te boek als 
‘kranksinnig’ en sindsdien bedroegen de kosten van zijn onderhoud wekelijks 30 stuivers. In 1766 
komt Melis nog steeds voor als uitbestedeling, voor een bedrag van 36 stuivers. Een diaken tekende 
daarbij aan: ‘kan dese niet na ’t krankzinnig huijs daar word v[er]teert f. 1-10-:’. Deze goedkopere 
oplossing was op dat moment klaarblijkelijk niet mogelijk, want nog in 1774 stond Melis te boek 
bij de diaconie voor eenzelfde weekbedrag als acht jaar tevoren. Blijkbaar was er voor hem geen 
plaats in het dolhuis. Plaatsgebrek zal ook de reden zijn geweest, dat de diaconie gedurende de 
achttiende eeuw enkele andere krankzinnigen eveneens zelf moest onderhouden.913 Dat directe 
opname in het ‘krankzinnigenhuis’ soms wel degelijk mogelijk was, blijkt bij de 45-jarige Berend 
Hartwijk, die de diakenen in 1751 in de notulen noteerden als: ‘kranksinnig in Oost[er]p[oorten] 
Gasthuijs uijtbesteed voor 30 st[uive]rs’. Hetzelfde gold in 1783 de 24-jarige Roelofje Adrianij, 
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verlaten vrouw van Jan Niehof, die werd opgenomen in het ‘krankzinnigenhuis’, terwijl de kosten 
van haar onderhoud aldaar werden betaald door de diaconie. Ten slotte nam de diaconie in het-
zelfde jaar de 52-jarige Anna Catharina Wolthers en haar tienjarig kind in de bedeling op. Vier 
jaar later werd zij omstreeks het voorjaar ‘weegens krankzinnigheid provisioneel geconfineerd ter 
Stads Geweldige’ en in de zomer van dat jaar op rekening van de diaconie opgenomen in het Sint 
Anthoniegasthuis. Ze belandde daar op 9 augustus 1787. Op 18 oktober werd zij alweer ontslagen, 
maar reeds op 3 november daaraanvolgend wederom opgenomen. Zij komt nog als uitbestede 
vrouw voor in 1792, met een weekbedrag van 24 stuivers. Anna overleed in december 1794.914 
De diaconie betaalde in dergelijke gevallen weliswaar ook de kosten voor het onderhoud in het 
gasthuis, maar die vielen aanzienlijk lager uit dan bij uitbesteding bij particulieren, zoals blijkt uit 
de vermelde bedragen. Blijkbaar was er een verschillende mate van urgentie. In de zestiende en 
zeventiende eeuw betrof opsluiting van geesteszieken vooral mensen die door hun omgeving als 
zedenkwetsend werden ervaren (naaktlopen), of een gevaar betekenden (vuurgevaarlijk).915 Bij een 
aantal andere gevallen van krankzinnigheid waarbij de personen in kwestie naar het dolhuis gingen, 
staakte de diaconie de uitkeringen.916

‘Querulanten’  en  cr imine len

Waren het de bedeelde armen die de stad bevolkten in de armenbuurten, de achterafstraten, de 
stegen en de sloppen en vandaaruit nog enigermate deelnamen aan het stadsleven, daarnaast waren 
er ook categorieën armen die daarvan uitgesloten waren. Er bestonden in dit opzicht verschillende 
niveaus. De gereformeerde diaconie werd in de loop der tijd een steeds exclusiever instelling voor 
de eigen behoeftigen. Dit betekende in de praktijk dat zowel armen van andere religieuze denomi-
naties in de Stad als van elders afkomstige armen almaar minder kans hadden deel te hebben aan de 
voorzieningen van de gereformeerde diaconie, die er ooit toch waren voor ‘alle armen’. Uiteindelijk 
gold immers de eis dat men óf in Groningen geboren moest zijn, óf er ten minste acht jaar moest 
hebben gewoond, óf het burgerrecht moest bezitten. Meestal bleef de steun voor ‘vreemde armen’ 
beperkt tot het reisgeld waarmee zij werden weggezonden. Een rigoureuze vorm van uitsluiting van 
deelname aan het maatschappelijk leven was opsluiting. Wie onmaatschappelijk gedrag vertoonde, 
wachtte het tuchthuis. Dat kon zijn vanwege criminele activiteiten zoals diefstal of prostitutie, 
maar ook wegens ongewenst gedrag, zoals dronkenschap of verkwisting.

Het ‘verbe terhui s’

Behalve een functie als ‘dolhuis’ kreeg het Sint Anthoniegasthuis in de eerste helft van de achttiende 
eeuw tevens de status van ‘verbeterhuis’. Dergelijke instellingen, ook wel ‘beterhuizen’ genoemd, 
waren meestal particulier beheerde – zij het wel onder toezicht van het stadsbestuur staande – 
gevangenissen die ontstonden aan het einde van de zeventiende eeuw en vooral in de achttiende 
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eeuw grote opgang maakten. Iedere grote(re) stad in Holland kende in deze periode één of meer 
‘beterhuizen’. In deze instellingen werden losbollen, dronkaards en levensgenieters opgesloten, vaak 
op verzoek van hun gegoede families, die aldus een einde hoopten te maken aan de schaamtewek-
kende aardse geneugten die hun zwarte schapen in het openbaar genoten en aan de verkwisting 
van hun familievermogen.917 Gedurende de zeventiende eeuw kwamen mensen die wangedrag 
vertoonden in het tuchthuis terecht. Dat was in Groningen bijvoorbeeld het geval met de soldaat 
Aepje Andries. Zijn vrouw vroeg in 1652 assistentie van de diaconie, aangezien haar man een 
‘godloos leven’ leidde en van haar weg dreigde te gaan. Voor de kerkenraad was dit aanleiding om 
door tussenkomst van de gerichtsschulte de opsluiting van Aepje in het ‘werckhuijs’, oftewel het 
tuchthuis, te bepleiten.918 Voor leden van meer gegoede families was een dergelijke inrichting van 
een te laag allooi en dus voorzagen de ‘beterhuizen’ duidelijk in een behoefte.

De aanleiding tot de instelling van een Gronings ‘beterhuis’ deed zich voor toen het stadsbe-
stuur in 1732 in zijn maag zat met ‘een persoon van een ongebonden leven’ die men wilde laten 
opsluiten in het Sint Anthoniegasthuis. Daar bleek echter geen geschikte plek te zijn, aangezien 
‘de vertrekken, die in hetselve sijn gemaekt, tot het bewaeren van kranksinnige menschen, daertoe 
niet seer bequaem waeren gevonden’. Zodoende werden twee bestaande kamertjes voor de nieuwe 
bestemming geschikt gemaakt en zouden er nog eens drie à vier van dergelijke ruimten bij moeten 
komen. Hierin mocht niemand worden opgenomen dan met de toezegging van een jaarlijkse beta-
ling van 125 caroligulden voor spijs, drank en huisvesting, ofwel een wekelijks bedrag van zo’n 48 
stuivers.919 

Blijkbaar kreeg het Sint Anthoniegasthuis hiermee informeel de status van ‘beterhuis’, want in 
1741 verzocht de aartsdiaken om Clara Geerts, die ‘geheel van haar verstand zijnde berooft, sig 
seer uitsinnig anstelde waar uit te mets grootere onheilen souden kunnen voortkomen’, naar het 
‘verbeterhuis’ te mogen transporteren. Burgemeesters en Raad stemden daarmee in en verleenden 
de voogden van het Sint Anthoniegasthuis toestemming om gemelde Clara Geerts op te nemen.920 
Het opvallende hierbij is, dat Clara op grond van de omschrijving van haar gedrag eerder voor 
opname in het dolhuis dan in het verbeterhuis in aanmerking kwam. Een verklaring hiervoor 
is misschien dat men de benamingen ‘verbeterhuis’ en ‘dolhuis’ afwisselend gebruikte als syno-
niemen voor de officiële benaming Oosterpoorten- of Sint Anthoniegasthuis. In 1751 en 1790 
treffen we respectievelijk nog een krankzinnige en een als ‘simpel’ omschreven persoon aan, die 
terechtkwamen in het ‘verbeterhuis’. De duidelijkste associatie met de functie van beterhuis betrof 
de opname van de vrouw van Jan Mulder, in 1753, die op verzoek van haar echtgenoot wegens 
‘wangedrag’ met goedkeuring van het stadsbestuur enige tijd in het ‘Oosterpoortengasthuis’ moest 
verblijven.921

De grens tussen verbeterhuis en dolhuis lijkt op grond van het bovenstaande nogal diffuus 
te zijn geweest. Datzelfde kan gezegd worden over de verschillen tussen het verbeterhuis en het 
tuchthuis, want in deze laatste inrichting werden eveneens personen van een ‘ongebonden’ leven 
opgenomen. Van de tuchtelingen in het provinciale tuchthuis was ongeveer 10 procent van de 
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vrouwen en 2 procent van de mannen wegens hun ‘ongeregelde leven’ opgenomen op verzoek van 
de familie.922 Zij zouden dus evengoed in aanmerking kunnen komen voor opname in het ver-
beterhuis. Onder hen waren enkele door de gereformeerde diaconie bedeelde personen die zowel 
tijdelijk in het tuchthuis als in het dolhuis terechtkwamen. Catrine van Doorn stond in 1787 bij 
de diaconie te boek als een 23-jarige vrouw die ‘simpel’ was. Zij verdiende haar inkomen deels in 
het werkhuis van de diaconie. In november 1790 lieten de diakenen haar wegens ‘onkuisch levens 
gedrag’ overbrengen naar het tuchthuis, waar zij gedurende een jaar moest verblijven. Na afloop 
van de periode kwam zij op last van het stadsbestuur echter in het dolhuis terecht.923 

Sinds 1775 ontving de 38-jarige Sjouke Klaassens, gekwalificeerd als ‘simpel’, ondersteuning 
van de diaconie. In de navolgende twee decennia kwam zij geregeld met de diaconie in aanraking, 
totdat in juli 1795 het stadsbestuur haar voor een periode van een jaar in het tuchthuis liet zetten 
wegens

verregaande dronkenschap, daegelijx en allerlei zoort van ondeugden schuldig hebbende gemaakt, zelfs tot oproe-

rige bewegingen, op de openbaere straeten, aenleidinge hebbende gegeven.

In de zomer van 1796 volgde verlenging van die detentie ‘wegens haer slegt en anhoudent onver-
beterlijk gedrag’. Sjouke Klaassen had wat dat betreft een lange staat van dienst. Zij was, geboren 
in 1736, in 1750 in het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis opgenomen. Vijf jaar later 
kreeg zij straf omdat ze een nacht was weggebleven in ‘onbequaam gezelschap’ en voor het huis 
bestemd loon had verduisterd. In 1758 was ze opnieuw een nacht weggebleven en had ze ‘met sol-
daten gerinkelrooijt’. Weer een jaar later was ze ‘wederom met eenige soldaten op de wal geweest 
en ’s avonds 10 uur dronken te huis gebragt’. Nog datzelfde jaar liep ze opnieuw weg. Uiteindelijk 
werd ze wegens haar wangedrag opgesloten, bleek zwanger te zijn en ten slotte – als hopeloos geval 
beschouwd, haar ‘geringe vermogens’ in aanmerking genomen – met een uitzet van acht gulden 
uit het weeshuis gezet.924

Uit de hierboven aangehaalde voorbeelden blijkt in ieder geval dat het Groninger ‘beterhuis’ 
niet uitsluitend een instelling was waar gegoede families hun zwarte schapen lieten onderbrengen, 
zoals in Holland het geval was.

Het tuchthui s
Een provinciale instelling die een rol in de Groninger armenzorg speelde, was het tuchthuis. De 
vraag is, in hoeverre deze instelling was bedoeld om arme personen te herbergen.925 Een initiatief 
tot het oprichten van een tuchthuis in Amsterdam, in 1595, bleek al gauw zo succesvol, dat dit 
in vele steden binnen en buiten de Republiek navolging kreeg. Typerend voor deze instelling was 
de combinatie van opsluiting en gedwongen arbeid, die ten doel had het gestrafte individu te 
verbeteren. In Groningen ontwikkelden de Staten van Stad en Ommelanden in 1601 plannen tot 
de stichting van een tuchthuis in het jacobijnerklooster. Om onbekende redenen werd het voor-
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nemen niet uitgevoerd. Een voorstel van het stadsbestuur, vier jaar later, om op de eerstvolgende 
landdag de oprichting van een provinciaal tuchthuis te bespreken, bleef eveneens zonder gevolg, 
terwijl twee jaar later de gereformeerde diakenen nog eens aandrongen op het oprichten van een 
tuchthuis.926 Aangezien de verzoeken aan de provincie niet tot concrete stappen leidden, besloot 
de magistraat in 1609 zelf een tuchthuis op te richten. Nog datzelfde jaar kon het stadstuchthuis, 
gevestigd in een gedeelte van het jacobijnerklooster, zijn deuren openen. Twee jaar later werd dit 
op verzoek van de Stad alsnog omgezet in een provinciaal tuchthuis – met dus een regionale func-
tie – dat bleef bestaan tot 1624.927 De arbeid die de tuchtelingen moesten verrichten, en waarvan 
men hoopte dat ze een correctieve werking zou hebben, bestond aanvankelijk uit het kaarden en 
spinnen van wol en uit het ‘raspen van brasiliehout’. Weldra werd het laatste vervangen door het 
fijnstampen van tufsteen ten behoeve van de cementproductie. Maar de belangrijkste vorm van 
arbeid – en financieel gezien ook de meest succesvolle – bleek de specialistische bombazijnweverij, 
die sinds het begin van 1610 snel de plaats van het kaarden en spinnen innam. Over degenen voor 
wie dit eerste tuchthuis bestemd was, geeft een landdagresolutie van 1605 uitsluitsel, namelijk ‘om 
de jeuget ende anderen in beter tucht en discipline te moegen holden ende alle onordeningen af 
te schaffen’. In deze resolutie wordt dus niet gerefereerd aan bedelaars en vagebonden. Dat was 
wel het geval in 1615, toen de Gedeputeerden een provinciale klopjacht organiseerden op ‘alle 
vagabunden [en] stercke bedelaers’ en verordonneerden dat zij in het tuchthuis moesten worden 
gebracht ‘om ’t arbeyden als haer van den curatoren sall worden belast’. Ook was onder andere in 
1629 sprake van opsluiting van bedelaars in het ‘oude tuchthuis’.928

Vooraanzicht van het tuchthuis te Groningen in de achttiende eeuw. 
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Het nieuwe tuchthuis, dat in opdracht van de Staten van Stad en Lande in 1664 verrees nabij 
de Wal aan het einde van de Leliestraat, ter hoogte van de latere Spinhuisstraat, nog later de 
Zoutstraat geheten, zag men zelfs als een typische instelling voor vagebonden en bedelaars.929 De 
Staten van Stad en Lande beargumenteerden in 1661 opnieuw hun oprichtingsplannen, ditmaal 
nadrukkelijk met de noodzaak daartoe vanwege het grote aantal ‘vagabunden en stercke bedelaers 
ten plattelande’. Het letterlijk eigenhandig verdienen van de kost speelde in dit tweede tuchthuis 
een overwegende rol, zoals blijkt uit een plakkaat van 1680. Volgens die verordening wachtte 
‘sterke bedelaars’ – die in staat waren om in hun eigen onderhoud te voorzien – en vagebonden 
twee jaar tuchthuis, terwijl de zwakken slechts veertien dagen op water en brood hoefden vast te 
zitten, aangezien ze niet konden werken. Onder de werkzaamheden in dit nieuwe tuchthuis nam 
de weverij wederom een belangrijke plaats in. Ook het verfhoutraspen vond hier lange tijd plaats. 
Het tuchthuis verkreeg daar zelfs een provinciaal monopolie voor. Vanwege deze activiteiten werd 
ook wel de benaming ‘rasphuis’ gebezigd. Ten slotte verrichtten tuchtelingen nog de eenvoudige 
werkzaamheden van het spinnen en kaarden van wol. Omstreeks 1736 kwam het beginsel van 
werken voor de kost in gevaar. Het tuchthuis was toen dermate met gevangenen overladen, dat er 
onvoldoende plaats was voor nieuwe tuchtelingen. Een belangrijke consequentie daarvan was, dat 
‘de grote menigte belettede dat er voor de gezonden van lichaam [sic] geen plaats overbleef om te 
werken door dien er vele door lichaams zwakheid onmachtig waren om te werken’. Om in deze 
situatie verbetering te brengen, werden zes personen van verdere gevangenschap ontslagen.930

Aanvang achttiende eeuw ontwikkelde het tuchthuis zich van een instelling voor ‘losbollen’ en 
werkschuwe lieden tot een penitentiaire instelling van het justitiewezen. Vanaf 1700 kwamen tuch-
telingen op bevel van de overheid in het tuchthuis terecht. Daarbij nam het aandeel van degenen 
die via een gerechtelijk vonnis in het tuchthuis terechtkwamen toe. Daartegenover stond een sterke 
afname van het aantal ingesloten bedelaars en vagebonden, evenals van degenen die uitsluitend op 
verzoek van het provinciale of het stadsbestuur werden opgenomen. Het bleef echter mogelijk om 
op verzoek van familie iemand in het tuchthuis te plaatsen.931

Hulp van o f  v ia  de  overhe id
Naast uitkeringen van gilden, gasthuizen, fondsen en diverse diaconieën en instellingen was er 
ten slotte nog de mogelijkheid van informele hulp, zoals we dat soms zagen bij het optreden van 
diakenen en diakendienaren ten aanzien van verarmde huishoudens. En dan waren er nog familie-
leden, vrienden en kennissen die hulp konden verstrekken. Deze informele hulp komt aan bod in 
deel B, hoofdstuk 5, onder de noemer ‘Onderlinge hulp’. Wanneer echter de welwillendheid of de 
materiële middelen van familieleden, vrienden en kennissen waren uitgeput, was er een mogelijk-
heid om informele steun van hogerhand te verwerven. Wie bijvoorbeeld goede contacten had met 
de stedelijke overheid of haar wist te vinden en voor zich te winnen met een overtuigend verhaal 
kon in veel gevallen rekenen op haar steun.
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Hoewel er ten tijde van de Republiek nauwelijks oudedagsvoorzieningen van overheidswege 
bestonden, was er voor sommigen toch vaak het een en ander te regelen. Wanneer de armoede 
op de loer lag, konden contacten met de overheid net het verschil betekenen tussen een redelijk 
bestaan en een leven in armoede. We zagen al, hoe de gereformeerde diaconie bij het Groninger 
stadsbestuur vroeg om een weduwe van een gewezen diaken een plaats in, of een uitkering van, 
een gasthuis bezorgen. Dit was een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden die de 
magistraat had om mensen in behoeftige omstandigheden te ondersteunen, aangezien hij het 
oppertoezicht had over het leeuwendeel van de gasthuizen. Daarnaast hadden Burgemeesters en 
Raad tevens de mogelijkheid om mensen door de diaconieën van de verschillende denominaties te 
laten opnemen. In de tweede helft van de achttiende eeuw waren verscheidene huishoudens in de 
gereformeerde bedeling opgenomen met de toevoeging ‘auctorisatie’, oftewel op voorspraak of met 
instemming van het stadsbestuur.

Behoeftigen die goede contacten hadden met de magistraat, bijvoorbeeld op basis van verdien-
sten in het verleden, maakten dus een redelijke kans om voor de stedelijke armenzorg in aanmer-
king te komen. De stadsbewoners wisten hun bestuur voor dergelijke zaken goed te vinden, getuige 
de talrijke rekesten om dergelijke ondersteuning. In 1693, bijvoorbeeld, ontving het stadsbestuur 
16 aanvragen om ondersteuning door een gasthuis, die het alle honoreerde. Onder hen waren die 
van de weduwen van een tonnendrager en een korenmeter, dus mensen die werkzaam waren voor 
de Stad. Een zeventiende – eveneens toegestaan – verzoek betrof gratis admissie in een gasthuis.932 
Meer dan een halve eeuw later, in 1746, waren er veel meer ingezetenen van Groningen die rekes-
ten bij de magistraat indienden. Wel was de aard van de verzoeken sterk gewijzigd. Er waren toen 
minstens 41 aanvragen om ondersteuning, waarvan 32 bij diaconieën, acht bij weeshuizen en nog 
slechts één bij een gasthuis. Van de verzoeken om diaconale ondersteuning wees het stadsbestuur 
er vijf af, evenals twee verzoeken voor onderhoud van kinderen of opname in het diaconiekinder-
huis.933 Het leeuwendeel van deze verzoeken kwam voor rekening van soldatengezinnen en hield 
duidelijk verband met de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) en de vele soldaten die toen 
elders waren gelegerd.934
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8   het ‘crisismAnAgement’ vAn De Armen-
zorg

Zoals we zagen, maakte de diaconie in de periode 1594-1795 verscheidene crises door die vooral 
financieel van aard waren. Het komt er kort gezegd op neer dat de diaconie vooral in tijden van 
toenemende armoede grote problemen had om de nood van behoeftigen te lenigen. Men verstrekte 
de bedeelden bijstand met de beperkte middelen die er waren in tijden van tegenspoed. In zulke 
tijden van crisis probeerde men om groepen armen van de bedeling uit te sluiten, zodat er nog een 
redelijke uitkering voor de meest nooddruftigen over bleef. Dat er armen waren, zagen diaconieën 
als een vaststaand gegeven. Vrijwel nergens valt te merken dat zij ernaar streefden om het aantal 
armen te beïnvloeden. Nu zou het instellen van werkhuizen als een dusdanige poging kunnen wor-
den gezien. In zekere zin was deze werkverschaffing bedoeld als een vorm van armoedebestrijding, 
maar meer nog waren deze werkprojecten in de praktijk een middel van de gereformeerde diaconie 
en de overheid om van de financiële nood een deugd te maken.

Een positieve benadering ontstond aan het einde van de achttiende eeuw onder invloed van de 
Verlichting met het streven om armen door opvoeding en onderwijs tot een hoger plan te verhef-
fen. Maar over het algemeen zag de diaconie de aanpak van crises, wanneer zij leed onder ernstige 
kastekorten, min of meer als een boekhoudkundig probleem, waarvoor de oplossing in essentie 
neerkwam op het verminderen van de uitgaven en het vermeerderen van de inkomsten.935 De maat-
regelen die zowel de diaconie als het stadsbestuur daartoe aanwendden, waren zeer gevarieerd.

Inkomsten konden zij vermeerderen door het stimuleren van giften van particulieren via extra 
collecten, het plaatsen van extra ‘bussen’ of zelfs een loterij. Ook waren er mogelijkheden om bij-
dragen of leningen van privé-instellingen of van de overheid te verkrijgen, van de gasthuizen, de 
Stad en de provincie. Vervolgens konden inkomsten worden vermeerderd door het invoeren van 
boetes, heffingen en belastingen ten gunste van de armen. Voorts konden de armen zelf inkomsten 
genereren in werkhuizen of door andere vormen van werkverschaffing en ten slotte was verkoop 
van eigendommen een uiterste mogelijkheid tot – tijdelijke – inkomstenvermeerdering. 

De uitgaven kon men verminderen door het toepassen van een verscherpte controle op bepaalde 
maatregelen, het afstoten van diverse taken, het reduceren of het beëindigen van bepaalde reguliere 
uitgaven en hiermee samenhangend de uitsluiting van bepaalde groepen en ten slotte door uitstel 
of afstel van betaling.
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De maatregelen die tot vermindering van de uitgaven moesten leiden, vormen feitelijk een rode 
draad in de geschiedenis van de armenzorg en de sociale zekerheid in Groningen. In tijden van eco-
nomische tegenspoed greep men snel naar het middel van uitsluiting. In eerste instantie trachtte men 
het aantal armen dat een beroep op de diaconie kon doen in te perken door uitwijzing van relatieve 
buitenstaanders. Wanneer zich vervolgens een zeer ernstige of langdurige crisissituatie voordeed, dan 
ging men over tot vermindering van de uitgaven ten behoeve van de ‘eigen mensen’, die op grond 
van de basisvoorwaarden van ongeschiktheid, nabijheid en meegaandheid en daaruit voortvloeiende 
criteria nog in aanmerking kwamen.936 We zagen, hoe de groep van de soldaten en hun gezinnen 
vooral ten tijde van oorlogen diverse malen van de bedeling werd uitgesloten. Even talrijk waren de 
besluiten tot uitsluiting van ‘vreemde armen’ of de bekrachtiging van dergelijke maatregelen.937

Een eerste maal gebeurde dat in september 1598, toen het stadsbestuur in reactie op de bui-
tengewone toeloop een plakkaat liet opstellen, dat de bevolking verplichtte tot de aanmelding 
van vreemdelingen. In de volgende jaren werd deze verordening nog meermalen herhaald en 
vernieuwd.938 Een belangrijk onderdeel van de in 1629 gedane voorstellen om tot minder uitga-
ven te komen, was de ‘stricte monstering’, een strenge controle van armlastigen die ertoe moest 
leiden dat alleen ingezetenen die werkelijk armoedig waren voor bedeling in aanmerking kwamen. 
Tegelijkertijd kondigde de stad een ordonnantie af tegen de toeloop en vestiging van armen en 
bedelaars in de stad. Nu was monstering evenmin als het weren van ‘vreemde armen’ een nieuwe 
vinding. Beide worden reeds vermeld in de armenorde van 1610, maar de strenge hantering daar-
van was in de loop der tijd waarschijnlijk afgezwakt. Deze maatregel sorteerde na de aanscherping 
van 1629 weer behoorlijk effect, want in ten minste 145 gevallen staakte de diaconie toen de bede-
ling. In de volgende jaren 1630-1633 verminderde de uitwerking en werden veel minder mensen 
– respectievelijk 31, 36, 21 en 11 – van de lijst afgevoerd.939 Het aanscherpen van de monstering 
kwam in later jaren geregeld voor, maar verloor telkens weer aan importantie.

Uiteraard was, na uitsluiting van mensen, het verkrijgen van extra gelden een van de meest 
effectieve middelen tot ‘redres’ van de diaconie. Dat kon op velerlei wijze, zoals door bijzondere 
collecten, leningen en belastingen. Zo werd de oplossing voor de crisis aan het einde van de zes-
tiende eeuw die Van Julsinga in zijn diarium beschreef, gezocht in een geldelijke omslag over de 
stedelijke elite, waarbij 76 personen een bedrag van niet minder dan 2835 daalders en vier lasten 
rogge opbrachten. Tevens werden huis-aan-huiscollectes ingevoerd, die in de volgende eeuwen 
zouden blijven voortbestaan als de ‘collecten in de burgervaandelen’.940 Beide oplossingen zorgden 
ervoor dat substantiële bedragen in de lege diaconiekas vloeiden. Datzelfde gold de zogenaamde 
‘extra-ordinaris-collecten’ die in tijden van rampspoed nogal eens werden gehouden. In de jaren 
1673 tot 1677 vonden zelfs jaarlijks algemene collecten plaats die tussen de 3.000 en 5.000 gulden 
opbrachten. En vanaf 1684 volgden tweewekelijkse collectes, die extra inkomsten moesten opleve-
ren om met name de kosten te dekken die verband hielden met de komst van gevluchte hugenoten. 
Deze collectes duurden voort totdat de Waalse kerk er met toestemming van de provincie vanaf 
1689 een eigen diaconie op na mocht houden.941
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Tot slot waren er in de achttiende eeuw nog enkele grote, algemene collecten. Dergelijke inza-
melingen brachten in 1718 ruim 9.000 gulden in 1750 en 1758 zelfs 10.000 op.942 In de tweede 
helft van de achttiende eeuw, vooral in de jaren tachtig, toen de malaise toenam, verminderden de 
inkomsten van zulke collecten. Een commissie broedde daarom op een plan, dat een aanzienlijke 
en blijvende stroom van inkomsten kon verschaffen. Uiteindelijk vond zij in 1784 de oplossing 
in de verdubbeling van het drek- en lantaarngeld. Een ‘extra-ordinaire collecte’ van 1789 bracht 
weliswaar nog een ‘fraije stuiver’ van ruim 2500 gulden op, maar was bij lange na niet voldoende 
om de tekorten van de diaconie te dekken.943 In feite waren de ‘drek- en lantaarngelden’, als een 
vorm van armentaks, voor het eerst in anderhalve eeuw – na het verdwijnen van een de rantsoen-
gelden als ‘pseudo-armentaks’ – weer een echte structurele en substantiële bron van inkomsten die 
gebaseerd was op een heffing.

De verhouding tussen het stadsbestuur en de gereformeerde diaconie van Groningen was vóór 
de invoering van deze extra heffing van het drek- en lantaarngeld doorgaans zo, dat de Stad zich 
op het standpunt stelde dat de diaconie als onderdeel van de kerk haar eigen armenzorg moest 
zien te financieren. Bij uitzondering leende de diaconie tijdens de crisis in de periode 1622-1630 
een bedrag van 6.000 gulden uit de stadskas, waarvan de Stad naderhand de helft omzette in een 
schenking.944 Ook wendde het stadsbestuur in 1628 zijn invloed ten gunste van de diaconie aan 
bij de voogden van het Armhuiszittend-, het Heilige Geestgasthuis en het Burgerweeshuis door 
hen te gelasten geld aan de diaconie te lenen.945 In de afzijdige houding van het stadsbestuur kwam 
pas structureel verandering in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, toen de diaconie feitelijk 
in een permanente crisis verkeerde. Zij betaalde oude, dringende schulden af met behulp van 
stedelijke leningen, waarvan het totaalbedrag sterk opliep. De diaconie had zodoende in oktober 
1783 inmiddels een respectabele schuld van maar liefst 26.000 gulden opgebouwd. Ondanks dat 
besloot de magistraat om haar uit de stadskas een som van 12.000 tot 15.000 gulden te lenen.946 
Uiteindelijk had de Stad tot en met 1789 meer dan 50.000 gulden gestort in de diaconiekas, zon-
der uitzicht op terugbetaling op korte termijn.

De raadscommissie die een oplossing voor de grote tekorten van de diaconie moest zien te vin-
den, constateerde in juni 1789, ‘dat het agterweezen der Diaconie en het van tijd tot tijd vervuld 
wordende gebrek uit de Stads kasse zo bedenkelijk wierde voor de Stads finances, dat niets ver-
zuimd diende te worden die zaak ter harten te nemen’ en ‘dat het tevens ook zeker was, wanneer de 
Stadskas suppleerde het achter weezen der Di[a]conie, dat dan die kas der armen kas zoude worden 
en alzo, binnen korten, geen groter crediet zoude hebben, dan de armenkas zelve, als wordende 
daardoor geabsorbeerd’. Bovendien stimuleerde deze handelwijze volgens de commissie evenmin 
de vrijgevigheid der ingezetenen, aangezien ‘door dit middel de reden der milddadigheid van de 
Ingezeten wierde verminderd, naar dien dezelve wisten, dat door hun meerder geeven de armen 
niet ruimer, noch door hun minder geven niet weiniger ontvingen’.947 Kortom, de ‘Stads cassa’ 
dreigde te verworden tot armenkas en daarom moest er hoognodig actie worden ondernomen. Met 
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de invoering van het dubbele drek- en lantaarngeld waarvan de helft voor de diaconie was bestemd, 
vloeiden voortaan jaarlijks duizenden guldens via de stadsrentmeester in de diaconale kas. 

Grootschalige initiatieven tot inkomstenvermeerdering waren die van de werkverschaffing, die 
door de twee eeuwen heen een rode draad vormden. Wanneer sprake was van crisisomstandighe-
den bij de diaconie, dan kwam het beginsel van werken voor een uitkering ook meermalen aan de 
orde. Dat was het geval tijdens de crises van 1634-1635, de jaren vijftig, tachtig en negentig van de 
zeventiende eeuw, en in de jaren 1745-1746. Deels betrof dat werkverschaffing vanuit de diaconie 
zelf en deels door particulieren, waarbij de Stad als ondersteunende partij kon optreden. Er was een 
nauwe samenhang tussen de ideeën over werkverschaffing en de stichting van werkhuizen.948

Gedurende bijna twee eeuwen bedacht de diaconie tijdens crises verschillende mogelijkheden 
om via heffingen en ‘breucken’ extra inkomsten te verkrijgen. Zo hief zij aan het einde van de jaren 
twintig van de zeventiende eeuw een ‘breuke’ op het te laat komen bij begrafenissen. Sinds 1662 
moesten de hoofdofficieren, vaandrigs inbegrepen, betalen voor het te laat begraven van de doden 
en in 1716 kwam daar nog eens het te laat begraven op het Noorderkerkhof bij, alsmede heffingen 
op de ‘nabuirlijke teeringen’, oftewel de begrafenismalen.949 In de jaren vijftig van de zeventiende 
eeuw volgden nog breuken op het ‘buiten trouwen’, in 1716 aangevuld met die op het vroeg in 
de morgen trouwen en tien jaar later op het thuis trouwen. De breuken op het buiten de Stad 
trouwen waren in de Republiek een vrij algemeen verschijnsel. Zij hadden ermee van doen, dat een 
dergelijke praktijk ten koste ging van de armen in een stad, die bij huwelijken een bepaald bedrag 
ontvingen. Voor het thuis trouwen gold eenzelfde, algemene overweging.950

Behalve breuken waren er heffingen ten bate van de armen, die in de diaconiekas vloeiden. 
Zo voerde de Stad in 1651 voor de gilden een admissiegeld in van een pond groot, te betalen aan 
de diaconie. Deze heffing werd in 1684 nog eens aangepast. Een andere maatregel volgde toen 
het stadsbestuur in 1658 bepaalde dat degenen die ‘tot officien werden gepromoveert’ een bedrag 
moesten betalen ten bate van de stedelijke armen of de diaconie. Deze regeling werd in 1789 
herzien met de invoering van forse bedragen voor de verkrijging van allerhande stedelijke ambten. 
Bovendien verordonneerde de stadsregering in 1662 dat voor intrede in raadsgilden een bedrag 
aan de armen moest worden afgedragen. Sinds datzelfde jaar moest iedere nieuwe burger een 
bedrag van vijf caroligulden ten gunste van de armen betalen, een bepaling die werd uitgebreid in 
1755.951 De meeste van deze maatregelen waren slechts ‘lapmiddelen’, in die zin dat ze in geringe 
mate bijdroegen aan het vergroten van de inkomsten van de diaconie. Een deel van de ‘breucken’, 
namelijk die welke betrekking hadden op het elders trouwen, vormde bovendien in feite slechts 
een compensatie voor inkomsten die de diaconie verloor, doordat de opbrengsten van collecten bij 
het huwelijk niet in de eigen gemeente of in het openbaar plaatsvonden.

Een in Groningen ongebruikelijke manier om extra inkomsten aan te trekken was het organi-
seren van een loterij ten bate van de diaconie, vanwege ‘het getal der armen deser stadt [dat] seer bij 
dese tijden van oorloge vermenigvuldigde’, zoals de boekhoudend diaken in 1696 in een verzoek aan 
het stadsbestuur kenbaar maakte. Het voorstel behelsde een ‘lotterie bestaende in 100.000 car[oli] 
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g[u]l[den] jeder lot gereeckent tot 5 car[oli] g[u]l[den]’. De loterij, die reeds in april 1696 was voor-
gesteld, vond doorgang in maart 1697.952 Blijkbaar was dit initiatief een zo groot succes dat aan het 
einde van dat jaar nogmaals een loterij werd gehouden met eenzelfde positief resultaat.

Overigens waren loterijen over het algemeen in de Republiek in de zestiende en zeventiende 
eeuw niet ongebruikelijk en werd een deel van de opbrengst vaak ten bate van de liefdadigheid 
gebruikt. Ook dit was een van de rode draden door de tijd heen. Aan het einde van de zestiende 
eeuw werden talrijke grote liefdadigheidsloterijen georganiseerd ten bate van wees-, tucht-, gast- en 
dolhuizen. Ze waren een uitkomst bij het wegvallen van katholieke hulp, terwijl de armenproble-
matiek groeide vanwege massale immigratie en bevolkingsaanwas. Nadien, aan het einde van de 
zeventiende eeuw met haar verslechterende financiële en economische omstandigheden, leefde het 
loterijwezen, vooral ten bate van de liefdadigheid, weer op.953

Een meer anekdotisch voorval waarbij een loterij in Groningen de diaconie-inkomsten moest 
vermeerderen, speelde in het jaar 1774. De boekhouder van de gereformeerde diaconie had naar 
aanleiding van een aankondiging van een loterij in de ‘couranten [...] zig om een vrij lot, voor den 
armen [...] vervoegt bij de verloter’. De boekhouder had inderdaad een dergelijk lot gekregen, maar 
was enkele dagen voor de trekking ontboden bij de presiderend burgemeester die lucht van deze 
bijzondere actie had gekregen. Deze zegde de boekhouder in naam van de raad aan, het bewuste lot 
af te geven, hetgeen de boekhouder weigerde.954 En om in de sfeer van kansspelen te blijven: zelfs 
het geld van een weddenschap kwam eens aan de diaconie ten goede. Dat was het geval toen in 
1785 de diaconie een ‘handje’ ontving, waarin was vastgelegd dat Trip Gockinga 104 gulden aan E. 
Wichers zou betalen, indien deze niet binnen de tijd van zes jaar juffer Caatje Rehder zou huwen. 
Wichers had deze weddenschap gewonnen en schonk het aldus verkregen geld aan de armen.955

Een uiterste middel om de diaconale kas te redden was de verkoop van eigendommen. Het 
inlossen van rentebrieven die de diaconie had uitstaan, was nog een ingreep met een beperkte 
schade, omdat bij overschotten op de diaconale begroting dergelijke brieven opnieuw opgemaakt 
konden worden. De Groninger diaconie hanteerde het middel van de inlossing van dergelijke brie-
ven met name in de crisisperiode tijdens de jaren zeventig van de zeventiende eeuw en in de jaren 
1686 en negentig. Voor zover bekend gebeurde dat nog éénmaal tijdens de crisis in 1709-1710. Een 
dergelijke ingreep leverde in eerste instantie de nodige gelden op, maar betekende uiteraard dat regu-
liere inkomsten, de rentebetalingen aan de diaconie, wegvielen. De opbrengsten van rentebrieven 
bleven – behoudens enkele inzinkingen en hoogtepunten – in het verdere verloop van de achttiende 
eeuw tamelijk constant boven de 2.500 gulden.956 In nog sterkere mate golden de effecten van een 
terugval in reguliere inkomsten bij de verkoop van onroerende eigendommen, waartoe de diaconie 
besloot tijdens de crisis in 1709-1710. Zij deed toen een groot deel van haar landerijen van de hand, 
een handeling die toen een eenmalig bedrag van maar liefst 10.345 gulden opleverde, maar wel tot 
gevolg had dat de jaarlijkse inkomsten uit pacht scherp daalden van rond de 400 gulden jaarlijks 
naar slechts enkele tientallen guldens op jaarbasis.957 In feite leidden dergelijke ingrepen ter vermeer-
dering van de inkomsten tot een vermindering van inkomsten op de lange duur.
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Tegenover de pogingen tot verhoging van de inkomsten stonden die tot verlaging van de uit-
gaven. Een belangrijk aandeel daarin vormden de maatregelen tot uitsluiting van ‘vreemden’ en in 
tweede instantie tot vermindering van de bedeling van de ‘eigen mensen’. In het laatste geval kon 
dat om zowel vermindering van de uitgekeerde bedragen en goederen gaan, als om vermindering 
van het aantal bedeelde personen. Een duidelijk voorbeeld van de vermindering van uitgaven – in 
natura – was de vermindering of afschaffing van de uitdelingen van brood ten tijde van hoge rog-
geprijzen en graanschaarste. Een belangrijk middel tot vermindering van de uitgaven, zowel door 
verlaging van uitkering als door verlaging van het aantal bedeelden, was de monstering, maar dat 
instrument bleek lang niet altijd effectief. Zo besloot de kerkenraad tijdens de crisis in 1654, dat 
‘voor ditmael van d’monstringe der armen t’supersederen als ’t selve tegens d’winter weijnich prop-
hijteren soude’, en in 1657: ‘d’Monstringe t’eenemael nae gebleven, als sullende sonder vruchte 
geweest hebben’ en in 1661, dat de ‘monstringe was gehouden, doch met weijnich profijt’.958 In de 
loop van de achttiende eeuw bleek eens te meer, dat de monsteringen nog slechts een gering effect 
sorteerden. De reden was dat de diakenen in het verleden dermate strenge criteria hadden gehan-
teerd, dat waarschijnlijk alleen nog de meest schrijnende gevallen voor bedeling in aanmerking 
kwamen en monsteringen dus nauwelijks afvallers opleverden.

Behalve het afstoten van mensen, was ook het afstoten van taken een kostenbesparende maat-
regel. Zo besloot het stadsbestuur tijdens de crisis in 1650 dat de verzorging van verschillende 
groepen bedeelden (oude, gebrekkige en ‘simpele’ lieden) voortaan voor rekening moest komen van 
verwanten, gilden of gasthuizen.959 Het bepaalde tevens in 1650 dat de subsidie van de diaconie 
aan het Groene Weeshuis moest worden gereduceerd en het ging daartoe in 1698 nogmaals over. 
Ten slotte besliste de kerkenraad in 1662 dat de kosten van de wijn voor het avondmaal niet langer 
ten laste van de diaconie moesten komen, maar op rekening van de respectieve kerken. 960

Aanvankelijk zocht de commissie tot redres van de diaconie in de jaren tachtig van de achttien-
de eeuw vooral middelen tot reductie van kosten, zoals uitbesteding van het bakken van diaconie-
brood, van turfleverantie aan de diaconie en van vervaardiging van diaconiedoodskisten. Kinderen 
die voor uitboedeling in aanmerking kwamen, kregen voortaan een beperkt bedrag en het aantal 
diaconiedienaren, ooit vier, moest door uitsterving gereduceerd worden van drie tot twee.

Bij het nagaan van de maatregelen ter bestrijding van armoede in crisistijd gedurende een peri-
ode van twee eeuwen blijkt, dat in de zeventiende eeuw de discussie over middelen tot redres van de 
diaconie zich geleidelijk aan van de kerkenraadsvergaderingen naar de sessies van het stadsbestuur 
verplaatste. Vooral gedurende de achttiende eeuw nam de rol van de overheid sterk toe en daalde 
de invloed van de kerkenraad en diaconie evenredig.

Nu vielen zaken als regulering van de migratie, in dit geval uitsluiting van vreemde armen, en 
wering van bedelarij onder verantwoordelijkheid van de overheid. In de loop van twee eeuwen nam 
het Groninger stadsbestuur talrijke maatregelen tegen bedelarij, die ten tijde van crisis vaak werden 
aangescherpt. Hoewel het voor een vestingstad als Groningen met grachten, wallen en poorten tot 
op zekere hoogte mogelijk was om bedelaars te keren, een taak van poortwachters (en diaconie-
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dienaren binnen de stad), bleven ze komen. Dit hing samen met het mobiele karakter van deze 
groep, die moeilijk te vatten was. De maatregelen tegen vreemde armen waren veel minder talrijk, 
maar dat wil niet zeggen dat er met hen minder te stellen was. Het ging hier veelal om armen die 
zich in de stad wilden vestigen of reeds gevestigd hadden. Zij waren daarom beter ‘beheersbaar’ 
met behulp van monsteringen en later door de controles op akten van indemniteit, die meermalen 
jaarlijks geschiedden. Buitendien schonk de stad de diaconie in de loop van de achttiende eeuw 
meer giften en verstrekte zij omvangrijker leningen dan in de eeuw daarvoor. Het motief was waar-
schijnlijk de armenzorg beheersbaar te houden en onrust te voorkomen. 

De reacties van het Groninger stadsbestuur, de kerkenraad en diaconie op de meeste crises in 
de armenzorg bevestigen de stelling van De Swaan, dat wanneer de toeloop van massa’s armen 
door rampen als misoogsten, ziekten of oorlogsgeweld het lokale evenwicht in het collectieve 
charitatieve stelsel verstoort, een eerste maatregel bestaat in uitsluiting van vreemde armen en 
vervolgens wordt overgegaan tot vermindering van het onderhoud van de plaatselijke armen.961 De 
bedelingsbedragen voor de armen die de diaconieën van de religieuze denominaties verstrekten, 
konden in Groningen onderling sterk verschillen. Dat strookt met de bevindingen van Spaans en 
Van Leeuwen. Wat deze aspecten betreft, voldoet Groningen aan het algemene beeld.

Op grond van de zojuist genoemde omstandigheden lijken humanistische theorieën minder 
prominent bij het bedrijven van armenzorg. Weliswaar treffen we op diverse momenten bij het 
optreden van het stadsbestuur elementen aan die Spaans als humanistisch zou kenschetsen.962 
Er bestaat echter een zo sterke samenhang tussen de tijdstippen waarop de magistraat dergelijke 
maatregelen trof en de dan heersende sociaaleconomische en politiek-militaire omstandigheden, 
dat het handelen eerder lijkt ingegeven door puur pragmatische overwegingen dan door diepere 
gedachten.

Volgens Zondergeld-Hamer lag de bakermat voor een nieuwe opzet van de armenzorg in 
Duitsland waar ten gevolge van Luthers kerkhervorming de katholieke bronnen voor financiering 
van de armenzorg opdroogden. Daarbij kwamen de gevolgen van de vrijwel permanente oor-
logssituatie in de Habsburgse landen. De oorlogen brachten grote schade toe aan de Noord- en 
Oostzeehandel. Bij voortdurend stijgende graan- en grondprijzen bleven de lonen achter. De gevol-
gen uitten zich in de vorm van honger en pauperisme met rondschuimende groepen bedelaars en 
vagebonden waartegen een landsheer weinig kon uitrichten. Deze landloperij leidde tot oproer, de 
opkomst van godsdienstige bewegingen – zoals de wederdopers – en verbreiding van ketterijen. 
Het waren deze omstandigheden die hervorming van de armenzorg noodzakelijk maakten. Dat was 
goed mogelijk in de betrekkelijk zelfstandige lutherse vrije steden. Nadat de Nederlanden in de 
Tachtigjarige Oorlog betrokken raakten, maakte ook hier het ontstaan van zelfstandige stedelijke 
overheden een reorganisatie van de armenzorg mogelijk. Ook de hervormingen van de armenzorg 
in vele steden in de Nederlanden waren een reactie op het toenemend pauperisme. De maatregelen 
gingen uit van stadsbesturen die de controle op gast- en weeshuizen en armbesturen naar zich toe 
trokken en trachtten vreemde armen te weren. Pas bij de protestantse omwentelingen in steden 



240

8  he t ‘c r i s i s m A n Ag e m e n t’  vA n D e A r m e n zo rg

in Duitsland en de Republiek konden dergelijke maatregelen goed worden geëffectueerd. Voor 
hervormingen van de armenzorg op humanistische grondslag die, zoals Spaans beweert, in diverse 
Friese steden werden doorgevoerd, zijn geen geen bewijzen voorhanden. Juist door de Opstand en 
de keuze voor het protestantisme zagen bestuurders, vooral stedelijke overheden, zich genoodzaakt 
om oplossingen te zoeken voor het probleem van armoede en bedelarij. Dit lijkt ook op Groningen 
van toepassing.963 

mot i ev e n e n A lt e r n At i ev e n vo o r A r m e n zo rg

Nadat de Groninger armenzorg is besproken, is het hier de plaats om in te gaan op de vraag welke 
motieven er waren voor armenzorg en welke alternatieven er waren. Bij de bespreking van de 
motieven wordt voornamelijk het overzicht van Van Leeuwen gevolgd, dat tevens aan de orde is 
geweest in de inleiding. Daarbij is het de vraag in hoeverre de bevindingen van het onderzoek in 
Groningen stroken met de door Van Leeuwen genoemde bedelingsmotieven.

In hoeverre christelijke liefdadigheid in de vorm van de aloude charitas-gedachte als motief voor 
armenzorg een rol speelde, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Volgens de middeleeuwse ziens-
wijze was een gift aan de armen een probaat middel ter bevordering van het eigen zielenheil. Dit 
was in strijd met de protestantse leer. Wel bleef de gedachte bestaan dat het verrichten van ‘goede 
werken’ bevorderlijk was voor de nagedachtenis op aarde. Van particulieren ontving de armen-
zorg gedurende de periode van de Republiek nog wel giften. Deze waren onder invloed van de 
Hervorming echter minder gemotiveerd door de wens om het eigen zielenheil in het Hiernamaals 
te bewerkstelligen, maar lijken vooral ingegeven door eer, prestige en familiebelangen.

Dat men ook in Groningen duidelijk met die opvattingen rekening mee hield, blijkt uit 
bepalingen met betrekkingen tot de grote(re) legaten en donaties. Van kerk- en overheidswege 
stamden bepalingen, dat legaten en donaties in hun geheel moesten blijven voortbestaan en niet 
‘opgebroken’ of ‘veraliëneerd’ mochten worden.964 Een soortgelijke bepaling was opgenomen in het 
reglement van het Blauwe Kinderhuis (1660):

Soo wanneer de Heere eenige vrome herten mogte verwekken, die met een redelijke donatie ofte legaat dit huis, als 

’t in staat is, mogten versorgen, sal dat selve geensins versmolten, maar op behoorlijke intresse gedaan worden tot 

jaarlijx profijt van ’t Huis, ende alle jaren met des Legateurs ofte Donateurs name in de rekeninge gebragt worden, 

te weten wat 100 gulden ende meer bedraagt. [...] Ende bij aldien men eenige kleinere sommen bij gelegentheid 

in eene grootere te samen moeste betrekken, om dies te gevoeglijker uit te stellen, soo sal nogtans beijde in ’t brieff 

ende inde jaarlijkse rekeningen verhaalt worden, van wien deselve somme, elk in ’t bijsonder, zijn gesprooten. [...] 

Al ware ’t ook, datter eenige schulden mogten sijn van ’t Huis, sal men deselve niet door de doonatien ofte lega-

ten betalen, maar allengskens andere middelen daar toe soeken, opdat niet de memorie der weldoeners daardoor 

verduistert ende weggenoomen, nog dese middelen tot ondersteuninge van dit Huis gegeven zijnde, met eenmaal 

te niete gedaan werden.965
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Daarbij was waarschijnlijk het belang van gevers of hun nabestaanden, die hun gift in het kader 
van hun nagedachtenis uiteraard bestendigd wilden zien, doorslaggevend. Het liquideren of vervreem-
den van dergelijke gaven zou een negatieve stimulans vormen voor gulle gevers, waarbij de armenzorg 
uiteindelijk niet gebaat was. Er was in de tweede helft van de achttiende eeuw in Friesland zelfs een 
soort van ‘memoriecultus’ of vorm van ‘memoriestichting’ in opkomst. Daarbij werden wezen jaarlijks 
op de sterfdag van een begunstiger gefêteerd.966 In Groningen bleef het bij een incidentele ‘memo-
riedag’: het Roode of Burgerweeshuis ontving een groot legaat van de hoogleraar Arnoldus Rotgers. 
Hij bepaalde in 1750 bij testament dat het Roode Weeshuis en de ‘gemeene armen’ na 1801 bij de 
herdenking van zowel zijn sterfdag als zijn verjaardag ieder 100 gulden zouden ontvangen.967

Een andere wijze waarop beter gesitueerden hun positie als weldoeners van de armen ten-
toonspreidden waren de gedenkste-
nen die zij bij instellingen voor 
armenzorg als gast- en weeshuizen 
lieten aanbrengen ter gelegenheid 
van de stichting, ver- of nieuw-
bouw daarvan. Op die wijze werd de 
stadsbevolking eraan herinnerd wie 
verantwoordelijk waren voor derge-
lijke goede werken. Dit leek op het 
ongegeneerd etaleren van ijdelheid. 
Het stadsbestuur stelde dat niet op 
prijs en bepaalde in 1635, dat arm-
bestuurders van gast- en weeshuizen 
en andere ‘publieke conventen’ niet 
hun namen boven deuren, poorten 
of portalen mochten laten houwen 
of schrijven. Voortaan waren nog 
slechts de namen van de instellingen 
en de data van reparaties toegestaan. 
Desondanks verschenen er nadien 
nog vele nieuwe gevelstenen waarop 
de namen van armbestuurders prijk-
ten.968. Openbare liefdadigheid werd 
een erezaak. Legaten tot uitdeling 
van aalmoezen aan de armen dien-
den als eerbetoon aan de overle-
dene en versterkten het aanzien van 
nabestaanden.969

In de achttiende eeuw lieten de regenten van gasthuizen weer hun namen 
op gedenkstenen van gasthuizen beitelen, zoals op dat van het Zeijls-
gasthuis in de Visserstraat. 
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In tegenstelling tot dit openlijk vertoon van macht en invloed van weldoeners is het veel moei-
lijker om vast te stellen in hoeverre een motief als patronage, dat wil in dit geval zeggen het bescher-
men van bepaalde (groepen) armen om zo zelf macht en aanzien te behouden of uit te breiden, een 
rol speelde bij de armenzorg. Het ging daarbij immers veelal om onzichtbare relaties. In Friesland, 
met name in Leeuwarden, bestonden bij weeshuizen echter wel zogenaamde begevingsrechten 
(van onder meer legatarissen). In de achttiende eeuw nam de betekenis van patronage in stads- en 
diaconieweeshuizen zelfs toe.970 Groningen kende een soortgelijke ontwikkeling. Dat gold vooral 
verschillende kleinere gasthuizen met erfvoogden, die konden beslissen wie als conventualen kon-
den worden opgenomen. We zagen hoe het stadsbestuur erin slaagde een functie als oppervoogd 
over het leeuwendeel van de gasthuizen te verwerven. Het resultaat hiervan was dan ook dat de 
magistraat meer verzoeken van mensen om een gasthuisplaats inwilligde. 

Kenden de katholieken de mogelijkheid door goede werken hun zielenheil te bevorderen, voor 
protestanten gold hun plicht als christen jegens hun naasten als sterk motief. Dit betrof ook de 
aanvaarding van het diakenambt. Het ambt van diaken was vooral in de achttiende eeuw weinig 
aanlokkelijk. Niet langer vormde het voor jongemannen uit het milieu van de stedelijke elite een 
mogelijke aanzet tot een glansrijke carrière. Daarentegen vroeg het grote investeringen qua geld 
en tijd. Dit was aanleiding tot allerhande pogingen om er onderuit te komen en maakte dat de 
leden van de stedelijke elite in de achttiende eeuw uit de rijen van de diakenen verdwenen. De 
gesloten stedelijke oligarchie verkreeg haar functies niet meer zozeer via carrièreplanning als wel via 
contacten en dit maakte zitting nemen in de diaconie niet langer nodig. In plaats daarvan waren 
het lieden uit de rangen van de stedelijke middenstand die opengevallen plaatsen opvulden. De 
vraag of deze situatie mogelijk anders lag bij de diakenen van de andere denominaties zou verder 
onderzoek vereisen, maar die indruk bestaat wel. 

Voor de diakenen van de gereformeerde armenzorg werd de vervulling van dat ambt meer 
een zure en tevens dure christenplicht die volbracht moest worden. Maar ook de gereformeerde 
diaconie van Groningen had als instelling – aanvankelijk als verstrekker van algemene armenzorg 
en later tevens als ‘vangnet’ naast de diaconieën van andere religieuze denominaties – een formele 
opstelling ten aanzien van de armen. Haar houding leek eerder die van een boekhouder dan die 
van een weldoener. Meer dan het streven naar het lenigen van noden, speelde de drang van het 
beperken van de uitgaven en – zo mogelijk – het vermeerderen van de inkomsten. Dit strookt niet 
met het beeld van een royale en kritiekloze bedeling dat de negentiende-eeuwse geschiedschrijving 
opriep als reactie op kritische geluiden uit de patriottentijd, een beeld dat in de twintigste eeuw 
nog een taai leven leidde, maar inmiddels door vele auteurs is ontkracht.971

Een motief dat wel opgang maakte in de loop van de achttiende eeuw was dat van armenzorg ter 
beschaving, ter verheffing, waarbij opvoeding en onderwijs een belangrijke rol vervulden. Nu diende 
deze inzet ter ‘verheffing’, niet uitsluitend edele doelen. Zoals we bij opvoeding van en onderwijs 
aan weeskinderen zagen, moesten opvoeding en (godsdienst)onderwijs de kinderen de juiste normen 
bijbrengen en hen – zo hoopte men tevens – zoveel mogelijk vrijwaren van toekomstige armoede.
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Voor het motief van armenzorg ter vermindering van besmettingsgevaar gold feitelijk hetzelfde als 
voor dat van de arbeidsregulering: pas laat in de achttiende eeuw en vooral in de negentiende eeuw 
vonden gedachten over hygiënische maatregelen ter preventie van ziekten, met name de uitbraak 
van epidemieën, aanhang in Groningen. In de negentiende eeuw leken de medische openbare 
voorzieningen vooral het product van de angst bij de besturende elite – met name ten tijde van 
epidemieën – voor besmetting door ongezonde armen. De daadkracht die de bestuurders tijdens 
dergelijke calamiteiten toonden, ebde daarna alras weg.972

De armenzorg als een middel tot regulering van de arbeidsmarkt, ten slotte, is een motief dat 
voor de periode van de Republiek ter discussie staat. Er zijn nogal wat historici die deze theorie aan-
vaarden. Daarbij valt op, dat hun beweringen vooral gestoeld zijn op de situatie in de negentiende 
eeuw en niet op de omstandigheden in de zeventiende en achttiende eeuw.973 Van Leeuwen baseert 
zich op diverse auteurs, wanneer hij beweert dat tijdens crises van het zogenaamde type ancien, 
werkgevers er uit een oogpunt van economische rationaliteit voor konden kiezen een arbeidsreserve 
in stand te houden.974 Het is zeer de vraag of dit motief opgaat voor de zeventiende en de achttien-
de eeuw. Voor Groningen, afgaand op de meermalen vermelde overzichten van bedeelden, blijkt 
duidelijk dat een groot deel van de bedeeldenpopulatie vanwege chronische ziekten, gebreken, of 
algehele ouderdom nooit en te nimmer als volwaardige arbeidskracht kon fungeren. Het motief 
van een arbeidsreserve kon mogelijk opgaan voor de (alleenstaande) ouders met zorg voor jonge 
kinderen die zodoende tijdelijk niet konden deelnemen aan het arbeidsproces. We zagen hoe de 
diaconie degenen die konden werken trachtte in te zetten in de werkhuizen, maar een succesvolle 
onderneming is dat streven nooit geworden.

Er zijn – naast de motieven die Van Leeuwen de elite toeschrijft voor het verrichten van armen-
zorg – nog andere beweegredenen aan te voeren. Ze diende volgens Van Loo in sociaal opzicht 
als een instrument tot handhaving van de maatschappij en in kerkelijk opzicht als een ‘middel in 
de onderlinge strijd tussen de kerkgenootschappen om het behoud van de on derlinge aanhang’. 
Hij gaat ervan uit dat dit elkaar overlappende invalshoeken zijn, die gezamenlijk als verklaring 
dienen.975 In beide gevallen is het wel de elite die via de bestuurlijke macht van stedelijke en ker-
kelijke colleges de armenzorg als middel ter behartiging van de eigen belangen kon gebruiken. Van 
Loo’s visie van de armenzorg als een instrument tot het bewerkstelligen van het voortbestaan van 
maatschappelijke verhoudingen sluit aan bij de eerder besproken theorie van McCants over wees-
huizen. Net als vele andere steden in de Republiek kende Groningen verschillende weeshuizen en 
in het bijzonder ging het daarbij om het onderscheid tussen het burgerweeshuis en de armen- of 
diaconieweeshuizen, met als belangrijk criterium het burgerrecht dat vereist was voor opname in 
het eerste type. Burgerweeshuizen boden over het algemeen betere voorzieningen, onder meer qua 
voeding en onderwijs, dan de sobere weeshuizen voor arme kinderen en voorkwamen op die wijze 
dat burgerwezen na het overlijden van de ouders tot de lagere sociale strata kwamen te vervallen. 
Op deze manier bleven de sociale verhoudingen in de steden van de Republiek gestabiliseerd tot 
het midden van de achttiende eeuw. Met een dergelijk ‘burger-vriendelijk sociaal beleid’ trachtte 
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het regerend patriciaat de middenstand voor zich te winnen zodat deze in de stedelijke samenleving 
niet geïsoleerd zou raken door de economische achteruitgang.976 Hierin past ook de houding van 
de diaconie ten opzichte van verarmde individuen en gezinnen, met name ten aanzien van dege-
nen die het burgerrecht bezaten. Deze konden immers met behulp van discrete armenzorg in de 
vorm van ‘stille bedeling’ hun door verarming bedreigde sociale positie in de maatschappij blijven 
innemen.977

Met dit motief hangt dat van de voorkoming van onrust in zekere zin samen: de verschillen 
tussen de standen moesten wel zodanig worden gereguleerd, dat er geen aanleiding was tot onte-
vredenheid die kon uitmonden in oproerige bewegingen.

Behalve dat de armenzorg zelf een antwoord moest zien te vinden op perioden van toenemende 
armoede, kon de elite – buiten de officiële voorzieningen om – alternatieve maatregelen treffen ter 
bestrijding van armoede. In zijn boek Bijstand in Amsterdam geeft Van Leeuwen in een model de 
alternatieven aan die de elite ten dienste stonden naast de reguliere armenzorg, namelijk loonsver-
hoging, werkverschaffing, voedselsubsidies en politieoptreden.978 Duidelijk is reeds gebleken, hoe 
de stad Groningen een lange traditie van werkverschaffing kende, waarbij zowel de diaconie als het 
stadsbestuur, maar ook particulieren een rol van betekenis speelden. Werkverschaffing was dus niet 
alleen een alternatief van de elite voor de armenzorg, maar kon daarvan ook deel uitmaken. Voor 
de diaconie was het een middel om de gereformeerde armenzorg te financieren. Voor de Stad was 
het een onderdeel van haar streven de economie te versterken door zich te ontwikkelen tot centrum 
van de textielnijverheid. Voor particuliere ondernemers was het aanlokkelijk vanwege de gunstige 
concurrentiepositie veroorzaakt door het aanbod van goedkope arbeid, als een van de aantrekke-
lijke vestigingsvoorwaarden, naast de ter beschikking gestelde woon- en bedrijfsruimte, vrijstelling 
van stedelijke belastingen en de nabijheid van grondstoffen.

Een ander alternatief voor armenzorg vormden voedselsubsidies. In Groningen is daar weinig 
van gebleken. Uiteraard is de omvang van particuliere giften in de vorm van voedingsmiddelen, 
oude kleren etcetera aan bekende behoeftigen niet te schatten. Wel stelde een klein deel van de 
elite, waarschijnlijk vooral katholieken, onder druk van het stadsbestuur – vermoedelijk bij wijze 
van gedwongen lening – naast aanzienlijke geldbedragen ook enkele scheepslasten rogge beschik-
baar. Bij de leveranties van rogge aan de diaconie waren enkele diakenen betrokken die regelrecht 
als leveranciers optraden en dus belangen hadden bij de afzet tegen een gunstige prijs.979 Daarnaast 
regelde het stadsbestuur de voedselvoorziening tijdens perioden van schaarste en duurte. De over-
heid kon onder dergelijke omstandigheden ook andere zaken ter beschikking van de armen stellen 
in de vorm van contanten en in natura, zoals extra turf tijdens de strenge winter. 

Uiteraard waren al de bovenstaande maatregelen middelen om de armen rustig te houden in 
tijden van tegenspoed. Dat was ook het uiterste redmiddel in de vorm van hard politieoptreden. 
Overigens speelde ‘politie’ vrijwel altijd een rol waar het de controle op vreemdelingen, vreemde 
armen en bedelaars betrof. Onder politie kunnen we ten tijde van de Republiek de schout en zijn 
dienaren rekenen. Zij waren echter niet als enige actief. Zoals we zagen, hadden de diakendienaren, 
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de rotmeesters en de poortwachters eveneens een taak bij het optreden tegen met name ‘vreemde 
armen’, vooral in ‘moeilijke tijden’. Het harde optreden van de overheid naar aanleiding van oproe-
ren ging – voor zover bekend – echter niet gepaard met bestraffing van lieden uit de rangen der 
stedelijke armen wegens een eventuele rol tijdens die oproerigheden. Volgens Van der Vlis speelde 
de angst voor eventueel oproer slechts een geringe rol bij het handelen van de Delftse overheid.980 
Toch vonden de oproeren in de stad Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw plaats tegen 
de achtergrond van ongunstige sociaaleconomische en politiek-militaire omstandigheden, die van 
invloed waren op het welzijn van de onderlaag van de bevolking. De ontevredenheid die daar een 
gevolg van was, kwam wel degelijk tot uiting in de rol die deze onderlaag bij dergelijke oproeren 
speelde. In aansluiting daarop kon armenzorg dienen als een politiek instrument ter handhaving 
van de openbare orde en ter voorkoming van onrust.981 In Groningen bleek dat bij de ‘extraatjes’ 
in de vorm van de sommen gelds die het stadsbestuur de armen schonk bij de geboorte van enkele 
oranjetelgen in de jaren 1747, 1770 en 1771. Deze jaren vielen net samen met perioden van 
duurte, schaarste en onrust, zodat deze geboorten een welkome aanleiding waren om de armen 
van een douceurtje te voorzien.

Het is echter te eenzijdig om armenzorg alleen te verklaren als een middel om allerhande 
belangen van de elite te dienen. In deel B wordt in hoofdstuk 1 onder ‘Omvang’ aangegeven, hoe 
een groot deel van de stedelijke bevolking bij optredende tegenspoed vatbaar was voor armoede. 
Daartoe behoorden de onderklasse en de lagere middenklasse. Ook zij hadden belang bij armen-
zorg als een collectieve voorziening waarvan zij in geval van uiterste nood zelf gebruik moesten 
kunnen maken. De armenzorg kan in dat opzicht worden beschouwd als een collectieve verzeke-
ring. In een stad als Groningen financierden de eigen inwoners op directe wijze het leeuwendeel 
van de armenzorg via collecten in de kerken, op kerkhoven en bij huis-aan-huisinzamelingen. Deze 
inkomsten maakten 70 procent uit van de totale inkomsten van de gereformeerde diaconie. We 
zien dit echter van karakter veranderen aan het einde van de achttiende eeuw. De Swaans visie van 
armenzorg als een vorm van collectieve actie sluit daar deels bij aan. Hij omschrijft die collectieve 
actie als uitgaande ‘van een figuratie van mensen die met elkaar verbonden zijn in een gestructu-
reerd proces van wedijver en interdependentie’. In de praktijk leidde dat ertoe dat vrijwillige gaven 
ten bate van de armen – vooral door toedoen van de kerk – werden gezien als een deugd, die zich 
uitte in een zichtbaar en wederzijds controleerbaar tonen van liefdadigheid. Met deze openbaar-
heid en sociale controle trad een proces van collectieve sancties in werking: beloning van plichts-
vertoon en bestraffing van nalatigheid. De openbare liefdadigheid werd tevens een erezaak, zoals 
we hiervoor reeds zagen. De weigering van een enkeling om te geven was niet alleen een blijk van 
liefdeloosheid jegens een arme, maar tevens een ondermijning van de gemeenschapszin waarop het 
collectieve charitatieve stelsel berustte. Dit uitte zich ook bij de claim die de diaconie legde op haar 
leden. De participatie in het stelsel als diaken kon gelden als een bijzondere vorm van (verplichte) 
liefdadigheid. Voor een dergelijk stelsel was wederzijds vertrouwen in een trouwe deelname aan dat 
stelsel een onontbeerlijke factor.982 
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Voor de afzonderlijke groepen die men op basis van leeftijd, gezondheid of afwijkend gedrag 
kon onderscheiden, ontstonden speciale inrichtingen en instellingen. Daarbij ging het om wedu-
wen en wezen, bejaarden en invaliden, krankzinnigen en criminelen, prostituees en bedelaars. Een 
belangrijk aspect van armenzorg was ook de bestrijding van bedelarij. De Duitse historicus Thomas 
Fischer concludeert:

Van begin af aan ging het niet alleen om rechtvaardigheid voor behoeftige bedelaars, maar ook om bescherming 

van de burgerij tegen deze bedelaars, vooral tegen hen die arbeidsongeschikt waren bevonden en van de bedeling 

waren uitgesloten.983

In de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw veranderde het karakter van de armenzorg. 
Was zij aanvankelijk gebaseerd op een systeem van vrijwillige, liefdadige giften onder wederzijdse 
sociale controle, in de loop der tijd evolueerde zij echter naar een systeem in de vorm van door 
wettelijk afdwingbare belastingen gefinancierde bijstand.984 In Groningen vond die transformatie 
eveneens plaats: de opbrengsten van de collecten in de kerken en op kerkhoven namen in de acht-
tiende eeuw af, terwijl de extra belasting op het drek- en lantaarngeld de tekorten van de diaconie 
moest aanzuiveren. Zo maakte de religieus getinte liefdadigheid langzamerhand plaats voor een 
notie van burgerplicht. 

Bij de nieuw ontstane verhoudingen speelde de invoering van een algemene ‘toedelingsregel’ 
een belangrijke rol: een vestigingseis, op grond waarvan iedere gemeente zijn eigen armen diende te 
onderhouden. Op die wijze trachtte de overheid bij een toenemende mobiliteit te voorkomen dat 
personen van elders die tot armoede konden vervallen ten laste zouden komen van de plaatselijke 
armenzorg.985 Sinds het midden van de achttiende eeuw gebeurde dat in Groningen nadrukkelijk 
met het hanteren van het systeem van akten van indemniteit en de registratie van vreemdelingen 
door de rotmeesters.
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Bij het onderzoek naar de omvang van de armen als groep en de verhouding van die groep ten 
opzichte van de stadsbevolking, doemen er fikse problemen op. Ten eerste wisselde in de loop der 
tijden de groep van armen voortdurend van omvang en samenstelling. Deze armen waren vooral 
afkomstig uit de ‘lagere regionen’ van de stedelijke samenleving die als zodanig een soort van 
‘reservoir’ van potentiële armen vormden. Niet al degenen van deze groep die verarmden, kwamen 
voor amenzorg in aanmerking. Zo valt binnen die groep nog een ‘subgroep’ te onderscheiden van 
diegenen die vanwege geboorte of langdurig verblijf voor bedeling in aanmerking kwamen. Op 
basis hiervan kan het volgende eenvoudige model worden gemaakt:

 

Het bovenstaande model lijkt vrij statisch: hoewel het wisselende groepen betrof, maakten de 
bedeelde armen een onvervreemdbaar deel uit van de stedelijke samenleving. Ze maakten gebruik 
van gemeenschappelijke voorzieningen als onderwijs, werden geacht ter kerke te gaan en droegen 
deels bij aan de stedelijke economie, wanneer ze naast hun bedeling werkzaamheden verrichtten. 
Daarnaast zorgde migratie voor de nodige dynamiek, waardoor tevens wisselingen in de armenpo-
pulatie konden optreden: mensen vertrokken om elders een beter bestaan te zoeken of – omgekeerd 

bedeelden

ARMEN

POTENTIËLE ARMEN
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– trokken in de hoop op een betere toekomst naar de stad. Een zeer dynamische groep vormden 
degenen die op doortocht waren en van stad naar stad en dorp naar dorp reisden. Velen tracht-
ten in hun levensonderhoud te voorzien door middel van een kleine nering, wat ‘coopmanschap’, 
zoals een handeltje met garen en band of het leuren met loterijbriefjes. Incidenteel maakten zulke 
mensen aanspraak op onderstand, die de diaconie hun veelal weigerde, omdat ze op grond van hun 
afkomst niet voor een reguliere uitkering in aanmerking kwamen. Regelmatig maakten leden van 
deze groep zich schuldig aan kleine vergrijpen om in het levensonderhoud te voorzien. Op vragen 
ten aanzien van deze drie groepen, hun onderlinge verhoudingen en hun relatie tot de overige 
stadsbevolking zijn slechts ten dele antwoorden mogelijk.986

Over het aantal armen ten opzichte van de totale bevolking kunnen belastinggegevens mogelijk 
uitsluitsel geven, maar eenvoudig is dat niet. Zo is reeds bekend, dat diegenen die vrijgesteld waren 
van de betaling van het zogenaamde ‘haardstedengeld’ niet per se allemaal be deeld werden.987 

Voor de omvang en het functioneren van de armenzorg waren economische ontwikkelingen 
van groot belang. Vast staat dat de stedelijke bevolking in de Republiek uit een aantal sociale 
lagen bestond. De omvang van de elite en hogere middenstand wordt daarbij op 8 tot 10 procent 
geschat, middenstand 20 tot 30 procent, arbeiders 35 tot 50 procent, dienstpersoneel 10 procent, 
armen 10 tot 15 procent. Afgezien van de hogere middenklasse en de elite waren vrijwel alle sociale 
strata in geval van tegenslag kwetsbaar voor armoede, al lagen de kansen bij de middenstand om 
tegenslag te overwinnen iets gunstiger vanwege voorzieningen zoals de gildebussen. Losse arbeiders 
en arbeidsters waren daarentegen afhankelijk van de ‘scharreleconomie’ van kleine baantjes en klus-
jes, en daarmee bijzonder kwetsbaar.988

pot e n t i ë l e  A r m e n

Armoede was dus een kwaad dat voor een zeer groot deel van de bevolking op de loer kon liggen. 
Volgens recent onderzoek leefde in de steden tijdens het ancien régime rond de 50 procent van de 
bevolking op de drempel van de armoede. Door de bank genomen was zo’n 10 tot 15 procent van 
de bevolking ‘arm’ te noemen. In tijden van crisis kon dit percentage oplopen tot wel 25 of meer.989 
In 1809 – tijdens een zeer ongunstige periode van stagnatie (werkloosheid) en hoge prijzen – zou 
naar schatting maar liefst 74,6 procent van de gezinshoofden in Groningen minvermogend zijn 
geweest, dat wil zeggen zo’n 19.430 inwoners.990 Dit voorbeeld laat zien, dat de hoeveelheid armen 
door de tijd heen sterk kon verschillen en dat onder zeer ongunstige omstandigheden een brede 
laag van de bevolking kans liep om tot armoede te vervallen. Al naargelang de economische, soci-
ale en persoonlijke omstandigheden wijzigden, verschilden de samenstelling en de omvang van de 
groep armen. Dergelijke verhoudingen en omstandigheden vormen een aanwijzing dat mensen die 
tot de potentiële armen behoorden, zich van die positie bewust waren en daarom genegen waren 
bij te dragen aan de armenzorg, die daarmee tevens het karakter van een onderlinge verzekering 
droeg.991



251

1  om vA n g

Zelfs leden van de middenklasse konden door het noodlot, of door eigen toedoen, in behoef-
tige omstandigheden geraken. Voor het achttiende-eeuwse Groningen zijn daarvan ook enkele 
sprekende voorbeelden te geven. Eén ervan is predikant Teepe Tepens te Thesinge. Hij werd in 
1726 ontzet uit zijn ambt wegens ‘seer quade gedragen levensmaniere’, hetgeen sloeg op herhaalde 
dronkenschap en verwaarlozing van zijn dienst. Uiteindelijk kwam Tepe Tepens terecht bij de 
diaconie van zijn geboorteplaats Groningen.992 Hem bleef zodoende weliswaar de vernedering 
bespaard om in zijn predikantenstandplaats bedeeld te worden, maar het zal minstens zo schrijnend 
voor een gewezen predikant zijn geweest om voor een nog in functie zijnde predikant en diakenen 
te verschijnen en door hen te worden beoordeeld, ‘gemonsterd’, in verband met de hoeveelheid 
brood en geld waarvoor hij in aanmerking kwam en vervolgens wekelijks de gang te maken naar 
de uitdeling ervan.

Minder bekend zijn de omstandigheden waaronder de beeldhouwer Pieter of Petrus Bredenbach 
zich genoodzaakt zag zijn toevlucht tot de diaconie te nemen. Bredenbach was in de jaren zestig van 
de achttiende eeuw aanvankelijk nog een succesvol beeldhouwer, die belangrijke opdrachten van de 
overheid wist te verwerven. In 1760 kocht hij twee huizen in de Stad en twee jaar daarna verwierf 
hij het groot burgerrecht. Na 1766 ging het echter met hem bergafwaarts, toen hij steeds meer 
leningen afsloot en zaken verpandde of verkocht. Uiteindelijk, in maart 1776, voelde Bredenbach 
zich gedwongen om aan te kloppen bij de diaconie, die hem aanvankelijk opnam in de tijdelijke 
bedeling. Op 6 april volgde reguliere bedeling, tot aan zijn overlijden op 2 november 1776.993

Dit zijn slechts twee voorbeelden van beter gesitueerden die verarmden. Lager op de ranglijst 
stond een veel omvangrijker groep potentiële armen die al naargelang de omstandigheden voor hen 
verslechterden, in behoeftige omstandigheden konden geraken. 

De g ro e p ‘A r m e n’  A l s  g e h e e l 

Welk percentage maakten de armen uit van de stedelijke samenleving in Groningen? Zoals we reeds 
zagen, schommelde volgens recente literatuur het aantal armen ten tijde van de Republiek rond de 
10 tot 15 procent.994 Zo kende Delft in de zeventiende eeuw bedelingpercentages van ruim 11 tot 
ruim 15 procent. In Leeuwarden schommelde rond 1600 het percentage bedeelden van de stads-
armvoogdij tussen de 10 en de 16, waarbij nog een onbekend aantal kerkelijke bedeelden kwam. 
Bolsward telde in het begin van de Gouden Eeuw naar schatting tussen de 10 en 12 procent armen. 
In de Friese steden varieerde het aantal armen in de achttiende eeuw tussen de 6 en 19 procent, 
getallen die gunstig afstaken bij de Hollandse steden. Het aandeel van de permanent bedeelden in 
de Leidse bevolking varieerde tussen 1750 en 1800 van ruim 7 tot bijna 16 procent. Een bijzonder 
grote schare armen kende ’s-Hertogenbosch in 1789, waar de verschillende op het terrein van de 
armenzorg actieve instellingen maar liefst tenminste 3675 armlastigen verzorgden op een bevolking 
van ongeveer 12.000 zielen. Dat kwam neer op een percentage armen van ruim 30 procent.995 In 
de meeste gevallen betreffen deze cijfers de enigszins tastbare groep van regulier bedeelden.996
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Van het aantal armen in de Stad tijdens de Republiek kan op grond van de voorhanden zijnde 
gegevens de meest betrouwbare schatting gemaakt worden rond het jaar 1700. Het gaat daarbij 
om de armen die te maken hadden met de armenzorg, dat wil zeggen degenen die gratis waren 
opgenomen in gasthuizen, de wezen in het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis, de door 
de gereformeerde diaconie uitbestede kinderen en de bedeelden van de gereformeerde, lutherse, 
katholieke en doopsgezinde diaconieën. Om vervolgens het aandeel van de armen in de Groninger 
stadsbevolking uit te drukken in percentages, dienen uiteraard ook gegevens beschikbaar te zijn 
betreffende het inwonertal van Groningen. Dit is echter een probleem, aangezien er alleen gegevens 
beschikbaar zijn uit de aanvang van de zeventiende eeuw en het einde van de achttiende eeuw.997

Wanneer we alle data betreffende de Groninger armen, gebaseerd op ‘harde’ cijfers en ramingen 
bijeenvoegen, dan kunnen we een schatting van hun totale aantal rond het jaar 1700 maken. Dat 
jaar bedroeg het aantal gereformeerde bedeelden 1078. Daarbij komen nog ongeveer 240 kinderen 
van het Groene- en Blauwe Gecombineerde Kinderhuis en de door de gereformeerde diaconie 
uitbestede kinderen, naar schatting rond de 30. Voorts zijn er de bedeelden die uitkeringen ont-
vingen van de diaconieën van de andere religieuze denominaties: ongeveer 20 doopsgezinden, naar 
schatting 150 katholieken en plusminus 40 lutheranen. Dan zijn er nog de arme conventualen in 
de gasthuizen, naar schatting een honderdtal. In totaal komt dat neer op ruim 1.600 armen op een 
stadsbevolking van bijna 23.000 zielen, oftewel een kleine 7 procent.998 Daarbij moet er rekening 
mee worden gehouden dat de grootste factor, de gereformeerde bedeelden(gezinnen), in de jaren 
negentig van de zeventiende eeuw getalsmatig een nog groter aandeel had met tussen de 1.400 en 
1.900 personen. Het totale aantal armen in de Stad was toen dan ook navenant groter en bedroeg 
naar schatting meer dan 10 procent van de bevolking.

he r ko m s t

Op basis van zeventiende-eeuwse ondertrouwakten kan worden geconcludeerd dat Amsterdam een 
echte migrantenstad was. Vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw groeide de Amstelstad 
sterk vanwege een omvangrijke immigratie. Ruim 37 procent van de nieuwkomers kwam van 
buiten de Republiek. Het merendeel – bijna 60 procent – was afkomstig uit het Heilige Roomse 
Rijk. Het verschijnsel ‘migrantenstad’ was niet typisch Amsterdams, want vroegmoderne steden 
hadden over het algemeen te maken met een sterfteoverschot en konden dan slechts groeien door 
een positief migratiesaldo.999

Groningen had als grote stad zowel een grote aantrekkingskracht op het omringende plat-
teland als verder verwijderde streken. Blijkens een steekproefsgewijs onderzoek naar de herkomst 
van huwelijkspartners over de periode 1680-1810 waren die vooral afkomstig uit het omringende 
gewest (41,3 procent) en vervolgens uit het Duitse (24,1 procent). Deze laatste categorie was 
vooral afkomstig uit Oost-Friesland, gevolgd door Munsterland en verder Osnabrück, Bremen 
en Oldenburg. Kort gezegd: een groot deel van de buitenlandse immigranten was afkomstig uit 
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noordwest-Duitsland. Gedurende de periode 1675-1815 vonden naar schatting 10.000 inwoners 
vanuit Westfalen hun weg naar Groningen. Onder de uit de Ommelanden afkomstige huwelijks-
partners nam na 1720 het aandeel van de Veenkoloniën sterk toe. Van de overige Nederlandse 
gebieden was vooral de immigratie vanuit Drenthe groot, gevolgd door Friesland, Overijssel, 
Gelderland en Brabant. Blijkbaar zochten vele arme luiden uit de Olde Landschap een betere toe-
komst in de Stad. Het buitenland was voornamelijk vertegenwoordigd door België, Frankrijk en 
Zwitserland.1000 In het geval van Frankrijk hadden de hugenoten een belangrijk aandeel.

Tabel 6. Herkomst van huwelijkspartners in de Stad over de periode 1680-1810 op basis van tienjaarlijkse steekproeven

peil-
jaar

totaal
pers.

Stad Ommel.       Friesland
     Drenthe

overig Republ.     buiten 
    Republiek

onbe-
kend

aan-
tal

% aan-
tal

% aan-
tal 

% aan-
tal

% aan-
tal

%

1680  806  270 33,5  114 14,1  62  7,7  51  6,3  124  15,4 185

1690  480  195 40,6   69 14,4  26  5,4  27  5,6   66  13,8  97

1700  546  241 44,1   95 17,4  51  9,3  32  5,9  103  18,9  24

1710  652  320 49,1  114 17,5  70 10,7  35  5,4   97  14,9  16

1720  508  252 49,6  110 21,7  51 10,0  24  4,7   68  13,4   3

1730  702  341 48,6  155 22,1  51  7,1  28  4,0  125  17,8   2

1740  522  240 46,0  122 23,4  56 10,7  20  3,8   74  14,2  10

1750  626  261 41,7  124 19,8  56  8,9  39  6,2  104  16,6  42

1760  526  281 53,4  107 20,3  38  7,2  35  6,7   57  10,8   8

1770  442  242 54,6   96 21,7  31  7,0  26  5,9   37   8,4  10

1780  606  300 49,5  111 18,3  32  5,3  87 14,4   68  11,2   8

1790  516  273 52,9  104 20,2  26  5,0  54 10,5   53  10,3   6

1800  570  280 49,1  151 26,5  35  6,1  57 10,0   43   7,5   4

1810  712  460 64,6  125 17,6  32  4,5  55  7,7   35   4,9  25

Totaal 8214 3956 48,2 1577 19,2 617  7,5 570  6,9 1054  12,8 440

Bron: manuscript Bodewes, Bibl. RHC Groninger Archieven, cat. nr. 320.

De vraag is echter, in hoeverre immigranten deel uitmaakten van de stedelijke armen en hoe het 
stadsbestuur en de plaatselijke armenzorg hen behandelden in geval van armoede. Uit de l iteratuur 
blijkt duidelijk, dat inwoners van een stad bij de bedeling voorrang kregen boven hen die van elders 
kwamen. Overal in de Republiek gold reeds in de zeventiende eeuw dat slechts degenen die enige 
jaren in een stad woonachtig waren, toegang hadden tot de armenzorg.1001 Vooral tijdens crises hield 
men bij de bedeling nauwlettend rekening met herkomst (zoals aangegeven in deel A, hoofdstuk 5, 
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‘Bedelingspolitiek’). Toch had een stad vooral tijdens perioden van groei en bloei immigranten 
nodig. Om gebruik te kunnen maken van arbeidskrachten van elders, maar zo weinig mogelijk 
risico te lopen om hen in geval van armoede te moeten onderhouden, volgden bepalingen betref-
fende ondersteuning op basis van inwonerschap die in de loop van de zeventiende en vooral in de 
achttiende eeuw steeds stringenter werden toegepast.1002 Anderzijds waren er ook armen die, wan-
neer het slecht ging, hun heil elders zochten en dus voor emigratie kozen.

Hoezeer het beginsel van ‘eigen mensen eerst’ gold, bleek reeds in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw, toen de gereformeerde diaconie van Groningen vanwege de hoge roggeprijzen en 
het tegelijkertijd wegvallen van een substantieel deel van de inkomsten met grote problemen op 
het terrein van de financiering kampte. Van de 21 van elders afkomstige personen die in 1629 
de Stad moesten verlaten, kwam een aanzienlijk deel, te weten 13 oftewel 61,9 procent, uit het 
Duitse.1003

Tabel 7. Plaatsen van herkomst en geboorte van armen die in 1629 de stad moesten verlaten

pl. v. herkomst/ geboorteplaats aant. verm.

Bremen  3

Dort  1

Emderlant  2

Emderlant, Marienhove  1

Emderlant, Sangwery  1

Haren  2

Harssens  1

Hessen  1

Jeverlant  1

Jeverlant, Taijum bij Coecksijl  1

Mekelenborch  1

Oostvrieslant  3

Scharmer  1

Vlissingen  1

Worsten  1

Helpen  1

totaal 21

Bron: RR 23-9-1629.
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‘Akte van inwoning’, waarbij buren, vrienden of bekend maakten dat iemand in de stad Groningen was geboren of daar een 
aantal jaren gewoond had. Op grond van een dergelijk schrijven was het mogelijk om bedeling van de hervormde diaconie te 
ontvangen. Tekst: ‘Wij onder geschreven bekennen en verklaeren door desen dat dese Hindrik Jans onder Helpman met sijn huisgesin 
heeft gewoont vant Jaar 1751 tot an het jaar 1768 toe gedaen te helpen Den 2 meert 1773. Pieter Lommer, Geert Roelefs, Barelt 
Basuin, Pieter Klaasen, Willem Roelefs’.  
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Dat de gereformeerde diaconie van Groningen bij het verstrekken van uitkeringen over het 
algemeen nauwkeurig rekening hield met de herkomst van bedeelden, blijkt uit het aantal in de 
notulen en protocollen vermelde bedeelden waarbij vermeld staat, dat zij van elders geboortig 
of afkomstig waren. Dergelijke notities zijn echter niet talrijk. Toch bleef de immigratie in de 
achttiende eeuw op peil tot ongeveer 1780 (tabel 6).1004 Het geringe aantal van elders afkomstige 
bedeelden in de achttiende eeuw hield ongetwijfeld verband met een stringentere toepassing van 
het herkomstbeginsel door het systeem van de akten van indemniteit. In de loop van de zeven-
tiende en de achttiende eeuw werd de toegang tot de plaatselijke bedeling (en dat is een algemeen 
verschijnsel) steeds moeilijker. In de tweede helft van de achttiende eeuw moest iemand die voor 
bedeling in de Stad Groningen in aanmerking wilde komen, behalve armlastig, in de Stad geboren 
of daar ten minste acht jaar woonachtig geweest zijn. Dat moest schriftelijk worden bewezen aan 
de hand van uittreksels uit het doop- of burgerboek, of met een ‘akte van inwoning’. In het laatste 
geval moest iemand een door medebewoners schriftelijke verklaring overleggen.1005

Andere steden in de Republiek hanteerden soortgelijke regels. Dat leidde tot veel bureaucratische 
briefwisselingen en geldstromen. Zo waren er gezinnen die door drie verschillende gereformeerde 
diaconieën werden bedeeld. Een ouderpaar ontving bedeling van de Groninger gereformeerde 
diaconie, terwijl de kinderen ondersteuning kregen van Aduard en Veendam, omdat ze daar waren 
geboren. Omgekeerd waren er ook gezinnen die buiten de Stad woonden, maar wel bedeling van 
de Groninger diaconie ontvingen, zoals enkele soldaten te Delfzijl. De meeste bedeelden waren 
afkomstig uit de stad Groningen of uit het gelijknamige gewest. Verder weg gelegen plaatsen 
komen slechts enkele malen voor: Amsterdam, Heemstede, Nijmegen, Oldenzaal en Velsen.1006

Tabel 8. Herkomst van gereformeerde bedeelde armen in de periode 1731-1795

plaats aant. verm.

Delfzijl 5

Grouw 1

Hoogezand 3

De Leek 1

Legemieden 1

Lellens 1

Lier 1

Kielcompagnie 1

Pekela 1

Rolde 1

Scharmer/Harkstede/Engelbert 3

Stedum 1
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plaats aant. verm.

Uithuizen 1

Uitwierde 1

Veendam 2

Winschoten 1

Woltersum 1

Zandeweer 1

Zuidhorn 1

Zwolle 1

Bron: DHGG, inv. nrs. 260-266.

Duidelijk blijkt, dat slechts enkele van de in totaal ongeveer 6.000 bedeelden die in de periode 
1731-1795 de revue van de gereformeerde bedeling in Groningen passeerden, te boek stonden 
als afkomstig van elders. Op grond daarvan kunnen wij opmaken, dat het herkomstbeginsel 
(sedentarisatie) in Groningen al ver was doorgevoerd. Van die immigranten was het grootste deel 
afkomstig uit de Ommelanden en het aangrenzende deel van Drenthe. Dit gold overigens voor 
de gereformeerde diaconie. De Stad kende wel degelijk van elders afkomstige bedeelden, maar die 
genoten ondersteuning van diaconieën van de andere denominaties: de Waalse, de katholieke en de 
lutherse. In het eerste geval betrof dat vooral gevluchte hugenoten en in de beide andere gevallen 
was het aandeel van soldaten groot.

Het rigide hanteren van het herkomstbeginsel kon grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het 
geval van de kinderen van wijlen Helena Bloem. Zij was geboren in Groningen en gehuwd geweest 
met een zekere Cornelis Cornelissen, met wie zij zich elders had gevestigd. Na het overlijden van 
haar man keerde ze terug naar haar geboorteplaats en had zij met twee kinderen, een zoon en doch-
ter van respectievelijk veertien en negen jaar, haar intrek genomen bij haar broer, Richard Adriani. 
Toen ook Helena overleed, was Richard niet in staat de beide kinderen te onderhouden en hij vroeg 
daarom in 1740 het stadsbestuur, of dezen in het diaconiekinderhuis mochten worden opgeno-
men. In overleg met de diakenen van de betreffende kluft besloot de magistraat dat de diakenen in 
contact moesten treden met de diaconie van de plaats waar de kinderen waren geboren en met hen 
‘overslag te maken hoe voornoemde kinderen op de menageuste wijse na derselver geboorteplaats 
te doen transporteren’.1007



2  De g e r e f o r m e e r D e A r m e n e n b e D e e l D e n

2  De gereformeerDe Armen en beDeelDen

in l e i D i n g

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de gereformeerde armen als een aparte groep van bedeel-
den. Van de armen van deze denominatie zijn uit de archieven van de gereformeerde diaconie de 
meeste gegevens bekend. Op grond daarvan kan de omvang van deze groep worden nagegaan en 
vervolgens de verhouding tot de stadsbevolking van Groningen. Voorts kan de samenstelling van 
deze groep worden beschreven: hoe zagen de gezinnen er uit, welke leeftijden hadden de gezinsle-
den, hoe was het gesteld met hun gezondheid en welke bezittingen hadden ze? Op grond van deze 
verschillende onderdelen en veranderingen daarin in de loop der tijd is het ook mogelijk om iets 
te zeggen over het beleid van de diaconie, zoals ontwikkelingen in de toepassing van criteria voor 
opname in de bedeling, en over de toe- of afname van armoede in het algemeen.

AA n tA l l e n g e r e f o r m e e r D e b e D e e l D e n

Op basis van fragmentarische en indirecte gegevens is het mogelijk om de onderstaande overzich-
ten samen te stellen van de aantallen armen die bedeling ontvingen van de gereformeerde diaconie. 
Het ene overzicht is gemaakt aan de hand van reële aantallen, vermeld in lijsten en protocollen, 
met daarnaast schattingen op basis van verstrekte broden of turf. Ook bleek het mogelijk om met 
behulp van gegevens betreffende de hoeveelheid gebakken rogge ten behoeve van diaconiebrood 
of het daartoe uitgekeerde bakloon, schattingen te maken. Dit resulteerde in een overzicht van de 
geschatte aantallen gereformeerde bedeelden over de periode 1627-1792. De in het eerste overzicht 
vermelde, reële aantallen kunnen als toets dienen voor de schattingen in het tweede overzicht. Bij 
vergelijking blijken enige verschillen te bestaan. Hierbij moet worden bedacht, dat het bij het eerste 
overzicht gaat om momentopnamen op een bepaald tijdstip, terwijl het tweede overzicht geba-
seerd is op jaargemiddelden. Zo blijkt in 1700 op basis van reële cijfers het aantal bedeelden 1078 
bedragen te hebben, terwijl dat volgens een schatting op basis van de hoeveelheden voor bedeelden 
gebakken rogge rond de 1.200 lag (zie grafiek 4).
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Tabel 9. Aantallen bedeelden, aangenomenen en afgevoerden bij de gereformeerde diaconie in de periode 1629-1633

       jaar

vendel

sept. 1629 1630 1631 1632 1633

gebleven afge-
voerd

aange-
nomen

afge-
voerd

aange-
nomen

afge-
voerd

aange-
nomen

afge-
voerd

aange-
nomen

afge-
voerd

Ebbinge-
straten

66 (99) 30 (43) 13 2 8 4 13 3 16 2

Ooster-
straten

42 (52) 22 (29) 17 (33) 2 9 3 11 1 - 1

Geltinge-
straten

26 (42) 12 (20) 3 2 5 1 3 1 1 -

Heer-
straten

31 (40) 7 (8) 6 (8) 1 2 0 9 3 1 -

Brugge-
straten

47 (89) 14 (27) 8 (17) 4 (10) 12 1 12 3 1 -

Heinens-
olde

34 (36) 11 1 - 6 1 1 - - -

Gijsebert 
Eilkens 
olde

20 8 2 - 3 2 - - 7 1

Botte-
ringe
Straten

36 (60) 13 (19) 4 (9) - 2 1 2 - 1 -

     totaal

extraord. 

302 (438) 117 (165) 54 (86) 11 (17) 47 13 51 11 27 4

Ebbinge-
straten

9 (16) 8 (15) 11 (25) 5 (12) 18 (27) 10 (17) 14 6 11 4

Ooster-
straten

8 (14) 8 (14) 17 (19) 15 (17) 25 (35) 13 (16) 12 4 15 3

Geltinge-
straten

onvol-
ledig

       -        -      -       -      -      -      -       -       -

Bron: Van der Ploeg ‘Armoede en diakonale armenzorg’, bijlage, gebaseerd op: DHGG, inv. nr. 260: ‘Register der armen soo in 
die iongste mu[n]steringe gescheedt den 7de[n] september A[nn]o 1629 up die bedieninge sijn gebleeven ende soo post datu[m] van 
dien sijn angenomen soo up d’ordinarie als extra-ordinarie bedieninge’. De getallen tussen haakjes betreffen het aantal genoemde 
personen aan wie hulp werd verleend, de daarvoor vermelde getallen betreffen de aantallen bedeelden; veelal is niet vermeld wan-
neer iemand van de diaconale bedeling werd afgevoerd.
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Tabel 10. Totale aantallen door de gereformeerde diaconie bedeelde personen, respectievelijk volwassenen en kinderen in diverse 
jaren op basis van incidentele vermeldingen, tellingen en schattingen, alsmede het percentage gereformeerde bedeelden ten 
opzichte van de stadsbevolking

jaar vermelding telling schatting volwassenen kinderen % bevolking

1600 3000 - - -

1629   438 - -

1650-1651 588 - -

1651-1652 442 - - ca. 2,2 

1700  1078 554 524 ca. 5,1 

1743 1363 802 561 ca. 6,8

1755 1430 900 530

1766 1176 819 357

1776 1400

1784 1114 - -  

1785 1027 646 381 ca. 4,7

1788 lente  1051   674 377

1788 herfst  1068 695 373

1789 lente  1036 668 368

1789 herfst   856 574 282

1790 lente   909 609 300

1790 herfst   869 579 290

1791 lente   877 587 290

1791 herfst   863 577 286

1792 lente   935 614 321

1792 herfst   815 562 253

1792 lente   842 578 264

1793 lente   857 585 272

1793 herfst   839 573 266

1794 lente   909 610 299

1794 herfst   975 631 344

1795 lente  1163 731 432 4,9

Bron: zie bijlage 15. 
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Grafiek 4.   Minimumaantallen gereformeerde bedeelden in de periode 1631-1795 gebaseerd op door de diaconie verstrekte of 
gebakken broden 1008

Bron: DHGG, inv. nrs. 503, 505-556.

Van de aantallen gereformeerde bedeelden in Groningen door de jaren heen kan een schatting 
worden gemaakt op basis van de hoeveelheden rogge die de diaconie gebruikte. Met behulp van 
gegevens uit de eerste maanden van 1784 kan worden berekend dat uit 27 mud rogge gemid-
deld wekelijks 561 broden van acht pond werden gebakken.1009 Aangezien de diaconie wekelijks 
per persoon gemiddeld een half brood verstrekte, kwam dat neer op een minimum aantal armen 
van 1122. Dat betekende, dat tegenover ieder mud rogge 41,56 armen stonden. Door het aantal 
gebruikte mudden rogge in een bepaalde periode te vermenigvuldigen met 41,5 en te delen door 
het aantal weken dat die periode beslaat, kunnen we globale cijfers verkrijgen van de minimale 
aantallen bedeelde gereformeerde armen in een bepaald jaar. Waar de gegevens over aantallen 
gebakken mudden rogge ontbreken, geeft het bakloon uitkomst. Dit schommelde in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw rond de acht stuivers en de rest van de periode omstreeks elf stuivers per 
mud tot brood gebakken meel. Aan de hand van het bakloon kan zodoende alsnog de hoeveelheid 
gebakken mudden rogge worden berekend en vervolgens dezelfde berekening worden toegepast om 
de gemiddelde minimumaantallen armen per boekjaar van de diaconie te verkrijgen.1010 
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Het resultaat van de berekeningen is weergeven in een grafiek die een indicatie geeft van de 
geschatte minimumaantallen gereformeerde bedeelden in de periode 1631-1795.

In deze grafiek valt een duidelijke trend te ontdekken. Gedurende de tweede helft van de 
zeventiende eeuw vertoonde het aantal armen een stijgende lijn in de jaren zeventig en tachtig, met 
pieken rond 1700. Een aantal jaren later treedt verbetering in. Vervolgens lopen de aantallen weer 
op, om te cumuleren in grote pieken in de jaren veertig. Er volgt weer verbetering in de jaren vijftig 
van de achttiende eeuw en vervolgens fixatie in de jaren tachtig en negentig, waarop de aantallen 
weer dalen. Er waren dus enkele duidelijke uitschieters, zoals in de jaren na 1672, het laatste decen-
nium van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de jaren veertig van de achttiende eeuw. Die 
uitschieters zijn duidelijk te verbinden met oorlogen, strenge winters en duurtejaren. De stijgende 
trend in de tweede helft van de zeventiende eeuw valt samen met het stagneren van de economie 
van de Republiek, de dalende trend na 1715 is daarmee echter in tegenspraak. 

Er schuilt een groot gevaar in om enkel in de hoogte van het aantal gereformeerde bedeelden 
een indicatie te zien van de omvang van armoede. Enerzijds houdt het aantal bedeelden wel hier-
mee verband, maar anderzijds is dat tevens een product van de bedelingpolitiek van de diaconie, 
die via allerhande maatregelen het aantal armen kon beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld opvallend 
dat in de jaren negentig van de zeventiende eeuw het aantal gereformeerde bedeelden in de richting 
van 2.000 ging, terwijl het in de decennia daarvoor – een uitzondering daargelaten – de 1.500 
niet overschreed. Dit hoge aantal was het gevolg van de Negenjarige Oorlog en hield verband met 
bijdragen van de Staten voor het onderhoud van arme soldatengezinnen. Dit verschijnsel is al nader 
aan de orde geweest in deel A (hoofdstuk 7, paragraaf ‘Zorg voor soldatengezinnen’). Dat geldt ook 
de fixatie van de aantallen bedeelden aan het einde van de achttiende eeuw, die het gevolg waren 
van het beleidsmatige optreden in de jaren tachtig en negentig om de hoeveelheid bedeelden te 
beperken. In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw nam het aantal gereformeerde 
bedeelden in Groningen af. Dat is in tegenspraak met de kritiek die tijdgenoten hadden op de 
bedeling, die volgens hen royaal en kritiekloos werd verstrekt. Overigens bleek dat in Amsterdam 
de bedeling in het geheel niet hoog te noemen was, ja zelfs aanzienlijk beneden het loonpeil van 
de laagst betaalde arbeiders lag. Bovendien bleken de Amsterdamse charitatieve instellingen wel 
degelijk strenge selectiecriteria te hanteren.1011

Wanneer we deze schattingen vergelijken met de eerder vermelde, fragmentarische gegevens, 
op basis van tellingen, dan zien we een aantal verschillen, die deels zijn te verklaren. Voor 1700 
geeft de lijst van bedeelden (april) een totaal van 1078, terwijl de schatting (juni 1699-juni 1700) 
uitkomt op 1414. Wanneer we echter kijken naar de rekening van de verbruikte rogge over het 
kwartaal volgend op april 1700, dan komen we op het lagere aantal van 1149 armen. Het jaar 
1743 laat eveneens een flink verschil zien tussen de telling en de schatting, die respectievelijk 1363 
en 1668 bedragen. Een reden hiervoor is niet gevonden. In de grafiek is er duidelijke toename 
van het aantal armen, die samenvalt met de Oostenrijkse Successieoorlog. Opvallend is, dat bij 
de vermeldingen van aantallen bedeelde personen in de tabel gedurende het jaar 1755 het aantal 
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bedeelden juist extra hoog was. Dat komt wel overeen met de uitlatingen van de diakenen in 
genoemd jaar, die constateerden dat ‘behalven dat ook de armoede der gemeente groter wierde, de 
weeklijkse uitgave der Diaconen veel meer bedroeg als in vorige jaren’.1012 Tenslotte is er nog één 
grote afwijking, namelijk het jaar 1776. Volgens een schatting op basis van verstrekte turf zouden 
er toen rond de 1.400 armen zijn geweest, terwijl dat bij berekening met behulp van bakloon rond 
de 1.000 waren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij de uitdeling van turf de tijdelijk bedeelden 
waren meegerekend.

sA m e n s t e l l i n g vA n D e g ro e p g e r e f o r m e e r D e b e D e e l D e n

Wie waren arm (of konden het worden), welke groepen armen zijn er te onderscheiden en welke 
oorzaken lagen daaraan ten grondslag?1013 Over degenen die van de bedeling gebruik maakten, is 
de meeste literatuur vrij duidelijk: onvolledige gezinnen, waarvan een kostwinner was weggevallen, 
lieden met gebreken, wezen en bejaarden. Het waren gezinnen en individuen die door onmacht of 
toeval in behoeftige omstandigheden waren geraakt en vanuit de middeleeuwse visie beschouwd 
werden als ‘ware armen’, in tegenstelling tot de ‘onware armen’ als bandelozen, zwervers, schurken 
en lichtekooien.

Zowel de gezinnen als de individuen vallen in diverse groepen uiteen. Een dergelijke systema-
tisering kan informatie opleveren over de vraag welke groepen bijvoorbeeld relatief vaak aanspraak 
maakten op bedeling, casu quo het kwetsbaarst waren in de samenleving en de vraag helpen beant-
woorden of er in de loop der tijd verschuivingen binnen – en tussen – deze groepen optraden. Zo 
kan onderscheid worden gemaakt op basis van gezinssamenstelling, sekse, leeftijd, gezondheid en 
beroep. Uit de literatuur blijkt dat op basis van deze criteria duidelijke categorieën te onderschei-
den zijn. Overeenkomstig de zojuist vermelde indelingen betreft het respectievelijk onvolledige 
gezinnen, vrouwen, kinderen en bejaarden, gebrekkigen en chronisch zieken en beoefenaars van 
beroepen die een grote kans opleverden om te verarmen, zoals losse arbeiders, scheepsvolk en 
soldaten.1014

Voor achttiende-eeuws Groningen kan voor een onderzoek naar armen gebruik worden gemaakt 
van de notulen en protocollen van de gereformeerde kerk in Groningen.1015 In deze administratie 
maakten de diakenen vrij nauwkeurig aantekening van de omstandigheden der gezinnen die voor 
bedeling in aanmerking kwamen. In de notulen- en protocolboeken noteerden zij bij opname 
steeds de namen van de bedeelden, eventuele kinderen met van ieder de leeftijd en de hoogte van 
de uitkering. Ook beschreven zij losse gegevens, zoals een beroep, de redenen van bedeling, bijvoor-
beeld gebreken of ziekten, een woonadres (straat) en eventuele bezittingen. Vervolgens maakten 
zij geregeld notities betreffende verhoging, verlaging of stopzetting van de bedeling met daarbij – 
helaas – sporadisch de redenen voor dergelijke wijzigingen.1016 Aan de hand van deze notities kan 
voor de bedeelde gezinnen van de gereformeerde diaconie in Groningen worden afgeleid wat de 
gezinssamenstelling was, de (gemiddelde) aantallen mannen, vrouwen en kinderen per kluft – per 
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jaar – en de totalen voor de stad; de leeftijdscategorieën, de (gemiddelde) leeftijden, en de frequen-
tie van ziekten. Tevens is het mogelijk de (gemiddelde) hoogte van de bedeling in stuivers of broden 
en eventuele andere componenten van de uitkering in tastbare vorm te berekenen.

ge z i n s s A m e n s t e l l i n g 

De diakenen van de gereformeerde gemeente in Groningen noteerden in de achttiende eeuw de 
burgerlijke staat van de bedeelden. In veel gevallen betrof het alleenstaanden, inderdaad veel wedu-
wen, in veel mindere mate weduwnaren, maar ook verlaten vrouwen, of vrouwen van wie de man, 
zoals eerder opgemerkt, langdurig afwezig was, bijvoorbeeld op de vaart naar Oost-Indië, of in het 
leger. De oververtegenwoordiging van weduwen onder de arme gezinnen was in de Republiek een 
vrij algemeen verschijnsel. Na de hervormingen van de armenzorg aan het einde van de zestiende 
eeuw behielden weduwen – die vanwege hun omstandigheden als alleenstaande vrouw een grote 
kans hadden om tot armoede te vervallen – hun positie als vanzelfsprekende ontvangers van armen-
zorg. Evenals in de middeleeuwen maakten hervormers van de armenzorg onderscheid tussen eer-
lijke en oneerlijke armen op basis van de mogelijkheden die mensen bezaten om in hun onderhoud 
te voorzien. Als ‘miserabele personen’ werden weduwen bij de eerstgenoemde categorie ingedeeld 
en per definitie minder snel verdacht van de mogelijke onwil tot werken op grond waarvan alle 
valide armen de bedeling werd ontzegd.1017

Uit de gegevens van een monstercedul uit 1700 en de protocollen over de jaren 1743, 1766, 
1785 en 1792 blijkt, dat wanneer de categorieën mannen, vrouwen en kinderen worden geteld, 
in alle gevallen de vrouwen de mannen in aantal ver overtroffen. In geen van de genoemde jaren 
bedroeg het percentage mannen meer dan 16, terwijl het aandeel van de vrouwen schommelde 
tussen de 47 en 54 procent. De categorie van de kinderen varieerde van 30 tot 41 procent. De 
gemiddelde omvang van de bedeelde gezinnen in Groningen in de achttiende eeuw oversteeg – op 
één jaar na – niet het aantal van twee personen. Dat is vrij weinig, vergeleken bij het getal van circa 
vier personen dat een gezin telde in zeventiende-eeuws Delft, waar de bedeelde gezinnen weliswaar 
iets kleiner waren dan de doorsnee-gezinnen.1018 Voor het Groninger platteland in de negentiende 
eeuw is de gemiddelde gezinsgrootte ongeveer vier personen. Ook de in de daaraan voorafgaande 
twee eeuwen wordt de gezinsomvang geschat op vier personen. In beide gevallen gaat het bij de 
‘gezinsgrootte’ echter wel om de huishouding, dat wil zeggen dat ook inwonenden die niet direct 
tot het kerngezin behoorden, zijn meegeteld.1019

 Het Groninger aantal van twee personen per bedeeld gezin, is dus aanmerkelijk kleiner dan de 
negentiende-eeuwse aantallen voor het Groninger platteland en de schattingen voor de zeventiende 
en achttiende eeuw. Maar in de laatsgenoemde gevallen moet bedacht worden, dat het daarbij niet 
om bedeelde gezinnen gaat. Het gemiddelde van twee personen per bedeeld gezin in Groningen 
komt echter overeen met het ‘modale arme gezin’ te Leiden in de achttiende eeuw, bestaand uit 
twee personen.1020 Dat de gezinnen klein waren, past in de dan overheersende structuur van het 
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huishouden in een groot gedeelte van de Republiek en Noordwest-Europa, waar het aantal inwo-
nende leden van een huishouden dat niet tot het zogenaamde kerngezin behoorde, veel geringer 
was dan elders.1021 Dat had waarschijnlijk te maken met de zogenaamde ‘neo-locality’, een begrip 
dat betrekking heeft op het verschijnsel dat kinderen uit een gezin zo spoedig mogelijk een eigen 
huishouding begonnen. Dat verklaart ook het grote aantal alleenwonende weduwen; het was niet 
algemeen gebruikelijk om inwonende familieleden te hebben.1022

Tabel 11. Aantallen bedeelde gezinnen in de stad Groningen, aantallen en procentueel aandeel van mannen, vrouwen en kinde-
ren, alsmede de gemiddelde gezinsgrootte in de vermelde jaren voor alle negen kluften

jaar AGZ AMA % AVR % AKI % TOT GGZ

1700 550  91  8,4 463 43 524 48,6 1078 1,96

1743 704 153 11,2 649 47,6 561 41,1 1363 1,9

1766 724 180 15,3 639 54,3 357 30,3 1176 1,6

1785 606 131 12,8 151 381 37,0 1027 1,7

1792 531 125 14,8 453 53,8 264 31,3  842 1,6

Bron: DHGG, inv. nrs. 261-266, 316. (AGZ=aatal gezinnen; AMA=aantal mannen; AVR=aantal vrouwen; AKI=aantal kinderen; 
TOT=totaal; GGZ=gemiddelde gezinsgrootte).

Bij de bedeelde gezinnen in Groningen in de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen – voor 
zover bekend – vrijwel geen zogenaamde driegeneratiehuishoudens voor, waarbij de ouders van 
partners bij een gezin inwoonden, of andersom.1023 Het is echter moeilijk te achterhalen hoe vaak 
mensen buiten gezinsverband een woning met elkaar deelden. Wat soms gebeurde, was inwoning 
van familieleden, kostgangers of mensen die zorg nodig hadden. Bij de gereformeerde bedeelden in 
Groningen was het gebruikelijk dat mensen die niet meer voor zichzelf konden zorgen, bij anderen 
werden ondergebracht (uitbesteed). Soms was dat bij andere bedeelden, maar soms ook bij fami-
lieleden. De laatste vorm van uitbesteding kwam sporadisch voor (zie de paragraaf ‘Uitbesteding’). 
Zo werd de circa 57-jarige weduwe van Evert Claassens in 1752 voor vijftien stuivers uitbesteed 
bij haar zoon.1024 Ook de in 1764 ongeveer 53-jarige, ‘simpele’ Geertruijd Scheltenborg met twee 
‘onechte’ kinderen van vijftien en zeven jaar kreeg verzorging van familie: zij woonde bij haar 
moeder in. Na het overlijden van haar moeder, in 1765, besteedden de diakenen haar elders uit.1025 
De vijfjarige Jan Derks, ten slotte, wiens moeder Hilje was overleden en wiens vader Derk Jullens 
werd aangeduid als ‘niet heel schrander’, woonde in 1753 als uitbesteed kind in Zuidhorn bij zijn 
grootvader, die daarvoor wekelijks acht stuivers en een brood van de diaconie ontving. Op zesjarige 
leeftijd ging Jan vervolgens naar het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis.1026 In al deze 
drie gevallen blijkt dat het geen informele hulp betrof, maar dat er sprake was van een formele 
band, waarbij de verzorgende familielieden een vergoeding van de diaconie ontvingen.
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De geringe grootte van de bedeelde gezinnen in Groningen is voornamelijk terug te voeren op 
het feit dat het veelal onvolledige ‘kerngezinnen’ betrof met slechts één volwassene, meestal een 
vrouw, al of niet met een kind of meerdere kinderen. De diaconie stelde de bedeling vast op basis 
van de gezinsleden die voor zorg in aanmerking kwamen en telde daarom alleen de desbetreffende 
gezinsleden mee. Dat betekende, dat de diakenen oudere kinderen die zelf in hun inkomen konden 
voorzien, niet bij het bedeelde gezin vermeldden. Deze kinderen gingen meestal vroeg de deur uit 
om elders te werken of te dienen, te trouwen en kinderen te krijgen. Soms kwam het ook voor 
dat kinderen thuiswerk verrichtten.1027 Voorts waren er volwassenen of kinderen onder de door de 
gereformeerde diaconie bedeelde gezinnen die tot een andere religieuze denominatie behoorden 
en derhalve ook door de desbetreffende diaconie werden ondersteund. Ten slotte waren er nog 
gezinsleden die niet werden meegeteld, omdat zij een uitkering van een gasthuis of een pensioen 
ontvingen. Over het algemeen vermeldden de diakenen deze gezinsleden wel in de notulen en 
protocollen.

Wanneer we kijken naar de gezinnen met kinderen onder de bedeelden in de periode 1731-
1795, dan zijn dat er op een geschat totaal van 5.000 tot 6.000 gezinnen 1.873, oftewel zo’n 31 
tot 36 procent. Van die gezinnen met kinderen telde 26 procent twee ouders. Meer dan 67 pro-
cent had alleen een moeder en slechts iets meer dan 6 procent alleen een vader. In totaal was dus 
bijna driekwart van de gezinnen met kinderen onvolledig. Veelal betrof het jonge kinderen, maar 
in sommige gevallen verbleven ook oudere kinderen nog altijd bij de ouders omdat ze zorg nodig 
hadden. Dat kon zijn omdat ze een lichamelijk of geestelijk gebrek hadden.1028 Hierbij is het van 
belang te bedenken dat het verschijnsel van gebroken gezinnen tot een van de kenmerken van de 
culture of poverty wordt gerekend. Gezien de in deel C vermelde armoedefactor van de ‘gezinscyclus’ 
(hoodstuk 2, paragraaf ‘Gezinscyclus’) is het niet verwonderlijk dat veel – al dan niet volledige – 
gezinnen met jonge kinderen ondersteuning ontvingen.

Over de vijf jaren waarvoor de gemiddelde omvang van bedeelde gezinnen in Groningen is 
berekend, is een dalende tendens zichtbaar, voor zover daarvan kan worden gesproken op basis 
van cijfers van vijf min of meer willekeurige jaren over een periode van vijf decennia. De huis-
houdens met een grotere gemiddelde gezinsomvang waren uiteraard vooral die met kinderen. Uit 
de cijfers van 1700 blijkt duidelijk, dat vooral soldatengezinnen – ondanks de meestal afwezige 
vaders – verantwoordelijk waren voor een grotere gemiddelde omvang van de huishoudens. Het 
ging hierbij vooral om relatief jonge vrouwen van tussen de 20 en 40 met een stel jonge kinderen. 
Het registratieboek met bedeelde soldatenvrouwen biedt eenzelfde beeld. In de vijf onderzochte 
jaren schommelde het aantal bedeelde vrouwen op het totaal aantal personen van bedeelde gezin-
nen rond de 50 procent. Vervolgens maakten de kinderen 30 tot 40 procent uit en het resterende 
percentage tussen de 11 en 15 procent betrof de mannen.1029
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le e f t i j D s o p b o u w e n -c At e g o r i e ë n

Qua leeftijdsopbouw zijn de bedeelden onder te verdelen in drie hoofdcategorieën: kinderen, 
volwassenen tussen de ongeveer 20 en ongeveer 55 jaar en bejaarden. Bij het overzicht van de 
gereformeerde bedeelden is het wel zo, dat er ook ‘kinderen’ waren die gezien hun leeftijd niet 
meer als zodanig beschouwd kunnen worden, maar vanwege zorg die ze bijvoorbeeld vanwege een 
handicap behoefden toch nog als inwonend kind bij het gezin verbleven. De kostwinners van een 
gezin, mannen en/of vrouwen, zijn als volwassenen gerekend en van hen zijn de gemiddelde leef-
tijden berekend. De meeste volwassenen kunnen tot de senioren (‘55-plussers’) worden gerekend. 
Over het algemeen nam de armenzorg vrouwen op leeftijd gemakkelijker aan dan mannen.1030 In 
Groningen was dat niet anders. De 61-jarige Abel Jans werd in maart 1734 door de diakenen van de 
gereformeerde gemeente afgewezen ‘omdat tegen zomer gaat en hij nogal redelijk sterk van lichaam 
om te arbeiden’.1031 Wie nog jeugdig van jaren was en geen zorg voor kleine kinderen had, maakte 
nog minder kans op ondersteuning, zoals Engelbert Lourens en vrouw ervoeren, die tevergeefs ‘eeni-
gen onderstant’ van dezelfde diaconie verzochten, maar geweigerd werden ‘om reden van de zomer 
en de jeugdigheid der jaaren’. Met andere woorden: zowel hun leeftijd als het seizoen was gunstig 
genoeg om zelf in het onderhoud te voorzien. Dat gold evenzeer het echtpaar Jan Pieters en vrouw, 
die in 1769 extra bedeling vroegen. De diaconie weigerde, omdat Jan wekelijks twee gulden kon 
verdienen met touwslaan.1032

Toch blijkt dat voor de Groninger bedeelden de gemiddelde leeftijden van de volwassen man-
nen en vrouwen niet ver uiteenliepen. Oorzaak daarvan kan zijn, dat er onder de mannen enkele 
jonge personen waren, die vanwege ernstige handicaps werden opgenomen en zo verantwoordelijk 
waren voor een verlaging van de gemiddelde leeftijd van de bedeelde mannen. De gemiddelde 
leeftijd van de groepen bedeelden, gerekend naar de volwassenen, was vrij hoog: lag deze in 1743 
op 56 jaar, in 1766 en 1785 was hij respectievelijk ruim 61 en 63 jaar, om in 1792 weer iets lager 
te zijn, namelijk bijna 63 jaar voor mannen en ruim 60 jaar voor vrouwen. Degenen die voor 
bedeling in aanmerking kwamen, behoorden dan ook in toenemende mate tot de leeftijdscategorie 
die we nu senioren zouden noemen. De meestal alleenstaande jonge ouders met kleine kinderen 
en alleenstaande, jongere chronisch zieken of gehandicapten zorgden voor enige verlaging van de 
gemiddelde leeftijd. De oplopende gemiddelde leeftijd van de volwassenen kan een indicatie zijn, 
dat het opnamebeleid in de de loop der tijd strenger werd.
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Tabel 12. Gemiddelde leeftijden van bedeelde volwassen mannen en vrouwen in de stad Groningen

jaren mannen vrouwen

1700 54,9 52,5

1743 56 56,3

1766 61,6 61,4

1785 63,2 63,2

1792 62,8 60,3

Bron: DHGG, inv. nrs. 261-266, 316.

Naast senioren vormden kinderen over het algemeen een aanzienlijk percentage onder de armen. 
Armenlijsten van verschillende Engelse kerkparochies in de zestiende en zeventiende eeuw tonen, 
dat kinderen 42 tot 53 procent van alle armen uitmaakten en dat van hen ongeveer een kwart 
jonger was dan tien jaar. Overal in Europa bleek, dat kinderen in de gezinscyclus eerder bijdroe-
gen aan de armoede, dan dat ze die verlichtten. Tijdgenoten erkenden dat probleem.1033 Ook in 
de achttiende eeuw liepen kinderen een levensgrote kans om met armoede te maken te krijgen. 
In Groningen varieerde het percentage kinderen van bedeelde gezinnen in die periode tussen de 
ruim 30 en bijna 40 procent.1034 Daarbij moeten echter ook nog de uitbestede en de weeskinderen 
worden gerekend, zodat het totaalpercentage vergelijkbaar is met de Engelse cijfers.

Vooral ouders met jonge kinderen verkeerden in een economisch kwetsbare positie (zie hier-
voor ook deel C, hoofdstuk 2, paragraaf over de gezinscyclus). Uiteraard was die kwetsbaarheid 
voor armoede nog groter, wanneer één van beide ouders wegviel. De gereformeerde diaconie van 
Groningen hield doorgaans rekening met dergelijke toestanden. Dat wil zeggen, dat zij eenouder-
gezinnen met jonge kinderen in armoedige omstandigheden vrij gemakkelijk van een uitkering 
voorzag. Van de door de gereformeerde diaconie bedeelden in de periode 1731-1795 van de eerste 
kluft, bijvoorbeeld, bestond meer dan de helft uit ouderen en ongeveer een kwart uit ouders – 
veelal één – met jonge kinderen. Daarbij moet bedacht worden, dat die steun een gunst betrof en 
geen recht. Een heel duidelijk voorbeeld betreft Anna Luichjes. Zij ontving in 1743 als 30-jarige 
alleenstaande moeder met drie kinderen bedeling, waarbij de diakenen expliciet vermeldden: ‘Tot 
dat de kinder wat ouder zijn geworden’.1035 

De diakenen noteerden nauwkeurig de kinderen van de bedeelde gezinnen, zij het meestal niet 
met namen, al gebeurde dat nog omstreeks 1731, maar in ieder geval wel hun aantal en leeftijd 
want voor hen moest uiteraard ook worden betaald. Kinderen jonger dan een halfjaar kregen 
nog geen brood. Bij de kinderen die tot de bedeelde gezinnen behoorden, ging het alleen om de 
inwonende kinderen die werkelijk deel uitmaakten van het gezin. Oudere kinderen kregen van 
de diaconie een uitzet en gingen werken: sommigen gingen op de vaart, anderen werden soldaat 
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(omstreeks 30 vermeldingen) en velen gingen ‘op dienst’ (152 vermeldingen op de ongeveer 5000-
6.000 gezinnen) 1036, zoals de 16-jarige Pauwel Jans die in 1752 werkte bij de gezworene Camphuis 
en daarmee wekelijks tien stuivers verdiende. De diaconie vulde zijn inkomen aan met acht stuivers 
en een brood.1037

Overigens waren er ook nogal wat arme kinderen buiten gezinsverband. Dat waren wezen of 
soms halfwezen, waarvan enkele tientallen onder de zes jaar door de diaconie werden uitbesteed 
bij particulieren en een paar honderd grotere kinderen in de leeftijd van vijf tot 26 jaar werden 
ondergebracht in het diaconieweeshuis. In tijden van oorlog kwamen regelmatig problemen voor 
bij de verzorging van halfwezen van wie de moeder was overleden en de vader militair. Wanneer 
zulke soldaten op veldtocht gingen, of gelegerd werden in een afgelegen vestingstad, regelden zij 
soms een kosthuis, maar in heel wat gevallen kwamen hun kinderen terecht in het Groene en 
Blauwe Gecombineerde Weeshuis.

Samenvattend kunnen we opmerken dat de door de gereformeerde diaconie van Groningen 
bedeelde armen zijn in te delen in drie leeftijdsgroepen: bejaarden, kinderen, volwassenen – meest 
alleenstaand of met een ziekelijke of gebrekkige partner en/of met jonge kinderen. Duidelijk is, dat 
zij allen behoorden tot de zwakkere groepen. Zij waren kwetsbaar voor armoede, vooral wanneer 
zich in hun situatie verzwarende omstandigheden voordeden, zoals ziekten, invaliditeit, duurte of 
oorlog. Vanwege hun jonge of hoge leeftijd verdienden kinderen en ouderen weinig tot niets en 
bevonden zij zich in een afhankelijke positie, die zorg vereiste.

ge zo n D h e i D

Ziekte was een belangrijke oorzaak van armoede. Uiteraard leverde ziekte vooral bij de volwas-
sen kostwinners binnen een gezin problemen op wegens verlies aan inkomsten, maar ook zieke 
kinderen konden als aanhoudende bron van zorg de mogelijkheden om in het gezinsonderhoud 
te voorzien doen slinken. In Delft waren van alle 864 huishoudens die in 1645 wekelijks bedeling 
ontvingen, er 354 die minimaal één zieke telden; dat is 40,9 procent. In totaal betrof het 728 per-
sonen. Van hen waren er 144 het slachtoffer van epidemische ziekten: pest en pokken. Ook waren 
er 92 met gebreken aan zintuigen, lijf of ledematen, voorts 87 met lepra en schurft, vervolgens 
33 personen met verstandelijke tekortkomingen en krankzinnigheid en ten slotte nog 61 in een 
categorie ‘overige ziekten’ en ongelukken. Daarnaast stonden nog 87 personen te boek als patiënten 
in gasthuizen.1038

Groningen kende in de achttiende eeuw onder zijn regulier bedeelden eveneens een aanzienlijk 
percentage zieken. In de jaren 1743, 1766, 1785 en 1792 bedroeg het aandeel van huishoudens 
met één of meer zieke volwassenen op het totale aantal bedeelden respectievelijk 19,0; 55,5; 63,4; 
en 67,9 procent.1039 Het toenemende aantal genoteerde zieken, gezien over deze weliswaar wille-
keurige jaren, houdt waarschijnlijk verband met een tendens. Deze ontwikkeling hoeft niet per se 
te betekenen, dat steeds meer zieken werden opgenomen, want de cijfers zijn sterk afhankelijk van 
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de nauwkeurigheid van de notities door de diakenen. Die zijn niet altijd even nauwgezet geweest 
en daarom geven de getallen slechts een indicatie. Het relatief lage aantal door ziekte aangetaste 
huishoudens was in 1743 in werkelijkheid stellig hoger dan wordt vermeld. Daar staat tegenover 
dat terwijl de armoede in het laatste kwart van de achttiende eeuw sterk toenam, het percentage 
bedeelden juist afnam. Het voorgaande impliceert dat in de loop der tijd de behoefte om ziekten 
te noteren steeg, waarschijnlijk vanwege de toenemende nadruk op de legitimiteit van de opname 
in de bedeling. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de stijgende percentages huishoudens 
met zieken verband hielden met de verdere aanscherping van toelatingscriteria. Wilde iemand voor 
bedeling in aanmerking komen, dan moesten daar duidelijker argumenten voor zijn, die ter ver-
antwoording van een opname steeds nauwkeuriger in de boeken werden aangetekend. Zo ook de 
leeftijd, die – zoals hierboven reeds is opgemerkt, gemiddeld genomen in de loop der tijd steeg. 

We kunnen bij de regulier bedeelden van de gereformeerde diaconie te Groningen in de periode 
1731-1795 tevens een ontwikkeling in de aard van de notatie van de ziektegevallen constateren. 1040 
De ziektegevallen namen in de loop van de achttiende eeuw niet alleen toe in aantal, maar werden 
tevens gevarieerder en gedetailleerder omschreven.1041 Mogelijk had het nauwkeuriger administre-
ren van zieken tevens te maken met de opkomst van mentaal-culturele opvattingen over ziekten in 
de achttiende eeuw, zoals de toenemende invloed van de neurofysiologie en de daarop gebaseerde 
zintuiglijke psychologie.1042 De toename van vastgelegde zintuiglijke gebreken had mogelijk te 
maken met opkomend ‘sensualisme’, de toenemende aandacht voor gevoelens en emoties in de 
tweede helft van de achttiende eeuw.1043

De ontwikkeling van de diagnostiek is waarschijnlijk mede te danken aan Petrus Camper, die 
de eenheid van de genees- en heelkunde propageerde en tijdens zijn professoraat talloze studenten 
wegwijs maakte door praktisch heelkundig onderwijs.1044 De indeling van ziekten in categorieën was 
overigens een typisch achttiende-eeuwse activiteit (vergelijk Linnaeus). Vermeldingen van kwalen 
in de tijd vóór de negentiende eeuw zijn echter in de Republiek over het algemeen schaars.1045

Meestal waren de kwalen van de bedeelden van dien aard, dat herstel onmogelijk was of in 
ieder geval niet op korte termijn te verwachten viel. Bijna 39 procent van de vermelde ziektes werd 
aangeduid met algemene benamingen als ‘ziekelijk’, ‘gebrekkelijk’, ‘bedlegerig’, ‘zwak’ en ‘ellendig’. 
Gezien het feit dat de gezinnen met dergelijke zieke volwassenen reguliere bedeling ontvingen, 
zal de aard van deze ziekten chronisch zijn geweest. Datzelfde geldt ook voor de andere, nader 
aangeduide categorieën, zoals doofheid, slechtziendheid, breuken en verlammingen (zie tabel 13). 
In tegenstelling tot de Delftse armenregisters van de zeventiende eeuw vermelden de notulen en 
protocollen van de Groninger diaconie in de achttiende eeuw geen epidemische ziekten van tij-
delijke aard, al konden ze soms blijvende gevolgen hebben.1046 Mogelijk waren onder de door de 
gereformeerde diaconie genoteerde zieken echter wel mensen die leden aan de gevolgen van een 
endemische – sporadisch epidemische – ziekte als dysenterie.1047

Overheersten aanvankelijk algemene aanduidingen als ‘gebrekkelijk’ en ‘ziekelijk’, termen als 
jicht en benauwdheid werden pas in de tweede helft van de achttiende eeuw genoteerd. Dat had 
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wellicht te maken met de vorderingen van de medische wetenschap, vooral met een betere dia-
gnostiek: ziekten werden voortaan nauwkeuriger benoemd. Dit kan tevens verband houden met de 
houding ten aanzien van een bepaalde kwaal. Zo kwam de aanduiding ‘benauwde borst’ pas voor 
in 1753 en de benaming ‘flauwten’ nog later. Kan het zijn dat dergelijke ziekten, die niet duidelijk 
waarneembare gebreken zoals aan ledematen betroffen, aanvankelijk niet in aanmerking kwamen 
als redenen voor bedeling?

Een duidelijker omschreven grote categorie zieken bij de gereformeerde diaconie van Groningen 
betrof zintuiglijke gebreken zoals slechtziendheid, blind-, doof- of stomheid (16 procent), waarvan 
de blinden en slechtzienden het leeuwendeel vormden (11,9 procent). Een volgende categorie 
vormden de verstandelijk gehandicapten (10 procent). Zij werden meestal aangeduid met termen 
als ‘simpel’ of ‘niet schrander’. Onder hen werden tevens enkele krankzinnigen meegerekend, 
maar zij kwamen sporadisch op de bedelingslijsten voor. In de meeste gevallen gingen degenen 
die leden aan ‘razernij’, oftewel krankzinnigheid, in de achttiende eeuw naar het ‘dolhuis’: het Sint 
Anthoniegasthuis aan de Rademarkt. Na deze ziekten volgen procentueel gezien aandoeningen aan 
de ledematen (7,4 procent) en – daarmee samenhangend – jicht (5,7 procent).

Onder het geheel van ziektegevallen zijn er enkele vermeldenswaardig. Zo waren er in de 
tweede kluft in 1731 twee vermeldingen van ‘lazarus’, een term voor melaatsheid. Dan was er een 
patiënt, ‘hebbende de Spanjolen’ (1757).1048 Dit zal een synoniem zijn voor de ‘Spaanse pokken’, 
oftewel syfilis.1049. Voorts kwam er ook éénmaal (1776) de ‘Engelse ziekte’ (rachitis) voor. Ten 
slotte noteerde men éénmaal de term ‘graveel’ (1792), die zal duiden op ‘steen’, meestal blaas-
stenen. Overigens was het aantal zieken met deze kwaal opvallend gering, terwijl ‘steenlijden’ in 
de achttiende eeuw wel een zeer veelvoorkomend verschijnsel was. Van Doeveren merkt echter op 
‘dat Steen in blaas en nieren zeer zeldsaam by de Groningers gevonden wordt’.1050 Wellicht waren 
bovendien de klachten veelal niet ernstig genoeg om voor bedeling in aanmerking te komen. 
Mogelijk hield dat geringe aantal lijders tevens verband met de reizende meesters, heelkundig spe-
cialisten, die wel werden aangeduid als ‘steensnijders’. Andere rondreizende specialisten, ‘oculisten’ 
en ‘breuksnijders’ genoemd, behandelden respectievelijk staar en breuken. In de loop der tijd kreeg 
de Stad eigen, gevestigde specialisten, zoals een stadsledenzetter in 1669 en een stadsoperateur in 
1709. De eerstgenoemde behandelde ‘fracturen’, dat wil zeggen beenbreuken, de ander assisteerde 
patiënten die leden aan blaassteen of ‘hernia’ (liesbreuk).1051 Ondanks deze specialisten waren er 
onder de bedeelden heel wat mensen met oogkwalen en met breuken. In de periode 1731-1795 
kende de gereformeerde diaconie 138 blinden en slechtzienden en 56 personen met een breuk, die 
soms te boek stonden als ‘gebroken’.

Per kluft vertoonden de aantallen ziektegevallen opvallende verschillen. De meeste kwamen 
voor in respectievelijk de negende (17,4 procent), de eerste (14,9 procent) en de derde kluft (12,2 
procent). De kluften met de minste ziektegevallen waren respectievelijk de achtste (7 procent), de 
zevende (7,5 procent) en de tweede kluft (9,5 procent).1052 Deze percentages stemden verhoudings-
gewijs redelijk overeen met de hoeveelheid bedeelden in de respectieve kluften. Bovendien zagen 
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we in de paragraaf over de bewoning reeds, dat de zevende en de achtste kluft vooral de oude bin-
nenstad bestreken, waar de beter gesitueerden woonden.

Tabel 13. Vermeldingen van gebreken en ziekten in de notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie 1731-1795

ziekte 1ste kluft 2de kluft 3de kluft 4de kluft 5de kluft 6de kluft 7de kluft 8ste kluft 9de kluft totaal

ziekelijk 30 13 29 20 15 18 10 11 28  174

gebrekkelijk 22 14 21 15 12 15 10 16 36  161

gebroken    5  4  5  3 17  8  3  5  4   54

bedlegerig  -  1  1  -  -  1  1  1  -    5

zwakte  2  1  9  3 7  2  1  2  2   29

ellendig  1  3  -  3   1 a)  2  -  -  2   11

arm/hand  2  6  7  6    1  7  1  3  7   40

been/voet  7  5  3  6 7  7  2  1  8   46

rug  4  -  1  - 1  1  3  1  -   11

kreupel  7  1  3  2 1  2  3  -  1   20

slechtziend/blind 23 15 12 15   23  7 11  8 24  138

doof  6  4  5 4 6  6  4  6  -   41

stom/mondkwaal  -  2  -  1    1 b)    4

simpel/niet schrander 17  8 13 14 2  9 13  7 33  116

beroert(e)  - -  1 - -  -  -  -  1    2

jicht 13 10  3 12 7  2  3  3 14   67

breuk    1 c)  -  -  1 -  -  -  -  -    2

verlamd  6  5  -  1 1  3  4  6  7   33

beenvreter1053  1  1  1  1 1  -  1  -  -    6

kanker  2  3  4  1 1  1  1  -  1   14

verzweld  1  2  -  3 4  1  2  -  1   14

waterzucht  5  2  2  - 5  4  4  2  7   31

lek/blaas/steen  1  -  2  - -  1  -  1  2    7

benauwde borst  6  4  5  4 5  3  1  3  7   38

tering  2  -  1  1 3  2  1  1  3   14

flauwten  1  -  2  - -  4  -  -  2    9

overvallen  -  1  2  - 2  2  -  -  -    7

toevallen  -  -  1  - -  -  -  1  -    2

vallende ziekte  2  1  5  6 -  1    1 d)  1  6   23

verborgen kwaal  2  3  1  1 2  -  1  2  2   14

onpasselijkheid  -  -  -  - -  -  1  -  -    1
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ziekte 1ste kluft 2de kluft 3de kluft 4de kluft 5de kluft 6de kluft 7de kluft 8ste kluft 9de kluft totaal

lazarus1054  -  2  -  - -  -   -  -    2

wonden/verzweringen  -  -  -  - -  -  1  -    1 e)    2

bloedspuwing  -  1  -  1 -  1  1  -  1    5

bevend  1  -  -  - -    1 f )  -  -     2

borstkwaal  1  -  -  - -  -  2  -  -    3

diversen    2 g)    1 h)    3 i)      1 j)     2 k)    9

ongemakken  -  - -  1 -  -  -  -     1

TOTAAL  173  110  142  127  124  111 88 82  202 1159

Bron: DHGG, inv. nrs. 2-12
Nadere aanduidingen van ziektegevallen: a) ‘zeer min’; b) ‘hazemont’; c) ‘lende’; d) ‘gevallen hebbende’; e) ‘verzwering borst’; 
f ) ‘trillende leden’; g) ‘zwaar van spraak’ en ‘graveel’; h) ‘bloedwatering’; i) ‘dicht an ’t hoofd’, ‘engelse ziekte’ en ‘hebbende de 
Spanjolen’; j) ‘gebrek hals’; k) ‘zwaar van spraak’ en ‘gebrek hals’.

Samenhangend met ziekte, gebrek en ouderdom is het fenomeen van de uitbesteding. De diakenen 
noteerden dit steeds vaker naarmate het einde van de achttiende eeuw naderde, hetgeen er even-
eens op duidt, dat bedeelden in toenemende mate aan strenge criteria moesten voldoen, wilden 
zij voor bedeling in aanmerking komen. Opvallend is ook dat in de jaren 1785 en 1792 een vrij 
groot aantal gezinnen met autorisatie van de raad was opgenomen. Dit wijst op een toenemende 
invloed van het stadsbestuur op de armenzorg, hetgeen ongetwijfeld samenhangt met het feit, dat 
de magistraat sinds het begin van de jaren tachtig – geheel in tegenstelling tot de voorafgaande 180 
jaar! – fors bijdroeg in de diaconale financiën. 

We mogen concluderen, dat waarschijnlijk sprake was van een toenemende ‘hardheid’ van de 
criteria voor opname in de bedeling. Eén daarvan was gezondheid; in veel gevallen hadden degenen 
die in de achttiende eeuw door de gereformeerde diaconie werden opgenomen ernstige gebreken 
of leden zij aan een ernstige, chronische ziekte.

Ar m e n s t r At e n e n –w i j k e n i n gro n i n g e n

Waar woonden de gereformeerde armen in de stad Groningen in de zeventiende en achttiende 
eeuw? Is daarin een bepaald patroon te ontdekken? Aansluitend op deze paragraaf wordt in hoofd-
stuk 8 van dit deel ingegaan op de vraag in welke mate er sprake was van segregatie en wat de 
achtergronden daarvan waren.1055

Het is duidelijk dat de Stad in die tijd een zekere opbouw had, waarmee de verschillen in bewo-
ning – rijk en arm – samenhingen. De hoofdstructuur van de stad bestond aanvankelijk uit noord-
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zuid gerichte wegen met enkele dwarsverbindingen. Haaks op die hoofdwegen lagen percelen met 
bebouwing, die zover ‘naar achter’ strekten dat ze elkaar raakten, bijvoorbeeld halverwege tussen de 
Ebbingestraat en de Boteringestraat. Ook in de nieuwe stadsuitleg viel een structuur te ontdekken 
die drievoudig van aard was. Primair waren de noord-zuid lopende hoofdstraten die de verbinding 
vormden tussen de oude stad en de nieuwe poorten. Secundair waren de daaraan parallel lopende 
straten die niet direct een doorgaande verbinding vormden. Tertiair, ten slotte, waren de smalle 
straten die loodrecht op deze assen lagen. Zij vormden de verbindingen tussen de primaire en 
secundaire straten. In overeenstemming met deze drievoudige structuur was ook het karakter van 
de bebouwing. In de primaire straten stonden de zogenaamde langhuizen van meest twee verdie-
pingen met de smalle zijde naar de straat gekeerd. De secundaire straten kenden een mengeling van 
deze hogere bebouwing en dwars geplaatste huizen zonder verdieping. Deze eenvoudiger huizen 
waren ondiep en hadden over het algemeen een breedte van anderhalve roede, wat neerkomt op 
ongeveer zes meter. Deze woningen werden over het algemeen aangeduid als ‘kamers’. Zij telden 
slechts één vertrek met daarboven een zolder. De tertiaire straten bestonden vrijwel uitsluitend uit 
bebouwing van het laatste type. 

Bij stedelijke uitbreidingsplannen elders, bijvoorbeeld in Leiden, Haarlem en Amsterdam bleek 
de uitgifte van percelen voor nieuwbouw in belangrijke mate in handen van speculanten te zijn. 
Zij verdeelden de grond in kleinere stukken en verkochten of verpachtten die met aanzienlijke 
winsten. Het relatief kleine aantal particulieren dat zelf een kavel wilde aankopen om er een huis 
op te plaatsen, vond met moeite een perceel aan de periferie. Een soortgelijke gang van zaken viel 
te bespeuren bij de nieuwe uitleg van Groningen, in de zeventiende eeuw.1056 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in Groningen de verschillen in bewoning door rijk 
en arm samenhangen met deze structuren en ontwikkelingen. Voor een bevestiging van die theorie 
moeten bronnen uit die periode zorgen. Daarbij doet zich meteen een probleem voor, want voor 
de zeventiende eeuw zijn de gegevens zeer schaars. In 1629 zijn van 27 arme gezinnen uit archivalia 
van het stadsbestuur woonadressen bekend. Van deze gezinnen woonden acht in een zogenaamde 
‘kamer’, dat wil zeggen een eenkamerwoning, zeven woonden in bij een particulier, meest bij een 
ambachtsman om een vak te leren, en twee woonden in een kelder, beide in de Zwanestraat. De 
overige zeven adressen bevonden zich op één na aan de rand van de stad en in die gevallen ging het 
waarschijnlijk ook om kamers.1057
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Tabel 14. Woonplaatsen van uitgewezen armen in de Stad in 1629

plaats aantal vermeldingen

bij de Drie Molens 1

Breder Marckt (logies bij p.) 1

Brugstraat (logies bij p.) 1

Carolieweg (logies bij p.) 2

Evert Sigers gang, Bot. str. 1

Herepoort (logies bij p.) 1

Herestraat (camer) 1

Jacobijnerstraat (camer) 1

Kattendiep 1

Kostersgang 1

Molendrift 1

Nieuwstad 1

Oosterstraat (logies bij p.) 1

Oude Ebbingepoort (camer) 1

Papenpoortje (camer) 1

Prinsenstraat (camer) 1

Schuitemakerswal 1

Schuitendiep 2

Schuitendiep (camer) 1

Steentilpoort (camer) 1

Steentilstraat (camer) 1

Turftorenstraat (logies bij p.) 1

Visserstraat 1

Zwanestraat (kelder) 2

Bron: RR 23-9-1629. (p. = particulier)

Uit de achttiende eeuw zijn meer woonadressen van bedeelden bekend, maar ook toen waren 
de diakenen uiterst spaarzaam met het noteren van dergelijke gegevens. Deze handelwijze hing 
hoogstwaarschijnlijk samen met het systeem van de bedeling. Voor de overzichtelijkheid van de 
diaconale uitdelingen aan gezinnen was de Stad opgedeeld in negen administratieve eenheden: de 
kluften. Per kluft waren twee diakenen verantwoordelijk voor de administratie van de bedeelden. 
Zij kenden hun ‘pappenheimers’ terdege en achtten het daarom niet noodzakelijk om de adressen te 
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noteren. Dat geschiedde wel, wanneer er bedeelden met gelijkluidende namen waren, bijvoorbeeld 
een zekere Jantien of Jantjen Hindriks, bij wie ter onderscheid van een naamgenote de diakenen 
het adres ‘Battengang’ toevoegden.1058 Voorts vermeldden de diakenen adressen wanneer armen in 
‘kamers’ woonden die hun eigendom waren. Dat de diakenen de adressen van de eigen kamers van 
bedeelden nauwkeurig in hun notulen en protocollen optekenden, hield verband met de bepaling, 
dat zowel de roerende als de onroerende bezittingen van de bedeelde huishoudens na het overlijden 
van het laatste lid ervan vervielen aan de diaconie.1059 Daarnaast zijn ook woonadressen van huur-
ders vermeld in de opnameboeken van weeskinderen en in een register van soldatenvrouwen. De 
bedeelde eigenaren van ‘kamers’ maakten echter een gering deel uit van de totale groep bedeelden, 
ongeveer tussen de 1 en 4 procent.1060 Een dergelijke verhouding bij de armen zelf komt redelijk 
overeen met de situatie elders in Europa, waar slechts tussen de 2 en 4 procent van de loonarbeiders 
in de achttiende eeuw een eigen huis bezat en zo’n 80 procent van de Parijzenaren in een huis met 
één of twee vertrekken woonde.1061

Dat dit zo moet zijn geweest in het Groningen van de zeventiende eeuw, blijkt duidelijk uit 
‘adres’-vermeldingen van armen in archivalia van de diaconie uit die tijd (zie bijlage 16).1062 

Wanneer alle in de bronnen aangetroffen woonadressen worden uitgezet op een kaart van de 
stad, tekent zich duidelijk een band af rondom het oude stadscentrum, waar de elite was geves-
tigd.1063 De armen bevonden zich vooral in de gebieden van de latere, laatmiddeleeuwse en vroeg-
moderne stadsuitleg, dus aan de randen van de stad.

Nu is gebleken, dat de armen vooral geconcentreerd waren in bepaalde straten, is het ook 
interessant om na te gaan of er zich concentraties in bepaalde kluften van de diaconie voordeden. 
Dat dit het geval was, blijkt uit klachten van de diakenen. Zo klaagden zij in 1776 over ‘de kluften 
thans zeer ongelijk beswaart zijnde’. Vooral de broederen van de negende kluft kampten met dat 
probleem.1064 De vierde kluft was in 1787 volgens haar diaken meer dan de andere bezwaard ‘in de 
wekelijksche uitgave’, reden om opnieuw een egalisatie te verzoeken. Of deze inderdaad plaatsvond 
is onbekend, wel was ‘alles met genoegen geschikt’.1065 Op basis van de bewaard gebleven proto-
colboeken is het mogelijk aan te geven in welke kluften veel gereformeerde armen waren gevestigd, 
overigens zonder dat hieruit nu precieze conclusies over de graad van armoede per kluft mogen 
worden getrokken. Bij een globale beschouwing van deze gegevens blijkt dat vooral de negende 
kluft, in het noordelijke gedeelte van de zeventiende-eeuwse uitleg, gedurende de tweede helft van 
de achttiende eeuw veel armoede kende. Deze kluft had in 1766 het op één na hoogste getal aan 
bedeelden van de gereformeerde diaconie.1066 De aartsdiaken maakte er in 1784 gewag van dat de 
kluft ‘zozeer geaccesseerd [was], dat door twee diaconen niet langer kan worden waargenomen’; 
in reactie daarop stelde hij de kerkenraad een ‘egalisatie’ voor. Een gelijkmatiger verdeling van de 
armen over de negen kluften bleek echter moeilijk uitvoerbaar en daarom stelde een commissie ter 
oplossing van het probleem voor om óf een tiende kluft te creëren, waarvoor twee extra diakenen 
nodig waren, óf een gedeelte van de negende kluft af te nemen en dat in te delen bij de zevende 
en achtste kluft. De kerkenraad sprak zich uit voor het laatste voorstel, hetgeen feitelijk een gelijk-
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matiger verdeling van armen over de kluften betekende.1067 Dit zal ertoe hebben geleid dat de 
negende kluft in 1785 weliswaar niet het grootste aantal bedeelden had (waarschijnlijk vanwege 
een ‘egalisatie’ die werd uitgevoerd in 17811068), maar wel procentueel de meeste zieke volwassenen 
(75,5 procent). In 1792 had deze kluft opnieuw het op één na hoogste aantal ondersteunden, het 
hoogste totaalbedrag aan uitkeringen en nog steeds het hoogste percentage zieke volwassenen (81 
procent). In beide jaren hadden de door de diaconie bedeelde volwassenen van de negende kluft 
de laagste gemiddelde leeftijden. Voor mannen en vrouwen was dat in 1785 respectievelijk 54 en 
53 jaar en in 1792 respectievelijk 58 en 57 jaar, terwijl het gemiddelde voor alle kluften in beide 
jaren respectievelijk 63 en 61 bedroeg.1069

Tabel 15. Aantallen door de gereformeerde diaconie bedeelden per kluft in diverse jaren

kluft 1700 1743 1766 1785 1792

1 81 167 110 120  85

2 59 144 145 115  77

3 65 158 152 119 125

4 48 131 125 131  99

5 55 177 131 118 103

6 46 149 122 110 103

7 62 156 107 102  44

8 55 141 134 105  73

9 79 140 150 107 115

Bron: monstercedul van 1700 (DHGG, inv. nr. 316) en de beginjaren van de diaconie-protocollen, DHGG, inv. nrs. 261-266.

Uit de bovenstaande tabel valt bij een eerste analyse op te maken dat vooral in 1792 de verschillen 
in aantallen bedeelden tussen de kluften groot waren. Voorts blijkt dat in de rangorde van kluften 
wat betreft de aantallen armen in de diverse jaren verschillen bestonden. Niettemin is duidelijk dat 
er in alle onderzochte jaren enkele kluften waren die tot de top bleven behoren. Dat gold qua aan-
tallen bedeelden speciaal de derde kluft, die wat dit betreft kennelijk een lange geschiedenis had, 
want in de periode 1680-1770 bleken ook al heel wat wezen van het Groene Kinderhuis afkomstig 
te zijn uit de Prinsenstraat in diezelfde kluft.1070 Samen met respectievelijk de vijfde, de eerste en 
de – grote – negende kluft bevatte de derde kluft in de achttiende eeuw waarschijnlijk relatief veel 
armen. Voor wat de negende kluft betreft, was deze situatie extra opvallend, aangezien die in de 
achttiende eeuw nog relatief dunbevolkt was. Maar blijkbaar was hier reeds in de achttiende eeuw 
een sloppenwijk met erbarmelijke leefomstandigheden, die wellicht samenviel met de Violetsteeg 
en omgeving, waar in de negentiende eeuw geen epidemie aan voorbij ging.1071 Ten slotte blijkt 
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eveneens duidelijk dat de zevende en de achtste kluft, die het grootste deel van de oude binnenstad 
omvatten, de minste bedeelden huisvestten.

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het woonpatroon van rijk en arm in Groningen over-
eenstemt met de bevindingen van Sjoberg, dat in de pre-industriële stad de elitewijken in de regel 
in het centrum en de armenwijken aan de periferie waren gesitueerd. In feite gold een dergelijk 
patroon van bewoning voor vele steden binnen de Republiek, al kan daarin tevens de nuancering 
worden aangebracht dat arm en rijk in veel gevallen wel in elkaars nabijheid woonden: de rijken 
aan de hoofdstraten, de middenklasse in de zijstraten en de armen in de sloppen en gangen.1072

be z i t t i n g e n

Wie in de bedeling terecht kwam, kon niet (volledig) in de eerste levensbehoeften voorzien. Op 
grond daarvan zou men verwachten, dat degenen die door de diaconie werden opgenomen, meestal 
weinig bezittingen meer hadden. Dat een aantal toch nogal wat bezat, impliceert dat de armen 
die bij de gereformeerde diaconie om bedeling aanklopten, zeker geen homogene groep vormden. 
Mensen uit de middengroepen konden immers ook vrij plotseling verarmen. Dit valt na te gaan 
aan de hand van enkele bewaard gebleven inventarisboeken van de gereformeerde diaconie.1073

Het was gebruikelijk dat de diakenen van degenen die in de bedeling werden opgenomen alle 
bezittingen registreerden. De reden voor deze zorgvuldige registratie was dat na het overlijden van 
de bedeelden hun bezittingen in principe vervielen aan de diaconie.1074 Derhalve stelden de dia-
kenen van alle opgenomen bedeelden bij binnenkomst een boedelinventaris op. Ook van degenen 
die niets anders bezaten dan wat ze aan hadden, werd aantekening gemaakt, zodat te zijner tijd kon 
worden vastgesteld, dat in ieder geval bezittingen niet zomaar waren verdwenen.1075 Van de opge-
nomen gezinnen noteerden de diakenen meestal alleen de volwassenen. Uit vergelijking van de in 
de boedelinventarissen genoemde gezinshoofden met hun gegevens in de notulen en de protocol-
len van de diaconie blijkt duidelijk, dat er nogal wat gezinnen met kinderen waren. De verschillen 
in de hoeveelheden roerende goederen die de gezinnen bij opname in de bedeling bezaten, waren 
groot. Sommigen hadden niets anders dan hun kleding met soms daarbij nog enkele voorwerpen 
die op de vingers van één hand waren te tellen; anderen bezaten meer dan 50 items aan roerende 
goederen.1076 Er was samenhang tussen kwantiteit en waarde: de grotere boedels bevatten, buiten 
de elementaire voorwerpen die noodzakelijk waren voor het huishouden, ook luxueuze gebruiks-
artikelen.

De registratie van bezittingen maakt het mogelijk om een duidelijker beeld te krijgen van de 
groep potentiële armen. Wie deden een beroep op de diaconie? Op basis van de verschillen in 
bezittingen kunnen de bedeelden worden ingedeeld in enkele – kunstmatige – sociale klassen: de 
‘rijkere armen’ met meer dan 30 items, de ‘middenklasse’ met tien tot 29 items en de lagere klasse 
met slechts één tot tien items en met helemaal onderaan degenen die alleen nog hun lijfdracht 
bezaten. Deze zeer uiteenlopende gradaties van bezit vormen een aanwijzing dat de armen die bij 
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de diaconie aanklopten, afkomstig waren uit verschillende sociale strata van de samenleving, vari-
erend van de allerarmsten tot de minder gegoede middenstand. Degenen die werden opgenomen 
met alleen lijfdracht of daarnaast nog enkele voorwerpen doen sterk denken aan daklozen, die op 
hun weg naar de diaconie al hun bezittingen reeds waren kwijtgeraakt. Er waren onder hen echter 
ook enkelen, van wie blijkt dat zij om andere redenen vrijwel bezitloos waren. Eén van hen was 
de 24-jarige Theunis Reinders, die de diakenen augustus 1760 opnamen. Zij stelden hem te boek 
als ‘simpel’ en besteedden hem vervolgens uit.1077 Mogelijk werd hij voordien elders verpleegd. 
Datzelfde gold voor de 27-jarige Matthias Rix bij wie de diakenen in januari 1761 ‘niets anders 
bevonden dan om en an hadde’.1078 Ook hem boekstaafden de diakenen als ‘simpel’ met bovendien 
nog een ‘lamme hand’ en uit te besteden.1079 En zo waren er meer.1080 De 75-jarige Margje Adams 
bij wie de diakenen eveneens ‘Niets bevonden dan deselve om en an hadde’,1081 besteedden zij 
waarschijnlijk uit vanwege haar respectabele leeftijd. Het ging bij de ware havenots dus om twee 
categorieën: dak- en thuislozen en mensen die vóór opname door de diaconie waarschijnlijk reeds 
bij anderen in huis werden verpleegd en onderhouden.

Tegenover de bedeelden die met zeer schamele bezittingen binnenkwamen, stond een groep 
met boedels die nogal wat items telden. Toen de diakenen van de zevende kluft in 1753 Folkert 
Jans en Margien Frans opnamen, bleken zij een inboedel te bezitten die maar liefst 118 items telde 
en in feite voldoende was voor twee gezinnen. Zo dachten de diakenen er uiteindelijk ook over, 
want reeds de dag na de begrafenis van Folkert Jans, in 1759, kwamen zij de boedel controleren en 
selecteerden ze meer dan de helft van de bezittingen voor verkoop ten bate van de diaconie.1082 De 
meest uitgebreide inboedel was die van sergeant Eede Eedens en diens vrouw. Het beroep van Eede, 
dat de diakenen in de notulen vastlegden, blijkt duidelijk uit enkele inventarisnummers, te weten: 
‘1 snaphaan, patroontasse met cruithoorn en deegen’. Daarenboven bezat de sergeant ‘vaklitera-
tuur’ in de vorm van ‘1 historie van oorlogs toneel in quarto’. In zijn boedel bevonden zich tevens 
luxueuze voorwerpen, zoals enkele eiken meubelen, een staande lamp, zes schilderijen, een viertal 
tinnen kandelaars, diverse koperen ketels, enig porselein en een ‘groote roemer’.1083

Tabel 16. Indeling in ‘klassen’ armen op basis van bezittingen (1757-1770)

alleen lijfdracht 1-9 items1084 10-29 items 30 en meer items

29 42 80 30

Bron: DHGG, inv. nr. 416.

De inventarissen van de inboedels van opgenomen bedeelden bieden ons als het ware door een 
sleutelgat een kijkje in hun huishouden. Met behulp daarvan is het mogelijk om een schets te 
geven van de inrichting van een bedeeld huishouden. Van alle 181 huishoudens in de tweede kluft 
waarvan inventarissen zijn opgemaakt, bezaten maar liefst 29 – dus bijna een zesde deel – behalve 
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lijfdracht en eventueel nog enige extra kleding geen andere roerende goederen. Van 17 andere 
waren, afgezien van kleding, de bezittingen op één hand te tellen. Kijken we naar de categorie 
gezinnen die het meest voorkomt met het daarmee corresponderende aantal voorwerpen, dan blijkt 
dat de categorie van tien tot 29 items te zijn met een aandeel van 80 gezinnen, dat wil zeggen ruim 
63 procent.

Hoe zag de woninginrichting van deze bedeelde gezinnen er uit? Aangezien de armen in de 
meeste gevallen in zogenaamde ‘kamers’ woonden, betekende dit, dat alle activiteiten over het alge-
meen plaats vonden in slechts één ruimte: zitten, koken, eten en slapen. Mogelijk sliep men soms 
op zolder.1085 Het is niet verwonderlijk dat de meest elementaire elementen, gebruiksvoorwerpen, 
veelvuldig voorkwamen. Het meest voorkomende meubelstuk was de stoel. Waarschijnlijk ging 
het – net als in Delft – om stoelen met rechte leuningen en een zitting van matten of hout. Tafels 
kwamen minder voor. In enkele gevallen had men een theetafel.1086

Na de stoelen volgden de bedden met het beddengoed. De kamerwoningen hadden veelal 
een bedstede tegen de achterwand met daarin een bed. Daarop lag vaak een ‘peul’, of peluw, een 
langwerpig kussen ter breedte van het bed, dat diende als een steun in de rug. En dan waren er 
meestal nog enkele losse kussens. Lakens en dekens completeerden het geheel. Gordijnen, vaak 
groen van kleur en meestal met ‘rabatten’, dienden ter afsluiting van de bedstede. Gordijnen die 
voor de ramen hingen, de zogenaamde ‘glasgordijnen’ kwamen veel minder voor. In plaats daarvan 
gebruikte men waarschijnlijk luiken.1087 Boven de bedsteegordijnen met rabat liep een houten 
rand, een ‘rim’, waarop nogal eens voorwerpen stonden, met name aardewerk zoals schotels of 
vazen (‘stelzels’). Naast de bedstede bevond zich veelal een kast. Regelmatig was er een kast of kastje 
– ook wel een spinde genoemd – om voedsel te bewaren, want meermalen komt de vermelding 
van een ‘broodspinde’ voor. Linnengoed bewaarde men over het algemeen in manden en kleding 
in klerenbakken of manden of aan kapstokken.1088 

Naast beddengoed en meubilair waren gereedschappen voor het stoken van het haardvuur vrij 
algemeen. De doorgaans in een zijmuur aangebrachte haard was meestal de enige, centrale stook-
plaats in de kamerwoning en was voorzien van een vrij hoge kap. Daaronder hing soms een ‘bos-
semkleed’ of haardkleed. De meest voorkomende instrumenten bij de haard waren de haardtang 
en een asschop. Vervolgens waren er gebruiksvoorwerpen die voor de voedselbereiding dienden. 
Meestal had men een ‘pannekoekspan’ met een hangijzer, een constructie waarin een pan zonder 
hengsel boven het vuur kon hangen. Hetzelfde gold de ijzeren potten – in één geval ‘brijpotten’ 
genoemd – die met hun hengsel bevestigd konden worden aan een verstelbare haardketting, de 
pothaal of potzeel, om zo boven het haardvuur te hangen. In dergelijke potten serveerde men ook 
vaak de maaltijd. Het vaatwerk bestond meestendeels uit ruw ‘steengoed’, ook wel aangemerkt 
als ‘potten en pannen’. In een aantal huishoudingen was bovendien ‘Delfts’ aardewerk en soms 
porselein aanwezig.1089

Van het bestek vormden de lepels, meest van tin en vaak hangend aan een houten bord of ‘bret’, 
het hoofdbestanddeel; vorken kwamen veel minder voor en messen vrijwel in het geheel niet. Toch 
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waren messen nodig voor bijvoorbeeld het snijden van brood. Een mogelijke verklaring voor het 
ontbreken van messen is, dat ze misschien werden gerekend tot de ‘lijfdracht’ te behoren, aangezien 
het tot ver in de achttiende eeuw gebruikelijk was om messen bij zich te dragen. Het gebruik van 
vorken bij het eten was nog niet algemeen, wat mogelijk verband hield met de opkomst van nieuwe 
eetgewoonten die nog niet tot de armere gezinnen waren doorgedrongen.1090

Voorts maakten spiegels, emmers en korven regelmatig deel uit van een doorsnee inboedel. Dat 
in heel wat huishoudens wol werd verwerkt, blijkt duidelijk uit de spinnewielen, die geregeld in 
de inventarissen worden aangetroffen. Met het thuis spinnen van wol – behalve voor eigen gebruik 
– ten behoeve van de textielindustrie, kon een behoeftige nog enig inkomen verwerven. Andere 
relatief veel voorkomende voorwerpen waren stoven en strijkijzers.

Tot slot waren er nog de voorwerpen die te maken hadden met het zetten van koffie en thee: 
koffie- en theepotten of -ketels. Dat in de tweede helft van de achttiende eeuw thee en koffie 
als volksdranken sterk in opkomst waren, blijkt voor Groningen duidelijk uit de overgeleverde 
boedelbeschrijvingen van arme huishoudens. Ook een tijdgenoot, de Groninger geneesheer Van 
Doeveren, refereerde – zij het afkeurend – aan het grootschalig gebruik van koffie en thee in de 
Stad, als ‘het groot misbruik der heete dranken van thee en koffij, gelyk ook overgehaalde vog-
ten’.1091 Waren thee en koffie in de zeventiende eeuw nog dure warme dranken, in de loop van de 
achttiende eeuw streefden ze zelfs bier voorbij, dat eeuwenlang een algemene drank van de lagere 
klassen was.1092 Koffie en thee behoorden daarmee tot de zogenaamde ‘dalende cultuurgoederen’. 
De elite gebruikte deze dranken als eerste en kon met het serveren ervan in dure koffie- en thee-
serviezen pronken. Toen het gebruik van koffie en thee eenmaal tot de lagere klassen was door-
gedrongen, genoten deze warme dranken een grote populariteit ten koste van bier, omdat deze 
drank meestal slecht van smaak en snel aan bederf onderhevig was. Na 1750 werd bier bovendien 
duurder ten gevolge van de stijgende graanprijzen. De allerarmsten konden zich toen echter ook 
geen koffie en thee permitteren en waren aangewezen op cichorei als goedkoper surrogaat.1093 Als 
zodanig getuigden het koffie- en theeservies van eerdere relatieve welstand. Buitendien hadden veel 
Groninger armen het goedkopere thee- en koffiegerei, zoals blikken koffiepotten en -ketels.1094 

Vermeldenswaard is, dat in inboedels van bedeelden ook nog enkele ‘luxe’ zaken voorkwamen. 
Het meest frequent waren dat schilderijen. De term ‘schilderij’ gold in de achttiende eeuw als een 
vrij algemene aanduiding voor wanddecoraties. Zo waren er ‘papieren schilderijen’ (prenten) en 
‘houten schilderijen’ (houtsnijwerk). Beeldjes en boeken kwamen daarentegen vrij zelden voor. 
Zelfs ‘het Boek’, in de vorm van bijbels en ‘testamenten’, kwam in de tweede kluft slechts voor 
in respectievelijk drie en zes boedels die op één na 17 of meer inventarisnummers telden, dus de 
grotere boedels. Ook in Delft ontbraken in talloze arme huishoudens bijbels. Behalve met anal-
fabetisme had dit verschijnsel wellicht ook te maken met een aversie tegen de kerk bij de laagste 
bevolkingsklassen.1095
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Tabel 17. Voorwerpen, voorkomend in inboedels van respectievelijk de 2de en de 7de kluft in de periode 1757-1770

voorwerpen aantal 
vermeldingen 
(max. 1 per 
gezin gerekend)

percentage 
huishoudens 
(180=100%)

aantal 
vermeldingen 
(max. 1 per 
gezin gerekend)

percentage 
huis-
houdens 
(71=100%)

stoelen      116 64,4 46 64,7

kussens      106 58,8 40 56,3

bedden 92 51,1 42 59,1

haardtangen 88 48,8 39 54,9

tafels 83 46,1 41 57,7

gordijnen 81          45 32 45,0

ijzeren potten 73 40,5 16 22,5

lakens 69 38,3 24 33,8

rabatten 69 38,3 20 28,1

kasten 67 37,2 31 43,6

peluwen 59 32,7 24 33,8

emmers 57 31,6 19 26,7

pannenkoekspannen 56 31,1 19 26,7

spiegels 55 30,5 26 36,6

hangijzer 52 28,8 18 25,3

lepels 50 27,7 13 18,3

haardketting 49 27,2 26 36,6

spindes 45          25 12 16,9

steengoed 41 22,7 10 14,0

korven 39 21,6        6      8,4

spinnewiel 36          20        8 11,3

koffiepotten 32 17,7 10 14,0

asschoppen 29 16,1 11 15,4

theeketels 29 16,1 22 30,9

potten en pannen 27          15        7      9,8

pothalen 22 12,2 12 16,9

theepotten 19 10,5 - -

schilderijen 19 10,5 15 21,1

koffieketels 14      7,7        5      7,0

glasgordijnen        9            5        2      2,8

potzelen        9            5        4      5,6

boeken        7      3,8        4      5,6

beeldjes        3      1,6        1      1,4

Bron: DHGG, inv. nrs. 416-417.
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Bovenstaand overzicht laat zien, wat wél voorkwam in bedeelde huishoudens. Het is echter ook 
interessant om na te gaan wat niet, of in ieder geval weinig aanwezig was. Opvallend is, dat geen 
enkel huishouden een klok bezat, terwijl tijd toch al een factor van betekenis moet zijn geweest. 
En ook schrijfgerei wordt niet vermeld.

Bij de bovenstaande bespreking van de inboedels zijn ‘lijfdracht’ en kleding onvermeld geble-
ven. Deze zaken, die de diakenen wel in hun boedelbeschrijvingen opnamen, verdienen aparte 
aandacht. Evenals bij het meubilair en de gebruiksvoorwerpen bestonden er grote verschillen in de 
hoeveelheid kleding die in de bedeling opgenomen armen bezaten, zowel kwantitatief als kwalita-
tief. Een aanzienlijk deel had bij opname niets buiten de gedragen kleding. De diakenen vermeld-
den dat over het algemeen met een omschrijving als ‘Niets als hetgeen zij om en an hadde’.1096 Vele 
armen zullen hun kleding hebben afgedragen totdat deze tot op de laatste draad versleten was, maar 
er waren er ook die om nog aan enig geld te komen hun kleding hadden verpand. Zo had Helena 
Schilts bij haar opname in 1757 ‘nog eenige kleren in de bank van lening’.1097

Van de tweede kluft zijn twee opvallende inventarissen met kleding overgeleverd. In beide 
gevallen betreft het vrouwen, die bijna geen roerende goederen bezaten in de vorm van meubels 
of gebruiksvoorwerpen, maar er nog wel een zeer uitgebreide garderobe op nahielden. De diaconie 
besteedde in 1772 de 48-jarige Trijntje Bonthuis uit, die blijkbaar niet meer in staat was om voor 
zichzelf te zorgen, hetgeen ook de afwezigheid van roerende goederen verklaart.1098 Trijntje bezat 
bij haar opname wel maar liefst 43 kledingstukken, tegenover dertien nummers op het gebied van 
meubels en gebruiksvoorwerpen. Tegen een tafel, twee stoelen en verder voornamelijk beddengoed 
stak haar ‘luxe’ kledingbezit opvallend af. Zo had zij drie ‘vijfschaften’ rokken, maar ook een ‘stof-
fen nagtrok’, diverse jakjes van luxe stoffen als zijde en sits, een hoed met gouden haken, twee 
manteltjes en een paar schoenen met zilveren gespen.1099 Het goud op haar hoed is het enige dat 
in alle overgeleverde inventarissen van deze kluft voorkomt. Men vraagt zich af, wat deze vrouwen 
ertoe bewogen kan hebben om er in hun armoedige omstandigheden toch nog zo’n uitgebreide 
garderobe op na te houden. Was het ijdelheid of trots die hen ertoe bracht hun mooie kleding tot 
het laatst toe te behouden? Nadat de diaconie hen als bedeelden had opgenomen en de diakenen 
hun bezittingen hadden beschreven, mocht niets meer worden ‘vervreemd’. Zullen zij hun mooie 
kleren tot op de draad toe hebben afgedragen?
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3  AnDere gezinDten

in l e i D i n g

Gold chronische ziekte in de tweede helft van de achttiende eeuw waarschijnlijk steeds meer als 
een belangrijk criterium voor opname in de bedeling, het beginsel van godsdienstige gezindte was 
daarentegen reeds sinds het laatste kwart van de zeventiende eeuw een opnamecriterium waarvan 
het belang verder groeide. Dat wil zeggen dat de gereformeerde diaconie zich in toenemende mate 
richtte op de armen van de ‘eigen kerk’ en daarmee steeds exclusiever werd ten opzichte van de 
armen van andere religieuze denominaties.1100

Tegelijkertijd ontwikkelde de armenzorg van die andere denominaties zich en ontstonden er 
zelfstandige, getolereerde organisaties. De scheiding tussen de armen van de verschillende denomi-
naties tekende zich steeds scherper af. Zo zijn op basis van religie diverse groepen te onderschei-
den, die in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht uiteenlopende hulp ontvingen. De Waalse 
gemeente, die slechts in voertaal verschilde van de gereformeerde kerk maar als ‘chiquer’ gold, trok 
in Leeuwarden aanzienlijken ten koste van die kerk.1101 De doopsgezinden in Friesland waren graag 
bereid hun arme geloofsgenoten te onderhouden. Geheel anders lag dat bij de katholieken, waar-
van de aanhang voor een niet onaanzienlijk deel uit veelal arme immigranten bestond. Datzelfde 
gold voor de lutheranen en joden. Daardoor bestonden er grote verschillen tussen de bedeelden 
van de verschillende denominaties en de hulp die zij ontvingen. Zo lagen de bedelingbedragen 
voor de Walen en doopsgezinden over het algemeen aanzienlijk hoger dan die voor katholieken, 
lutheranen en joden.1102

In het vierde kwart van de zeventiende eeuw volgde gelijkstelling van de katholieken met de 
andere gezindten en uiteindelijk van alle gezindten. Een in de literatuur geschetste ontwikkeling 
was echter dat de denominaties in de loop van de achttiende eeuw minder toegankelijk werden 
voor armen; lidmaatschap van een kerk werd iets voor nette mensen. Er ontstond bovendien een 
sociale hiërarchie tussen de verschillende kerkgenootschappen.1103 Het is een interessante vraag, of 
dat beeld eveneens gold voor Groningen.
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Do o p s g e z i n D e A r m e n e n o n v e r m o g e n D e n

Na de Reductie telden de doopsgezinden nog veel aanhang in de Stad, die de gereformeerde 
minderheid, gepersonifieerd door het stadsbestuur, als een dreiging ervoer. De kerkenraad maakte 
zich eveneens zorgen over de mennonieten. Een van de bezwaren waarmee zij een verbod op de 
doopsgezinde bijeenkomsten motiveerde, was dat de doopsgezinden niet meebetaalden aan de 
armenzorg. Het ijveren van de gereformeerde kerk leidde uiteindelijk in 1601 tot het door de raad 
uitgevaardigde ‘scherpe plakkaat’ tegen doopsgezinden, waarbij elke uitoefening van een religie 
anders dan de gereformeerde werd verboden. Toch veranderde na de afkondiging van dit plakkaat 
de houding van de overheid en liet zij de doopsgezinden ongemoeid. Sinds 1616 kregen dezen 
bovendien steeds meer rechten.1104

In de periode van 1679 tot 1701 varieerde het aantal doopsgezinde huishoudens in de Stad van 
120 tot 186.1105 Het betrof drie gemeenten, de Oude Vlamingen, de leden van de Vlaamse gemeen-
te aan de Munnekeholm en van de Waterlandse en Vlaamse gemeente. Geregistreerde bedeelden 
kwamen uitsluitend voor onder de Oude Vlamingen, in de Stad de doopsgezinde stroming met 
de meeste aanhangers. Ten aanzien van het totale aantal doopsgezinden varieerde hun aandeel 
tussen de 4,1 en 9 procent. Ten aanzien van het aantal Oude Vlamingen zelf bedroegen deze per-
centages respectievelijk 7 en 14,6 procent (zie bijlage 17). Daarnaast waren er gezinshoofden die 
als ‘onvermogend’ te boek stonden en in de genoemde periode in meer of mindere mate bij alle 
doopsgezinde richtingen voorkwamen. Degenen die als zodanig werden aangeduid, hoeven niet 
per se als armlastig te worden gezien. Zij konden blijkbaar nog enigermate in hun eigen onderhoud 
voorzien, maar bevonden zich wel merendeels op de drempel van werkelijke armoede.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal bedeelden onder de Oude Vlamingen aanvankelijk schom-
melde rond de 8 à 9 procent, maar dat het absolute aantal gedurende twee decennia bij een 
groeiende gemeente min of meer stabiel bleef en dus procentueel afnam. Mogelijk had dit mede te 
maken met het verschijnsel dat arme doopsgezinden overstapten naar de gereformeerde kerk om 
zo meer kansen in de samenleving te verkrijgen. Die overstap was in de achttiende eeuw ook op 
religieuze gronden gemakkelijker te maken vanwege de toenadering tussen doopsgezinden en de 
aanhangers van het piëtistisch reveil.1106 

Wanneer we deze fragmentarische gegevens bekijken, constateren we over de periode 1679-
1700 aanvankelijk een stijging van het aantal doopsgezinde bedeelden en onvermogenden die 
inzette omstreeks 1682 en doorliep tot ongeveer 1686. Vervolgens waren er schommelingen in de 
periode 1687-1694, met een hoogtepunt in 1691/1692, terwijl na 1694/1695 een flinke daling 
inzette. De percentages bedeelden onder de Oude Vlamingen vertoonden eenzelfde trend. Een 
mogelijke verklaring voor deze uiteindelijke afname is, dat net als in het Oldambt het geval was, de 
volwassen kinderen van arme doopsgezinde ouders doorgaans na verloop van tijd lidmaat werden 
van een gereformeerde gemeente. Dit resulteerde erin, dat er binnen de doopsgezinde gemeen-
schap geen families waren waarvan verschillende opeenvolgende generaties werden bedeeld. Dit 
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verschijnsel hield verband met de acceptatie van armen binnen de eigen gemeenschap. Vooral ten 
aanzien van degenen die zelf verarmden en vooral wanneer zij die armoede aan zichzelf te wijten 
hadden, trad de doopsgezinde gemeenschap rigide op. Zo wachtte een gemeentelid dat in de zes-
tiende eeuw failliet ging nog verstoting uit de gemeenschap. In de zeventiende eeuw was men wel-
iswaar minder stringent ten aanzien van verarming, maar werd een financieel zwak beleid van een 
gezin niettemin als minder acceptabel gezien. In dit kader spreekt de bepaling uit een reglement 
van 1659, dat iemand iets dat hij niet kon betalen niet mocht kopen, boekdelen. Het geringe aantal 
doopsgezinde armen maakte het bovendien moeilijk om binnen de eigen geloofsgemeenschap een 
huwelijkspartner van eigen stand te vinden, hetgeen mede de overgang naar een ander geloof, met 
name het gereformeerde, versterkte.1107

Het aantal bedeelde gezinnen van de Verenigde Doopsgezinde gemeenten varieerde over de 
periode 1747-1772 tussen de drie en 19 (zie bijlage 18). Deze aantallen waren aan schommelingen 
onderhevig: na een aanvankelijke stijging, nam het aantal gezinnen sinds 1751 af, om vervolgens 
toe te nemen na 1756 tot een maximum van 19 in 1764. Daarna daalde het aantal bedeelden 
ineens zeer sterk om ten slotte langzaam verder af te nemen tot vier in 1771.1108 

Bij vergelijking van deze schommelingen met omstandigheden die armoede konden veroorza-
ken, zoals bijvoorbeeld duurtejaren, valt geen duidelijke samenhang te ontdekken. Daarvoor zijn 
de aantallen te klein. De sterke afname van het aantal arme doopsgezinden in de tweede helft van 
de achttiende eeuw was, behalve van de eerder genoemde factoren, waarschijnlijk vooral een gevolg 
van demografische ontwikkelingen, soortgelijk aan die op het Groninger platteland. Daar werden 
de kinderen uit de vele gemengde huwelijken tussen doopsgezinden en hervormden – zoals ove-
rigens officieel verplicht was – vaak hervormd gedoopt, hetgeen resulteerde in een voortdurende 
afname van het ledental der doopsgezinde gemeenten.1109 Daar kwam nog bij dat de traditioneel 
dogmatische Groninger Oude Vlamingen zich in de tweede helft van de achttiende eeuw minder 
streng opstelden. Zo stonden zij de zogenaamde ‘buitentrouw’ toe, terwijl voordien het huwen 
van een partner anders van de eigen stroming niet was toegestaan.1110 De reguliere bedragen die 
de doopsgezinde diaconie voor onderhoud verstrekte, werden maandelijks genoteerd en varieerden 
van enkele stuivers tot meerdere guldens. Een veelvoorkomend bedrag van ondersteuning was twee 
gulden per veertien dagen voor een (alleenstaande?) vrouw, hetgeen neerkwam op een uitkering 
van 20 stuivers per week. 

kAt h o l i e k e A r m e n e n b e D e e l D e n

Vergelijkbaar met de katholieke enclave in de streek rond Kloosterburen, waar velen na de Reductie 
trouw aan het oude geloof waren gebleven, kende ook de stad Groningen een katholieke gemeen-
schap. Volgens de schatting van een pater-tijdgenoot bedroeg het aandeel van de katholieken in 
de stadsbevolking in 1641 nog 20 procent. Aangezien het percentage voor de Reductie veel hoger 
moet zijn geweest, moet de katholieke kerk gedurende de eerste decennia van de zeventiende eeuw 
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een groot deel van haar aanhang hebben verloren. Daaraan zal zowel de gebrekkige missiearbeid 
als streng overheidsbeleid debet zijn geweest.1111

Tabel 18. Afkomst van de katholieke huwenden in de stad Groningen op basis van 60 procent van de bekende huwelijken over 
de periode 1676-1811

periode totaal
pers.

Stad Ommelanden overig Republ. Duitsland overig buitenl.

aantal   % Aantal   % aantal   % aantal   % aantal  %,

1676-1705  414   175  42,3   35   8,4   26   6,3  168  40,6   10  2,4

1705-1727  553   219  39,6   45   8,1   33   6,0  243  43,9   13  2,4

1727-1739  557   266  47,8   46   8,2   44   7,9  188  33,8   13  2,3

1739-1754  683   330  47,8   55   8,2   61   9,1  217  31,9   20  3,0

1755-1769  560   315  55,8   38   6,9   74  13,3  109  19,9   24  4,4

1769-1783  640   356  55,6   43   6,7   91  14,2  120  18,8   33  4,7

1783-1799  610   344  56,4   59   9,7   94  15,4   92  15,1   20  3,4

1799-1811  548   260  56,8   54  11,8   74  16,2   61  13,3    9  2,0

TOTAAL 4475  2265  50,6  375   8,4  497  11,1 1198  26,8  140  3,1

Bron: manuscript Bodewes, Bibl. RHC Groninger Archieven, cat. nr. 320. 

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw was het Duitse aandeel van de katholieke bevolkings-
groep aanzienlijk toegenomen ten gevolge van een sterke, voornamelijk Munsterse immigratie. 
Over het geheel maakten de huwelijken van personen van Duitse afkomst bijna een derde uit van 
het totaal. Onder de katholieke nieuwkomers hadden de Duitsers zelfs een aandeel van ruim 54 
procent. Dit grote aantal is niet zonder meer representatief voor de verhoudingen binnen de katho-
lieke gemeenschap binnen de Stad, omdat er ook gehuwden waren die binnen afzienbare tijd naar 
elders vertrokken. Zo waren onder de immigranten, afkomstig van buiten de noordelijke gewesten 
van de Republiek, het niet-Munsterse Duitsland en het overige buitenland veel beroepssoldaten 
op doortocht van het ene garnizoen naar het andere. Na het midden van de achttiende eeuw nam 
het aandeel van de Duitse immigranten steeds verder af. De immigranten uit overig Europa waren 
voornamelijk Belgische en Franse huursoldaten.1112

Van de aantallen bedeelde katholieke huishoudens is cijfermateriaal voorhanden over de peri-
ode 1684-1741 en met hiaten over de perioden 1741-1770 en 1780-1795. Helaas zijn voor de 
jaren sinds 1687 slechts de gegevens bekend van de twee seculiere en niet van de zeven reguliere 
staties. De eind-zeventiende-eeuwse archivalia betreffende de katholieke bedeelden zijn vergele-
ken bij die van de gereformeerde nogal afwijkend. Zo worden van de katholieke bedeelden de 
leeftijden vrijwel niet vermeld en eventuele ziekten evenmin. Wel staan in de lijsten zeer veel 
woonadressen. Bij vergelijking van de gegevens over de jaren tachtig van de zeventiende eeuw met 
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de rooms-katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen uit 1682 en vooral 1688 blijkt dat 
de bedeelden in die bewonerslijsten vrijwel niet zijn opgenomen.1113 Van de oorspronkelijke 18 
lijsten – opgemaakt per burgervaandel,1114 waarvan de Stad er toen 18 telde – ontbreekt die van het 
vierde vaandel in zijn geheel. Het totaal aan katholieke huishoudens kwam op basis van die lijsten 
in 1688 in totaal op 429. Daaronder bevonden zich twaalf huishoudens, waarachter geen bedrag 
is vermeld, op grond waarvan geconcludeerd kan worden, dat zij waarschijnlijk wegens armoede 
waren vrijgesteld van het betalen van belasting. In het laagste tarief van de aanslag, zes stuivers, 
vielen veertien huishoudens, tezamen met de niet-betalenden maakte dat 26. Dat zou neerkomen 
op 6 procent armen.1115 

Tabel 19. Aantallen rooms-katholieke gezinnen per vaandel, vrijgestelde en laagstbetalende gezinnen

vaandel aantal gezinnen gezinnen zonder 
bedrag

categorie 6 st.

1   25    1   1

2   27    -   - 

3   38    -   -

4    ?    ?   ?

5   23    -   -

6   37    -   1 

7   27    -   -

8   10    -   -

9    4    4   -

10   41    -   1

11   25    2   -

12   21    -   -

13   15    1   2

14   21    4   4

15   33    -   2

16   18    -   1

17   20    -   1

18   44    -   1

totaal  429   12  14

Bron: Doornbos, Rooms-katholieke bewonerslijsten, 15-33.
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Dat was veel minder dan de aantallen door de katholieke diaconie bedeelde gezinnen in de welis-
waar ‘moeilijke’ jaren 1684 en 1685 (zie bijlage 19). Het ging toen jaarlijks om ruim 90.1116 Een 
ruwe vergelijking op basis van die 90 arme gezinnen op een totaal van ruim 420 resulteert echter 
in een percentage armen van 20 procent binnen de rooms-katholieke gemeenschap in de Stad die 
daarmee een zeer arme kan worden genoemd. Wanneer we het cijfer van 1700 voor de twee staties 
(2/7) vermenigvuldigen met drieëneenhalf (7/2) dan hebben we een zeer ruwe indicatie van het 
aantal rooms-katholieke armen in dat jaar, namelijk 73 gezinnen. Gezien het feit dat de rogge duur 
was in de jaren 1699 en 1700 valt het aantal arme gezinnen mee, wanneer we dit voor de twee 
staties afzetten tegen dat in de voorafgaande en navolgende jaren. Van een hoger aantal katholieke 
armen was wel sprake tijdens de duurtejaren 1709 en 1710, maar de nog hogere aantallen in de 
jaren 1720-1726 en 1724-1736 zijn niet te herleiden tot specifieke duurtejaren of rampen.

lu t h e r s e A r m e n e n b e D e e l D e n

‘Luijden van slechte en soberste conditie’ 

De lutherse gemeente in de stad Groningen bestond reeds in de zeventiende eeuw uit vele relatief 
arme gezinnen met een immigrantenachtergrond, getuige de karakterisering die enkele lutherse 
burgers in 1664 op schrift stelden ten behoeve van een verzoek aan het Stadsbestuur:

Sijnde de Lutheranen die sich hier bevinden, niet anders als luijden van slechte en soberste conditie, waervan 

nauwlijx een oorspronckl[ijk] van hier, en ingebooren; maar affcomstich van soldate[n] en haere kinderen, (die van 

vreemde militie[n] hier eertijts in garnisoen gelegen,) en[de] de reste doorgaens arme hantwerckers, en daegelijx 

van buijten comende en wederom gaende ambachts gesellen.1117

Gedurende de achttiende eeuw kwam in die situatie aanvankelijk weinig verandering. Nog steeds 
kende de gemeente een groot aantal soldatengezinnen. Omstreeks 1765 bestond het garnizoen 
van de Stad, evenals de bezetting van de schansen, grotendeels uit Duitsers. Het merendeel van 
hen was luthers. Zulke militairen en hun gezinnen vormden in ieder geval het leeuwendeel van 
de evangelisch-lutherse gemeente in de stad. De predikant Muller deelde in dat jaar mee dat de 
militairen maar liefst driekwart uitmaakten van degenen die aan het avondmaal deelnamen. Van 
het resterende kwart dat Muller aanduidde met ‘inwoners’ bestond bovendien bijna de helft uit 
afgedankte soldaten. Onder de 30 kinderen die in de periode tussen 1 januari en 26 november 
1765 ten doop waren gehouden, waren zeven burgerkinderen, terwijl de anderen een soldatenvader 
hadden, hetzij nog in dienst, hetzij afgedankt. Hetzelfde gold de huwelijken, waar van de zeven die 
in dezelfde periode waren gesloten er vijf voor rekening van soldaten kwamen. Ten slotte hadden 
van de 23 oude personen op de lijst van de diaconie maar liefst 18 een verleden als militair.1118
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Het aantal regulier bedeelde gezinnen schommelde in de periode 1711-1770 voortdurend 
rond de 20, met een minimum en maximum van respectievelijk 16 en 28 (zie bijlage 20).1119 
Aanvankelijk waren het vooral vrouwen die reguliere bedeling ontvingen. In de jaren dertig was 
de verhouding man-vrouw ongeveer één staat tot twee, terwijl in de navolgende decennia het aan-
deel van de mannen nog iets toenam. De uitgekeerde bedragen varieerden van drie tot 25 stuivers 
wekelijks, al of niet gecombineerd met een ‘vrije camer’. Het laatste bedrag betrof een uitzondering, 
want over het algemeen was een som van tien tot vijftien stuivers al redelijk hoog. Van de 19 uit-
keringen in 1744/1745 waren er wel elf van tien stuivers of meer. Naarmate de tweede helft van de 
achttiende eeuw vorderde, nam de hoogte van de wekelijkse bedragen af, terwijl het totaalbedrag 
aan reguliere bedeling juist een stijgende tendens vertoonde.

De ‘extra-ordinaris-’ of buitengewone uitgaven betroffen in veel gevallen kosten voor zieken-
zorg, zoals de rekeningen van chirurgijns, medicinae doctores en voorts uitgaven voor een begra-
fenis, zoals een ‘heenekleet’ (= doodskleed), een barve (= draagbaar/lijkbaar) en een doodgraver. 
Daarnaast waren er incidentele uitgaven voor het lossen van goederen uit de lommerd.1120 Al deze 
betalingen geschiedden ten behoeve van leden van de eigen gemeenschap.

Voor rondtrekkende geloofsgenoten was er een aparte post die men rubriceerde als ‘vreemde 
armen, passagiers en collectanten’. De lutherse diaconie verstrekte aanvankelijk rijkelijk penningen 
aan langskomende geloofsgenoten. In de meeste gevallen betrof het eenmalige bedragen van enkele 
stuivers. Degenen die de giften ontvingen, vormden een bonte stoet van passanten: afgedankte 
soldaten, soldatenvrouwen en -weduwen, schippersknechten, matrozen, ‘bekeerde joden’, collec-
tanten, gevluchte predikanten, verdreven schoolmeesters ‘een afgebrandt schoolmeester’, ‘amtsge-
sellen’, schipbreukelingen, slachtoffers van branden en ex-gevangenen van de ‘Turken’ die van hun 
tong waren beroofd. Veel van deze passanten waren afkomstig uit het Duitse en voorts bevonden 
zich onder hen nogal wat soldatenvrouwen en -weduwen. Van de 20 personen die in het boekjaar 
1750-1751 (mei t/m april) zo’n bedrag ontvingen, waren er tien soldatenvrouwen – waarschijnlijk 
de meesten van hen onderweegs naar hun man – voorts een matroos, een schippersknecht en een 
hoveniersknecht en ten slotte enkele niet nader gedefinieerde arme mannen en vrouwen.1121 In 
de jaren dertig van de achttiende eeuw ontvingen tientallen passanten, in veel gevallen ook nog 
vergezeld van enkele kinderen, een gift van de lutherse diaconie. In 1733/1734 waren dat er maar 
liefst 91.

In feite waren deze passantengelden van tijd tot tijd ‘aalmoezen’ voor een verkapte vorm van 
bedelen. Dat was bijvoorbeeld het geval toen in juli 1724 Marten Christian Wank uit Wierhuisen 
bij de lutherse diaconie aanklopte. Zijn vrouw en kinderen waren ziek en de diakenen schonken 
hem voor zijn gezin ‘in derselver armelijken staat’ eenmalig het royale bedrag van twaalf gulden en 
twaalf stuivers, mede ‘tot opbouw van haar hutje’.1122 Aan het einde van de achttiende eeuw ver-
dwenen de giften aan passanten vrijwel geheel uit de boeken en noteerde men onder deze rubriek 
bijna uitsluitend uitgaven aan porti en de aanschaf van schrijfbenodigdheden.
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wA A l s e e n fr A n s e A r m e n e n b e D e e l D e n

Velen van degenen die na 1578 de Zuidelijke Nederlanden ontvluchtten, vormden als ‘refugés’ de 
eerste leden van nieuwe Waalse gemeenten in de Noordelijke Nederlanden. Dergelijke vluchtelin-
gen vestigden zich ook in Groningen, waar zij aanvankelijk een aantal vergeefse pogingen onder-
namen om een eigen gemeente te stichten. Slaagde de gereformeerde kerkenraad er in 1609 nog 
in een Franse predikant de toelating tot de Stad te weigeren, tien jaren later vonden op zondagen 
Franse diensten plaats in de Academie- of Broerkerk. De Franse predikant die deze godsdienstoe-
feningen verzorgde, werd geacht lid te zijn van de gereformeerde kerkenraad.1123

Een nieuwe impuls kreeg de Waalse gemeente uiteindelijk door de komst van de vele gevluchte 
hugenoten. Er ontstond een Franse gemeente die in de jaren 1685-1690 een stormachtige groei 
doormaakte en al in 1686 stedelijke toestemming tot het oprichten van een eigen kerkenraad 
verkreeg.1124 De Franse gemeente mocht in 1689 met instemming van de provincie over een eigen 
diaconie met de daaraan verbonden inkomsten beschikken. Dit hield wel in dat zij behalve voor 

Briefje, geschreven door ds. Brun, ten behoeve van passantengeld, te verstrekken door de diaconie van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente te Groningen. Tekst: ‘D’Boekhouder gelieve toonder deeses eene pastoria weduwe tot reijse geldt tien 
stuijvers t’geeven. Groningen d(en) 20 April 1718. B. Brun’. 
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de eigen behoeftigen tevens zorg moest dragen voor de Franse vluchtelingen en passanten, hetgeen 
een zware belasting betekende.1125 

In tegenstelling tot de talrijke behoeftigen die aanklopten voor tijdelijke ondersteuning, was het 
aantal regulier bedeelde Waalse armen in ieder geval aan het einde van de achttiende eeuw slechts 
gering. In de jaren 1793-1795 bestond het aantal van hen dat wekelijkse ondersteuning van de 
Waalse gemeente ontving uit zes tot zeven huishoudens. Het betrof in totaal zes vrouwen, onder 
wie twee ‘mademoiselles’, dus ongehuwde vrouwen, en een ‘veuve’, die als weduwe een uitkering 
voor haar kinderen ontving.1126

jo o D s e A r m e n e n b e D e e l D e n

Pas tegen het einde van de zeventiende eeuw vestigden zich na een lange, gedwongen afwezigheid 
sinds de late zestiende eeuw weer joden in de Stad.1127 Sinds 1744 kende Groningen een officiële 
joodse gemeente, die sindsdien ook zorg moest dragen voor de eigen ‘nooddruftigen’. De joodse 
gemeenschap in de Stad telde omstreeks 1735 als gevolg van een meer tolerante houding van het 
stadsbestuur twaalf families, in totaal circa 54 personen. Via ongeveer 193 zielen in 1754 groeide 
de joodse gemeenschap naar circa 261 in 1776. In 1796 was het aantal joden toegenomen tot 
396.1128 Hoevelen van deze snelgroeiende bevolkingsgroep tot de armlastigen behoorden, is uit 
de periode tot 1785 onbekend. Wel weten we, dat in 1776 74 betalende gezinshoofden naar rato 
via een soort van ‘kerk’-belasting bijdroegen aan de inkomsten van de joodse gemeente. In 1796 
waren dat er 96.1129 Het bedrag dat de joodse gemeente wekelijks aan ‘aalmoesen’ verstrekte, was in 
1777 nog gering: over de maanden februari tot en met mei van dat jaar, bijvoorbeeld, bedroegen de 
uitgaven voor die post slechts iets meer dan drie gulden en overstegen zij in geen enkele week het 
bedrag van een gulden (zie voor de uitgaven bijlage 10). Hiervan uitgaande ligt het voor de hand 
dat het aantal joodse bedeelden zeer gering geweest moet zijn, evenals de verstrekte bedragen per 
persoon of gezin. De ‘aalmoesen’ betreffen volgens de rekeningen van 1794-1795 en 1795-1796 de 
uitgaven aan ‘vreemde armen’. Dat blijkt voor het eerst duidelijk in het boekjaar 1785-1786, waar-
in vier regulier bedeelden genoteerd staan, mogelijk gezinnen. Zij ontvingen jaarlijkse uitkeringen 
die neerkwamen en weekgelden bijna viereneenhalf, zes, acht en 25 stuivers. Ook in het volgende 
jaar waren er vier ‘vaste armen’ met een weekgeld. In 1787-1788 waren dat er vijf, te weten twee 
weduwen en drie mannen. Het jaar daarop kwam daar nog een persoon bij; het volgende jaar een 
echtpaar voor maar liefst 255 gulden, hetgeen neerkwam op een zeer royaal weekgeld van maar 
liefst 98 stuivers, dat bijna de helft van alle uitgaven vormde. In 1791 waren er weer zes regulier 
bedeelden. Daarna worden zij niet meer met name genoemd.1130 Voor een gemeente van tussen de 
250 en 400 personen in het laatste kwart van de achttiende eeuw is een aantal van vier tot zeven 
regulier bedeelde gezinnen gering te noemen. Daarmee schommelde het aantal armen tussen de    
1 en 3 procent.
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Behalve met de eigen armlastigen had de joodse gemeente van Groningen te maken met 
arme joden op doorreis. Daarvoor hoefde men volgens de reglementen geen reispenningen te 
verstrekken, in tegenstelling tot hetgeen bij andere diaconieën gebruikelijk was. Wel moest aan 
doorreizende joden, die vanwege de sabbat of andere feestdagen tijdelijk in de Stad verbleven, 
door aldaar woonachtige joden kost en inwoning worden verschaft. De rekening van 1790-1791 
maakt melding van uitgaven voor ‘kost oppassen geneesmiddelen en reisgeld’ ten behoeve van 
‘buitengewoone passanten die hier ziek gekoomen zijn en geworden’, evenals van ‘hier in de kraam 
gekoomene vrouwen, zendelingen van Jerusalem, aanzienlijke armen op recommandatien en ordre 
van parnas’. Het stadsbestuur zelf regelde de uitsluiting van ‘vreemde joden’, via enkele plakkaten 
vanaf 1710, waarbij voortaan ook de reizende joden tot het ‘quaat gespuijs van volck’ werden gere-
kend, een bedreiging voor het welzijn en welbevinden van de gevestigde burgerij.1131



4  we r k e n b e ro e p

4  werk en beroep

in l e i D i n g

Uit het feit dat de hoogte van de bedeling tijdens de Republiek in de meeste gevallen voor een 
gezin onvoldoende was om ervan rond te komen, blijkt indirect dat er andere bronnen van inkom-
sten moeten zijn geweest.1132 Het meest aannemelijk is, dat dit betaalde werkzaamheden betrof. 
Uitgaande van verschillende lijsten van bedeelden in ’s-Hertogenbosch concludeert Prak dat de 
meeste bedeelden een beroep hadden en dat zij gezien de gemiddelde geringe omvang van de uit-
keringen dat beroep doorgaans ook uitgeoefend zullen hebben.1133

Door vergelijking van de beroepen die in een stad werden uitgeoefend met de beroepen van 
bedeelden, kunnen wij een beeld verkrijgen van de positie van de laatsten op de arbeidsmarkt. Voor 
de steden Delft en Zwolle bestaan op basis van zeventiende-eeuws materiaal gedetailleerde over-
zichten van de beroepen van bedeelden. Opvallend daarbij is, dat soldaten een relatief grote groep 
onder hen vormden.1134 Bij het overzicht voor Delft springen er – naast soldaten – diverse beroe-
pen uit, die veelvuldig in de bedeling voorkomen: plateelbakker, opperman, kuiper, kleermaker, 
schoenlapper, schoenmaker, smid, spijkermaker, lakenwerker, linnenwever, saaiwerker, wolkammer, 
Indiëvaarder en varensgezel. Procentueel was de nijverheid, en dan in het bijzonder de textiel, de 
sector met de meeste bedeelden.1135 In Zwolle kwam het volgende scala aan beroepen relatief veel 
voor: pijpenbakker, metselaar(sknecht), opperman, timmerman(sknecht), knopenmaker, kuiper, 
mandenmaker, kleermaker, schoenlapper, schoenmaker, smid, speldenmaker, scheepsbouwer, ble-
ker, linnenwever, reder, touwslager, wever(sknecht), wolspinner, bakker, brander, grutter, mulder, 
boerenarbeider, hovenier, melker/daghuurder, winkelier, schipper, voerman, los arbeider, school-
meester, bierdrager, turfdrager, turfmeter. Procentueel gezien vormden ook in Zwolle de beroepen 
in de textiel de grootste groep, gevolgd door respectievelijk de landbouw, de overheid en de hout-, 
kurk- en strobewerking.1136 Het bedeeldenregister van ’s-Hertogenbosch uit 1775 laat een relatieve 
oververtegenwoordiging zien van speldenmakers en -stekers, lintwerkers en -knechts, werkers in de 
textiel, opperlieden en vrouwenberoepen als baker, naaister, spinster, breister en kantwerkster. Op 
basis van een brede spreiding van beroepen onder de bedeelden in een Bossche wijk in 1810 kan 
worden geconcludeerd dat in vrijwel alle bedrijfstakken het gevaar van verarming loerde.1137
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Overigens bestaan er opvallende overeenkomsten tussen de meest vermelde beroepen van 
bedeelden in zeventiende-eeuws Delft en Zwolle en de lijst in Zwitzers studie van beroepen die sol-
daten uitoefenden vóór hun indiensttreding, in de tweede helft van de achttiende eeuw.1138 Daaruit 
mogen wij opmaken, dat armoede blijkbaar een drijfveer was om soldaat te worden bij gebrek aan 
alternatieven in andere beroepen.

Helaas geven de archivalia voor de stad Groningen weinig uitsluitsel over de aard van die 
werkzaamheden, aangezien beroepsaanduidingen in de beschikbare achttiende-eeuwse bronnen 
schaars zijn, omdat de diakenen de beroepen van bedeelden niet systematisch vermeldden. Op 
grond van die lacuneuze gegevens is desalniettemin een overzicht samengesteld van beroepen van 
bedeelden die ondersteuning van de gereformeerde diaconie ontvingen in de periode 1731-1795 
(zie bijlage 21). Hoewel het om aantallen gaat waarvan de zeggingskracht zeer beperkt is, blijkt 
uit deze vermeldingen, dat het voornamelijk beroepen met geringere verdiensten betreft. Tevens 
bestaan er overeenkomsten met de uitkomsten van de onderzoeken naar beroepen van bedeelden 
in zeventiende-eeuws Zwolle en Delft.1139

De meeste mensen met een herkenbaar arbeidsverleden waren de zogenaamde geappointeer-
den, de eerder al vermelde gepensioneerde militairen. Daarnaast waren er veel soldatengezinnen, 
hetgeen samenhing met het feit dat Groningen een garnizoensstad was. Zo maakten in 1700 
degenen die behoorden tot een soldatengezin maar liefst bijna een kwart uit van het totaal aantal 
bedeelde personen.1140 Dat is vergelijkbaar met een garnizoensstad als Delft in de zeventiende eeuw. 
Oorlogsomstandigheden konden voor de Groninger armenzorg dan ook belangrijke consequenties 
hebben, omdat het aantal bedeelde soldatengezinnen dan explosief kon toenemen. Dat bleek onder 
meer tijdens de jaren 1794-1795, toen de gereformeerde diaconie uitkeringen verstrekte aan de 
achterblijvende gezinsleden van zo’n 46 soldaten die te velde waren, namelijk 39 vrouwen en 88 
kinderen, tezamen 127 personen. De notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie ver-
melden over de periode 1731-1795 87 soldatengezinnen, dat is inclusief weggelopen en geappoin-
teerde militairen. Het moeten er echter nogal wat meer zijn geweest, gezien een speciaal aangelegd 
register dat alleen al voor 1745 een totaal aantal van 188 bedeelde soldatengezinnen vermeldt. 

Andere beroepen worden in de notulen en protocollen slechts sporadisch vermeld. In totaal 
zijn dat er iets meer dan 100. Ze betreffen niet alleen degene die dat beroep zelf uitoefende, maar 
ook diens partner of de kinderen. Beroepen die meermalen voorkomen, zijn die van bakker, hoe-
denmaker, kalkmaker, kistenmaker, kleermaker, commies, kuiper, metselaar, papiermaker, ratelaar 
(‘stadswachten’), schipper, schoenmaker, scholtendienaar, turfstouwer, wever en wolkammer. In 
veel gevallen betrof het knechten. Onder de eenmalig vermelde beroepen zijn die van biesjager 
(plattelandspolitie), binnenwerfsknecht, bode op Emden, burgertamboer, doodgraver, klokkenist, 
korenmeter, leedaanzegger, naaister, postiljon, pottenbakkersknecht en slager.1141 Het zijn meest 
beroepen met een geringe verdienste en een hoog risico van werkloosheid.

Dat de één z’n dood de ander z’n brood kon zijn, ging wel heel letterlijk op voor Grietien 
Beerents; deze ‘doodskistemaekersche’ werd
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bij provisie bij de broederen van dese kluft toegelegt eenig extra heen ter tijd sig selve met het doodskistenmaecken 

weer redden kan, zijnde sulx weegens teegenswoordige weijnige sterfte, soo kleijn van inkoomen dat noodlijdende 

is.

Twintig jaar later volgden klachten, dat zij de doodskisten zo slecht maakte, ‘dat de broederen 
diaconen sig daar over beswaard en voor vreemde lieden verlegen vonden’, en verbrak de diaconie 
het contract voor de leverantie.1142

Vermoedelijk ging het bij de werkzaamheden van bedeelde huishoudens in veel gevallen – 
vooral wanneer het een alleenstaande vrouw betrof, al dan niet met kinderen – om thuisarbeid, 
die uiteraard moeilijk traceerbaar is.1143 Toch zijn er voor dergelijke activiteiten enige aanwijzingen 
te vinden. Zo blijkt uit de boedelbeschrijvingen van de 180 huishoudens in de tweede kluft, die 
gedurende de periode 1757-1784 door de gereformeerde diaconie in de bedeling werden opge-
nomen, dat er in nogal wat van die boedels spinnewielen waren.1144 Met het thuis spinnen van 
wol, ten behoeve van de textielindustrie, kon een arme nog enig inkomen verwerven. Dat blijkt 
duidelijk uit de, overigens vergeefse, aanvraag om onderstand van Cornelia Harms, weduwe van 
Jan Rospers van de achtste kluft. Kolieken en de jicht kwelden haar in mei 1747 dusdanig, dat 
zij aangaf niet te kunnen spinnen om daarmee haar kost te winnen.1145 In de tweede helft van de 
achttiende eeuw waren er bovendien nogal wat jongens uit bedeelde gezinnen die zich bezighielden 
met het wolkammen ten behoeve van de textielindustrie. In 33 gevallen stelde de gereformeerde 
diaconie hun wolkammen, meestal twee stuks, ter beschikking om hun werkzaamheden te kunnen 
uitoefenen en daarmee een eigen inkomen te verwerven. In één geval vroeg moeder Fennegien 
Atlas de diakenen, of haar 18-jarige zoon Hindrik Jans Engels in plaats van een uitboedeling een 
paar wolkammen mocht hebben, hetgeen de diakenen toestonden. Soms kregen de jongens ken-
nelijk tweedehands kammen van de diaconie, want de twaalfjarige zoon van Jan Jacobus’ weduwe 
ontving in 1783 ‘een paar oude kammen’ en ook Geert Geerts kreeg in mei 1792 ‘een paar half 
sleten kammen’ van de diaconie.1146

Het eenvoudige ambacht van de wolbereiding (wolkammen en  spinnen) en verwerken van het 
zo verkregen garen door het handmatig breien voor derden was reeds in de zeventiende eeuw in 
zwang. Breien was tevens een vorm van werkverschaffing, getuige het in 1638 gestichte ‘Diaconie-
breidehuis’, dat later opging in het Blauwe Weeshuis. Zowel de wolkammers als de wolspinners 
maakten deel uit van de Groninger textielindustrie, die in belangrijke mate was gebaseerd op 
thuisarbeid. Het waren vooral de armen die het wolkammen, -spinnen en breien beoefenden als 
thuisarbeid om enigermate in hun inkomen te voorzien. In de achttiende eeuw nam de betekenis 
van deze nijverheid zodanig toe, dat de wolkammers in 1744 een eigen gilde oprichtten onder de 
benaming wolkammerssociëteit. Hoe groot de betekenis van de brei-industrie was, blijkt uit een 
van 1765 daterende mededeling dat dankzij de 60 wolkammers maar liefst 8.000 spinners en brei-
ers werkten, die tezamen wekelijks 4.000 gulden verdienden, hetgeen neerkwam op een gemiddeld 
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weekinkomen van tien stuivers per persoon. De wolkammers benadrukten datzelfde jaar hoe door 
hun bedrijven ‘een menigte arme menschen eenigermate aan het brood geholpen’ werd.1147 Dit 
‘eenigermate’ was inderdaad toepasselijk, want de zojuist vermelde cijfers lieten duidelijk zien dat 
bijvoorbeeld in het geval van een gezin van vier personen meerdere leden deze of andere werkzaam-
heden moesten verrichten om voldoende inkomen voor het levensonderhoud te genereren. 

Volgens een overzicht van 1784 verdienden maar liefst 443 van de ruim 1.100 regulier bedeel-
den van de gereformeerde diaconie geld met breien en spinnen. Dat kwam neer op bijna 40 
procent. Vervolgens oefenden 179 ‘verscheidene handwerken’ uit en dan telde de groep nog 89 
bedeelden die ‘hun kost zogten met onbepaalde bezigheden’. De resterende 409 personen waren 
te ‘afgeleevd’, te gebrekkig of te jong om te werken. Alle werkenden tezamen verdienden wekelijks 
ruim 300 gulden, hetgeen neerkwam op een gemiddeld weekinkomen van bijna achteneenhalve 
stuiver. De spinners en breiers verdienden gemiddeld ruim zes stuivers per week, terwijl de hand-
werkslieden en de lieden met ‘onbepaalde bezigheden’ wekelijks twaalf stuivers opstreken.1148 Op 
grond hiervan blijkt duidelijk dat diaconale bedeling in ruim 63 procent van de gevallen een 
aanvulling vormde op inkomsten uit werk. Naast werkzaamheden stonden armen of degenen die 
op de rand van armoede verkeerden nog andere middelen ten dienste om een gezinsinkomen te 
verwerven.

Wat had een arbeidersgezin in die tijd nodig? Een niet straatarm landarbeidersgezin op het 
Hogeland, bestaande uit een echtpaar met twee inwonende kinderen had in de tweede helft van de 
achttiende eeuw een weekinkomen van rond de 64 stuivers in de week.1149 Dat was heel wat meer 
dan het gemiddelde bedeelde gezin in diezelfde tijd. 

be ro e pe n m e t r i s i c o

Beroepen met een ‘verhoogd armoederisico’ en een zeer lage status waren die van soldaat, textiel-
werker en los arbeider. In havensteden was het scheepsvolk kwetsbaar.1150 Het stadsbestuur van 
Groningen maakte in 1755 melding van ‘arbeiders, dienstboden, die buiten dienst geraken, afge-
dankte soldaten, soldaten vrouwen, weduwen en kinderen’ als degenen die kwetsbaar waren voor 
armoede.1151 Beroepsvermeldingen van bedeelden komen slechts sporadisch voor in de archivalia 
van de diaconie (deze beroepen en het aantal malen dat ze voorkomen, worden vermeld in bijlage 
21). Evenals elders blijkt dat bedeelden in Groningen inkomsten hadden uit spinnen en weven. Zo 
had de geappointeerd soldaat Jan Wolthuis een spinnewiel en haspel verkocht; een diakendienaar 
werd gelast dat terug te halen.1152 Verder waren er verschillende kinderen die wolkammen kregen. 
Het ambacht van wolkammer hield verband met het kousenbreien, waarmee aan het einde van 
de achttiende eeuw een aanzienlijk deel van de arme bevolking enig inkomen verwierf, getuige de 
‘Tegenwoordigen Staat van Stad en Lande’:
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Wijders zijn in de stad genoegzaam alle die fabrijken en trafijken, welke men elders vindt; hoewel derzelver slijting 

zig meestal tot het inwendige bepaalt: daar zij in uitwaardsche verzending moeten zwigten voor de Friesche, als 

niet genietende die belooningen op den uitvoer, en die vermindering van ’s Lands lasten op de verwerkt wordende 

stoffen, waarmede men aldaar dezelve aanmoedigt. Alleenlijk kan men uitzonderen de kousenbreiderijen; die, 

schoon uiterlijk een klein voorwerp daarom verdienen gemeld te worden: wijl zij een overgroote meenigte der 

schamele gemeente aan den kost helpen, en de Groninger koussen wijd en zijd, gretig verzogt worden.1153

In 1744 werd voor deze vorm van textielnijverheid de wolkammerssociëteit of ‘wollekammersnee-
ring’ opgericht, die waarschijnlijk een voortzetting was van het breidemeestersgilde. Voor degenen 
die geen lid van deze sociëteit waren, was de wollekammerij een verboden activiteit. Wie lid wilde 
worden, moest met een leerbrief aan kunnen tonen dat hij vier jaar onder leiding van een mees-
ter had gewerkt. Een meester mocht maximaal drie leerjongens hebben. De leerjongens noch de 
knechten mochten eigen gereedschap in huis hebben. De meesters mochten geen werk verschaffen 
aan spinners en breiers die nog iets van een andere meester te vorderen hadden en moesten voor 
verrichte werkzaamheden contant betalen. Dat de wolkammerssociëteit in feite een gilde was, blijkt 
behalve uit de monopoliepositie en de opzet van deze nijverheid ook uit de organisatie met een 
olderman en twee hovelingen aan het hoofd en bepalingen ten aanzien van financiële verplichtin-
gen van de leden. De sociëteit telde in 1765 60 leden.1154

Andere voorbeelden van inkomsten betreffen het gezin van de 33-jarige Margjen Jacobs, dat 
één kind telde. De diakenen omschreven haar in 1751 als ‘niet ter dege schrander’ en van haar 
echtgenoot tekenden zij aan, dat ‘die schoon zijn gesonde leden niet heeft [...] verdient met varen’. 
De 35-jarige Pieter Izaaks was weliswaar ‘simpel’, maar had in 1766 wel enige inkomsten die toe-
vielen aan de diakenen van de kluft.1155

Ook waren er in 1786 heel wat bedeelden die naar het werkhuis werden gezonden. Zij werden 
voor de keus gesteld om of daarheen te gaan, of af te zien van verdere bedeling. De bedoeling was 
om in het eigen inkomen te kunnen voorzien, maar dat lukte niet altijd. Zo kreeg de 67-jarige, 
jichtige Avijn Harms in de herfst van 1785 zes stuivers extra omdat ze in het werkhuis niet genoeg 
kon verdienen. Overigens weigerden tientallen bedeelden in het voorjaar van 1786 om naar het 
werkhuis te gaan. Zij konden blijkbaar in het zomerseizoen wel rondkomen, maar in de herfst en 
wintertijd druppelden velen weer binnen bij de diaconie.1156

so l D At e n:  e e n s pe c i A l e b e ro e p s g ro e p

Soldaten waren in de zeventiende en achttiende eeuw kwetsbaar voor armoede. Zij verdienden 
over het algemeen juist genoeg om voor zichzelf en hun gezin een minimaal bestaan te garanderen. 
Omstreeks 1625 ontving een soldaat op maandbasis elf tot vijftien gulden aan soldij, met daarbij 
de aantekening dat een maand bij het leger zes weken duurde. Dat betekende een wekelijks inko-
men van ruim 36 tot 50 stuivers, hetgeen vergeleken bij andere arbeidslonen gering was. 1157 Toch 
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deed zich ook het ambivalente verschijnsel voor dat mensen juist soldaat werden om aan armoede 
te ontkomen, Zo verklaarde in 1727 een zekere Andries Zijgelaar tegenover lutherse diakenen, dat 
hij ‘alsoo uit armoede was soldaat geworden’.1158 Ongetwijfeld zullen vele anderen ook een derge-
lijke keuze hebben gemaakt, al is dat niet als zodanig gedocumenteerd.

Ook in garnizoenssteden als Zwolle en Delft maakten soldatengezinnen in de zeventiende 
eeuw een flink percentage van de bedeelden uit, respectievelijk bijna vijftien en circa 23 procent. 
Leeuwarden had als garnizoensstad eveneens te maken met een flink aantal militaire armen.1159 
Soldaten die te velde trokken, lieten vaak hun gezin onvoldoende verzorgd achter. Zij maakten 
een grote kans op invaliditeit of sneuvelen. Was een oorlog ten einde, dan werden velen afgedankt 
en werkloos.1160 Sneuvelde de man, dan was voor een soldatenweduwe met jonge kinderen snel 
hertrouwen de meest verkieslijke oplossing. Vrouwen die daarentegen hun echtgenoot als oorlogs-
invalide uit de strijd zagen terugkeren, waren veelal gedoemd om samen met hun partner tot de 
bedelstaf te geraken.1161

Een aanzienlijk deel van het dagelijks leven in de zeventiende en achttiende eeuw werd beheerst 

Militairen, afgebeeld op de door Janssonius vervaardigde plattegrond van Groningen, 1657. 
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door oorlogen, veraf of dichtbij. Het feit dat Groningen ten tijde van de Republiek een belangrijke 
garnizoensstad was, speelde daarbij een grote rol. Aangezien het krijgsbedrijf in de zeventiende en 
achttiende eeuw een seizoensaangelegenheid was, betekende dit, dat de vrouwen en kinderen na 
het afmarcheren der mannen in het voorjaar tot hun terugkeer in het najaar veelal zonder inkomen 
achterbleven en derhalve voor rekening van de diaconie kwamen. Daarbij kwamen de gezinnen 
van invalide, gesneuvelde of na een oorlog afgedankte soldaten, die vaak eveneens naar de armoede 
afgleden. Wumkes drukte dit voor de periode aan het begin van de zeventiende eeuw zo uit: ‘De 
binnen- en buitenlandsche oorlogen deden een menigte invalide soldaten en afgedankte zeelieden 
als uitgehongerde kraaien op deze gewesten neerstrijken’.1162 Na de beëindiging van krijgshan-
delingen in de eigen omtrek bezorgden benden afgedankte soldaten, de zogenaamde ‘lopers’ en 
‘schuymers’, veel hinder. Niet voor niets kondigden de Ommelanden in december 1595 en maart 
1597 plakkaten af, gericht tegen overlast door rondzwervende soldaten. In de zeventiende en de 
achttiende eeuw drukten de soldatengezinnen zwaar op de armenzorg.1163

Soldatengezinnen vormden – overal in de Republiek – vanuit het perspectief van de diaconieën 
en stedelijke armvoogdijen een bijzondere groep. Zij leidden vanwege de militaire campagnes en 
de inkwartiering elders van de mannelijke gezinshoofden een ambulant leven. Dat is te zien aan de 
geboorteplaatsen van soldatenvrouwen die de gereformeerde diakenen van Groningen omstreeks 
1745 noteerden in een speciaal voor de bedeling van soldatenvrouwen aangelegd register: 
Antwerpen, Delfzijl, Emden, Leek, Maastricht, Meppel, De Voorten, Winschoten en Zutphen.1164 
Blijkbaar waren zijzelf als kinderen ook al met hun ouders – eveneens een soldatengezin – mee-
gereisd. Duidelijk blijkt uit aanduidingen, hoe zulke dochters ‘onderweg’ het levenslicht hadden 
gezien, zoals onder andere te ‘Maastricht in guarnisoen’, of ‘in ’t veld bij Rijssel’. De ‘geboorte-
plaats’ van Almoed Cruiger was wel heel bijzonder, want zij was ‘nergens geboren’. Daarmee zal 
zijn bedoeld dat zij niet in of nabij een plaats ter wereld was gekomen, maar ergens midden in de 
onbewoonde wereld het levenslicht had gezien, hetgeen vergelijkbaar is met de aanduiding ‘in ’t 
veld’ als de geboorteplaats van Catrijne Hindriks.1165 Bij diverse plaatsnamen is de vermelding ‘hier 
opgevoed’ toegevoegd, waarmee de stad Groningen wordt bedoeld, blijkbaar als argument voor een 
terechte aanspraak op bedeling aldaar, waar iemand om voor een uitkering in aanmerking te komen 
ten minste acht jaren ter plaatse moest hebben gewoond. De bedeelde soldatenvrouwen in de eerste 
helft van de achttiende eeuw waren voornamelijk afkomstig van noordelijke regimenten, gezien de 
namen ‘Orange Groningen’, ‘Orange Vriesland’, ‘Hessen Homburg’, ‘Glinstra’ en ‘Lewe’.

De soldatengezinnen die de gereformeerde diakenen in de periode 1705-1709 en in 1745 te 
boek stelden, waren doorgaans incompleet, dat wil zeggen dat de man elders vertoefde, tenzij deze 
ziek thuis bij zijn gezin verbleef. De gemiddelde leeftijd van de soldatenvrouwen was vergeleken 
bij de volwassen bedeelden over het algemeen vrij laag. Het merendeel van de vrouwen was tus-
sen de 20 en 40. Tevens hadden de meeste vrouwen één of meer kinderen, zodat de gemiddelde 
gezinsomvang groter was dan die van de bedeelde gezinnen in het algemeen, die de twee personen 
niet oversteeg (zie bijlage 26). Op grond van die relatief grotere gezinsomvang zou men verwach-
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ten dat soldatengezinnen voor de diaconie naar verhouding duur waren, maar gezien de hoogte 
van de uitgekeerde geldbedragen en de hoeveelheden brood per gezin viel dat erg mee. De meeste 
uitkeringen gingen het bedrag van zes stuivers per week niet te boven en soms kregen gezinnen in 
het geheel geen geld. Vrijwel alle huishoudens ontvingen daarentegen brood, gemiddeld zo’n half 
brood per persoon per week. Volgens de opvatting van soldatenvrouw Ida Geerts, in 1745, was haar 
bedeling, bestaande uit twee broden voor haar en haar vijf kinderen, zo laag dat zij ‘heeft bedankt 
omdat te weinig ware’.1166 Uit deze relatief lage uitkeringen valt op te maken, dat de soldatenvrou-
wen daarnaast nog andere inkomsten hadden. Dat was wellicht enige soldij van de man, maar ook 
eigen bijverdiensten. Dit laatste blijkt indirect uit de aantekeningen bij enkelen die een uitkering 
kregen ‘geduirende [dat] haar kint so klein is’.1167 Annegien Fransen was in 1706 ‘geroert so dat 
niet kan v[er]dienen’.1168 Een aanzienlijk deel van de soldatenvrouwen had dus waarschijnlijk in 
het eigen onderhoud, of tevens dat van haar kinderen, kunnen voorzien, ware het niet dat ziekte of 
de zorg voor kleine kinderen haar dat belette. Overigens wilden ook de soldaten zelf nog weleens 
bijbanen hebben. Zo had in 1801 tweederde van de soldaten der Friese Gardes in Leeuwarden een 
nevenfunctie.1169  

De aantallen bedeelde soldatenhuishoudens fluctueerden al naargelang de wisselende oorlogs-
omstandigheden. Dat bleek duidelijk bij het aflopen van het Twaalfjarig Bestand, in 1621, toen 
vele soldaten weer te velde trokken, hun vrouwen en kinderen vaak in armoedige omstandigheden 
achterlatend. Mede daarom werd waarschijnlijk datzelfde jaar op verzoek van de diaconie het 
Groene Weeshuis gesticht, want reeds enkele weken na de opening vormden soldatenkinderen 
bijna de helft van de weeshuispopulatie, en in de periode 1621-1660 bestond bijna een derde 
deel van de weeshuisbevolking uit soldatenkinderen.1170 Volgens een getuigenis van de diakenen 
en boekhouder in 1633 was maar liefst tweederde van de diaconale begroting nodig voor het 
onderhoud van soldaten en hun vrouwen en kinderen, zodat nog slechts een derde voor de ‘eigen’, 
stedelijke armen resteerde. Volgens deze mededeling werden in 1629 21 soldaten, 126 vrouwen en 
53 kinderen bedeeld.1171 Ook na afloop van de Tachtigjarige Oorlog, bij de Vrede van Munster, 
waren er de nodige problemen met behoeftige soldatengezinnen, waarbij men zich afvroeg, ‘hoe 
de diaconije entlastet kan worden van de soldaten vrouwen ende kinderen, daer van de mans in de 
veer afliggende guarnisoenen leggen’.1172

De Negenjarige Oorlog (1688-1697) had blijkbaar eveneens zijn weerslag op de armoede, in 
ieder geval in de visie van de gereformeerde diaconie, want deze klaagde in juni 1696, ‘dat het getal 
der armen deser stadt seer bij dese tijden van oorloge v[er]menigvuldigde, waerdoor d[e] diaconie 
in groot v[er]val en achterheijt van tijdt tot tijdt geraeckten’.1173 Het lijkt erop, dat de gezinnen 
van soldaten, die in verband met de oorlog waren afgemarcheerd, in het oplopende aantal armen 
een flink aandeel hadden.

Uit een in 1700 opgemaakt overzicht blijkt dat, uitgaande van een gemiddelde van een half 
brood per persoon – nog afgezien van de alleenstaande soldatenkinderen – in totaal maar liefst 718 
personen van soldatengezinnen wekelijks ondersteuning van de gereformeerde diaconie ontvingen. 
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Volgens een overzicht kwamen de jaarlijkse uitgaven voor soldatengezinnen in totaal neer op een 
bedrag van ruim 13.000 gulden.

Buiten deze lijst waren er bovendien nog 29 kinderen, waarschijnlijk halfwezen van soldaten-
vaders, in het diaconiekinderhuis. Met elkaar een ongekend groot aantal, dat zwaar drukte op de 
diaconiekas, die toch al in grote moeilijkheden verkeerde na het duurtejaar 1699. Dit leidde tot 
een fors ingrijpen door de diaconie in de vorm van een strenge monstering in het voorjaar van 
1700. Volgens een daarna opgesteld overzicht van monsterceduls telde de gereformeerde diaconie 
in totaal nog 1078 armen. Daaronder waren 123 soldatenvrouwen en 152 soldatenkinderen, teza-
men 275 personen, oftewel 22,5 procent van het totaal aantal bedeelden, wat overeenkomt met het 
aandeel van bedeelde soldatengezinnen in de armenzorg in zeventiende-eeuws Delft.1174

Tabel 20. ‘Korte staat van weekelike uitgave der diaconen van 9 cluften aan de soldaten vrouwen in weduwen en kinderen’ in 
guldens, stuivers en plakken (1700) 1175

kluft
soldatenvrouwen soldatenweduwen kind. wrv. vaders ovl.

geld brood geld brood geld brood

1e    2 –  1 – :   25    5 – 11 – :  31  : –  : – :

2e    1 – 18 – :   19 ½    8 – 14 – :  36  4 –  5 – :

3e    2 –  6 – :   18    6 – 12 – :  25  2 – 16 – :

4e    1 – 12 – :   8 ½    1 – 18 – :   8 ½  2 – 14 – : 

5e    2 – 18 – :   18    7 – 12 – :   25  3 –  1 – :  1

6e    1 – 2 – :   6 ½    4 –  6 – :   16 ½  1 – 14 – :  3

7e    2 – 10 – :   25    5 – 11 – :   23 ½  : – 18 – : 

8e    1 – 19 – :   12 ½    5 – 17 – :   22  2 – 12 – : 

9e    2 – 14 – :   11   15 –  2 – :   28  : – 10 – :

totalen    19 – : – :   144   61 – 3   215  18 – 10 – :  4

Bron: SVG, inv. nr. 1066er.
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Bij het toenemende aantal bedeelde soldatengezinnen in de aanvang van de achttiende eeuw 
speelde het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog (1702-1715) een rol (zie hieronder, pag. ..). 
Opnieuw diende het Groene Weeshuis als opvang voor halfwezen van wie de vaders in het leger 
waren. In december 1704 kwamen 19 van dergelijke kinderen in het diaconieweeshuis.1176 In de 
loop der tijd breidde dit aantal zich uit, want nog eind maart 1718 werden maar liefst 23 halfwezen 
weer met hun vader herenigd.1177

Een volgende piek deed zich voor tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), toen 
opnieuw veel soldaten te velde trokken met achterlating van vrouw en kinderen. Volgens een 
inventarisatie kwamen in maart 1745 circa 250 soldatenvrouwen in aanmerking voor bedeling. 
Inclusief kinderen schatte men de armlastige soldatengezinnen op ruim 1.000 personen. Na stren-
ge monstering – vergelijk 1700 – van de behoeftige soldatenvrouwen viel de helft af.1178 Gezien de 
oorlogsomstandigheden mochten echter kinderen van wie de moeder overleden was en de vader 
op veldtocht, naar het diaconieweeshuis.1179
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5  werkgerelAteerDe voorzieningen

gi l D e n

Degenen die ten tijde van de Republiek een ambacht uitoefenden, moesten doorgaans gildelid zijn. 
Een gilde was een vakorganisatie die de toegang tot een ambacht regelde. Het lette tevens op de 
kwaliteit van de producten en behartigde de belangen van zijn leden. In principe kwamen zieke en 
verarmde gildeleden niet ten laste van de diaconie.1180 Tot hun opheffing, aangekondigd in 1798, 
zorgden de gilden daar zelf voor.1181 In de Republiek was dit de algemene gang van zaken. De gil-
den droegen zorg voor hun hulpbehoevende leden door financiering uit de gildekassen die de leden 
vulden met hun wekelijkse contributies. Deze vorm van sociale voorziening bestond sinds de zes-
tiende eeuw en was bedoeld ter dekking van kosten voor de begrafenis en ter compensatie van het 
wegvallen van inkomsten wegens ziekte, invaliditeit en veelal ook ouderdom. In sommige gevallen 
strekten deze voorzieningen zich ook uit tot weduwen en wezen.1182 Vooral in de achttiende eeuw 
nam de sociale betekenis van de ambachtsgilden sterk toe. In toenemende mate organiseerden zij 
vooral de sociale zekerheid.1183 De bedragen die de gilden aan zieke leden uitkeerden, bedroegen 
één tot hoogstens enkele guldens per week en waren daarmee over het algemeen voldoende om in 
het levensonderhoud te kunnen voorzien, maar voor de meeste chirurgijns in Amsterdam woog 
een relatief hoge uitkering van twee à drie gulden, oftewel 40 tot 60 stuivers, in de week kennelijk 
niet op tegen de schaamte en de moeite die de aanvraag kostte.1184

Voor het innen van de contributies hadden de 18 gilden in Groningen ieder hun eigen bus, 
zoals de ‘schippersbus’, dat wil zeggen de kas van het schippersgilde, waarin de leden geld stort-
ten. Uit die bus ontving een gehuwd ziek gildelid boven de 50 jaar wekelijks twee gulden en een 
ongetrouwd gildelid of weduwnaar boven de 50 jaar een daalder en een weduwe één gulden, zolang 
zij niet hertrouwde. Van overleden gildebroeders beneden de 50 jaar zou de weduwe wekelijks één 
gulden ontvangen.1185

Naast de officiële gilden bestonden er knechtsgilden. In het begin van de zeventiende eeuw 
bestonden er in de Republiek slechts enkele, maar ze maakten hun opgang in het derde kwart van 
de zeventiende eeuw. Het betrof organisaties van bij gilden werkzame knechten die op vrijwillige 
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basis een bijdrage stortten als premie voor een uitkering in geval van ziekte en bij overlijden. In 
sommige gevallen strekte de voorziening zich uit tot een klein pensioen voor de oude dag of een 
uitkering voor weduwen en wezen van de aangesloten leden. Deze vorm van onderlinge hulpver-
lening bood een goed alternatief voor de armenzorg. De overheid stond dan ook positief tegen 
een instelling als de ‘knechtsbussen’, maar was aan de andere kant huiverig voor een dergelijke 
zelfstandige organisatie en de inmenging in het personeelsbeleid van werkgevers die deze met zich 
meebracht. Gedurende de achttiende eeuw ontwikkelden de gildebussen en knechtsbussen zich tot 
een voorziening met het karakter van een verzekering, gebaseerd op onderlinge solidariteit.1186

 Bij het Groninger weversknechtengilde waren de meesters van de wevers gehouden om van 
de bij hen werkzame knechten, meiden en alle anderen maandelijks twee stuivers in te houden en 
die af te dragen aan het gildebestuur, bestaande uit de olderman en heuvelingen (hoofdelingen), 
zodat ‘d’arme nootdruftige gildebroers’ een uitkering konden ontvangen.1187 De inkomsten van het 
schoenmakersknechtengilde bestonden uit ‘maandgeld’, dat in de periode 1782-1795 ongeveer 20 
tot 25 gulden bedroeg, uit entreegelden van nieuwe leden en uit ‘breuken’ (=boetes), die in hoogte 
varieerden van twee tot acht stuivers. De uitgaven bestonden voornamelijk uit uitkeringen aan 
zieke gildeleden, in de vorm van weekbedragen van een 20 (1782-1787) en later 30 stuivers (1787-
1795). Oorspronkelijk waren deze bedragen nog hoger, want in 1762 kreeg een zieke schoenma-
kersknecht wekelijks 40 stuivers uitgekeerd. Vanwege het hoge aantal zieken, aanvankelijk vijf en 
later drie, raakte de kas echter snel leeg. Dit was reden voor het gildebestuur om – met gunstig 
gevolg – het stadsbestuur te verzoeken het wekelijkse ziekengeld te mogen verlagen naar 30 stui-
vers. Deze maatregel was afdoende, want in de periode 1782-1795 had de kas jaarlijks een positief 
saldo van enkele tientallen tot vele honderden guldens.1188 Een soortgelijk probleem speelde bij de 
kistenmakersknechten, die omstreeks 1728 twee stuivers per kwartaal voor de zieken betaalden. 
De ziekte-uitkeringen met een hoogte van 25 stuivers per week moesten worden bekostigd met 
deze contributies en de renten uit een bedrag van 75 gulden. In 1728 bleken de inkomsten van 
dit knechtengilde onvoldoende om de ziekte-uitkeringen te bekostigen en volgde een voorstel om 
de inleg te verhogen met nog eens drie stuivers contributie per persoon per maand.1189 Uit de 
voorgaande voorbeelden blijkt duidelijk, hoe de gilden de tering naar de nering zetten, oftewel de 
hoogte van de uitkering aan de leden aanpasten aan de inhoud van de kas.1190 Overigens hadden 
de ziekte-uitkeringen aan zieke schoenmakersknechten het karakter van een lening, zoals blijkt uit 
artikel 8 van de gilderol:

werd jemand die niet heeft, van onse gilde broeders siek, soo sal men geld nemen uit de busse tot zijn noodruft, 

soo lange hij gesond word: en als die opkoomt, soo sal men dat van sijn eerste loon nemen, af van sijn klederen, 

af van wat hij agter laat.1191

Hoewel gildeleden dus over het algemeen uitkeringen uit de eigen middelen van het gilde ontvingen, 
waren er in Groningen in de loop der tijd enige huishoudens van gildeleden die ondersteuning van 
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de gereformeerde diaconie ontvingen (zie bijlage 22). In de periode 1731-1795 betrof dit in totaal 66 
vermeldingen uit totaal 61 gezinnen, hetgeen neerkwam op gemiddeld één gezin per jaar.1192

In verschillende gevallen ontvingen gezinnen van de gereformeerde diaconie een aanvulling op de 
uitkering van het gilde en er waren er zelfs met een gildenlidmaatschap die volledige ondersteuning 
van de diaconie ontvingen. Wat was nu de reden, dat arme gezinnen met een gildelidmaatschap 
toch bedeling ontvingen? Waarschijnlijk ging het in een aantal gevallen om leden die verzuimden 
contributie aan hun gilde te betalen. In één geval, dat van een zekere Jan Pijper, is het duidelijk 
dat hij niet zijn wekelijkse bijdrage van een stuiver aan het wolkammersknechtengilde had betaald, 
waardoor zijn aanspraken op een uitkering waren komen te vervallen. De uitgesloten persoon 
kon uiteindelijk met steun van de diaconie zijn ‘rechten’ weer terugkopen, door betaling van een 
daalder aan het gilde. De diakenen verhoogden bovendien de uitkering van Jan Pijper met twee 
stuivers, waarvan hij er voortaan één moest afdragen aan het gilde.1193 

Armenbus van het Groninger Grootschippersgilde. 
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Hier was waarschijnlijk sprake van een ‘knechts-’ of ‘gezellenbus’, zoals die bijvoorbeeld ook 
in Rotterdam bestond voor degenen die als knecht bij een meester dienden en als zodanig wel 
geregistreerd stonden bij een gilde, maar geen gildelid waren en dus ook niet de daaraan verbon-
den voordelen genoten. Deze knechts hadden binnen hun gilde een eigen ‘ziekenbus’, overigens 
op basis van vrijwilligheid.1194 Het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat het ook bij enkele 
andere gevallen ging om knechten die hadden verzuimd hun vrijwillige bijdragen in de zieken-
bus te storten. Het percentage onvolledige gezinnen, waarvan de man ontbrak, beloopt bijna 40. 
Mogelijk hangt dit verschijnsel samen met het feit dat niet alle gilden na het overlijden van de man 
een reguliere uitkering aan diens nabestaanden verstrekten. Wanneer bijvoorbeeld een man van het 
Groninger schoenmakersknechtengilde overleed, ontvingen zijn achterblijvende gezinsleden een 
eenmalige uitkering. Aanvankelijk was dat zeven en sinds 1790 tien gulden. Bij het overlijden van 
zijn echtgenote ontving een weduwnaar van dit gilde het eenmalige bedrag van vijf gulden.1195 Met 
deze bedragen kon men gedurende één maand tot ruim twee maanden in het eigen onderhoud 
voorzien. 

Bij de bedeelde huishoudens met een gildelidmaatschap zijn enkele opvallende uitschieters: 
het bakkersgilde met vijftien vermeldingen, het kooplieden-en-kramersgilde met veertien en het 
kleermakersgilde met acht vermeldingen. In de andere gevallen gaat het veelal om één en hoog-
stens om vier vermeldingen. Niet alle gilden komen voor. Het is duidelijk, dat het bij de diaconaal 
ondersteunden met een gildelidmaatschap vooral ging om knechten of leden van de ‘eenvoudiger’ 
gilden, zoals die van de kooplieden en kramers, de bakkers en de kleermakers, terwijl de gilden met 
meer prestige, zoals de goud- en zilversmeden en de brouwers, in het geheel niet in de administratie 
van de diaconie voorkwamen. Overigens behoorden het kooplieden-en-kramers-, het bakkers- en 
het kleermakersgilde alle tot de gilden met de meeste leden.

ee n o n D e r l i n g w e D u w e f o n D s vA n A m bt e n A r e n 1196

Behalve voor alleenstaande ongehuwde vrouwen uit meer gegoede families, bestond al in de 
zeventiende eeuw tevens een fonds voor ambtenarenweduwen. Een ambtenaar die ten tijde van 
de Republiek te zwak of te oud was geworden om zijn functie naar behoren te kunnen vervullen, 
wachtte ontslag. Een alternatief was een vervanger te zoeken, bijvoorbeeld een zoon of een ander 
familielid. Wanneer een trouwe ambtenaar op hoge leeftijd ontslag met behoud van traktement 
of een jaargeld werd toegekend, was dat een gunst, geen recht. Wanneer na zijn overlijden een 
weduwe en kinderen achterbleven, waren zij aangewezen op steun van familie en vrienden of op 
liefdadigheid. Soms kregen zij een uitkering, waarvoor nieuwbenoemden een deel van hun inkom-
sten moesten afstaan.1197

Die voortdurende onzekerheid heeft er blijkbaar toe geleid een onderling fonds te vormen, 
waaruit weduwen een bescheiden jaargeld konden ontvangen. Dit onderlinge weduwefonds 
dateerde van 1651 en was opgericht door de ‘particuliere ontfangers ende commijsen van de 
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comptoiren der generale middelen’. De voorziening hield in, dat een weduwe na het overlijden van 
een ambtenaar jaarlijks een uitkering van 75 caroligulden zou ontvangen uit het fonds, waarin de 
deelnemers per kwartaal twee rijksdaalders moesten storten. Dit kwam neer op een weekgeld van 
bijna 29 stuivers. In het geval dat de uitkeringen de inleg zouden overtreffen, zouden de jaarlijkse 
inkomsten met de renten gelijkmatig onder de weduwen moeten worden verdeeld. Een nadeel 
van het fonds was, dat het aantal participanten te gering was en deelname bovendien plaatsvond 
op vrijwillige basis. Dit kon leiden tot een gebrek aan contanten. Dat was bijna het geval in 1682 
toen er een kapitaal ten bedrage van 700 gulden was voor het onderhoud van drie weduwen. Dit 
was nog in datzelfde jaar aanleiding tot een aanpassing van het fonds, die alle ambtenaren voortaan 
verplichtte tot deelname. Dit resulteerde in een aanzienlijk groter aantal deelnemers (21 tegenover 
negen in 1651) en daarmee tot een grotere stabiliteit.

pr e D i k A n t e n pe n s i o e n e n e n h e t n e t w e r k vA n D i A k e n e n e n D i A k e n D i e n A r e n

Predikanten die wegens ouderdom of ziekte hun ambt neerlegden, ontvingen over het algemeen 
een karig pensioen uit de kerkelijke fondsen van de gemeente die zij het laatst hadden bediend. 
Waren die ontoereikend, dan was een aanvulling uit de provinciale – voormalige – kloostergoe-
deren mogelijk. Voor de predikantenweduwen gold het zogenaamde ‘genadejaar’ Dit hield in, dat 
de weduwe nog één jaar traktement ontving. Daarmee had zij geld om een ander onderkomen én 
tijd om een ander inkomen te vinden, maar na het verstrijken van dit jaar wachtte haar over het 
algemeen een tijd van kommer en gebrek. Om hierin te voorzien, achtte de synode het in 1604 
wenselijk dat de predikanten jaarlijks een bedrag van zes gulden in een fonds ten bate van de 
weduwen stortten. Daarmee maakte men pas een aanvang in 1619. Het zal geruime tijd geduurd 
hebben voor deze bijdragen resulteerden in enige substantiële renten, wat mede een gevolg was 
van het feit dat vele predikanten weigerden lid te worden. Bovendien waren degenen die lid waren 
slechte betalers. In 1634 keerde het fonds aan ieder van de elf weduwen de karige som uit van ruim 
19 gulden, hetgeen op jaarbasis neerkwam op slechts iets meer dan zeven stuivers per week. Drie 
jaar later ontvingen twaalf weduwen ieder iets meer dan 34 gulden per jaar, oftewel een weekgeld 
van dertien stuivers. In de navolgende jaren varieerden de uitgekeerde jaarbedragen van 25 tot 35 
gulden. Omgerekend in weekbedragen waren dit uitkeringen van ruim negeneneenhalve tot bijna 
dertieneneenhalve stuiver. In deze moeilijke omstandigheden kwam verandering toen de Staten in 
1654 besloten om aan alle predikantsweduwen in de provincie een jaarlijkse toelage van 125 gul-
den uit te keren, hetgeen neerkwam op een relatief royale wekelijkse uitkering van 48 stuivers.1198

De lagere kerkelijke echelons die zelf verantwoordelijk waren voor het uitvoerende werk van de 
diaconie, de diakenen en de diakendienaren en hun respectieve gezinsleden, hadden zo hun eigen 
aanpak om met persoonlijke armoede om te gaan. Het zou voor hen schrijnend zijn om zelf de 
gang naar de uitdelingen te moeten maken, vandaar dat diakenen in incidentele gevallen besloten 
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om voor de eigen broeders te zorgen. Het enige bekende, maar zeer fraaie, voorbeeld betreft dat 
van de weduwe van de diaken Dooije Claasen van der Wijk. Van der Wijk was in 1741 tot diaken 
gekozen.1199 Meer dan 27 jaar later vervoegde zijn weduwe zich bij de broeders van de achtste kluft, 
waarin zij woonde, met een verzoek om onderstand. De diakenen besloten daarop eenparig op 
voorstel van de boekhouder om deze weduwe van een broeder niet bij de regulier bedeelden op te 
nemen, maar om zich te verplichten wekelijks per persoon een stuiver – de boekhouder zes stuivers 
– aan het onderhoud van de weduwe Van der Wijk bij te dragen, wat neerkwam op een weekgeld 
van 25 stuivers. Tevens verzochten de aanwezigen de boekhouder om bij het stadsbestuur een rekest 
in te dienen om ‘deze arme weduwe met een gasthuis plaats […] te begunstigen’. En zo geschiedde. 
Het stadsbestuur ‘difficulteerde’ echter in het verzoek en vanwege die afwijzing besloten de diake-
nen hun eigen bijdragen voor het onderhoud van de weduwe Van der Wijk voort te zetten. Deze 
incidentele vorm van ondersteuning continueerden zij gedurende enkele jaren en dat betekende, 
dat iedere nieuw gekozen broeder om zijn medewerking moest worden gevraagd om de weduwe ‘op 
de oude voet te onderhouden’. Een laatste maal gebeurde dat in 1772.1200 Blijkbaar kwam aan deze 
informele vorm van diaconale ondersteuning een einde in december 1773, toen de gereformeerde 
diaconie de weduwe Van der Wijk uitbesteedde en zij als zodanig in de notulen en het protocol van 
de diaconie werd vermeld, met een uitkering van 20 stuivers en anderhalf brood.1201 Als uitbestede 
bedeelde hoefde zij niet meer zelf een uitkering in ontvangst te nemen!

Niet alleen een door armoede bedreigde diakenweduwe, maar ook de weduwe van een diaken-
dienaar kon rekenen op steun van kerkelijke instanties. Dat was het geval toen de diaconie Annejen 
Remmerts als een ‘bequaeme vrouwe’ aanstelde als binnenmoeder van het diaconiekinderhuis, 
nadat een voorgangster in die functie was overleden.1202 En toen diakendienaar Frans Limborg bij 
zijn overlijden in 1751 een weduwe achterliet, besloot de diaconie haar per december gedurende 
acht jaar een uitkering toe te kennen van vijftien stuivers van het traktement van wijlen haar man, 
wiens vacature wegens de slechte gesteldheid van de diaconiekas niet zou worden opgevuld.1203 Dat 
was een ‘nettere’ manier van betaling dan bij de weduwen van diakendienaren in 1629 het geval 
was: zij stonden vermeld op de uitkeringslijsten aan de armen.1204

pe n s i o e n e n e n l i j f r e n t e s

Wanneer mannen wel hun ‘oude dag’ haalden, dan konden zij in sommige gevallen aanspraak 
maken op een pensioen. Zo zijn in de bedelingboeken van de gereformeerde diaconie te Groningen 
duidelijk de zogenaamde ‘geappointeerden’ herkenbaar. Dit waren merendeels militairen die een 
soort van pensioen ontvingen, omdat zij wegens gebreken, ziekten of ouderdom niet meer in staat 
waren in het leger te functioneren. Misschien wel omdat soldaten binnen de samenleving een 
gediscrimineerde groep vormden, toonde de overheid jegens hen meer verantwoordelijkheidsgevoel 
dan tegenover andere onderdanen. Dit kwam tot uiting bij de verstrekking van de appointemen-
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ten.1205 De regeling was dusdanig opgezet dat soldaten die een dergelijke uitkering ontvingen, ten 
laste van hun compagnie bleven. Dit had tot gevolg dat de compagnie in de praktijk incompleet 
was ten opzichte van het op papier inzetbare aantal manschappen. 1206

Sinds het jaar 1739 was bepaald dat bij de cavalerie twaalf en bij ieder regiment van de infan-
terie dat ter repartitie van het gewest Groningen stond, 30 mannen met ieder 20 stuivers per week 
zouden worden geappointeerd. Deze resolutie behield haar geldigheid tot 1744. In 1750 namen de 
Staten van Stad en Lande het besluit om in plaats van 30 personen per regiment infanterie voort-
aan 25 te ondersteunen met ieder een bedrag van wekelijks 25 stuivers. Deze maatregel diende om 
klachten te voorkomen, dat de militairen van die uitkering niet rond konden komen ‘en dat veele 
geengageerden wegens lichaams swakheden niets konden verdienen, met haar appoinctemente nog 
grooter kommer en gebrek moesten lijden, of aan de bedelsak wierden gebragt’. Tevens hadden de 
Staten daarbij

geconsidereert dat de dienst van de staat boven alle diensten altoos is gepraefereert geworden op de hoope van 

in den ouden dag wanneer iemand niets meer kan verdienen of in tijd van oorlog ongelukkig is geworden door 

het verliesen van de gesonden leden (soo als nu veele dat ongeluk hebben ondergaan in de laaste oorlog) een stuk 

brood door een appoinctement konden bekomen.1207

Blijkbaar was een appointement zowel voor als na 1750 in diverse gevallen niet genoeg om van 
te leven en meestal vulde de diaconie dit inkomen dan aan met een bedrag variërend van vier tot 
twaalf stuivers per gezin en een half brood per persoon. Over het algemeen waren de geappointeer-
den die bedeling ontvingen gehuwde, bejaarde mannen, van wie velen zeventigers en tachtigers, 
die vaak kampten met allerlei kwalen.1208 Doorgaans was de gemiddelde leeftijd van de geappoin-
teerden op de officiële lijsten van het leger zelf aanzienlijk lager. In 1762 werden van het tweede 
bataljon van de generaal-luitenant B. Lewe bijvoorbeeld acht manschappen voor een appointement 
voorgedragen. Hun leeftijd varieerde van 49 tot 60 jaar, aanzienlijk lagere leeftijden dus dan de 
gemiddelde geappointeerde die bedeling ontving. De acht soldaten hadden een dienstverband tus-
sen de 24 en 40 jaar volgemaakt. Vijf van hen werden gekwalificeerd als ‘swak van lichaem wegens 
ouderdom’, een zesde was ‘halfblint en doof ’, de zevende had een ‘quaat been’ en de laatste, die 
onder meer in 1750 naar Suriname was geweest, was ‘swaar gebroken’ en had tijdens de uitoefening 
van zijn dienst een oog verloren.1209 Het totaal aantal geappointeerde militairen van het gewest 
Groningen schommelde in de jaren 1759 tot 1762 tussen de 93 en 103 manschappen.1210 Van 
hen kwamen slechts enkelen terecht bij de gereformeerde diaconie. De notulen en protocollen 
van de gereformeerde diaconie tellen er over de periode 1733-1795 ruim 80. Bijna de helft van 
deze geappointeerden, maar liefst 37, klopten bij de diaconie aan in de periode 1740-1749, die 
de Oostenrijkse Successieoorlog beslaat. Het betrof waarschijnlijk geen soldaten die nog aan deze 
oorlog hadden deelgenomen, aangezien meer dan de helft van hen bij opname door de gerefor-
meerde diaconie reeds de 65 jaar was gepasseerd, waaronder 16 zeventigers en drie tachtigers.1211 
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In de dure jaren veertig moet het voor gewezen soldaten moeilijk zijn geweest om van een dergelijk 
appointement rond te komen en zullen die omstandigheden de aanleiding zijn geweest om in 1750 
de reeds besproken maatregel in te voeren om de uitkering van geappointeerde soldaten met een 
stuiver wekelijks te verhogen.

Tabel 21. ‘Lijst van de nog levende appoincteerde ruijters & soldaten op [jaartal]’

legeronderdeel 1759
dec.

1760
dec.

1761 1762
dec.*

Cavelerie  12  12  12  11

Regiment Oranje Stad & Lande  22  19  25  24

Nieuwe gelicentieerde manschap   1   1   1   1

1ste Bat. van Lt. Gen. B. Lewe  40  39  44  39

Nieuwe gelicentieerde manschap   2   2   2   1

2de Bat. van Lt. Gen. B. Lewe  18  16  18  17

TOTALEN PER JAAR:  95  89 102  93

Bron: SVG, inv. nr. 1066er. [‘geliciteerde’ moet worden opgevat als verlof, oftewel: niet in actieve dienst]
Bij 1762: * ‘exempt de verminkte die uitsterven’ (…) ‘dit is ’t getal buijten de verminkte soldaten welke uitsterven cavallerij 11, 
infanterij 80, nieuwe gelicentieerde manschap 2 en de vermaner der tuchtelingen’.

Naast militairen met een pensioen waren er ook burgers die een ‘appointement’ ontvingen. Onder 
de bedeelden van de gereformeerde diaconie waren bijvoorbeeld drie oud-ratelaars die een pensioen 
van de Stad ontvingen. Ratelaars, genoemd naar de ratel waarmee ze liepen, waren degenen die 
sinds 1681 waakten over de nachtelijke veiligheid van de Groninger bevolking.1212 Deze uitkerin-
gen, ook wel ‘appointementen’ genoemd, hadden in de tweede helft van de achttiende eeuw een 
hoogte van 20 stuivers, terwijl bij de soldaten reeds in het midden van de achttiende eeuw een 
pensioen van 20 stuivers wekelijks onvoldoende bleek te zijn om fatsoenlijk van rond te komen, 
vooral wanneer er sprake was van zieke gezinsleden. Dat zal de reden zijn geweest, waarom de 
diaconie enkele ratelaarsgezinnen een aanvullende uitkering verstrekte. Zo kreeg de 63-jarige Anna 
Cremers die ‘zwak met ’t gezigt’ was, gekweld werd door een ‘benouwde borst’ en wier man ‘als oud 
ratelaar een gulde apoinctement’ ontving, in 1786 van de gereformeerde diaconie een aanvullende 
uitkering van twaalf stuivers en een half brood.1213 Hetzelfde gold de 80-jarige zieke Thomas Jans 
en dito echtgenote in 1776, wier inkomen werd aangevuld met acht stuivers en een brood.1214

Ten slotte waren er nog degenen die zelf voor hun oude dag zorgden door een premie voor 
dat doel te reserveren in de vorm van een bedrag, waarvan zij rente trokken, de lijfrenten. De enig 
bekende bedeelde met een dergelijke rente was de 52-jarige Aaltjen Pieters, die in het midden van 
de achttiende eeuw een lijfrente van 500 gulden op de Stad had gekocht. Op de daaruit voort-
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vloeiende inkomsten verstrekte de diaconie haar een aanvulling van acht stuivers.1215 Dat er slechts 
één lijfrente voorkomt op de duizenden bedeelden, is weliswaar zeer weinig, maar niet verwonder-
lijk, want zo’n lijfrente was natuurlijk een zekere luxe, waarvoor een (start)kapitaal benodigd was. 
Wel waren er in 1744 nog twee lieden van 88 en 92 jaar die de diaconie een somme gelds aanboden 
voor de lijfrente van 20 procent, welk aanbod de kerkenraad verder overliet aan de diakenen.1216



6  on D e r l i n g e zo rg e n z e l f h u l p

6  onDerlinge zorg en zelfhulp

in l e i D i n g

Werkzaamheden vormden over het algemeen slechts een onderdeel van de ‘inkomstenpakketten’ 
van gezinnen. Daarnaast was er een scala van arrangementen om een zodanig inkomen te ver-
werven, dat in ieder geval de uitgaven voor eerste levensbehoeften waren gedekt. Naast dergelijke 
uitkeringen van gilden, gasthuizen, fondsen en diverse diaconieën was er nog de mogelijkheid 
van informele hulp, zoals we dat feitelijk deels al zagen bij het optreden van diakenen en diaken-
dienaren ten aanzien van verarmde huishoudens. Een zeer belangrijke, maar voor de onderzoeker 
vaak onzichtbare rol speelden deze informele contacten. Dat waren bijvoorbeeld de ‘naburen’ die 
volgens aloud gebruik bijsprongen tijdens de grote gebeurtenissen in het leven van hun naasten; 
niet alleen bij geboorte en huwelijk, maar ook bij ziekte en dood. En dan waren er nog familiele-
den, vrienden en kennissen die hulp konden verstrekken. Wanneer echter de welwillendheid of de 
materiële middelen waren uitgeput, was er een mogelijkheid om informele steun van hogerhand 
te verwerven. Wie bijvoorbeeld goede contacten had met de stedelijke overheid of haar wist te 
vinden en voor zich te winnen met een overtuigend verhaal kon in veel gevallen rekenen op haar 
steun. Een belangrijke vorm van ‘armenzorg’ waarover velen konden beschikken was wat we kun-
nen karakteriseren als onderlinge zorg. Dit wil zeggen: zorg voor risicogroepen die door de mensen 
zelf werd geregeld. Dat kon geïnstitutionaliseerd zijn, in de vorm van gilden, fondsen en beurzen, 
maar daarnaast bestond tevens informele hulp door buren, familie en vrienden.1217 In feite vormde 
deze onderlinge zorg in de vorm van ‘sociaal kapitaal’, zoals gedefinieerd door Bourdieu, een 
alternatief voor de gevestigde armenzorg die de gemeenschap bood. Als zodanig zou de onderlinge 
zorg kunnen worden ondergebracht in deel A. In dat deel gaat het echter om voornamelijk van 
bovenaf gereguleerde gemeenschapszorg, die in veel gevallen fungeerde als een ‘laatste halte’. De 
hieronder volgende alternatieven voor armenzorg gaan daaraan vooraf en betreffen vormen van 
inkomstenverwerving die in belangrijke mate afhankelijk waren van de eigen initiatieven, keuzes 
en beslissingen van de (potentiële) armen.
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Hiermee hangen ook de meer geïnstitutionaliseerde vormen van onderlinge zorg zoals de gil-
den, fondsen en beurzen samen, die al in hoofdstuk 5 van dit deel zijn behandeld. Velen die bij 
deze min of meer alternatieve vormen van armenzorg terechtkwamen, zouden bij het ontbreken 
ervan in de bedeling zijn geraakt. In een aantal gevallen vormden dergelijke alternatieven een 
bestanddeel van het inkomen waarop de armenzorg een aanvulling verstrekte.

on D e r l i n g e h u l p -  fA m i l i e ,  bu r e n,  v r i e n D e n e n k e n n i s s e n

Wie niet in aanmerking kwam voor ondersteuning via gilden, fondsen en beurzen, kon over het 
algemeen enige hulp verwachten van ‘sociaal kapitaal’ in de vorm van burenhulp, de mogelijkheid 
van kopen op krediet of van opbouw van – getolereerde – huurschulden. Het gaat hier vooral om 
kortstondige alternatieven voor bedeling of voor vormen van hulp waarop de bedeling weer een 
aanvulling kon zijn.1218

Van de mensen die geen of een onvoldoende beroep konden doen op fondsen, terwijl ze naar 
armoede dreigden af te glijden, zullen velen – in ieder geval aanvankelijk – hulp hebben gehad 
uit de nabije omgeving, van familie en vrienden, buren en kennissen. De buurten in een stad, of 
buurtschappen op het platteland, waren na het gezin en de huishouding de kleinste eenheden bin-
nen de samenleving, waar een groot deel van het wel en wee van het dagelijks leven zich afspeelde, 
waar vriendschappen werden gesloten, maar ook conflicten ontstonden. In het geval van burenhulp 
berustten de motieven niet louter op menslievendheid, maar ook op eigenbelang. In feite was 
dergelijke wederkerige hulp een mechanisme dat fungeerde als onofficiële verzekering in geval van 
tegenspoed.1219 De ondersteuning kon bijvoorbeeld bestaan uit de uitdeling van gedragen kleding, 
het toestoppen van eten door een werkgever, of de hulp die familie of buren aan kinderen van 
overleden naasten verleenden. De informele hulp had vermoedelijk een behoorlijke omvang, maar 
heeft juist vanwege haar karakter in archivalia vrijwel geen sporen achtergelaten.

Wanneer iemand door een speling van het lot in armoedige omstandigheden kwam te verkeren, 
staken in veel gevallen familie, vrienden, buren en kennissen aanvankelijk een helpende hand toe. 
Bleken de behoeftige omstandigheden echter van een meer blijvende aard te zijn, dan richtten 
degenen die tot dan informele hulp verleenden, zich waarschijnlijk veelal met een verzoek om 
hulp tot de diaconie of tot het stadsbestuur. In Groningen komen zij in de notulen, protocollen 
en rekesten voor als ‘vrinden’, een meeromvattend begrip dat ook kon slaan op familieleden of 
buren.1220

De 73-jarige Geertruid Meinders, bijvoorbeeld, kwam in 1771 bij de diaconie terecht, nadat 
‘de vrinden’ haar gedurende een week hadden onderhouden. De diaconie kende haar een wekelijkse 
subsidie toe van 16 stuivers en een half brood en bood Geertruids ‘vrinden’ ook een dergelijk week-
bedrag aan. Deze bedankten, waarop het bedrag als gift in de bus van de diaconie werd gestort.1221 
Hulpverlening door ‘vrinden’ strekte zich tevens uit tot ouderloze kinderen. Bij het wegvallen van 
ouders waren zij blijkbaar de eersten die zorgden voor opvang. Zo werd de tienjarige Jacobus Jans 
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als wees (kind van Jan Jacobs en Hillegjen Popkes) in juli 1726 ‘door vrinden’ naar het diaconie-
kinderhuis gebracht.1222 Van de vier nagelaten kinderen van Frans Jans en vrouw kwamen de twee 
jongsten voor rekening van de gereformeerde diaconie, terwijl ‘vrinden’ verantwoordelijk bleven 
voor het onderhoud van de andere twee.1223 Van echte vriendschap, dus niet in de zin van verwant-
schap, was sprake toen in 1747 een zekere Jannes de Weert zich per rekest richtte tot het stads-
bestuur om een vijftienjarige dochter van de weduwe Bonecamps ‘waartoe enigsints bevrint is’ in 
het Groene Weeshuis op te nemen. Tot dan toe had Jannes voor een groot deel in haar onderhoud 
voorzien, maar hij zag niet langer de mogelijkheid dat voort te zetten. Het stadsbestuur honoreerde 
zijn verzoek.1224

Een voorbeeld van hoe naburen opkwamen voor behoeftigen, betreft het rekest van Arent 
Pieters en Henrijke Bartels. Zij gaven in 1773 aan het stadsbestuur te kennen, hoe hun naburen, 
Arent Nannes en Jan Hindriks, bij de ‘Drekstoep’ in uiterste armoede ziek te bed lagen, met respec-
tievelijk drie kinderen en één kind.1225 De 75-jarige Geertruijd Hendriks richtte zich in december 
1751 om ondersteuning tot de gereformeerde diaconie, die haar een uitkering van zes stuivers en 
een brood toekende. Zij vertrok uiteindelijk zonder geld van de diaconie te hebben genoten naar 
vrienden in de hoop om van hen onderstand te krijgen, naar echter bleek tevergeefs. En zo keerde 
zij in het voorjaar terug bij de Groninger diaconie, die haar vervolgens acht stuivers en een brood 
toebedeelde.1226 

De burenhulp was niet uitsluitend informeel, er bestonden wel degelijk gewoonten, regelingen en 
afspraken. In de Stad was, zoals overigens ook in andere steden en op het Groningse platteland, sprake 
van een gereguleerde vorm van burenhulp. Het waren de ‘naburen’ die naar gewoonte een helpende 
hand toestaken, tijdens hoogtijdagen als geboorten en bruiloften, en bij tegenslagen, zoals ziekte of 
overlijden.1227 Welk een belangrijke rol burenhulp speelde, bleek duidelijk tijdens de grote pestepi-
demie die de Stad in 1623 teisterde. Reeds een jaar eerder had het stadsbestuur de naberdiensten in 
sterfhuizen ingeperkt met een verbod op het aanrichten van lijkmalen en het schenken van leedbieren 
en daarmee de buren hun geliefde eet-en-drinkpartijen ontnomen. Toen het stadsbestuur omwille van 
het zoveel mogelijk voorkomen van besmetting tijdens de pestepidemie voor het ten grave dragen van 
de slachtoffers ook nog eens speciale lijkdragers aanstelde, die zich volgens een deel van de bevolking 
onbetamelijk gedroegen, barstte de bom: het pestoproer was geboren.1228

Een organisatorische basis van burenhulp waren de kluften. Deze kleine eenheden waarin de 
Stad was opgedeeld, zijn min of meer te vergelijken met wijken. Een dergelijke stadsindeling was 
ten tijde van de Republiek, maar ook reeds daarvoor, vrij algemeen. In Leeuwarden en in Kampen 
heetten ze bijvoorbeeld ‘espels’ en in Leiden en ’s-Hertogensbosch ‘bonnen’. Er bestaan aanwijzin-
gen dat de Stad in de dertiende en veertiende eeuw was ingedeeld in vier kluften.1229 Vermoedelijk 
waren het er in de vijftiende eeuw nog zes, die na verloop van tijd via vijf weer werden terugge-
bracht naar vier in de tweede helft van de zeventiende eeuw.1230 Deze kluften, vergelijkbaar met 
buurtschappen op het platteland, waren de kleinste organisatorische eenheden die voorkwamen in 
het Friese kustgebied. Ze speelden een belangrijke rol in het dagelijkse leven, onder meer bij het 
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onderhoud van muren en grachten, bij de organisatie van waakdiensten en verdediging, bij toezicht 
op het sterfhuis, bij de inning van belastingen, bij toezicht op de woningbouw en bij de huisvesting 
van vreemdelingen. In de zeventiende eeuw fungeerden de kluften ook als buurtverenigingen voor 
het organiseren en verstrekken van sociale zorg en kwamen ze als zodanig tevens voor onder de 
benaming ‘buurt’ of ‘gilde’. Het stadsbestuur stelde voor dergelijke burenhulp in 1655 een regeling 
vast.1231 In zulke kluften hield men nauwkeurig bij wie voor een bepaalde dienst aan de beurt was. 
Die diensten waren burenplichten, ook wel ‘nabuurschap’ genoemd, die vooral speelden tijdens 
grote gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk en overlijden. Volgens beschrijvingen van de 
nabuurschap op het platteland behoorde aanvankelijk ook ziekenzorg daartoe. Aan het hoofd van 
de kluften op het platteland stond een bestuur van een older- en een jongerman; in de Stad kende 
men de ‘kluftheren’, ook wel ‘kluftmeesters’ genoemd.1232 In hoeverre de hulp van buren in de 
Stad in geval van armoede verder ging dan de formele burenplicht, is een vraag die met de huidige 
kennis van zaken niet valt te beantwoorden.

De Stad kende een nog fijnmaziger systeem in de vorm van rotten, waarin de burgervaande-
len waren onderverdeeld. Aan het hoofd hiervan stonden de rotmeesters. Zij hadden reeds in de 
zeventiende eeuw het toezicht op eventuele vreemdelingen die in de stad verbleven, samen met de 
officieren van de burgerwacht, de hopmannen, luitenants en vaandrigs.1233 In de loop van de acht-
tiende eeuw werd hun functie verder geformaliseerd en kreeg deze organisatie vooral belang vanwe-
ge het systeem van akten van indemniteit, dat de stad invoerde in 1755. Het waren de rotmeesters 
die aan de kluftheren een lijst moesten overleggen van degenen die van elders afkomstig waren en 
geen akte van indemniteit konden overleggen.1234 Deze akten behelsden een borgstelling van een 
stad voor inwoners die naar elders vertrokken, ingeval zij aldaar tot armoede zouden vervallen. 
Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw waren dergelijke akten in de gehele Republiek 
een algemeen verschijnsel. Ze bleven dat tot 1870, toen het domicilie van onderstand de feitelijke 
woonplaats werd.1235 De rotten, waarin de kluften waren onderverdeeld speelden dus als buurten 
een belangrijke rol op het gebied van de openbare veiligheid en orde en de immigratie.1236

‘ze l f h u l p’

Een mogelijkheid om in geval van armoede en bij ontstentenis van voldoende hulp van buren of 
familie, vrienden en anderen enig inkomen te verwerven, was om zelf iets tot leniging ervan te 
ondernemen, bijvoorbeeld door naar elders te vertrekken in de hoop op een beter leven. Onder 
de noemer ‘zelfhulp’ kan een bonte verzameling van middelen worden bijeengebracht die armen 
aanwendden om enigermate in hun eigen onderhoud te voorzien. Tot de legale middelen behoor-
den verpanding (belening) en migratie. De meeste andere handelingen zijn samen te vatten onder 
de benaming (semi)criminaliteit, aangezien ze toentertijd strafbaar waren: bedelarij (tenzij met 
toestemming van de overheid), prostitutie, diefstal, heling, oplichting, smokkel, verlating, te von-
deling leggen, kindermoord en oproer.1237
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ve r pA n D i n g 

Net als in vele steden en dorpen elders in de Republiek bestond in Groningen de mogelijkheid 
om eigendommen te belenen.1238 De Stad bezat sinds 1628 een bank van lening, toen ‘Tafel 
van Lieninge’ genoemd, waar mensen die geld nodig hadden, goederen als onderpand konden 
inbrengen, in ruil waarvoor zij dan enige contanten ontvingen.1239 In het genoemde stichtingsjaar 
verleende het stadsbestuur een octrooi aan een zogenaamde tafelhouder die de bank van lening 
exploiteerde. De eerste tafelhouder was een zekere Robert van Belle. Hij kreeg van de Stad als 
bedrijfspand een huis aan de Grote Markt aangewezen, vlakbij de Martinitoren. De opeenvol-
gende tafelhouders gebruikten dit pand met een onderbreking in de periode 1735-1766, toen de 
bank van lening gevestigd was in een pand in de Poelestraat, gelegen tegenover de Peperstraat. De 
tafelhouder mocht volgens de bepalingen van 1628 van alle te belenen goederen, de zogenaamde 
panden, die mensen bij hem inbrachten voor iedere op een dergelijk onderpand verstrekte caroli-
gulden een plak per week berekenen, hetgeen neerkwam op een rente van maar liefst 32 procent 
per jaar. De rente werd in 1649 bij de verlening van een nieuw octrooi aangepast. Wanneer degene 
die de panden had ingebracht, ze niet binnen een periode van een jaar en zes weken kwam lossen, 
moesten hun panden in het openbaar worden verkocht. In de volgende decennia veranderde er 
weinig aan de voorwaarden voor de pacht van de ‘Tafel’ en de gehanteerde rentepercentages.1240 

Onder de bedeelden die de gereformeerde diaconie opnam, waren slechts enkelen die goederen 
hadden verpand.1241 Zo had Helena Schilts, door de diaconie opgenomen in 1757, ‘nog eenige kle-
ren in de bank van lening’. Hetzelfde gold het na haar opgenomen echtpaar Jurjen Jacobs en vrouw, 
met ‘nog eenig goet in de bank van leening’. Lammegien Claassens had bij haar opname in het 
daaropvolgende jaar nog ‘1 deken, die verpand staat’. Tot slot had Hillegijn Alberts in 1777 enige 
kleding ‘in de lienbank’, te weten een ‘blau vijfschaft buisje’, een ‘baje rok’ en een ‘blau tijrenteinen 
schuit’.1242 De notulen van de gereformeerde diaconie bevatten over de periode 1731-1795 slechts 
vijf vermeldingen van verpande goederen. Zoals de ‘vrou van Tuinman’ in de achtste kluft, die in 
de aanvang van december 1769 de diakenen tevergeefs verzocht ‘haar kindergoed, dat in de lom-
mer v[er]set is, te mogen lossen’.1243 Een andere vermelding betrof een autorisatie van de diakenen 
van de negende kluft om in 1780 ‘eenige Lombert zeduls of in de bank van leening zijn beswaart 
om dezelve goederen te lossen’.1244 In 1782 en 1783 gebeurde dat opnieuw voor de negende kluft 
en in laatstgenoemd jaar tevens voor de zevende kluft.1245 De door deze armen beleende goederen 
behelsden dus voornamelijk kleding; het merendeel van degenen die deze goederen beleenden, had 
volgens de inventarissen alleen nog de noodzakelijke gebruiksgoederen over.

Voor de geringe mate van verpanding door bedeelden van de gereformeerde diaconie zijn twee 
verklaringen aan te voeren. Ten eerste zullen degenen die door de diaconie werden opgenomen een 
middel als belening al eerder hebben benut. Ten tweede vervielen bij opname door de diaconie de 
goederen van het betreffende gezin aan de diaconie, zodat belening nadien niet aan de orde was, 
omdat de bedeelde die goederen sindsdien in ‘bruikleen’ had. Er moeten heel wat mensen geweest 
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zijn die voordien al de nodige bezittingen bij de lommerd hadden verpand om zo enig geld te 
genereren. Dat blijkt duidelijk uit de gegevens van de tafel van lening. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw (1767-1795) verstrekte de leenbank jaarlijks bedragen op beleende panden die 
in hoogte varieerden van ruim 78.000 tot meer dan 140.000 gulden, hetgeen neerkwam op een 
gemiddeld bedrag tussen de ruim drie en ruim vijf gulden per hoofd van de stadsbevolking.1246

Grafiek 5.   Bedragen van beleende panden in guldens (x 1000) bij de bank van lening te Groningen 1767-1795 en roggeprijzen 
in grammen zilver over dezelfde periode

Bron: BVL, inv. nrs. 13/1 – 13/28.

Uit de door de Groninger bank van lening verkochte panden blijkt, dat de beleners – geheel in 
overeenstemming met de bovenstaande uitkomsten – veel kledingstukken inbrachten, maar ook 
ander textiel, zoals beddengoed en lappen stof. Voorts waren het – uiteraard – de meer handzame 
en meer waardevolle voorwerpen die beleners verpandden, veelal vervaardigd van metaal in de vorm 
van tinnen pullen, borden en lepels, koperen ketels, maar ook nogal wat zilver, zoals knopen, gespen, 
bestek en oorijzers. Ten slotte was er nog het verpande goud, vaak in de vorm van ringen.1247

Wanneer we de bedragen aan beleende panden in de periode 1767-1795 vergelijken met de 
roggeprijzen over dezelfde periode (grafiek 5), dan blijken er duidelijke overeenkomsten te bestaan. 
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Ergo, in tijden dat de rogge duurder was, namen over het algemeen ook de bedragen aan beleende 
panden toe. Voor de huishoudens met lage inkomens hadden prijsstijgingen van rogge de meeste 
invloed op hun budget; het ligt daarom voor de hand, dat zij degenen waren die het meest van 
de faciliteiten van de leenbank gebruikmaakten. Dat de lommerd vooral een waardevolle functie 
vervulde voor de minderbedeelde groepen uit de samenleving, blijkt ook uit een van 1732 date-
rend verzoek van één der tafelhouders tot openstelling op zondag, waarin wordt gemeld dat vooral 
‘arbeidslieden’ gebruik van de bank maakten.1248 Elders was dat niet anders: tijdgenoten zagen een 
bank van lening deels als een voorziening voor de lagere sociale strata; reeds aan het einde van de 
zestiende eeuw motiveerden de indieners van een rekest tot oprichting van een lommerd in Zwolle 
hun aanvraag met het argument dat een dergelijke leenbank ten dienste van de armen in de stad 
was.1249

le n i n g e n e n s c h u l D e n

Voordat armen bij de diaconale bedeling terechtkwamen, hadden zij veelal schulden gemaakt. Wie 
in armoedige omstandigheden dreigde te geraken, kon dit trachten te voorkomen door – naast het 
verpanden van goederen – leningen af te sluiten of betalingen uit te stellen. In veel gevallen betrof-
fen dergelijke noodgrepen uitstel van betaling, zoals bij ‘kopen op de pof ’ of het uitstellen van de 
betaling van huur. Er zijn voor Groningen slechts enkele gevallen bekend van bedeelden van de 
gereformeerde diaconie met huurschulden, in totaal zeven. Zo moesten de diakenen in 1763 tot 
overeenkomst met schuldeisers zien te komen voor de huishuur van een zekere Catharina Wiardij, 
die in het dolhuis zat. Ook voor de verschuldigde huur van Arent Pieters’ weduwe uit de derde 
kluft trachtten de diakenen in december 1770 met de ‘creditoren’ te ‘accorderen’. Blijkbaar om 
dergelijke verwikkelingen te voorkomen, spraken diakenen van dezelfde kluft in hetzelfde jaar Jan 
Caspers en vrouw aan op hun huurachterstand. En ten slotte besloten de diakenen van de zevende 
kluft in 1780 de ‘huir van Hindrik Harms op ’t minst uit de weg te maken’, hetgeen ook neerkwam 
op schuldsanering in overleg met de schuldeisers.1250

Veel meer dan kamerhuurders waren er kamerbezitters met schulden. Van de eigenaren van 
kamers die de gereformeerde diaconie opnam, bezat een groot deel onderkomens die waren 
‘bezwaard’. Over deze schulden, variërend van enkele tientallen tot wel honderden guldens, moest 
waarschijnlijk rente worden betaald. Van de 211 kamers die voorkomen in het kamerboek van de 
diaconie waren er ten minste 71, oftewel 33 procent, bezwaard.1251

Niet alleen huizen waren bezwaard, er rustten ook hypotheken op schepen. De 35-jarige Sebe 
Arents en zijn even oude vrouw, bijvoorbeeld, verkeerden augustus 1774 zodanig in de proble-
men, dat zij hun op de helling liggende schip hadden beleend. Het gezin, dat zes kleine kinderen 
in de leeftijd van drie maanden tot tien jaar telde, ontving toen al een tijdelijke uitkering van 
de diaconie. Een kleine maand later sprongen de diakenen van de zesde kluft en de boekhouder 
van de diaconie hun bij door ‘tijdelijks ’t uitgeschoten geld te betalen’. Het gezin kwam toen wel 
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terecht bij de reguliere bedeling. Eind 1779 overleed waarschijnlijk Sebes vrouw. Het gezin kreeg 
aanvankelijk tijdelijke ondersteuning, maar kwam in februari van het volgende jaar in de reguliere 
bedeling terecht. Waarschijnlijk overleed Sebe in 1782 op ongeveer 44-jarige leeftijd, want in dat 
jaar gingen zijn kinderen naar het weeshuis, behalve zijn oudste zoon van ongeveer 19, die in zijn 
vaders sporen trad en op de vaart ging.1252

mi g r At i e

Een ander geoorloofd middel om aan de armoede te ontkomen was migratie.1253 Migratie was 
meestal verbonden aan economische omstandigheden: armen verhuisden veel vaker dan rijken. 
In steden waren een soort van ‘immigratiezones’ aanwijsbaar, waar de nieuwkomers zich – bij 
voorkeur? – vestigden en die meestal aan de randen van de stad lagen. Daar vond men tevens vaak 
religieuze minderheden die in een dergelijke situatie minder opvielen als outsiders. In deze zones 
waren ook degenen actief die zich bezighielden met toverij of daarvan werden beticht.1254 Dat was 
in Groningen eveneens het geval. De tovenares Anneke Doedens, die in de periode 1669-1675 
regelmatig werd vermeld, hield zitting in de Bloemstraat. Haar mogelijke opvolgster was ‘hinkende 
Anna’ die omstreeks 1699 als duivelbanster actief was in de Steentilstraat.1255 

In de zeventiende en achttiende eeuw was migratie naar de Hollandse steden een vrij algemeen 
verschijnsel. Zo trokken in de zeventiende eeuw heel wat Zwollenaren naar Amsterdam. In tegen-
stelling tot andere gewesten ging echter vanuit Overijssel een verhoudingsgewijs hoger percentage 
vrouwen dan mannen naar Holland. Dat hield verband met een Hollandse voorkeur voor jonge 
Overijsselse vrouwen als hulp in de huishouding. Anderzijds trok Zwolle zelf in de zeventiende 
eeuw ook een flink aantal immigranten aan. Dat zal mede te maken hebben gehad met de werk-
gelegenheid in de Hanzestad die gunstig afstak tegen de verslechterende omstandigheden op het 
platteland.1256 De bevolkingsdaling in het Leiden van de achttiende eeuw was voor een belangrijk 
deel het gevolg van migratie. Vooral in de periode 1735-1749 vertrokken veel gezinnen met jonge 
kinderen, een categorie die het sterkst werd getroffen door armoede, om hun geluk elders te 
beproeven. Na 1750 volgde juist meer immigratie, mogelijk ten gevolge van verbeterende arbeids-
omstandigheden.1257

Groningen als grote stad in het noorden trok veel migranten aan van het omringende platte-
land en verderaf gelegen streken. Bovendien boden de verdedigingswerken van de vestingstad een 
veilig heenkomen in tijden van oorlog. Dat bleek bijvoorbeeld in 1597 toen de stad duizenden 
armen telde die voor een groot deel het oorlogsgeweld op het platteland waren ontvlucht, maar 
ook in 1672 toen nogal wat Drentse vluchtelingen een goed heenkomen in de Stad zochten.1258 In 
tijden van duurte en gebrek, wanneer de diaconale kas in problemen verkeerde, waren het echter 
meestal de ‘utheemsche’ armen die als eersten van verdere ondersteuning werden uitgesloten. Dit 
was het geval in 1629, toen in totaal 21 armen uit de Stad moesten vertrekken, of moesten worden 
onderhouden door degenen die hun onderdak verschaften.1259 Tot omstreeks het midden van de 
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achttiende eeuw zou een dergelijke rigoureuze uitzetting van kansarmen niet meer voorkomen. Wel 
probeerde de gereformeerde diaconie zoveel mogelijk van dergelijke individuen en gezinnen af te 
komen, bijvoorbeeld door hun een premie voor vertrek te verstrekken. Zo kreeg de soldatenvrouw 
Tonnissien Jans in 1705 van de diakenen een daalder mee ‘om laken tot een rock’, waarbij ze tevens 
beloofde ‘na Drente te gaan om bij haar vrienden de kost selfs te winnen’.1260 In de jaarrekeningen 
van de diaconie komen veel personen voor die een eenmalig bedrag voor vertrek ontvingen om zo 
de diaconie te ontlasten. Dit was in feite een soort van afschuifsysteem dat op den duur niet meer 
zou werken en aanleiding gaf tot regulering.

Was voor de armen migratie een poging om aan armoede of geweld te ontsnappen, voor steden 
was het een middel om aan werkkrachten te komen. Het probleem was om aanbod en vraag op 
elkaar af te stemmen. Wanneer teveel gelukzoekers op een stad afkwamen en een deel van hen 
niet in de stedelijke economie werd opgenomen, leidde dat vaak tot armoede, waarbij de desbe-
treffende stad niet gebaat was. Om hieraan het hoofd te bieden, hanteerde men het beginsel van 
‘fixum domicilium’ en ontstond het systeem van akten van indemniteit. Het fixum domicilium 
waarmee de stad Groningen werkte, was ook elders in zwang. In Holland bestond reeds in de 
zeventiende eeuw een systeem van akten van borgtocht, waarbij de armvoogdij of diaconie van 
de plaats vanwaaruit potentiële armen wilden verhuizen, zich garant stelde voor hun onderhoud, 
voor het geval zij in die nieuwe woonplaats tot armoede zouden vervallen.1261 De magistraat van 
Leeuwarden voerde in 1624 de regel in, dat een nieuw ingekomene pas na twee jaar in de stad 
te hebben gewoond een beroep kon doen op de armenzorg. In 1660 verscherpten de Staten van 
Friesland de bestaande regelgeving met de uitbreiding tot een periode van vijf jaar, geldend voor 
alle plaatsen in het gewest. Aan het einde van de zeventiende eeuw voldeed deze regulering niet 
meer en volgde na 1700 een discussie over de toepasbaarheid van het fixum domicilium.1262 In loop 
van de achttiende eeuw werd dit systeem uiteindelijk algemeen toegepast in de Republiek. We zien 
dat ook in Groningen. Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw vroegen mensen die naar 
elders vertrokken in de hoop daar een – betere – toekomst op te bouwen een akte van indemniteit 
aan bij de gereformeerde diaconie. In de notulen en protocollen zijn 94 vermeldingen terug te 
vinden, waarvan 71 naar in totaal 38 bestemmingen, alle binnen de Republiek (zie bijlage 23).1263 
Daarvan bevinden zich 31 vermeldingen binnen het gewest Stad en Lande, zeven in Drenthe en de 
rest ligt verder weg. Opvallend zijn de twee bestemmingen in Holland: Rotterdam en Den Haag 
met respectievelijk tien en zes vermeldingen, des te meer, omdat de grootste stad in het gewest, 
Amsterdam, in het geheel niet voorkomt, terwijl bijvoorbeeld heel wat Zwollenaren naar die 
stad vertrokken. Binnen het gewest van Stad en Lande zijn ook twee opvallende bestemmingen, 
namelijk Hoogezand en Winschoten met respectievelijk zes en vijf vermeldingen. Hoogezand, een 
groeiende veenkolonie met vele activiteiten, bood volop werkgelegenheid, zoals het wijkgraven, 
turfsteken, scheepsbouw en scheepvaart.1264 Er is dus sprake van zekere ‘clusters’ van bestemmingen 
van migranten. Op grond van vermeldingen van akten van indemniteit in de notulen en protocol-
len van de diakenen (zie bijlage 23) kan tevens worden nagegaan, of er bepaalde piekjaren in de 
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verstrekking van indemniteitsakten waren. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met 
het fragmentarische karakter van de vermeldingen. Het blijkt, dat de akten volgens deze gegevens 
vooral werden verstrekt in de jaren zestig en de tweede helft van de jaren zeventig van de achttiende 
eeuw.

De invoering van akten van indemniteit, in het midden van de achttiende eeuw, leidde tot een 
eindeloos ‘leuren’ met armen, terwijl talrijke gezinnen door deze regels uiteen werden gerukt. Een 
goed maar treurig voorbeeld van een dergelijke gang van zaken was Harm Jans, die zich in april 
1773 wendde tot het stadsbestuur van Groningen. De in Lellens geboren Harm was ‘in groote 
armoed’ vervallen en vanwege de toen heersende duurte van levensmiddelen niet meer in staat om 
zijn vier kinderen te onderhouden. Daarvan waren er twee geboren te Wittewierum, die aldaar ook 
door de diaconie waren uitbesteed. Een derde kind was geboren te Pekela, maar de diaconie ter 
plaatse wilde dat kind niet ondersteunen. Van het vierde kind van Harm Jans maakten de diakenen 
geen gewag. Maar ook de vader zelf vormde een probleem: ondanks het feit dat hem meermalen 
was aangezegd een akte van indemniteit voor zijn eigen persoon aan de boekhoudend diaken te 
doen toekomen, was Harm in gebreke gebleven. En zo werd hem uiteindelijk ‘de inwoning in deze 
stad en diens tafel [...] ontzegd [… en] gelast dezelve dadelijk met der woon te verlaten’.1265
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7  Armencultuur

in l e i D i n g

Naast alle geoorloofde middelen om aan geld te komen, bestonden er middelen van zelfhulp die 
zich bevonden aan de rand van of zelfs op het criminele vlak. Bij de door de gereformeerde diaconie 
bedeelde huishoudens kwamen ze zelden voor. Dat is eigenlijk ook logisch: wie zich op zulke paden 
begaf, plaatste zichzelf immers min of meer buiten de orde die de kerkelijke samenleving – en daar-
mee de diaconie – voorstond. Bedelarij was op de rand van het criminele, maar de andere hieronder 
genoemde middelen waren zonder meer strafbare handelingen, die bij gerechtelijke vervolging 
resulteerden in zware straffen. Niet alleen sloten bedeelden zichzelf van ondersteuning uit door zich 
schuldig te maken aan strafbare vergrijpen, het waren juist de gezinsleden van ontspoorden die in 
de bedeling terechtkwamen. Dat kon bijvoorbeeld zijn, omdat een partner of ouder afwezig was 
wegens verlating, desertie, of vanwege straffen als verbanning, opsluiting of executie. Er kwamen 
onder de bedeelden nogal wat ‘verlaten’ vrouwen voor.

be D e l A r i j

Een activiteit die op de rand van de criminaliteit balanceerde, was bedelarij. Ten tijde van het ancien 
régime bewoog de houding van de overheid ten aanzien van bedelarij zich van toestaan, via gedo-
gen, tot verbieden. Over het algemeen trachtte de overheid door maatregelen zoveel mogelijk de 
bedelarij uit te bannen of in ieder geval binnen de perken te houden. Zo was in ’s-Hertogenbosch 
het bedelen op beperkte schaal toegestaan en kregen sommige armen een zogenaamde bedelpen-
ning als teken dat het hen was toegestaan aalmoezen te vragen. In 1775 telde Den Bosch op vier 
wijken 34 bedelende personen op een totaal van 344 bedeelde huishoudens.1266

Het is min of meer aan het optreden van de stedelijke overheid af te lezen, hoe bedelarij van 
tijd tot tijd in golven de Stad overspoelde. In de periode van vlak na de Reductie tot aan het begin 
van het Twaalfjarig Bestand in 1609 was de situatie op het platteland zo onveilig, dat velen hun 
toevlucht zochten in de door vestingwerken beschermde stad.1267 Daaronder waren nogal wat 
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‘lantlopers’ en onder hen waren er blijkbaar die leefden van voorstellingen die ze opvoerden. Zo 
klaagde de kerkenraad in januari 1603 over ‘die daeghelijckse spelen offte spectaculen der lantloo-
pers diewelcke het gelt uuth der stadt draegen’ en verzocht de magistraat om hiertegen maatregelen 
te nemen. Een maand of twee later ging een verzoek van de kerkenraad uit naar het stadsbestuur 
om ‘de heijdenen (zigeuners) uuth der stadt te verdrijven’.1268

 In weerwil van de verscherping van maatregelen tegen bedelarij, bleven er van tijd tot tijd 
klachten over de aanwezigheid van bedelaars binnenkomen. Naast de invloeden van sociaaleco-
nomische en politiek-maatschappelijke omstandigheden had de toestroom van bedelaars naar de 
Stad ook te maken met een van tijd tot tijd optredende verslapping van de controle. Zo klaagde 
de diaconie ondanks eerder getroffen maatregelen tegen bedelarij in 1607 over de ‘beswaeringhe 
aengaende die armen die uuth di Ommelanden hijr komen woonen, welcke mede die aelmoessen 
genieten’ en mede van ‘die groote moetwille unde stoltheit sommiger armen’. In reactie op deze 
situatie besloot de kerkenraad om in samenwerking met het stadsbestuur een armenorde te maken, 
die uiteindelijk gereedkwam in 1610.1269 Toch zag de Stad zich genoodzaakt om in de jaren 1612, 
1614 en 1620 maatregelen tegen bedelarij te herhalen.1270 Uiteindelijk vaardigde het stadsbestuur 
in 1621 een plakkaat uit tegen de ‘diversche stercke Bedelaren ende andere Vagebunden alhier in 
onser Stadt nederghesettet ende noch dagelyx meer ende meer, so hier ende daar in hoecken en 
winckelen solden nedersetten’. Dit plakkaat gelastte alle bedelaars die niet door werken in hun 
levensonderhoud voorzagen binnen veertien dagen de stad te verlaten en niet terug te keren. 
Overtreders wachtte een fikse straf. Tevens bevatte het plakkaat strafmaatregelen die ingezetenen 
ervan moesten weerhouden om dergelijke bedelaars onderdak te bieden.1271 Dat het stadsbestuur 
in 1629 opnieuw een ordonnantie uitvaardigde tegen de toeloop en vestiging van armen, maar 
ook bedelaars, had alles te maken met de benarde tijdsomstandigheden.1272 In het resterende deel 
van de zeventiende eeuw bleven klachten over ‘omlopende’ bedelaars voorkomen.1273 Zo klaagde 
de kerkenraad in 1660 dat het

omlopen der bedelaers so van de gene die in de Stadt wonen, als van de gene, die van elders komen, dagelicks meer-

der wert, so dat se den gantschen dach tot in den laten avont de inwoonders voor haren deuren te comen.1274

Een jaar later was sprake van een soortgelijke situatie:

datter dagelicks eene groote menichte van vremde bedelaers de statt beswaerde, die van alle canten herwaerts te 

schepe en[de] te voete overquamen, oock sommige hier bleven.1275

Ondanks het strenge optreden van het stadsbestuur bleef er aanvankelijk een mogelijkheid tot 
bedelen bestaan. Wie daarvoor in aanmerking wilde komen, moest zijn naam, leeftijd en woon-
plaats opgeven bij de diaconie en kon dan vervolgens toestemming tot bedelen krijgen, gekoppeld 
aan een teken, dat de bedelaar zichtbaar op de borst diende te dragen. Vreemde bedelaars die door 
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de diaconie waren toegelaten, mochten gedurende drie dagen in de stad vertoeven.1276 Een voor-
beeld van een bedelaanvraag was die van de melaatse Hans Hansen, die in 1634 het stadsbestuur 
op grond van zijn ziekte verzocht om met bedelen in zijn onderhoud te mogen voorzien. In zijn 
geval weigerden Burgemeesters en Raad echter het verzoek in te willigen en droegen zij in plaats 
daarvan de aartsdiaken op om Hans Hansen een wekelijkse uitkering te verstrekken.1277

Het van tijd tot tijd felle optreden tegen bedelaars hield mede verband met het feit dat het bede-
len vaak gepaard ging met ‘kleine criminaliteit’, zoals diefstallen. Alle 22 personen die in de periode 
1618-1650 werden veroordeeld wegens bedelarij, hadden meer dan alleen dat op hun kerfstok, of 
werden daar in ieder geval van verdacht. Dat was ook logisch, want wie alleen bedelde en verder 
geen strafbare feiten pleegde, kon – zonder veroordeling – door de diakendienaren, eventueel geas-
sisteerd door de dienaren van de schout, uit de stad worden gezet. De gangbare straf voor bedelen 
in combinatie met criminele activiteiten was aanvankelijk verbanning. Het kwam echter ook voor 
dat ‘vagabunden’ werden opgesloten, want in 1624 verordonneerde het stadsbestuur ‘dat de kel-
der onder de sacristije weder opgeschoont zal worden om alle vagabunden enige dagen daer in te 
setten ende also gestraffet zijnde weder uith dese stat te brengen’. Nog in 1629 werden bedelaars 
opgesloten in het ‘oude tuchthuis’.1278

De oudst bekende gerechtelijke veroordeling wegens bedelarij in de stad Groningen dateert 
van 1618. Zij behelsde de verbanning van een vagebond bij wie gestolen goederen waren aange-
troffen. Het daarop volgende jaar werden verschillende personen verbannen, omdat ze ‘een jaer 
lanck’ hadden gebedeld, terwijl ze sterk genoeg waren om met werk in hun eigen onderhoud te 
voorzien. Onder hen was een vagebond die ‘verscheiden foulen’ had begaan.1279 Een zekere Phebe 
Aickens had omstreeks 1625 geleefd als een vagebond en daarbij ‘eentvogels’ gestolen. Voordat hij 
uit de stad werd gebannen, moest hij eerst nog de kosten van zijn gevangenschap betalen.1280 En 
inmiddels volgde ook de eerst bekende straf voor het huisvesten van bedelaars: Derck Fresemans 
verschafte in zijn ‘ergerlijck ende quaet huys’ onderdak aan bedelaars en ‘quaet gespuys’ en werd 
op grond daarvan eveneens verbannen.1281

Het tuchthuis, opgericht in 1609 door de Stad en twee jaar later omgezet in een provinciaal 
tuchthuis, was speciaal bedoeld voor opsluiting van ‘vagabonden en bedelaers ten plattelande’, die 
volgens de Staten in 1661 in groten getale rondzwierven.1282 Deze gewestelijke instelling had zeker 
de nodige voordelen voor de Stad, want niet zelden trachtten dergelijke ‘vreemde armen’ immers 
ook daar hun kostje op te scharrelen. Na 1670 kwamen bedelaars steeds vaker in het tuchthuis 
terecht, maar degenen die werden veroordeeld tot verbanning naar dit tuchthuis zijn niet terug 
te vinden in de criminele sententies van de Stad, hetgeen mogelijk betekent dat bedelaars zonder 
vorm van proces als tuchtelingen konden worden opgenomen. Duidelijk is in ieder geval, dat het 
omstreeks 1700 vooral de diakendienaren waren die in de Stad bedelende personen opbrachten.

Over de periode 1701-1709 treffen wij weinig vermeldingen aan van bedelaars in het tucht-
huis. Wel zijn er voor die periode de nodige vermeldingen van bedelende soldatenvrouwen in de 
Stad. Dat betrof in 1707 een door de diaconie afgemonsterde soldatenvrouw, ‘omdat sij buijten 
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gaat bedelen’.1283 Datzelfde jaar kregen Trijntien Egberts en Grietien Tijlmans uit de derde kluft, 
wier mannen eveneens soldaat waren, beide een uitkering in stuivers en brood ‘onder conditie 
niet te bedelen’. En in 1709, ten slotte, ‘herstelden’ de diakenen soldatenvrouw Geesien Martens 
op zes stuivers en één brood op voorwaarde ‘van niet te bedelen’.1284 Omstreeks 1710 volgde een 
nieuwe golf van bedelaars die werden opgesloten, een situatie die voortduurde tot 1712. Daarna 
treffen wij slechts sporadische vermeldingen aan. De optekeningen van bedelende soldatenvrouwen 
vallen binnen de periode van de Spaanse Successieoorlog (1702-1715), toen de soldaten van de 
Groninger regimenten in verband met die oorlog elders vertoefden, waardoor talrijke soldatenge-
zinnen kampten met een gebrek aan inkomsten.

Sommige bedelaars bedachten nogal originele voorwendsels om misbruik te maken van de naïvi-
teit en goedgeefsheid van inwoners. Zo verstoutte een tweetal ‘vremde’ bedelaars zich einde 1751 een 
collecte te houden voor een afgebrande kerk of afgebrand dorp ‘in of omtrent het Oldenburgsche’. 
Ze toonden als ‘bewijs’ een boekje, waarin vermeld was dat de diaconie van Groningen hun daartoe 
de somma van 40 gulden had gegeven. Deze zogenaamde aalmoes, die volgens de diaconie ‘geheel 
en al onwaaragtig’ was, gebruikten zij als voorwendsel om verscheidene mensen in de stad een gift te 
vragen. De verbolgen kerkenraad zon op middelen om dergelijke bedriegerijen in het vervolg te voor-
komen en stelde voor ‘dat men niemand der vr[em]delingen iets soude geven, dan op publijke toela-
tinge van Borgermeesteren en Raad’. Om anderen voor dergelijk bedrog te waarschuwen, maakte de 
diaconie het voorval tevens bekend in de plaatselijke kranten.1285 Op zich waren dergelijke collecten, 
maar dan voor werkelijk goede doelen, echter geen uitzondering. In 1675 kwamen er bijvoorbeeld 
personen collecteren voor de afgebrande kerk van Juchem.1286

De bedelaars beantwoordden niet altijd aan het stereotiepe beeld van de zogenaamde ‘sterke 
bedelaars’, een benaming voor rondtrekkende vagebonden zonder beroep of vaste woonplaats. 
We zagen dat reeds bij de bedelende soldatenvrouwen ten tijde van de Spaanse Successieoorlog, 
maar er waren ook inwoners van de Stad die inkomsten uit bedelen hadden. In totaal zijn over de 
periode 1731-1795 twaalf gevallen bekend van bedeelden die in verband met bedelen worden ver-
meld.1287 Aan enkelen verstrekte de diaconie een toelage die de persoon in kwestie van het bedelen 
moest afhouden. In feite was dit een uitkering als een middel tot disciplinering. Onder hen was de 
40-jarige Barber Cornelis met haar drie jonge kinderen, die in 1731 veertien stuivers en anderhalf 
brood ontving op voorwaarde, dat ‘sij het beedelen laeten’ zou. Dezelfde voorwaarde stelden de 
diakenen dat jaar aan IJzaac Jurjens en in 1733 aan Hindrik Derks. Dat gold eveneens in 1743 de 
78-jarige Geert Harms en in 1752 de 74-jarige Lammert Theijle en de 76-jarige Bonfleur. Ten slotte 
verstrekten de diakenen in 1766 mogelijk onder deze voorwaarden ook een uitkering aan de 69-jarige 
Feyko Emkes, want zij noteerden bij haar naam ‘legt altijd te bedelen’.1288 Niet altijd was een dergelijk 
optreden afdoende. De diakenen beëindigden in 1732 de uitkering van een zekere Tonke Doedens 
wegens bedelen. De 57-jarige Elsje Pieters met één kind kreeg in mei 1745 veertien stuivers en een 
brood, met daarbij de waarschuwing, dat zij zou worden ‘gecasseerd’ indien ze zou bedelen. En dat 
gebeurde inderdaad eind oktober van dat jaar.1289 Geert Roelfs ging in 1756 ondanks waarschuwin-
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gen langs de huizen bedelen en ontving daarom geen geld en brood meer van de diaconie totdat 
hij zich zou melden en beloven zulks te laten. Dan casseerden de diakenen in 1767 nog Jasper 
Everts’ weduwe, die met haar zoon buiten kennis der diaconie ging bedelen in Drenthe.1290 Deze 
bestraffing kwam twee jaar nadat een zoveelste bedelverbod was uitgevaardigd. Dergelijke verboden 
volgden nogmaals in 1769 en 1774. In feite vormden deze bedelverboden vanuit het gezichtspunt 
van het stadsbestuur een noodgedwongen maatregel bij het ontbreken van een werkhuis.1291 Zeer 
opvallend en schijnbaar in tegenstelling met het diaconale beleid was de motivatie voor een uitke-
ring die de gereformeerde diakenen in 1782 verstrekten aan Elsjen Jans, namelijk om dat zij niet 
in staat is meer te bedelen’.1292 Deze laatste zinsnede lijkt te suggereren, dat haar bedelarij ook in de 
achttiende eeuw nog een geoorloofde vorm van inkomstenverwerving was. Voor Lucretia Boekholt 
was dat, ten slotte, aan het einde van de achttiende eeuw niet het geval, want zij ging in 1794 
wegens bedelen in het ‘hok’.1293

Niet alleen de gereformeerde diaconie had te maken met aspirant-bedeelden of reguliere bedeel-
den die gingen bedelen, want in 1721 maakten de ‘opsienders over de Lutherse en Katholieke 
armen’ gewag van bij de straten bedelende mensen die feitelijk in aanmerking kwamen voor 
onderhoud door de evangelisch-lutherse en rooms-katholieke diaconieën. Deze wilden het bedelen 
beletten, wanneer het stadsbestuur hun daartoe de permissie gaf.1294 Dit betekende, dat er op dat 
moment in de Stad de nodige lutherse en rooms-katholieke armen waren die buiten de diaconale 
opvang van de eigen denominatie vielen en met bedelen in hun onderhoud voorzagen.

pro s t i t u t i e

Een ander, zeker strafbaar middel om in het eigen onderhoud te voorzien was prostitutie. Hierbij 
is het de vraag, in hoeverre prostituees tot uitoefening van hun beroep werden gedreven door 
armoede. Een antwoord daarop is niet eenvoudig te geven. Als illegale activiteit speelde prostitutie 
zich af in het verborgene en bestond er zodoende geen registratie van, behalve in geval van ontdek-
king, voornamelijk wanneer betrokkenen in aanraking kwamen met justitie. In Leiden verklaarden 
de meeste van de tussen 1750 en 1811 gearresteerde prostituees dat zij voor het oudste beroep 
hadden gekozen wegens armoede.1295

Daarbij moet – evenals bij verklaringen van Groningse prostituees – er rekening mee worden 
gehouden, dat het hierbij om een sociaal wenselijk antwoord kon gaan; dat wil zeggen: de over-
treedster had zich gedwongen gezien om vanwege armoedige omstandigheden dit strafbaar feit 
te plegen. Behalve het probleem van de representativiteit van de gegevens en de betrouwbaarheid 
van de verklaringen is er dat van de gehanteerde terminologie in de contemporaine bronnen. Een 
overspelige vrouw werd in de zeventiende en achttiende eeuw gemakkelijk een ‘hoer’ genoemd, 
zodat die term op zich moeilijk gebruikt kan worden om prostitutie te achterhalen. In de criminele 
sententies van het gerecht van de stad Groningen komen in de periode 1616-1795 ‘hoererie’ en 
daar aan gerelateerde zaken 155 maal voor.1296 Het gemiddelde van minder dan één zaak per jaar 
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is weinig voor een relatief grote stad als Groningen, waar bovendien een garnizoen was gelegerd. 
Dat prostitutie ondanks deze relatief schaarse vermeldingen in de Stad wel degelijk een rol speelde, 
blijkt uit de bepalingen over het optreden tegen en de vervolging van hoererij, die het stadsbestuur 
meermalen uitvaardigde. 

De magistraat vaardigde dergelijke ordonnanties uit in de jaren 1596, 1601 en 1608. In eerst-
genoemd jaar sprak hij zich uit tegen ‘oneerlycke harbergen ende openbare hoerenhuysen’ die 
dadelijk zouden moeten worden opgeheven. Naar aanleiding van diverse klachten trad hij op in 
1629.1297 In dat jaar en het voorafgaande speelde een beruchte sm-kwestie van gewezen raadsheer 
en toenmalig lid van de Staten van Stad en Lande, Joannes Luleffs.1298 Gedurende anderhalve eeuw 
volgden er vooral van de zijde van de kerkenraad regelmatig klachten over prostitutie, met name 
over bordelen – vaak in herbergen – die meestal werden aangeduid met de term ‘oneerlike huisen’ 
of ‘hoerhuisen’. Andere klachten van het consistorium volgden in de jaren 1652, 1655, 1656 en 
1661. Vervolgens klaagde de kerkenraad nog over hoererij in 1676.1299 De magistraat trad niet op 
eigen initiatief op tegen prostitutie, maar meest naar aanleiding van klachten en ontdekking van 
bepaalde gevallen, zoals in de jaren 1635 en 1644. Hij vaardigde nog plakkaten uit in de jaren 
1669, 1689 en 1718. In de laatste ordonnantie vermeldde de magistraat

Alsoo der ervaringe leerd, dat de Hoererie in deze Stadt meer en meer werd gepleegd, en dat er herbergiers en 

andere Persoonen werden gevonden soo in dese Stadt als buiten de poorten die oneerlijke Vrouwspersonen aan-

houden en tolereren dat in haare Behuisingen Hoererie werde gedaan.

Degenen die dit ondanks het hernieuwde plakkaat van 1669 nog deden, zouden ‘sonder eenige 
genade anderen ten exempel an de kaak werden gestelt, en voorts ten eeuwigen dage uyt dese 
Provintie werden gebannen’. Hetzelfde lot wachtte alle ‘oneerlijcke Vrouwspersoonen, die haar in 
soodane Huisen ophouden en laaten vinden’.1300

Wat had dit alles met armoede te maken? Vermoedelijk bevonden veel van de ‘oneerlicke hui-
sen’ zich in de armere wijken, aan de rand van de Stad. Zo lag het hoerhuis ‘De Drie Steernen’, 
waar Joannes Luleffs in 1628 zijn sm-praktijken botvierde, tussen de Here- en de Oosterpoort, in 
de buurt van de Prinsenstraat, een gebied waar de prostitutie reeds tierde in het midden van de 
zestiende eeuw.1301 De klachten van de kerkenraad in 1655 hadden betrekking op ‘eenige bekende 
hoerhuijsen in d’Muskefluijters ganck, alsmede bij d’Nijeuwe Ebbinge poorte’1302 Het ‘zeer oneer-
lick huijs’ huis dat diaken Brants in 1661 had bezocht, lag bij de West-Indische timmerwerf. 1303 
En dan was er in 1676 op het Zuiderdiep een ‘hoerhuis’ ontdekt waar ‘een geen klein scandael 
voorgevallen [was] met sekere hoere aldaer’.1304

In zeker een viertal gevallen van prostitutie in de Stad bestond een verband met armoede. Een 
schout en twee van zijn onderhorigen speelden in 1730 een actieve rol in de prostitutie. Zij zetten 
twee vrouwen aan om mannen te verleiden, waarop zij als politiedienaren vervolgens de slachtoffers 
konden ‘betrappen’ met het doel ze te chanteren. De schout wachtte ontslag en betaling van de 
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gerechtskosten, de anderen werden verbannen. Dit betekende uiteindelijk in 1733 voor de elfja-
rige Kasper Bastiaans dat hij als zoon van een ‘gebannen schultendienaar’ in het diaconieweeshuis 
terechtkwam.1305

De circa 57-jarige Zieke Jans, die geboren was te Delfzijl, fungeerde in 1756 als koppelaarster 
en hield er een bordeel op na. Zij bekende voor het gericht van de Stad Groningen, dat zij zich

niet alleen heeft laten gebruijken tot het overbrengen van boodschappen, en uijtvoeren van commissien voor 

befaamde vrouwlieden, bij haar ook voor hoeren een bordeel ophoudende, de persoonen bekent, en zulx tot veler-

leij kwade eindens als meede het opsoeken van vrouwspersonen om bij deese of geene manspersoon te koomen, en 

wel met sterke aanradinge op dat sij de beloofde vereeringe mogte deelagtig worden; Maar daar en boven sig niet 

ontsien om alleen, en geaccompagneert van de vrouw van de Luijt[enan]t Clant en andere verscheiden personen 

onder veelerleij voorwendels, en met bedreijginge gelt af te persen, te ontfangen en daar in te deelen.

Het kwam haar te staan op een veroordeling om aan de kaak gesteld en vervolgens gegeseld te 
worden, om daarna voor de duur van zes jaar in het tuchthuis te worden opgesloten en ten slotte 
te worden verbannen uit de Stad, de stadsjurisdicties en de provincie.1306 Enkele weken voordat 
zij uit het tuchthuis vrijkwam, smeekten haar man en zoon het stadsbestuur tevergeefs om ‘Sieke’ 
vanwege haar gevorderde leeftijd van inmiddels 66 jaar en vanwege een lamme arm bij hen in de 
stad te laten wonen.1307 Gezien haar naam en leeftijd was zij waarschijnlijk dezelfde als degene 
die in 1741 reeds bedeling ontving als verlaten echtgenote van een gedeserteerde soldaat met drie 
kinderen, waarvan één ‘simpel’.1308

In 1767 werd de toen circa 39-jarige Anna Bartels, weduwe Witkamp, op verzoek van ‘vrinden’ 
en diakenen in het tuchthuis opgenomen. Zij ontving voordien met haar vier kinderen een uitke-
ring van de diaconie. De diakenen van de zesde kluft voerden ter motivering van haar opname in 
het tuchthuis het volgende aan:

dat dezelve niet tegenstaande vier kinderen hebbende, zig niet heeft ontzien, zig in hoererie te buiten te gaan, 

zijnde hierdoor ook een kind in onegte bij haar ter wereld gebragt, dat de Rem[onstran]ten haar daar over ern-

stig onderhoudende, en tevens de afschuwelijkheid dier zonde onder ’t oog brengende, opentlijk van haar waren 

bespot en uitgelagchen, al waarom zulx onder ’t oog van den Raad bragten, te meer, dewijl de Archidaconus 

Lohman conform het 14 art. van de diaconie ordre hen had verboden, aan opgemelte vrouwsperzoon eenig verder 

onderstand te geven, alwaarom den Rem[onstran]ten bevreest zijnde, dat zij van kwaad tot erger mogt vervallen, 

en tevens hare kinderen verleiden.

De ‘vrinden’ van Anna voerden niet alleen haar ‘kwade conduite’ aan, maar stonden er tevens op 
dat zij voor enige tijd ter verbetering in het tuchthuis moest worden opgesloten. Anna overleed 
echter een jaar later en aangezien de vader het burgerrecht had bezeten (hij was lid geweest van het 
hoedenmakersgilde), gingen de kinderen vervolgens naar het Burgerweeshuis.1309
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Een ander geval van prostitutie – meer in het bijzonder het gelegenheid geven tot – betrof 
de 28-jarige Groninger stadstamboer Johannes Krook en zijn 30-jarige vrouw Tjetske Menses, 
geboortig van Sappemeer. Zij wachtten in 1768 in respectievelijk de Poelepoort en de A-poort op 
hun berechting. Uit de verhoren bleek, dat Johannes

seedert een geruime tijd slegt en oneerlijk huis heeft opgehouden, sodat met sijn voorken-
nisse niet alleen verscheidene vrouwsluiden, ja selfs weesmeisjes en manspersonen aldaar t’samen 
quamen en vleeschelijke conversatie met elkander hebben gehouden maar dat ten dien einde de 
gedeti[neer]de selvs somwijlen vrouwluiden ten sijnen huise heeft gehaalt, waar voor als dan geld 
heeft genoten.

Krooks echtgenote werd hetzelfde ten laste gelegd met onder meer de toevoeging ‘sijnde voor-
gemelde persoonen somwijlen ter praesentie van de Gedeti[neer]de te bedde gegaan’. Ten ‘exempel’ 
werden beiden op 30 oktober 1767 veroordeeld om met een bordje om hun hals , waarop ‘de titul 
van haar misdaet getekent staat [...] an de kaak ten pronke te worden gehouden’ en vervolgens te 
worden verbannen.1310 Ironisch genoeg kwam vanwege hun beider verbanning hun zevenjarige 
dochtertje Trijntjen Krook terecht in – waarschijnlijk – hetzelfde weeshuis waaruit ze ook de meis-
jes voor hun bordeel rekruteerden.1311

ve r l At i n g,  t e vo n D e l i n g l e g g e n,  k i n D e r m o o r D

Armoede kon mensen ertoe drijven hun gezinsleden achter te laten.1312 Bij de bedeelden die bij de 
gereformeerde diaconie in Groningen terechtkwamen, was ‘verlating’ een regelmatig voorkomende 
reden. Over de periode 1731-1795 zijn er bij de bedeelden van deze diaconie zo’n 120 gevallen 
bekend.1313 Onder de wezen die in de periode 1680-1770 in het Groene en Blauwe Gecombineerde 
Weeshuis terechtkwamen, bevonden zich 76 kinderen die door hun ouders waren verlaten.1314 
Deze veelheid van verlatingen stond in schril contrast tot een stad als Leiden, waar in de periode 
1750-1795 nog geen 20 gevallen voorkwamen.1315

Het is echter zeer de vraag, of in alle gevallen armoede een reden was voor iemand om een 
partner, al of niet met kinderen – of alléén de kinderen – in de steek te laten. Er waren ook andere 
motieven dan armoede die aan verlating ten grondslag lagen. In ieder geval is zeker, dat de verla-
tenen die bij de diaconie terechtkwam juist door toedoen van die vertrokken partner of ouder in 
armoedige omstandigheden waren geraakt. Als zodanig was verlating eerder oorzaak dan gevolg 
van armoede. 

Onder de verlatenen die bij de diaconie aanklopten, zijn twee duidelijke categorieën te onder-
scheiden: in hoofdzaak betrof het vrouwen tussen de 30 en 50 jaar (53 gevallen) met jonge kin-
deren beneden de twaalf jaar. Slechts één man met kinderen werd door zijn vrouw verlaten, de 
33-jarige Hindrik Arijs Noorda die de diakenen kwalificeerden als ‘niet schrander’. Zijn vrouw liet 
hem in maart 1782 zitten met twee kinderen van zeven en vijf jaar.1316 Daarnaast was er een duide-
lijk herkenbare groep die bestond uit kinderen alleen (29 gevallen). Een deel van de verlatenen was 
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chronisch ziek of lichamelijk of verstandelijk gehandicapt. Bijvoorbeeld de twee ‘onnozele kinde-
ren’ die burger Hindrick Steenck in 1706 bij zijn vertrek naar Leeuwarden achterliet en waarvoor 
de diaconie de zorg op zich moest nemen.1317 Kortom, de verlaten gezinsleden die bij de diaconie 
terechtkwamen, konden niet in hun eigen onderhoud voorzien. Nu zal het niet zo zijn, dat alleen 
deze mensen verlaten werden. Het totale aantal verlatingen zal groter zijn geweest. Degenen die na 
het weglopen van een kostwinner voldoende inkomsten of hulp wisten te verwerven, blijven voor 
de onderzoeker buiten beeld.

De achtergronden van de weglopers van wie de gezinsleden in de bedeling terechtkwamen, 
zijn sporadisch te traceren. Van vijf vrouwen was de man die hen achterliet, vertrokken naar Oost-
Indië. Eén van hen, Hans Uildriks, was blijkbaar de grond onder de voeten te heet geworden, want 
hij had zich daarvoor reeds ‘geabsenteerd’ door dronkenschap.1318 Dan was er een zekere Berent 
Jans die in 1771 dienst had genomen op een oorlogsschip.1319 Voorts waren er met zekerheid negen 
soldaten die hun gezinnen achterlieten. Vier van hen waren in ieder geval gedeserteerd en aangezien 
de krijgsraad desertie streng bestrafte, was het voor deze soldaten niet raadzaam zich met hun gezin 
te herenigen.

De situatie van de verlaten kinderen die in het weeshuis terechtkwamen, was anders dan die 
van de ‘huiszittende’ bedeelden. Dat is ook vanzelfsprekend, want de bedeelde gezinnen die waren 
verlaten, telden nog een volwassene, terwijl de kinderen in het weeshuis niemand meer hadden 
die voor hen kon zorgen. Van deze onbestorven weeskinderen hadden 17 een vader die was gede-
serteerd. Van de overige ouders waren het 33 vaders en 16 moeders die hun kinderen in de steek 
hadden gelaten. Er liepen tweemaal zoveel mannen weg als vrouwen. In de meeste gevallen was de 

Bekendmaking in de Opregte Groninger Courant van vrijdag 26 april 1774, met daarin een oproep voor de opsporing van Harm 
Doekes weduwe, die haar kinderen heeft achtergelaten. 
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andere ouder overleden, maar het kwam ook vijfmaal voor dat beide ouders wegliepen. In enkele 
gevallen waren beide ouders eveneens nog in leven, maar was de verlaten partner niet tot zorg in 
staat. Dat kon zijn omdat hij of zij ‘simpel’ was, vanwege verblijf in Oost-Indië, opname in het 
spinhuis of het tuchthuis, verbanning of desertie.1320

Armoede hoefde niet per se hét motief te zijn om een gezin met kinderen in de steek te laten. 
Ook eer kon daarbij een rol spelen. Met name wanneer het ‘onechte’, dat wil zeggen buitenech-
telijke kinderen betrof. Het hebben van een onecht kind werd de moeder een leven lang nage-
dragen. De diakenen verzuimden niet om in vrijwel alle gevallen van opgenomen huishoudens 
met buitenechtelijke kinderen punctueel het predicaat ‘onegt’ bij de desbetreffende kinderen in 
de bedelingboeken te noteren. En dergelijke kwesties hadden niet alleen konsekwenties voor de 
bedeling, maar ook voor het kerkelijk leven, zoals in het geval van Elsien Jans en haar ‘voorgaande 
man’ die maar liefst acht buitenechtelijke kinderen hadden. Toen Elsien hen ‘trouweloos verlatende 
naar Amsterdam was weggelopen’, bleven er in Groningen drie kinderen achter die ten laste van de 
diaconie kwamen. Vanwege deze kwestie ontzegde de kerkenraad Elsien en haar echtgenoot Claes 
Bartolts de toegang tot het avondmaal.1321

In de zeventiende- en achttiende-eeuwse maatschappij was het ter wereld brengen van buiten-
echtelijke kinderen niet alleen een schande die stigmatiserend werkte, maar kon het tevens leiden 
tot een fikse bestraffing. Dat ondervond de 23-jarige Maria Knoop, een bedeelde vrouw in de 
derde kluft, naar aanleiding van de geboorte van haar derde buitenechtelijke kind, op 28 april 
1742. De van Groningen geboortige Maria die ‘sig niet heeft ontsien van eenige jaaren herwaarts 
in hoererie en verfoeijelijke ontugt te leven’ was reeds op 16-jarige leeftijd van een onecht kind 
bevallen, en enkele jaren later van een tweede. Vanwege de bevalling van een derde buitenechtelijke 
spruit veroordeelde het gerecht haar om aan de kaak gesteld en door de scherprechter gegeseld en 
vervolgens uit Stad en Lande verbannen te worden.1322 In dit licht is het niet verwonderlijk dat 
een ouder een onecht kind verliet om schande en bestraffing te ontlopen.1323 Dat blijkt duidelijk 
bij de formulering, dat een moeder ‘uijt vreese wechgelopen’ was van haar onechte kind, waarvan 
de vader reeds was overleden en waardoor het kind zodoende voor onderhoud door de diaconie 
in aanmerking kwam.1324 Een ander sprekend voorbeeld is dat van de 36-jarige Annegje Jans van 
Groningen, huisvrouw van Geert Taalman. Zij had geruime tijd ‘in ontugt en overspel’ samen-
gewoond met een gehuwde man, hetgeen resulteerde in zwangerschap. Toen haar zwangerschap 
reeds ver was gevorderd, had zij zich ‘ter bedekking van haar quaad gedrag’ naar ’t Zandt begeven 
en was daar bevallen ‘van een kind in onegt en overspel verweckt’. Vervolgens was Annegje terug-
gekeerd naar Groningen, waar het gerecht haar eind 1744 voor haar overspel en ontuchtig leven 
‘ten exempel van anderen’ veroordeelde om aan de kaak te worden gesteld en gegeseld; ook zij werd 
verbannen.1325

In tegenstelling tot de veelvuldige verlating van – veelal grotere – kinderen kwam het te von-
deling leggen van kinderen in Groningen maar zelden voor.1326 Van vondelingen kon uiteraard 
vanwege hun overwegend zeer jonge leeftijd en afwezigheid van de ouders de afkomst meestal niet 
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worden vastgesteld en dus evenmin in welke kluft zij volgens de regels van de diaconie thuishoor-
den. Als zodanig hadden zij een speciale status en aangezien hun familie onbekend was, kwamen 
zij zonder meer terecht bij de diaconie, die hen uitbesteedde. 

In de periode 1629-1633 onderhield de diaconie drie vondelingen.1327 De resoluties van het 
stadsbestuur vermelden in 1639 voor het eerst een vondeling. Het betrof ‘zeker klein kind dat voor 
de deur van de ambtsman is gevonden’ en op kosten van de diaconie werd uitbesteed.1328 30 jaar 
later werden voor de deur van de stadsschulte twee kinderen gebracht. Ditmaal waren het echter 
geen vondelingen, maar kinderen waarvan de moeder waarschijnlijk was overleden en waarvan 
de vader in het tuchthuis verbleef; ook zij werden opgenomen door de diaconie.1329 In het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw nam de diaconie nog twee vondelingen op, namelijk in 1678 en 
1698. In het laatste jaar kwam de kwestie van ‘eer’ als motief een kind te verlaten aan de orde, toen 
de kerkenraad besloot tot doop van deze vondeling ‘overmits te vermoeden stondt, dat de moeder, 
om haere schande te decken, het selve ter doop niet en hebben gesonden’.1330 Voorts vermelden de 
gerechtelijke archieven van de Stad nog de vondsten van vondelingen in de jaren 1671, 1695 en 
1696.1331 Daarmee komt het totaal in de periode 1594-1700 op ten minste negen.

Naar aanleiding van de vondst van een pasgeboren kindje in de negende kluft, op 9 december 
1705, blijkt duidelijk hoe het stadsbestuur trachtte de moeder van het ‘gedeponeerde kind’ op te 
sporen. De magistraat droeg drie hopmannen met hun luitenanten en vaandrigs op om in ‘ieder 
district en compagnie’ samen met een vroedvrouw informatie te verzamelen ‘ende op welken enigen 
achterdocht mochten hebben te laten visiteren door de vroedvrouw, voorts op alle circumstancien 
goed achtinge te geven op dat zo mogelijk het delict en de persoon mochte worden ontdekt’.1332

Welke rol armoede kon spelen, bleek in 1712, toen de 32-jarige Willem Carsten uit het Duitse 
Ulsen zijn ruim een jaar oude kind op een oktoberavond tegen negen uur voor een deur aan de 
Ossenmarkt had gedeponeerd. Om blijkbaar zekerheid te verkrijgen over een spoedige vondst van 
zijn kind, had hij bij het huis aangebeld. Het resulteerde erin dat hij betrapt werd en zich moest 
verantwoorden voor het stadsgericht, dat oordeelde dat het ging om een

onmenschelijke daat, voornamentlijk van een vader neffens sijnen eijgen kindt tegens de natuirlijke ende ingescha-

pene liefde en sorge selffs de redelose dieren eijgen.

Hoewel Willem aangaf dat hij ‘door armoede daer toe geperst’ was, veroordeelde het gericht hem 
voor het te vondeling leggen van zijn kind tot de tentoonstelling aan de kaak, gevolgd door opslui-
ting in het tuchthuis.1333 Andere vondelingen volgden in de jaren 1713 en 1719.1334 Een bijzondere 
vondeling, althans wat de naam betrof, was het meisje dat in 1725 als vondeling was aangetroffen 
op het Martinikerkhof. Bij haar doop op dinsdag 15 mei dat jaar, kreeg zij de toepasselijke naam 
Martina Kerckhoff.1335

In de notulen en protocollen van de gereformeerde bedeelden over de periode 1731-1795 
komen slechts drie vondelingen voor. Zij heetten respectievelijk ‘Jan de Vondeling’, ‘Catharina de 
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Vondeling’ en ‘Christiaan Vondeling’.1336 Van hen kwam Catharina als inmiddels 70-jarige in 1776 
weer in de bedeling terecht.1337 Ten slotte nam het diaconiekinderhuis in 1754 een op dat moment 
zevenjarige vondeling met de naam Dina van der A (mogelijk een referentie aan haar vindplaats) 
op, die voordien zal zijn uitbesteed.1338 De rechterlijke archieven vermelden eveneens een drietal 
vondelingen, waaronder een navrant voorval in 1760. De moeder van het toen achtergelaten kind 
was bekend: de 27-jarige Bina Jans, in de wandeling ook wel ‘Malle Biene’ genoemd omdat ze 
‘onnozel’ was. Bina had volgens verklaringen van omwonenden haar kind bij de Kijk in ’t Jatsboog 
neergelegd. Dat Bina geestelijk niet volwaardig was, weerhield het stadsgericht er niet van haar 
voor zes jaar naar het tuchthuis te zenden.1339 Tenslotte volgden nog twee vondelingen in de jaren 
1780 en 1781.1340

Het totale aantal van 20 vondelingen in de Stad over de periode 1594-1795 was aanzienlijk 
lager dan in Leiden waar alleen al in de periode 1750-1795 20 baby’s gevonden werden. Deze 
getallen verbleken echter weer bij de situatie in Amsterdam, waar het aantal vondelingen in de 
periode 1770-1800 niet minder dan een kleine 500 bedroeg. Dat geeft aan, hoe in Amsterdam 
het te vondeling leggen ondanks de verboden daarop een praktisch geïnstitutionaliseerde weg was 
geworden om van ongewenste kinderen af te komen. Daarbij was de na 1770 toenemende armoede 
waarschijnlijk een factor van betekenis.1341 Een verklaring voor dit grote verschil kan zijn, dat 
in Groningen, evenals in Leiden, voor kraamvrouwen gratis medische hulp bestond. Bovendien 
speelde waarschijnlijk de sociale controle eveneens een rol van betekenis. Een buitenechtelijke – 
ongewenste – zwangerschap viel niet zomaar weg te moffelen.1342 Bovendien zagen we ook hoe de 
Groninger overheid na de vondst van een vondeling een gedegen onderzoek instelde om de moeder 
te achterhalen, die in geval van arrestatie strenge straffen kon verwachten.

De sociale controle en de preventieve werking van strenge straffen waren waarschijnlijk ook 
belangrijke oorzaken voor het feit dat een andere, nog rigoureuzer wijze om van kinderen af te 
komen, namelijk kindermoord, in de Stad weinig voorkwam. De archieven van het stadsgericht 
van Groningen vermelden voor de zeventiende en de achttiende eeuw in totaal 33 gevallen van 
kinderen die onder verdachte omstandigheden om het leven waren gekomen. In een tiental geval-
len ging het onomstotelijk om moord, andere gevallen waren onduidelijk en konden bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van verwaarlozing of ongelukken. Opvallend is, dat in ongeveer de helft van de 
gevallen de kinderen in het water werden aangetroffen, waarschijnlijk omdat op die wijze het kind 
minder goed in verband gebracht kon worden met een bepaalde locatie. In hoeverre armoede 
als motief bij kindermoord speelde, is niet na te gaan. In veel gevallen speelde eer, het bedekken 
van schande van een onecht kind door het om te brengen, ongetwijfeld een belangrijke rol. Dat 
speelde bijvoorbeeld bij dienstbodes die bezwangerd waren door hun broodheer, zoals door jonker 
Christoffer Alberda in 1619 en artilleriemeester Gruijs in 1739.1343 Op dat motief duidt ook de 
moord op een kind door de grootmoeder, in 1718, die daarbij te berde bracht: ‘wat zal het hoer-
kind in de wereld doen’.1344 
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Nu kwam kindermoord elders in de Republiek ook weinig voor. In Amsterdam vonden in de 
periode 1680-1811 slechts 24 processen plaats vanwege kindermoord. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat dit uiteraard alleen zaken betrof die aan het licht waren gekomen, terwijl het 
werkelijke aantal van deze delicten waarschijnlijk hoger is geweest.1345

‘kl e i n e c r i m i n A l i t e i t ’  (D i e f s tA l,  l i s t  e n b e D ro g,  s m o k k e l A r i j )

Wie zich op de rand van de armoede bevond, of deze grens reeds was gepasseerd, kon trachten in 
het eigen onderhoud te voorzien via kleine criminaliteit.1346 Daarbij ging het om relatief lichte ver-
grijpen zoals diefstallen waarbij het gestolene een betrekkelijk geringe waarde vertegenwoordigde, 
zoals voedsel en kleding, die tevens eerste levensbehoeften waren. Deze ‘kleine criminaliteit’, was 
voor een aantal minvermogenden een alternatieve vorm van levensonderhoud, waaraan de door de 
diaconie bedeelden zich vrijwel niet bezondigden.

In Groningen waren er, evenals in Friesland en elders, aan het einde van de achttiende eeuw 
opvallend veel kleine diefstallen waarbij de buitgemaakte goederen onder de noemer metaal vielen. 
Vooral jongens en jongemannen stalen heel wat lood, maar ook andere metalen voorwerpen, zoals 
koperen gewichten, waar ze weldra een heler voor vonden.1347 

Onder degenen die voor dergelijke kleine diefstallen werden opgepakt, waren nogal wat mensen 
die een zwervend bestaan leidden en die met dergelijke kleine diefstallen, maar ook met list en 
bedrog gedeeltelijk of geheel in hun onderhoud trachtten te voorzien. De 56-jarige, van Berlijn 
afkomstige Carel Helmstatt, bijvoorbeeld, was in 1777 te Groningen met een ‘negotie van kanten 
die geringh scheen om te kunnen blijven bestaan’ en hij leidde volgens het stadsgericht dan ook een 
‘leugenagtig en slegt bestaan’, waarbij hij zich had schuldig gemaakt aan diefstal. Dergelijke perso-
nen die zich aan kleine vergrijpen schuldig maakten, vormden een bonte stoet die met de nodige 
vindingrijkheid een scala van criminele activiteiten mogelijkheden creëerde om enig geld te gene-
reren. Onder hen bevonden zich nepcollectanten voor een zogenaamd verbrand dorp ergens in het 
Duitse en personen met valse loterijbriefjes en dito wissels.1348 Dat armoede een motief voor kleine 
criminaliteit was, bleek uit de verklaring van de van Groningen geboortige Pieter Jans. Hij had 
in 1748 koperen ketels gehuurd, maar die vervolgens platgeslagen en verkocht. Pieter verklaarde 
voor het stadsgericht tot die daad te zijn gekomen aangezien hij ‘door de uiterste nood en armoede 
[…] gedrongen […], wijl andersints van honger en gebrek soude moeten omkomen’.1349 Eenzelfde 
motief hanteerde de eveneens te Groningen geboren Harmannus van Lingen, die in 1776 een 
kleutermeisje van gouden sieraden had beroofd en die vervolgens had verkocht. Harmannus had 
nog verschillende andere kleine diefstallen gepleegd en was volgens eigen zeggen daartoe ‘door 
armoet […] vervoert […] geworden’.1350 Velen van degenen die het stedelijk gerecht voor ‘kleine 
criminaliteit’ berechtte, wachtte verbanning naar het tuchthuis of buiten het gewest voor bepaalde 
of onbepaalde tijd, al of niet gecombineerd met straffen als ‘te pronk stellen’ aan de kaak, geseling 
en eventueel brandmerken.1351
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In de periode 1731-1795 maakten slechts enkele bedeelden zich schuldig aan lichte vergrijpen. Zo 
werden in 1775 werden Derk Zuidema en diens vrouw gedagvaard omdat ze gestolen goederen 
hadden gekocht van de twee zoons van Gerardus van der Kuik van de vijfde kluft.1352 Enkele weken 
daarna verminderde de diaconie de uitkering van dit gezin wegens ‘wangedrag’ met een half brood, 
een maatregel die waarschijnlijk verband hield met de heelpraktijken.1353

Was het aantal bedeelden dat zich aan strafbare vergrijpen schuldig maakte dus gering, er waren 
wel gezinsleden die juist vanwege de bestraffing met verbanning van hun partner of ouder(s) bij de 
armenzorg terecht kwamen. Onder de 1814 wezen die in de periode 1680-1770 werden opgeno-
men in het Blauw-Groene Weeshuis, kwamen in totaal twaalf kinderen uit zes gezinnen waarvan 
één of beide ouders waren verbannen. Dan waren er nog negen uit zes gezinnen, waarvan één der 
beide ouders was opgenomen in het tuchthuis. Dat komt neer op het geringe percentage van ruim 
een procent voor beide categorieën samen.1354

Frequenter waren echter de vergrijpen van weeskinderen zelf. Velen liepen weg, maar er waren 
er ook nogal wat die diefstallen pleegden. In de periode 1674-1675 had Sara Dercks ‘haer han-
den in veelvoudige ongerechtigheid uitgestreckt’. Grietjen Hendriks pleegde tezelfder tijd ‘vuile 
dieverien’ en Hille Cornellis werd betrapt bij het stelen van drie pond boter uit de keuken van 
het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis in samenwerking met de keukenmeid Margriet 
Gerrits. Gedurende de achttiende eeuw waren er eveneens vele gevallen van diefstal, zowel binnen 
als buiten het weeshuis. De gestolen goederen varieerden van eieren en ijzer tot geld en laken. Een 
zekere Willem Gerrits Hettinga kon het door omstandigheden wel heel bont maken. Hij pleegde 
vanaf 1785 gedurende drie jaar verscheidene diefstallen in en buiten het weeshuis. De voogden 
slaagden er echter niet in hem kwijt te raken, omdat hij zwaar aan de schurft leed. Tot twee keer 

Bekendmaking in de Opregte Groninger Courant van vrijdag 10 december 1751, met een waarschuwing tegen valse collectanten.
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toe retourneerde het Pontje (een gevangenis) hem aan het weeshuis. Uiteindelijk was het Willem 
zelf die er voor zorgde dat de voogden niet langer met hem in hun maag zaten, door op 16-jarige 
leeftijd samen met zijn vijf jaar jongere broer Jan voorgoed weg te lopen.1355

op ro e r

Een uiterste middel dat armen collectief konden hanteren om hun onvrede kracht bij te zetten in 
de hoop betere omstandigheden te bewerkstelligen was – zoals Van Leeuwen aangeeft – oproer. 
Onder een oproer wordt in dit geval verstaan een plaatselijke protestactie door ten minste een 
twintigtal personen, wier protest doorgaans gericht was tegen de overheid, en die gedurende een 
periode van ten minste een halve dag tot maximaal twee weken de openbare orde verstoorde terwijl 
er bovendien sprake was van geweld.1356 Een forse koopkrachtdaling in de onderste lagen van de 
bevolking kon in uiterste instantie leiden tot (voedsel)oproeren. Deze kwamen in de Republiek 
– vergeleken bij elders in Europa – betrekkelijk weinig voor omdat de voedselprijzen, vooral die 
van graan, in duurtejaren relatief gezien nu eenmaal niet excessief stegen. Het duurtejaar 1740 
veroorzaakte echter een golf van oproeren in het gewest Holland.1357 Behalve in 1740 kende 
Leiden tevens een dergelijke opstand in 1709 en enige verontrusting onder het stadsbestuur in het 
duurtejaar 1770, waarbij onregelmatigheden op grote schaal evenwel uitbleven. Echter, bij nadere 
beschouwing blijkt, dat hoewel de levensstandaard door duurte werd aangetast, de koopkracht 
niet zodanig daalde dat de oproeren alleen daardoor kunnen worden verklaard.1358 Er moeten dus 
andere factoren zijn geweest die meetelden. Oproeren vonden meest plaats onder andere kritieke 
omstandigheden, zoals militaire dreiging, politieke spanningen of economische malaise, bijvoor-
beeld in de jaren 1672 en 1748.1359

De vraag is, welke rol de armen in Groningen speelden bij de oproeren die in de Stad plaats-
vonden. Waren die oproeren inderdaad uitingen van protest en verzet tegen armoedige omstandig-
heden van de onderste lagen van de bevolking? De stad Groningen was ten tijde van de Republiek 
vijfmaal het tafereel van onlusten die voor de kwalificatie oproer, zoals hiervoor is gedefinieerd, 
in aanmerking komen. Dat betreft respectievelijk het ‘pestoproer’ (1623), tweemaal een ‘gildeop-
roer’ (1657 en 1662), het ‘pachtersoproer’ (1748) en ten slotte het ‘patriottenoproer’ (1787).1360 
De benamingen die deze oproeren in de literatuur hebben gekregen, lijken op zich veelzeggend 
te zijn en te duiden op de oorzaak of de aanstichters van het oproer. In die zin lijkt er geen direct 
verband te bestaan met de hierboven vermelde bekende hongeroproeren, maar over het algemeen 
leidde duurte van de eerste levensbehoeften en het korten op de bedeling wel degelijk tot onrust. 
Toen bijvoorbeeld de gereformeerde kerkenraad van Groningen eind januari 1676 besloot dat er 
geen nieuwe armen meer tot de diaconie moesten worden toegelaten, leidde dat tot verzoeken van 
armen aan het consistorie om herstel van de uitkering.1361 Daar bleef het niet bij, want ongetwijfeld 
had ‘de grote onordentlijckheit’ die ‘s zaterdags plaatsvond in de Martinikerk ‘door het geraes der 
armen bij t’uitdeilen van het broodt aan deselve’ te maken met de bestaande schaarste. Het deed 
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de kerkenraad besluiten de uitdeling te ‘reguleren’.1362 Tussen de regels door valt enige spanning 
te lezen. En ook voor de bijeenkomst van het consistorie, aanvang april, waren er nog vele armen 
die ‘voor dese vergaderinge compareerden’ en wel in het bijzonder soldatenvrouwen. Het deed de 
kerkenraad besluiten de kwestie in te brengen bij de magistraat en de verzoeken tot ondersteuning 
van armen weer te verwijzen naar de diaconie, die voortaan op vrijdagochtend in presentie van een 
predikant en een ouderling bijeenkwam.1363

Het is gezien het voorgaande zinvol om de achtergronden van deze volksbewegingen nog eens 
na te gaan en zich daarbij af te vragen, in hoeverre er een verband bestaat tussen de dan heersende 
armoede en de tegelijkertijd opkomende protesten tegen de gevestigde orde.

De felle pestepidemie die woedde in de zomer van 1623 veroorzaakte ‘grote starffte bij luiden 
van kleine middelen’.1364 Vanwege die omstandigheden besloot het stadsbestuur de ingezetenen 
voortaan te verplichten betaalde ‘pestlijkdragers’ aan te stellen, in plaats van de naburen, die vol-
gens aloud gebruik de dode ten grave droegen. Deze verordening, bedoeld als hygiënische maatre-
gel, betekende naast de heersende ellende voor de onevenredig door de pest getroffen lagere strata 
van de stadsbevolking een forse financiële aderlating. Voor de arme inwoners gloorde een oplos-
sing toen de dragers voor het naar het kerkhof vervoeren van arme pestslachtoffers een vergoeding 
eisten van de gereformeerde diaconie, zodat de arme inwoners de dragers niet hoefden te betalen. 
De diaconie wenste echter uitsluitend te betalen voor haar eigen bedeelden, een opstelling die tot 
grote onrust leidde bij de vele niet-diaconale armen. Niet alleen zagen zij een geliefde traditie afge-
schaft, daarenboven werden zij gedwongen beroepskrachten te betalen, terwijl hun daartoe veelal 
de middelen ontbraken. In reactie hierop besloten de Groninger armen zelf hun doden ten grave te 
dragen, hoewel dat strijdig was met de verordening van de magistraat. Dit leidde tot grote onrust, 
zoals de secretaris van het stadsbestuur boekstaafde:

er is een groot geloop van volk op de biennen geraeckt, met groot gedruisch ende oproer, waerdoor de lijck- ofte 

dodendragers, niet tegenstaende zij op ’t raedhuijs na vermaninge ende beloffte van mainctenus belooft had-

den haer ampt te doen, uth vrese van mit stenen gesmeten ende beschadigt te wordenn (gelijck oock al enigen 

geschiede), altemael wechgelopen binnen.1365

Daarmee was het ‘pestoproer’ feit. Burgemeesters en Raad gaven de lijkdragers opdracht hun werk 
te hervatten en boden daarbij gewapende ondersteuning. Dit leidde tot een zo heftig oproer onder 
de bevolking, dat het stadsbestuur eieren voor zijn geld koos en besloot dat voor de duur van de 
epidemie de buren zelf hun doden ten grave mochten dragen.1366 Het pestoproer was duidelijk een 
opstand waarin het arme deel van de stadsbevolking van Groningen een fors aandeel had. Het felle 
verzet tegen de betaalde dragers hield tevens verband met de in 1623 heersende duurte van graan, 
die de armoede deed toenemen.1367

Lijkt het ‘pestoproer’ een beweging van ‘onderaf ’ te zijn geweest, anders was dat met de ‘gilde-
oproeren’. Het lijkt erop dat hier een omgekeerde beweging plaatsvond, namelijk dat gildeleiders 
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ontevreden armen mobiliseerden om hun oogmerken kracht bij te zetten. De vertegenwoordigers 
van de Groninger gilden lieten zich sinds het midden van de zeventiende eeuw in toenemende mate 
gelden als georganiseerde kracht tegenover de macht van het stadspatriciaat dat de magistraatszetels 
bezette en allerhande stedelijke functies verdeelde onder de eigen aanhang. Tegen deze achtergrond 
speelde een machtsstrijd tussen beide leden van Stad en Lande over de afzetting van jonker Schotto 
Tamminga als luitenant van de Hoofdmannenkamer in 1657. Het hiermee samenhangende uitstel 
van de bestelling (benoeming) van stedelijke functies leidde – zoals de gildeleiders al verwachtten 
en al aan het stadsbestuur hadden laten weten – op 18 maart 1657 tot een volksoproer, waarbij 
enkele raadsleden werden gemolesteerd en hun huizen geplunderd. De Stad haalde bakzeil en de 
stadsregering werd benoemd.1368

Johan Schulenborgh (ca. 1617-1692) en zijn gezin, geschilderd door J, Mijtens. 
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De gilden lieten zich opnieuw gelden in het jaar 1662. Ook ditmaal speelden er allerlei intriges. Een 
sleutelrol bij dit alles was weggelegd voor Johan Schulenborgh, een uit het gildemilieu afkomstige 
homo novus in het patricische stadsbestuur, dat hem als een soort van ‘volkstribuun’ beschouwde. 
Vanwege zijn afkomst steunde hij de neringdoende burgerij, in casu de gilden. Hij verzette zich 
tegen de imperialistische stadspolitiek, omdat zijns inziens de Groningse burgerij vooral gebaat was 
bij een vreedzame verhouding met de Ommelanden, waarvan de stedelijke handel en nijverheid in 
hoge mate afhankelijk waren. In de jaren 1661-1662 slaagden Schulenborghs tegenstanders erin 
om hem zijn functies te laten ontnemen. Schulenborgh trachtte zijn terugkeer te bewerkstelligen 
met hulp van de gilden, die in maart 1662 behalve meer zeggenschap in het stadsbestuur tevens 
vermindering van de heffingen op de noodzakelijke levensmiddelen eisten.1369 Hierbij speelde 
ongetwijfeld de heersende duurte van graan, die aanleiding zal zijn geweest tot onvrede onder de 
bevolking, een rol.1370 Wat de laatste eis betrof, hielden de gilden tevens rekening met de situatie 
van de armen. In een contemporain gedicht, getiteld ‘Schuilenborghs waapen-kreet ofte mr. Gerrits 
Schotse trommelslag’ wordt dat ironisch als volgt vermeld:

Der burgers ogemerk

Was maar in al dit werk

Van swaare impositie,

Van schattings inquisitie,

Ontlastet en geligt te zijn,

Die nu in hoop verligt te zijn.1371

Dit was niet verwonderlijk, aangezien enkele belangrijke aanvoerders van de gilden, Schulenborgh, 
Udinck en Warendorp, jaren tevoren diaken waren geweest en dus de noden der behoeftigen ken-
den. Tevens waren bij het oproer twee gereformeerde diakenen betrokken, die op dat moment in 
functie waren, namelijk Jan van Emmen en Geert Claesen. Een gedicht uit die tijd vermaande de 
gilden om zich tevreden te stellen met de door de Stad verleende concessies en zich van tweedracht 
en oproer te onthouden. In plaats van aan eigenbelang zouden zij beter aan de zwakkeren kunnen 
denken volgens het vierde van dit vijf coupletten tellende gedicht:

Beschermt in teegendeel de weuwen

En weesen, die om bijstand schreuwen,

Vertroost den armen borgerman

Die door sijn ouderdom gaet bukken

Van al sijn weereldts ongelukken,

En maeckt dog dat hij leeven kan.1372
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Ook deze tweede opstand van de gilden werd gesmoord en hun macht ingeperkt. Tegen 
Schulenborgh, Udinck en Warendorp werd een doodvonnis uitgesproken en Jan van Emmen en 
Geert Claesen wachtte respectievelijk ‘bannissement’ en ‘deportement’.1373

Een pikant detail is, dat toen in 1697, dus maar liefst 35 jaar na het gildeoproer van 1662, de 
diakenen de zoon van Johan Schulenborgh, Johan junior, als boekhoudend diaken voordroegen, 
het stadsbestuur zich daar fel tegen verzette. De magistraat gaf de kerkenraad en onderhorige dia-
conie in bedenking of de keuze wel moest vallen op iemand waarvan

deszelfs vaeder [...] autheur is geweest van tumultueuse oploop, seditie en plonderinge der heeren huisen, onwet-

tige bestellinge van de regieringe, daer en boven tegens sijn eedt en instructie gaven genomen.

Op grond van deze overwegingen besloot het stadsbestuur dat ‘uit dien hoofde deszelfs soon Johan 
Schulenborgh tot gemelte boekhouderschap niet eligibel sal sijn’.1374

Meer dan een beweging van onderaf, dat wil zeggen vanuit de armste lagen van de bevolking 
in de stad, waren deze beide gildeoproeren een poging van de lage en de middengroepen van de 
burgerij om de belangen van de gilden en dus die van de eigen nering te bevechten. Daarbij is het 
echter wel duidelijk, dat de gilden zowel in 1657 als in 1662 meedreven op de onder de armen 
ontstane golven van onvrede die de stad overspoelden.

Voor de in financiële problemen verkerende gereformeerde diaconie van de Stad had het oproer 
van 1662 eerder negatieve dan positieve gevolgen, want de kerkenraad meldde dat

door eenige invallende swaricheden in de politie hadden de rekeningen van ’t kinderhuijs ende de diaconie noch 

niet connen gedaen, noch oock de deliberatien van’t redres der diaconie bevordert worden.1375

Lange tijd bleef het in de Stad rustig, tot het aanbreken van 1748, dat bekend staat als een jaar 
van ‘volksbewegingen’, waarbij het ook in Groningen tot een uitbarsting van volkswoede kwam. 
Grote bron van onvrede was het systeem van belastingverpachting, dat aanleiding gaf tot allerhande 
misbruiken, waarvoor men vooral het oligarchische bestuur verantwoordelijk achtte. Dergelijke 
misstanden verscherpten de tegenstellingen tussen de staatse en stadhouderlijke gewesten en hun 
aanhangers. De betrokkenheid van de Republiek bij de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) 
resulteerde in daadwerkelijke verwikkeling in een oorlog met Frankrijk, dat in april 1747 de 
Nederlanden aanviel. Hierdoor verscherpten de tegenstellingen tussen staats- en prinsgezinden, 
waarbij vooral de orangisten zich manifesteerden. Vrijwel alle regenten behoorden tot de zogeheten 
staatsgezinde partij, terwijl de andere partij haar meest fervente aanhangers had onder de groepen 
die de sociale ellende het sterkst voelden en in de benarde omstandigheden alle hoop hadden geves-
tigd op het Oranjehuis.1376 In het gewest Stad en Lande was Willem IV sinds 1718 stadhouder. 
Onder de zojuist omschreven omstandigheden eiste het volk een erfelijk stadhouderschap, alsmede 
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uitbreiding van de daaraan verbonden bevoegdheden. Toen de inwilliging van deze wensen op 
zich liet wachten, ontstond er onrust.1377 De directe aanleiding tot het eigenlijke oproer was de 
geboorte van de zoon – de erfprins – van de Stadhouder, op 8 maart 1748. Zes dagen later vierde 
de Groninger bevolking deze gebeurtenis uitbundig, samen met de gezworen meente, waarbij 
men zich meester maakte van de Martinitoren en gedurende twee uren de klokken luidde. Daarna 
richtte de volkswoede zich tegen de heersende staatsgezinde regentengroep, waarbij vooral het huis 
van burgemeester Geertsema het moest ontgelden. Zijn ontslag was onvoldoende om de gemoede-
ren te bedaren; onder geweldige druk van de bevolking verklaarde de overheid het stadhouderschap 
erfelijk. Talrijke Ommelander boeren waren echter onvoldoende overtuigd dat hiermee een einde 
was gekomen aan de praktijken van nepotisme, willekeur en andere misbruiken. Zij stroomden op 
29 augustus de Stad binnen en dwongen op gewelddadige wijze de Staten van Stad en Lande om 
de prins schriftelijk alle bevoegdheden te geven om een einde aan de misstanden te maken.1378

Bij dit ‘pachtersoproer’ waren niet alleen – zoals altijd wordt aangegeven – plattelanders, vooral 
boeren, betrokken; bij het begin van de ongeregeldheden in de Stad speelde ‘het gemeen’ en ‘het 
grauw’ wel degelijk een hoofdrol. Een tijdgenoot, Herman van Gesseler, die sinds 1746 stadssecre-
taris en aanhanger van de partij van burgemeester Geertsema was, sprak in zijn ooggetuigenverslag 
van het ‘janhagel’ en ‘het grauw’, terwijl volgens zijn lezing de boeren pas later aan het oproer 
deelnamen.1379 De onderlagen van de stedelijke bevolking vormden in die tijd een kweekvijver 
voor onrust omdat er grote armoede heerste, hetgeen onder meer blijkt uit de hoge uitgaven welke 
de gereformeerde diaconie reeds maakte in de jaren 1743 en 1744 en die cumuleerden in de zeer 
hoge kosten in 1747. Dat de bevolking en de diaconie het moeilijk hadden, blijkt eveneens uit de 
hogere roggeprijzen.1380 Aan de onrust ging een langdurige algehele depressie vooraf, waarbij de 
economie op vele terreinen stagneerde. Diverse rampen droegen bij aan de heersende malaise, zoals 
de ongekend strenge winter van 1739-1740, gevolgd door de koudste zomer van de eeuw, met als 
gevolg duurte en hongersnood in geheel Europa en een golf van oproeren in de jaren 1740-1741 
in het gewest Holland. De situatie verbeterde bepaald niet met de uitbraak van de veepest in 1744, 
gevolgd door nog een koude winter in 1747-1748 en dan was er nog het verwoestende werk van 
de paalworm aan zeeweringen, dat in combinatie met stormvloeden overstromingen teweegbracht. 
Onder al deze beroerde omstandigheden liet zich de toch al zware belastingdruk des te meer gevoe-
len.1381 Gezien de hoge aantallen bedeelden (zie grafiek 4) is het niet verwonderlijk dat er grote 
onvrede onder de stadsbevolking heerste.

Een kleine 40 jaar later volgden in de Republiek opnieuw heftige geschillen tussen voor- en 
tegenstanders van Oranje. Het patriottenoproer is echter het enige dat, hoewel het in grote 
delen van de Republiek en zelfs in het eigen gewest bijna tot een burgeroorlog kwam, in de stad 
Groningen weinig tot niets weg had van een echt oproer. Niettemin was de situatie in de Stad 
tijdens de zomer van 1787 gespannen. Op de avond van de 27ste september bereikten de span-
ningen een hoogtepunt, toen een grote menigte Oranjegezinden, onder wie vele militairen, de 
wacht van het exercitiegenootschap ‘Voor onze duurste panden’ uitdaagden. Toen daarop de wacht 
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zich gereedmaakte om te vuren, trok de meute zich enigszins terug. Uiteindelijk konden de eigen 
militairen en de volksmassa door de manschappen van het garnizoen worden teruggedrongen en 
uiteengedreven.1382 Opvallend aan dit zogenaamde ‘patriottenoproer’ in de Stad is, meer dan de rol 
van de patriotten zelf, de reactie in de vorm van het optreden van de Oranjegezinde volksmenigte 
in de Stad.

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de rol die het ‘eenvoudige volk’, bij die opstanden 
speelde, verschilde. Het pestoproer lijkt een beweging van onderaf te zijn geweest, waarbij armen 
in het geweer kwamen tegen een voor hen nadelige inperking van tradities. Bij de beide gildeop-
roeren maakten gildeleiders vooral uit eigenbelang gebruik van de ontevredenheid die onder het 
volk leefde. Het ‘grauw’ van de Stad was bij het pachtersoproer partij in de tegenstellingen tussen 
de Oranjegezinden, waartoe vooral het eenvoudiger volk behoorde, en de staatsgezinden, waartoe 
de meeste regenten behoorden. De balans bewoog zich tussen economische acties van arbeiders en 
politieke acties waar het proletariaat aan deelnam.1383 In ieder geval kan worden geconcludeerd dat 
alle vijf proeren in Groningen samenvielen met een periode van armoede en gebrek.
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st i g m At i s e r i n g

Armoede als zodanig werkte zonder meer al stigmatiserend. We zagen reeds hoe vooral verarmde 
lieden uit de hogere milieus – met name de middenklasse – van de stedelijke samenleving juist 
vanwege hun positie schroomden om de vernederende gang naar de bedeling te maken. Zij hoef-
den dat veelal niet te doen vanwege de mogelijkheid tot een discrete uitkering, die de diaconieën 
deze ‘schaamsarmen’ kon verstrekken. Met deze zogenaamde ‘stille bedeling’ bood de diaconie hun 
de mogelijkheid om nog te leven zoals hun afkomst en stand dat vereisten. Samenhangend met de 
stigmatisering was het eergevoel, dat ongetwijfeld een rol speelde bij de vernederende, wekelijkse 
gang naar de uitdelingen van de diaconie. Bij een deel van de regulier bedeelden die weigerden op 
de monstering te verschijnen, speelde eergevoel ongetwijfeld eveneens een rol.

Nog duidelijker stigmatiserend was een verplichting tot dragen van uiterlijke kentekenen. Het 
stigmatiseren van deviante groepen was – en is – eeuwenlang gebruikelijk. Een van de duidelijkste 
voorbeelden van uiterlijke kentekenen ten tijde van de Republiek was de kleding van wezen. Het 
gebruik om kinderen in aparte kleding te steken, is terug te voeren op de middeleeuwen, toen 
ouderloze kinderen die door bedelen in hun onderhoud moesten voorzien, zich op de een of andere 
manier moesten onderscheiden, veelal door een teken of bepaalde kleding. Dit laatste gebruik 
bestond in Leiden reeds in de vijftiende eeuw, waar de kinderen van het Heilige Geestweeshuis 
bij voorkeur gekleed gingen in rood en wit, de kleuren van het stadswapen.1384 De tweekleurige 
kostuums die aanvankelijk gedragen werden, vonden hun oorsprong in de zogenaamde mi-parti-
mode, reeds gebruikelijk in de twaalfde en dertiende eeuw bij dienaren van adellijke huizen die de 
heraldische kleuren van hun heer droegen. In de zestiende eeuw paste men die uitdossing tevens 
toe op het livrei van bedienden-poorters of schutters die de stadskleuren droegen. In diezelfde tijd 
moet het gebruik zijn opgekomen om wezen in een dergelijk tweekleurig kostuum te kleden. Het 
dragen van herkenbare kleding door wezen, maakte dat hun gedrag gemakkelijk door een ieder was 
te controleren en zaken als ongeoorloofde bezoeken aan herbergen of straatschenderij gemakkelijk 
aan regenten konden worden gerapporteerd.1385
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In de Republiek was het alom gewoonte dat in weeshuizen opgenomen kinderen een soort van 
‘uniform’ droegen, bestaande uit jongens- of meisjeskleding die zich vooral onderscheidde door één 
of enkele bepaalde kleuren. Veelal werden de wezen naar de kleur van hun kleding vernoemd. De 
stad Groningen kende zo de kinderen van het burgerweeshuis als ‘Roode Weezen’, en de kinderen 
van de weeshuizen van de gereformeerde diaconie als ‘Groene’ en ‘Blauwe Wezen’. De weeshuizen 
zelf stonden eveneens onder dergelijke namen bekend als het ‘Roode’, het ‘Groene’ en het ‘Blauwe 
Weeshuis’. Daarbij is het duidelijk, dat de kleding van de Groene Wezen – die behalve het groene 
bovenkleed ook een witte component had – refereerde aan de beide kleuren van het Groninger 
stadswapen. Uiteindelijk verdween de witte kleding om praktische redenen: ze werd snel vuil.1386 
Uiteraard was er wel verschil tussen de ‘Roode Wezen’ enerzijds en de Blauwe en Groene wezen 
anderzijds. De eerstgenoemden stonden maatschappelijk een trapje hoger dan de ouderloze kinde-
ren van de andere twee weeshuizen. 

Naast specifieke kleding waren er andere uiterlijke kentekenen om armen te onderscheiden. 
Dat geschiedde bijvoorbeeld in de vorm van tekens die op kleding waren aangebracht, zoals let-
ters. Zo droegen de Kamper wezen op hun blauw-witte kostuum de letters ‘WK’ die refereerden 
aan ‘Weeskynd’.1387 Het invoeren van een letter op de kleding van bedeelden van de gereformeerde 
diaconie in Groningen, in 1781, was ongetwijfeld een stigmatiserende maatregel, die overigens een 
lange voorgeschiedenis kende. Reeds in 1650 bestonden bij het stadsbestuur plannen om diaconie-
bedeelden met een ‘D’ op hun kleding te tooien. Een jaar later was sprake van specifieke kledij.1388 
Of deze maatregelen toen zijn ingevoerd, is onbekend. Waarschijnlijk is dat niet het geval geweest, 
want in de akten van het consistorie worden dergelijke maatregelen niet vermeld, terwijl de ker-
kenraad toch bij de uitvoering van dergelijke plannen betrokken zou moeten zijn geweest. Daarna 
was het voornemen blijkbaar voor lange tijd van de baan. Pas in 1716 kwam de kwestie opnieuw 
aan de orde, maar er zijn evenmin gegevens die wijzen op uitvoering omstreeks die tijd. 1389

Uiteindelijk kwam het in 1781 tot invoering, toen het stadsbestuur op voorstel van de diaconie 
de bedeelden verplichtte een hoofdletter ‘D’ (van ‘Diaconie’) in een afwijkende kleur genaaid op 
de mouw van de linkerarm te dragen. Overigens waren lidmaten, burgers en personen boven de 
60 van deze verordening uitgezonderd.1390 Uiteindelijk bepaalden de diakenen de leeftijd waarop 
bedeelden waren uitgezonderd van een letter op 70.1391 Daar kwamen nog niet-schoolgaande kin-
deren bij.1392 Later zwakte men deze resolutie in zoverre af, ‘dat lidmaten alleen personneel sullen 
geexcuseert worden, en omtrent het borgerschap de deschendenten ook vrij, ten zij de man geen 
borger zij’. Aan de verordening voegde men nog toe dat degenen die geen letter droegen, maar 
anderen daarover beschimpten zelf gedurende zes weken een letter moesten dragen!1393 In 1788 
was het reeds zover, dat allen die ‘op de vaste cedulle [waren]’ zonder onderscheid des leeftijds, lid-
maatschap of burgerrecht een ‘D’ in een groene of blauwe kleur op de bovenarm moesten dragen, 
met daarbij bovendien nog het nummer van de kluft in dezelfde kleur. Overtreders moesten twee 
stuivers boete betalen. Het betrof een ‘D’ van blauw laken of ‘kersaaij, ofte differente kleur der rok’, 
genaaid op de linkerarm, ten teken dat men door de diaconie werd bedeeld.1394 Dat deze maatregel 
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daadwerkelijk werd doorgevoerd, blijkt in 1789 uit de bestraffing van een zekere Aagjen Scholtens 
van de zevende kluft, wegens ‘onwilligheid om de letter ‘D’ te dragen.1395 Niet lang na de invoering 
door de gereformeerde diaconie besloot de evangelisch-lutherse gemeente om haar armen de letter 
‘L’ op de linker arm te doen dragen.1396

Het is trouwens opmerkelijk dat, terwijl de bedeling een aangelegenheid was van de diaconie, 
het juist het stadsbestuur was, dat zich bezighield met het voorschrijven van een openbaar ‘kente-
ken’ aan bedeelden. Behalve dat deze letters een middel waren om bedeelden te controleren en hen 
van anderen te onderscheiden, werd deze maatregel dan ook ongetwijfeld mede genomen vanwege 
zijn preventieve werking, omdat hij strijdig was met het eergevoel.

Detail van de vogelvluchtkaart van Haubois, met daarop het gedeelte van de stad Groningen ten zuiden van het Zuiderdiep 
met onder meer de Raamstraat, de Prinsenstraat en de Kostersgang, als straten waar veel armen woonden. 
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se g r e g At i e

Afgezien van een onderscheid in kleding of andere uiterlijke kentekenen van armen is een relevante 
vraag, of er een verschil op het terrein van huisvesting was. Met andere woorden, woonden diverse 
groepen wel of niet geconcentreerd in bepaalde gedeelten van een stad en was er sprake van get-
tovorming?

In veel steden bevonden de armenwijken zich in de vroegmoderne tijd aan de randen van de 
stad: nabij de oude stadsmuren. Voor deze lokalisering zijn diverse redenen aan te voeren: meestal 
lagen de randen van de stad, wanneer deze op een hoger gelegen deel was gebouwd – zoals ook 
bij Groningen het geval is – lager dan het centrum op relatief vochtiger grond. Het was boven-
dien goedkoper om een woning bij de stadsmuur te bouwen: wanneer men deze als achtermuur 
gebruikte, betekende dat immers een aanzienlijke besparing aan bouwmateriaal. Hetzelfde gold 
voor de zogenaamde rug-aan-rugwoningen waar men eveneens op het metselwerk kon bezuinigen 
vanwege een ‘mandelige’ achtermuur. 1397 Er zijn echter historici die menen dat de sociale segrega-
tie – het verschijnsel dat verschillende sociale groepen in verschillende wijken van de stad wonen 
– in pre-industrieel Europa minder groot was dan tegenwoordig. Volgens die visie was voor de 
plek waar iemand zich vestigde de sociale positie minder bepalend dan factoren als verwantschap, 
beroep en geografische of ethnische achtergrond. Arm en rijk zouden, meer dan nu het geval is, in 
dezelfde wijken wonen en zelfs in dezelfde huizen, maar dan wel in verschillende gedeelten: hoe 
hoger hoe armer.1398 Daarnaast zijn er echter ook voorbeelden van steden met echte armenwijken. 
Gedurende de negentiende eeuw waren er in Amsterdam twee zulke wijken: de Jodenbuurt en de 
Jordaan. Ten tijde van de Republiek daarentegen woonden rijk en arm over het algemeen in elkaars 
directe nabijheid: de rijkeren aan de grachten, de middengroepen in de zijstraten en de armen in 
de stegen en gangen. Er waren weliswaar betere en mindere wijken, waarbij de Jordaan er reeds 
uitsprong als een arme wijk. Ook was er al sprake van segregatie op wijkniveau, waarbij de elite 
binnen de grachtengordel woonde.1399

 Daarentegen kende het achttiende-eeuwse Leiden geen armenwijken. De segregatie tussen arm 
en rijk in de sleutelstad was er rond 1750 vooral één op straatniveau en niet op dat van wijken of 
stadsdelen.1400 In zeventiende-eeuws Delft was wel een duidelijke ‘armenwijk’ en waren de armen 
die daarbuiten woonden voornamelijk geconcentreerd in bepaalde straten.1401 Voor Zwolle gold 
gedurende hetzelfde tijdvak dat de bedeelden verspreid door de gehele stad woonden, maar dat er 
wel sprake was van enkele concentraties. De verspreiding van de bewoning hing mede samen met 
het aanbod van goedkope woonruimte, die – in tegenstelling tot wat Van Leeuwen beweert – in 
Zwolle een nogal ‘laag-bij-de-gronds’ karakter had: het was in Zwolle voor armen gebruikelijk een 
kelder te bewonen. Zo woonden daar in de tweede helft van de zeventiende eeuw 134 bedeelde 
gezinnen in een kelder, 49 verbleven in een ‘kamer’ en de overigen vonden onderdak in een ‘gang’ 
of een ‘berg’.1402
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Afgezien van deze woonvormen had ook nog een deel van de potentiële en werkelijke armen 
geen eigen woonruimte of een huurwoning, maar verbleven dezen bij anderen, zoals in een her-
berg, bij een patroon, familie of vrienden.1403

Ook in Groningen woonden de armen in de negentiende eeuw met name aan de randen van 
de stad, getuige de schets van de arts Sibrandus Stratingh:

Aan de zuidkant der stad berooven de wallen de aanliggende buurten niet alleen van frissche lucht, maar ook van 

zonneschijn. De woningen zijn daar zo dicht aan den wal gelegen, dat er verscheidene dagen in het jaar voor-

bijgaan, dat zij geen enkele zonnestraal kunnen opvangen. En juist dit gedeelte van de stad is zeer digt bevolkt, 

en wel door de mindere klasse waarvan er stellig op dezelfde ruimte tweemaal zooveel wonen als van de meer 

gegoeden.1404

Wanneer we vanuit het oosten met de klok mee een rondje maken, dan gaat het om vermeldingen 
die zich voornamelijk in of nabij de straten bevonden, welke de Groninger archivaris Feith in 
1893 betitelde als de ‘nieuwere gedeelten’.1405 Dit waren de stadsuitbreidingen, waarvan de eerst 
bekende plaatsvond in 1469 en strekte tot aan de zuidelijke diepenring. De laatste en grootste 
uitbreiding kreeg zijn beslag in de periode 1608-1624, toen vooral ten noorden van de oude bin-
nenstad een groot areaal binnen de stadsmuren werd gebracht.1406 Vooral in het zuiden bevonden 
zich ‘achteraf ’-straten met haaks daarop gangen met veelal aan beide zijden kamerwoningen.1407 
Deze structuur was, afgaand op de kaart van Haubois van 1643, reeds aanwezig in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw.

Wanneer we de wandeling van Feith volgen, betrof het van oost naar west de volgende straten 
(zie kaart): de Steentilstraat, en dan met name de zijstraten als de Kostersgang, de Battengang en 
de Beulsgang, vervolgens de Rademarkt en verder oostelijk de Prinsenstraat met zijn vele zijstraten 
en zijgangen waaronder de ‘driften’ en het ‘Soepenellengangetje’. Daarna kwam de Raamstraat met 
verderop de Hanebijtersgang en de Driemolendrift. Dan volgde de omgeving van de Schoolholm 
met buurtjes die de verzamelnaam ‘Het Oude Bosch’ droegen. Verder westelijk lag de Jonkerstraat 
met als dwarsverbindingen de Kruithuisgang en de Zuiderkuipen. In noordwestelijke richting volg-
den de Pottebakkersrijge en de Sledemennerstraat. Feith vervolgde zijn wandeling aan de oostzijde 
van de stad met de oostzijde van Schuitendiep waar zich tussen de Steentilpoort en de Poelepoort 
verscheidene gangen en steegjes bevonden met schilderachtige benamingen als de Musschengang, 
de Pluimersstraat en de Smakkersgang. Ten slotte lag ten noorden van de oude binnenstad sinds 
het begin van de zeventiende eeuw het gebied van de grote uitleg dat nu omschreven wordt als de 
Hortusbuurt, met onder andere de Leliestraat, de Rozenstraat en de Violenstraat. Van alle straten 
in de achttiende-eeuwse Stad sprong de Prinsenstraat met omgeving eruit als de armste buurt: hier 
kwamen de meeste wezen uit het diaconiekinderhuis vandaan, evenals arme soldatengezinnen. 
Hier ook bevonden zich de meeste kamers die armen in eigendom bezaten (zie bijlage 16). In de 
negentiende eeuw was dit een straat met een hoog inwonertal, waar in 1826 veel mensen stierven 
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ten gevolge van de malaria-epidemie.1408 Ten slotte kende ook de oude, middeleeuwse binnenstad 
enkele achterafstraten, gangen en sloppen waar armen woonden, maar de aantallen vermeldin-
gen van straten en stegen in dit stadsgedeelte zijn veel geringer. Deze bovenstaande bevindingen 
ondersteunen het beeld, dat de armen vooral in een gebied woonden dat als een band de oude(re) 
middeleeuwse binnenstad omsloot.

Vergelijking van de bovenstaande gegevens met een overzicht van het huisbezit, opgesteld in 
verband met de invoering van het drekgeld, in 17651409, waarin de particuliere huiseigenaren zijn 
opgenomen die daarvoor werden aangeslagen, geeft een indruk van de bewoning in de Stad. De 
bedragen van de heffing variëren van een gulden en vijf stuivers voor de grote panden tot twee 
stuivers voor de kamers en kelders. Duidelijk is te zien, hoe vooral de achterafstraten en gangen 
talrijke – en soms uitsluitend – panden tellen die worden aangeslagen voor twee stuivers. De 
‘Lelijstraat’, bijvoorbeeld, bestond zowel aan de noord- als aan de zuidzijde, op één perceel na, 
enkel uit woningen aangeslagen op twee stuivers. Hetzelfde gold voor het ‘Lutgenestraatje’.1410 
En ook de Prinsenstraat, die, lijkt het, in de achttiende eeuw de armste straat van Groningen 
was, kende op enkele uitzonderingen na alleen woningen die belast waren met twee stuivers. Uit 
dit drekgeldregister blijkt duidelijk, dat er sprake was van verhuur: in diverse gevallen gaat het 
om eigenaren van meerdere kamers, bijvoorbeeld de weduwe Midvelt die er in de Prinsenstraat 
zeven bezat. Onder de eigenaren van woonruimte bevonden zich meer van dergelijke lieden, die 
als ‘huisjesmelkers’ avant la lettre betiteld kunnen worden. Eén van hen was Harmen Setteler, of 
Settelaar. Hij was goed voor de eigendom van twaalf kamers of woningen rond het Zuiderdiep. 
Daarvan lagen er vijf op verschillende locaties aan het Zuiderdiep zelf, voorts twee kamers aan de 
Jonkerstraat, twee aan de Driemolendrift, twee aan de Hanebijtersgang en ten slotte nog één aan de 
Ekkelboomgang. Bovendien bezat ‘monsieur Setteler’, zoals hij eens in het register wordt genoemd, 
ook nog woonruimte in andere delen van de Stad, zoals in de Snorre, bij het Damsterdiep, en in de 
Moeskersgang.1411 En zo waren er meer, bijvoorbeeld bakker Krijt, die werd aangeslagen voor zes 
wooneenheden à twee stuivers in de Rozenstraat, twee ‘An de Walle na het Magazijn’ en ten slotte 
een woning van vier stuivers, een kamer en een kelder à twee stuivers in de Nieuwstad.1412 Andere 
kamerverhuurders waren vaandrig Lollema met drie eenheden, eveneens à twee stuivers, en Albert 
Meddens met vier eenheden à twee stuivers.

Verschillende van de bovengenoemde gebieden, bestaande uit ‘hoofd’straten en hun dwarsver-
bindingen, waren kleine ‘wijkjes’, een wirwar van gangen, sloppen en steegjes. Tot in de negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw, lijkt er gedurende lange tijd weinig verandering te zijn 
opgetreden in deze stedelijke structuur.1413 Een voorbeeld daarvan schetst Feith in 1893 in zijn 
Wandelingen van de buurt ‘Het Oude Bosch’:

Bij het hooren van dien naam verrees voor elken Groninger een beeld van armoede en vuilheid en groot was het 

aantal stadgenooten, dat het Oude Bosch slechts bij geruchte kende, doch nimmer een voetstap in de stegen en 

straatjes dier buurten van het armste proletariaat had gezet. Reeds voor meer dan 300 jaren was het hier eene 
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armoedige wijk, in de stadsrekening van 1533 lezen wij: ‘Tusschen de Boelije en Ulenthoren (ten w. van het 

Papenpoortje) liggen etlycke klene hutkens, daer sick arme harten in entholden umme Goedeswillen, steet altyt 

tut des Raedes wederseggen.1414

Overigens zijn er voor het ruim drie eeuwen omspannende tijdvak tussen de beide door Feith 
genoemde data slechts schaarse gegevens ter opvulling. In de achttiende eeuw komt ‘Het Oude 
Bosch’ als locatie in de stukken van de diaconie en het diaconieweeshuis slechts enkele malen 
voor.1415 Wel noemden die meermalen kamers op een locatie genaamd de ‘Heerenkamers’ gelegen 
‘An de Wal’, die ook tot ‘Het Oude Bosch’ behoorde en ongeveer lag ter hoogte van het huidige 
Natuurmuseum.1416 

Van dergelijke armenbuurten bestaan in de toch al magere collectie topografische afbeeldingen van 
de stad Groningen in de zeventiende en de achttiende eeuw geen voorbeelden die ter illustratie 
kunnen dienen. Wel kunnen wij bij het bestuderen van de kaart van Haubois vaststellen dat de 

De Koornbrandersgang, gezien naar het zuiden, in 1914. Deze foto geeft een goede indruk van de bewoning, zoals die er ook 
in de achttiende eeuw moet zijn geweest. 
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genoemde straten voornamelijk bestonden uit laagbouw, oftewel ‘kamers’. Behalve deze en enkele 
andere zogenaamde vogelvluchtkaarten zijn geen contemporaine afbeeldingen van dergelijke 
woningen bewaard gebleven.1417 Om aan de hand van beeldmateriaal hiervan een indruk te kunnen 
vormen, zijn we vrijwel uitsluitend aangewezen op foto’s uit het laatste kwart van de negentiende 
en de eerste helft van de twintigste eeuw, waarop het karakter van dergelijke straten met vele kleine 
woningen of ‘camers’, nog duidelijk valt te herkennen.

Na de ontmanteling van de vestingwerken moesten in de loop van de late negentiende en vooral 
de twintigste eeuw buurten met vele kleine, vaak verkrotte, woningen het veld ruimen voor soms 
rigoureuze stadsvernieuwingsprojecten, waarmee diverse straten hun oorspronkelijke karakter ver-
loren. Zo kwam in 1880 de Stationsstraat ter plaatse van de vroegere Zuiderkuipen en verrees het 
Groninger Museum van Oudheden op een gedeelte van Het Oude Bosch.1418 

Opvallend is een ‘reliek’ in het Noorderplantsoen, die nog altijd herinnert aan een stadsdeel 
waar zich gedurende lange tijd armoedige woningen bevonden: de wal die parallel loopt aan de 
huidige Noorderbinnensingel. De gemeente heeft na de ontmanteling van de vestingwerken dit 
gedeelte van het bolwerk expres laten liggen, zodat de flanerende burgerij het beeld bespaard bleef 
van de daarachter gelegen krottenwijk.1419

Tot dusverre zijn bij de bespreking van de aard van de armenhuisvesting voornamelijk ‘kamers’ 
aan de orde geweest. Of armen in de stad Groningen veel in kelders woonden, is zeer de vraag. 
In de Oosterstraat waren het handwerkslieden die de benedenverdiepingen of kelders van de – 
aanzienlijke – huizen bewoonden en er hun nering hadden. De voorkant van die kelders was dan 
voorzien van uitstal- of potkasten.1420 Dergelijke uitbouwsels kwamen in de binnenstad waarschijn-
lijk al in de zestiende eeuw voor, toen ze kasten werden genoemd. Ze waren gebouwd tegen de 
stadsgebouwen in de ‘Suipenstraat’, de latere Waagstraat, en werden verpacht aan schoenmakers, 
‘schroeders’ (= kleermakers) en ‘wantscherers’ (= lakenbereiders).1421 Sinds de stadsuitleg heerste er 
geen grote woningnood meer. In deze nieuwe gedeelten was ruimte te over om goedkope huizen 
zonder verdieping – en veelal ook zonder kelder – te bouwen.

Over de aard van de huisvesting in Groningen is niet zoveel meer bekend dan enkele spaar-
zame vermeldingen van huishuur. Die kon in verschillende termijnen worden voldaan: per week, 
veertien dagen, maand, halfjaar of zelfs jaar. Om een vergelijking mogelijk te maken zijn de hier 
gehanteerde bedragen alle omgerekend naar weekhuurbedragen. Op basis van de schaarse vermel-
dingen kan het volgende beeld worden gereconstrueerd: omstreeks 1630 bracht een ‘camer’ met 
twee vrije gevels jaarlijks vijf daalder aan huur op en bedroeg de huur van een meerkamerwoning 
omstreeks acht daalder per jaar.1422 Omgerekend kwam dat neer op wekelijkse huurbedragen van 
respectievelijk bijna drie tot viereneenhalve stuiver. Voor de achttiende eeuw lagen die bedragen 
over het algemeen aanmerkelijk hoger. Zo moest een zekere Annegje Jans in de Leliestraat in 1742 
jaarlijks 25 gulden betalen aan een ‘bakkersche’.1423 Dat zou gerekend naar weekhuur gaan om 
ruim negeneneenhalve stuiver, hetgeen redelijk overeenstemt met de bekende weekbedragen van 
kamerhuur in de achttiende eeuw. Jan Derks, bijvoorbeeld, betaalde in 1783 negen stuivers per 
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week. Bedragen tussen de zes en acht stuivers lijken in het tweede kwart van de achttiende eeuw 
gangbaar te zijn geweest.1424 Het bedrag van tien stuivers dat Jacob Baltes in de zesde kluft tijdens 
de winter van 1781 wekelijks voor huishuur van de diaconie ontving1425 lijkt ongeveer het maxi-
mum te zijn geweest wat de diaconie gangbaar en aanvaardbaar achtte, want toen een zekere Zijbe 
van de eerste kluft in april 1770 in de kerkenraadsvergadering onderstand verzocht, ‘difficulteerde’ 
men daarin, ‘om redenen dat zij in eene kamer van elf stuiv[er]s woonde’.1426 Bij andere vermel-
dingen van huursommen die gereformeerde bedeelden eind achttiende moesten betalen, bleek het 
te gaan om bedragen van zes tot acht stuivers.1427

Omstreeks 1782 betaalden de bedeelden van de lutherse diaconie wekelijks eveneens dergelijke 
bedragen aan huishuur. In dat jaar bood een van de ouderlingen de kerkenraad aan om lutherse 
armen in de door hem gebouwde woningen onder te brengen voor het veel geringere bedrag van 
zes stuivers per twee bedsteden. 1428 Bij vergelijking van de Groninger gegevens met de huren in 
Zwolle en Delft – weliswaar voor de zeventiende eeuw – blijkt dat deze daar konden variëren van 
vier tot vijftien stuivers.1429 De gegevens voor Groningen vallen met minimaal zes en maximaal 
elf stuivers dus binnen die grenzen. Voor bedeelden die 20 tot 30 stuivers wekelijks aan inkomen 
hadden, betekende dit, dat de uitgaven aan huur al snel een derde daarvan uitmaakten.

Een aanzienlijk deel van de bedeelde kamerbezitters in Groningen moest jaarlijks grondpacht 
betalen aan de Stad, de Martinikerk, de rentmeester der Geestelijke of de Predikantengoederen, 
een gasthuis of aan een particulier. Die grondpacht bedroeg veelal zo’n negen tot vijftien stuivers 
jaarlijks, maar soms ook enkele guldens. Ten minste een derde van de kamers die bedeelden bezaten 
was ‘bezwaard’. Dit betekende, dat de eigenaren met hun kamer als onderpand een lening hadden 
afgesloten. De bedragen van die ‘hypothecaire leningen’ varieerden van enkele tientallen tot hon-
derden guldens en ook daarover is waarschijnlijk rente betaald.1430

Ten slotte waren er ook enkele bedeelden die op een schip woonden. In de boeken van de 
verkochte kamers van de gereformeerde diaconie komen over de periode 1722-1795 in totaal elf 
schepen voor, te weten zes ‘tassche’-schepen of tasken, vier ‘snabbe’-schepen en een ‘schuit’.1431 
In de notulen en de protocollen komen nog eens vier andere tasken, twee snabbeschepen en een 
niet nader genoemd schip voor. Evenals bij de eigen kamers van bedeelden vaak het geval was, 
waren daar ook bezwaarde schepen bij, drie tasken met bedragen van elf, 50 en 270 gulden en een 
snabbe, met maar liefst 800 gulden. Uit deze bedragen blijkt al dat de tasken over het algemeen 
kleinere schepen waren, die onder meer dienden voor het vervoer van turf. Zo kreeg Barolt Gerrits 
in 1755 enige ondersteuning van de diaconie in verband met een schuld ‘op deszelfs gekogte 
tassche’ en om hem ‘wederom, gelijk ook al eens bevorens, mit torfvaren of anders weer te laten 
verdienen’.1432 Snabbeschepen waren grotere vaartuigen, zoals dat van Claas Martinus, die in 1749 
een ‘wel b eseijlde snabbe’ naliet aan de gereformeerde diaconie met een lengte van 67 voet en een 
breedte van dertien voet, welke bij verkoping 840 gulden opbracht. Dat was heel wat meer dan 
de tasken, die op een tweetal uitzonderingen na bij een verkoping meestal nog geen 100 gulden 
opbrachten.1433



353

8  re Ac t i e s  vA n u i t D e m A Ats c h A p pi j  o p A r m e n

on vo l l e D i g e g e z i n n e n e n r A n D g ro e pe n

Een van de kenmerken van de culture of poverty is, dat de desbetreffende groep een groot aantal 
incomplete gezinnen telt. Naar schatting driekwart van de door de gereformeerde diaconie regulier 
bedeelde gezinnen in de periode 1731-1795 bestond uit een alleenstaande volwassene. De alleen-
staande ouders met kinderen hadden een aandeel van bijna 16 procent. Daarnaast waren er nog hon-
derden ouderloze kinderen die door de diaconie waren uitbesteed of ondergebracht in een weeshuis. 
Kortom, de groep diaconaal bedeelden omvatte een groot aantal onvolledige gezinnen. De notulen en 
protocollen vermelden hier en daar de redenen: mannen die langdurig afwezig waren vanwege dienst 
bij leger of koopvaardij, verlating en niet te vergeten partners die waren overleden.

Onder de bedeelde, incomplete gezinnen valt een soort van randgroep te onderscheiden. Zoals 
reeds bleek, maakten waarschijnlijk maar weinig bedeelden zich schuldig aan strafbare feiten, of 
werden in ieder geval maar weinigen daarop betrapt. Een opvallende groep die afwijkend gedrag op 
het gebied van de heersende normen en waarden vertoonde, was die van de gezinnen met ‘onechte’, 
oftewel buitenechtelijke kinderen.1434 In totaal ging het om 112 gezinnen, hetgeen neerkwam 
op circa 2,2 tot 2,8 procent van het totaal aantal bedeelde gezinnen.1435 Het waren meest jonge(re) 
alleenstaande vrouwen met jonge(re) kinderen. Van die kinderen vielen één of meer onder de 
noemer ‘onecht’, hetgeen de diakenen consciëntieus vermeldden in hun administratie. Bij nauw-
keuriger bestudering van deze groep, blijkt dat deze aan de ‘rand’ van de bedeling zat. Hoewel ze 
nog geen drie procent van het totale aantal bedeelde gezinnen uitmaakte, kwam een relatief groot 
deel van de overtredingen en criminaliteit bij deze groep voor. Een twaalftal (10 procent van deze 
groep) werd door de diaconie tijdelijk uitgesloten van bedeling, omdat zij een onecht kind ter 
wereld brachten, of zich aan diverse – in de ogen van de diaconie – ongewenste overtredingen 
schuldig maakten, bijvoorbeeld brutaliteit of schoolverzuim van de kinderen. Enkele anderen, 
circa acht, die ondersteuning vroegen, werden geweigerd vanwege ongeoorloofd gedrag of omdat 
zij buitenechtelijke kinderen hadden. Enige vrouwen werden daarvoor zelfs berecht en gestraft. In 
totaal kwamen vijf vrouwen van deze groep in aanraking met justitie. Daarvan belandden er drie 
in het tuchthuis; één werd aan de kaak gesteld, moest vervolgens een strenge geseling ondergaan 
en werd daarop verbannen. Deels zal het bij deze 112 gezinnen zijn gegaan om vrouwen die er 
een weliswaar vrije omgang op nahielden, maar verwachtten dat na de geslachtsgemeenschap een 
huwelijk zou volgen.1436 Onder de vrouwen bevonden zich drie die gekarakteriseerd worden als 
‘simpel’ en zodoende min of meer het slachtoffer zullen zijn geworden van mannelijke misleiding. 
Voorts waren er drie verlaten vrouwen bij. Wanneer de man was weggelopen, was een huwelijk op 
korte termijn onmogelijk en op lange termijn problematisch. Dat kon leiden tot ‘buitenechtelijke’ 
verbintenissen met mannen, waaruit soms onechte kinderen voortkwamen. Er zal echter ook een 
groep zijn geweest die het niet zo nauw nam met de heersende seksuele en huwelijksmoraal. Dat 
gold overigens niet alleen de vrouwen. Zo is van soldaten bekend, dat ongehuwd samenwonen in 
het leger niet verboden was.1437
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9   Drijfveren voor De AAnvAArDing vAn  
Armenzorg

in l e i D i n g

Wat dreef mensen ertoe om bedeling aan te vragen? In de meeste gevallen was armoede voor de 
Stad-Groningers in de zeventiende en achttiende eeuw hét motief om een beroep op de diaconie 
te doen. Deze was voor velen in hun proces van verarming een laatste station, wanneer allerlei 
andere mogelijke haltes op het legale en eventueel het illegale vlak reeds waren gepasseerd. Vanuit 
die optiek was de bedeling voor degenen die erom vroegen een negatieve keuze bij het ontbreken 
van redelijke alternatieven. Nu had de diaconie wel iets te bieden in de vorm van geld en goederen, 
voorzieningen als onderwijs en voor qua sociale status beter gesitueerden zelfs de mogelijkheid om 
in de eigen stand te blijven.1438 Ondanks dergelijke ‘voordelen’ gold in de achttiende eeuw, dat het 
voor verarmde personen niet aantrekkelijk was om zich aan te melden voor de bedeling. Tegenover 
hetgeen de diaconieën of andere instellingen voor armenzorg konden verstrekken, stond de opvat-
ting dat degenen die van zulke voorzieningen gebruikmaakten, zich min of meer vanzelfsprekend 
dienden te onderwerpen aan de sociale controle van die instellingen voor armenzorg. 1439 Degenen 
die zich daaraan niet hielden werden immers voor kortere of langere tijd, ja, zelfs voorgoed, uitge-
sloten van de voorzieningen. 

Het dualistische karakter van de diaconale voorzieningen blijkt vooral bij onderwijs en oplei-
ding. Voor armen konden dat redenen zijn om de stap naar de bedeling te maken, maar daarte-
genover stond dat de diaconie ze tevens hanteerde als een middel om mensen te disciplineren. 
Dat bleek ook het geval in Groningen. Enerzijds waren er ouders die vroegen, of zij hun kinderen 
naar school mochten laten gaan, zoals Grietje Reinders in 1782.1440 Anderzijds waren er de nodige 
gezinnen waarvan de kinderen verzuimden naar school te gaan en over welke de diakenen soms 
klaagden dat de ouders te weinig druk uitoefenden om de kinderen daartoe te bewegen.1441

Aan de hand van het onderzoeksmateriaal voor Groningen kunnen we vaststellen dat de bede-
ling voor de meesten die er gebruik van maakten een laatste halte was, wanneer stations als ver-
panding enzovoort al waren gepasseerd. Terecht merkt Van Leeuwen op, dat in sommige gevallen 
gebruikmaking van alternatieve wijzen van inkomstenverwerving aantrekkelijker was, aangezien 
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armenzorg onderwerping aan de regels van de desbetreffende instellingen en de sociale controle 
meebracht.1442 Een aanwijzing daarvoor vinden we in Groningen bij de notulen van de diakenen in 
1732, toen een zekere Johanna Meijers bedankte, na slechts gedurende twee weken acht stuivers en 
een half brood genoten te hebben ‘omdat [zij] niet genoeg kreeg’.1443 Eenzelfde kwestie speelde in 
1755 bij het gezin van Sander Boekholt, bestaande uit een echtpaar met drie kinderen, waarvoor de 
diakenen de bedeling stelden op tien stuivers en een brood. In de marge van dat besluit tekenden 
zij kort daarop aan: ‘De vrouw van Sander heeft zonder iets genoten te hebben, wijl naar gedagten 
niet genoeg was toegeleijd, weer bedankt’.1444

De keuze tussen bedeling en alternatieve wijzen van inkomstenverwerving speelde vooral een 
rol vlak na de opening van het Stadswerkhuis, toen veel ‘valide’ bedeelden als voorwaarde voor 
bedeling werd gesteld, dat zij zouden moeten werken in het armhuis. Een groot aantal van hen 
bedankte voor het blijkbaar zeer impopulaire werkhuis, maar krabbelde gedurende herfst en winter 
noodgedwongen terug.1445

Het is zeer de vraag, of de door de diaconieën aangeboden uitkeringen in geld en goederen als 
brood, brandstof, kleding en schoeisel op zich een belangrijke reden en een aantrekkelijk motief 
voor behoeftigen waren om zich tot de armenzorg te wenden. Het hierboven geschetste nadeel 
van de sociale controle zal in veel gevallen zwaarder gewogen hebben. Daarnaast is het de vraag in 
hoeverre de door de diaconie verstrekte uitkeringen aantrekkelijk waren in die zin dat ze degenen 
die ze ontvingen de mogelijkheid tot een redelijk bestaan boden. In veel gevallen vormden de 
verstrekte uitkeringen immers een minimale aanvulling op andere inkomsten, terwijl het bedrag 
van de ondersteuning bovendien in ieder geval tweemaal per jaar – tijdens de voor- en najaarsmon-
steringen – kon worden aangepast. Bovendien was het gebruikelijk om, wanneer de diaconiekas 
met krapte kampte, de uitkeringsbedragen verder te verlagen dan het minimum dat bedeelden 
normaliter zouden ontvangen.

in D e e i g e n s tA n D b l i j v e n

Van al degenen die bij de instellingen voor armenzorg aanklopten, hadden de zogenaamde 
‘schaamsarmen’ misschien wel het sterkste motief om die stap te nemen. Het is moeilijk na te gaan, 
in hoeverre armen de gang naar de bedeling als een schande ervoeren. Volgens de in de zeventiende 
en achttiende eeuw heersende opvattingen moesten mensen zo lang mogelijk trachten in hun eigen 
onderhoud te voorzien, zo mogelijk met hulp van familie, buren, vrienden of anderen. Relatief het 
moeilijkst was een beroep op de armenzorg voor mensen uit de betere kringen, die door ziekte of 
een ander misfortuin waren verarmd. Zij schaamden zich om de vernederende gang naar de dia-
conie te maken en daarmee het geheim van hun armoede, die niet spoorde met hun stand, prijs te 
geven. Tijdens de Republiek was het gebruikelijk dat instellingen voor armenzorg mensen die tot 
deze categorie armen behoorden, mogelijkheden boden om hun stand zoveel mogelijk op te hou-
den. Deze categorie bedeelden heeft de benaming ‘schaamsarmen’ gekregen. In zeventiende-eeuws 
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Delft stonden zij te boek als ‘secrete armen’. Hoewel we hen onder diverse benamingen aantreffen, 
werden ze zelf vrijwel nooit met name genoemd: van cruciaal belang was immers, dat de bedeling 
van deze armen in stilte geschiedde, want door bekendheid zou hun eer en aanzien onherstelbare 
schade oplopen en daarmee ook het ophouden van stand. Deze strikte geheimhouding ten aanzien 
van de identiteit van schaamsarmen was dermate consequent, dat tot op de dag van heden hun 
namen vrijwel niet te achterhalen zijn.1446

Ook de diaconieorde van Groningen bood duidelijke mogelijkheden om schaamsarmen te 
bedelen. Volgens de artikelen 29 en 30 van het derde hoofdstuk hadden predikanten de mogelijk-
heid om ‘een subsidium te versoeken’. Dat kon mondeling of met cedullen geschieden. Het betrof 
verzoeken om noodlijdende families of personen in de Stad, ‘stilletiens te ontsetten’. Tevens was het 
mogelijk dergelijke gelden aan te wenden voor doorreizende ballingen of andere personen. Hierbij 
was vastgelegd, dat de boekhouder zulke betalingen niet mocht weigeren.1447 Het waren in deze 
gevallen dus de predikanten en niet de diakenen die over de verstrekking van uitkeringen aan de 
schaamsarmen beslisten.

Zoals gezegd, is deze categorie armen uit de aard der zaak moeilijk traceerbaar, maar hier en 
daar wordt aan hen gerefereerd, zelfs met name. Zo kwam tijdens een kerkenraadsvergadering in 
juni 1671 ‘de groote armoede en sieckten’ van de weduwe van Palmer ter sprake en besloten de 
aanwezigen ‘een liberael subsidie voor haer bij de boeckholder uit te wercken’. En uiteindelijk kreeg 
zij ‘provisonelijck’ hulp.1448 Soms staan deze armen in de diaconierekeningen met name vermeld, 
zoals in 1698 en 1699 de weduwe van kapitein Wicheringe, die op voorspraak van ds. Van der 
Schuir wekelijks een 30 stuivers ontving.1449 Een duidelijk voorbeeld, dat overigens eveneens een 
weduwe van een legerofficier betrof, speelde in de herfst van 1728. Dominee Hofstede beval toen 
de diaconie hartelijk de weduwe en ‘kindertjes’ aan van de overleden ondermajoor Huisinge, die in 
kommervolle omstandigheden verkeerden. Hierbij was tevens van wezenlijk belang dat Huisinges 
vrouw van de katholieke naar de gereformeerde religie was overgegaan, hetgeen de predikant als 
argument voor subsidie gebruikte, opdat zij niet ‘an de versoekinge der papisten bloot gestelt’ 
zou worden. Vooreerst besloot de kerkenraad, dat de boekhouder haar tien gulden zou geven. 
Bovendien volgden persoonlijke giften van de leden van de kerkenraad en de diakenen.1450 De 
predikanten trachtten de weduwe en haar kinderen vervolgens aan te bevelen bij de Staten en 
Gedeputeerde Staten, hetgeen blijkbaar zonder resultaat bleef, want uiteindelijk besloot de kerken-
raad om de predikant van de betreffende kluft de aartsdiaken te laten verzoeken de weduwe ‘alle 
vierendeel jaers in stilheit wat werde gegeven’.1451 En daarmee viel het gezin van Huisinge onder de 
definitie van ‘schaamsarmen’.

De situatie rond de subsidiëring van ‘schaamsarmen’ leidde in de eerste helft van de achttiende 
eeuw tot een herziening, toen de diakenen en hun boekhouder blijkbaar niet goed raad wisten hoe 
met deze categorie om te gaan. Wat was het geval? Tijdens een vergadering van de diakenen in 
1732 noemde de boekhouder
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het geheele getal van persoonen die bij hem buiten Raadsauthorisatie weekelixe subsidie op recomm[endatie] der 

Heeren Predik[anten] genooten, hebbende hij boekhouder het grootste gedeelte van dien van sijn antecessor over-

genoomen egter op nieuwe Rec[ommendatie] der Heeren predik[anten] bij sijn tijd ook eenige opgenomen.1452

Hieruit blijkt duidelijk, dat het de boekhoudend diaken was, die op voorstel van de predikanten 
de schaamsarmen betaalde, zoals volgens de diaconieorde was bepaald. Afwijkend was in dit geval 
echter, dat die bedeling niet meer ‘stilletiens’ geschiedde, aangezien de boekhouder bij de zojuist 
genoemde gelegenheid het ‘geheele aantal ook met opene naemen’ oplas en zo de schaamsarmen in 
grotere kring – die van de diakenen – bekendmaakte (overigens was dat geen nieuwigheid, omdat 
de hierboven aangehaalde voorbeelden betreffende de weduwe Palmer en het gezin Huisinge ook 
in aanwezigheid van de diakenen ter sprake kwamen). Daarbij vroeg hij ‘of ‘t niet beeter waer dat 
deese persoonen op de klufte gelegt wierden’. De diakenen oordeelden het echter raadzaam de 
bestaande situatie voort te zetten.1453 Blijkbaar wist de boekhoudend diaken zich toch niet goed 
raad met de situatie, want kort daarna kwam de kwestie terecht bij de kerkenraad. De boekhouder 
liet daar weten ‘dat op verscheijdener recommandatie en versoeck veele nootlijdende op sin register 
waeren gekomen, die hij wekelijks solagieerde’ en vroeg zich af, hoe daarin verder te handelen. 
Aangezien deze handelwijze niet conform de diaconieorde was, diende de aartsdiaken zijn uitdelin-
gen te staken en zich voortaan volgens de orde te gedragen.1454 In overleg met de magistraat besloot 
een commissie van de kerkenraad dat uitdelingen aan armen op de boekhouderslijst die niet op 
voorspraak van het stadsbestuur waren opgenomen zoveel mogelijk moesten worden gestaakt en 
dat de overigen door de diakenen van de kluften konden worden overgenomen, met daarbij de 
aantekening ‘en soo er sijn van fatsoenlicke familien, dat die in stilheit hare subsidien mochten 
trecken en ontfangen’.1455 

De bovenstaande discussie over de schaamsarmen betrof meer de regeling van de financiering 
van deze groep en de controle daarop door de Stad, dan dat het een fundamentele kwestie over al 
of niet bedelen was. Met deze nieuwe regeling, waarbij het voortaan de diakenen van de kluften 
waren die de meer gegoede families in stilte iets toestopten, ging men voorbij aan de officiële bepa-
lingen van de diaconieorde, volgens welke het de boekhouder was die dergelijke toelagen moest 
verstrekken.

De r e Ac t i e s  vA n D e A r m e n

Was het moeilijk om een beeld van de armen te krijgen, nog problematischer is het om de reacties 
van de armen op armoede en ten aanzien van de hun geboden zorg en genomen maatregelen aan 
te geven. Informatie hierover vinden we slechts in de bronnen van de instanties die die zorg boden 
en deze is daarom gekleurd. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat velen in moeilijke tijden 
hun toevlucht zochten in de Stad, die bescherming had te bieden in de vorm van enige anonimiteit 
in dichtbevolkte krottenwijken, in tegenstelling tot het platteland waar ieder elkaar kende. Talrijk 
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waren degenen die in de loop van twee eeuwen oorlogs- of natuurgeweld ontvluchtten en een goed 
heenkomen zochten binnen de veilige stadsmuren. Dat gebeurde aan het einde van de zestiende 
eeuw en in 1672, of vanwege de overstromingen in 1686. De momenten waarop bedelaars en 
vreemde armen een toevlucht in de Stad hoopten te vinden, vallen duidelijk af te lezen uit de uit-
vaardiging of herbevestiging van bedelverboden en andere maatregelen tegen vreemde armen. Maar 
ook de eigen arme inwoners van Groningen wisten de instanties te vinden wanneer het tegenzat. 
Er waren buren of verwanten van gezinnen of personen die in blijvende armoede verkeerden en 
daarvoor steun zochten bij de stedelijke overheid en de instellingen voor armenzorg. In de loop 
van twee eeuwen richtten particulieren talloze rekesten aan het stadsbestuur om ondersteuning, bij-
voorbeeld tijdens de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog. In het laatste geval betrof 
dat tientallen arme soldatenvrouwen en -kinderen die letterlijk dreigden te worden afgescheept 
naar het oorlogstoneel in de Zuidelijke Nederlanden waar hun echtgenoot en vader in strijd was 
verwikkeld. De diaconale armen lijken over het algemeen meer een speelbal van de golven van 
tegenspoed, dan dat zij uitgekookte strategieën hanteerden en weloverwogen keuzes maakten om 
in hun onderhoud te voorzien. Een verlaten vrouw met jonge kinderen bleef – afgezien van enig 
thuiswerk dat onvoldoende opbracht – bij het ontbreken van steun van familie, vrienden of ver-
wanten weinig anders over dan de gang naar de diaconie.

Ook wanneer iemand chronisch ziek of gebrekkig was, zoals in 1792 het geval was bij een 
aanzienlijk deel van de armen van de gereformeerde diaconie, resteerden weinig tot geen andere 
opties. Gezien de vele gebrekkigen en zieken en bejaarden die aan het einde van de achttiende eeuw 
in de notulen en protocollen van de diaconie staan vermeld, was bedeling niet zozeer een keuze als 
wel het enige redelijke alternatief om niet van honger en ellende om te komen. Voor bedlegerige, 
hulpbehoevende uitbestede bejaarden, zieken en ouders met jonge kinderen vormde criminaliteit 
geen reële optie. Wie zich daaraan als bedeelde schuldig maakte, wachtte bij ontdekking zonder 
meer uitsluiting voor korte of langere tijd. Met thuiswerk kon men weliswaar enige inkomsten 
genereren, maar over het algemeen waren de verdiensten daarvan dermate laag dat een aanvulling 
van de diaconie noodzakelijk was. Het was niet zo dat deze mensen een geheel pakket van middelen 
om in het inkomen te voorzien ten dienste stond, waaruit zij een wel overwogen keuze konden 
maken. Als zodanig dekt de door Van Leeuwen gehanteerde term ‘overlevingsstrategieën’ niet de 
beweegredenen van het overgrote deel van degenen die bedeling van een diaconie ontvingen.1456

Overigens betekenden de diaconale uitkeringen voor het merendeel van de bedeelde gezinnen 
in de Stad een karige aanvulling op andere inkomsten. Dat, en de positie die een bedeelde innam, 
maakte het weinig aanlokkelijk om bij de diaconie aan te kloppen: de wekelijkse gang naar de uit-
delingen, de verplichtingen die daarmee samenhingen, de controles in de vorm van monsteringen 
waar mensen weigerden te verschijnen en ten slotte de duidelijke stigmatisering in de vorm van 
uiterlijke kentekenen op de kleding. De armenzorg was daar uiteindelijk bij gebaat in haar stre-
ven de uitgaven te beperken. In het geval van de tekenen op kleding zou zelfs gesproken kunnen 
worden van ontmoedigingsbeleid. Nog minder populair dan de diaconie was het werkhuis. Dat 
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bleek vooral in de jaren 1786 en 1792, toen velen de min of meer onvrijwillige keuze maakten 
voor stopzetting van de bedeling als consequentie van hun weigering naar het werkhuis te gaan. 
Overigens moet dat betekenen dat die groep blijkbaar toch op andere wijze in het inkomen kon 
voorzien, hetgeen wederom het aanvullende karakter van de bedeling onderstreept.

Samenvattend kan worden opgemerkt dat met recht het boven deel A vermelde citaat van Fuchs 
opgaat dat – behoudens de gebruikelijke uitzonderingen – niemand veel ophad met de armenzorg: 
niet degenen die haar verstrekten en evenmin degenen die haar noodgedwongen aanvaardden.





Deel c – ArmoeDe





1  he t b e g r i p  ‘A r m o e D e’

1  het begrip ‘ArmoeDe’

in l e i D i n g

Dit deel is enigszins afwijkend van de voorgaande twee, in die zin dat het intellectuele debat over 
armoede en de oorzaken daarvan niet uitgebreid worden geanalyseerd in de inleiding aan het begin 
van dit boek, of aan het begin van dit deel zelf. Voor de overzichtelijkheid is er voor gekozen om de 
vragen over armoede te beantwoorden met behulp van een overzicht van de uiteenlopende oorza-
ken, gebaseerd op die welke worden genoemd bij Van Leeuwen, in Bijstand in Amsterdam en Jütte, 
Poverty and Deviance. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen oorzaken op meso- en 
macro-niveau enerzijds en oorzaken op microniveau anderzijds. Per oorzaak is een paragraaf opge-
nomen, waarin aandacht wordt besteed aan de historiografie en de theorievorming op basis van, 
meer algemene, literatuur. Deze wordt aangevuld met bevindingen op basis literatuur en archivalia 
die betrekking hebben op Groningen. Zo is het mogelijk om op een overzichtelijke wijze een beeld 
te geven van in hoeverre de bevindingen voor Groningen al of niet aansluiten bij het intellectuele 
debat en welke oorzaken vooral voor de Stad een rol speelden bij het ontstaan en toe- of afnemen 
van armoede in de zeventiende en achttiende eeuw.

De s u b j e c t i v i t e i t  vA n h e t b e g r i p  ‘A r m o e D e’

Armoede is een subjectief begrip, waaraan in de loop der tijden – en zelfs tegelijkertijd – zeer uit-
eenlopende definities gegeven kunnen worden. Anthony Winkler Prins (1817-1908) schreef dan 
ook in de eerste uitgave van de door hem verzorgde uitgave van de Geïllustreerde Encyclopaedie:

Het is niet gemakkelijk om eene juiste omschrijving te geven van het begrip “Armoede”, en wel voornamelijk, 

omdat de zaak zelve, die door dat woord wordt aangeduid, eene zoo onderscheidene betekenis heeft, bij hen die 

over dat onderwerp spreken of schrijven.1457
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Winkler Prins maakte bij zijn definiëring van het begrip een onderscheid tussen de individuele 
armoede en armoede als een maatschappelijk verschijnsel:

Heeft men een enkel persoon, een individu, op het oog, dan bedoelt men meestal, en te regt, den toestand van 

hem, die de stoffelijke middelen niet heeft, om geregeld in zijne gewone behoeften te voorzien. Wil men daar-

entegen van armoede als een maatschappelijk verschijnsel spreken, dan verstaat men er onder, dat een grooter of 

kleiner deel der laagste bevolking eener maatschappij doorgaand gebrek heeft aan het noodige tot instandhouding 

van het physisch bestaan.

Vervolgens gaf hij aan dat deze definities, vooral de eerste, ook problemen opleverden:

De eerstgegevene bepaling omvat iedere arme, tot welke klasse of welken stand der maatschappij hij behoore; de 

tweede kan slechts doelen op het deel der bevolking, dat op den laagsten sport van maatschappelijk welzijn staat. 

Het physiek minimum, dat is, de hoeveelheid stoffelijke middelen, zonder welke het levenniet kan behouden 

worden, geeft men eene scherpere beteekenis aan de laatste bepaling, dan de uitdrukking “gewone behoeften aan 

de eerste geeft. Die onbepaaldheid is evenwel niet te vermijden, omdat er sprake is van een individu, dien men 

dus eerst moet kennen, vóórdat naauwkeurig omschreven kan worden, wat voor hem gewone behoeften zijn, en 

of er bij hem sprake van armoede is.

Winkler Prins constateerde terecht dat een eenduidige definitie niet eenvoudig was. Dat blijkt ook 
duidelijk uit de beschrijvingen van het lemma ‘Armoede’ in latere versies van de Encyclopedie die 
de naam van zijn eerste ‘Encyclopaedist’ zou behouden. De Algemene Winkler Prins gaf in 1956 de 
volgende definitie: ‘duurzaam gebrek aan middelen ter bevrediging van normale behoeften’, maar 
vermeldde daar vervolgens onmiddellijk bij: ‘wat dit zijn, moet men zien in het kader van zijn tijd 
en omgeving’. De omschrijving vermeldde wat dat betreft het volgende: ‘Onvoldoende is het A. 
af te wegen naar het geldinkomen: de hongerwinter 1944-1945 heeft wel geleerd dat ook bij een 
ruim geldinkomen scherpe A. kan bestaan.’

En in 1973 omschreef de Grote Winkler Prins het lemma aldus: ‘Armoede kan men omschrijven 
als een toestand van duurzaam gebrek aan bevredigingsmiddelen. Arm is hij die niet in de normale 
behoeften kan voorzien’.1458 Daarbij is het meteen de vraag wat die ‘bevredigingsmiddelen’ en die 
‘normale behoeften’ zijn. Sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw werd armoede 
steeds meer mondiaal beschouwd en ging men over tot het meten van de levensstandaard van ver-
schillende volkeren, zo meldt de editie van 1975. De maatstaven die men daartoe hanteerde waren 
de gemiddelde levensduur, het inkomen per hoofd van de bevolking, het percentage kinderen dat 
onderwijs ontving, de mate van alfabetisering en de hoogte van de consumptie in relatie tot de 
nationale productie. Nu zijn dit maatstaven die zijn aangelegd voor de meer recente geschiedenis, 
maar de bijbehorende conclusie dat een laag gemiddeld inkomen samenhing met een laag niveau 
van onderwijs en een korte gemiddelde levensduur ging misschien ook al op voor armen in vroe-
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ger eeuwen. Datzelfde geldt maatstaven als een laag inkomen, een hogere sterfte en een geringe 
arbeidsontwikkeling.1459

Armoede is een begrip dat zowel in absolute als in relatieve zin kan worden gehanteerd. 
Absolute armoede kan worden omschreven als een toestand die wordt gekenmerkt door het (duur-
zaam) ontbreken van voldoende inkomen om zelfstandig te voorzien in het minimum, noodza-
kelijk voor het fysieke bestaan. Kortom, de eigen bestaansmiddelen zijn dermate gering, dat er 
een levensbedreigende situatie bestaat. Zonder ondersteuning van elders hebben degenen die in 
dergelijke armoedige omstandigheden verkeren een sterk verhoogde sterftekans. Kenmerken van 
deze absolute vorm van armoede zijn ernstige honger, eenzijdige voeding en een sterke ‘oversterfte’, 
vooral van zuigelingen en kinderen. Veel vaker dan deze extreme armoede is er sprake van relatieve 
armoede. Dit veel bredere begrip kan als volgt worden gedefinieerd: ‘een zodanige levenstoestand 
dat het levenspeil van een enkeling of een groep niet in overeenstemming wordt geacht met de 
levensstandaard van de samenleving die voor hen het referentiekader vormt’. Meestal vormt de 
samenleving als geheel het referentiekader voor relatieve armoede: men is arm in vergelijking met 
anderen.1460 Relatieve armoede is daarom een subjectief begrip, omdat de keuze van degenen waar-
mee de potentiële armen vergeleken worden, een subjectieve is. Zelfs een voor absolute armoede 
gehanteerd criterium als het voorkomen ‘oversterfte’ heeft een subjectief aspect. Aangezien de 
sterfte bij positieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de hygiëne, het voedingspakket en de 
algemene welvaart afneemt, zal dat ook van invloed zijn op de oversterfte.1461
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in l e i D i n g

Armoede is het resultaat van een meer of minder gecompliceerd samenspel van zeer uiteenlopende 
factoren die armoede kunnen veroorzaken, al of niet parallel verlopen en elkaar kunnen versterken. 
Er kan een vijftal factoren worden onderscheiden waardoor armoede ontstaat, op macro-, meso- en 
microniveau; van mondiaal tot individueel. Een factor is een variabele die bij een bepaalde waarde 
een oorzaak van armoede kan worden. Zo zijn prijzen van bijvoorbeeld voedingsmiddelen op zich 
geen oorzaak van armoede, maar kunnen zij, wanneer er sprake is van hoge prijzen (‘duurte’), een 
oorzaak van armoede zijn. Hetzelfde geldt voor de winters. Een winter was als seizoensfactor niet 
per se een oorzaak van duurte, maar werd dat wel in geval van strenge vorst.

Voor de armoede in de zeventiende en achttiende eeuw voerden tijdgenoten vrij directe en 
eenvoudige verklaringen aan, zoals strenge winters, natuurrampen, epidemieën, oorlogen en hon-
gersnood. De drie laatste oorzaken van ellende zagen velen dan ook als een gesel der mensheid en 
zij deden de humanist Thomas More verzuchten ‘a peste, fame et bello, libera nos Domine’.1462 Op 
de achtergrond speelden minder goed zichtbare oorzaken die door tijdgenoten nog niet werden 
benoemd.

In het navolgende overzicht wordt dit samenspel van factoren dat verantwoordelijk is voor het 
ontstaan van armoede uiteengerafeld tot onderscheiden oorzaken, op basis van algemene literatuur, 
specifieke literatuur over de Republiek en Groningen en geraadpleegde archivalia. In het overzicht 
is tevens gestreefd naar een zekere ordening door een onderscheid te maken tussen factoren op 
meso-, macro- en microniveau. Vervolgens is een onderverdeling gemaakt tussen factoren van 
cyclische, structurele en incidentele aard. Bij die verschillende factoren worden voorbeelden uit de 
literatuur vermeld om te besluiten met specifieke gevolgen voor de stad Groningen, voor zover dat 
op basis van de literatuur en archivalia bekend is.
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cr i s i s j A r e n e n -pe r i o D e n

De oorzaken die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het ontstaan van armoede, 
zijn in praktijk in de bronnen moeilijk te achterhalen. Ze worden in de archivalia zelden concreet 
benoemd en van de grotere, achterliggende oorzaken, zoals een algemene economische crisis in 
een bepaalde periode, hadden tijdgenoten weinig tot geen besef. Het laatste deel van dit onderzoek 
richt zich op de oorzaken van dergelijke crises. Zij komen in eerst in algemene zin aan bod op basis 
van literatuur en worden vervolgens – voor zover mogelijk – verder uitgediept voor de situatie in 
Groningen.

Om een beeld te krijgen van de factoren die armoede in de Stad konden veroorzaken, is vooral 
gekeken naar de momenten dat de gereformeerde diaconie in moeilijke omstandigheden verkeerde 
en welke – externe – factoren daarbij een rol speelden. De gereformeerde diaconie, maar ook de 
armenzorg in het algemeen, verkeerde in de periode 1594-1795 meermalen in een (financiële) 
crisis. Onder een crisis van de diaconie wordt hier verstaan, dat fors toenemende uitgaven de 
inkomsten overstegen en er aldus kastekorten ontstonden. Een tekort is het meest sprekende 
voorbeeld van een crisis, maar jaren met gelijke inkomsten en uitgaven of een gering batig saldo 
kunnen eveneens op problemen wijzen, vooral wanneer zij volgden op jaren van tekorten en er uit 
gunstiger jaren onvoldoende overschotten resteerden. De jaren waarin de gereformeerde diaconie 
van Groningen te maken had met negatieve, neutrale en geringe saldi1463 geven ons een beeld 
welke jaren in de zeventiende en achttiende eeuw als moeilijk kunnen worden gekwalificeerd. Bij 
de financieel problematische perioden komen nog de jaren dat de financiële omstandigheden van 
de diaconie weliswaar gunstiger waren, maar men toch zon op middelen ‘tot redres’1464, of anders-
zins maatregelen beraamde om haar uitgaven te verminderen en de inkomsten te vermeerderen. 
Daarnaast nam het stadsbestuur, wanneer het dit nodig achtte, maatregelen om de armoede en haar 
nevenverschijnselen te beteugelen. Wanneer we al deze gegevens in een tabel opnemen (zie bijlage 
24), vallen daarin zowel geïsoleerde jaartallen als clusters van jaren te bespeuren waarin sprake was 
van (financiële) crises in de Groninger armenzorg. Daarbij moeten we vooral letten op de jaren met 
nadelige, neutrale of geringe batige saldi van de diaconie in combinatie met maatregelen die zijzelf 
of het stadsbestuur ondernam tegen de armoede. Het gaat zowel in de zeventiende als de achttiende 
eeuw om negen jaren of clusters van jaren, die in het onderstaande staatje staan vermeld: 
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Tabel 22. Jaren waarin de rekeningen van de gereformeerde diaconie van Groningen een negatief saldo vertoonden

zeventiende eeuw achttiende eeuw

1634-1635 1709-1710

1642 1744-1746

1645 1752

1659 1755-1757

1662-1663 1765

1672-1677 1768-1771

1684-1688 1782-1783

1691-1692 1785-1786

1694-1696 1788

Bron: zie bijlagen 24 en 25.

Aan de hand van de situtatie van de gereformeerde diaconie worden deze crises besproken. Wat 
waren de verantwoordelijke factoren en welke oplossingen werden gezocht? Deze specifieke crises 
in Groningen worden besproken, vooral aan de hand van de situatie waarin de gereformeerde 
diaconie verkeerde en hoe zij handelde en vervolgens wordt nagegaan welke specifieke factoren 
daarvoor verantwoordelijk waren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een crisis in de diaconale 
financiën ook veroorzaakt kan zijn door mismanagement van de organisatie zelf. Waar er reden is 
om dat te veronderstellen, zal dat tevens worden aangegeven.

De houding van de armen tijdens dergelijke crises komt – vanwege de schaarsheid van geschikt 
bronnenmateriaal – in mindere mate aan de orde. Indirect vinden we evenwel van tijd tot tijd 
gegevens omtrent het handelen van de armen onder dergelijke omstandigheden.

oo r z A k e n o p m e s o-  e n m Ac ro n i v e Au

Gedurende bijna een eeuw hadden de Staten van Stad en Lande grote moeite met het nakomen 
van hun financiële verplichtingen aan de Staten-Generaal, toen zij in 1759 als excuus voor het 
uitblijven van hun betalingen de rampen opsomden waardoor het gewest gedurende die periode 
was getroffen:

de bijna altoos geduurt hebbende oorlogen, tweemaal vijandelijke invasie, twee allerswaarste watervloeden, de 

groote vermindering van der Provintie Inwoners, tweemalige en nog aanhoudende sterften van ’t Rundvee, de 

swaare plaag van de worm in ’t paalwerk, boven de immense kosten aan Dijken, Paal- en Vlintwerken, die alleen 

’s jaarlijks een somma van 120 duizend gulden bedragen, de considerabele negotiatien soo ter Generaliteit als in 

[de] Provincie en de verdere successieve belastingen.1465
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In dit citaat staan oorzaken die in de periode van circa 1665 tot 1759 mede van invloed waren 
geweest op de slechte financiële situatie van de Stad: oorlogen, epidemieën en natuurrampen. 
Telkens zijn het incidentele gebeurtenissen op regionale en grotere schaal, kortom, op meso- en 
macroniveau, die dus de persoonlijke sfeer en het gezinsverband overstijgen. Ook hierbij kan 
zowel sprake zijn van cyclische, incidentele en structurele factoren. Als enige cyclische factor valt 
de invloed van het seizoen te noemen.Van structurele aard waren veranderingen in de economie. 
Ten slotte waren er talloze incidentele oorzaken van armoede. Onder deze noemer kunnen we alle 
eenmalige of onregelmatig voorkomende factoren scharen die van invloed kunnen zijn op het ont-
staan van armoede. Het gaat daarbij om extreme omstandigheden op het gebied van klimaat, flora 
en fauna, variërend van strenge winters tot zware herfststormen en van plantenziekten tot mui-
zenplagen. Dan zijn er de oorlogen die hun weerslag hadden op de maatschappij in de vorm van 
onder meer oorlogsinvaliden, vermisten, vluchtelingen. Op hun beurt konden extreme weersom-
standigheden en oorlogen resulteren in misoogsten die vervolgens leidden tot schaarste en duurte 
van voedsel. Een uiteindelijk gevolg van het optreden van dergelijke factoren was het wegvallen van 
kostwinners in de gezinssfeer, waarmee we zijn aanbeland op het microniveau. 

se i zo e n s f lu c t u At i e s  i n s e c to r e n vA n D e e c o n o m i e 

Een belangrijke armoedeveroorzaker van cyclische aard was het seizoen. Dit beïnvloedde in veel 
sectoren van de economie de vraag naar werk, vooral in de landbouw. Konden in de zomertijd vele 
handen worden gebruikt bij de oogst, bij het transport en de overslag op de Groninger kades en 
in de pakhuizen, tijdens de winter lag de landbouw en de verwerking vrijwel stil, wat uiteraard 
van effect was op de stedelijke werkgelegenheid. Van de vier seizoenen was het de wintertijd die 
het meest van invloed was op het ontstaan van armoede. Vanwege het korten der dagen namen 
de uren dat men bij daglicht kon werken af en daalden de (dag)lonen navenant. Koude en vorst 
belemmerden bovendien zowel het werken in de buitenlucht als het goederenvervoer. Afgezien van 
deze directe effecten was de vraag naar luxeartikelen seizoensgebonden en daarmee van invloed 
op de werkgelegenheid.1466 Terwijl er zodoende in het winterseizoen sprake was van afnemende 
verdiensten en een dalende werkgelegenheid, vertoonden de uitgaven van gezinnen – in het bij-
zonder tijdens vorstperioden – daarentegen een stijgende tendens: er was meer geld nodig voor 
brandstoffen, verlichting, kleding en schoeisel.1467 En niet in de laatste plaats was voedsel tijdens de 
winterperiode schaarser en daarmee over het algemeen ook duurder. We zien dan ook dat het aan-
tal bedeelde armen in de wintertijd (oktober-april) in het algemeen groter was dan gedurende het 
resterende gedeelte van het jaar. Nu nam de armoede excessief toe tijdens langdurige perioden van 
matige en strenge vorst. Uit de archivalia van de Groninger diaconie blijken de seizoensinvloeden 
duidelijk. Het meest sprekende element is de opzet van de monstering: door controles in het voor- 
en het najaar, die vooral ten doel hadden omstreeks april uitkeringen te verlagen of te beëindigen 
en omstreeks november de noodzaak van opname of verhoging na te gaan (zie tabel 10).
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structuurverAnDeringen en herstructureringsprocessen in De economie 

De economie op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau was en is voortdurend onderhevig 
aan veranderingen. Sommige daarvan hadden een dermate diepgaand karakter, dat gesproken kan 
worden van structuurveranderingen. Zo was er in de loop der eeuwen in grote delen van Europa 
sprake van een ‘proletariseringproces’, waarbij een steeds groter deel van de bevolking in loondienst 
geraakte. Deze ontwikkeling verliep in de steden sneller dan op het platteland en had tot gevolg 
dat over het algemeen in een stad steeds meer kleine ambachtslieden in loondienst belandden. 
Veel contemporaine auteurs stelden – zij het niet geheel terecht – loonarbeiders en armen aan 
elkaar gelijk en diverse recente(re) schrijvers zien een sterke samenhang tussen proletarisering en 
verarming.1468

Europa kende twee ‘golven van armoede’ tijdens welke van de bovenomschreven ontwikkeling 
sprake was, namelijk gedurende de ‘lange zestiende eeuw’ (ca. 1500-1650) en rond het einde van 
het ancien régime (ca. 1770-1850). Een zeer belangrijke verklarende factor die voor deze beide 
fasen van verarming als macro-economische ontwikkeling werd opgevoerd, hield verband met de 
spanning tussen de bevolkingsomvang en de middelen van bestaan, met name wat betreft de voe-
ding. Een dergelijke spanning liep vooral op wanneer sprake was van achterblijvende productiviteit 
in de landbouw en een forse stijging van de pachtprijzen door een sterke bevolkingsgroei. Wanneer 
de productie van de meest noodzakelijke voedingsmiddelen, in het bijzonder graan, geen gelijke 
tred kon houden met de bevolkingsgroei, resulteerde dat in prijsstijgingen.1469

Vooral wanneer er tijdens een dergelijke spanning storingen in het productieproces optraden, 
bijvoorbeeld een misoogst door extreme weersomstandigheden, kon er een acute crisis in de 
voedselvoorziening ontstaan, waarbij de prijzen van voedingsmiddelen tot grote hoogte rezen (de 
zogenaamde ‘duurtejaren’) en zelfs hongersnood op de loer lag.1470 De duurtejaren komen verderop 
nog ter sprake.

Een andere factor die proletarisering in de hand kon werken, was veranderend ondernemersge-
drag. Bijvoorbeeld wanneer kooplieden-ondernemers hun kapitaal uit een stad of streek terugtrok-
ken voor inzet elders. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke handelwijze grote gevolgen had 
voor de plaatselijke arbeidsmarkt. Een praktijkvoorbeeld daarvan is de verplaatsing van de textiel-
industrie van steden naar het platteland.1471 De in de stad Groningen door hugenoten en andere 
particuliere ondernemers in de de periode 1681-1747 ontwikkelde initiatieven op het gebied van 
de textielnijverheid, respectievelijk voor kleding en zeildoek, vonden een roemloos einde in het 
midden van de achttiende eeuw.1472 Het is niet duidelijk of deze activiteiten in de loop van de 
achttiende eeuw naar het platteland werden verplaatst. 

Geheel tegen de trend van proletariseringsgolven die weliswaar als een langetermijnontwikke-
ling op de achtergrond speelde, had de economie van de Republiek een eigen dynamiek. De golven 
van armoede waren hier te lande minder heftig, aangezien de reële lonen op een gunstiger peil lagen 
dan elders in Europa het geval was. Vanaf ongeveer 1580 lagen de lonen in de Republiek hoger dan 
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in andere landen op het continent, een situatie die voortduurde tot omstreeks 1770. Na dat jaar 
bleven de lonen bij de prijzen achter.1473 Over de structuurveranderingen in de economie binnen 
de Republiek bestaat echter de nodige discussie. Dat geldt eveneens voor de situatie van de onder-
scheiden gewesten. Volgens De Vries en Van der Woude maakte de economie van Holland in de 
periode tussen 1590 en 1670 een ‘groeispurt’ door. Het belangrijkste onderdeel van de handel was 
– de naam zegt het al – de ‘moedernegotie’: de handel in relatief goedkoop graan uit het Balticum 
die werd aangevoerd te Amsterdam en vervolgens verscheept naar het zuiden, waar de graanprij-
zen veel hoger lagen. In de periode na 1650 daalden de graanprijzen, waardoor de moedernegotie 
ondermijnd werd, evenals de daaraan verbonden nijverheid, zoals de scheepsbouw en ‘trafieken’. 
Ook de Hollandse stedelijke nijverheid stagneerde. Het was echter niet alleen kommer en kwel, 
want de geldhandel floreerde wel en andere nijverheid elders groeide, zoals de textielnijverheid.

De achteruitgang in de Republiek betrof de meer algemene afname van de welvaart, een 
ontwikkeling die vooral inzette na het midden van de zeventiende eeuw.1474 Er was weinig eco-
nomische groei, wel enige economische ontwikkeling. Er was sprake van verschuivingen in de 
economische en sociale verhoudingen. De relatieve neergang – afname van de groei in een aantal 
sectoren – was het gevolg van expansie elders in Europa. Toch had de Republiek aan het begin 
van de achttiende eeuw nog steeds het hoogste bbp (bruto binnenlands product).1475 Van Zanden 
is bezig met onderzoek om dergelijke globale uitspraken te kunnen nuanceren en onderbouwen 
met onderzoeksgegevens. Hij komt op basis van vooronderzoek tot de voorlopige conclusie dat na 
1670 in Holland vermoedelijk een sterke inkrimping volgde van de export van industrieproducten, 
terwijl de dienstensector – en mogelijk ook de landbouw – zich uitbreidde. 1476 Dit had uiteraard 
gevolgen voor de werkgelegenheid en de omvang van armoede.

Deze tendens wordt bevestigt door Prak en Hesselink, met hun opmerking dat in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw in de gehele Republiek de sociale instellingen kampten met de 
gevolgen van een economische omslag. Dat leidde in 1670 tot forse tekorten bij de armenzorg 
in Amsterdam. Het waren vooral de ‘aalmoezeniers’, die de armste groepen en de recentelijk 
verarmden bedeelden. Hun financiële nood veroorzaakte een tekort van maar liefst bijna 50.000 
gulden bij de sociale instellingen. De maatregelen bestonden onder meer uit het oppakken en 
langdurig opsluiten van de vele toegestroomde ‘vagabonden’ en uitkeringen aan de armen die pas 
ingingen wanneer ze ten minste zeven jaar in de stad woonden. Er volgde een bedelverbod en 
een verbod op het geven van aalmoezen en het bieden van onderdak aan armlastigen. De con-
trole was echter moeilijk en er waren onder degenen die binnen de zeven jaar na hun komst in 
de Hoofdstad tot armoede waren vervallen ook mensen die zonder schuld tot armoede vervielen. 
Het stadsbestuur kon er niet omheen om voor dergelijke categorieën een uitzondering te maken 
omdat het uitblijven van ondersteuning aan die groepen met ‘onschuldige armoede’ zou leiden 
tot ‘zeer grote opspraak van de goede gemeente’. Het gevolg was dat de openbare armenzorg 
zich voortaan zou beperken tot degenen die geen hulp kregen van de kerkelijke caritas, waar de 
eerste verantwoordelijkheid werd neergelegd. De kerkelijke armenfondsen reageerden vervolgens 
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met scherpere toetredingsvoorwaarden. Dit was onder meer de verschuiving van de termijn voor 
toetreding van vier jaar in 1647 tot zes jaar in 1701. Het stadsbestuur weigerde hardnekkig om 
mee te werken aan andere middelen van uitsluiting, zoals de borgbrief, die andere plaatsen in de 
Republiek aan het einde van de zeventiende eeuw stelselmatig hanteerden. De armen konden 
zich hier alleen vestigen op vertoon van ’een dergelijk document. Het Amsterdamse stadsbstuur 
vreesde echter dat invoering van een dergelijke maatregel in de hoofdstad zou leiden tot krapte 
op de arbeidsmarkt.1477 In de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral na 1780, nam het 
aantal armen opzienbarend toe. Over de periode van 1780 tot 1800 betrof het een toename 
met 50 procent. Werd in 1765 minder dan 10 procent bedeeld, in 1800 was dat 18 procent.1478  
  De achteruitgang van de industrie in de zeventiende was bijvoorbeeld vrij snel merkbaar in 
Delft, waar in de tweede helft van dat tijdvak eeuw meer huishoudens dan voorheen afgleden naar 
de bedeling. Een belangrijke factor daarbij waren de ontwikkelingen binnen slechts één bedrijfstak, 
te weten de textielnijverheid, die felle concurrentie vanuit Engeland ondervond.1479 De economi-
sche en maatschappelijke situatie, werkgelegenheid, welvaart, armoede, immigratie en verstedelij-
king hing nauw samen met de overzeese handel en de daaraan verbonden nijverheid en visserij. Een 
belangrijke factor van structurele aard voor armoede was het verval van de Hollandse stapelmarkt, 
dat inzette aan het einde van de zeventiende eeuw. Maar de echte teruggang van het Nederlandse 
handelsimperium liet nog even op zich wachten en zette pas door in de periode 1720-1740.1480 Een 
van de verschijnselen van deze teruggang was een drastische terugval van de Leidse textielnijver-
heid. Die viel niet alleen te wijten aan buitenlandse concurrentie, want in deze tak van nijverheid 
speelde een andere vorm van herstructurering, te weten de verplaatsing van de productie van steden 
naar het platteland. Dit was vooral het geval in Engeland, maar eenzelfde ontwikkeling speelde in 
de Republiek.1481 Vanaf de jaren zeventig steeg het aantal armen vooral in de steden drastisch.1482

Hoe ontwikkelde de situatie zich in Groningen? Bezien we het aantal armen in de jaren 1743, 
1766, 1785 en 1792 dan lijkt er sprake te zijn van een afnemend aantal, een omgekeerde ontwik-
keling dus vergeleken bij Leiden, Amsterdam en Engeland. Op basis van berekeningen, gebaseerd 
op de verstrekking van broden door de gereformeerde diaconie, zien we dat na een piek aan het 
einde van de jaren dertig en het begin van de jaren veertig van de achttiende eeuw, het aantal armen 
ruim 1000 bedraagt (zie grafiek 4). De oplopende gemiddelde leeftijd in de vier eerstgenoemde 
jaren (zie tabel 12) duidt echter ook op een steeds strenger hanteren van de normen voor toelating. 
In Groningen neemt het aantal crisisjaren waarmee de diaconie te maken krijgt in de loop van 
de achttiende eeuw steeds verder toe. De selectie van armen wordt daarom steeds scherper. De 
schijnbare afname van het aantal armen is dus bedrieglijk: in Groningen is qua ontwikkeling van 
het aantal armen waarschijnlijk hetzelfde aan de hand als elders.
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cu lt u r e o f p ov e rt y

Een – mentale – oorzaak voor het voortbestaan van de armoede, dus in feite van structurele aard, 
is de zogenaamde culture of poverty, of ‘armencultuur’. Een van de kenmerken van deze leefwijze 
is dat de armen een apathische en fatalistische houding hebben ten opzichte van hun leefomstan-
digheden, die ze als een gegeven beschouwen. Deze opstelling gaat over van de ene generatie op de 
andere. De oorspronkelijke Engelse term voor deze ‘armoedecultuur’ is afkomstig van twintigste-
eeuws antropologisch onderzoek in Midden-Amerika. Naar aanleiding van veldwerk in dorpen 
van Puerto Rico en Mexico typeerde Oscar Lewis een leefwijze die hij betitelde als een culture of 
poverty. Volgens dit model gaan armen op een zodanige manier met hun armoede om dat zij die 
status niet ontstijgen. In plaats van te sparen, leven ze bij de dag. Ze geloven niet in de verbetering 
van hun lot (fatalisme) en laten zich daarbij leiden door gevoelens van hulpeloosheid, afhanke-
lijkheid en minderwaardigheid. Daarnaast koesteren ze een groot wantrouwen jegens instituties 
als kerken, banken en onderwijs. Zij vormen aldus een verhoudingsgewijs geïsoleerde subcultuur 
binnen de samenleving. Volgens de theorie kan de culture of poverty worden aangetroffen binnen 
samenlevingen in heden en verleden. Daar waar een traditionele samenleving in een industriële 
maatschappij overgaat, kan men deze armoedecultuur aantreffen, wanneer er een elite is die sparen 
en rijkdom vergaren benadrukt en armoede beschouwt als een gevolg van persoonlijk falen. Tot 
de kenmerken van de culture of poverty behoren een lage graad van organisatie, talrijke onwettige 
samenlevingsvormen, gebroken gezinnen waarbij meestal de vader ontbreekt, autoritaire opvoe-
ding, geslachtsverkeer op jonge leeftijd en gebrek aan privacy. Deze leefwijze is een reactie op de 
marginale omstandigheden waarin armen verkeren en waaraan zij zich aanpassen. De kinderen 
maken van jongs af aan deel uit van de subcultuur waarin hun ouders verkeren en nemen aldus de 
opstelling en leefwijze van hun ouders over.1483

Overigens speelden, voordat Lewis zijn culture of poverty-theorie ontwikkelde in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw, mentale factoren en het daaruit voortvloeiende handelen van individuen al 
meer dan honderd jaar een belangrijke rol in het debat. Wanneer we teruggaan naar de oorzaken 
voor armoede die De Bosch Kemper reeds vermeldde in 1851 (zie het schema op pag. 14), dan 
zien we dat enkele daarvan verband houden met aspecten van de armoedecultuur, te weten vroege 
huwelijken, ‘onzedelijkheid’ en ‘verkwisting’. Het was een beeld dat Henriette Roland Holst-van 
der Schaïk nog schilderde in het begin van de twintigste eeuw. In haar boek Kapitaal en Arbeid in 
Nederland vatte zij dat als volgt samen:

De toestand van het nederlandsche proletariaat gedurende ¾ der 19de eeuw is er een van ellende voor honderd-

duizenden; - de erfenis der 18de en de ekonomische achterlijkheid in de eerste helft der 19de eeuw maken hier 

het pauperisme zoo abnormaal groot (…) naast de “paupers”, leeft het gewone proletariaat, “de armen” op een 

bestaansminimum neergedrukt, van lage loonen (…) slecht is de voeding, - slecht zijn de woningen (…) en in de 

steden zijn overmatig veel kelderwoningen.1484
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Een kleine eeuw na De Bosch Kemper concludeerde de Groninger socioloog J. Haveman naar 
aanleiding van een onderzoek onder ongeschoolde arbeiders in Leeuwarden, dat zij een eigen 
levenswijze hadden, die sterk verschilde van die der burgers. De onderlaag van de bevolking had 
volgens hem een afwijkend sociaal normbesef, dat de burgerij als onmaatschappelijk beschouwde. 
Er was daardoor sprake van een sociaal isolement, dat zich ruimtelijk vertaalde in de afgezonderde 
ligging van de volksbuurten. In die buurten bestond weer een wantrouwen jegens buitenstaanders. 
Wie het milieu wilde ontstijgen, profileerde zich bijna automatisch als ‘burgerlijk’ en kon zich niet 
handhaven vanwege de solidariteit bij de onderlaag. Ook hierbij was armoede dus een zichzelf 
bestendigend verschijnsel. Op de onderzoeksresultaten van Haveman volgde felle kritiek van J.J.A. 
van Doorn. Deze bestreed dat er een fundamenteel verschil bestond tussen ongeschoolden en de 
rest van de samenleving. Hij was tevens van mening dat Haveman onterecht een koppeling maakte 
tussen ongeschoolde arbeiders en volkswijken of achterbuurten. Een afkeer van sociale stijging kon 
bovendien duiden op een behoefte tot zelfverdediging of -rechtvaardiging. Bovendien was er wel 
degelijk een toenemend aantal kinderen van ongeschoolden dat onderwijs volgde. Volgens Van 
Doorn vormde slechts een deel van de ongeschoolde arbeiders, namelijk degenen die waren achter-
gebleven bij de arbeidende klasse, een tamelijk geïsoleerde onderlaag die zich manifesteerde als een 
subcultuur in de oude volkswijken.1485 Het sociaalhistorisch onderzoek van Kok naar Leeuwarden 
bevestigt Van Doorns kritiek op Haveman.

De theorie van Lewis was in de loop der tijd eveneens aan veel kritiek onderhevig. Zo zou-
den de uitgangspunten zijn gebaseerd op normen, waarden en specifieke handelingen, terwijl er 
onvoldoende aandacht was voor de culturele context waarin de armen leefden. Bovendien wisten 
conservatieve Amerikanen de theorie zodanig uit te leggen, dat de armoede louter te wijten was 
aan het gedrag van de armen en ingrijpen van de overheid daarom geen zin had. Ten gevolge van 
de veelvuldige kritiek en negatieve duiding verdween het model van Lewis, waarbij de arme zelf 
als handelend individu optrad, lange tijd naar de achtergrond. Recentelijk heeft de sociologie de 
theorie van de culture of poverty weer opgepakt. Zo bleek uit onderzoek in de Rotterdamse wijk 
het Nieuwe Westen dat armen allerhande middelen en strategieën hanteerden om met armoede en 
langdurige werkloosheid om te gaan en daarbij logische en bewuste keuzes maakten. Tevens kon het 
model van Lewis worden gebruikt bij de bestudering van de armoede in noord-Groninger gezinnen 
aan het einde van de negentiende eeuw. In het negentiende-eeuwse Uithuizen bleek dat armoede, 
onwettige geboorten en kleine criminaliteit niet onbelangrijke elementen van de arbeiderscultuur 
waren. De toepassing met behulp van uitgebreide gezinsreconstructies – die voor onderzoek in de 
zeventiende en achttiende eeuw niet uitvoerbaar zijn – maakte bovendien duidelijk dat ook bij deze 
groep een subcultuur bestond, waarvan de verschijnselen in de vorm van armoede, criminaliteit en 
onwettige geboorten overgingen van de ene generatie op de andere. Sleebe bevestigde het bestaan 
van een culture of poverty – ontstaan in Nederland in de afgelopen twee eeuwen – in die zin, dat 
er bepaalde submilieus zijn, waar de armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Deze 
armoedecultuur is een gevolg van de armoede, maar houdt die armoede zelf mede in stand en 
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vormt als zodanig een vicieuze cirkel.1486 Deze wederopbloei van de aandacht voor de theorie van 
de culture of poverty kreeg in Nederland wederom tegengas. Nederlandse onderzoekers vroegen zich 
af, of het concept van de culture of poverty toepasbaar is op de situatie in Nederland. Kok conclu-
deert dat voor de recente geschiedenis van Nederland, vanaf omstreeks 1880, de koppeling van de 
culture of poverty aan armoede en bijstandsafhankelijkheid geen vanzelfsprekende zaak is.1487 

Nu beperkt het onderzoek naar het bestaan van een armoedecultuur zich voornamelijk tot de 
negentiende en de twintigste eeuw. De vraag is, of in de zeventiende en achttiende eeuw al aanzet-
ten tot een dergelijke armoedecultuur aan te wijzen zijn. In het slot van haar boek over Delftse 
bedeelden brengt Van der Vlis dit onderwerp ter sprake. Ze constateert, dat de armoede en bede-
lingscultuur deels door elkaar liepen. ‘Bedelingscultuur’ is voor haar een noemer voor de wijze van 
bedélen, die in de meeste steden van de Republiek bepaalde overeenkomsten vertoonde, hetgeen 
niet verwonderlijk is, gezien de gelijksoortige opzet van voorzieningen voor sociale zorg in die ste-
den. Over een armoedecultuur is zij echter weinig expliciet: ‘Naar handelingspatronen van armen 
en bedeelden is veel minder vaak onderzoek verricht, zodat hiervan alleen maar verondersteld kan 
worden, dat zij elders op eenzelfde manier met hun armoede omgingen’.1488

Voor Zwolle gaat Van Wijngaarden niet specifiek in op het bestaan van een armoedecultuur, 
maar wel vermeldt zij enkele elementen daarvan. Uit haar onderzoek naar de gezinsstructuur van 
de Zwolse bedeelden in het tijdvak 1650-1700 blijkt dat er onder de bedeelden een hoog percenta-
ge onvolledige gezinnen was. Alleenstaande vrouwen met kinderen vormden met bijna 36 procent 
de grootste groep. Daarna volgden de alleenstaande, kinderloze vrouwen met ruim 27 procent. Veel 
minder was het aandeel van alleenstaande mannen, al of niet met kinderen, met respectievelijk 1,5 
en 5,5 procent.1489 Qua bewoning was er in deze zeventiende-eeuwse Hanzestad verschil tussen de 
bewoning van rijk en arm. Bedeelden woonden weliswaar verspreid over de gehele stad, maar er 
waren enkele straten en buurten waar overwegend armen woonden.1490

Pot spreekt bij het leven van de onderlaag der Leidse bevolking in de achttiende eeuw niet van 
een armoedecultuur, maar gaat wel na, of er sprake was van een ‘lompenproletariaat’. Deze van 
Karl Marx afkomstige term wordt gebezigd in een publicatie van J. Giele en G.J. van Oenen die 
onderzoek verrichtten naar de sociale gelaagdheid in het verleden. Dit artikel leidde tot een heftig 
debat over de essentie en de verschijningsvorm van sociale ongelijkheid. In hun stratificatiemodel 
onderscheiden zij een aparte sociale groep onder de neomarxistische benaming ‘lompenproleta-
riaat’. Deze onderlaag van de samenleving omvat twee subgroepen: de permanent bedeelden en 
de tijdelijk bedeelden, alsmede bedelaars. Op deze indeling kwam kritiek van onder meer Lis die 
de bedeelden beschouwt als onderdeel van een arbeidersklasse in opkomst.1491 Aan de hand van 
diverse kenmerken gaat Pot vervolgens na in hoeverre er in Leiden sprake was van een lompen-
proletariaat of een arbeidersklasse door te letten op een aantal karakteristieken van de bedeelden. 
Daaruit blijkt dat de bedeeldenpopulatie van het Leidse Huiszittenhuis in 1750 veel gebroken 
gezinnen kende. Het leeuwendeel bestond uit kinderloze alleenstaanden, 42 procent. Gezinnen 
met of zonder kinderen hadden een aandeel van respectievelijk 21 en 16 procent. Alleenstaande 
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ouders met kinderen vormden een groep ter grootte van 18 procent.1492 Pot vond geen aanwijzin-
gen dat de bedeelden eerder huwden dan bij de benedenlaag van de Leidenaren gebruikelijk was. 
Wel was een aanzienlijk aantal bruiden tijdens het huwelijk reeds zwanger, namelijk meer dan 
40 procent in de periode 1760-1789. Overigens was dit een algemeen Europees verschijnsel. De 
verklaringen hiervoor lopen uiteen van zwangerschap als strategie om iemand aan zich te binden 
en ongehuwd samenwonen als een oud gebruik van het stedelijk proletariaat, tot uitstel van huwe-
lijken vanwege de achteruitgaande economie met als gevolg een verhoogd risico op ‘onwettige’ 
geboorten. In Leiden trouwden de meeste vrouwen met voorechtelijke kinderen met de verwekker 
waardoor het probleem werd opgelost 1493 Wat het onderwijs betreft ten slotte, was ruim 60 procent 
van de bedeelden van het Leidse Huiszittenhuis analfabeet. Pot betoogt dat er geen sprake was van 
duidelijke sociale segregatie en dat de schamele bedeling veelal een aanvulling op de inkomsten 
uit loonarbeid vormde. Hij geeft aan dat de bedeelden deel uitmaakten van de arbeidersklasse. Pot 
concludeert daarmee impliciet dat Leiden niet een specifieke subcultuur kende die men als een 
culture of poverty kan aanduiden.1494

Anders dan de bovenstaande auteurs veronderstelt Van Leeuwen dat in pre-industrieel Europa een 
algemene armencultuur bestond, in die zin dat armen trachtten te overleven met een vindingrijk-
heid in de vorm van individuele handelingen die gemeenschappelijke kenmerken vertoonden. Deze 
opvatting gaat uit van een actieve opstelling van behoeftigen, in tegenstelling tot de meer passieve rol 
die centraal staat in het concept van de culture of poverty. Van Leeuwen noemde het doelbewust en 
doelgericht handelen van armen om te trachten hun wensen optimaal te verwezenlijken met de mid-
delen die hun ter beschikking stonden, ‘overlevingsstrategieën’.1495 Daarbij gaat hij voorbij aan meer 
genuanceerde opvattingen. Er waren immers ook groepen uit de burgerij en andere stedelingen die 
niet tot de elite behoorden, maar wel bijdroegen aan de armenzorg, aangezien zij zelf misschien ook 
ooit van de bedeling gebruik moesten maken. Als zodanig had de armenzorg het karakter van een 
onderlinge, sociale verzekering. Bovendien waren handelingen die een buitenstaander – in het heden 
– als een strategie of een onderdeel daarvan ervaart, voor degenen die deze verrichtten waarschijnlijk 
vaak niet meer dan een gebruik waarvan zij zich de strategische betekenis niet bewust waren.1496

ex t r e m e o m s tA n D i g h e D e n b i j  k l i m A At,  f lo r A e n fAu n A,  n At u u r r A m pe n

Volgens het concept van de culture of poverty heeft het individu, indien de wil daartoe aanwezig 
is, nog enige mogelijkheden om iets aan zijn situatie te doen. Er zijn echter ook gebeurtenissen 
waarop men geen invloed kan uitoefenen. Het aloude gezegde ‘De mens wikt, God beschikt’, ging 
voor de gelovige zeventiende- en achttiende-eeuwers vooral op bij uitzonderlijke omstandigheden 
die het klimaat, de flora en de fauna betroffen. Herfststormen, strenge winters en veeziekten, dat 
waren oncontroleerbare gebeurtenissen waar de mens geen vat op had en waartegen hij ook geen 
afdoende maatregelen kon treffen, al bood in de tweede helft van de achttiende eeuw bijvoorbeeld 
inenting van koeien enig soelaas tegen de runderpest.
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Een van de gevolgen van extreme weersomstandigheden kon het mislukken van de oogst zijn. 
Bij de zeer strenge winter van 1708 op 1709 raakte de grond tot meer dan een ‘manslengte’ diep 
bevroren. Een van de kwalijke gevolgen van deze strenge vorst was dat het wintergraan verloren 
ging en zodoende een last tarwe op de Amsterdamse markt 220 goudguldens kostte. Ook in het 
daarop volgende jaar was sprake van duurte en koude.1497 Dominee Georgius Alstorphius van 
Lutjegast omschreef de gevolgen van deze winter als volgt:

Den 5 Januari begon het smorgens om 5 uir met een sterke oostewind te vriesen, so sterk dat den 6 dito men over 

het diep konde gaan en binnen weinig dagen alles so sterk bevroor dat men met paard en slee over de zuiderzee 

voer. Door welke strenge koude, wind en sneejagt, niet alleen het gevogelte dood viel op de gront, maar op veele 

plaatsen menigte van menschen zijn v ervrooren.

Dit duurde tot den 25 dito wanneer het schielijk begon met sagt weer te dojen. Kort daarna begon het wederom 

met een oostewind so fel te vriesen dat des anderen daags de trekschepen, die maar 2 dagen gevaren hadden, moes-

ten blieven leggen en op de vierde dag men met paard en slee reed en was door de sterke wind het binnenwater 

hooger op eenige plaatsen als in de watervloed 1686.

Dese vorst duirde tot den 23 meert en was daardoor alom gebrek van brand, waarop een grote duirte van granen 

is gevolgt, besonder in Frankrijk, dat veele menschen van honger zijn gestorven en liepen de graenen hier so op 

dat het pond brood kostte 11 doiten, welke duirte in graenen en eetwaar continueerde dit geheele jaar. Voorts 

was een dorre en koude meitijd en viel den 16 meij binnen een quartier uir soo veel hagel en sneeuw dat het land 

bedenkt was en eenige de beesten tegens de nagt op de stal setteden.

Was het voorts een nat en schraal jaar. Alles duir.1498

Hierin komen vele gevolgen van strenge vorst aan bod: bovenmatige sterfte van mensen, ver-
voersproblemen, gebrek aan voedsel en brandstof, duurte en honger. Een sprekend voorbeeld van 
wat voor verdere effecten de schaarste en de daaruit voortvloeiende duurte van voedsel konden 
veroorzaken, is de uiterst strenge winter van 1740, gevolgd door de koudste zomer van de eeuw. 
Deze omstandigheden leidden tot duurte en hongersnood, waarop vervolgens her en der in Europa 
oproeren uitbraken.1499

Strenge winters hadden echter vooral een directe uitwerking op het (lichamelijk) welzijn van 
de bevolking.1500 Voor mensen in behoeftige omstandigheden die het ontbrak aan de noodzake-
lijke kleding en verwarming, betekenden koude en vorst een zware aanslag op de lichamelijke 
conditie met een toename van de sterfte als gevolg. Aan de op het einde van de zeventiende eeuw 
heersende armoede, vooral tijdens de duurtejaren 1699 en 1700, zullen de weersomstandigheden 
in voorgaande jaren niet vreemd zijn geweest. De winter van 1698 op 1699 was weliswaar zacht, 
maar daaraan vooraf ging een strenge winter in 1697-1698, als vijfde ijswinter in een periode van 
acht jaar.1501 Deze strenge winters in de tweede helft van de zeventiende eeuw vielen in een periode 
(1634-1698) met een onstabiel klimaat, met een gemiddelde temperatuur die 1 graad Celsius lager 
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lag dan in de daaropvolgende 60 jaar. Vanwege deze langdurige koude omstandigheden heeft dit 
tijdvak de benaming ‘de kleine ijstijd’ gekregen.1502 

Tussen 1594 en 1795 waren er in de Republiek in totaal 38 winters die het kenmerk ‘streng’ 
tot ‘zeer streng’ toegekend hebben gekregen en 35 die als ‘koude winters’ kunnen worden gekarak-
teriseerd, zoals ze met jaartallen in tabel 23 worden vermeld. Buisman baseert zijn indeling voor 
de zeventiende- en achttiende-eeuwse winters op het aantal weken gedurende welke de trekvaart 
in de Hollandse binnenwateren gestremd was vanwege een ijsdek. Op grond hiervan komt hij tot 
de volgende indeling: koude winter: vijf à zeven weken; strenge winter: minstens acht weken; zeer 
strenge winter: minstens tien weken. Overigens kunnen er verschillen bestaan tussen Holland en 
Groningen: Buisman geeft de winter van 1616/1617 de aanduiding ‘zeer zachte winter’, zij het met 
een vraagteken, terwijl Teenstra spreekt van ‘groote’ koude, waarbij van 8 december 1616 tot 18 
maart 1617 alle binnenwateren in het gewest Groningen vanwege ijs waren gesloten.1503 

Tabel 23. Overzicht van koude, strenge en zeer strenge winters in de periode 1594-1795

koude winters (35) strenge winters (21) zeer strenge winters (17)

1601/02; 1602/03; 1610/11; 
1611/12; 1613/14; 1614/15; 
1617/18; 1630/31; 1633/34; 
1637/38; 1643/44; 1650/51; 
1664/65; 1666/67; 1672/73; 
1676/77; 1684/85; 1688/89; 
1717/18; 1725/26; 1731/32; 
1742/43; 1743/44; 1745/46; 
1747/48; 1750/51; 1754/55; 
1764/65; 1765/66; 1766/67; 
1767/68; 1770/71; 1776/77; 
1780/81; 1785/86

1599/00; 1600/01; 1615/16; 
1619/20; 1621/22; 1634/24; 
1634/35; 1645/46; 1648/49; 
1654/55; 1657/58; 1659/60; 
1669/70; 1690/91; 1691/92; 
1697/98; 1728/29; 1756/57; 
1759/60; 1775/76; 1784/85

1594/95; 1607/08; 1620/21; 
1662/63; 1671/72; 1678/79; 
1680/81; 1683/84; 1694/95; 
1696/97; 1708/09; 1715/16; 
1739/40; 1762/63; 1783/84; 
1788/89; 1794/95

Bron: Buisman, Bar en Boos, 74-81; vermeldingen in de notulen van kerkenraad, diaconie van de gereformeerde gemeente 
Groningen en in de raadsresoluties van de Stad.

Uiteraard waren het vooral de strenge en zeer strenge winters die een grote weerslag hadden op de 
armoede. Niet alleen belemmerde de vorst het werken in de openlucht, maar ook het goederen-
vervoer. Dit laatste probleem speelde met name voor handels- en havensteden.1504 Tijdens strenge 
winters was ook de beschikbaarheid van turf een groot probleem, omdat de aanvoer daarvan over 
het water geschiedde en de aanhoudende vorst dat vervoer belemmerde. Dit resulteerde in sterke 
prijsstijgingen, zodat turf voor de armen dan vrijwel niet te verkrijgen was. Vooral gedurende 
de tweede helft van de achttiende eeuw reageerde het stadsbestuur van Groningen op dergelijke 
extreme omstandigheden door een hoeveelheid turf ter grootte van één à twee scheepsvrachten 
gratis of tegen een sterk gereduceerde prijs beschikbaar te stellen voor de ‘gemeene armen’ en 



379

2  oo r z A k e n vA n A r m o e D e

‘andere noodlijdenden’. Dat was het geval bij alle strenge en zeer strenge winters sinds 1762 (zoals 
in tabel 23).1505

Behalve extreem strenge winters konden ongunstige weersomstandigheden in de vorm van 
exceptionele regenval of langdurige droogtes uiteraard hun weerslag hebben op de oogst.1506 Zo zal 
de zeer regenachtige, gure en onvruchtbare zomer van 1648 de nodige negatieve gevolgen voor de 
oogst hebben gehad.1507 De koude en vochtige zomer van 1650 deed de oogst mislukken en zorgde 
voor prijsstijgingen waar men ook in Groningen mee te maken kreeg.1508

Overigens waren het niet alleen de weersomstandigheden die misoogsten met alle gevolgen van 
dien konden veroorzaken. Een andere factor was een plaag van ongedierte. Van dergelijke rampen 
kende Groningen er tijdens de periode van de Republiek ten minste één – en mogelijk meer – in 
de vorm van een muizenplaag. Zo was 1653 een ‘muizenjaar’, waarin het in de hoven en velden 
krioelde van deze dieren, die grote schade aanrichtten: ‘De wei- en bouwlanden werden zoo los, 
kaal en naakt, alsof het pas omgeploegde akkers waren, er was geen gras of groen te zien’, aldus 
Teenstra. Als gevolg hiervan liep de prijs van tarwe en rogge sterk op.1509 In Groningen wordt ook 
de muizenplaag van 1742 genoemd die tevens gepaard ging met een plaag van rupsen en ‘ander 
ongedierte’. Tijdens de zeer droge zomer van dat jaar verslonden de muizen en rupsen het te veld 
staande gras en koren, hetgeen resulteerde in een mislukte hooi- en graanoogst. Dit was voor enkele 
beklemde meiers (boeren met een speciaal pachtcontract), onder andere bij Grijpskerk, de ‘druppel’ 
die hen ertoe deed besluiten hun beklemming terug te geven en hun plaatsen te verlaten, omdat de 
opbrengsten niet meer in verhouding stonden tot de jaarlijkse huur.1510

Behalve de overlast van ongedierte waren er ‘plagen’ die het vee teisterden. Zo heerste in 1682 
een – onbekende – veeziekte in de noordelijke gewesten en Oost-Friesland, waardoor vele runderen 
stierven.1511 Maar de meeste indruk maakte toch de runderpest die in de achttiende eeuw regelmatig 
terugkeerde en veel slachtoffers eiste. Tijdens de epidemieën van 1744 en 1769 ging respectievelijk 
zo’n 50 en 20 procent van de veestapel verloren.1512 Door de rampzalige gevolgen van de runderpest 
degradeerden veel eigenerfde boeren tot pachters. In 1719 waren er enige beklemde meiers die na 
alle rampen van verlies aan vee en granen en door ziekten en watervloeden hun boerderijen met 
opstallen en gezaaide granen en verder bijbehoren aan de eigenaren teruggaven, aangezien ze de 
vaste huur niet langer konden opbrengen.1513

Op de armoede in de Stad zullen deze ongedierteplagen en veeziekten ook hun uitwerking 
hebben gehad, aangezien boeren of boerenarbeiders van het platteland die aan de bedelstaf waren 
geraakt, vanwege een toenemende nadruk op de het inwonerschap niet zonder meer in het systeem 
van stedelijke armenzorg werden opgenomen. Wie voor de armenzorg van de stad Groningen in 
aanmerking wilde komen, moest daar zijn geboren of er ten minste acht jaren hebben gewoond. 
Deze regulering was tijdens de Republiek in de achttiende eeuw een algemeen verschijnsel.1514

Verstrekkender nog dan de veepest konden de gevolgen van overstromingen zijn. In de loop van 
de periode 1594-1795 waren er verscheidene ‘watervloeden’, zoals ze toen werden genoemd, die qua 
omvang sterk verschilden.1515 Hoewel de op een uitloper van de Hondsrug gesitueerde stad Groningen 



380

2  oo r z A k e n vA n A r m o e D e

hoger ligt dan het omringende platteland, betekende een overstroming van enige omvang een bedrei-
ging. Dat was bijvoorbeeld het geval op 22 februari 1651, toen de door een noordwesterstorm opge-
stuwde springvloed veel overlast veroorzaakte. Deze stormvloed die de geschiedenis is ingegaan als 
de Sint-Pietersvloed of Petrivloed, was voor de Stad nog bedreigender dan de Allerheiligenvloed van 
1570, aangezien het door de stormwind hoog opgezweepte water tot voor de stadspoorten golfde.1516 
In de nacht van 12 op 13 november 1686 deed zich opnieuw een ernstige situatie voor. De Stad 
lag toen temidden van overstroomde landen als een kaap in zee op de noordelijke uitloper van de 
Hondsrug. Verscheidene vluchtelingen zochten voor het wassende water een veilig onderkomen in de 
Stad.1517 Een soortgelijk, zij het nog dramatischer beeld, veroorzaakte de rampzalige Kerstvloed van 
1717. Ditmaal stond het water tot aan de Steentilpoort. Ten gevolge van deze ramp, waarbij meer 
dan 2.000 mensen omkwamen, zochten vele overlevenden uit de Ommelanden een goed heenkomen 
in de stad Groningen, zodat de diaconie onder zware druk kwam te staan.1518 Naast directe gevolgen 
zoals verlies van levens, have en goed, hadden overstromingen van zeewater ook langdurige gevolgen 
omdat het zoute water negatieve invloed had op de kwaliteit van het bouwland. 

epi D e m i e ë n

Behalve tegenslagen veroorzaakt door factoren van buitenaf, zoals de meest uiteenlopende natuur-
rampen, was uiteraard ook het lichamelijk welzijn van invloed op de omvang van de armoede. 
Niet alleen rampen rukten kostwinners weg, een minstens even grote invloed hadden epidemische 
ziekten. Als zodanig waren pest, tyfus en pokken belangrijke veroorzakers van armoede. Daarbij 
valt in eerste instantie te denken aan de pestepidemieën die eeuwenlang met enige regelmaat in 
Europa rondwaarden. De sterfte kon oplopen tot wel zo’n 25 procent van de bevolking, zoals 
bijvoorbeeld in de periode 1599-1601 het geval was in Delft. De pestepidemie van 1636 maakte 
in Zwolle 2.490 slachtoffers, op een geschatte bevolking van 9.250 zielen, wat neerkwam op een 
sterfte van bijna 27 procent. 

Volgens een gezegde was iedereen voor de pest gelijk: jong en oud, arm en rijk. Op die uitspraak 
valt echter het nodige af te dingen. Gelet op de leeftijd van degenen die aan de pest bezweken, blijkt 
dat jonge mensen van onder de 30, onder wie – afgezien van kleine kinderen – de sterfte tijdens nor-
male jaren het laagst was, juist het zwaarst door de pest werden getroffen. Onder deze categorie vielen 
de ouders van jonge gezinnen met kinderen, waar het wegvallen van een kostwinner een ramp was die 
in veel gevallen leidde tot armoedige omstandigheden. Het is de vraag, in hoeverre er sociale gelijk-
heid ten aanzien van de pestdood bestond. Hoewel de hogere lagen van de bevolking zeker niet voor 
de pest gespaard bleven, lijkt de ziekte vooral te hebben huisgehouden onder de laagste maatschap-
pelijke groepen in de arme(re) wijken. Dat bleek ook in Delft, waar het aantal bedeelde gezinnen voor 
en na de pestgolf van 1624-1625 van ruim 800 daalde naar 675. Dat komt neer op een afname met 
ruim 17 procent. De stijging van het aantal bedeelde gezinnen in 1627 hield daar mogelijk verband 
met de ontwrichting van gezinnen door het opflakkeren van de epidemie in dat jaar.1519 Dit is niet 
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verwonderlijk, omdat vanwege hun povere dieet en de onhygiënische leefomstandigheden waarin zij 
verkeerden armen meer dan anderen vatbaar waren voor epidemieën als de pest. Behalve dat deze veel 
slachtoffers eiste, werkte een dergelijke ziekte tevens ontwrichtend op de economie doordat bijvoor-
beeld goederen niet mochten worden ingevoerd.1520

In de eerste 70 jaar van de zeventiende eeuw was de pest een afschrikwekkend fenomeen, dat de 
Stad bezocht met tussenpozen van circa één à twee decennia.1521 Teenstra vermeldt, dat tijdens de 
epidemie van 1635-1637 in één week 100 mensen overleden.1522 Opvallend is het verband met de 
klimatologische omstandigheden: vrijwel alle winters die aan de pestjaren voorafgingen waren koud, 
streng of zeer streng.1523 Ongetwijfeld zullen de gevolgen van de heersende koude de armen condi-
tioneel zodanig hebben verzwakt, dat hun vatbaarheid voor ziektes toenam. In de pestjaren 1603-
1604, 1622-23, en voorafgaand aan de pestjaren 1664-1667 heerste bovendien voedselschaarste en 
duurte, hetgeen evenmin bevorderlijk was voor de weerstand tegen ziekten.1524 Na een laatste felle 
opflakkering in de jaren 1664-1667, waarbij in 1666 in Groningen wekelijks 1150 mensen bezwe-
ken1525, – hetgeen neerkwam op een kleine 6 procent van de stadsbevolking – verdween de pest van 
het toneel om plaats te maken voor andere epidemieën die eveneens met tussenpozen van één à twee 
decennia de bevolking teisterden. Van vrijwel al deze ziekten is de aard en de benaming niet genoeg-
zaam bekend, maar gezien de hoge sterfte zullen ze epidemisch zijn geweest. Zo werd de Stad nog 
tussen twee pestgolven door in 1652 door ‘veel vierige koortsen gegrasseerd’.1526 Een onbekende maar 
agressief om zich heen grijpende ziekte maakte in de jaren 1672-1673 maar liefst 3.577 dodelijke 
slachtoffers in de Stad, oftewel ongeveer 18 procent (!) van de bevolking. In 1719 was sprake van ‘de 
menighvuldige Siekten en Koortsen tegenswoordigh in dese Stadt grasserende’. In later jaren heerste 
met enige regelmaat een ‘ongunstige gezondheidssituatie’ of een ‘gevaarlijke koorts’. Ziekten met 
hoge sterfte kwamen voor in de jaren 1721-1731, 1741-1747, 1748 en in 1753. Mogelijk is er voor 
wat betreft enkele van deze jaren een samenhang met de overstromingen die daaraan voorafgingen: 
de Kerstvloed van 1717 en de overstromingen in 1747. De laatste grote epidemie in de achttiende 
eeuw was die van de ‘rodeloop’, oftewel dysenterie. Aan deze ziekte ging in 1779 een zeer warme lente 
vooraf met langdurige droogte en hitte, waarbij tevens de veepest verhevigde en een muizenplaag veel 
schade aanrichtte. Tijdens de zeer zachte winter van 1780-1781 bleef de dysenterie in Groningen aan-
houden.1527 Deze ziekte eiste in de jaren 1779-1781 een tol van 3.938 dodelijke slachtoffers, hetgeen 
ook neerkwam op circa 18 procent (!) van de bevolking.1528

Andere regelmatig terugkerende epidemieën waren die van de pokken en de zogenaamde kin-
derpokken. Ter voorkoming van die laatste ziekte experimenteerden medici in de tweede helft van 
de achttiende eeuw, wanneer de ‘poktyd’ heerste, met vaccinatie. Dat was het geval in 1759, toen in 
de Stad zeven kinderen van welbemiddelde inwoners werden ingeënt. In 1765 waren het er slechts 
twee, maar ‘deeze poktyd was ook niet zoo verderflijk als de voorgaande’. Tijdens een volgende, veel 
heviger epidemie in 1769-1770 werden naar schatting 450 kinderen gevaccineerd.1529

De Groninger hoogleraar geneeskunde Wouter van Doeveren legde in 1770 al een duidelijk ver-
band tussen epidemieën en de mate van welstand van de getroffenen:
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De zekere en gestadige opmerking heeft my geleerd, dat de besmettelijke en rottige ziekten, die Pokjes, en 

andere diergelyken, wanneer ze in deeze stad beginnen te heerschen, altoos eerst by het Gemeen, in hunne 

kamertjes en woonkelders, ontsteeken en voedzel krygen, voor zy tot de overige Burgers en aanzienlykere 

Inwooners overslaan.1530

Wouter van Doeveren, prent. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 2911.
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De effecten van infectieziekten als de pest en de pokken op de omvang van armoede zijn moeilijk 
na te gaan. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat door het wegvallen van kostwinners de 
armoede toenam. Dat zou zich moeten uiten in een toenemend aantal mensen dat een beroep deed 
op de diaconie, die op haar beurt dus in de problemen kon komen. Anderzijds kon de diaconie ook 
van epidemieën ‘profiteren’ vanwege het wegvallen van armen, waardoor minder mensen bedeeld 
hoefden te worden. Bij vergelijking van de jaren dat er epidemieën waren met eventuele negatieve 
saldi van de gereformeerde diaconie in Groningen1531 levert dat een combinatie op voor de jaren 
1635, 1672-1673 en 1748. Daarbij moet bedacht worden dat in 1672-1673 oorlogsomstandighe-
den en de gevolgen daarvan hun weerslag op de armoede hadden. In de pestjaren 1622-1623 had 
de diaconie een gering positief saldo en nam het stadsbestuur maatregelen tegen armoede. Het jaar 
1654 kende een verhoogde sterfte, en waarschijnlijk dus een wegvallen van kostwinners, maar was 
geen probleemjaar voor de diaconie.

oo r lo g e n

We hoeven maar naar recente voorbeelden te kijken, om te beseffen welke weerslag oorlogen 
hebben op de samenleving en op het ontstaan van armoede. Dat was in de zeventiende en acht-
tiende eeuw niet anders. Op het grondgebied van de Republiek woedde de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) en Europa kende voorts de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de Negenjarige Oorlog 
(1688-1697), de Spaanse (1702-1715) en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Zeker is 
dat oorlogen van invloed waren op armoede, maar op welke wijze en in welke mate is tot op heden 
onduidelijk. Het is bijvoorbeeld bekend dat onder de 9.418 personen van elders die in Nedersaksen 
om ondersteuning vroegen, er 1.726 waren die aangaven te zijn gevlucht vanwege Franse wreed-
heden tijdens de Negenjarige Oorlog. Langdurige oorlogsomstandigheden leidden waarschijnlijk 
tot verpaupering.1532 Dit lijkt in tegenspraak met de situatie in de Republiek, die in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw de grootste bloeiperiode doormaakte. Desalniettemin leidden langdurige 
oorlogen tot verarming van mensen in riskante situaties. 

De Republiek was gedurende de zeventiende eeuw vrijwel bij voortduring in oorlog. Tot 1648 
met een onderbreking van een tiental jaren. Vervolgens was ze in de periode 1652-1674 driemaal met 
Engeland verwikkeld in een strijd om de hegemonie op zee en daarmee in de internationale handel. 
Ten slotte volgde vanaf 1672 een vrijwel onafgebroken periode van oorlog met Frankrijk dat vanwege 
de aspiraties van Lodewijk XIV een grote militaire dreiging vormde voor de territoriale samenhang 
van de Republiek. In de afgelopen decennia hebben historici zich vanuit de constatering dat de 
Republiek in de zeventiende eeuw vrijwel voortdurend in oorlog was, afgevraagd in hoeverre die 
omstandigheden hun weerslag hadden op het maatschappelijk leven in de Zeven Provinciën tijdens 
de ‘gouden eeuw’. Het is niet voor niets, dat Prak het eerste gedeelte van zijn boek Gouden eeuw de 
titel meegeeft: ‘Oorlog, oorlog en nog eens oorlog’. De hervatting van de Tachtigjarige Oorlog na het 
Twaalfjarig Bestand resulteerde in een stevige toename van de belastingdruk en, mede door de blok-
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kades in een forse economische recessie.1533 Aan de andere kant had vrede ook zijn nadelen. Volgens 
Griet Vermeesch had de middenstand vlak na de Vrede van Munster vanwege de geringe omvang 
van het garnizoen – door de afdanking van soldaten - een geringere afzet, hetgeen ook tot verarming 
leidde.1534 De vraag welke invloed oorlogsomstandigheden in de Republiek op het maatschappelijke 
leven hadden, kan ook gesteld worden voor de achttiende eeuw, toen de Verenigde Nederlanden 
eveneens bij diverse conflicten betrokken raakten. Hoe dit ook zij, tot op heden is weinig aandacht 
besteed aan effecten die oorlogen sorteerden op het verschijnsel armoede.

Oorlogen konden diverse gevolgen hebben die op hun beurt weer hun weerslag hadden op 
de mate waarin armoede ontstond. Ten eerste waren dat verliezen aan mensenlevens, militairen 
en burgers, door krijgshandelingen, krijgsgevangenschap of door blijvende kwetsuren waardoor 
kostwinners weg- of uitvielen. Soldaten raakten vermist, verminkt of dodelijk gewond tijdens 
gevechtshandelingen, of deserteerden en vielen daarmee weg als kostwinner van hun gezin, dat 
vervolgens meestal in kommervolle omstandigheden achterbleef. Bleef verminkte soldaten in vele 
Europese staten weinig anders over dan met bedelen in het levensonderhoud te voorzien, in de 
Republiek was er voor dergelijke gevallen, of voor oude en zieke militairen de mogelijkheid om 
in aanmerking te komen voor een soort van pensioen, het zogenaamde ‘appointement’. Ten slotte 
waren er aan het einde van de oorlogen de afgedankte soldaten, die bedelend en stelend rondtrok-
ken, op zoek naar nieuw werk.

Daarnaast waren er materiële verliezen, zoals het verlies van huis en haard en van persoonlijke 
bezittingen, waardoor mensen tot armoede geraakten. Door krijgshandelingen zoals het toepassen 
van de techniek van de verschroeide aarde of omdat een bevolking werd verdreven of op de vlucht 
sloeg, kon levende have, een oogst of voedselvoorraden verloren gaan. De blokkade van handels-
routes kon voor voedselschaarste zorgen.1535 Degenen die voor het oorlogsgeweld waren gevlucht, 
betekenden in veel gevallen elders een last voor de armenzorg.

Niet in de laatste plaats hadden oorlogen belangrijke consequenties voor de economie en waren 
zij daarmee van invloed op de welvaart van een land: Daarbij valt te denken aan de belemmering 
van import en export, die prijsstijgingen ten gevolge had. Dat was zeker het geval voor een handels-
natie zoals de Republiek gedurende de zeventiende en achttiende eeuw was. Zij speelde tot ver in 
de achttiende eeuw de hoofdrol in het vervoer van graan uit het Oostzeegebied naar bestemmingen 
elders, onder andere rond de Middellandse Zee, als onderdeel van de ‘moedernegotie’, waarbij 
haring, wijn en zout naar het Oostzeegebied werden verscheept.1536 Een militaire blokkade van 
zeewegen, dreigende vijandelijkheden of activiteiten van door de vijand gesteunde kapers, konden 
erin resulteren dat de Republiek voor kortere of langere tijd was afgesneden van de ‘slagaders’ van 
haar welvaart: de buitenlandse handel en scheepvaart.1537 Toen na het aflopen van het Twaalfjarig 
Bestand, in 1621, de Spanjaarden de Nederlanders de toegang tot de Iberische havens ontzegden 
en de Duinkerker kapers de Atlantische scheepvaart van de Republiek belaagden, betekende dat 
een zware klap voor de handelsvaart in het algemeen, waarbij de doorvaarten in de Sont in de 
periode 1618-1624 met meer dan de helft verminderden.1538 Wanneer door oorlogshandelingen 
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voedseltransporten hinder ondervonden of zelfs stokten, kon dat uiteraard uitlopen op voedsel-
schaarste en duurte. Zodoende konden oorlogen zelfs wanneer de Republiek er niet rechtstreeks 
bij betrokken was, toch hun weerslag hebben op de economie. 

Afgezien van al deze gevolgen op Europees niveau speelde nog de geheel eigen problematiek van 
het onderhoud van de militairen zelf en hun gezinnen. Vooral garnizoenssteden zoals Groningen 
hadden hiermee te maken, omdat zij fungeerden als vestigingsplaats van grote aantallen soldaten. 
Hierin school een probleem: de soldaten van het Staatse Leger stonden op ‘repartitie’ van de pro-
vincie, dat wil zeggen op de betaallijst van het gewest, terwijl de garnizoenen hun onderkomen 
hadden in steden. Dat betekende dat wanneer huishoudens van militairen of leden daarvan in 
armoedige omstandigheden geraakten, zij veelal een beroep deden op de stedelijke diaconie, terwijl 
in veel gevallen de door de provincie betaalde kostwinner zich elders bevond. Het waren niet alleen 
de achterblijvers van wegtrekkende soldaten, maar ook de gezinsleden van degenen die tijdens 
krijgshandelingen gewond raakten en ten gevolge daarvan overleden of als invalide terugkeerden. 
In het eerste geval kon een weduwe, vooral wanneer zij jonge kinderen had, door hertrouwen 
verbetering brengen in haar benarde positie, in het tweede geval waren de consequenties veel moei-
lijker te overwinnen; het waren vooral de blijvend invalide soldaten die hun gezin tot de bedelstaf 
brachten. Bovendien waren er deserteurs, die niet alleen het leger maar ook hun gezin in de steek 
lieten, waardoor de achterblijvers soms jarenlang op ondersteuning moesten wachten. Halfwezen 
van wie de vader soldaat was, hadden zo mogelijk nog grotere problemen. Bij het gemis van een 
moeder bracht de vader hen ter verzorging onder bij familie of in een kosthuis of een weeshuis. 
Wanneer de vader niet terugkeerde, werd zo’n tijdelijke oplossing permanent, hetgeen bij uitbe-
stede of weeshuiskinderen een extra belasting voor de armenzorg betekende. En met de afloop van 
een oorlog waren de problemen nog niet ten einde, omdat talrijke afgedankte soldaten moeite 
hadden om dan weer een inkomen te verwerven.1539

Duidelijk is, dat oorlogen hun weerslag hadden op de armoede en daarmee ook consequen-
ties voor de armenzorg, vooral in steden waar garnizoenen waren gelegerd. In de twee decennia 
voorafgaand aan het Twaalfjarig Bestand, dat inging in 1609, was een stelsel van garnizoenssteden 
opgebouwd dat de ruggengraat van de verdediging vormde. Dit hield in, dat in steden die een 
militaire functie hadden binnen de verdediging van de Republiek garnizoenen waren gelegerd. De 
grootte varieerde van enkele honderden tot meerdere duizenden soldaten, al naargelang de omvang 
van de vesting. De basis van het staatse Leger zelf vormde het in 1588 ingevoerde repartitiestelsel, 
dat de gequoteerde betaling van de generaliteitstroepen door de gewesten regelde. De in steden 
gelegerde garnizoenen hadden geen vaste personele bezetting, maar wisselden voortdurend van 
samenstelling. Als zodanig had de burgerbevolking in garnizoenssteden in het dagelijks leven met 
meer of minder bekende soldaten te maken en zij nam over het algemeen ten aanzien van hen een 
ambivalente houding aan: enerzijds als een kwaad van vaak ongebonden mannen die ter afwis-
seling van de exercities en het wachthouden de burgerij lastigvielen, maar anderzijds als een niet 
onbelangrijke bron van inkomsten voor de plaatselijke middenstand.1540
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Wat de effecten van oorlogen in een garnizoensstad waren, blijkt bijvoorbeeld uit de situatie in 
Delft, waar tijdens de zeventiende eeuw in oorlogstijd de aantallen bedeelden sterk toenamen. De 
bedelingcijfers bereikten er tijdens de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) een recordhoogte van 
1.000 huishoudens in 1652.1541 Tezelfdertijd kampte Amsterdam ook met een armenprobleem. 
Daar wordt in een schrijven van de ‘aalmoezeniers’ – de regenten van het aalmoezeniershuis – 
onder meer gerefereerd aan de omstandigheid dat

de mannen veel ten oorlogh varen en dickwils int texel, int vlie off andere havenen inlopen, sonder hier ter stede te 

comen, alwaer de vrouwen haer comen besoecken, ende dan dickwils opt uijterste swanger zijn aldaer bij ongeval 

komen te verlossen.1542

Mogelijk houdt echter het grote aantal bedeelden in sterkere mate verband met het daaraan voor-
afgaande duurtejaar vanwege misoogsten van graan. Een duizendtal ontving in Delft bedeling 
tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667). De armoede tijdens deze twee zeeoorlogen was 
indirect een gevolg van de strijd op zee, waardoor het maritieme graanvervoer grote problemen 
ondervond, die resulteerden in duurte. Ten slotte was er een dramatische stijging met 25 procent in 
het Rampjaar 1672, een groei die nog verder doorzette in het daaropvolgende jaar. Vooral in deze 
jaren 1672-1673, toen sprake was van een landoorlog, was in de garnizoensstad Delft een duidelijk 
patroon te onderscheiden van vele aanvragen om ondersteuning die verklaard moeten worden door 
een groot aantal achterblijvende soldatengezinnen en een verminderde handel. Toen na twee jaar 
de oorlogsinspanningen afnamen, daalde ook het aantal bedeelden. Hetzelfde patroon is, zij het in 
afgezwakte vorm, te herkennen tijdens en na de twee zeeoorlogen met Engeland. Behalve dat zij 
leidden tot een stijging van het aantal bedeelden, konden oorlogen voor de diaconie tegelijkertijd 
een daling van de inkomsten tot gevolg hebben. Zo resulteerde de Munsters-Keulse bezetting in 
de jaren 1672-1674 tot een vermindering van de collecten voor de Zwolse Armenkamer.1543 Dat 
de armoede in oorlogstijd toenam, valt mede te verklaren uit de organisatie van het staatse leger, 
zoals men die kende vanaf het begin van de zeventiende eeuw onder de graven van Nassau: in 
tegenstelling tot het Spaanse leger en de legers die tijdens de Dertigjarige Oorlog door het Heilige 
Roomse Rijk trokken, wilden de Nassau’s vermijden dat een enorme legertros van duizenden 
vrouwen en kinderen de soldaten op hun tochten vergezelde. Zo telde het staatse leger in de zomer 
van 1591 12.000 mensen, waarvan een kleine 8.500 soldaten, terwijl de overigen vrouwen en 
kinderen, bedienden en kooplieden waren. Deze laatstgenoemden beperkten het leger niet alleen 
in zijn bewegingsvrijheid maar vormden ook al snel een bron van overlast voor de omgeving. De 
Nassaus trachtten daarom de ‘tros’ zoveel mogelijk te beperken tot de noodzakelijke bedienden, 
‘zoetelaars’, ‘marketensters’ en andere kleine handelaren die voedsel en kleding aanboden. Dat de 
vrouwen en kinderen de soldaten vergezelden op campagne, bleef over het algemeen gebruikelijk 
tot het midden van de zeventiende eeuw.1544 Dit impliceerde dat de gezinsleden nadien in de woon-
plaatsen van de soldaten achterbleven. Dit had uiteraard gevolgen voor hun inkomsten, aangezien 
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de soldaten hun soldij op de plaats van hun verblijf elders uitgekeerd kregen.1545 Voor het verblijf 
van troepen in garnizoenen elders betaalde de Raad van State maandelijks het zogenaamde ‘logies-’ 
of ‘servitiegeld’ uit, waarvoor de officieren onderkomens voor soldaten bij particulieren regelden. 
Soldatenvrouwen en -kinderen die hun man en vader niet op campagne vergezelden, moesten het 
zonder deze vergoeding doen. Dit leidde ertoe dat arme soldatengezinnen een beroep deden op de 
stedelijke armenzorg. Om dit te voorkomen, gingen de Staten-Generaal er op advies van Maurits 
toe over om het halve ‘servitiegeld’ uit te keren aan de soldatenvrouwen wanneer zijn hun man niet 
mochten vergezellen.1546 Toch bleven, zoals we in het voorgaande hebben gezien, de achterblijvende 
gezinsleden van soldaten vaak zwaar op de armenzorg te drukken. 

Hoe groot de invloed van zowel oorlog als vrede was, bleek ook in het midden van de zeven-
tiende eeuw in Bergen op Zoom. De Vrede van Munster had negatieve economische gevolgen 
voor de vestingstad: een sterke inkrimping van het garnizoen, verwaarlozing van de vestingwerken 
en de stedelijke infrastructuur, gepaard aan een teruglopende handel en nijverheid. Profiteerden 
instellingen op het gebied van armen- en ziekenzorg vóór 1648 nog van de gunstige economische 
omstandigheden, na het sluiten van de vrede kampten zij met dalende inkomsten en een toene-
mende vraag.1547 Dit laat zien dat een oorlogssituatie ook voordelen kon hebben. Wanneer in een 
garnizoensstad soldaten gelegerd waren, besteedden zij daar ook hun soldij. Daarnaast konden 
prijsstijgingen van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, veroorzaakt door oorlogsomstandigheden, 
gunstig zijn voor bepaalde groepen in de samenleving, zoals boeren of handelaren.

Welke effecten hadden oorlogen op het ontstaan van armoede in de stad Groningen? 
Gedurende de twee eeuwen omspannende periode tussen de Reductie en de Bataafs-Franse tijd was 
de directe omgeving van de Stad slechts eenmaal zelf een oorlogstoneel, namelijk bij de belegering 
door bisschop Bernhard van Galen, tijdens de zogenaamde Tweede Munsterse Oorlog, in 1672. De 
effecten van deze oorlog deden zich rechtstreeks in de Stad gevoelen door de zware bombardemen-
ten waarmee de bisschop zijn bijnaam ‘Bommen Berend’ eer aandeed. In het Duitse stond deze 
in artillerie gespecialiseerde kerkvorst bekend als ‘Kanonen Bisschof ’. Andere oorlogen speelden 
zich af in het gewest Groningen of in de nabijheid ervan. Dat was onder meer het geval rond de 
Reductie van Groningen (1594). Oorlogshandelingen in de nabijheid hadden onder meer als effect 
dat inwoners van het platteland veiligheid zochten in de Stad. Dat was vooral het geval in 1672 en 
de navolgende jaren, toen talrijke vluchtelingen van Drenthe daar een goed heenkomen zochten, 
omdat het gebied kwetsbaar bleef voor Munsterse invallen. Groningen kampte zodoende tot 1680 
met een ‘Drents vluchtelingenprobleem’. Het weeshuis van de diaconie ter stede huisvestte ten 
gevolge hiervan tot ver na het Rampjaar wezen afkomstig uit Drenthe. In 1680 betrof het nog een 
dertien à veertien kinderen.1548 Dat was overigens een zeer gering deel van de weeshuispopulatie, 
die doorgaans uit enkele honderden kinderen bestond.

Toch wil met het bovenstaande niet gezegd zijn dat de oorlog van 1672 de enige is geweest 
die invloed op de armoede in de Stad heeft uitgeoefend. Niet alleen krijgshandelingen op of in 
de nabijheid van het stadsterritoir, maar ook verre oorlogen, honderden kilometers verderop, 
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zoals de Spaanse en Oostenrijkse Successieoorlogen, deden zich gevoelen. Dit kon resulteren in 
duurte en wanneer daardoor de kosten van eerste levensbehoeften als graan opliepen, voelden de 
sociaaleconomisch zwakkeren dat het ergst. Dat deed het beroep op de instellingen van het arm-
wezen groeien, terwijl ook diaconieën, gast- en weeshuizen zelf te maken kregen met de stijgende 
voedselprijzen. Ook het einde van een oorlog betekende aanvankelijk geen verbetering, gezien het 
afgedankte krijgsvolk dat zich een ander inkomen moest zien te verschaffen. Wumkes verwoordt 
dat voor de Ommelanden aan het einde van de zestiende eeuw aldus:

De binnen- en buitenlandsche oorlogen deden een menigte invalide soldaten en afgedankte zeelieden als uitge-

hongerde kraaien op deze gewesten neerstrijken.1549

Evenals in Delft en Bergen op Zoom, had de omstandigheid dat Groningen een garnizoensstad was 
vooral in tijden van oorlog de nodige gevolgen. Wanneer de soldaten in het voorjaar eropuit trok-
ken om op veldtocht te gaan of schansen of vestingsteden elders langs de grenzen van de Republiek 
te versterken, bleven talrijke gezinsleden in kommervolle omstandigheden achter. Zij zagen zich 
aldus genoodzaakt een beroep op de diaconie te doen, waardoor deze minder zorg aan de ingeze-
tenen kon besteden, al trachtte men de van elders afkomstige, behoeftige soldatenvrouwen zoveel 
mogelijk te slijten aan andere plaatsen.1550

Wanneer we nagaan welke ‘crisis’-jaren samenvallen met oorlogen of hun nasleep, dan betreft 
dat ten eerste het einde van de zestiende eeuw, toen het omringende platteland van de Stad 
werd geteisterd door benden afgedankte soldaten. Gedurende de jaren die daarop volgden, bleef 
de armoede een groot probleem. Andere crises die met oorlogsomstandigheden samenhingen, 
waren die van de jaren twintig van de zeventiende eeuw, mede in verband met het aflopen van 
het Twaalfjarig Bestand en die van de jaren 1672-1677 die verband hielden met het beleg van 
Groningen tijdens het Rampjaar en de oorlogssituatie op het platteland. Ook de Groninger gast-
huizen hadden daarmee te kampen. Zo verhaalde de predikant Keuchenius tegen het voorjaar van 
1673 ten overstaan van de kerkenraad, hoe de gasthuisvoogden hadden geklaagd ‘wegens de grote 
schade soo de gasthuisen door den tegenwoordigen oorlogh leden’.1551 De crisisjaren 1691-1692 en 
1694-1696 vielen samen met de Negenjarige Oorlog (1688-1697), de jaren 1709-1710 met de 
Spaanse Successieoorlog (1702-1715) en de jaren 1745-1746 met de Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748). Opvallend is, dat gedurende vele jaren waarin de diaconie heftig klaagde over de 
zware financiële last die zij vanwege de soldaten ondervond, de saldi desondanks positief waren. 
In enkele gevallen was er een combinatie van oorlogen en duurtejaren: 1599, 1629 en 1709. Die 
omstandigheden hadden een elkaar versterkend effect, waardoor de diaconie zich genoodzaakt zag 
ingrijpende noodmaatregelen te treffen.
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Du u rt e vA n vo e D s e l o p ko rt e t e r m i j n – ‘D u u rt e j A r e n’ 

Waren de hoge graanprijzen ongunstig voor de consument, uiteraard gold dat het meest voor de 
armsten onder hen en voor de broodverstrekkende diaconie. Graanhandelaren konden flink profijt 
trekken van duurteperioden. Vooral wanneer men nog ‘oude’ voorraden had, waarop aanzienlijke 
winsten gemaakt konden worden. De gehele Republiek profiteerde – met Amsterdam als cen-
trale Europese graanmarkt en graanschuur – over het algemeen van de ongunstige graanbalans in 
Europa, met een surplus in het noordoosten en een tekort in het zuiden.1552 De ongeregelde toevoer 
van graan uit de Oostzeelanden vanwege de Dertigjarige Oorlog en de eerste Zweeds-Poolse oorlog 
(1626-1648), terwijl in die periode juist door misoogsten in het westen en zuiden van Europa een 
grote behoefte aan de import van graan was, resulteerde in schaarste waardoor de prijzen hand 
over hand stegen.1553 Deze omstandigheden deden zich in de periode 1628-1631 eveneens sterk 
gevoelen in Groningen, na Amsterdam een belangrijke stapelmarkt van graan, vooral afkomstig 
uit de Ommelanden en Drenthe. Graanhandelaren verhandelden echter niet alleen binnenlandse, 
maar ook buitenlandse rogge. Tijdens de duurteperiode 1628-1631 exporteerden de handelaren 
graan uit het gewest Stad en Lande vooral naar die plaatsen waar zij de hoogste prijzen konden 
maken. Dit had uiteraard schaarste en gebrek tot gevolg. Het waren vooral de opkopers die de 
prijzen opdreven, waardoor de overheid hen moest dwingen om graan tegen redelijke prijzen aan 
behoeftigen te verkopen.1554

Ten gevolge van dergelijke omstandigheden kende Europa in de vroegmoderne tijd verscheidene 
momenten van relatief kortstondige duurte met excessieve prijsstijgingen, resulterend in honger en 
armoede. Vooral de vermindering van de graanvoorraden vanwege misoogsten kon leiden tot een 
sterke stijging van de graanprijzen, tot soms wel het vier- of vijfvoudige van het doorsneebedrag. 
Aangezien graan in de vroegmoderne tijd een belangrijk bestanddeel was van het dieet van de lagere 
klassen, waren dergelijke prijsstijgingen van veel invloed op het ontstaan van armoede.1555

Gedurende de zeventiende eeuw kon een afname van de graanproductie met 10 procent resul-
teren in een prijsverhoging van 30 procent, een productiedaling van 20 procent in een prijsstijging 
van 80 procent en een afname van de graanopbrengst met 30 procent in een astronomische toe-
name van de prijs met 450 procent!1556

Graan was weliswaar een belangrijk onderdeel van het dieet van de gemiddelde inwoner van 
de Zeven Provinciën, van wie het ontbijt doorgaans bestond uit brood, boter en kaas en het mid-
dagmaal meestal potspijs op basis van graan en groenten was, maar voor de Republiek als geheel 
vielen de directe gevolgen van prijsverhogingen van graan en brood milder uit dan elders. Dit was 
omdat de verzachtende factor meespeelde, dat zij dé stapelmarkt van granen was en zodoende min-
der last had van schaarste. Dit betekende, dat de Republiek in dergelijke jaren weliswaar te maken 
had met duurte, maar dat de effecten gematigder waren dan elders in Europa. In de Republiek 
kende men dan ook niet de extreme prijsexplosies van elders en bedroeg de maximale graanprijs 
nooit meer dan het drievoudige van de gemiddelde prijs. Dit laatste was het geval in de jaren 1623 



390

2  oo r z A k e n vA n A r m o e D e

en 1709 op de markten van Arnhem en Amsterdam. Dientengevolge kwam een combinatie van 
duurte van voeding en werkloosheid als een ‘crise de type ancien’ in de periode 1594-1770 vrijwel 
niet voor en zijn er slechts sporen van aan te treffen tijdens de extreme duurtejaren 1630, 1699, 
1710 en 1740.1557 

In Groningen was, evenals elders in Europa gedurende de zeventiende en het grootste deel 
van de achttiende eeuw, rogge het voornaamste voedsel van de armen. Die rogge kwam vooral 
uit Drenthe. De uitdelingen van de diaconie vonden, behalve in contant geld, tevens plaats in de 
vorm van broden die werden gebakken van rogge. De stad Groningen had tijdens de meeste van 
de hierboven vermelde jaren van duurte eveneens te maken met hogere graanprijzen en de situatie 
stemt overeen met het algemene beeld in de Republiek.1558 Wanneer het duurtejaar zijn oorzaak 
vond in problemen met de graanoogst in of -aanvoer vanuit het buitenland, betekende dat goede 
inkomsten voor naburige producenten. Onder dergelijke omstandigheden waren de gevolgen voor 
het Stad en Lande als netto exporterend gewest minder negatief.

Tabel 24. Perioden waarin de graanprijs in respectievelijk Europa en Groningen meer dan verdubbelde, jaren waarin de graan-
prijs in Groningen in december meer bedroeg dan 50 gram zilver per mud en duurtejaren – op basis van gegevens van Tijms, 
en tenslotte vermeldingen van dure tijden door Teenstra

Europa Groningen Tijms Teenstra

1594-1597 ? 1597

1624-1630 1629-1630 1628-1630 1623, 1625, 1630

1637-1639 1634 1636

1643

1648-1654 1648-1652 1647

1659-1662 1661-1662 1660-1662

1674-1675

1691-1693 1688, 1693 1693

1697-1699 1695-1697, 1699-1700

1709 1709 1709

1739-1741 1740

1771-1774 1771-1772 1770

1793-1795

Bron: zie bijlage 25.
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Het voorkomen en de effecten van duurtejaren in Europa vertoonden grote overeenkomsten.1559 
Dergelijke korte perioden, vaak een gevolg van misoogsten, konden aan de wieg staan van een hele 
keten van gebeurtenissen, die als ‘model’ voor het ontstaan van armoede en een crisissituatie kan 
worden gekenschetst. Een serie van ‘slechte’ jaren met misoogsten deed de graanvoorraden wegens 
het ontbreken van aanvoer slinken. Door het ontstane voedseltekort stegen de graanprijzen. Ten 
gevolge daarvan liepen de uitgaven voor voeding op, hetgeen ten koste ging van de consumptie van 
andere producten, wat weer resulteerde in stagnatie van de vraag naar bijvoorbeeld goederen die 
de nijverheid voortbracht. Hierdoor daalde de vraag naar arbeid en in verband daarmee bleven de 
inkomsten op een laag niveau of daalden verder vanwege gebrek aan opdrachten. 

De lagere klassen konden, mede vanwege lage lonen en werkloosheid, het duurdere graan niet 
bekostigen en moesten tevreden zijn met hoeveelheden die kwantitatief of kwalitatief minder 
waren. Dit resulteerde in een stijging van de sterfte. Dat was bijvoorbeeld duidelijk het geval in 
1771-1772 in Saksen, waar de sterftecijfers piekten nadat de roggeprijs zeer hoog was opgelopen. 
Hoewel de hongerdood zelden voorkwam, steeg wel de ontvankelijkheid voor ziekte bij weinig of 
slechte voeding. Dit leidde tot een daling van het aantal huwelijken en vervolgens tot een afname 
van het aantal geboorten. Pas na betere oogsten, wanneer de voedselvoorziening op een voldoende 
niveau was hersteld, kwam een einde aan de demografische crisis en volgde een opwaartse trend, 
totdat een nieuwe serie misoogsten een nieuwe crisis inluidden.1560

Normaal bewoog de prijs van een mud rogge zich in de Stad tussen ruim twee en vier gulden, 
met een uitschieter naar boven tot ruim tien gulden in 1629, dus ongeveer het drievoudige. Dit 
bedrag is tegelijkertijd het maximum over de gehele periode 1627-1795.1561 De duurte in de peri-
ode 1628-1631 was vooral een gevolg van de schaarste van graan in de Republiek en de ongeregelde 
aanvoer uit het Oostzeegebied ten gevolge van de Dertigjarige Oorlog en de eerste Zweeds-Poolse 
Oorlog. Juist door de grillige import stegen de prijzen sprongsgewijs. Er volgde weliswaar al in 
november 1628 een door de Staten-Generaal uitgevaardigd uitvoerverbod, maar de inheemse rogge 
verdween massaal uit de Ommelanden naar daar waar binnenslands goede prijzen gemaakt konden 
worden. Aldus deden duurte en schaarste zich nog erger gevoelen. Maatregelen tot grootschalige 
import van buitenlands graan zouden uiteindelijk in 1631 leiden tot normalisatie van aanbod en 
prijs. Stad en Lande kwamen pas in oktober 1630 met een provinciaal uitvoerverbod op granen, 
meel en gort (= gepelde gerst), dat zij van tijd tot tijd vernieuwden. Het verbod liep af in april 
1631. De aanwezige graanvoorraden waren tijdens deze crisisjaren ontoereikend om de bevolking 
te voeden en werden daarom vermengd met gerst en bonen om zo de gewenste hoeveelheden 
brood te bakken.1562 In Groningen was er in deze periode waarschijnlijk een verband tussen de 
voedselschaarste en een hogere sterfte, want juist in het boekjaar 1630-1631 stegen de inkomsten 
van de diaconie uit de verhuur van lijklakens, om in het daarop volgende boekjaar een hoogtepunt 
te bereiken.1563
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Grafiek 6. Groninger graanprijzen in grammen zilver per mud in de periode 1631-1795

Bron: tabellen, behorende bij Tijms, Groninger Graanprijzen (http: //odur.let.rug.nl/~ nahi.)

Het verband tussen de klimatologische omstandigheden en duurte van graan kwam tijdens de 
Republiek in Groningen enkele malen duidelijk naar voren. In zijn Stads- en dorpskroniek maakt 
Teenstra onder andere melding van drie natte zomers met koud en guur weer en vrijwel geen zon in 
de jaren 1695-1697, die de prijzen van granen en levensmiddelen deden stijgen.1564 Ook beschrijft 
hij hoe in het duurtejaar 1770 de Staten de uitvoer van rogge verboden, zoals wel meer geschiedde 
onder dergelijke omstandigheden. Teenstra karakteriseert die periode als een ‘schrale tijd’, waarin de 
inwoners van de provincie met talrijke diefstallen werden geconfronteerd. Die omstandigheden deden 
de Staten besluiten ingezetenen de vrijheid te verlenen zich niet alleen ongewapend, maar zelfs gewa-
pend tegen inbrekers te verdedigen, zonder voor de gevolgen van eventuele verwondingen of dood 
verantwoordelijk te zijn. Inbrekers die in handen van justitie vielen, wachtte de doodstraf.1565

Een forse stijging van de roggeprijs had grote gevolgen voor de Groninger diaconie, aangezien 
een flink bestanddeel van de gemiddelde van vier naar negen stuivers, dan betekende dat niet 
slechts een meer dan verdubbelde prijs, maar bovendien een toename van de diaconale uitgaven 
met duizenden guldens op jaarbasis, zonder dat daar in eerste instantie extra inkomsten tegenover 
stonden. Dat blijkt duidelijk in de jaren 1709 en 1710: kostte de rogge en het broodbakken de 
diaconie in het eerste jaar ruim 5.000 gulden, in het daarop volgende jaar was dat ruim 15.000 
gulden.1566
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Een nauwkeurig overzicht van ‘dure jaren’ geeft de tabel van de prijs van een mud rogge, 
uitgedrukt in grammen zilver, zoals is vastgelegd door Tijms. Als ‘duurtejaar’ zijn in dit geval die 
jaren aangemerkt waarin de prijs van een mud rogge de prijs van 50 gram zilver oversteeg, ter-
wijl de gemiddelde prijs van een mud rogge in de zeventiende en achttiende eeuw schommelde 
rond de 30 tot 40 gram zilver.1567 De resultaten hiervan staan in kolom 3 van bovenstaande tabel 
(24). Wanneer we nagaan, in welke gevallen een crisis in de diaconale armenzorg samenviel met 
een duurtejaar of -periode volgens de gegevens van Tijms, dan lijkt dat het geval te zijn met die 
van 1629 en de duurtejaren 1628-1630, vooral toen de roggeprijs in het hongerjaar 1630 een 
recordhoogte bereikte vanwege de stagnatie van de aanvoer uit het Oostzeegebied.1568 Vervolgens 
viel de crisis van 1634-35 samen met de duurdere rogge in eerstgenoemd jaar, dan die van 1650-
1652 met de duurtejaren 1649-1652, die van 1662-1663 met de duurtejaren 1660-1662, die van 
1672-1677 met de duurtejaren 1674-1675, die van 1684-1688 met het duurtejaar 1688 en tot 
slot die van 1694-1696 met het duurtejaar 1693. In de achttiende eeuw was de samenhang tussen 
de crises van de diaconale financiën en de roggeprijs veel geringer dan in de zeventiende eeuw, 
maar de achttiende eeuw kende dan ook weinig extreme stijgingen meer van de roggeprijs. Er was 
weliswaar nog enige samenhang tussen de ‘crisis’ van 1709-1710 en het duurtejaar 1709, die van 
1755-1757 en de duurdere rogge in 1757, die van 1765 en een iets hogere roggeprijs in datzelfde 
jaar en die van 1768-1771 met de duurdere jaren 1769-1771, ten gevolge van een misoogst. Ten 
slotte was er aan het einde van de achttiende eeuw, sinds het begin van de jaren tachtig, een min 
of meer permanente crisis. De kosten van de armenzorg stegen vooral vanwege het structureel 
duurder worden van rogge en aardappelen. Heel Europa kende dergelijke prijsstijgingen op lange 
termijn, voornamelijk veroorzaakt door bevolkingsgroei en de vermeerdering van de hoeveelheid 
geld (inflatie).1569 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de jaren waarin de diaconie middelen tot ‘redres’ van de 
financiële problemen zocht, samenvielen met periodes van een verhoogde roggeprijs. Opvallend 
genoeg was het duurtejaar 1740, waaraan de ongekend strenge winter van 1739-1740 voorafging, 
gevolgd door de koudste zomer van de eeuw, hetgeen resulteerde in hongersnoden en diverse 
oproeren, géén uitgesproken crisisjaar van de gereformeerde diaconie.1570

Ten opzichte van graan kenden dierlijke producten, zoals boter, kaas en vlees, in tijden van 
schaarste en duurte een veel minder sterke prijsstijging, hetgeen samenhangt met de grotere prij-
selasticiteit van de vraag naar deze goederen, die meer een luxe-element vormden dan graan.1571 
Vlees kwam in de gunstigste gevallen slechts enkele malen per week op tafel en in tijden van duurte 
verdwenen bij de allerarmsten de zuivelproducten volledig uit het voedingspakket.1572 In de loop 
van de achttiende eeuw kwam de aardappel als voedingsmiddel op. Aardappelen werden reeds 
voor 1700 verbouwd, maar drongen pas tot het dieet van de armen door tijdens de duurtejaren 
1740-1741. Met name in de wintermaanden stonden aardappelen op het menu en na de algemene 
verarming na 1770 aten vooral armen ze massaal, het gehele jaar door en soms zelfs meermalen per 
dag. Zo was de introductie van de aardappel speciaal in duurtejaren van ongekend belang omdat 
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deze een voedzaam, goedkoop en smakelijk alternatief vormde voor graan. Dankzij de aardappel 
konden lagere klassen een drastische daling van hun levensstandaard enigermate voorkomen.1573 
In Groningen vond de aardappel overigens pas werkelijk ingang aan het einde van de achttiende 
eeuw. 

Nu waren roggebrood en aardappelen niet de enige voedingsmiddelen die armen tot zich 
namen. Voordat de consumptie van de aardappel algemeen was, at men veel peulvruchten. Zo 
vermeldt een menu van het Groene Weeshuis in Groningen in 1660 diverse – zij het eentonige – 
gerechten van granen en peulvruchten.1574 Een alternatief voor rogge, vooral in dure tijden, was 
gerst. Deze graansoort was een belangrijk product in de regio en was per mud aanzienlijk goed-
koper dan rogge.1575 Gort – gepelde gerst – werd met karnemelk tot pap gemaakt, de zogenaamde 
‘zuipenbrij’. Het was waarschijnlijk een goede en aanlokkelijke vervanger van roggebrood wanneer 
de prijs van rogge sterk steeg. De prijsstijgingen van gort waren ook minder sterk.1576

De duurte van voedsel kende belangrijke neveneffecten. Zo hadden hoge voedselprijzen vooral 
ingrijpende gevolgen voor de aard van uitgaven, waarin grote verschuivingen konden optreden. In 
de achttiende eeuw besteedden doorsneegezinnen vrijwel hun gehele budget aan eerste levensbe-
hoeften. Gemiddeld zo’n 70 tot 80 procent daarvan ging op aan voeding, terwijl van het resterende 
gedeelte ongeveer de helft bestemd was voor huishuur en de andere helft opging aan kleding, 
schoeisel, verwarming en verlichting.1577 Gezien deze samenstelling van het gezinsbudget, resul-
teerde duurte van levensmiddelen erin, dat vooral de huishoudens met de lage(re) inkomens, het 
leeuwendeel van of zelfs hun hele inkomen spendeerden aan voeding. Dit had tot gevolg dat er 
minder tot geen geld aanwezig was voor de aankoop van niet strikt noodzakelijke goederen zoals 
nijverheidsproducten of geïmporteerde waren, bijvoorbeeld specerijen. Dit leidde vervolgens tot 
een afname van werkgelegenheid in de stedelijke en nationale economie en zo tot verspreiding van 
armoede. Onder dergelijke omstandigheden waren vooral arbeiders zonder een vast dienstverband 
kwetsbaar. Als zodanig waren de maatschappelijke gevolgen van duurte en de daarmee samenhan-
gende inkomensdaling groot. Zij hadden hun weerslag op het aantal armen dat toenam, evenals 
het aantal mensen dat aanklopte bij hulpverlenende instanties.1578 

oo r z A k e n o p m i c ro n i v e Au

De oorzaken van armoede op meso- en macroniveau, van stad, streek, gewest, land en werelddeel, 
hadden hun weerslag op het persoonlijke leven als invloeden van buitenaf. Daarnaast zijn er de 
factoren op microniveau, binnen het gezin zelf en met betrekking tot individuen. Ook hierbij 
kunnen we een onderscheid maken tussen incidentele, cyclische en structurele factoren. Een van 
de belangrijkste incidentele oorzaken van armoede was het wegvallen van kostwinners, wat voor 
het gezinsbudget uiteraard een gevoelige aderlating betekende. Op zich kon dat wegvallen het 
gevolg zijn van gebeurtenissen op meso- en macroniveau, zoals epidemieën en oorlogen. Overigens 
moet men het wegvallen van een kostwinner lang niet altijd letterlijk opvatten in de zin van totale 
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afwezigheid, want ziekten en gebreken konden eenzelfde effect sorteren. Wat betreft de cyclische 
oorzaken, valt op microniveau de gezinscyclus als een oorzaak van armoede aan te wijzen. Tot de 
structurele oorzaken behoren de veranderingen die plaatsvonden binnen de structuur van een gezin 
ten gevolge van diepgaande veranderingen binnen deze samenlevingsvorm.

he t w e g vA l l e n vA n l e D e n vA n D e h u i s h o u D i n g

Het wegvallen van gezinsleden door welke oorzaak dan ook, kon desastreuze gevolgen hebben voor 
de gezinseconomie, vooral wanneer het kostwinners betrof. Door epidemische ziekten konden 
gezinsleden wegvallen. Oorlogen hadden tot gevolg dat mensen sneuvelden of invalide werden, 
deserteerden of vermist werden. Voor het economisch welzijn van de andere gezinsleden was over-
lijden, hoe erg ook, vaak nog het minst ernstig. Het bood immers een achterblijvende partner de 
mogelijkheid om binnen afzienbare tijd door hertrouwen de positie van het gezin te verbeteren. 
Bij afwezigheid door vermissing of verlating was die termijn veel langer met alle gevolgen van 
dien. Invaliditeit, ten slotte, kon leiden tot nog veel langduriger ellende waaronder een heel gezin 
gebukt ging.

Een andere oorzaak van het wegvallen van gezinsleden was verlating of langdurige afwezigheid 
van gezinsleden, vaak zonder dat bekend was of de afwezige ooit nog terug zou keren. Het kwam 
voor dat een gezinslid de partner en eventuele kinderen in de steek liet. Of armoede een reden 
voor verlating was, is meestal niet te achterhalen. Zeker is dat verlating er voor de achterblijvers in 
resulteerde, dat zij in armoedige omstandigheden raakten. Wanneer soldaten deserteerden, kwam 
dat in veel gevallen neer op verlating, omdat ze moeilijk naar hun gezin konden terugkeren van-
wege de bestraffing die hun te wachten stond. Maar er waren ook soldaten die vermist raakten, of 
schepelingen die naar de Oost of de West vertrokken en niet terugkeerden. Voor de achterblijvende 
gezinsleden waren de gevolgen van verlating en vermissing in economisch opzicht negatiever dan 
in geval van overlijden. Wanneer er geen sprake was van kwaadwillige verlating, kon de partner 
van een vermiste, verdwenen persoon over het algemeen pas na een termijn van vijf jaar hertrou-
wen.1579 

Van groter invloed dan epidemische ziekten, die weliswaar in korte tijd veel slachtoffers eisten, 
waren de individueel voorkomende – chronische – ziekten en gebreken, die diep konden ingrijpen 
het bestaansniveau van gezinnen. Chronische ziekten en aangeboren of later ontstane gebreken 
konden ertoe leiden, dat individuen langdurig tot permanent niet in staat waren voor zichzelf te 
zorgen of een gezin te onderhouden. Daarbij valt te denken aan ziekten als kanker en jicht, aan 
gebrekkige ledematen en aan verstandelijke handicaps, variërend van ‘simpelheid’ tot krankzinnig-
heid. Van de huiszittende armen die zorg ontvingen, was zo’n 10 tot 25 procent ziek.1580 We zagen 
al, hoe in de stad Groningen het percentage bedeelde gezinnen met één of meer zieken in 1743 
bijna 20 procent was, maar de in de jaren 1766, 1785 en 1792 respectievelijk 55, 63 en bijna 68 
procent bedroeg.1581 Op grond daarvan mag gezegd worden dat ziekte een belangrijke oorzaak van 
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armoede vormde. Het opvallende verschil in de percentages zieken in de jaren 1743 en 1766 van 
20 versus 55 procent houdt waarschijnlijk verband met stringentere toelatingseisen en de hogere 
gemiddelde leeftijd van de bedeelden.

Ziekte kon leiden tot hoge uitgaven wanneer operaties, medicijnen of hulpmiddelen noodzake-
lijk waren, want de hulp van doctores en vooral apothekers was ook in de zeventiende en achttiende 
eeuw al een kostbare aangelegenheid. Veeleer dan de uitgaven die met de ziekte verband hielden, 
waren het echter de wegvallende inkomsten die armoede veroorzaakten. Door hun langdurige of 
blijvende aard, resulteerden dergelijke ziekten en gebreken in feite in het geheel of gedeeltelijk 
wegvallen van een kostwinner. 

De vraag hoeveel kostwinners wegvielen ten gevolge van door honger veroorzaakte sterfte, 
ziekte of gebreken is een niet eenvoudig te beantwoorden. Zoals we zagen, hadden duurtejaren in 
de Republiek niet het karakter van echte hongercrises, waarbij mensen door voedselgebrek overle-
den. Toch zal duurte en schaarste in veel gevallen een verschraling van het dieet van de lagere klas-
sen hebben betekend. Doordat een lagere levensstandaard de conditie verminderde, nam de sterfte 
in bepaalde jaren toe. In de Republiek bleef ook de omvang van deze vorm van sterfte beperkt. 
Rotterdam, bijvoorbeeld, kende in de duurtejaren 1699, 1709, 1741 en 1772 weliswaar een ver-
hoging van de sterfte, maar die bedroeg nooit meer dan de 50 procent van het normale niveau, 
terwijl in het buitenland verdubbelingen van het sterftecijfer een geregeld verschijnsel waren. Voor 
Amsterdam is er in de periode 1750-1795 wel enige samenhang tussen roggeprijs en sterfte. Echter, 
in de hoofdstad kwamen geen verhogingen van het sterftecijfer voor die meer dan 25 procent 
bedroegen.1582 In Leiden bestaat er in de periode 1750-1854 geen aantoonbaar verband tussen 
hoge voedselprijzen en sterfte. De Sleutelstad kende 1773, 1781 en 1782 als jaren met een hoge 
sterfte, waarvan de oorzaken echter eerder gezocht moeten worden bij de gevolgen van epidemieën 
dan in verandering van de levensstandaard.1583

Hoe groot het effect van het wegvallen van kostwinners op het ontstaan van armoede was, blijkt 
wanneer we kijken naar de samenstelling van de groepen bedeelden in diverse steden tijdens de 
Republiek. Zo maakten in 1645 eenoudergezinnen in Delft bijna 15 procent uit van het totaal van 
de bedeelde huishoudens. Het aandeel van de alleenstaande bedeelden bedroeg ruim 36 procent. In 
totaal stond dus aan het hoofd van ruim 50 procent van de bedeelde huishoudens een alleenstaande 
man of vrouw.1584 In Zwolle lagen die verhoudingen in de periode 1650-1700 nog extremer, want 
in de Hanzestad telde maar liefst 68 procent van de bedeelde huishoudens één volwassene. Het 
aandeel van eenoudergezinnen met kinderen kan met zekerheid worden gesteld op ruim 11 pro-
cent. Daarnaast bestond bij meer dan 28 procent van de bedeelden het huishouden uit een man 
of een vrouw met of zonder kinderen. Het aandeel van de zeker alleenstaande mannen en vrouwen 
bedroeg eveneens 28 procent. Evenals in Delft was in Zwolle het aandeel van bedeelde vrouwen 
veel groter dan dat van mannen.1585 Voor de achttiende eeuw zijn vergelijkbare gegevens over de 
gezinssamenstelling bekend uit Leiden in het jaar 1750. Hier bedroeg het aandeel eenoudergezin-
nen ten opzichte van het totale aantal bedeelden van het Leidse Huiszittenhuis bijna 18 procent. 
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Van het totale aantal bedeelde gezinnen maakten de weduwen met kinderen ruim 12 procent uit 
en de weduwen zonder kinderen maar liefst ruim 26 procent. Ook hier is het percentage vrouwen 
in de bedeling veel groter dan dat van de mannen.1586

Uit de literatuur rijst het beeld op, dat een aanzienlijk aantal gebroken gezinnen terechtkwam 
in de bedeling. Van die gezinnen bestond op hun beurt een aanzienlijk deel uit vrouwen. Voor 
Delft bedroeg het aandeel van mannen en vrouwen in de bedeling in 1645 respectievelijk 35 en 
65 procent. Dit onderstreept het belang van de man als kostwinner, met over het algemeen hogere 
verdiensten dan een vrouw, die bovendien vaak nog de zorg voor opgroeiende kinderen had.1587 
Hierbij valt op te merken dat de bovenstaande percentages alleen gebaseerd zijn op bedeelde gezin-
nen. Het aantal leden van gebroken gezinnen dat in armoedige omstandigheden verkeerde, was 
nog groter, omdat de wezen en halfwezen die óf waren uitbesteed bij gezinnen, óf waren onderge-
bracht in weeshuizen, hier ook nog meegerekend moeten worden.

In de stad Groningen (bijlage 26) bedroeg het percentage vrouwen in bedeelde gezinnen in de 
jaren 1700, 1743, 1785 en 1792 ongeveer 80 procent. Daarbij ging het zowel om gehuwde als 
ongehuwde vrouwen, waarbij de laatste groep het leeuwendeel vormde.1588 Het wegvallen van een 
kostwinner – veelal een man – door incidentele gebeurtenissen vormde vaak een structurele factor 
van armoede vanwege het niet goed functioneren of uiteenvallen van de zogenaamde ‘adaptieve 
gezinseconomie’. Dit ‘model’ is gebaseerd op het gezin als bestaanseenheid in Europa, waarin man, 
vrouw en kinderen werkten om gezamenlijk te overleven. Over het algemeen was het loon van één 
kostwinner onvoldoende om in het gezinsonderhoud te voorzien. Bovendien was inkomensbunde-
ling verstandig met het oog op risicospreiding. Periodieke werkloosheid betekende het wegvallen 
van inkomsten, terwijl steunen op diverse bronnen van inkomsten dit gevaar enigszins beperkte. 
Het gezin functioneerde als ‘bastion’ tegen de armoede, en het uiteenvallen ervan door arbeidson-
geschiktheid, ziekte, invaliditeit of overlijden leidde tot verarming. Zo waren jonge vrouwen met 
kinderen zeer kwetsbaar.1589 

De g e z i n s c yc lu s 1590

Niet alleen gezinnen waarvan leden wegvielen vervielen tot armoede, zelfs complete gezinnen 
maakten soms perioden van armoede door. Wanneer we nagaan wie gedurende een langere reeks 
van jaren in een bepaalde stad in armoedige omstandigheden verkeerden, dan blijkt dat er door 
die jaren heen groepen armen van wisselende samenstelling waren. Kort gezegd: niet altijd waren 
dezelfde personen arm. Een van de oorzaken van die wisselende samenstelling was de zogenaamde 
gezinscyclus.

Volgens onderzoek naar de ontwikkeling van het gezinsinkomen in het midden van de twintig-
ste eeuw waren in de gezinscyclus drie fasen te onderscheiden. Over het algemeen startte een gezin, 
wanneer een jong werkend kinderloos stel zich een inkomen kon verschaffen dat ten minste vol-
doende was om daarvan rond te kunnen komen. In die beginfase stonden echter tegenover de extra 



398

2  oo r z A k e n vA n A r m o e D e

uitgaven voor het opzetten van een huishouding veelal nog geringe verdiensten.1591 De geboorte 
van kleine kinderen bracht meestal spoedig verandering in de situatie, omdat dan het inkomen van 
de moeder wegviel, terwijl de vader een uitgebreider gezin moest zien te onderhouden. Dit was een 
eerste fase in de gezinscyclus waarin de armoede op de loer lag. Wanneer de kinderen vervolgens 
opgroeiden en minder intensieve zorg vereisten, brak veelal een periode van grotere voorspoed 
aan. Dit was de middenfase, waarin moeder weer kon werken en de oudere kinderen bovendien 
door inbreng van eigen verdiensten een bijdrage leverden aan het gezinsinkomen. Wanneer de 
laatste kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten en de beide partners op gevorderde leeftijd met 
ouderdomskwalen te maken kregen, volgde een laatste fase van de gezinscyclus. Dit waren omstan-
digheden waarbij het gebrek aan extra verdiensten zich als een gemis deed voelen. Tegelijkertijd 
verminderden meestal de eigen verdiensten vanwege ouderdom en brak in deze laatste fase voor 
velen een nieuwe periode van armoede aan. Dit model impliceert een verband tussen de ontwikke-
ling van de gezinscyclus, de verschuivende balans tussen inkomsten en uitgaven van een gezin en 
de veranderende arbeidsverdeling binnen het gezin.

Bij de losse arbeiders in Amsterdam rond 1900 bleek de gezinssituatie eveneens van grote 
invloed op de balans van inkomsten en uitgaven. Er waren verschillende fasen in die gezinscyclus 
te onderscheiden: een eerste met oplopende uitgaven voor het onderhoud van jonge kinderen, 
terwijl de moeders dan juist minder goed in staat waren om bij te verdienen. Daarop volgde een 
tweede fase met stijgende inkomsten door de inbreng van werkende kinderen. Dit betekende, dat 
inkomsten uit werk verricht door vrouwen of kinderen in een bepaalde fase van de gezinscyclus 
onmisbaar waren voor een gezin van losse arbeiders.1592

Het bestaan van een armoedecyclus kan vooral worden aangetoond door onderzoek naar 
bedeelden. Bij overzichten van bedeelde huishoudens blijkt dat het – afgezien van jonge ouderloze 
kinderen – voornamelijk de gezinnen met jonge kinderen en de bejaarden waren die in de admi-
nistraties van de diaconieën voorkomen. Van der Vlis noemt dit een ‘gezinscyclus’, aangezien alle 
gezinnen onder de vermelde omstandigheden afwisselend perioden van meer en minder verdien-
sten doormaakten. Slechts bij de lagere klassen betekende dit, dat men onder de armoedegrens 
terecht kon komen. Bij de bedeelden van de gereformeerde diaconie in Groningen blijkt de gezins- 
of armoedecyclus duidelijk uit de cijfers. Het aandeel van de kinderen in de samenstelling van 
bedeelde gezinnen bedroeg in 1700 bijna 50 procent, al daalde het in de loop van de eeuw tot iets 
meer dan 30 procent. Hierbij ging het voornamelijk om jonge kinderen (tabel 11). De gemiddelde 
leeftijden van de volwassenen in de bedeelde gezinnen in de achttiende eeuw waren hoger dan 52 
jaar en liepen, naarmate de eeuw vorderde, op tot meer dan 60 jaar (zie 12). Zowel het aandeel van 
de jonge kinderen als de hoge gemiddelde leeftijd van volwassenen zijn indicatoren dat ook voor de 
stad Groningen de gezinscyclus een belangrijke factor was voor het ontstaan van armoede.
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ge b r e k A A n ‘k A pi tA A l’

Aan het einde van dit overzicht van oorzaken van armoede zijn we in zekere zin tevens weer bij het 
begin aanbeland. De oorzaken van armoede bij specifieke personen die De Bosch Kemper noemde, 
komen opnieuw – zij het in een ander kader – aan de orde in de werken van de Franse socioloog 
Pierre Bourdieu. In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw heeft Bourdieu een mate-
rialistische cultuurtheorie uitgewerkt. Daarin hanteert hij de begrippen ‘economisch kapitaal’, 
‘cultureel kapitaal’ en ‘sociaal kapitaal’ en gaat hij in op het ontbreken daarvan als een verklaring 
voor armoede op microniveau. Het begrip ‘economisch kapitaal’ spreekt in feite voor zich als 
materieel bezit in de vorm van roerende en onroerende goederen. Hieraan ontbrak het de armen 
uiteraard vooral. Onder het begrip ‘cultureel kapitaal’ verstaat Bourdieu de geestelijke bagage die 
iemand bij zich draagt in de vorm van door opvoeding en opleiding verkregen kennis. Bij de armen 
liet deze in veel gevallen te wensen over. Het derde en laatste begrip is dat van ‘sociaal kapitaal’. 
Dit laatste begrip kan worden gedefinieerd als ‘de mogelijkheid van individuen om hulpbronnen 
te mobiliseren uit de sociale netwerken waar men deel van uitmaakt’.1593 De meeste oorzaken van 
armoede bij individuen die De Bosch Kemper noemt, kunnen worden teruggevoerd op een gebrek 
aan ‘cultureel kapitaal’ in de zin van een gebrek aan opvoeding en opleiding: vroege huwelijken, 
onzedelijkheid, drankmisbruik, verkwisting en een gebrek aan gevolgd onderwijs.

in c i D e n t e l e o o r z A k e n vA n A r m o e D e

Nu bekend is in welke jaren de armenzorg vooral voor de gereformeerde diaconie problematisch 
was, valt na te gaan welke oorzaken daaraan ten grondslag lagen.

Met oorlogen en duurtejaren valt, zoals we hebben gezien, al tweederde van de crises in de 
diaconale armenzorg te verklaren. Overigens waren er in de genoemde jaren ook nog andere com-
binaties van calamiteiten. Een treffend voorbeeld daarvan is de crisis in de jaren 1622-1626. Die 
periode kende de tevens een strenge winter in 1621-1622, een pestepidemie in de jaren 1622-1623 
en de onstuimige winter van 1624-1625 die allerlei ellende met zich meebracht. Tot overmaat 
van ramp richtten overstromingen tijdens het laatste pestjaar en enkele jaren daarop grote schade 
aan.1594 Al met al kunnen de jaren twintig van de zeventiende eeuw worden beschouwd als een 
rampzalige tijd, die duidelijk zijn weerslag had op de armenzorg. Iets dergelijks was het geval in de 
jaren negentig van de zeventiende eeuw, toen behalve de effecten van oorlog en duurte ook die van 
strenge winters zich lieten gelden.1595

Resteert nog een derde van de crisisjaren, waarvoor oorlogen en duurte, eventueel in combi-
natie met andere factoren, geen verklaring vormen. Dat betreft de crises in de jaren 1642, 1645, 
1654, 1752, 1782-1783, 1785-1786 en 1788. In 1642 maakte het stadsbestuur gewag van de pro-
blemen waarin de diaconie verkeerde ‘bij dese beswaarlijcke ende gevaerlijcke tijden’.1596 Noch uit 
de raadsresoluties van de Stad, noch uit de acta van de kerkenraad blijkt wat er aan de hand was. 
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De problemen van de diaconie in 1645 hielden mogelijk verband met de overstromingen die de 
provincie teisterden in 1643 en de pest in het daaropvolgende jaar, waardoor kostwinners wegvie-
len en gezinnen in armoedige omstandigheden geraakten.1597 Het jaar 1654 kende een verhoogde 
sterfte, en waarschijnlijk dus een wegvallen van kostwinners, terwijl er bovendien een duurtejaar 
aan voorafging.1598 

Tijdens de ‘crisis’ in 1752 bleken bij de diaconie de uitgaven aan rogge en broodbakken in het 
voorafgaande jaar zeer hoog te zijn geweest, namelijk meer dan 13.000 gulden, terwijl in het jaar 
daarvoor deze uitgaven nog geen 3.000 gulden bedroegen.1599 Er was dus weliswaar geen sprake 
van een duurtejaar, maar wel van – onverklaarbaar – hoge uitgaven voor het diaconiebrood. Dan 
volgden ten slotte de jaren tachtig van de achttiende eeuw als een bijzonder moeilijke tijd voor de 
armenzorg, aan welke moeilijkheden een veelheid van oorzaken ten grondslag lag. Aan het crisisjaar 
1782 ging een epidemie van de ‘rodeloop’ (= dysenterie) vooraf. Het jaar 1783 kende eveneens 
een verhoogde sterfte. Ook speelden strenge winters een rol. Een raadsresolutie sprak in 1784 van 
‘de zoo aanhoudende koude’ en maakte in 1786 gewag van ‘een tijd, waarin drie strenge winters 
agter elkander waren geweest’, daarmee doelend op de winters van 1783-1784, 1784-1785, 1785-
1786, die achtereenvolgens zeer streng, streng en koud waren. In de jaren 1783-1784 kampte men 
bovendien met voedselschaarste.1600

Ten slotte waren het niet alleen aantoonbaar rampzalige periodes die voorafgingen aan crises 
in de armenzorg; allerhande situaties konden daaraan voorafgaan. Bijvoorbeeld in de aanloop naar 
het jaar 1662, toen ds. Martinus de omstandigheden karakteriseerde als ‘de benauwde bittere diere 
tijt, die zeer aenwassende armoet, en[de] versterf van verscheijdene ouders’.1601 Reeds vanaf 1656 
namen de problemen toe, onder meer door het uitbreken van de pest in dat jaar en misoogsten ten 
gevolge van de strenge winters van 1657/58 en 1659/60, gevolgd door veel regen in de zomer- en 
herfstmaanden. Mogelijk is ook de Noordse Oorlog (1655-1660) en de daardoor ontstane stagna-
tie van de vaart op de Oostzee van invloed geweest.

De crises in de armenzorg werden veroorzaakt door incidentele en structurele oorzaken op respec-
tievelijk korte en lange termijn. Dat biedt geen zicht op cyclische factoren die armoede veroorzaken. 
Uit de archivalia van de diaconie blijkt echter duidelijk dat er wel degelijk sprake was van seizoensin-
vloeden. Zo hadden de monsteringen, de diaconale controles in het voor- en najaar, vooral ten doel 
omstreeks april uitkeringen te verlagen of te beëindigen en omstreeks november de noodzaak van 
opname of verhoging na te gaan. Deze opzet werkte in ieder geval niet meer aan het einde van de acht-
tiende eeuw. Wanneer we over de periode 1788-1795 de cijfers van de aantallen bedeelden die resteer-
den na de lentemonstering (april), vergelijken met die van de voorgaande herfstmonstering (oktober), 
dan blijkt dat alleen verlaging plaatsvond in 1789. In de overige jaren was er een toename variërend 
van 0,7 procent in 1791 tot wel bijna 22 procent in 1795.1602 Een tweede cyclische factor was die van 
de gezinscyclus. Uit gegevens betreffende de samenstelling van bedeelde huishoudens blijkt duidelijk 
in welke perioden van hun (gezins)leven mensen vatbaar waren voor armoede: als ouders met jonge 
kinderen, vooral wanneer ook nog een van de kostwinners was weggevallen, en op oudere leeftijd.
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besluit

De gereformeerde diaconie maakte in de loop van twee eeuwen een ontwikkeling door, die haar 
wezen totaal veranderde. De vangnetfunctie voor alle armen, die weliswaar vanaf het begin beper-
kingen kende op grond van criteria zoals geboorte, burgerschap, of langdurig verblijf, maakte meer 
en meer plaats voor een afschuifsysteem. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw was 
er een duidelijke tendens tot verdere aanscherping van de toelatingseisen voor de diaconie. Wie 
volgens deze criteria niet voor ondersteuning in aanmerking kwam, werd afgewezen en – eventueel 
met een reispenning – weggezonden. Bejaarde behoeftigen gingen zo mogelijk naar een der vele 
gasthuizen. Armlastigen met een religie anders dan de gereformeerde moesten sinds het einde van 
de zeventiende eeuw bij de respectieve diaconieën van de verschillende denominaties aanklop-
pen. Armen met afwijkend gedrag moesten naar het tuchthuis of het later gestichte verbeterhuis. 
Krankzinnige minbedeelden gingen sinds het begin van de achttiende eeuw over het algemeen 
voor kortere of langere tijd naar het dolhuis. Niettemin ontwikkelde de diaconie zich in de loop 
van twee eeuwen tot een instelling die voor haar bedeelden zorg op maat van wieg tot graf kon 
aanbieden. Dat kon de vorm krijgen van uitbesteding van kleine kinderen in een gezin of opname 
in een weeshuis, via uitboedeling, kraam- en ziekenzorg tot opname van bejaarden in een gezin en 
uiteindelijk een door de diaconie bekostigde begrafenis.

Gezien deze handelwijze van de diaconie en de vrij algemene afkeer van het diakenambt in de 
achttiende eeuw, viel er in ieder geval bij de gereformeerde diaconie en onderhorige instellingen 
weinig te bespeuren van de caritasgedachte. Het beginsel van het lenigen van de echte noden, zoals 
dat in de zestiende eeuw in humanistische kring werd gepropageerd, leek – vooral in de achttiende 
eeuw – voornamelijk te zijn geënt op een boekhoudersmentaliteit: het beheersbaar houden van de 
kosten. Op zich is dat niet verwonderlijk, want het financieringsprobleem nam in de loop van de 
achttiende eeuw schrikbarende vormen aan. Terwijl de aantallen door de diaconie bedeelde armen 
in de tweede helft van de achttiende eeuw lager waren dan daarvoor, waren de kosten voor hun 
onderhoud daarentegen aantoonbaar sterk gestegen. Het plaatsen van overzichten van de diaconale 
financiën en notulen van diaconie en kerkenraad naast het optreden van rampen als epidemieën, 
strenge winters en oorlogen liet zien in hoeverre fluctuaties in inkomsten en uitgaven daarvan een 
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gevolg waren. Meer dan de helft van de crises in de armenzorg kan op het conto van oorlogsom-
standigheden en duurtejaren, of combinaties daarvan, geschreven worden. De meest effectieve 
maatregelen ter bestrijding van financiële tegenvallers bestonden in het houden van buitengewone, 
algemene collecten en het invoeren van een armentaks. Diverse heffingen, zoals op het trouwen 
buiten de Stad, of de bevordering tot bepaalde ambten, resulteerden daarentegen in een toename 
van slechts enkele procenten en waren als zodanig van marginale betekenis.

Een rode draad in het streven van de Groninger gereformeerde diaconie was de armen zoveel 
mogelijk in hun eigen onderhoud te laten voorzien door het opzetten van werkverschaffingspro-
jecten. Enerzijds gebeurde dat via het inrichten van werkhuizen, anderzijds door het aantrekken en 
stimuleren van particulier initiatief. Er was daarbij duidelijk sprake van een wisselwerking: na de 
mislukking van de ene methode beproefde men de andere. Bij dit alles speelde het stadsbestuur een 
niet onaanzienlijke rol. Het streefde ernaar om met het aanbod van goedkope arbeid, de aanwezig-
heid van grondstoffen en diverse privileges Groningen aanlokkelijk te maken als textielstad. Op 
de lange duur bleek echter geen van beide vormen van werkverschaffing effectief. De werkhuizen 
waren onrendabel en ook particulieren wisten van hun werkverschaffingsprojecten geen winstge-
vende ondernemingen te maken.

Ook in Groningen had de – stedelijke – overheid een belangrijke rol in het lokale armenbeleid. 
Van Leeuwen hanteert voor het optreden van de overheid, oftewel de elite, met betrekking tot de 
armenzorg en de rol die de armen aannamen ten aanzien van die armenzorg een polarisatiemo-
del met twee doelgericht handelende groepen: voor de eerstgenoemde groep was armenzorg een 
onderdeel van een bewuste beheersingsstrategie en voor de tweede een – weloverwogen – keuze als 
uitvloeisel van een overlevingsstrategie.1603 Bij dit theoretische model ontbreekt het Van Leeuwen 
echter aan gevoel voor nuances. Daarbij kunnen we denken aan de grote groep van burgers die 
noch tot de elite, noch tot de armen behoorde en die in een stad als Groningen via collecten het 
leeuwendeel van de armenzorg financierde. Een aanzienlijk deel van deze ‘middengroep’ liep zelf 
het risico om tot armoede te vervallen en zal indachtig de dreiging dat zij misschien ook ooit van 
de bedeling gebruik moest maken, geneigd zijn geweest tot goedgeefsheid. Als zodanig had de 
armenzorg meer het karakter van een onderlinge, sociale verzekering, waaraan de potentiële armen 
bijdroegen om er in tijden van tegenspoed met recht gebruik van te kunnen maken.

Een andere belangrijke ontwikkeling in Groningen, die afbreuk doet aan het polarisatiemodel 
van Van Leeuwen, is dat de groep van diakenen qua status in toenemende mate ging divergeren 
met de elite die de stad bestuurde. In de rangen van de diakenen kwamen al in de loop van de 
zeventiende eeuw steeds minder leden van het stedelijk patriciaat voor, terwijl het aandeel van de 
middenstand toenam. Deze ontwikkeling zette zich voort in de achttiende eeuw.

De gereformeerde diaconie was in principe een financieel zelfstandige organisatie. Eventuele 
tekorten moest zij zelf zien te verhelpen. Ook dat was eerder beleid van het stadsbestuur dan van 
de diaconie. Naarmate de armenproblematiek in de tweede helft van de achttiende eeuw toenam, 
ontkwamen Burgemeesters en Raad er echter niet aan om noodgedwongen met dat zelfstandig-
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heidbeginsel te breken. In de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de diaconie 
in feite met een constant tekort aan liquide middelen te kampen had, was het de magistraat die de 
tekorten van de diaconie aanvulde met leningen uit de Stadskas. Het leidde ertoe dat in de jaren 
tachtig grote sommen geld uit de stadskas naar die van de diaconie vloeiden. Daaruit blijkt dui-
delijk in welke mate de financiering van de armenzorg uit de hand kon lopen. Op haar beurt gaf 
die situatie duidelijk aan welk belang het stadsbestuur had bij een goed functionerende armenzorg. 
Voor de geldproblemen van de diaconie moest uiteindelijk een door de Stad ingestelde armenbe-
lasting uitkomst bieden.

De toenemende onmacht van de diaconie trad duidelijk aan het licht bij de totstandkoming 
van een nieuw werkhuis, omstreeks diezelfde tijd. In de oorspronkelijke plannen droeg deze inrich-
ting nog de benaming ‘Diaconie Werkhuis’; zij opende uiteindelijk haar deuren als ‘Stadswerkhuis’. 
Vanzelfsprekend was een dergelijk project onder de zojuist geschetste omstandigheden voor de 
diaconie te groot en vooral te kostbaar om zelfstandig te realiseren.

De toenemende invloed van de Stad ten koste van de diaconie bleek eveneens bij het vreem-
delingenbeleid. Nu was de controle op het verblijf en de vestiging van vreemdelingen feitelijk 
altijd al in handen van het stadsbestuur, maar de dienaren van de gereformeerde diaconie speelden 
daarbij een belangrijke rol. Wegens bezuinigingen werd echter het aantal diaconiedienaren met de 
helft teruggebracht. Een deel van de taken die door hen werd vervuld, bleef uiteraard bestaan, en 
is waarschijnlijk overgenomen door de stedelijke schoutendienaars.

Dit brengt ons bij de toenemende overheidsinvloed die Van Damme noemt als verschijnsel bij 
de armenzorg als een voorname opmaat naar de verzorgingstaat. Bij de armenzorg in Groningen 
ten tijde van de Republiek zijn verscheidene aanzetten te onderkennen, zij het dan op stedelijk 
niveau. Zo verkreeg, en consolideerde, de magistraat al in 1630 het oppertoezicht over het gros van 
de gasthuizen. We zien dat in de loop der tijd het stadsbestuur een steeds grotere controle verkreeg 
op de armenzorg, over nog meer gasthuizen en niet te vergeten de weeshuizen. Een sprekend voor-
beeld van de voortschrijdende overheidsinmenging was de geschiedenis van de totstandkoming 
van het stadswerkhuis.

Het motief van de Stad om een toenemende greep op de armenzorg te verwerven, lijkt meer 
te zijn geënt op de heersende sociaal-economische omstandigheden, dan dat het was gebaseerd op 
een humanistische beleidsideologie. Weliswaar voldeed de Stad aan de door Spaans vermelde cri-
teria voor humanistisch handelen, zoals het rationeel samenvoegen van fondsen, het uitvaardigen 
van bedelverboden en invoeren van een arbeidsplicht en de beperking van de bedeling van ‘ware 
armen’, maar de ware motieven waren mijns inziens tijdens de Republiek vooral van pragmatische 
aard: geld.1604 Nu zijn niet al deze ontwikkelingen zonder meer toe te schrijven aan financiële 
achtergronden. Ook macht zal een rol gespeeld hebben. Niet voor niets spreekt Keuning van de 
‘ontwikkeling van een stad-staat’1605 en gewaagt Schroor in een recente publicatie over de stad van 
een ‘Stadstaat Groningen’.1606 Met die betiteling refereert hij aan de positie van de Stad als een van 
de belangrijkste grootgrondbezitters van de Republiek. De zogenaamde ‘stadsjurisdicties’ besloegen 
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een groot deel van het gewest. Aan die bezittingen ontleende het stadsbestuur een belangrijk deel 
van zijn politieke macht. Maar ook financieel leverden die gebieden het nodige op, zoals de vele 
pachtbedrijven die de Stad status als grootste boer van de Republiek verleenden. Vooral de exploi-
tatie van kanalen, sluizen en venen leverden – weliswaar na zeer forse investeringen – een hoog 
rendement op. Overigens had de Stad een nog groter gebied in haar greep door het stapelrecht. De 
stad Groningen bekleedde zodoende een machtspositie die doet denken aan die van de Italiaanse 
stadstaten.1607 Deze positie, de politieke macht, zal ook van invloed zijn geweest op het streven van 
het stadsbestuur om zijn greep op de armenzorg te vergroten. De Stad had bovendien de mogelijk-
heid mensen via een clientèlesysteem aan zich te binden. Personen die zich voor haar belangen ver-
dienstelijk hadden gemaakt, kon men belonen door het vergeven van functies, of door hun enige 
zekerheid bieden in de vorm van een uitkering van de diaconie of een plaats in een gasthuis.1608

Wanneer we naar de situatie in Groningen kijken, kunnen we concluderen dat de door Van 
Damme geschetste algemene ontwikkelingen ook in de Stad aanwijsbaar zijn. De repressie van 
bedelaars, de sedentarisering en de opsluiting in inrichtingen gingen niet aan Groningen voorbij. 
Dat gold ook de samenvoeging van fondsen en de controle over instellingen voor armenzorg. De 
invloed van de Stad op de armenzorg nam in de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw 
voortdurend toe. Het calvinistische stadsbestuur bemoeide zich reeds bij de Reductie intensief 
met de regulering van armoede en bedelarij. Onder toezicht van de magistraat kwam de eerste 
kerkenorde tot stand en werd de diaconie opgericht. De eerste armenorde van de Stad was voor-
namelijk een cumulatie van eerder uitgevaardigde bedelverboden. We zagen voorts hoe de Stad het 
oppertoezicht over de meeste gasthuizen wist te verwerven. Het stadsbestuur had bovendien de 
oppervoogdij over de weeshuizen. Duidelijk is daarbij het financiële motief. De Stad verstevigde 
haar greep op de gasthuizen vooral na het optreden van financiële problemen. Ook de – eventuele 
- bemoeienis van de Stad met de weeshuizen stoelde voornamelijk op motieven van financiële aard. 
Dat gold ook voor het toezicht op de diaconieën van andere religieuze denominaties, voor zover 
die waren onderworpen aan het oppertoezicht van de magistraat. Ook op het gewestelijke niveau 
kwam een aantal verantwoordelijkheden te liggen, zoals de instelling van een provinciaal tuchthuis 
en het toezicht op de lutherse en Waalse armenzorg.

Aanvankelijk bestond een duidelijk verband tussen de gereformeerde diakenen en het stadsbe-
stuur, gezien de vele diakenen die later raadslid werden. In de achttiende eeuw verdween die con-
nectie meer en meer en trad er een verwijdering op. Dat bleek in het laatste kwart van de achttiende 
eeuw, toen in tegenstelling tot de stadsbestuurders vele diakenen patriottisch gezind waren. Toch 
kreeg de Stad meer formele invloed op de armenzorg, die rond diezelfde tijd in zware financiële 
problemen geraakte. De tienduizenden guldens die de Stad bijdroeg, betekenden meer invloed, 
zeggenschap en controle over het armbeleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele armen die – naar 
aanleiding van hun aan het stadsbestuur gezonden rekest – met ‘auctorisatie’ van het Stadsbestuur 
in de bedeling werden opgenomen. Ook in Groningen was men de weg ingeslagen naar een toe-
nemende overheidsbemoeienis – al was die op lokaal en gewestelijk niveau – die uiteindelijk zou 
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leiden naar door de staat gereguleerde openbare armenzorg in de negentiende eeuw en uitmonden 
in de verzorgingsstaat van de twintigste eeuw.

Voor degenen die potentieel tot armoede konden vervallen, en dat was wellicht de helft van de 
bevolking, waren er verscheidene ‘vangnetten’. Een van de belangrijkste was de ‘eerstelijnsvoorzie-
ning’ in de vorm van de hulp van naasten: familie en vrienden en vooral de ‘naburen’. Zij komen 
in de bestudeerde archivalia niet prominent naar voren, maar uit bijvoorbeeld de rekesten aan het 
stadsbestuur blijkt duidelijk dat naburen veelal de eerste zorg voor arme naasten op zich namen. 
In geval van een langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning richtten zij zich via verzoekschrif-
ten tot het stadsbestuur om oplossingen via de reguliere armenzorg te bewerkstelligen. Daarnaast 
konden mensen investeren in eigen fondsen ter voorkoming van armoede: de bijdragen aan de 
kassen van de gilden, vele inkoopplaatsen voor conventualen, en specifiek voor Groningen: een 
weduwefonds voor ambtenaren en een Vrouwe Menoldaconvent voor alleenstaande juffers uit de 
meer gegoede families. Alle waren het voorzieningen waar óf met regelmaat óf eenmalig substan-
tiële premies voor betaald moesten worden. De diaconie nam daarentegen tot armoede vervallen 
mensen ‘gratis’ op. Of toch niet? In feite droegen de stadsbewoners zelf voor een aanzienlijk deel 
– rond de 70 procent – bij via collectes in de kerken, bij huwelijken, begrafenissen, reguliere en 
incidentele huis-aan-huiscollectes. Van degenen die daadwerkelijk in de bedeling terechtkwamen, 
droegen de meesten in meer of mindere mate ook zelf bij, omdat hun bezittingen vervielen aan de 
diaconie. Zelfs werden degenen die later alsnog tot welstand kwamen, geacht de instellingen die 
hun in moeilijke tijden bijstand hadden verleend, materieel te gedenken.

Een niet onaanzienlijk deel van de armen probeerde zich te redden met zogenaamde ‘zelfhulp’. 
Duidelijk bleek bijvoorbeeld het verband tussen de stijging van graan- of roggeprijzen en de toe-
name van het aantal beleningen bij de lommerd. Wat echter vrij weinig voorkwam, was zelfhulp in 
de vorm van criminaliteit onder degenen die ondersteuning ontvingen. Dezen riskeerden kennelijk 
liever niet dat bij ontdekking hun uitkering dreigde te vervallen. Wie zich vanwege armoede op het 
criminele pad begaf, koos daarmee min of meer bewust voor een leven buiten de bedeling, want 
wie een uitkering wilde, moest zich conformeren aan de normen van de diaconie. Kleine crimina-
liteit kwam bij bedeelden dan ook weinig voor. Datzelfde gold voor fraude. Het bedelingsysteem 
bood daartoe weinig ruimte. Waarschijnlijk was de fraude, gepleegd door degenen die de armen-
zorg verstrekten van grotere omvang, aangezien zij het beheer hadden over grote hoeveelheden geld 
en goederen. Bedelaars – die tijdens ongunstige economische omstandigheden de Stad in golven 
overspoelden – balanceerden op de grens van wat strafbaar was en wat niet. In sommige gevallen 
was bedelarij toegestaan, maar bij toenemende armoede werden bedelaars vervolgd. Enkelen kregen 
echter een uitkering van de diaconie op de belofte niet meer te zullen bedelen, mits zij voldeden 
aan de toelatingscriteria om als bedeelde te worden opgenomen. Een zonder meer strafbare vorm 
van levensonderhoud die vrij welig tierde was prostitutie, waarbij echter onduidelijk is in hoeverre 
er een verband was met armoede. Criminele handelingen die duidelijker aan armoede zijn te 
relateren, zoals het te vondeling leggen en kindermoord, kwamen relatief weinig voor. Een andere 
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uiterste vorm van ‘zelfhulp’ in de vorm van oproer bleek niet zozeer een door armen georganiseerde 
beweging van onderaf te zijn, als wel een door beter gesitueerden geregisseerde opstand als een 
middel om doelen van een politieke agenda te bereiken.

Overigens moet bij bedeling niet worden gedacht aan uitsluitend volledige uitkeringen. Voor 
veel bedeelden vormde de ondersteuning een aanvulling op inkomsten uit andere bronnen. Een 
zeer belangrijke bron was werk. Niet in de laatste plaats was dat werkverschaffing in diverse vor-
men, zoals die hiervoor aan de orde is geweest. Andere vormen van inkomsten waren uitkeringen 
van gilden, gasthuizen, fondsen voor weduwen en pensioenen. Dergelijke aanvullingen waren 
echter doorgaans van een beperkte omvang. 

 Vanwege het ontbreken van voldoende seriële statistische gegevens is het niet goed mogelijk 
om berekeningen te maken van de totale aantallen bedeelden gedurende de periode 1594-1795. 
Slechts van de gereformeerde bedeelden kan een totaalbeeld worden geleverd met behulp van gege-
vens over de jaarlijkse hoeveelheden gebakken rogge en de betaalde baklonen. Bij dit beeld van het 
aantal bedeelden moet worden bedacht dat het – afgezien van schattingen – cijfers betreft die een 
product zijn van de bedelings- en armenpolitiek van de gereformeerde diaconie en de overheid. 
De diaconieën van de andere religieuze denominaties en andere op het terrein van de armenzorg 
actieve instellingen zullen eveneens een beleid hebben gevoerd, waarvan de aantallen armen een 
soort van ‘product’ vormden. Men verstrekte niet naar behoefte, maar naar vermogen.

Het overzicht op basis van deze gegevens vertoont over de periode 1631-1795 aanvankelijk een 
toenemend aantal armen – inclusief enkele uitschieters – en sinds circa 1720 een gestadige afname 
van hun aantal. In het jaar 1700 kan het totale aantal bedeelde armen van alle religieuze denomi-
naties, inclusief uitbestede en in weeshuizen verblijvende kinderen en armen in gasthuizen worden 
geschat op een kleine 7 procent van de stadsbevolking. Het aandeel van de armen kon in tijden 
van tegenspoed echter oplopen tot meer dan 10 procent. Dit komt overeen met steden elders in de 
Republiek. Het leeuwendeel vormden de gereformeerde armen (circa 85 procent), daarna volgden 
respectievelijk de katholieken (circa 10 procent), de lutheranen (circa 3 procent), de doopsgezinden 
ruim 1 procent) en de joden (minder dan een half procent).

De toenemende problemen bij de armenzorg aan het einde van de achttiende eeuw vallen 
samen met de toenemende verpaupering in Groningen. In de inleiding is reeds geconstateerd dat 
een oorzaak hiervan moeilijk te geven is. Was het misschien toch de ‘malthusiaanse val’, een beroep 
van te veel mensen op te weinig bestaansmiddelen? De bevolking van de stad Groningen was in de 
periode 1740-1795 gegroeid van een kleine 20.000 naar zo’n 24.000 zielen.

De vraag, of er in Groningen een culture of poverty bestond, valt slechts ten dele te beantwoor-
den. De bedeelden leefden voor het merendeel in achterafstraten, sloppen en stegen, deels in de 
oude binnenstad zelf, maar voor een belangrijk deel in de strook die het oude centrum omsloot en 
in het noordelijke deel van de nieuwe uitleg. Het waren meestal de plaatsen die overbleven nadat de 
stedelijke elite en de middenstand hun bouwplannen hadden verwezenlijkt. Onder de bedeelden 
waren vele gebroken gezinnen, ten gevolge van allerlei factoren. Enerzijds was dat vanwege oorbare 
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redenen, bijvoorbeeld langdurige afwezigheid wegens dienst op vaart bij de koopvaardij. Anderzijds 
ging het om de gevolgen van strafbare feiten, zoals desertie en verlating. Bovendien waren er in de 
gelederen van de bedeelden en (half )wezen nogal wat onechte kinderen. Uit de gegevens betref-
fende de bezittingen van de in de gereformeerde bedeling opgenomen armen blijkt verder dat zij 
geen homogene groep vormden. Onder hen waren totaal verarmden die slechts hun lijfdracht 
bezaten, maar ook gezinnen die voorheen enige welstand hadden gekend en wier inboedel daarvan 
nog getuigde.

Wel is het zo – en dat stemt overeen met de bevindingen van Kok voor de ondersteunden 
in Leeuwarden aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw – dat de 
overgrote meerderheid van degenen die bedeling ontvingen zich niet te buiten ging aan strafbare 
feiten. De maatschappij matigde zich echter in toenemende mate een meer negatieve houding 
aan tegenover de armen. De regulier bedeelde armen vormden in de loop van twee eeuwen een 
bevolkingsgroep met een steeds duidelijker stigma. De weeshuiskinderen waren reeds van aanvang 
af herkenbaar door de kleuren van hun kleding. De kinderen van bedeelde gezinnen waren op zijn 
zachtst gezegd niet populair op school, noch bij de schoolmeesters, noch bij hun medeleerlingen. 
Met de ingebruikname van aparte armenscholen kwam daaraan een einde, maar het betekende 
uiteraard wel een nog duidelijker maatschappelijk onderscheid. Voor volwassenen was de gang naar 
de bedeling evenmin een aanlokkelijke aangelegenheid. Dat tonen degenen die zich eraan onttrok-
ken en degenen uit de hogere sociale strata die voor stille bedeling in aanmerking konden komen. 
Bovendien waren bedeelden sinds het einde van de achttiende eeuw herkenbaar vanwege een teken 
op hun kleding. Eergevoel bracht armen er ongetwijfeld toe zo mogelijk buiten de bedeling te blij-
ven en dit was voor de diaconie waarschijnlijk een motief om met dat eergevoel samenhangende, 
ontmoedigende maatregelen door te voeren.

Onder de armen vormden de soldatengezinnen een bijzondere groep. Dat was omdat zij ener-
zijds werden betaald door de gewestelijke overheid, terwijl zij anderzijds veelal bij de stedelijke 
diaconie aanklopten in geval van tegenslag. Dat gebeurde onder meer wanneer soldaten vanwege 
krijgsverrichtingen elders verbleven, of ongeschikt voor dienst of afgedankt werden. Deze pro-
blemen hielden verband met de status van Groningen als garnizoensstad. Het onderhoud van de 
soldaten moest in principe geschieden door een bijdrage van de Staten van Stad en Lande aan de 
stedelijke diaconie, maar na 1626 was de oorspronkelijke regeling afgeschaft en volgden slechts 
incidentele betalingen. De politieke tegenstellingen tussen Stad en Ommelanden – een typisch 
Gronings verschijnsel – versterkten deze problemen.

Het lag in de lijn der verwachting dat epidemieën een toename van armoede veroorzaakten. 
Wat zulke ziekten voor gevolgen hadden voor individuen en gezinnen is echter niet geheel dui-
delijk. Ongetwijfeld leidde het wegvallen van kostwinners door bijvoorbeeld de pest tot armoede 
op gezinsniveau. Voor de gereformeerde diaconie kan echter met zekerheid gezegd worden dat een 
pestgolf niet onverdeeld ongunstig was. Weliswaar waren in dergelijke jaren de uitgaven aan armen-
zorg fors hoger dan in de voorgaande, maar dat gold eveneens voor de inkomsten. De opbrengsten 
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resulteerden aanvankelijk in kleine baten en in latere pestjaren zelfs in aanzienlijke overschotten. 
Aan inkomsten leverden de sterfgevallen onder de bedeelden nogal wat op aan verhuur van lijkla-
kens, de verkoop van boedels en boetes voor het te laat opdragen van doden.

Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat vooral duurtejaren en oorlogen factoren waren 
met belangrijke repercussies voor de stedelijke armenzorg. Een verhoging van de graanprijs met 
enkele stuivers betekende immers op jaarbasis een stijging van duizenden guldens en daarmee een 
kostenverhoging die kon oplopen tot 100 procent. Oorlogen hadden vooral een toename van het 
aantal armen tot gevolg, die voornamelijk op het conto kwam van achterblijvende gezinsleden van 
militairen die de garnizoensstad Groningen op weg naar een strijdtoneel elders hadden verlaten. 
Hun aandeel in het aantal stedelijke bedeelden kon toenemen van een kwart naar twee derde. Dat 
van de factoren op microniveau vooral de gezinscyclus en het wegvallen van kostwinners van belang 
waren, blijkt duidelijk uit de samenstelling van de bedeeldenpopulatie: de vele alleenstaanden, 
vooral weduwen, eenoudergezinnen met jonge kinderen en ouderen. Bovendien kampte een niet 
onaanzienlijk deel met chronische ziekten of gebreken die het verwerven van een eigen inkomen 
moeilijk, zo niet onmogelijk, maakten.

De vraag, in hoeverre de door De Bosch Kemper genoemde oorzaken van armoede bij indi-
viduen van invloed waren op de levens van degenen die in het zeventiende en achttiende-eeuwse 
Groningen in nooddruftige omstandigheden verkeerden, is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Daarvoor ontbreken veel gegevens die in de archivalia van de negentiende en de twintigste eeuw 
veelal wel voorhanden zijn. Het moge duidelijk zijn dat het gebrek aan opvoeding en opleiding 
ongetwijfeld een rol heeft gespeeld. Hoewel de diaconie trachtte de armenkinderen, vooral de 
wezen en halfwezen, een opleiding – zij het weliswaar passend bij hun sociale niveau – te laten 
volgen, lukte dat lang niet altijd. In de gebroken gezinnen zal de opvoeding in veel gevallen nega-
tief zijn beïnvloed. Wat betreft de oorzaak ‘vroege huwelijken’ die De Bosch Kemper noemt, zou 
uitgebreid demografisch onderzoek moeten worden verricht dat buiten het bestek van dit boek 
valt. De onzedelijkheid, drankmisbruik en verkwisting die hij ten slotte ook als oorzaken noemt, 
zijn bij de Groninger armen – dat wil zeggen de bedeelden – in de zeventiende en achttiende eeuw 
slechts ten dele en in geringe mate aanwijsbaar. Het betreft dan hun gedrag onder het ‘regime’ 
van de diaconie, een omstandigheid die – zoals we zagen – remmend werkte op het begaan van 
handelingen die in strijd waren met de heersende moraal. In hoeverre de door De Bosch Kemper 
genoemde oorzaken van invloed geweest zijn op de armoede en gezinnen en individuen vóór hun 
opname in de bedeling is helaas vrijwel niet meer te traceren. 

De vraag, in hoeverre de door De Bosch Kemper genoemde oorzaken van armoede bij indi-
viduen van invloed waren op de levens van degenen die in het zeventiende en achttiende-eeuwse 
Groningen in nooddruftige omstandigheden verkeerden, is niet eenvoudig te beantwoorden. 
Daarvoor ontbreken veel gegevens die in de archivalia uit de negentiende en de twintigste eeuw 
veelal wel voorhanden zijn. Het moge duidelijk zijn dat het gebrek aan opleiding en een goede 
opvoeding ongetwijfeld  een rol heeft gespeeld, in ieder geval inzoverre die een bijdrage zouden 
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hebben kunnen leveren aan de opbouw van het (beperkte) culturele en sociale kapitaal van de 
armen en de netwerken waarbinnen ze functioneerden. In gebroken gezinnen zal door de afwezig-
heid van de partners in veel gevallen de ontwikkeling hiervan negatief zijn beïnvloed. De inzet 
van de diaconie op het terrein van opleiding en opvoeding geeft aan dat de effecten hiervan niet 
bovenmatig groot waren. De diaconie trachtte de armenkinderen, vooral de wezen en halfwezen, 
een opleiding te laten volgen die passend was bij hun sociale niveau. Dat lukte lang niet altijd. 
Waar dat wel het geval was, betekende dat lang niet altijd een zekere vrijwaring van een kans op 
armoede. Het risico daarop was immers onder de ‘lagere standen’ vrij groot ingeval van ongunstige 
omstandigheden.

De onzedelijkheid, drankmisbruik en verkwisting die De Bosch Kemper als oorzaken ziet, zijn 
bij de Groninger armen – dat wil zeggen de bedeelden – in de zeventiende en achttiende  eeuw 
slechts ten dele en in geringe mate aanwijsbaar. Zulk gedrag was onder het ‘regime’ van de diaco-
nie een reden tot uitsluiting van de bedeling, een omstandigheid die – zoals we zagen – remmend 
werkte op het begaan van handelingen die in strijd waren met de heersende moraal. Voor degenen 
die niet bedeeld werden, kan het een oorzaak van armoede zijn, al dan niet in combinatie met 
omstandheden zoals hoge (voedsel)prijzen, oorlog, epidemieën en invaliditeit.

Wat betreft de oorzaak en de effecten van de ‘vroege huwelijken’ die De Bosch Kemper ten 
slotte ook noemt, zou uitgebreid demografisch onderzoek moeten worden verricht dat buiten het 
bestek van dit boek valt.

Terugkijkend op de armenzorg, de armen en (de oorzaken van) armoede in Groningen ten 
tijde van de Republiek kan worden geconcludeerd dat duurte ten gevolge van misoogsten en 
van gebrekkige voedselaanvoer en oorlogen de belangrijkste oorzaken van armoede vormden. De 
soldatengezinnen vormden onder dergelijke omstandigheden vaak een probleemgroep die zwaar 
op de diaconiekas drukte, wat werd verergerd door het feit dat de financiering van hun bedeling 
onderwerp was van voortdurende strijd tussen Stad en Ommelanden. In de navolgende eeuwen 
zou die situatie veranderen. 

Wat feitelijk niet veranderde, waren de basisprincipes van de zorg. Een recent inschrijvingsfor-
mulier van het Centrum voor Werk en Inkomen te Groningen bevat grotendeels dezelfde vragen 
als die waarop de armen in de achttiende eeuw – wilden zij voor bedeling in aanmerking komen 
– een passend antwoord moesten geven; gegevens die in de administratie van de gereformeerde 
diaconie nauwkeurig werden opgetekend. Kortom: de achtergronden van armoede en de groep 
armen mogen dan sterk zijn veranderd, de ‘armenzorg’ is qua wijze van administratie in wezen 
gelijk gebleven.
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52 Kool-Blokland, De zorg gewogen, 65.
53 Overdiep, De plattegrond, 78; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 65 e.v.
54 Formsma, ‘De middeleeuwse vrijheid’, 93-99; Dijkstra, ‘Magistraatsbestel in middeleeuws Groningen’, 74-75.
55 Register Feith 1422-13. Klinge behoorde tot de Vetkoperse partij, die na in 1413 uit door de Stad te zijn verdreven, 

twee jaar later weer terugkeerde. In het stichtingsjaar 1422 volgde een vredesverdrag tussen ‘Schier en Vet’, zie: Dijkstra, 
‘Magistraatsbestel in middeleeuws Groningen’, 75-77.

56 Register Feith, 1434-17.
57 Ibidem.
58 Van Roijen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, stichtingsbrief hierbij geciteerd: p. 237-239.
59 Formsma ‘De middeleeuwse vrijheid’, 98-99; Arch. 1377, inv. nr. 58; Van Roijen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, 

224.
60 Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving, 243-245, Nip, ‘Een stadse en een heilige weduwe’, 11, 17.

61 Lonsain, ‘Sint Annen of Mepschen Gasthuis’, 101-102.
62 Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving, 245-248.
63  Overdiep, De plattegrond, 91.
64 Hofman, Doopsgezind Gasthuis, 5, Van Heyningen-Bosch en Trip, Geschiedkundige schets.
65 Overdiep, De plattegrond, 91.
66 Suringa, Groningen in zijn verleden, 201; Boon e.a., Stille plekjes, 57.
67 Van Roijen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, 224.
68 Spaans, Armenzorg in Friesland, 40-68, met name 64, 374.
69 Van Damme, Armenzorg en de staat, 108.
70 Prak, Gouden Eeuw, 162.
71 Adriaens, De magistraat van Nijmegen, 39, 44-45, 57-62; Van der Vlis, Leven in armoede, 47.
72 Zo werkten de Zwolse diakenen in 1606 samen met de aalmoezeniers van de Stadsarmenkamer, welke situatie een 

decennium later werd geformaliseerd. Zie hiervoor: Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 52; Delft kende sedert 1573 een 
gereformeerde diaconie, welke steeds meer taken overnam van de Heilige-Geestmeesters, die zich uiteindelijk geheel toe-
legden op de wezenzorg. De armenzorg groeide de diaconie echter langzamerhand boven het hoofd en uit ontevredenheid 
met die situatie richtten gereformeerde kerk en stadsbestuur in 1596 de ‘Kamer van Charitate’ op, als centrale instelling 
voor armenzorg, zie hiervoor: Van der Vlis, Leven in armoede, 35-39, 47. Zie voor het ‘Delftse model’ tevens Groenveld, 
‘De Republiek’, 69-77; in Leiden werd in 1582 het ‘Huiszittenhuis’ samengevoegd met de zeven jaar tevoren opgerichte 
diaconie. Ook hier was de organisatie half stedelijk en half kerkelijk. Van het college van regenten benoemde de stad het 
ene deel en de kerk het andere, zie hiervoor: Pot, Arm Leiden, 164; in Leeuwarden richtte het stadsbestuur einde 1579 
een stedelijke armvoogdij op, waarvan waarschijnlijk de bedoeling was, dat die in de plaats moest komen voor het Zoete 
Naam Jezusgilde, maar daar in de praktijk lange tijd naast functioneerde. Samen met de diaconie waren er in Leeuwarden 
zodoende drie organisaties actief op het gebied van de armenzorg. Dokkum kende vier hoofddiakenen die fungeerden 
als een overkoepelend bestuur over stadsarmvoogdij en gereformeerde diaconie. In Franeker en Sneek fungeerden armen-
voogden die ressorteerden onder het stadsbestuur, zie hiervoor: Spaans, Armenzorg in Friesland, 101, zie verder over 
Leeuwarden: ibidem, 102-110 en voor andere Friese steden: ibidem, 110-117.
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73 Zie voor een overzicht: Groenveld, ‘De Repubiek’, 58-69.
74 Pot, Arm Leiden, 207.
75 Knetsch, ‘De armen hebt gij altijd bij u’, 18-19.
76 AC 1-7-1660, nr. 3.
77 Van Roijen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, 214, 218-219, 221.
78 Van der Werff, ‘Katholiek en protestant rond de Reductie’, 138-139.
79 Zie de regeringsresoluties in maart, o.a. RR 3-3-1673.
80 Lis en Soly, Armoede & kapitalisme, 264-265.
81 Van Loo, ‘De armenzorg’, 419

82 Gras, Op de grens, 183-184, 186.
83 Buursma, ‘Tot redres van de diaconie’, 297; Huisman, Stadsbelang, 173. In tegenstelling tot wat Huisman beweert, ston-

den sedert 1630 niet alle gasthuizen onder toezicht van het Groninger stadsbestuur. Zie hiervoor de paragraaf over de 
gasthuizen in deel A.

84 Dit valt op te maken uit de magistraatsresoluties, waarin ieder jaar op 21 februari de namen werden vermeld van regenten 
van gasthuizen en andere zorginstellingen waarover de stad Groningen het oppertoezicht had. Zie tevens de paragraaf over 
de gasthuizen in deel A.

85 Met dank aan Henk Hartog, die een uitgebreid overzicht beschikbaar heeft gesteld met chronologische lijsten van in 
totaal meer dan 4.000 conventualen in diverse Groninger gasthuizen: het Aduarder, Anna Varwers, Sint Anthonie, 
Armhuiszittend, Armenconvents, Eenens, Vrouw Franssens, Geertruids, Heilige Geest, Jacob en Anna, Mepschen, 
Ubbena, Zeyls, Jannes Baroldigasthuis, het Fraterhuis en het Menoldaconvent.

86 Spaans, Armenzorg in Friesland, 162-163.
87 AC 10-2-1608; ibidem, 28-8-1608; ibidem, 8-2-1609; ibidem, 4-10-1609; ibidem, 6-12-1609; ibidem, 24-1-1610; 

ibidem, 14-3-1610; Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 18-19, 25.
88 SR, inv. nr. III a, 10-6-1612; ibidem, 21-7-1612; ibidem, 1-9-1614; RR 8-7-1620. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en 

diakonale armenzorg’, 25.
89 SVG, inv. nr. 1314r, no. 2 (herdr. 1621); Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 25.
90 SVG, inv. nr. 1314r, no. 15 (23-9-1629).
91 RR 1-2-1634. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 54.
92 AC 28-1-1634. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzor’g, 54.
93 RR 6-4-1635; ibidem, 6-8-1635 vgl. SR, inv. nr. III a, 21-7-1612 (zelfde strekking). Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede 

en diakonale armenzorg’, 54.
94 RR 6-8-1635. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 55.
95 RR 14-11-1642. Zie eveneens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 55.
96 SR (Statenresoluties) 7-12-1642. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 55.
97 RR 23-12-1646; AC 18-2-1646; RR 23-6-1648; AC 9-6-1649. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armen-

zorg’, 56.
98 Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 56.
99 RR 1-7-1654; ibidem, 29-7-1654 om de bedelaars en vagebonden naar het spinhuis te brengen.
100 RR 30-5-1663; ibidem, 4-1-1668; AC 8-12-1669, nr. 3.
101 RR 28-11-1674; ibidem, 17-6-1675.
102 RR 7-7-1679, verwijst naar renovatie van plakkaten van gelijke strekking van 13-2-1672 en 28-8-1677.
103 RR 15-9-1682. Hier zien we evenals in de jaren dertig van de zeventiende eeuw een combinatie van straf en arbeid samen 

als maatregel tegen overlast, veroorzaakt door hardnekkige bedelaars.
104 RR 15-12-1684.
105 RR 20-5-1686.
106 DHGG, inv. nr. 2 (3de kluft), not. 6-6-1732.
107 AC 26-2-1758, nr. 3.
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108 RR 8-11-1758.
109 Bakker, Bedelorden en begijnen, 6; Van der Werff, ‘De opkomst van het stadsbestuur’, 194-195.
110 Van der Vlis, Leven in armoede, 358-359.
111 Foucault, Geschiedenis van de waanzin, 68.
112 Groenveld, Dekker en Willemse, Wezen en boefjes, 58-60.
113 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 61-62.
114 Van der Werff, ‘Katholiek en protestant rond de Reductie’, 138-139; Janssen en Van Toorenenbergen, Stukken betreffende 

de diaconie, 107-109.
115 Zie Kalma, Classisboek Bolsward-Workum, en dezelfde, Classisboek Franeker. Kalma heeft in de titel de zinsnede ‘Een kerk 

in opbouw’ opgenomen. Die karakterisering – van het begin van de gereformeerde kerk – geldt eveneens de diaconie. Zie 
tevens dezelfde, Classisboek Bolsward-Workum, II. 

116 AC 47-51. Deze alinea is tevens gebaseerd op: Dijkstra, Inventaris van het archief, 6-7.
117 AC 18-4-1599.
118 AC 29-6-1603.
119 AC 4-12-1611.
120 SVG, inv. nr. 1314r, no. 2 (herdrukt 1621).
121  In de administratie van 1629-1633 is er sprake van acht ‘vendels’, of ‘veendels’, zie: DHGG, inv. nr. 260. Uit vergelijking 

van de tweede druk van de diaconie-orde (1690) met de eerste uit 1660 blijkt dat het aantal kluften is vermeerderd van acht 
naar negen. De eerste vermelding van de negende kluft in de acta dateert van 1694, zie hiervoor: AC 26-8-1694, nr. 3.

122 AC 23-2-1727, nr. 6.
123 AC 6-12-1702, nr. 4.
124 AC 25-2-1703, nr. 3.
125 AC 24-2-1704.
126 AC p. 19; SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, Cap. I, art. V, VII, VIII (p. 4-5).
127 Kerkenorde, art. 42-45.
128 De volledige titel van deze in 1660 gedrukte diaconieordre is: Generale Ordre van de Diaconie der Gemeynte Jesu Christi in 

Groningen; SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, pag. 2-3; AC 30-11-1690, nr. 3. Omdat deze gedrukte exemplaren van de diaco-
nieorde in 1660 niet langer voorhanden waren, besloot de kerkenraad om de tekst van de oude versie gewijzigd en verder 
aangevuld in druk te laten verschijnen. Zie ook ibidem, 4-3-1691, nr. 3. Deze nieuwe diaconieorde was gereed in maart 
1689 in een oplage van 600 stuks, zie hiervoor: ibidem, 9-3-1692, nr. 5; ibidem, 29-5-1692, nr. 8; De exemplaren bleken 
te zijn weggehaald bij de drukker en bij het stadsbestuur te berusten. De kerkenraad protesteerde met het argument dat 
de kerkenordes voorheen in de consistorie waren bewaard. De Stad voerde daartegen aan, dat zij de druk had bekostigd 
en dat zijzelf ook de orde wilde gebruiken, zie hiervoor: ibidem, 8-6-1692, nr. 12; ibidem, 28-8-1692, nr. 6.

129 AC 28-11-1675, nr. 3.
130 AC p. 19-20.
131 AC 15-12-1596.
132 AC 6-1-1613.
133 AC 21-11-1621.
134 AC 7-7-1667, nr. 7.
135 AC p. 19-20.
136 Zie hiervoor onder meer AC 20-4-1704, nr. 3, waarbij er discussie met het stadsbestuur is, dat opponeert tegen geheime 

stemming. Zie tevens ibidem, 15-5-1718.
137 AC 8-5-1735, nr. 2; verwijst naar een resolutie van het stadsbestuur d.d. 21-4-1735. De gebruikte latijnse term voor deze 

verkiezingen is ‘aperto ore’.
138 Kerkenordening 1594, zoals beschreven in: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, bijlage 3, 13-14. De ‘drie 

hooftkerken’ waren de Martini-, de A- en de Academiekerk.
139 Zie hiervoor o.a. AC 20-11-1659, nr. 2; ibidem, 8-1-1660; ibidem, 1-4-1660.
140 AC 28-11-1680, nr. 3; ibidem, 27-10-1689, nr. 1; ibidem, 12-11-1693, nr. 6; ibidem, 6-6-1694, nr. 3.
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141 Diaconieordre, hoofdstuk I, art. xviii; AC 11-5-1613: eerste vermelding textiel-inkoop; AC 13-7-1614. Diaconieordre, 
hoofdstuk II & III. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 20.

142 DHGG, inv. nr. 4, not. 2-2-1760. Een monstercedul is een na controle van armen opgemaakte lijst van degenen die voor 
bedeling in aanmerking kwamen;

143 AC 7-5-1654, nr. 2. Voor burgervaandelen, zie: Doornbos en Kuiken, De burgervaandelen, 3.
144 AC 11-1-1787, nr. 7. Zie eveneens Van der Werff, Martini, kerk en toren, 70, 99.
145 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 29; Schama, Overvloed en onbehagen, 78.
146 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 25-27.
147 Hempenius-Van Dijk, De Weeskamer, 328-370.
148 Schilling, ‘Das Calvinistische Presbyterium’, 216, 219-220.
149 Schilling, ‘Das Calvinistische Presbyterium’, 240, 246-247, 250-25; Van der Meer, Patriotten in Groningen, 133-134, 

138.
150 Holthuis, Roode Wezen, 103: schema 1 met de sociale verhoudingen in de Stad aan het einde van de achttiende eeuw.
151 Zie hieronder, de paragrafen over de desiderata van de diakenen en de verschotten-problematiek.
152 Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 68, noot 42. Zie ook Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 94-95.
153 SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, Cap I, art. IX, XIII (p. 5-6).
154 Vermelding in: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 19-20; AC 5-5-1608; ibidem, 11-5-1608; ibidem, 

21-5-1608; ibidem, 15-6-1608; ibidem, 28-8-1608.
155 AC 14-5-1647 (p. 119). Hier kwam bij dat de luitenant Geert Willems, die blijkbaar samen met Horenken een kluft 

moest bedienen, na slechts een jaar diaken te zijn geweest in de Pondkamer (= belastingkantoor van de Stad) was gekozen 
en grote moeite had om onder die omstandigheden het diakenambt waar te nemen. De kerkenraad besloot daarop ‘haer 
beijden t’ontslaen om reden doch sonder consequentie en mits dat sij elk daervoor nae gelegenth[eid] een recognitie sullen 
doen aen d’armen’. In hun plaats benoemde hij degenen die bij de verkiezing van ruim een week eerder buiten de twee 
afgetredenen de meeste stemmen hadden gekregen.

156 RR 8-5-1649; AC 14-5-1649; ibidem, 19-5-1649. In de betreffende raadsresolutie wordt de weigeraar niet met name 
genoemd, maar bij vergelijking met de kerkenraadsacte van 19-5-1649 blijkt dat dit Nicolaus Busch moet zijn geweest. 
De kerkenraad besloot ‘om quaet exempel te vermijden’ niet een nieuwe verkiezing te organiseren, maar om verdere wei-
gering te voorkomen, de plaats van Busch vacant te laten en de desbetreffende kluft dus door slechts één diaken te doen 
bedienen.

157 Zie: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 20; AC 29-5-1650, 3.
158 AC 10-11-1689, nr. 3; ibidem, 23-2-1690, nr. 3.
159 AC 10-5-1691, nr. 2; ibidem, 15-5-1691, nr. 1; ibidem, 1-6-1691, nr. 5.
160 AC 27-4-1692, nr. 4; ibidem, 29-5-1692, nr. 4; ibidem, 28-8-1692, nr. 1; ibidem, 6-5-1694, nr. 2.
161 AC 10-5-1696, nr. 5; ibidem, 11-5-1696, nr. 1; ibidem, 24-5-1696, nr. 4. 
162 AC 10-5-1721, nr. 1.
163 AC 23-5-1710, nr. 2; ibidem, 4-6-1710, nr. 4 & 5.
164 AC 1-8-1710, nr. 1; RR 14-8-1710; AC 31-8-1710, nrs. 3, 4 & 5; ibidem, 10-9-1710, nr. 3. In 1712 smeekte Smeeks 

weer tot het avondmaal te worden toegelaten, hetgeen hem uiteindelijk werd toegestaan, zie AC 7-9-1712, nr. 6; ibidem, 
7-12-1712, nr. 6. De benoeming van Scato Gockinga in de plaats van Smeeks staat vermeld in: ibidem, 10-9-1710, nr. 4.

165 AC 30-4-1712 Van Hoorn was inmiddels ‘te lande woonachtig’ en verzocht met succes de kerkenraad om ‘wegens seer 
pressante redenen geexcuseert te mogen worden [...] hebbende reeds een vol beslach van land-gebruijk met wijderen’; ibi-
dem, 28-12-1725, nr. 1: Trip weigerde eveneens met goed gevolg de post van boekhoudend diaken vanwege onder meer 
zijn provinciale ambt.

166 Bij zijn weigering beriep Rijpma zich op artikel 9 van het eerste hoofdstuk van de Diaconie-ordre van 1660 (SVG, inv. nr. 
1314r, no. 62, Hoofdstuk I, art. IX), dat vermeldde welke beroepen en personen uitgezonderd waren van het diakenambt, 
zoals in dit geval advocaten. Het consistorium oordeelde de redenen van Rijpma onvoldoende. Desalniettemin besloot het 
stadsbestuur Rijpma op grond van artikel 9 te excuseren. Zie hiervoor: AC 24-4-1731, nr. 1; ibidem, 26-4-1731, nr. 1, 2 
& 3.
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167 AC 8-5-1746, nr. 4 benoeming; ibidem, 11-5-1746 ontslag: dr. Lijphart was maart 1746 gekozen, maar liet zich met suc-
ces excuseren; ibidem, 15-5-1778, nr. 5; ibidem, 28-5-1778, nr. 6: Pieter Roelfsema weigerde zijn beroeping op grond van 
zijn functie. De kerkenraad vond dat argument onvoldoende. Na de mening van het stadsbestuur te hebben vernomen, 
aanvaardde Roelfsema zijn benoeming ‘met genoegen’; ibidem, AC 16-5-1783, nrs. 1, 3 & 4. Wichers en Woordman wei-
gerden de functies van respectievelijk aartsdiaken en diaken; ibidem, 26-5-1791, nr. 4: Gockinga, maakte in 1791 bezwaar, 
omdat hij dan zijn werk voor de weeskamer niet naar behoren kon verrichten. De kerkenraad ontsloeg hem daarop van 
zijn benoeming.

168 AC 30-5-1706, nr. 4.
169 Zie hiervoor o.a. AC 31-8-1662, nr. 12, Jan Mettinck klaagde, hoewel zilversmid, over deze kwestie.
170 AC 9-11-1651, nr. 1. De hoge wekelijkse uitgaven der diakenen waren al problematisch in augustus van dat jaar, ziehier 

voor: ibidem, 27-8-1651. 
171 AC 2-4-1654, nr. 4; ibidem, 7-5-1654, nr. 3. Voorts vermelding van problemen in: ibidem, 8-9-1658, nr. 3; ibidem, 

30-9-1660 nr. 4: dat de boekhouder traag was met het restitueren van de verschotten.
172 AC 26-5-1673, nr. 4; ibidem, 18-10-1674, nr. 1; ibidem, 11-7-1675 nr.1; ibidem, 29-8-1675 nr. 5; RR 25-11-1675; 

AC 28-11-1675, nr. 4; ibidem, 20-2-1676 nr.2; ibidem, 9-4-1676, nr. 4; ibidem, 23-4-1676, nr. 3. De verschotten van 
de diakenen bedroegen toen ruim 5736 gulden. Dat was over 18 diakenen gerekend meer dan 318 gulden per persoon! 
Voorts: ibidem, 5-7-1677: verschotten ten bedrage van meer dan 4.000 gulden; ibidem, 12-7-1677; ibidem, 30-9-1677, 
nr. 2 (opbrengsten collectes ten behoeve van verschotten); ibidem, 28-10-1677, nr. 2; ibidem, 21-1-1686; ibidem, 30-10-
1687, nr. 2.

173 AC 9-3-1692, nr. 4; ibidem, 24-11-1695, nr. 3. Voorts vermeldingen in: ibidem, 10-6-1691, nr. 4; ibidem, 28-8-1692, nr. 
4; ibidem, 6-6-1694 nr. 4; ibidem, 19-4-1696, nr. 3; ibidem, 11-5-1696, nr. 1; ibidem, 7-8-1698, nr. 3 (hierin aangegeven 
dat de verschotten niet meer zo zwaar waren, waarna de kwestie gedurende ruim tien jaar niet meer aan de orde kwam).

174 AC 18-9-1717, nr. 3; ibidem, 28-11-1717, nr. 4; ibidem, 8-12-1717, nr. 3; ibidem, 27-2-1718. Zie tevens ibidem, 13-3-
1710, nr. 3; ibidem, 28-8-1713, nr. 3; ibidem, 5-12-1714, nr. 3.

175 DHGG, inv. nr. 3, not. 26-10-1754. Zie ook RR 18-2-1755; ibidem, 19-2-1755; RR 9-10-1755; DHGG, inv. nr. 3, not. 
10-11-1755. Zie tevens ibidem, not. 20-12-1755; ibidem, not. 2-10-1756; DHGG, inv. nr. 3, not. 23-10-1756; ibidem, 
6-11-1756.

176 RR 4-9-1756; DHGG, inv. nr. 3, not. 15-11-1756. Het verschottenprobleem leidde ertoe, dat op 5 december 1768 enkele 
diakenen op eigen initiatief weigerden om aan de armen in hun kluft de gebruikelijke uitdeling van geld te doen. Deze 
weigering hield verband met onenigheid over de wijze van administratie, zie hiervoor: RR 12-12-1768.

177 AC 31-8-1766, nr. 5; ibidem, 21-11-1769, nr. 8; ibidem, 5-12-1770 nr. 5 (in verband met de hoge verschotten niet meer 
betalen voor brood).

178 RR 12-12-1768. De gereformeerde diaconie had negatieve saldi in de jaren 1764-1769 en 1771. Zie hiervoor: DHGG, 
inv. nr. 656.

179 AC 9-1-1783, nr. 6; RR 13-1-1783; SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, hoofdstuk III, art. XXVII; RR 15-2-1783 (goedkeuring 
van de Stad om twee aan de diaconie vermaakte legaten aan te wenden tot financiering van de verschotten); ibidem, 28-6-
1783.

180 DHGG, inv. nr. 10, not. 5-4-1783. Het stadsbestuur [brede raad] gelastte de diakenen om – net als bij een resolutie van 
12-7-1677 – niet meer te verschieten dan hetgeen zij ontvingen. Zie RR 28-11-1783; DHGG, inv. nr. 10, not. 11-4-1783; 
RR 1-12-1783.

181 AC 26-5-1786, nr. 5, de hier vermelde voorwaarde werd op verzoek van Trip geprotocolleerd.
182 RR 11-2-1788; DHGG, inv. nr. 656; RR 16-7-1789; ibidem, 3-8-1789. Zie ook ibidem, 7-8-1789.
183 AC 6-5-1708, nr. 2.
184 RR 26-5-1783; ibidem, 4-12-1783.
185 RR 4-12-1783.
186 RR 1-4-1784; ibidem, RR 24-1-1784; ibidem, 27-4-1790.
187 AC 20-6-1697, nr. 3.
188 RR 2-5-1791; ibidem, 8-5-1791; ibidem, 20-5-1791.
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189 Sleebe, In termen van fatsoen, 85.
190 Voor zover er in de noten geen andere bronnen worden vermeld, is de taakomschrijving van de diaconiedienaren geba-

seerd op SVG, inv. nr. 1314r, no. 15 – ordonnantie van 23-9-1629, artikel II & IX, hierin een taakomschrijving, evenals 
in SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, p. 62-67: het zevende en laatste hoofdstuk van de ‘Generale orde van de diakonie in 
Groningen’ van 1650.

191 DHGG, inv. nr. 260, o.a. fol. 11 Andries Clasen ‘armen diener’, opgevolgd door Freerick Jansen; Albert Garbrants, 
ibidem, fol. 50; ibidem, fol. 54, Jan Buirtien ‘gewesene armen dieners wed.we’ twaalf stuivers per week; fol. 61 ‘Harmen 
Jochems armen diener’ ontving 40 stuivers per week; fol. 69 ‘Otte die gewesene diener’; ibidem, fol. 13: een ‘dieners 
weduwe’, Elsien, stond eveneens op de lijst met een uitkering van vier stuivers, een half pond boter en acht pond brood in 
de week. Een ‘dieners weduwe’ stond ook op de lijst met een uitkering van vier stuivers een half pond boter en acht pond 
brood in de week.

192 AC 25-2-1700.
193 RR 15-11-1727.
194 RR 4-1-1623; ibidem, 20-5-1686.
195 R 15-9-1682; ibidem, 25-9-1699; ibidem,: zie noot crisisjaren RR 9-10-1710 e.v.
196 RR 14-11-1642; ibidem, 24-11-1651.
197 zie hiervoor: RR 1-7-1654; AC 1-7-1660; ibidem,. 23-4-1676; ibidem, 15-10-1676; ibidem, 27-10-1682; RR 13-1-1698; 

ibidem, 25-9-1699; AC 25-2-1700; RR 22-10-1709; ibidem, 9-10-1710; ibidem, 21-2-1716; ibidem, 22-3-1720; ibidem, 
27-3-1721; AC 26-2-1758; RR 15-12-1781; ibidem, 4-4-1789.

198 RR 2-4-1650; ibidem, 11-7-1668. Zie ook ibidem, 8-11-1669; ibidem, RR 13-1-1676; ibidem, 15-11-1727; ibidem,, 
3-6-1769; ibidem, 19-2-1774; RR 17-6-1675: ‘Ende worden de diaconen dienaers gelast een houwer end de sijdt ende een 
stock in de handt tijdlijx te hebben’ en ‘Ingeval de selve bij onvermoedelijke resistentie te swack mochten worden bevon-
den (…) worden de schulte en zijn dienaren gelast hen te assisteren’; ibidem, 13-1-1676: ‘door de stadsartilleriemeester uit 
des stadsmagazijn aan de respectieve dienaars van de diaconie een houwdegen met een draagband uit te langen’; ibidem, 
15-11-1727; ibidem, 4-12-1727: nieuwe houwers en een bandelier; RR 17-6-1675: ‘Ende worden de diaconen dienaers 
gelast een houwer end de sijdt ende een stock in de handt tijdlijx te hebben’ Ingeval de selve bij onvermoedelijke resisten-
tie te swack mochten worden bevonden’ worden de schulte en zijn dienaren gelast hen te assisteren’; ibidem, 13-1-1676: 
‘door de stadsartilleriemeester uit des stadsmagazijn aan de respectieve dienaars van de diaconie een houwdegen met een 
draagband uit te langen’; ibidem, 15-11-1727; ibidem, 4-12-1727: nieuwe houwers en een bandelier; RR 19-3-1774.

199 RR 15-9-1712: de diakendienaren waren weer voorzien ‘zoals bevorens altoos gebruikelijk is geweest met een houwer, 
stock ende mantel’. Zij moesten dagelijks door de straten kruisen, die volgens de instructie van bedelaars zuiveren en ‘bij 
vermoeden van sterke wederstand’ de presiderend burgemeester ‘terstond inlichten’ om dan met ‘sterke hand’ ondersteund 
te worden; ibidem, 21-6-1729; DHGG, inv. nr. 7, not. 5-3-1774: in 1774 mochten de diakendienaren bij het collecteren 
weer hun mantels gebruiken.

200 Zie hiervoor de bovenstaande resoluties. De bewapening en uniformering van de diakendienaren was deels vergelijkbaar 
met die van de schoutendienaren, maar soberder van karakter. De laatsten droegen een livreirok waarop het stadswapen 
was geborduurd, een surtout of mantel en laarzen. Hun bewapening bestond uit een ‘stevige rotting van Spaansch riet’ een 
halve lans en een ‘volle’ lans, welke laatste alleen bij plechtige gelegenheden werd gebruikt, zie: Lonsain, ‘De Groningsche 
politie’, 53.

201 RR 20-2-1641: de armendienaren moesten de breuken invorderen, waarin de te laat komende bruidegoms en bruiden 
vervielen; ibidem, 21-8-1654: zij moesten ook geraas en tumult, dat ‘dickmaels’ onder copulatie van bruiden en bruide-
goms werd gemaakt, voorkomen samen met de stadsschulte en diens dienaars en ‘policiemesters’, ‘bij verlies van haren 
ambten’.

202 AC 14-2-1664;
203 AC 28-5-1665: ‘Harmen Lubberts gewesene armedienaer was (gelijc D[ominus] Martinus mede verhaelde) in presentie 

van sijn E[dele] in’t collegie der br[oederen] diaconen overtuight (benevens vele andere lanckduirige quade suspicien) dat 
hij vele breucken hadde ingeeijscht en niet overgelevert dat hij veelmaels op’t zuiderkerckhoff de collecten bij de dode ver-
swegen en ingehouden hadde, en daerom van sijn ampt afgesett was. Waer op nodigh geoordeelt is, dat dese kerckroverie 
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aen des H. Raedts sal bekent gemaeckt worden, om sodane bose daden te straffen, en datmen tot dien eijnde de gewesene 
boeckhouder versoecken sal om punctuelijck dusdane feijten opte tekenen en aende des H.H. des raedts overtegeven’. Zie 
tevens AC 6-6-1666; ibidem, 22-7-1666; ibidem, 5-12-1666. Zie tevens Van der Veen, ‘Eene diaconie’, 163.

204 AC ibidem, 4-1-1674; ibidem, 24-1-1686.
205 RR 13-1-1698; AC 30-1-1698.
206 RR 21-3-1719; ibidem, 30-5-1720.
207 RR 21-2-1716.
208 RR 31-5-1666.
209 RR 17-2-1755; ibidem, 23-1-1783.
210 DHGG, inv. nr. 7, not. 19-3-1774, verwijst naar RR 19-2-1774.
211 RR 15-12-1781. Zie tevens AC 22-11-1781.
212 Ordonnantie werkhuis, no. 4, RR 6-10-1687: reglement Werkhuis Haddingestraat. De diaconiedienaren kregen van hun 

diakenen een lijst waarop zij konden zien wie spon en wie niet en moesten opletten wie in het werkhuis kwamen en wie 
niet [RR 4-7-1736]. Zij moesten wekelijks bij het werkhuis of principaal komen om aan te geven of mensen in staat waren 
om te werken, of te informeren naar degenen die nalatig waren geweest om te werken en om bedelaars aan te geven etc. 
[RR 13-1-1738].

213 AC 9-12-1716; ibidem, 28-2-1717.
214 RR 1-7-1654.
215 Vermaningen vermeld in: AC, jan. 1621; ibidem, 19-2-1623; ibidem, 26-5-1625; ibidem, 23-4-1676; ibidem, 7-6-1676; 

ibidem, 9-7-1676. Aan deze laatstgemelde vermaning is toegevoegd: ‘sal d’armedienaars nomine Consistorij worden inge-
seght à ministerio, dat se terstont sullen werden gecasseert, indien se niet oppassen’.

216 AC 18-11-1660; ibidem, 24-3-1661. Zie ook RR 27-3-1721.
217 AC 22-10-1678.
218 RR 7-11-1765.
219 RR 19-2-1774.
220 RR 5-9-1782; ibidem, 24-1-1784; opnieuw nagegaan: RR 19-4-1785; ibidem, 4-4-1789.
221 Opvallend is dat in hetzelfde jaar, 1789, men besloot het aantal diakendienaren definitief te verlagen naar twee, de Raad 

besloot eveneens het aantal schoutendienaren ‘wat te vermeerderen’. Zie hiervoor: Lonsain, ‘De Groningsche politie’, 62. 
Ook de stadswachten dienden toezicht te houden op ‘uitheemsch volk’, vagebonden en bedelaars, zie: ibidem, 54.

222 ELGG, inv. nr. 1/2 (1-1-1730), ‘Instructie voor den diacon dienaer’.
223 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 30.
224 Van Leeuwen, Sociale zorg, 13-14. Van Leeuwen noemt als tegenhanger van Den Bosch het ‘Amsterdamse model’, maar 

daar was in de negentiende eeuw ‘slechts’ een derde van de inkomsten afkomstig van collecten, giften en erfenissen.
225 Van der Vlis, Leven in armoede, 324.
226 RR 23-9-1629.
227 RR 24-11-1635.
228 RR 25-11-1641.
229 Schut, De Joodse gemeente, 181-196.
230 AC 4-12-1611, nr. 6; ibidem, 11-12-1611.
231 Zie bijvoorbeeld RR 11-12-1684.
232 AC 28-5-1676, nr. 3.
233 AC 28-10-1677, nr. 2.
234 DHGG, inv. nr. 503, fol. 33v., 72v., 102.
235 DHGG, inv. nr. 10, not. 26-7-1783. Inderdaad geschiedde dit volgens een aantekening bij deze notulering en staat als 

ontvangst daarbij aangetekend: 775-14-7.
236 Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, 252.
237 DHGG, inv. nr. 7, not. 12-2-1775.
238 Zie hier voor onder meer AC 31-8-1704, nr. 6; ibidem, 11-9-1704, nr. 5; ibidem, 30-11-1704, nr. 5.
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239 Zie hiervoor o.a. AC 10-1-1664, nr. 5.
240 AC 20-1-1597; Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 17. Zie o.a. RR 3-6-1684.
241 Zie voor de verdeling van de 5500 gulden aan de ‘arme gemene gasthuisen’ RR 16-2-1636; het legaat van Anna Schatters 

wordt tevens vermeld in: AC 5-5-1661, nr. 6; ibidem, 28-7-1661, nr. 2.
242 DHGG, inv. nr. inv. nr. 514, rekening 1666-1667.
243 Zie ook RR 27-11-1658. Volgens deze resolutie moesten in de Stad geladen turfschepen van vijftien lasten en meer met 

een bestemming buiten de stad voor de afvaart zes Brabantse stuivers ten behoeve van de armen betalen; ibidem, 16-1-
1661.

244 RR 21-1-1619.
245 RR 21-2-1716.
246 DHGG, inv. nr. 9, not. 7-12-1780.
247 AC 7-3-1703. Vlak voor deze datum bleek de ‘arme-bosse’ waarin naar schatting tien gulden zat, te zijn weggenomen, en 

de lege bus, die in de kamer hing, daarvoor in de plaats gehangen. Nader onderzoek leverde niets op.
248 RR 15-3-1615, vastgesteld op verzoek van de diakenen.
249 RR 10-3-1684; ibidem, RR 2-9-1684. ‘Kremer’ is een groninger benaming voor een koopman.
250 RR 20-2-1708, verwijst naar RR 11-1-1634; ibidem, 17-3-1635; ibidem, 5-9-1636.
251 Zie ook RR 9-10-1658.
252 De diaconiekinderen leerden hier de beginselen van het kousenbreien en werden tevens onderwezen in het lezen en schrij-

ven. Zie: Hoofdstuk 7 – Zorg voor speciale categorieen: het breydhuis.
253 AC 1-6-1597. Zie tevens ibidem, AC 22-3-1598.
254 AC 13-7-1614.
255 AC 23-9-1647, nr. 7.
256 De bovenstaande berekeningen zijn ontleend aan: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 37-38.
257 Spaans, Armenzorg in Friesland, 288-292.
258 Van der Ent en Enthoven, Gewestelijke Financiën, 38, 233-234. Zie ook Roelofs, ‘Iets over kerkelijk leven’, 48-86. De 

‘generale middelen’ waren de gelden benodigd voor de defensie van de Republiek, die konden worden verkregen door het 
opleggen van verschillende belastingen. Zie: Van der Ent en Enthoven, Gewestelijke Financiën, 4-5.

259 Zie hiervoor de inkomsten vermeld in de jaarlijkse rekeningen van de diaconie, inv. nrs. 502-557 en het overzicht van de 
achttiende eeuw, inv. nr. 657.

260 RR 18-6-1789.
261 Schroor, Stadstaat Groningen, 97-102.
262 RR 24-1-1784; ibidem, 10-8-1784; ibidem, 27-8-1789; SVG, inv. nr. 308r, V (28 okt. 1789); Matthey, ‘Op fiscaal kom-

pas’, 212.
263 Spaans, Armenzorg in Friesland, 289; Pot, Arm Leiden, 169-170.
264 Zie onder meer: DHGG, inv. nr. 556, rek. 1789/1790, fol. 31-31v.; ibidem, rek. 1790/1791, fol. 31-31v.; ibidem, rek. 

1791/1792, fol. 31, 32v.; 
265 Buursma, ‘Tot redres van de diaconie’, 312-314.
266 Van Gerwen, Zoeken naar zekerheid (IV), 397-399, 403-407. Zie hiervoor tevens NRC, 4-9-2001, 14.
267 De Swaan, Zorg en de staat, 25-30.
268 Zie hiervoor in deel B de paragrafen betreffende samenstelling van de groep bedeelde armen.
269 Van Damme, Armenzorg en de staat, 119-121.
270 Pot, Arm Leiden, 174-182; De in het geheim bedeelden heetten in Leiden ‘pauvres honteux’. Zij vormden een geprivile-

gieerde groep bedeelden die door de regenten werden benaderd, in plaats van zelf om hulp te hoeven vragen; Van der Vlis, 
Leven in armoede, 95-100 (huisvesting en bezit).

271 Pot, Arm Leiden, 183-188.
272 De Swaan, Zorg en de staat, 40-41.
273 Fischer, Armut in der Geschichte, 33.
274 SVG, inv. nr. 1314r, nr. 2, (Armenorde 1610), art. 17; Van der Veen, ‘Eene diaconie’, 121.
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275 RR 1-5-1624. Dit jaar, na de pestepidemie van 1623, kende een lange en koude winter, ‘rauwe zomermaanden’ en slechte 
oogstomstandigheden, hetgeen leidde tot schaarste en duurte. Zie hiervoor: Abel, Massenarmut, 149, en Prak, ‘Armenzorg 
1500-1800’, 78.

276 AC 9-5-1751, nr. 9.
277 RR 18-2-1755.
278 RR 31-5-1755. Zie ook ibidem, 10-6-1755; ibidem, 26-9-1755; ibidem, 25-10-1755.
279 RR 25-10-1755.
280 DHGG, inv. nr. 552, rekening 1785-1786, cap. 4, fol. 42v. Dit was een vaste, jaarlijkse uitgave.
281 RR 24-1-1784.
282 RR 4-4-1789.
283 Tekenend in dit opzicht is het tegenwoordig regelmatig gebezigde woord ‘poortwachtersfunctie’, aanvankelijk gebruikt bij 

de maatregelen ter beperking van de instroom van mensen in de WAO, nu gebezigd door één der leden in de gemeenteraad 
van Rotterdam die geen gezinnen met een inkomen van minder dan 120 procent van het minimum wil toelaten.

284 RR 22-3-1703.
285 AC 31-7-1659, nr. 6; ibidem, 7-8-1659, nr. 1.
286 AC 11-8-1650, nr. 6.
287 AC 5-12-1666, nr. 7.
288 AC 25-11-1677, nr. 7.
289 AC 30-5-1697, nr. 5.
290 AC 8-9-1762, nr. 3.
291 Zie voor het beleid ten aanzien van vreemde armen o.a.: AC 6-8-1645, nr. 6; ibidem, 15-8-1652, nr. 5; ibidem, 20-8-

1654, nr. 5; ibidem, 9-6-1658, nr. 3; ibidem, 9-5-1675, nr. 2; ibidem, 30-6-1676, nr. 1.
292 AC 4-6-1721, nr. 6.
293 DHGG, inv. nr. 6, not. 29-10-1768.
294 DHGG, inv. nr. 7, not. 25-2-1775.
295 DHGG, inv. nr. 6, not. 3-12-1768.
296 AC 22-6-1679, nr. 4; ibidem, 22-6-1679, nr. 5; ibidem, 17-7-1679, nr. 2.
297 AC 28-11-1680, nr. 7.
298 AC 5-12-1725.
299 AC 7-6-1730, nr. 6. Zie ook ibidem, 28-8-1730, nr. 4.
300 AC 31-3-1672, nr. 7. Dit betrof vluchtelingen uit het tegenwoordige Piemonte. 
301 AC 8-3-1671, nr. 9.
302 AC 21-1-1683, nr. 6.
303 AC 6-9-1730, nr. 6.
304 AC 6-12-1730, nr. 4; ibidem, 25-2-1731, nr. 4; ibidem, 7-3-1731, nr. 6.
305 AC 28-10-1655, nr. 8; ibidem, 18-11-1655.
306 DHGG, inv. nr. 261, 3de kluft, letter A.
307 DHGG, inv. nr. 4, not. 6-5-1748; ibidem, inv. nr. 262, 5de kluft, letter A; ibidem, 8ste kluft, letter A.

308 Er zijn drie van dergelijke boedelboeken bewaard gebleven, namelijk: DHGG, inv. nrs. 416-418, respectievelijk een deel 

van de 2e kluft (1757-1784) en twee delen van de 7de kluft (1757-1784 en 1770-1845). Zie voor de verkopingen: ibidem, inv. 

nr. 418, fol. 30 (Christina Sents); ibidem, fol. 34 (Jan Boelens wedu[we]); ibidem, fol. 35 (Arent Pieters vrouw); ibidem, 

fol. 47 (weed[uw]e Lammert Bulthuis). 
309 DHGG, inv. nr. 4, not. 2-3-1759.

310 Dit gedeelte betreffende de monstering is voornamelijk gebaseerd op de regels, vermeld in de Armen Ordening van 1621, 

art. 9, 16; 1650; SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, art. XXV (p. 50), art. XXVII (p. 56). Vermelding van de consistoriekamer 

als ruimte voor de monstering in RR 6-3-1721; ibidem, 24-3-1722.
311 DHGG, inv. nr. 6, not. 3-12-1768; ibidem, inv. nr. 262, 1ste kluft, letter D.
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312 AC 26-5-1613, nr. 3: ‘Alle jaren sal de boeckholder ende diaconen ten minsten eenmael met ‘t begin van april, ende 

soo’t van den consitorio noodich wierde geacht noch eenmael int begin van october, monsteringe houden, ende een 

examen aanstellen over alle de personen, die tot last van de diaconie staen, oude ende jonge, om alle fauten, die tegen 

de voorg[emelde] ordren mochten ingeslopen zijn, te verbeteren, eenige te verminderen, nae de gelegentheyt van hare 

noot’.
313 SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, art. XXV (p. 55).
314 AC 29-9-1661, nr. 3.
315 AC 23-2-1662, nr. 3; ibidem, 22-3-1662, nr. 1; ibidem, 4-5-1662, nr. 2.
316 AC 27-5-1666, nr. 2; ibidem, 23-2-1668, nr. 3;. ibidem, 21-2-1669, nr. 3.
317 AC 12-5-1643, nr. 4.
318  AC 14-3-1652, nr. 2; ibidem, 4-4-1652, nr. 1.
319 AC 26-4-1657, nr. 7.
320 AC 25-10-1657; ibidem, 28-11-1657.
321 RR 5-4-1662.
322 RR 16-4-1668.
323 RR 10-3-1669.
324 RR 6-4-1715.
325 RR 26-10-1786.
326 Van Loo, ‘De armenzorg’, 425.
327  Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 109.
328 Ibidem, 126.
329 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 216.
330 Spaans, Armenzorg in Friesland, 313-314; Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 200, 346.
331 AC 2-8-1615; ibidem, 25-8-1615, nr. 1. Zie ook ibidem., 13-9-1615, nr. 1.
332 AC 1-11-1615, nr. 1; ibidem, 8-11-1615, nr. 1; Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 29.
333 AC 11-11-1618.
334 AC 11-11-1618; RR 6-1-1619; Armen-ordre 1621, artikel XVIII; Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 

28-29. N.B.: volgens RR 8-12-1618 was vlak daarvoor nog een verzoek ingekomen van gecommitteerden van de kerken-
raad die geen geld, maar boter en brood wilden uitdelen!

335 RR 23-9-1629; DHGG, inv. nr. 520, rekeningen 1679/1680 en 1680/1681, zie onder: ‘uitgaven’, ‘rogge en boter’. Na het 
midden van de zeventiende eeuw bleef boter, vergeleken met graan, relatief prijzig, zie: De Vries, The Dutch Rural Economy, 
175-180.

336 Zie grafiek 4.
337 Westerholt, Genoeg voor een heel weeshuis?, 11. Hier worden tevens cijfers vermeld voor het Groninger platteland (315 

gram), Holland (325 gram) en het Amsterdamse Burgerweeshuis (ca. 300 gram).
338 SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, Cap. V, art. XVIII (p. 52).
339 DHGG, inv. nr. 3, not. 12-3-1756.
340 DHGG, inv. nr. 4, not. 26-4-1760.
341 DHGG, inv. nr. 3, not. 29-11-1755; ibidem, 10-12-1755; ibidem, 20-12-1755. 
342 DHGG, inv. nr. 3, not. 20-12-1755.
343 DHGG, inv. nr. 3, not. 10-6-1757.

344 DHGG, inv. nr. 3, 13-7-1748; ibidem, not. 5-8-1752. De ‘springelweken’ worden tevens vermeld in: de ‘Ordre op de arme 

schoolen van Groningen’ van 1756. Zie hiervoor: SVG, inv. nr. 1314r, no. 379, onderdeel ‘Van de kinderen’, art. IX.
345 AC 6–6-1660, nr. 6.
346 DHGG, inv. nr. 3, 13-7-1748.
347 DHGG, inv. nr. 3, not. 8-11-1749.
348 Van der Vlis, Leven in armoede, 111-112; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 109.
349 Het gemiddelde voor het platteland is berekend op basis van de tabel bij Paping, ‘Voor een handvol stuivers’, 380.
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350 DHGG, inv. nr. 10, not. 10-1-1784; ibidem, 17-1-1784; ibidem, 24-1-1784; ibidem, 31-1-1784; ibidem, 7-2-1784; 
ibidem, 14-2-1784; ibidem, 21-2-1784; ibidem, 13-3-1784; ibidem, 20-3-1784; ibidem, 27-3-1784; ibidem, 3-4-1784; 
ibidem, 10-4-1784; ibidem, 17-4-1784; ibidem, 1-5-1784. Dit betreft een geschat minimum aantal armen, aangezien er 
tevens kinderen jonger dan een halfjaar en enkele bejaarden waren die vanwege respectievelijk borstvoeding en tandeloos-
heid geen brood ontvingen (1784).

351 Noordegraaf, ‘Levensstandaad en levensmiddelenpolitiek’, 64-65; Prak, ‘Overvloed of onbehagen’, 28, 42-43, noot 9.
352 Van de Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 41, 59.
353 AC 17-11-1641. Zie ook ibidem, 24-11-1641, nr. 4.
354 RR 20-11-1641.
355 DHGG, inv. nr. 3, not. 28-9-1749; ibidem, not. 1-11-1755; ibidem, inv. nr. 5, not. 7-2-1761; ibidem, inv. nr. 6, not. 

5-4-1766.
356 AC 29-7-1677, nr. 2.
357 Zie voor de zeventiende eeuw: DHGG, inv. nrs. 521-526 onder hoofstuk 3 ‘rogge’; voor de achttiende eeuw: ibidem, inv. 

nr. 6, not. 2-12-1769.
358 RR 24-1-1784.
359 DHGG, inv. nr. 5, 7-2-1761.
360 RR 24-1-1784. Volgens de diaconieverordening moesten de diakenen daarop toezien: SVG, inv. nr. 1314r, no. 62, Cap. 

V, art. XIX (p. 53).
361 Bakkers die ‘quaet broot’ bakten, worden vermeld in: AC 9-11-1679, nr. 2; ibidem, 30-11-1679, nr. 4 (diaconie-bakker 

Derck Abels was in 1679 afgezet wegens ‘wandevoiren’, oftwel ‘sijne quaet backen’ van het diaconiebrood); ibidem, 2-12-
1740. In december 1740 van datzelfde jaar kreeg Albert Ketelaars weduwe wegens ‘quaat broot bakken’ een daalder boete 
en een waarschuwing bij herhaling te worden gecasseerd. Andere klachten over het brood: DHGG, inv. nr. 7, not. 16-1-
1771; ibidem, not. 2-2-1771 (nieuwe klachten brood weduwe Balsters); ibidem, inv. nr. 11, not. 13-8-1791 (brood van 
bakker Boerma niet wel bevonden); ibidem, 1-10-1791 (idem, bakker Fokkens’ brood niet welgebakken);. ibidem, not. 
16-11-1793; ibidem, 30-11-1793 (brood van bakker Boerema niet goedgekeurd); ibidem, not. 22-3-1794 (bakker De 
Groot); ibidem, 12-7-1794 (bakker Buirema).

362 DHGG, inv. nr. 3, not. 29-11-1754. Opvolger wordt Hindrik Staal, volgens not. 4-1-1755. Diaken Reinder Barkman 
stelde tijdens deze bijeenkomst tevergeefs voor zijn neef Albert Winsing tot diaconie-bakker te benoemen en in dat geval 
de diaconie met 200 gulden te willen vereren. Opmerkelijk is, dat de zondag vóór 29-11-1754 (not.) na de collecte in de 
Academiekerk in een collectezakje 40 dukaten werden aangetroffen met een begeleidend briefje met de volgende inhoud: 
‘Deze koomt tot een vriewillige erkentenisse voor de weldaaden door de heren Brederen Diaconen op gisteren zo groot 
gunsteliglijk bewezen an de bakker Hindrik Staal, waar door haar Ed: hem gelegentheijd hebben gegeven, dat onder Gods 
zegen zijn handen hem genoegzaam mogen wezen tot een eerlijk bestaan voor hem en de zijne. De Here vergulde en zegene 
tijdelijk en euwiglijk den arbeijdt en het werk uwer liefde. Uw Ed: DWD N.N. Gron[ingen] den 5 jan[ua]r[i] 1755.’

363 DHGG, inv. nr. 3, not. 29-7-1740.
364 DHGG, inv. nr. 3, not. 2-7-1757.
365 DHGG, inv. nr. 7, not. 5-9-1772.
366 DHGG, inv. nr. 7, not. 26-4-1777.
367 Andere vermeldingen van klachten over het brood: DHGG, inv. nr. 6, not. 9-9-1767; ibidem, not. 16-9-1767 (De klach-

ten over ‘zulk schandelijk brood’ in 1769 waren meer algemeen, terwijl de diakenen vlak daarna bakker Balsters Derks 
persoonlijk maanden beter brood te bakken); DHGG, inv. nr. 6, not. 20-8-1768 (broden van bakker Scholtens, die niet 
het juiste gewicht zouden hebben); ibidem, not.-11-1769 (ná 4-11-1769 - klachten over het brood van bakker Staal).

368 RR 6-11-1630 (verwijst ook naar een resolutie van de provincie); ibidem, 13-11-1630.
369 AC 27-11-1698, nr. 4. Ook in het Groene Weeshuis werden bonen door het brooddeeg gemengd, zie daarvoor AC 25-8-

1700, nr. 4; DHGG, inv. nr. 526, rek. 1698/1699 fol. 71-77 rekeningen voor de leveranties voor en het bakken van 
bonen in het diaconiebrood over de periode 23-11-1698 t/m 5-6-1699. Uit deze rekeningen blijkt, dat aanvankelijk de 
verhouding tussen de verwerkte rogge en bonen 3:1 was (dat. rek. 6-3-1699, fol. 75), maar later werd gewijzigd in 2:1 (dat. 
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rek. 5-6-1699, fol. 77); einde 1699 was dit nog 10:1 (rek. 9-11-1699, fol. 79), terwijl het in 1700 weer een verhouding 
van 2:1 was (rek. 28-1-1700, fol. 81 en rek. 8-5-1700, fol. 83).

370 Roggeprijzen: zie Tijms, Groninger graanprijzen, 45. Zie tevens grafiek 1 in dit boek; DHGG, inv. nr. 7, not. 30-11-
1771.

371 Westerholt, Genoeg voor een heel weeshuis?, 10. 
372 DHGG, inv. nr. 3, not. 15-4-1740.
373 DHGG, inv. nr. 3, not. 20-12-1755; ibidem, 15-11-1756; ibidem, 10-6-1757.
374 Jongman, ‘Overheid en stedelijke voedselcrises’, 274-278. Een van de meest gebruikelijke maatregelen, die zelfs in de 

klassieke oudheid reeds werd toegepast, was aankoop van graan van elders, of bijtijds voorraden te vormen en vervolgens 
te distribueren.

375 RR 13-10-1630; ibidem, 4-11-1630; ibidem, 15-2-1631.
376 AC 27-11-1698, nr. 3.
377 AC 10-6-1705, nr. 6; ibidem, 30-8-1705, nr. 5.
378 DHGG, inv. nr. 7, not. 9-3-1771.
379 AC 9-9-1733, nr. 6.
380 ELGG, inv. nr. 1/5, 21-1-1791; ibidem, 6/2/1791; ibidem, 17-2-1791; ibidem, 6-3-1791 ‘Eijndelijk wierd goedgevonden 

om de vrouw van Jan Beekmeijer op het vaste cedel te brengen – en bij de weekelijks in plaats van 4 st[uiver] en een 
halfbrood – 8 st[uiver] en een half brood meede te deelen’.

381 AC 21-2-1697, nr. 5.
382 DHGG, inv. nr. 261, 1ste kluft, letter F; AC 8-3-1676; ibidem, 9-5-1680; SR, inv. nr. III ij, d.d. 17-11-1747 (erfenis wijlen 

Johanna Sijgers, weduwe Hemsing) en SR, inv. nr. III x 131, fol.123, d.d. 17-11-1747. Met dank aan Egge Knol die mij 
op deze beide akten opmerkzaam maakte; DHGG, inv. nr. 3, not. 18-11-1747.

383 DHGG, inv. nr. 260, zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 10.
384 In de notulen van de diakenen, 1731-1795, zijn hiervan verscheidene voorbeelden te vinden.
385 DHGG, inv. nr. 263, 7de kluft, letter G.
386 DHGG, inv. nr. 260. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 10.
387 DHGG, inv. nr. 7, not. 2-6-1770. 
388 Zie hiervoor respectievelijk: SR, inv. nr. III ll portefeuille 1770/130; ibidem, portefeuille 1760/103; ibidem, inv. nr. III 

kk, portefeuille 9b. Met dank aan Harry Perton voor het verstrekken van deze gegevens. 
389 DHGG, inv. nr. 3, not. 19-4-1746. 
390 RR 14-3-1748.
391 AC 14-12-1770, nr. 4; DHGG, inv. nr. 7, not. 15-12-1770; RR 10-12-1770; N.N. ‘Vreugdebedrijven bij de geboorte’, 

215-216.
392 DHGG, inv. nr. 7, not. 15-12-1770.
393 DHGG, inv. nr. 7, not. 12-9-1772. SVG, inv. nr. 317r, nr. 4, fol. 254, secrete resolutie 7-9-1772: niet alleen werd het 

besluit genomen tot een gift van het stadsbestuur aan de diaconie, maar tevens zag men af van een publieke collecte ten 
behoeve van de diaconie (zie tevens fol. 252, resolutie 4-7-1772, waar tevens gerefereerd wordt aan ‘de duurte der levens-
middelen’.

394 DHGG, inv. nr. 7, not. 1-10-1774.
395 DHGG, inv. nr. 7, not. 12-2-1775.
396 AC 17-4-1775, nr. 3; ibidem, 11-5-1775, nr. 8. Deze aanbieding hield verband met de invoering van de nieuwe psalm-

berijming in 1773.
397 Zie ook DHGG, inv. nr. 7, not. 5-8-1775 (op basis van RR 27-6-1775), volgens de notulen van de diakenen werd in 

augustus 1775 volgens een raadsresolutie een extraordinaire collecte gehouden in de kerken ‘ter bekoming van de Nieuwe 
Psalm Berijminge voor de armen’. Zie hiervoor: RR 27-6-1775; ibidem, 9-11-1775.

398 DHGG, inv. nr. 7, not. 13-12-1775. Volgens een besluit van 1776 moesten de testamenten en psalmboeken worden 
genummerd. Als zodanig komen ze dan ook voor in de bedeeldenprotocollen Zie hiervoor: DHGG, inv. nrs. 263-266 vol-
gens deze protocollen waren de hoogste nummers van testamenten en psalmboeken respectievelijk: ‘Test[ament] n[umer]
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o 36’ in inv. nr. 263, 2de kluft, letter W (Wibbigje Harms); ‘Ps[alm] n[umer]o 43’ in inv. nrs. 262 & 263, 9de kluft, letter 
H ( Harm Jans weduwe). 

399 Gebaseerd op DHGG inv. nrs. 2-12, 261-266.
400 Zie hiervoor o.a.: DHGG, inv. nr. 7, not. 11-11-1775 (Feike Annes); ibidem, 9, not. 2-12-1780 (Christjaan Leidekker); 

ibidem, inv. nr. 2, not. 8-10-1734 & ibidem, inv. nr. 261, 1ste kluft, letter l.
401 DHGG, inv. nr. 3, not. 1-6-1753.
402 Ibidem, not. 1-3-1754, over de hoogte zou nader overleg volgen.
403 DHGG, inv. nr. 3, not. 1-3-1754, over de hoogte zou nader overleg volgen; ibidem, not. 28-2-1756; Hulsebos overleed 

in 1764 en werd opgevolgd door zijn zoon Hindrik, zie daarvoor: ibidem, inv. nr. 5, not. 7-7-1764, waarbij de diaconie 
bepaalde dat Hulsebos voor doodskisten voor volwassenen 45 en voor kinderen vijftien stuivers mocht vragen.

404 DHGG, inv. nr. 7, not. 12-3-1774.
405 DHGG, inv. nr. 11, not. 30-11-1793.
406 DHGG, inv. nr. 3, not. 9-6-1741. Tijdens het duurtejaar 1740 was reeds besloten alle extra’s te melden aan de kerkenraad 

en de verstrekkingen in een protocol op te tekenen, zie daarvoor: ibidem, not. 2-1-1740; ibidem, inv. nr. 6, not. 28-5-
1768.

407 Vermeldingen van Anna Barber in: DHGG, inv. nr. 2, not. 7-9-1731; ibidem, inv. nr. 3, not. 7-12 1736; ibidem, 6-12-

1737; ibidem, 9-12-1739; ibidem, 4-10-1740; ibidem, 17-11-1741; ibidem, 30-11-1742; ibidem, 28-11-1744; ibidem, 

20-11-1751; ibidem, 25-11-1752; ibidem, 29-11-1754; ibidem, not. 5-9-1760; inv. nr. 261, 5de kluft, letter A; ibidem, 

inv. nr. 261, 5de kluft, letter A.
408 Betreft bevindingen 5de kluft 1731-1765: Trijntie Hindricks 26 jaar; Aaltien Manasse 22 jaar; Grietje Daniels 20 jaar; 

Lijsabet Jans 22 jaar; Margrieta Beeks 20 jaar.
409 Gras, Op de grens, 85 e.v.
410 Prak, Gouden Eeuw, 163.
411 RR 7-4-1682; ibidem, 28-4-1682.
412 Lucassen en Penninx, Nieuwkomers, 73.
413 AC 5-9-1683, nr. 3; DHGG, inv. nr. 3, not. 7-9-1753; ibidem, not. 4-8-1753; ibidem, not. 20-10-1742; ibidem, inv. 

nr. 5, not. 8-9-1764; ibidem, inv. nr. 3, not. 2-3-1753; ibidem, not. 3-8-1754. Opvallend is, dat deze gevallen van hulp 
op basis van het rendementsprincipe geconcentreerd zijn binnen een korte tijdspanne, met name in de eerste helft van de 
jaren vijftig.

414 Zie voor nadere details bij ‘opleiding’.
415 AC 6-9-1637, nr. 2. Een incidentele vergoeding voor onderwijs aan arme kinderen wordt vermeld in: ibidem, 21-8-1707, 

nr. 3; ibidem 27-11-1707, nr. 2; ibidem, 26-8-1708, nr. 3.
416 Roeck, ‘Neighbourhoods and the Public’, 205-206.
417 AC 8-6-1685, nr. 3. Blijkbaar was een dergelijke ‘stimulans’ nodig. Dit is een bevestiging van de eerdere constatering (het 

schaarse bijbelbezit), dat er bij armen een aversie bestond tegen kerkgang.
418 Van der Veen, ‘Eene diaconie’, 120. Zie tevens SVG, inv. nr. 1314r, nr. 2, 2a, 2b (Armenordening 1610), art. 17.
419 Sleebe, In termen van fatsoen, 96.
420 Gebaseerd op tellingen van: DHGG, inv. nrs. 263-266, zie hiervoor de tabellen in bijlage 26. Percentages lidmaten voor 

de stad Groningen als geheel zijn voor de achttiende eeuw niet bekend. De percentages bedeelde gereformeerde lidmaten 
stemmen redelijk overeen met de gegevens van 1826, zoals vermeld in: Sleebe, In termen van fatsoen, 92. Volgens Sleebe 
kon de kerk op niet-bedeelden veel minder invloed uitoefenen, aangezien ontzegging van het avondmaal zelden als sanctie 
werd toegepast en voor niet-lidmaten niet relevant was, zie: ibidem, 103. Bergsma berekent het aandeel van de lidmaten 
op de totale bevolking van de Friese dorpen Sint Annaparochie, Heeg en Molkwerum in deze drie gevallen in 1744 op 
ongeveer 22 procent. Voorts kwam Bergsma voor de Friese steden tot de volgende percentages: Sloten (1677) ca. 33 pro-
cent; Bolsward (1661) idem; Sneek (1689) ca. 25 procent; IJlst (1744) ca. 13 procent. Stavoren kende omstreeks 1689 
het voor de Republiek extreem hoge percentage van bijna 50 procent. Van de meer dan 100 dorpen en steden waarvoor 
Bergsma de lidmatenpercentages ten opzichte van de bevolking omstreeks 1750 kon berekenen, bedroeg bij ruim de helft 
van deze kerkelijke gemeenten het percentage lidmaten minder dan een kwart. Deze lage percentages hielden kennelijk 
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verband met onwil om zich aan de tucht van de kerkenraad te onderwerpen. Zie hiervoor: Bergsma, Tussen Gideonsbende, 
104, 107, 110-111, 113-115, 126. 

421 Pot, Arm Leiden, 183-188; 
422 AC 12-6-1685, nr. 3.
423 AC 8-6-1685, nr. 3.
424 ELGG, inv. nr. 1/5, 1-9-1782; ibidem, 2-11-1783; ibidem, 3-12-1786. Zie ook ibidem, 7-1-1787, nr. 3.
425 DHGG, inv. nr. 264, 4de kluft, letter H (Hillegien Alberts). N.B. in 1797 werden verscheidene bedeelden ‘uitgedaan’ naar 

‘’t huis’, zie vermeldingen in DHGG, inv. nrs. 264-266.
426 Deze en de navolgende gegevens zijn gebaseerd op DHGG inv. nrs. 2-12 en 261-266.
427 De weigeringen dateren voornamelijk van 1792 (11) en 1794 (4). De twee uitzonderingen op de jaren negentig betreffen 

de jaren 1786 en 1787.
428 Gebaseerd op DHGG inv. nrs. 264-266.
429 In de trouwboeken van de gereformeerde kerk van Groningen wordt de verlening van een dergelijke toestemming regel-

matig vermeld.
430 DHGG, inv. nr. 7, not. 2-3-1771.
431 DHGG inv. nr. 261, 2de kluft, letter C, 3-4-1790; ibidem, inv. nr. 263, 5de kluft, letter H, 10-4-1786. ibidem, inv. nr. 

262, 5de kluft, letter J, 1-12-1770; ibidem, inv. nr. 8, 4de kluft, 1-8-1778. ‘Subsisteren’ en ‘erneren’ zijn in beide gevallen 
termen die betrekking hebben op het kunnen voorzien in het eigen onderhoud.

432 DHGG, inv. nr. 263, 7de kluft, letter A.
433 DHGG, inv. nr. 8, not. 5-9-1778. De diaconierekening van 1696/1697 vermeldt bij de ‘extraordinaris uijtgave’ op 28-7-

1696 ‘voor 2 kettijs en 2 blocken voor 2 vrouwen die t bedelen niet wilden laten’ in: DHGG, inv. nr. 525, rek. 1696/1697, 
fol. 108.

434 ‘kwaadwilligheid’ in: DHGG, inv. nr. 7, not. 2-11-1775; ibidem, inv. nr. 261, 5de kluft, letter A (Annigien Hansens) en 
in ibidem, inv. nr. 262, 8ste kluft letter J (Jan Holman) 1771; ‘quaataardigheid’; in ibidem, inv. nr. 261, 5de kluft, letter A 
(Abraham Straatman) 25-1-1744; ‘quade mont’ in: ibidem, inv. nr. 261, 5de kluft, letter T (Trientje Everts) 9-8-1749. 

435 DHGG, inv. nr. 261, 6de kluft, letter D (Derkien Adams) 19-4-1751; ibidem, 1ste kluft, letter C (Claas Jans) 8-7-1752.
436 DHGG, inv. nr. 262, 9de kluft, letter J (Jantien Engberts) 1-11-1773; ibidem, 6de kluft, letter G (Grietje Alefs) 17-3-1777; 

ibidem, letter J (Jantje Roebers) 25-1-1777; ibidem, letter S (Swaantie Philippus) 25-4-1775.
437 DHGG, inv. nr. not. 3de kluft 30-8-1751.
438 DHGG, inv. nr. 3, not. 9de kluft, 23-4-1757; ibidem, inv. nr. 5, not. 7-5-1763; ibidem, inv. nr. 7, not. 6-5-1775; ibidem, 

inv. nr. 9, not. 7-4-1781; inv. nrs. 261, 262 en 263 alle betreffende 9de kluft, letter A (Anna Jochums).
439 Koorn, ‘Illegitimiteit en eergevoel’, 75-76: in de tweede helft van de achttiende eeuw kende West-Europa een spectaculaire 

stijging van het aantal buitenechtelijke geboorten. 
440 DHGG, inv. nr. 7, not. 2-7-1774.
441 SR, inv. nr. III ii 6, fol. 16v, 30-6-1794. Zie tevens Huussen, ‘Gezinscriminaliteit in Groningen’, 163, noot 22.
442 DHGG inv. nrs. 263, 264, letter M.
443 Faber en Van Leeuwen, Amsterdamse katholieke bedeelden, 20. In zeventiende-eeuws Delft maakte de diaconie ook al 

gebruik van een overzichtelijke administratie en een procedure met briefjes. Zie hiervoor: Van der Vlis, Leven in armoede, 
296-297. Van Wijngaarden maakt daar voor Zwolle geen melding van.

444 Zie onder meer DHGG, inv. nr. 3, 3-12-1756, 4de kluft, Geesje Geerts; ibidem, inv. nr. 7, not. 6-10-1770, 5de kluft, 
Geertruid Engberts; ibidem, not. 6-4-1771, 5de kl., Abr. Muller.

445 AC 6-6-1660, nr. 5.
446 AC 8-11-1615, nr. 1.
447 AC 21-1-1672, nr. 9. Zie ook ibidem, 6-3-1672, nr. 2.
448 AC, 22-6-1779, nrs. 6 & 7. Getuige de vermelding in ibidem, 17-9-1679, nr. 3, heeft dit onderzoek inderdaad plaatsge-

vonden, maar de uitkomst daarvan vermelden de acta niet.
449 Het betreft, afgezien van het eerstvolgende voorval, uitsluitend fraudegevallen die vermeld werden in de notulen en pro-

tocollen van de diakenen, DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266, die gezamenlijk de periode 1731-1795 bestrijken.
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450 DHGG, inv. nr. 314, 2de kluft, Annegien Berents; ibidem, inv. nr. 3, not. 23-9-1740; ibidem, inv. nr. 261, 3de kluft, letter 
G; ibidem, inv. nr. 3, not. 5-10-1754.

451 DHGG, inv. nr. 3, not. 21-2-1750; ibidem, inv. nr. 261, 8ste kluft, letter J.
452 DHGG, inv. nr. 263, 6de kluft Janna Jansen (21-10-1753).
453 DHGG, inv. nr. 7, not. 2-6-1770; ibidem, inv. nr. 4, not. 4de kluft, 5-9-1760; ibidem, inv. nr. 10, 2-2-1782; ibidem, inv. 

nr. 262, 4de kluft, letter L, 22-3-1777. Ook deze straf was van tijdelijke aard. Zij ontving in ieder geval weer bedeling in 
1782. Zie hiervoor: ibidem, inv. nr. 10, not. 2-2-1782.

454 DHGG, inv. nr. 8, not. 4de kluft, 15-3-1777; 3-1-1778; 10-1-1778; 7-2-1778; 6-6-1778; 13-6-1778; 18-7-1778; 25-7-
1778; 1-8-1778. 

455 DHGG, inv. nr. 262, 9de kluft, letter F; ibidem, inv. nr. 6, not. 1-8-1767.
456 AC 18-7-1658, nr. 3.
457 AC 30-11-1675, nr. 3.
458 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 143; Van der Vlis, Leven in armoede, 27 (aantal huishoudens); ibidem, 296-299.
459 Pot, Arm Leiden, 206. Pot geeft helaas niet aan, of de frauderende bedeelden voor bepaalde of onbepaalde tijd van bedeling 

werden uitgesloten.
460 AC 10-1-1664, nr. 5; ibidem, 14-2-1664, nr. 4; ibidem, 28-5-1665: ‘Harmen Lubberts gewesene armedienaer was (gelijc 

D. Martinus mede verhaelde) in presentie van sijn E[dele] in’t collegie der br[oederen] diaconen overtuight (benevens vele 
andere lanckduirige quade suspicien) dat hij vele breucken hadde ingeeijscht en niet overgelevert dat hij veelmaels op’t 
Zuiderkerckhoff de collecten bij de dode verswegen en ingehouden hadde, en daerom van sijn ampt afgesett was. Waer 
op nodigh geoordeelt is, dat dese kerckroverie aen des H. Raedts sal bekent gemaeckt worden, om sodane bose daden te 
straffen, en dat men tot dien eijnde de gewesene boeckhouder versoecken sal om punctuelijck dusdane feijten opte tekenen 
en aende des H[ooghmoghende] H[eeren] des raedts overtegeven’. Zie tevens AC 6-6-1666; ibidem, 22-7-1666; ibidem, 
5-12-1666. Tevens vermeld in: Van der Veen, ‘Eene diaconie’, 163.

461 DHGG, inv. nr. 10, not. 10-1-1784; ibidem, 17-1-1784; ibidem, 24-1-1784; ibidem, 31-1-1784; ibidem, 7-2-1784; 
ibidem, 14-2-1784; ibidem, 21-2-1784; ibidem, 13-3-1784; ibidem, 20-3-1784; ibidem, 27-3-1784; ibidem, 3-4-1784; 
ibidem, 10-4-1784; ibidem, 17-4-1784; ibidem, 1-5-1784.

462 DHGG, inv. nr. 6, not. 8-7-1769; RR 10-7-1769.
463 AC 11-5-1683, nr. 1; ibidem, AC 5-8-1683, nr. 1.
464 AC 20-3-1687, nr. 1; ibidem, 3-4-1687, nr. 1; ibidem, 10-4-1687, nrs. 1-4 (uitsluiting avondmaal en buil); ibidem, 8-5-

1687, nrs. 1-3; ibidem, 29-5-1687, nrs. 2, 6-8; ibidem, 26-6-1687, nrs. 1-4 (vermelding boekje in nr. 3 – helaas is dit 
werkje niet meer te achterhalen); ibidem, 28-8-1687, nr. 1.

465 AC 8-12-1687, nr. 2.
466 AC 13-5-1688, nr. 2; ibidem, 17-5-1688, nr. 2; ibidem, 27-5-1688, nr. 3; ibidem, 18-11-1688, nrs. 1 & 3; ibidem, 25-11-

1688, nr. 1-3; ibidem, 16-12-1688, nr. 3; ibidem, 20-1-1689, nrs. 1 & 2; ibidem, 27-1-1689, nrs. 1-6; Ook de uitgegeven 
geschriften van de diaconie en de weduwe Wils waren niet te traceren. Zie tevens Van der Veen ‘Eene diaconie’, 165.

467 DHGG, inv. nr. 7, not. 5-1-1771; ibidem, not. 2-2-1771. Zie ook ibidem, inv. nr. 8, not. 29-11-1777. In 1785 maakte 
diaken Engelhart (Bernardus Engelhart, verkozen: AC 25-4-1782; vertrokken: AC 11-5-1786) zich schuldig aan verduis-
tering van gecollecteerde gelden, zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 10, not. 16-4-1785.

468 DHGG, inv. nr. 7, not. 4-3-1775.
469 AC 16-1-1639, nr. 1. Zie tevens ibidem, 27-3-1639, nr. 4; ibidem, 1-5-1639, nr. 2.
470 Veldman, Leven en werk, (ongepagineerde pagina’s 1-4). 
471 RR 5-2-1784.
472 Voor de fraudegevallen in verband met het diaconiebrood, zie deel A, hoofdstuk 5: ‘Het dagelijks brood’; voor de kwestie 

van de slechte kwaliteit van de diaconie-doodskisten zie deel A, hoofdstuk 5: ‘Begrafenis’.
473 Deze gegevens zijn gebaseerd op: DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. Er gold gedurende de Republiek een gebod om in 

geval van een gemengd gereformeerd-rooms-katholiek huwelijk, de kinderen in de eerstgenoemde religie op te voeden, zie: 
Vos-Schoonbeek, ‘Roomsgezinden voor de rechter’, 38.

474 DHGG, inv. nr. 3, not. 28-3-1746.
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475 SR, inv. nr. III cc 3, fol. 69 (27-10-1646). Zie tevens ibidem, fol. 74: ‘Jan Boelens Sijlbaeck ende sijne huijsfr. legateren 
an de armen van hun gemeente 300 g[u]l[den]’ (19-1-1647); ibidem, fol. 104: ‘Alle Popkens ende Thietien eheluiden 
legateren an d’armen ter plaetsen vijftien car. gld. die nae des eersten dood uijtgekeert sullen worden (25-3-1651). Andere 
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kwijnende ‘huisnijverheid’, want nog in het jaar van aanstelling, 1686, klaagde de nieuwe breimeester, ditmaal over luiheid 
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616 Zwitzer, De militie van den staat, 56-57.
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617 SVG, inv. nr. 1066er: Resolutie van de Gedeputeerde Staten van Stad en Lande tegen het aannemen minderjarige soldaten, 
31-1-1701. Het plakkaat werd nog eens vernieuwd in 1728. Beide plakkaten worden tevens vermeld in Woldendorp, Twee 
eeuwen, 114.

618 RR 11-12-1726.
619 RR 20-1-1769; verwijst naar RR 20-2-1750 en plakkaat GS 31-1-1743. Zie ook RR 2-2-1769; ibidem, 4-2-1769; ibidem, 

11-2-1769.
620 RR 5-3-1772; ibidem, 7-3-1772; ibidem, 14-5-1773.
621 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 86.
622 Ibidem, 86-87.
623 Zie hiervoor: ‘De financiering van het onderhoud van arme soldatengezinnen’; Woldendorp, Twee eeuwen, 11.
624 Buursma, ‘Wees gegroet’, 3.
625 Gegevens betreffende de tinnegieterscarrière met vriendelijke medewerking van Jan Westers.
626 McCants, Civic Charity in a Golden Age, 201-202.
627 SVG, inv. nr. 1314r, nr. 2 , art. V.
628 Van der Vlis, Leven in armoede,
629 AC 31-8-1684, nr. 2; ibidem, 26-2-1687, nr. 2: er bleken in 1684 acht schoolmeesters te zijn. Drie jaar later waren het 

er negen. Waarschijnlijk betekende dit, dat er één schoolmeester per kluft was. ‘Schoolmeesters tractementen’, 47: volgens 
deze ongedateerde aantekening van provinciale gegevens telde de Stad acht ‘duitse Schoolmeesteren’, die tezamen voor 996 
gulden aan traktementen ontvingen.

630 AC 28-6-1637, nr. 6. Zie tevens ibidem, 23-8-1637; AC 6-9-1637, nr. 2; wat de rest van het verzoek betrof, zouden de 
schoolmeesters zich tot de raad moeten richten. De kerkenraad stelde echter zelf reeds een commissie in om te denken 
over het onderwijs van kinderen van arme burgers en soldaten.

631 AC 4-4-1638; ibidem, AC 21-11-1638.
632 AC 31-8-1684, nr. 2.
633 AC 8-6-1685, nr. 3.
634 DHGG, inv. nr. 3, not. 5-3-1751: Zo besliste de magistraat naar aanleiding van een verzoek van de diaconie in 1751 dat 

de schoolmeesters van de drie hoofdkerken en de beide weeshuizen ‘conform school reglement de d[at]o 30 aug[ustus] 
1730’ de diaconiekinderen gratis zouden onderwijzen; RR 19-4-1683: De magistraat bepaalde in 1783, dat ‘duitse schoel-
meesters dewelcke alhier stipendien genieten’ zouden voortaan de kinderen van degenen die door de diaconie werden 
onderhouden ‘vergeefs (= voor niets) sullen hebben te leeren’. Zie ook ibidem, 3-1-1638, nr. 1. Op het platteland kwam dit 
ook algemeen voor: de betaling van uitgaven aan schoolgeld, leermiddelen en turf voor arme kinderen kwam dan eveneens 
ten laste van de plaatselijke diaconie. Zie hiervoor: Bottema, Naar school in de Ommlanden, 85-86.

635 AC 21-8-1681, nr. 2.
636 AC 26-5-1689, nr. 3; ibidem, 9-3-1692, nr. 3; Somberch verdedigde zich tegen deze door vaandrig Woldringh ingebrachte 

beschuldiging, zie ibidem, 24-4-1692, nr. 4; ibidem, 28-5-1693, nr. 2; ibidem 25-8-1695, nr. 2; ibidem, 9-3-1692, nr. 3.
637 AC 29-5-1701, nr. 3.
638 AC 24-2-1704, nr. 2.
639 AC 21-8-1707, nr. 3; ibidem, 24-5-1705, nr. 2; ibidem, 21-8-1707, nr. 3; ibidem, 27-11-1707, nr. 3. Zie ook ibidem, 

7-12-1707, nr. 3; ibidem, 26-2-1708, nr. 2; ibidem, 26-8-1708, nr. 3. In 1718 werd voorgesteld deze vergoeding vanwege 
de hoog oplopende bedragen en de slechte toestand van de diaconie te laten vervallen. Zie hiervoor: ibidem, 8-12-1718, 
nr. 3.

640 AC 15-6-1749, nr. 1 (daarop werden enige artikelen opgelezen, maar niet vermeld in de acta!).
641  AC 15-1-1682, nr. 3; Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 84-86. In 1692 nam het weeshuis een zekere Philippus 

Huneken op die reeds in het derde jaar van de Latijnse School zat. Hij maakte zich tijdens zijn universitaire studie eveen-
eens schuldig aan ‘leegloopen’, waardoor hij mei 1698 zijn studie theologie gedwongen moest opgeven. De voogden die 
hem zeer traag oordeelden, slaagden er uiteindelijk met moeite in om hem te besteden als knecht bij het wijnhuis. 

642 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 28-41. Het inkomen van de ‘eerste schoolmeester’ die tevens was belast met het 
breionderwijs, was als volgt samengesteld: 75 gulden op order van de scholaren van het kantoor van de rentmeester der 
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provinciale goederen, 150 gulden uit het kantoor van de ontvanger-generaal en 58 gulden van het breihuis. Voorts vrije 
woning en turf. Tot 1669 genoot de schoolmeester als aanvullende emolumenten nog een mud rogge per kwartaal, een 
kwart van een geslacht rund, een half varken, maandelijks een halve ton bier, elke herfst een ‘schier’ en ten slotte van de 
diaken-boekhouder vier mud rogge. In genoemd jaar kwamen deze emolumenten te vervallen vanwege de belabberde 
tijdsomstandigheden.

643 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 49-50.
644 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 5.
645 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 11-13. Met de ‘zendbrieven’, worden waarschijnlijk niet de brieven van de 

apostelen uit de Bijbel bedoeld, maar een verzameling briefvoorbeelden; de ‘Historiën’ was een boek, vergelijkbaar met 
de Historiën van Tobias; de ‘Psalmen’, het ‘evangelie’ en de ‘Spreuken Salomons’, verwijzen naar gedeelten van de Bijbel. 
De ‘Trap der Jeugd’ bevatte tevens catechismusvragen, zie hiervoor: Bottema, Naar school in de Ommelanden, 63; verdere 
beschrijving in: ibidem, 55-57, waar tevens andere schoolboekjes worden behandeld.

646 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 43-45.
647 Ibidem, Opvoeding en onderwijs, 46-48, 88.
648 Zie de tabellen in: Woldendorp, Twee eeuwen, 142-149.
649 Holthuis, Roode Wezen, 272. (271-276).
650 AC 21-8-1681, nr. 2; ibidem, AC 20-11-1681, nr. 1; ‘clachte dat seecker Lutherse schoolhielde’: AC 28-5-1682, nr. 2.
651 AC 26-2-1687, nr. 2.
652 AC 9-12-1722, nr. 4.
653 RR 26-1-1756. Zie tevens Spaans, Armenzorg in Friesland, 317-319. Volgens een toelichting van Leeuwarder armen-

voogden was de gebrekkige kennis van arme kinderen verantwoordelijk voor de toenemende armoede en moreel verval. 
Arme kinderen groeiden op zonder godsdienstonderwijs en ontzag voor de overheid. Vloekend, schooiend en bedelend 
schuimden zij de straten af. Op oudere leeftijd misten zij zodoende de discipline een vak te leren. De geringe inkomsten 
uit thuiswerk of losse arbeid resulteerden vaak in armoede en daarmee een beroep op de armvoogdij.

654 AC 28-11-1757, nr. 5.
655 DHGG, inv. nr. 8, not. 4-10-1777. Zie voor het optreden van de diaconie ten aanzien van schoolverzuim tevens de para-

graaf ‘Bedeling als tuchtmiddel’. 
656 DHGG, inv. nr. 4, not. 7-10-1758; ibidem, not. 4-8-1759: ‘Albert Hindriks in consistorij sijnde geciteert om reden te 

geven waer om desselfs soon in enige tijd niet in de school waer geweest, en dezelve niet zijnde gecompareert, is gecas-
seert’.

657 DHGG, inv. nr. 6, not. 4-10-1767. Incidentele steun: ibidem, in inv. nr. 7, not. 9-1-1773; ibidem, not. 14-8-1773; 
ibidem, not. 11-12-1773; ibidem, not. 8-1-1774; ibidem, not. 31-1-1774; ibidem, not.5-3-1774; ibidem, not. 7-1-1775; 
ibidem, not. 28-1-1775; opname in reguliere bedeling: ibidem, not. 4-2-1775. Zie tevens ibidem, inv. nr. 262, 3de kluft, 
letter J. 

658 DHGG, inv. nr. 7, inv. nr. 262, 2de kluft, letter M. Andere vermeldingen van staking van de bedeliung wegens schoolver-
zuim: DHGG, inv. nr. 4, not. 8-6-1759; ibidem, inv. nr. 6, not. 1-11-1766; ibidem, not. 6-6-1767; ibidem, inv. nr. 262, 
5de kluft, letter A (Angenieta Roelfs); ibidem, inv. nr. 7, not. 25-9-1773; ibidem, inv. nr. 262, 2de kluft, letter A (Annegien 
Jacobs); ibidem, inv. nr. 8, not. 13-12-1777. De verplichting tot schoolbezoek op straffe van stopzetting van de bedeling 
was elders ook gebruikelijk, zie hiervoor: Sleebe, In termen van fatsoen, 102.

659 DHGG, inv. nr. 10, not. 5-7-1783; ibidem, not. 29-5-1784: Carel Jurjens, ‘verzoekende een halve uitboedeling is daar in 
gedifficulteert uit hoofde dat niet langer na de school wilde gaan’.

660 DHGG, inv. nr. 8, not. 25-10-1777; ibidem, not. 1-11-1777; ibidem, 6-9-1774; AC 2-9-1685, nr. 2.
661 DHGG, inv. nr. 6, not. 4-2-1769.
662 ELGG, inv. nr. 1/5, 7-1-1787, nr.7.
663 Spaans, Armenzorg in Friesland, 312, 317-319.
664 AC 29-9-1663, nr. 2.
665 AC 9-6-1669, nr. 9.
666 AC 29-11-1696, nr. 2.
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667 AC 6-12-1724, nr. 5; ibidem, 20-4-1725, nr. 1. Zie ook: ibidem, 29-4-1725, nr. 3. Vervolgens stond dit onderdeel meer-
malen op de agenda.

668 AC 5-12-1725, nr. 5; gezien het vooreerst uitblijven van een oplossing, komt deze kwestie opnieuw meermalen ‘pro 
memorie’ op de agenda. Er was omstreeks deze tijd tevens sprake van een ‘catechiseerboekje’.

669 AC 25-8-1726, nrs. 7 & 8; ibidem, 23-2-1727, nr. 6. Dit punt speelde nog in het voorjaar van 1728: zie ibidem, 30-3-
1728, nr. 6.

670 RR 13-6-1738.
671 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 43, 96-98.
672  Ibidem, 97-101; Woldendorp, Twee eeuwen, 85. Groenveld, ‘De Republiek’, 190-191. Groenveld vermeldt dat de proble-

men met de kerkgang van weeskinderen alom in de Republiek speelden.
673  RR 4-9-1774: als ‘catechisatiemeester’ wordt genoemd Pieter Convent als opvolger Hindrik Balster. 
674  DHGG, inv. nr. 7, not. 12-3-1774; ibidem, not. 2-4-1774.
675  DHGG, inv. nr. 8, 19-9-1778.
676  DHGG, inv. nr. 6, not. 30-4-1768; ibidem, inv. nr. 9, 3-3-1781; ibidem, inv. nr. 6, not. 6-9-1768; ibidem, inv. nr. 10, 

26-10-1782; ibidem, not. 7-6-1783; ibidem, inv. nr. 9, not. 3-6-1780; ibidem, inv. nr. 8, 16-8-1777; ibidem, inv. nr. 263, 
1ste kluft, letter P (Philippus Kars).

677 DHGG, inv. nr. 3, not. 1-5-1762. Knopenmaken was in zeventiende-eeuws Zwolle een vrij algemene bron van inkomsten 
voor bedeelden. Zie tevens DHGG, inv. nr. 9, not. 4-3-1779; ibidem, inv. nr. 11, not. 9-3-1793.

678 Molenmaken: DHGG, inv. nr. 263, 1ste kluft, letter A (zoon Afijn Berents, 1789); boekbinden: ibidem, 1ste kluft, letter 
E (kind Elisabeth Nantkes, 1785); dekenweverij: ibidem, 6de kluft, letter G (kind Geert Jans wed., 1785); korvemaken: 
ibidem, 6de kluft, letter E (twee kinderen Egberdina Jans, weduwe Jeronimus, 1785); ibidem, 7de kluft, letter G (Grietje 
Christaans, 1785); ibidem, 6de kluft, letter A (kind Aaltje Staats, 1787). Zie voor het wolkammen deel B, onder hoofdstuk 
4: ‘Werk’. Het betrof in totaal 33 jongens aan wie de diaconie wolkammen verstrekte.

679 Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, 112.
680 Tellingen gebaseerd op de gegevens in: DHGG, inv. nrs. 2-12, 260-266.
681 Groenveld, ‘De Republiek’, 206.
682 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 62-63, tevens op p. 70 een tabel met leeftijden waarop jongens bij een ambacht 

werden besteed. 
683 Ibidem, 62-73, 77-84, 87.
684 Ibidem, 72-73. Zie tevens GW, inv. nr. 252. Diverse weesjongens wilden in 1713 niet langer blijven bij de mutsenmaker-

Corte, die zich te buiten ging aan sterke drank: ibidem, 71.
685 Ibidem, 93. Over de opleiding van de meisjes zijn maar weinig gegevens overgeleverd. ‘Speldenwerken’ was een vorm van 

kantklossen: ‘kantwerken met behulp van spelden (volgens Van Dale).
686 Ibidem, 89-91.
687 Ibidem, 91-92. Volgens Van Dale is ‘wollenaaien’ het vervaardigen van wollen kleding.
688 Ibidem, 5-6, 88-89. Maria Petjes was opgenomen op twaalfjarige leeftijd en had zich dus sedertdien de schrijfkunst niet 

machtig kunnen maken.
689  Ibidem, 5-6, 88-89.
690 Ibidem, 64-65, 67 (tabellen), 76 (tabel).
691 Overigens was volgens Van Royen de betekenis van de Groninger scheepvaart omstreeks 1700 gering en had deze als bron 

van werkgelegenheid weinig betekenis, zie hiervoor: Van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot, 105. 
692 Holthuis, Roode Wezen, 342-343. Helaas is er vanwege het ontbreken van gegevens over beroepsopleidingen bij het Roode 

Weeshuis geen vergelijking mogelijk, al bestaat het vermoeden dat het beeld niet essentieel zal hebben afgeweken van dat 
bij de diaconieweeshuizen.

693 De uitboedeling en eventuele bijkomende bijzonderheden vermeldden de diakenen in de notulen: DHGG, inv. nrs. 
3-12.

694 DHGG, inv. nr. 5, not. 27-8-1763.
695 DHGG, inv. nr. 8, not. 1-11-1777.
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696 DHGG, inv. nr. 6, not. 4-2-1769.
697 DHGG, inv. nr. 3, not. 1-10-1757. Zie ook ibidem, inv. nr. 7, not. 4-7-1772 waarbij een uitboedeling werd verzocht 

voor de dochter van Jan Jacobs weduwe ‘niettegenstaande deselve swarigheit maakten haar dit te accorderen, wegens min 
gevordertheit in ‘t leesen en schrijven’. De diaconie liet de kwestie over aan de diakenen van de kluft. Het is niet bekend 
of de dochter daarop haar uitboedeling heeft ontvangen.

698 DHGG, inv. nr. 9, not. 29-4-1780.
699 DHGG, inv. nr. 6, not. 7-10-1769.
700 DHGG, inv. nr. 10, not. 29-5-1784.
701 DHGG, inv. nr. 7, not. 3-2-1770.
702 Ter Laan, Groninger Encyclopedie, 581: de ‘Oude Mei’ (12 mei) was in Groningerland de datum waarop boerendienst-

boden werden opgezegd of aangenomen. In het Westerkwartier was de ‘Oude Mei’ nog lang de algemene verhuisdag. In 
Friesland was deze datum vóór de Tweede Wereldoorlog eveneens de algemene verhuisdag en fungeerde hij eveneens als 
een veelgebruikte datum bij huurovereenkomsten, zie hiervoor: Brouwer, Encyclopedie van Friesland, 513.

703 Gras, ‘Waren de Drenten achterlijk’, 81-99; De Swaan, Zorg en de staat, 53.
704 Ibidem, 50-55.
705 Ibidem, 50-55.
706 Van Dillen, Van rijkdom en regenten, 302-303.
707 Prak, Gouden Eeuw, 163.
708 Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten’, 349-350.
709 In een overzicht van stadsresoluties dat is opgemaakt door Feith, plaatst hij de omtrent het tuchthuis genomen besluiten 

onder de kop ‘Spinhuis’, zie hiervoor: ‘Alphabetisch Register op Resolutien van de Regering der Stad Groningen over de 
jaren 1605 tot 1816’, dl. IV, fol. 88; Kampman, ‘Het tuchthuis’, 70-71.

710 Zie hiervoor o.a. Prak, Gouden Eeuw, 118-119.
711 AC 19-3-1617. Zie tevens ibidem, 11-11-1618; ibidem, 25-11-1618.
712 AC 19-3-1617; het verzoek om een werkhuis herhaalde de kerkenraad wederom in 1618: RR 8-12-1618 ‘dat sulke warck-

huis opgerichtet werde’. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 30.
713 RR 14-7-1619.
714 Smitz, ‘Vanden secours’, 70.
715 Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 30.
716 RR 23-4-1619.
717 Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 30-31.
718 RR 12-4-1634; AC 28-1-1634; ibidem, 15-2-1634; ibidem, 16-4-1634. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale 

armenzorg’, 54, 57; AC 6-6-1638, nr. 3.
719 De uitgaven voor het werkkapitaal staan vermeld in de diaconale rekeningen van 1633/1634 onder ‘Extra-ordinaris’ 

(15-10-1634) en 1634/1635. Het traktement voor de spinhuismeester staat in de rekeningen vanaf 1635/1636 onder het 
hoofdstuk ‘Extra-ordinaris’ en vanaf 1638/1639 onder het hoofdstuk ‘Uitgaande lasten’. De diaconie betaalde eveneens de 
huishuur van de spinhuismeester, ten bedrage van 52 gulden. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 
57 en noten op p. 83.

720 AC 15-5-1639; ibidem, 23-5-1639; ibidem, 5-6-1639; ibidem, 17-6-1639; ibidem, 7-8-1639; ibidem, 4-3-1639; ibidem, 
2-10-1639; ibidem, 23-10-1639; ibidem, 20-11-1639, 6; ibidem, 4-12-1639, 3; ibidem, 15-1-1640; ibidem, 19-2-
1640.

721 AC 10-2-1641, nr. 3; ibidem, 17-11-1641, nr. 2.
722 De ‘meester’ van het spinhuis, Geert Harmens kreeg volgens de diaconierekening van 1641-1642 nog een halfjaar trak-

tement ten bedrage van 50 gulden. In de rekening van 1642-1643 worden dergelijke uitgaven niet meer vermeld. Zie 
hiervoor: DHGG, inv. nr. 508, fol. 170. 

723 RR 23-6-1648; ibidem, 24-2-1641, nr. 8.
724 AC 9-5-1675, nr. 2.
725 RR 30-9-1686; ibidem, 11-12-1686.
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726 Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 47-48.
727 SVG, inv. nr. 1314r, no. 152 I, 5-9-1681; ibidem, 21-2-1673.
728 RR 26-9-1673, De boekhoudend diaken merkte ook in 1674 op, ‘dat tegenswoordig occasie waer om de draeperije voort 

te zetten waer toe deselve [= ‘vaste en starcke loije bedelaeren’, A.B.] seer wel conden geemploijeert’, zie hiervoor: RR 
28-11-1674.

729 RR 18-11-1682; ibidem, 29-6-1682; ibidem, 6-7-1682. Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 51-52.
730 RR 26-10-1682. Zie ook Woldendorp, Twee eeuwen, 38.
731 RR 22-1-1683. Grein is een sterke wollen, katoenen of linnen stof. Zie: Veldman-Planten, ‘Verklarende woordenlijst’, 

307.
732 RR 19-2-1683. Zie ook Woldendorp, Twee eeuwen, 38-39.
733 Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 85.
734 RR 23-8-1683.
735 Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 54, 85. Zie tevens Woldendorp, Twee eeuwen, 39, noot 1.
736 RR 31-5-1688; ibidem, 12-7-1688; ibidem, 22-10-1688. Zie tevens Woldendorp, Twee eeuwen, 39, noot 1.
737 AC 20-11-1692, nr. 4. Onderwijl was in de Stad ook nog een zekere Salomon Boucher in de textielindustrie actief. 

Boucher had in 1693 op zijn verzoek aan de magistraat de toezegging gekregen dat het Groen Blauwe Weeshuis hem tien 
kinderen ter beschikking zou stellen om zijde te spoelen en daarvoor wekelijks een bepaalde som te betalen, mits hij voor 
hun arbeid betaalde. Zie hiervoor: RR 2-2-1693

738 RR 8-4-1696; ibidem, 28-5-1696. Zij moesten daartoe jaarlijks 50 caroligulden huur betalen. Reparaties aan het 
Fraterhuis moesten zij zelf (laten) uitvoeren, maar ze mochten de onkosten daarvan korten op de huur. Tenslotte moesten 
zij bij vertrek alles ‘in staat’ achterlaten.

739 RR 19-11-1686; ibidem, 25-2-1787; DHGG, inv. nr. 523, fol. 63: 75-18-: ‘wegens ’t vervoeren, en op en afte arbeijden 
van de solder van het Stadts Magesijn sekere rogge om plaats te maken tot het spinnen van garen daar het zeijldoek van 
geweven wordt’; ibidem, fol. 63v. (1687) 4-18-: ‘voor een schale, wigte, en tafel in ’t werckhuis in Hardingestraate geko-
men’; inv. nr. 523, fol. 71v. (1688) ‘betaalt aan Jacob Gerridts de sum[ma] van drie car[oli] g[u]l[den] vier st[uiver wegens 
’t bestellen van de hennip en t gare[n] van Amsterdam op Crommenije’.

740 Reglement van het werkhuis: RR 6-10-1687.
741 RR 5-8-1718. Een duit had een waarde van 1/8 stuiver; een oortje was ¼ stuiver.
742 RR 23-9-1718.
743 RR 4-7-1736.
744 RR 13-6-1738, waarin vermeld een octrooi van 10-12-1736.
745 Schut, De joodse gemeenschap in de stad Groningen, 53-54. Zie RR 17-1-1743.
746 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 162, 179, 181; Spaans, Armenzorg in Friesland, 346-347; Lootsma, 

‘Geschiedenis der zeildoekweverij’, 53, 56, 144.
747 AC 25-4-1728; ibidem, 11-05-1732; Holthuis, Roode Wezen, 438; AC 30-4-1747; ibidem 9-5-1751. Vermeldingen als lid 

gezworen meente in het regeringsboek: 1734, 1735, 1737, 1738, 1740, 1741, 1743, 1744, 1746, 1747; vermeldingen als 
keurheer: ibidem, 1735, 1747; vermelding als raadskeurheer, ibidem, 1745.

748 RR 30-6-1746.
749 RR 11-11-1747.
750 RR 7-11-1747.
751 DHGG, inv. nr. 3, not. 5-8-1752; AC 26-2-1758, nr. 3. Zie ook ibidem, 8-3-1758, nr. 4; ibidem, 28-5-1758, nr. 3; RR 

6-3-1758; ibidem, 21-6-1758. Zie tevens Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 62.
752 AC 11-7-1782 nr. 7; RR 23-1-1783.
753 RR 22-11-1783. Zie tevens ibidem, 14-5-1784; Groninger Courant, 27 november 1783.
754 Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, 370.
755 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 165, 170.
756 Ibidem, 165.
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757 Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen II, 346; Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-
industrie’, 113; Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 165-166, 169. Dat een werkhuis een bedreiging voor het 
plaatselijk bedrijfsleven kon vormen, erkende men door afspraken met lokale ondernemers te maken. Voor het aangeven 
van een bedelaar ontving men een premie van zes stuivers uit handen van de diakendienaar of schoutendienaar. Van den 
Eerenbeemt wijt het geringe aantal bedeelden dat de gang naar het werkhuis maakte aan de slappe opstelling van de dia-
kenen. Dat is niet geheel terecht, want verscheidene bedeelden bedankten voor het werkhuis en namen verlies van hun 
uitkering voor lief als consequentie. Bovendien blijkt uit bedeeldenlijsten aan het einde van de achttiende eeuw dat velen 
wegens gebreken, ziekten en ouderdom waarschijnlijk onvoldoende of in het geheel niet tot werken in staat waren.

758 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 166-167, 169-170.
759 Ibidem, 167.
760 Ibidem, 170-172; Smith, Geschiedenis der provincie Groningen, 370, vermeldt als sluitingsjaar 1797.
761 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, vii-xi en 1-57.
762 Pot, Arm Leiden, 55-57.
763 Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, 110-111, 127-136; Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspec-

ten van de stad’, 351.
764 DHGG, inv. nr. 3, not.5-2-1757.
765 DHGG, inv. nr. 6, not. 4-11-1769; ibidem, inv. nr. 7, not. 3-10-1772.
766 DHGG, inv. nr. 3, not. 6-12-1754; ibidem, 3-5-1755; ibidem, inv. nr. 5, 30-5-1761; ibidem, inv. nr. 262, 8ste kluft, letter J.
767 DHGG, inv. nr. 7, not. 8-12-1770; ibidem, inv. nr. 261, 3de kluft, letter A; ibidem, inv. nr. 262, 3de kluft, letter A.
768 DHGG, inv. nr. 3, not. 26-3-1746.
769 DHGG, inv. nr. 3, not. 3-2-1742.
770 DHGG, inv. nr. 7, not. 27-4-1771.
771 Zwitzer, De militie van den staat, 82-88.
772 Ibidem, 91-95.
773 Van Nimwegen, ‘Deser landen crijchsvolck’, 59.
774 Met dank aan Olaf van Nimwegen die mij hierop attent maakte, onder verwijzing naar een zich in het Nationaal Archief 

bevindend stuk, aanwezig in het Archief van de Staten-Generaal, inv. nr. 4941, Gedep. te Velde, ´s Gravenweert 22 augus-
tus 1622.

775 SVG, inv. nr. 1314r, nr. 2, (Armenordening 1610); een ‘teerpenninck’ = reisgeld.
776 RR 23-3-1622.
777 AC 1-7-1629.
778 AC 19-5-1672; 5-6-1672 (punt aangehouden).
779 AC 24-11-1672, ibidem, 4-12-1672: klachten, ‘dat vele soldaten die kranck waren de traktementen wierden onthouden’; 

mei 1674 vroeg de boekhoudend diaken ‘hoe ’t maken soude met de soldaten, vrouwen en kinderen, welker mannen of 
verstorven zijn of het leger volgen’, augustus 1674 klaagde hij, ‘dat de vrouwen der soldaten, die of haer leven voor ’t 
vaderlant gelaten hadden, of te velde waren, de diaconie anliegen tot desselfs grote beswarenis’. Oktober 1674 klaagde de 
diaconie ‘de grote menichte van weduwen en wesen der gestorvene soldaten’ die zwaar op de middelen drukte, zie: AC 
24-5-1674, nr. 6, ibidem, 30-8-1674, nr. 5, ibidem, 18-10-1674, nr. 1; In 1675 klaagde de diaconie bij het stadsbestuur 
over haar grote nood, ‘rijsende besonderlijck uit dat onderhout, ’t welck de soldatenvrouwen trecken’ en ‘het grootte verval 
der diaconie alhijr, werdende gecauseert door de mennichte der onvermogende vrouwen van de soldaten, de welcke tegen-
woordigh te velde zijn’. De problemen kwamen opnieuw ter sprake in januari en april 1676 en een laatste maal in januari 
1677. In reactie op een subsidieverzoek bij de provincie, lieten de Gedeputeerden een subsidie van 300 gulden volgen. 
Voorlopig was dit het laatste verzoek in een lange reeks. Er was sprake van in te dienen of daadwerkelijke subsidieverzoeken 
ten behoeve van soldatengezinnen in de jaren 1674-1676, zoals vermeld in: AC 24-5-1674, nr. 6; AC 30-8-1674, nr. 5; 
AC 18-10-1674, nr. 1; AC 29-8-1675, nr. 5; RR 25-11-1675, nr. 1; AC 14-1-1676, nr. 1. De subsidieverstrekking wordt 
vermeld in AC 23-4-1676.

780 AC 27-4-1690; ibidem, 10-6-1690; ibidem, 1-6-1691: ‘de grote beswaeringe [...] door de soldaten vrouwen uit de 
schansen tot ons overkomende, dewijl hare mannen te velde sijn,’en ‘’t verval en de grote beswaringe der diaconije door 
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de vele soldaten vrouwe hijr in de stadt, en noch andere uit de schansen tot ons overkomende’; RR 18-6-1696; ibi-
dem14-3-1700.

781 RR 19-6-1702; AC 25-5-1704, nr. 5; ibidem, 11-9-1704, nr. 9; RR 2-10-1705: ‘de soldatenvrouwen ende kinderen [...] 
welker getal nochtans groot is ende noch geduijrich aenwast’.

782 Israël, De Republiek, 1099.
783 RR 13-11-1747.
784 In Friesland kende men tijdens de Republiek soortgelijke inkomsten onder de noemer ‘armenoortjesgelden’ – zie Spaans, 

Armenzorg in Friesland, 75. In tegenstelling tot de situatie in Groningen bleven in Friesland de provinciale armenoortjes-
gelden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor de armenzorg.

785 RR 16-9-1626.
786 AC 17-10-1669; AC 8-10-1671.
787 RR 14-12-1629, op de ‘remonstrantie van boekhouder en diakenen ‘wegens de soldatenvrouwen en kinderen alhier ver-

armende en in armoede levende binnen deze stad’.
788 RR 9-11-1630. Deze lijst is helaas niet bewaard gebleven.
789 AC 23-11-1631.
790 Een volgende verzoek, in 1641, na een decennium van relatieve rust, ‘of men op den landsdach iets jaer[lijks] soude 

connen becomen tot v[er]lichtinge der diaconije on subsidieeren van de vrouwen en kinderen der te velde treckende sol-
daten’, hield waarschijnlijk verband met krijgshandelingen in of bij de Zuidelijke Nederlanden. Zie: AC 4-8-1641; Wijn, 
‘Krijgsbedrijven onder Frederik Hendrik’, 278-280.

791 AC 4-9-1667; ibidem, 15-9-1667; ibidem, 24-11-1667; ibidem, 4-12-1667. 
792 AC 19-5-1672; ibidem, 5-6-1672 (punt aangehouden).
793 AC 23-4-1676; van eerdere verzoeken is sprake in AC 24-5-1674; ibidem, 30-8-1674; ibidem, 18-10-1674; RR 22-7-

1675; AC 29-8-1675; ibidem, 26-11-1675; ibidem, 14-1-1676. Zie in verband met deze kwestie ook diaconaal overleg 
met het stadsbestuur: AC 11-7-1675; ibidem, 9-4-1676. Het werd daarna stil, maar in 1685 stak het probleem weer de 
kop op, want de kerkenraad stelde tot verbetering van de diaconale financiën voor, ‘dat neerstelijck ondersocht [wierd] of 
de vrouwen dier soldaten, die elders in guarnisoen leggen deselve oock konnen aldaar onder houden, gebruijckende die 
discretie om deselve hierte onderhouden soo het onmogelijck schijnt’. Zie: AC 26-4-1685.

794 AC 27-4-1690.
795 Zie hiervoor de aanvragen vermeld in AC 20-11-1692; ibidem, 19-4-1696; ibidem, 21-2-1697, ibidem, 21-2-1797.
796 De toekenningen van de subsidies door de Staten worden vermeld in: AC 20-11-1692; ibidem, 23-4-1693; ibidem, 

25-2-1694; ibidem, 7-3-1694; ibidem, 3-2-1695; ibidem, 6-3-1695; ibidem, 23-2-1696; ibidem, 19-4-1696; ibidem, 
21-2-1697; ibidem, 20-2-1698.

797 SVG, inv. nr. 1066er: ‘Extract uit het resolutieboek der Edele Mogende Heeren Staten van Stad en Lande 29 feb. 1700’: 
DHGG, inv. nr. 526, rekening 1698-1699, fol. 53-54, 56.

798 AC 21-10-1694.
799 Zie de overwegingen, verzoeken en besluiten daarop, zoals vermeld in: AC 12-2-1699; ibidem, 7-5-1699; ibidem, 27-9-

1699; ibidem, 26-11-1699 en de vergeefse verzoeken AC 25-2-1700; ibidem, 6-3-1700.
800 SVG, inv. nr. 1066er: ‘Extract uit het resolutieboek der Edele Mogende Heeren Staten van Stad en Lande 29 feb. 1700’.
801 Van der Ent en Enthoven, Gewestelijke financiën, 93. Zie tevens Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis’, 313-

314.
802 AC 27-2-1701, nr. 2.
803 AC 6-6-1703.
804 Deze mislukte pogingen worden vermeld in: AC 27-2-1707, nr. 4; ibidem, 9-3-1707, nr. 4: bespreking van de kerkenraad 

met de voorzitter van de Raad, leidde er toe dat op de Landdag een nieuwe aanvraag werd ingebracht, ‘Edoch hadden de 
Heeren van de Ommelanden oock ditmael daertoe niet konnen verstaen, so dat dese sake wederom vruchteloos is afgelo-
pen’. Zie tevens ibidem, 23-2-1710, nr. 4; ibidem, 5-3-1710, nr. 4; ibidem, 13-4-1710.

805 AC 8-9-1745, nr. 3. Zie tevens RR 7-9-1745.
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806 SVG, inv. nr. 1066er: kanttekening van de Ommelander syndicus in de marge van een blad met daarop: ‘Geaccordeert 
uit de Provinciale Cassa eens voor al 4000 g[u]l[den] zonder allerminste consequentie.’; ibidem, vermeld in ‘Extract uit 
het resolutieboek der Edele Mogende Heeren Staten van Stad en Lande 30 mei 1748’, als een bedrag van 4.000 gulden, 
uitgekeerd over vier kwartalen.

807 Smitz, ‘Vanden secours’, 76. Overigens waren soldatenkinderen ook in vredestijd in groten getale aanwezig in het wees-
huis, bijvoorbeeld in 1663, toen kinderen van soldaten het merendeel van de wezen in het ‘Kinder-Huijs’ uitmaakten. Zie 
hiervoor: RR 22-2-1663; AC 22-2-1663.

808 AC 23-11-1673, nr. 3; ibidem, 9-11-1679, nr. 4; ibidem, 10-3-1680, nr. 11; ibidem, 31-5-1680, nr. 4; ibidem, 9-6-1680, 
nr. 14; ibidem, 22-8-1680, nr. 4; ibidem, 22-8-1680, nr. 9: een register met kinderen van het diaconiekinderhuis en hun 
geboorteplaatsen overgeleverd aan de secretaris van de Stad.

809 AC 22-5-1698.
810 SVG, inv. nr. 1066er: ‘Extract uit het resolutieboek der Edele Mogende Heeren Staten van Stad en Lande 29 feb. 1700’.
811 AC 25-5-1704; GW, inv. nr. 252, ‘Memoriaalboeck’, 15-12-1704; RR 25-7-1705; ibidem, 3-5-1706; 
812 GW, inv. nr. 252, zie nrs. 157, 159, 177, 162, 182, 190, 204, 208, 216, 221, 224, 229, 242, 244 (2x), 247, 248 (2x), 

257, 264, 297, 310 en 311.
813 RR 26-10-1745; ibidem, 28-1-1747.
814 RR 16-09-1626.
815 AC 12-10-1675, nr. 1.
816 AC 17-1-1675, nr. 7; ibidem, 7-2-1675, nr. 3; ibidem, AC 30-5-1675, nr. 7.
817 AC 26-11-1699, nr. 3.
818 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 78.
819 AC 26-11-1699, nr. 4.
820 AC 25-2-1700, nr. 4; ibidem, 6-3-1700, nr. 4; RR 14-3-1700.
821 Spaans, Armenzorg in Friesland, 259-260, 286-287; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 77-78.
822 AC 9-3-1707 nr. 4; AC 14-4-1711, nr. 1; RR 20-4-1711; ibidem, 1-5-1711; AC 31-5-1711, nr. 6.
823 Israël, De Republiek, 1099; Formsma, Historie van Groningen, 267.
824 RR 6-4-1745.
825 RR 4-9-1744; deze resolutie resulteerde in de aanleg van een register, aanwezig in: DHGG, inv. nr. 314. Op basis van 

bovengenoemd register is duidelijk na te gaan, wat de legeronderdelen waren, waarvan de soldaten voor bedeling in 
aanmerking kwamen: het betrof de regimenten ‘Orange Groningen’ (sedert 1718 Regiment Oranje-Stad en Lande); 
en ‘Orange Vriesland’, waarvan het eveneens genoemde ‘Tweede Bataillon Vriesland’ deel zal hebben uitgemaakt (Dit 
regiment heette sedert 1702 officieel Regiment Oranje-Friesland en bestond uit twee bataljons). Voorts worden genoemd 
de regimenten van Veldtman (Dit regiment – in 1673 onder bevel van Rabenhaupt – viel sedert 13 november 1739 
onder commando van L. Veldtman), Lewe (Dit moet het regiment zijn geweest, dat in 1671 was opgericht als Regiment 
Rabenhaupt, en sedert 16-02-1730 onder bevel stond van G. Lewe van Aduard), Van Van Hessen Homburg (Mogelijk 
is dit het regiment, sedert 1692 onder bevel van Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg), Van Glinstra, Bentingh, 
Swartsenberg, de ‘Vriesche cavallerie’ en ten slotte de ‘artillerie’. Zie: http://members.lycos.nl/WilHermsen/ Dutch 
Regiments, resp. infanterie regiment 647a, infanterie regiment 639a, infanterie regiment 595b, infanterie regiment 671b 
cavalerie regiment 635e.

826 DHGG, inv. nr. 3, not. 26-3-1746; SVG, inv. nr. 308r, III (25-4-1746), dit plakkaat werd heruitgegeven in 1767: ibidem, 
inv. nr. 308r, IV (26-3-1767).

827 Zie hiervoor: SVG, inv. nr. 321r, dl. 41, rekesten 13-5-1746 (Frouke Geerts), 20-5-1746 (Lijsbeth Uildriks), 23-5-1746 
(Jan Gerrijts Backer), 7-6-1746 (huisvrouw Jan Utsweiler), 8-6-1746 (Aaltje Witsen), 9-6-1746 (Barber Freriks), 11-6-
1746 (huisvrouw Ernst Peltholt), 13-6-1746 (Ebelina Dijcama), 17-6-1746 (Hindrica Hartwijks), 20-6-1746 (Lijke 
Lourens), 22-6-1746 (Geertruid Hindriks), 23-6-1746 (huisvrouw Jacob Claassen), 28-6-1746 (Trijntje Martens), 
1-7-1746 (huisvrouw Thomas Bijleveld), 4-7-1746 (Antje Hagen), 4-7-1746 (Catharina Alberts), 4-7-1746 (Catharina 
Uildriks), 28-7-1746 (Petertje Hansen), 28-7-1746 (Catharina Johannis), 26-8-1746 (Geesijn Gosses), 3-9-1746 (Eeke 
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Laurens), 3-9-1746 (Trijntje Hoen), 3-9-1746 (Anna Barber), 3-9-1746 (Jenne Maria de Clercq), 23-9-1746 (Susanna 
Pagensteicher), 7-10-1746 (wed. Peter Jurgen), 21-10-1746 (Grietje Harms), 17-11-1746 (Marieke Jans).

828 RR 21-5-1746.
829 RR 15-4-1747.
830 RR 15-4-1747.
831 Hildebrand, ‘Verdedigingsmaatregelen in Stad en Lande’, 157-159, 163.
832  SVG, inv. nr. 1066er resolutie Landdag 7 juni 1753; DHGG, inv. nr. 656: de gereformeerde diaconie had in de jaren 

1749-1754 sluitende rekeningen, behalve in 1752, toen er een positief saldo was van zes gulden, en daarmee weinig speel-
ruimte voor grote uitgaven. 

833 RR 18-2-1755.
834 RR 24-3-1767; ibidem, 5-6-1667; ibidem, 23-6-1667; DHGG, inv. nr. 656: de gereformeerde diaconie had bijvoorbeeld 

in 1765 een zeer groot tekort van 3425 gulden, in het daaropvolgende jaar een gering batig saldo van 82 gulden en in 
1767 opnieuw een tekort, ditmaal ten bedrage van 701 gulden.

835 Zie onder andere RR 23-6-1767; ibidem, 23-9-1769; ibidem, 22-1-1770; ibidem, 3-2-1770.
836 RR 11-1-1781. Individuele kwesties: ibidem, 21-9-1781; ibidem, 13-6-1782. 
837  RR 23-1-1783; DHGG, inv. nr. 656: de gereformeerde diaconie had in 1782 een negatief saldo van 1820 gulden en in 

1783 een batig slot van 41 gulden.
838 RR 14-1-1789. Zie RR 4-4-1789.
839 SVG, inv. nr. 1066er, ‘Extract uit het resolutieboek der Stad Groningen 10 april 1784’ en een ongedateerd stuk zonder 

verdere aanduiding, dat gezien de overeenkomsten met het voormelde extract eveneens in 1784 kan worden gedateerd.
840 RR 1-11-1793; ibidem, 22-11-1793; ibidem, 14-2-1794.
841 RR 21-6-1793.
842 RR 9-4-1794; ibidem, 11-9-1794.
843 Jütte, Poverty and Deviance, 128-129.
844 Zie hiervoor: Hartog, Naamlijst van conventualen in gasthuizen 1630-1811. Dit op naam gealfabetiseerde overzicht is 

gebaseerd op de bewaard gebleven lijsten en rekeningen van een zestiental gasthuizen. Het betreft die van het Aduarder-, 
het Anna Varwers-, het Anthonie-, het Armhuiszittend-, het Arme Convents-, het Eenens-, het Vrouw Fransens-, het 
Geertruids-, het Heilige Geest-, het Jacob en Anna-, het Mepschen-, het Ubbena-, het Zeils- en het Jannes Baroldigasthuis, 
alsmede het Fraterhuis en het Menoldaconvent. Volgens dit overzicht worden in de oorspronkelijke lijsten en de rekenin-
gen slechts weinig beroepen vermeld. Gerichte naspeuringen in andere archivalia naar beroepen van de conventualen of 
van hun partners zouden in het kader van dit onderzoek te veel tijd vergen. Henk Hartog was zo vriendelijk een overzicht 
per gasthuis beschikbaar te stellen, waarvan hier en in deel A dankbaar gebruik is gemaakt.

845 Suringa, Groningen in zijn verleden, 200-201. Het betreft de volgende personen met alle een uitkering van wekelijks 1 
brood en 1 pond boter, tenzij anders vermeld: weduwe Arnoldi (DHGG, inv. nr. 261, 2de kl. letter A - 1743), Adam 
Dietermans wed. (ibidem, inv. nr. 263, 4de kl. letter A – 1788; ontvangt tevens wekelijks 1‘schoon rogge’), Wibbina 
Geertsema wed. Meijer (ibidem, inv. nr. 261, 4de kl., letter W – 1751; ontvangt jaarlijks 39 gulden), Jacomina Groeneveld 
(ibidem, inv. nrs. 263, 264, 3de kl., letter J - 1785), Albert Homkes (ibidem, inv. nr. 263, 5de kluft, letter A - 1785), Geert 
Huisie Maker en vrouw (ibidem, inv. nr. 261, 1ste kluft, letter G – 1766), Trijntien Jans (ibidem, inv. nr. 2, not. 7-3-1732), 
Margje Lammerts (ibidem, inv. nr. 263, 9de kluft, letter M - 1788), Wicher Pieters ibidem, inv. nr. 263, 9de kl., letter W - 
1772,), Helena Schilts (ibidem, inv. nr. 8, not. 5-2-1778), Aagje Scholtens (ibidem, inv. nr. 263, 7de kl., letter A - 1785), 
Christina Sents (ibidem, inv. nr. 262, 7de kl., letter C - 1777), Aldert Sijgers (ibidem, inv. nr. 3, not. 6-4-1736), Martje 
Sjammens (ibidem, inv. nr. 3, not. 7-12-1736), Annigjen van Slogteren (ibidem, inv. nr. 2, not.4-9-1733) Helena Wester. 
(ibidem, inv. nr. 263, 4de kluft, letter H. - 1788), Margriete Wiegers (ibidem, inv. nr. 261, 5de kl., letter M - 1748), Marie 
Wijcken (ibidem, inv. nr. 263, 8ste kl., letter M- 1785),

846 DHGG, inv. nr. 261, 2de kluft, letter R. Het Geertruid Schilts- of Vrouw Franssensgasthuis is herbouwd in het 
Openluchtmuseum te Warffum.

847 Het ‘Prinsestratengasthuis’ was waarschijnlijk identiek aan het Scheuningsgasthuis; vermeldingen van uitkeringen van 
deze gasthuizen: Prinsestratengasthuis’: DHGG, inv. nr. 261, 3de kluft, letter J (Janna Jans de Jonge); Mepschengasthuis: 
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ibidem, 3de kluft, letter M (Maria van Ulsen); Dijksgasthuis: ibidem, 3de kluft, letter J (Jantje Steckma), DHGG 262, 3de 
kluft, letter J (Jantje Lucas), ibidem, 3de kluft, letter L (Lijsbeth Roelfs).

848 DHGG, inv. nr. 263, 4de kluft, letter P.
849 Huisman, Stadsbelang, 173.
850 Deze benoemingen geschiedden jaarlijks in februari, zie onder andere RR 24-2-1685. Overigens stonden verschillende 

gasthuizen reeds in de zestiende eeuw onder stedelijk toezicht
851 Van Roijen, ‘Armhuissitten Broederschap’, 230; Suringa, Groningen in zijn verleden, noemt een gevelsteen in de 

Prinsenstraat met de tekst: ‘Scheunings Gasthuis 1625’.
852 In tegenstelling tot wat Huisman beweert in Stadsbelang, 173, waren vanaf 1630 niet alle gast- en weeshuizen onder 

controle gebracht van het stadsbestuur; bronnen betreffende deze gasthuizen: Anna Varwersgasthuis: Stille Plekjes, 16; 
Latteringegasthuis: Suringa, Groningen in zijn verleden, 212; Zeylsgasthuis: Suringa, Groningen in zijn verleden, 202-
203, Stille Plekjes 155-156, SVG toeg. 1788; Juffer Tette Alberdagasthuis: SVG toeg. 1782, Stille Plekjes, 64-66; Vrouw 
Fransens- of Geertjen Schiltsgasthuis: GAG, toeg. 1340, 5, Suringa, Groningen in zijn verleden, 204 (gevelsteen met jaartal 
1668); Wytses of Schoonbeekgasthuis: Stille Plekjes, 139-140; Bavingegasthuis: RR 22-4-1694.

853 Resp. RR 21-2-1658, vgl. Van Roijen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, 231; RR 21-2-1671; ibidem, 27-4-1694; Geesien 
Egbertsgasthuis, zie: RR 6-10-1657; Anna Varwergasthuis, zie: RR 16-1-1671; combinatie van de Armhuiszitten en het 
Armen Convent, zie: RR 10-11-1673.

854 RR 23-9-1629.
855 RR 28-3-1715.
856 RR 20-3-1722.
857 AC 23-2-1673, nr. 4; ibidem, 5-3-1673, nr. 6.
858 GA, toeg. 1340, p. 5, 11; Boon e.a., Stille Plekjes, 137; Suringa, Groningen in zijn verleden, 204.
859 AC 8-9-1675, nr. 7; ibidem, 12-10-1675, nr. 1 & 2; ibidem, 14-11-1675, nr. 1; ibidem, 28-11-1675, nr. 1.
860 AC 8-12-1675, nr. 5. Zie ook ibidem, 11-1-1676, nr. 1.
861 RR 30-8-1677.
862 RR 24-8-1685; ibidem, RR 11-6-1688.
863 RR 16-11-1685; voor regels etc. Zie ook RR 29-1-1694.
864 Vgl. RR 22-3-1703; ibidem, 26-4-1704 (‘Jan Luitjes-gasthuis’).
865 RR 8-10-1711; ibidem, 16-1-1712.
866 Vos, ‘Het vrouw-Menolda en het vrouw-Sywenconvent’, 54.
867 Feith, ‘Uit het leven der jufferen’, 16-17. Het convent had enigszins het karakter van een kostschool, want Abel Eppens 

schreef omstreeks 1580 hierover: ‘bij den jufferen up Broderkerkckhoff stelleden die rijckste edelen hoer dochteren ter 
scolen weinich jaren lanck’. Zie voor de stichting tevens Ter Kuile jr., ‘Uit de archieven’, 191.

868 Schuitema Meijer, Kerkgebouwen, 65-67; Vos, ‘Het Vrouw Menolda-’, 53: de administratie geschiedde van stadswege door 
een rentmeester, die verantwoording schuldig was aan de burgemeesters.

869 Vos, ‘Vrouw Menolda-’, 54.
870 Zie tevens de vermeldingen in de raadsresoluties: resp. RR 15-2-1775; ibidem, 17-2-1729; ibidem, 19-2-1733; ibidem, 

30-3-1669; ibidem, 19-2-1725; ibidem, 17-2-1749; ibidem, 11-2-1737; ibidem, 17-2-1749; ibidem, 17-2-1749; ibidem, 
17-2-1772; ibidem, 19-2-1782; ibidem, 11-2-1741; ibidem, 11-2-1737; ibidem, 17-2-1772.

871 Cijfers gebaseerd op: DHGG, inv. nr. 264-266. Onder de 197 uitbestede mannen en vrouwen waren er 2 echtparen, dus 
betreft het in totaal 195 gezinnen. Van enkelen is de leeftijd of het bedelingsbedrag onbekend, waardoor de totalen van 
deze categorieën lager zijn dan 197.

872 RR 2-4-1788.
873 RR 29-4-1790. Zie ook ibidem, 30-7-1790; ibidem, 12-8-1790.
874  Tilbusscher Kzn, ‘’t Groninger Diaconie-Armenhuis’, 272-273.
875 Reitsma, geciteerd in: Tilbusscher K.Jzn, ‘’t Groninger Diaconie-Armenhuis voor honderd jaar’, 272-273.
876 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 171-172.
877 Prak, Gouden Eeuw, 163.
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878 Huisman, Stadsbelang, 169. In 1665 en 1662 dienden respectievelijk het nieuw gebouwde tuchthuis en het Westindische 
pakhuis als noodhospitaal voor Munsterse soldaten. Zie hiervoor: Ufkes, ‘Munsterse soldaten’, 20-21; ibidem, ‘De verzor-
ging’, 27-28.

879 Huisman, Stadsbelang, 171-173. De benoeming van respectievelijk stadsdoktoren en stadschirurgijns geschiedde in veel 
gevallen reeds vóór 1600, vriendelijke mededeling Mart van Lieburg.

880 Huisman, Stadsbelang, 173-176. Gewoonlijk ging het bij ‘schurft’ om hoofdzeer (tinea capitis), volgens vriendelijke mede-
deling van Mart van Lieburg.

881 AC 27-12-1642; ibidem, 7-3-1677, nr. 3. Dit in tegenstelling tot de bewering van Huisman, dat de gereformeerde diaco-
nie de kosten voor de behandeling van kwalen van bedeelden decennialang incidenteel vergoedde, totdat zij in 1678 een 
chirurgijn in op contractbasis aannam, zie hiervoor: Huisman, Stadsbelang, 175.

882 AC 26-2-1719, nr. 3; ibidem, AC 29-5-1719, nr. 3.
883 RR 28-7-1783.
884 Huisman, Stadsbelang, 320, 438.
885 DHGG, inv. nr. 3, not. 4-11-1752.
886 AC 8-12-1718; ibidem, 26-2-1719, nr. 3; ibidem, 29-5-1719, nr. 3. Vanaf 1721 werden de medicinae doctores weer 

regulier betaald, zie hiervoor: DHGG 533, rek. 1721/22, fol. 111, rek. 1722/23 fol. 66.
887 DHGG, inv. nr. 5, not. 4-2-1764. Sedert 1729 kende de Stad een vastgesteld maximum van acht, later opgehoogd tot 

veertien apotheken, zie hiervoor: Baron en Kooij, ‘Anamnese van de Groningse gezondheidszorg’, 75. In 1739 telde de 
Stad nog steeds dat aantal. Omstreeks 1742 besloot het stadsbestuur met het oog op de verhoging van de kwaliteit van de 
verstrekking van geneesmiddelen om het aantal weer te verlagen naar acht, een getal dat pas in 1766 door uitsterving was 
bereikt. Zie hiervoor: Tuin en Venema, Groningen op recept, 9.

888 Van Geuns, Academische redevoering, 65.
889 DHGG, inv. nr. 3, not. 2-10-1756; ibidem, 28-5-1757.
890 DHGG, inv. nr. 7, not. 9-2-1771; ibidem, 9-3-1771;. ibidem, 7-12-1771; ibidem, 4-1-1772 (dit item kwam enige tijd 

later opnieuw ter sprake, zie hiervoor: ibidem, 6-2-1773: ibidem, 2-1-1773; ibidem, 6-5-1775; ibidem, inv. nr. 8, not. 
21-3-1778; ibidem, inv. nr. 262, 9de kluft letter F; ibidem, inv. nr. 263, 9de kluft, letter F.

891 DHGG, inv. nr. 9, not. 1-9-1781.
892 DHGG, inv. nr. 10, not. 26-7-1783; ibidem, 2-8-1783; ibidem, inv. nr. 11, not. 5-5-1792.
893 AC 9-12-1668, nr. 3; ibidem, 10-1-1669, nr. 2.
894 RR 31-1-1709; Huisman, Stadsbelang, 277-279, 436, 438.
895  DHGG, inv. nr. 7, not. 6-10-1770; RR 19-6-1770; ibidem, 14-2-1771. De armen die Camper behandelde waren volgens 

de laatste raadsresolutie van alle gezindten en afkomstig uit de gehele provincie. Zie tevens Doets, De heelkunde van Petrus 
Camper, 267-268.

896 DHGG, inv. nr. 261, 7de kluft, letter L. Petrus Camper noemt het gebruik van kwik ter genezing van geslachtsziekten. Zie 
hiervoor: Van den Heuvel, Petrus Camper als chirurg beschouwd, 15.

897 DHGG, inv. nr. 4, not. 13-11-1756; ibidem, 5-2-1757.
898 DHGG, inv. nr. 3, not. 7-7-1753; ibidem, 27-11-1755; ibidem, inv. nr. 7, 31-7-1773; RR 4-2-1779. Zie ook ibidem, 

24-12-1782.
899 Tuin en Venema, Groningen op recept, 17-18; verlenging van het contract van Tieboel voor een termijn van drie jaar in: 

RR 1-6-1785.
900 Vermelding van breukbanden: DHGG, inv. nr. 3, not. 20-5-1740; ibidem, inv. nr. 4, not. 7-7-1759; ibidem, inv. nr. 

7, not. 19-3-1774; ibidem, not.22-10-1774; ibidem, not. 11-2-1775; ibidem, inv. nr. 8, not. 26-7-1777; ibidem, not. 
13-9-1777; ibidem, not. 29-11-1777 (3x); ibidem, inv. nr. 9, not. 16-10-1779; ibidem, not. 15-4-1780; ibidem, inv. nr. 
10, 29-6-1782; ibidem, not. 22-2-1783; ibidem, 25-10-1783; ibidem, inv. nr. 11, not. 30-6-1792; ibidem, 12-10-1793; 
vermelding beugel: ibidem, inv. nr. 7, not. 4-3-1775. Petrus Camper was zeer enthousiast over de door hem ontworpen 
breukbanden die goed functioneerden en waarvan hij zelf schreef: ‘In mijn land verstrekken we ze aan de armen’. Vele 
militairen leden aan breuken. Zie hiervoor: Doets, De heelkunde van Petrus Camper, 51. Zie voor de plannen voor uitbe-
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steding van de verstrekking van medicamenten en de liquidatie van de schulden aan de apothekers RR 8-3-1779; ibidem, 
1-5-1779; ibidem, 1-7-1779.

901 RR 8-9-1655. Zie ook ibidem, 17-3-1656.
902 RR 10-11-1710. Zie tevens RR 8-8-1732.
903 DHGG, inv. nr. 8, not. 14-7-1777.
904 RR 28-7-1783.
905 RR 9-1-1770; ibidem, 16-1-1770; ibidem, 18-1-1770.
906 RR 12-2-1635.
907 RR 24-4-1635. Zie ook RR 6-10-1638; ibidem, 3-11-1638 (Coop Tiassens); ibidem, 3-8-1641 (Coop Tiassens); ibidem, 

23-10-1641; ibidem, 17-1-1642 (Coop Tiassens); ibidem, 21-2-1642; ibidem, 1-3-1643; ibidem, 18-11-1645.
908 RR 18-10-1651.
909 RR 26-8-1697.
910 AC 25-9-1653, nr. 1.
911 RR 13-1-1698; ibidem, 29-1-1698.
912 RR 15-6-1702; ibidem, 12-10-1702. Zie ook Dohle, ‘Het krankzinnigengesticht te Groningen’, 81. Het Anthoniegasthuis 

huisvestte – evenals andere gasthuizen – reeds krankzinnigen, lang voordat het officieel als dolhuis fungeerde. Dohle vond 
als eerste vermelding in 1589 de opname van ‘Johan Wolters, dewelcke Godt de heere zijn sinnen ontnoemen heft’.

913 RR 22-7-1729. DHGG, inv. nr. 3, not. 19-4-1749; ibidem, 8-7-1752; ibidem, inv. nr. 7, not. 4-6-1774; ibidem, inv. nr. 
261, 1ste kluft, letter M; ibidem, inv. nr. 262, 1ste kluft, letter M. Een ander voorbeeld van diaconaal onderhoud van een 
krankzinnige betreft de snabbevaarder Albert Engberts (een snabbe is een vrij groot vrachtschip). De diakenen besteedden 
hem uit voor een wekelijks bedrag van 40 stuivers, dat vooreerst gefinancierd kon worden uit zijn snabbe die bij verkoop 
een bedrag van in totaal 155 gulden opbracht. Zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 3, not. 12-6-1750; ibidem, inv. nr. 261, 
1ste kluft, letter A. Andere vermeldingen van door de diaconie bedeelde krankzinnigen: ibidem, inv. nr. 262, 8ste kluft, 
letter S: Susanna Dassonville in 1773 (de gereformeerde diaconie van Groningen betaalde 1/3 van de kosten, terwijl de 
Waalse gemeente aldaar het overige deel voor haar rekening nam); ibidem, inv. nr. 3, not. 1-9-1747 & ibidem, inv. nr. 
261, 5de kluft, letter D: Daniel Jansen als 31-jarige geappointeerde ‘uitbesteet in ’t crank sinnig huijs’ voor 30 stuivers; 
ibidem, inv. nr. 263, 8ste kluft, letter A: Anna Keur in 1787 ‘uit hoofde van haare krankzinnigheid’ in ’t Anthonij gasth[uis] 
geconfin[eerd] voor rekening der Diaconie’.

914 DHGG, inv. nr. 3, not. 9-10-1751; ibidem, inv. nr. 10, not. 6-12-1783; ibidem, not. 6-9-1783; ibidem, inv. nr. 263, 8ste 
kluft, letter A; ibidem, inv. nr. 266, 8ste kluft, letter A.

915 Vriendelijke mededeling Mart van Lieburg.
916 zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 263, 2de kluft letter O (Olivier Christiaans), 1791; ibidem, 266, 8ste kluft, letter M ( 

Maria van Denderen), 1792; ibidem, 8ste kluft, letter E (Elisabeth Ebbens), 1794; ibidem, inv. nr. 265, 5de kluft, letter E 
(Ebeltje Frooms), 1795, ‘na het krankzinnighuis getransporteert, dus valt hier uit’; ibidem, inv. nr. 263, 2de kluft, letter 
H (Hindrikje Klaasens), 1789; ibidem, 9de kluft letter A (Aaltje Luttels), 1790; ibidem, inv. nr. 264, 3de kluft, letter T (de 
zoon van de weduwe van Tiepe Tiepkens), juli 1796.

917 Spierenburg, Zwarte Schapen, 29-43.
918 AC 20-3-1652.
919 RR 23-4-1732; voor vervaardiging van die extra kamertjes, zie: RR 4-7-1732; ibidem, 25-8-1732.
920 RR 11-4-1741; ibidem, 13-4-1741.
921 Andere opnamen van krankzinnigen in het verbeterhuis: DHGG, inv. nr. 261, 1ste kluft, letter A (Albert Engberts, 

‘kranksinnig’, 1751); DHGG, inv. nr. 263, 7de kluft, letter B (Betje Eising, ‘niet schrander’, 1790). De vrouw van Jan 
Mulder staat vermeld in: RR 16-10-1753. Een opname in het verbeterhuis wordt tevens vermeld in: DHGG, inv. nr. 5, 
not. 6-8-1763; ibidem, inv. nr. 262, 3de kluft, letter L (Lijsebeth Roelfs, 1763).

922 Kampman, ‘Het tuchthuis’, 72-74. Bij vrouwen met een ‘ongeregeld leven’ betrof dit veelal onzedelijk gedrag en dronken-
schap.

923 DHGG, inv. nr. 263, 6de kluft, letter C; BVT, inv. nr. 8, fol. 213
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924 DHGG, inv. nr. 7, not. 1-4-1775; ibidem, inv. nrs. 262, 263, 266, 4de kluft, letter S; BVT, inv. nr. 8, fol. 249-249v.; SR, 
inv. nr. III ii 6, fol. 34; ibidem, fol. 94. Zie voor de geschiedenis van Sjouke Klaassens weeshuisperiode: Woldendorp, Twee 
eeuwen, 94-95.

925 Prak, ‘Goede buren en verre vrienden’, 165.
926 Kampman, ‘Het tuchthuis in Groningen’, 64-65; AC 25-11-1607.
927 Kampman, ‘Het tuchthuis in Groningen’, 64-65.
928 RR 14-12-1629.
929 Aanvankelijk had men ook een locatie in de Kleine Peperstraat op het oog, die werd aangeduid als het ‘sieckenhuis’, zie 

hiervoor: RR 8-2-1661; voor de bouw: ibidem, 15-6-1664.
930 RR 16-6-1736; ibidem, 18-6-1736.
931 Kampman, ‘Het tuchthuis’, 79.
932 SVG, inv. nr. 321r, boek no. 84, rekesten uitkeringen gasthuizen: 9-1-1693; 23-1-1693; 20-2-1693; 6-3-1693; 20-3-1693; 

16-5-1693; 22-5-1693 (korenmetersweduwe); 12-6-1693 (2x); 21-6-1693 (tonnedragersweduwe); 6-7-1693; 6-7-1693; 
3-8-1693; 31-8-1693; 5-9-1693; 6-11-1693; 1-12-1693. Verzoek om gratis opname in een gasthuis: ibidem, 23-1-1693. 
N.B.: gezien de talrijke rekesten was het in dit kader niet mogelijk alle rekestboeken door te nemen, en is derhalve gekozen 
voor enkele peiljaren.

933 SVG, inv. nr. 321r, boek 42.
934 SVG, inv. nr. 321r, boek 41.
935 Zie hiervoor: AC 7-12-1642, nr. 2; ibidem, zie hiervoor: AC 18-7-1658, nr. 3. Zie hiervoor ook RR 16-3-1650; ibidem, 

24-1-1784. Voor het streven naar vermindering van de lasten van de diaconie, zie: RR 23-9-1629.
936 De Swaan, Zorg en de staat, 40-41.
937 Maatregelen tot wering en uitsluiting van vreemde armen worden – chronologisch – vermeld in: AC 25-11-1607; RR 

4-1-1623; ibidem, 16-9-1626v.; ibidem, 16-3-1650; AC 16-10-1651; ibidem, 9-11-1651; RR 18-11-1651; ibidem, 22-4-
1654,; AC 26-9-1658, nr. 2; ibidem, 24-10-1658, nr. 3; ibidem, 9-5-1675, nr. 2; RR 15-12-1684v; AC 26-4-1685, nr. 
3; RR 20-5-1686; ibidem, 7-3-1707; ibidem, 12-10-1707 (luth.); ibidem, 28-1-1708 (id.); ibidem, 7-3-1718; ibidem, 
27-3-1721; ibidem, 18-2-1755; ibidem, 19-2-1774; ibidem, 23-1-1783; ibidem, 24-1-1784; ibidem, 4-4-1789.

938 SVG, inv. nr. 12 RvR (23-9-1598).
939 DHGG, inv. nr. 260.
940 SR, inv. nr. III a 6, 3e katern, fol. 110r.-111v. Met dank aan Anton Rinzema die mij op deze gegevens attendeerde; Van 

der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 17, 48, 79.
941 Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 117; RR 15-3-1687.
942 ‘Extra-ordinaris’ of ‘algemene’ collecten worden vermeld in: AC 20-1-1597; ibidem, 07-5-1600; ibidem, 23-1-1646; RR 

24-1-1646; ibidem, 14-1-1650; AC 16-10-1651, nr. 1; ibidem, 9-11-1651, nr. 1; ibidem, 4-1-1652, nr. 2; ibidem, 10-1-
1652, nr. 3; ibidem, 16-2-1652, nr. 1; ibidem, 22-2-1652, nr. 4; ibidem, 20-3-1652, nr. 3; RR 10-2-1652; ibidem, 14-2-
1652; ibidem, 21-2-1652; AC 23-11-1673, nr. 4; ibidem, 10-12-1673, nr. 4; ibidem, 6-1-1674; ibidem, 30-8-1674, nr. 3; 
ibidem, , 9-5-1675, nr. 2; ibidem, 30-5-1675, nr. 4; ibidem, 9-6-1675, nr. 3; ibidem, 7-5-1676, nr. 1; 28-5-1676, nr. 3; 
ibidem, 7-6-1676, nr. 3; RR 5-7-1677; ibidem, 12-7-1677; ibidem, 29-7-1677; AC 29-7-1677, nr. 1; ibidem, 12-8-1677, 
nr. 1; ibidem, 27-8-1677, nr. 4; ibidem, 28-10-1677, nr. 2; ibidem, 24-1-1686 (t.b.v. Hugenoten); ibidem, 19-4-1696, nr. 
3; RR 21-2-1716; AC 28-11-1717, nr. 4; ibidem, 8-12-1717, nr. 3; ibidem, 27-2-1718, nr. 4; RR 29-2-1740; ibidem., 
31-10-1757; AC 24-1-1758, nr. 1; ibidem, 26-2-1758, nr. 1; RR 10-12-1770; AC 14-12-1770, nr. 2; ibidem, 10-8-1789, 
nr. 3; RR 30-7-1789; ibidem, 11-2-1795.

943 RR 24-1-1784; ibidem, 10-8-1784; ibidem, 27-8-1789; SVG, inv. nr. 308r, V (28-10-1789); Matthey, ‘Fiscaal kompas’, 
212.

944 AC 23-11-1631.
945 RR 12-1-1628 (Armhuiszitten); ibidem, 26-7-1628 (Roode Weeshuis); ibidem, 14-2-1629 (Heilige Geestgasthuis).
946  RR 27-10-1783; ibidem, 27-11-1783; ibidem, 27-11-1783; ibidem, 28-11-1783; ibidem, 1-12-1783.
947 RR 18-6-1789.
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948 Acta en resoluties betreffende werkverschaffing: RR 12-4-1634 (spinnen vlas en wol); AC 16-10-1651, nr. 1; ibidem, 
17-10-1652, nr. 6; RR 1-7-1654; ibidem, 29-7-1654; AC 26-9-1658, nr. 2; ibidem, 24-10-1658, nr. 3; RR 11-12-1676; 
ibidem, 15-9-1682; ibidem, 26-10-1682 (laken en serge), ibidem, 22-1-1683 (grein-weverij); ibidem, 23-8-1683 (kant- 
en borduurwerk); ibidem, 19-11-1686, 27-2-1687, 6-10-1687 (zeildoekgarenspinnerij); ibidem, 31-5-1688 (draperie, 
manufacturen, ververij); ibidem, 2-2-1693 (zijdespoelen); ibidem, 28-05-1696 (zeildoekgarenspinnerij); ibidem, 5-8-
1718, 23-9-1718 (zeilmakerij); ibidem, 4-7-1736 (id.); ibidem, 23-4-1746 (baaiweverij); ibidem, 13-2-1761 touwpluk-
kerij. Dan wat betreft het oprichten van een werkhuis: AC 25-11-1607 (tuchthuis); ibidem, 19-3-1617; ibidem, 11-1-
1618, ibidem, 25-11-1618; ibidem, 5-2-1634; ibidem, 16-4-1634; RR 23-6-1648; ibidem, 16-3-1650 (extra breijdehuis); 
ibidem, 1-7-1654 (id.); ibidem, 8-8-1657 (herstel breihuis); ibidem, 26-9-1673 (manufacturen/draperie); AC 9-5-1675, 
nr. 2; RR 6-10-1687; RR 11-11-1747; AC 18-3-1758, nr. 4; RR 6-3-1758 (diaconie); ibidem, 23-1-1783; ibidem, 26-4-
1784.

949 Ter Laan, Groninger Encyclopedie, 429-430, 456, 813-814. Zie voor deze zogenaamde ‘nabuirteringen’ onder de lemma’s 
‘leedbier’, ‘lijkmaaltijden’ (= begrafenismaaltijden) en ‘utigst’. Dit waren de dranken en spijzen die verstrekt werden aan 
de naaste familie van de overledene. Tot grote ergernis van de gereformeerde kerk ontaardden de overdadige leedbieren 
dikwijls in zwelgpartijen en uitspattingen.

950 Haks, Huwelijk en gezin, 66.
951 ‘Breucken’ op het te laat komen bij begrafenissen worden vermeld in: AC 1-7-1660, nr. 3; RR 9-8-1662; AC 31-8-1662; 

RR 21-2-1716. ‘Breucken’ voor het ‘buiten trouwen’ worden vermeld in: AC 17-7-1650, nr. 8; RR-18-11-1651; RR 9-10-
1658; vroeg trouwen in: ibidem, 21-2-1716; het thuis trouwen in: ibidem, 21-3-1726. Van admissiegeld van de gilden ten 
behoeve van de armen is sprake in: RR 18-11-1651; ibidem, 2-9-1684: volgens dit besluit moesten nieuwe gildebroeders 
acht daalders ‘tot profijt der gemene armen alhier’ betalen voor toetreding, terwijl vier daalder moest worden betaald bij 
huwelijk met de weduwe of dochter van een gildebroeder en eenzelfde bedrag bij de overgang van een gilde naar een 
ander; AC 26-9-1658, nr. 2 (het is onduidelijk, of de heffing voor intrede in de raadsgilden daadwerkelijk is ingevoerd). 
Het is in ieder geval zeker dat in 1789 een dergelijke regeling wel ingang vond, zie daarvoor: RR 4-4-1789. Een heffing 
op verkrijging van het burgerrecht wordt vermeld in RR 9-8-1662; AC 31-8-1662.

952 AC 19-4-1696, nr. 3; RR 18-6-1696; ibidem, 8-3-1697; ibidem, 11-5-1697; ibidem, 30-11-1697. De diaconie speelde 
reeds eind 1695 met de gedachte een loterij – naar het voorbeeld van andere provincies – te organiseren, zie hiervoor: AC 
24–11-1695, nr. 3. 

953 Koppenol en Huisman, Daer compt de Lotery, 32-34; ibidem, 105-109.
954 DHGG, inv. nr. 8, not. 31-1-1774.
955 DHGG, inv. nr. 10, not. 12-2-1785.
956 DHGG, inv. nr. 656. Het inlossen van rentebrieven komt aan de orde in: AC 18-10-1674, nr. 1; RR 25-11-1674, ibidem, 

10-9-1677; ibidem, 17-9-1677; ibidem, 2-8-1678; ibidem, 1-2-1686; ibidem, 11-2-1686; AC 10-6-1691, nr. 4; ibidem, 
17-11-1709, nr. 5; ibidem, 13-4-1710, nr. 1; ibidem, 19-10-1710; ibidem, 30-11-1710.

957 De verkoop van landerijen wordt vermeld in: AC 19-10-1710; ibidem, 30-11-1710, nr. 3. De opbrengst van de verkopen 
wordt vermeld in: DHGG, inv. nr. 527, rek. 1710-1711, fol. 66-69. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengsten van 
inkomsten uit renten en pachten in de achttiende eeuw is terug te vinden in DHGG, inv. nr. 656.

958 AC 22-10-1654 nr. 4, 28-11-1657 nr. 3, 29-9-1661 nr. 3.
959 RR 16-3-1650. 
960 AC 31-8-1662; voor besluiten tot reductie van de subsidie voor het Groene Weeshuis, zie RR 16-3-1650; ibidem, 13-1-

1698. Bespreking door het stadsbestuur, zie: 9-8-1662; voor bespreking van dergelijke maatregelen door de diaconie, zie: 
AC 26-9-1658; ibidem, 24-10-1658; ibidem, 31-8-1662.

961 De Swaan, Zorg en de staat, 41.
962 Spaans, Armenzorg in Friesland, 40-43.
963 Zondergeld, Een kwestie van goed bestuur, 12-17. Kuijpers neemt in Migrantenstad, 288, nog de bewering van Spaans over 

dat na de Reformatie de armenzorg werd georganiseerd naar humanistisch ideaal. 
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964 RR 28-8-1635: Burgemeesters en raad ‘geexamineerd hebbende de remonstrance van de curatoren van het arme-kinder-
huis geresolveerd en curatoren geordonneerd voortaan geen kapitaal, hetzij van vaste goederen of gelden die haar bij testa-
menten worden gelegateerd of anderszins tot profijt van haar convent gegeven worden, op te breken, of te veralieneren’.

965 Woldendorp, Twee eeuwen, 129-130, 133-134, met vermelding van diverse grotere en bijzondere legaten.
966 Spaans, Armenzorg in Friesland, 302-304.
967 Holthuis, Roode Wezen, 221-229.
968 RR 20-5-1635. Voor gevelstenen na 1635: Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden, 895-906. Zie p. 901, nrs. 5129 en 

5130, respectievelijk de uit 1640 daterende poort van het Geertruidsgasthuis en een gedenksteen van 1743; p. 902-903 
nrs. 5137 en 5137, gedenkstenen Heilige Geestgasthuis van respectievelijk 1724 en 1725; p. 904, nr. 5144, gedenksteen 
1681 op Jacob-en-Annagasthuis; p. 905, nr. 5152, gedenkteksten poort Mepschengasthuis, 1695/1696 en 1721; p. 906, 
nr. 5154, gedenksteen Vrouw Franssensgasthuis, 1668; nr. 5156, gedenksteen Zeijlgasthuis, 1751 . Alle gedenkstenen 
vermelden de namen van de voogden van het betreffende gasthuis.

969 De Swaan, Zorg en de staat, 35-37.
970 Spaans, Armenzorg in Friesland, 302-304.
971 Van den Eerenbeemt sprak nog in 1977 van de royale, kritiekloze bedeling in de achttiende eeuw. Gras bestrijdt dit en 

meent, dat die visie niet zonder meer opgaat voor Drenthe in de achttiende eeuw, zie: Gras, Op de Grens, 187-188; Van 
Leeuwen, Sociale zorg, 22; Zondergeld-Hamer, Een kwestie van goed bestuur, 20, 260-263.

972 Baron en Kooij, ‘Anamnese van de Groningse gezondheidszorg’, 81.
973 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam; Lis en Soly, Armoede & kapitalisme, 233-256, 263. 
974 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 19-21.

975 Van Loo, ‘De armenzorg’, 418.
976 McCants, Civic Charity in a Golden Age, 202.
977 Zie hiervoor ook de paragraaf over het Roode Weeshuis in deel A, hoofdstuk 7 en de paragraaf over prostitutie in deel B, 

eveneens hoofdstuk 7.
978 Ven Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 251-277.
979 Vgl. o.a. DHGG, inv. nr. 510, rek. 1652-1653, fol. 89v: Wilhelm Beudeker ‘betaelt twee hondert en ’tachtentich caroli 

g[u]l[den] en tijn st[uivers] voor 66 mudden rogge (…) soo hij an de diaconie gelevert heeft’, met AC 15-5-1653 (benoe-
ming Beudeker tot diaken).

980 Van der Vlis, Leven in Armoede, 357.
981 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 19-21.
982 De Swaan, Zorg en de staat, 35-37. De Swaan wijst op de talrijke theorieën die gebaseerd zijn op groepsaltruïsme en col-

lectieve actie, terwijl men daarentegen bij een analyse uitgaat van het individu: de individuele economisch handelende 
persoon. Deze paradox kan volgens De Swaan worden voorkomen door bij de analyse van menselijke collectieve actie uit 
te gaan.

983 Fischer, Städtische Armut, 314. Zie ook: De Swaan, Zorg en de staat, 34.
984 De Swaan, Zorg en de staat, 42-47
985 Ibidem.

Deel b

986 De redenen zijn tweeledig: enerzijds is het bronnenmateriaal onvolledig, anderzijds zou het verkrijgen van benodigde 
gegevens via een omweg dusdanige exercities vereisen, dat die qua omvang en daarmee tijdsduur buiten het kader van dit 
onderzoek vallen.

987 Van Loo, ‘De armenzorg’, 425.
988 Prak, Gouden Eeuw, 155, 161.
989 Woolf, The poor in Western Europe, 6. Zie ook: Prak, ‘Overvloed of onbehagen’, 23; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 

86; Spaans, Armenzorg in Friesland, 116; Pot, Arm Leiden, 191 grafiek 3.3.
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990 Holthuis, Tweehonderd jaar spijsuitdeling, 18-19 (tabel): in 1809 had de stad Groningen een inwonertal van 26.044 met 
5541 gezinshoofden. Daarvan was naar schatting 74,6 procent ‘minvermogend’. Dit percentage is gebaseerd op een aan-
tal van 4134 gezinshoofden, dat in genoemd jaar f. 500,- of minder verdiende en daarmee over onvoldoende financiële 
reserves beschikte om tegenvallers op te vangen. Uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte van 4,7 komt dit neer op 
het hoge totaal van 19.430 ‘minvermogende’ inwoners. 

991 Paping, ‘Voor een handvol stuivers’, 280, spreekt voor het functioneren van de diaconie in de kleigebieden eveneens van ‘een 
soort collectieve of onderlinge verzekering’, in navolging van De Swaan, Zorg en de staat, 17-18, 32-37.

992 Duinkerken, Sinds de Reductie, 440; DHGG, inv. nr. 2, not. 9-1-1733; vermeld als ‘pastor’, in: ibidem, inv. nr. 3, 24-6-
1735. Verdere vermeldingen van Tepe Tepens in: ibidem, 16-9-1735; ibidem, 8-3-1737; ibidem, 19-12-1738; ibidem, 
4-11-1740.

993 De bijzonderheden over Bredenbach zijn ontleend aan een vriendelijke mededeling van Johan de Haan; DHGG, inv. nr. 
8, 2-3-1776; ibidem, 6-4-1776; ibidem, inv. nr. 262, 5de kluft, letter P.

994 Prak, Gouden Eeuw, 155.
995 Van der Vlis, Leven in armoede, 64; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 86; Spaans, Armenzorg in Friesland, 116; Pot, Arm 

Leiden, 191 grafiek 3.3; Prak, ‘Overvloed of onbehagen’, 22.
996 Uiteraard hangt dit percentage samen met de gehanteerde criteria voor armoede (zie inleiding).
997 Meindert Schroor verricht promotieonderzoek naar de bevolking en de economie van de stad Groningen. De uitkomsten 

van zijn naspeuringen zullen naar alle waarschijnlijkheid bevolkingsgegevens opleveren, waartegen de aantallen bedeelden 
kunnen worden afgezet.

998 De berekening van het geschatte totaal aantal armen is als volgt: gereformeerde bedeelden op basis van een telling in 1700, 
DHGG, inv. nr. 316; diaconieweeskinderen: Westerholt, Genoeg voor een heel weeshuis?, (tabel); uitbestede kinderen: schat-
ting op grond van registratie van bedeelde kinderen, DHGG, inv. nr. 311; doopsgezinde bedeelden: volgens overzicht 
toen veertien gezinnen vermenigvuldigd met een gemiddeld geschatte gezinsgrootte van 1,5; katholieke bedeelde gezin-
nen volgens schatting 73 vermenigvuldigd met gemiddeld geschatte gezinsgrootte van 2; lutheranen, volgens gegevens 20 
gezinnen, vermenigvuldigd met een gemiddelde gezinsgrootte van 2; aantal conventualen op basis van overzicht gasthuizen 
met officiële aantallen gratis op te nemen conventualen (tabel 3.9); bevolkingsaantal van ongeveer 22.500: vriendelijke 
mededeling Richard Paping.

999 Kuijpers, Migrantenstad, 85-95.
1000 Bodewes, ‘De afkomst der katholieken’, 12- Het relatief grote aandeel Zwitsers onder de buitenlandse vluchtelingen hield 

waarschijnlijk verband met gevluchte doopsgezinden. Zie Blaupot ten Cate, Geschiedenis der doopsgezinden (I), 181-186.
1001 Prak, Gouden Eeuw, 164; Pot, Arm Leiden, 174-176.
1002 Prak, Gouden Eeuw, 165; Pot, Arm Leiden, 174-176.
1003 RR 23-9-1629.
1004 Lucassen en Penninx, Nieuwkomers, 28.
1005 Dergelijke ‘akten van inwoning’ over de periode 1765-1811 bevinden zich in DHGG, inv. nr. 335.
1006 Deze bevindingen zijn gebaseerd op de notulen en protocollen van de diakenen van de gereformeerde gemeente in 

Groningen, DHGG, inv. nrs. 2-12; 260-266.
1007 RR 4-6-1740.
1008 Gebaseerd op de diaconierekeningen, DHGG, inv. nrs. 503, 505-556. Het betreft de aantallen verstrekte halve roggebro-

den (een arme kreeg per week een half brood) of een schatting, gebaseerd op gemiddelden van de hoeveelheden gebakken 
mudden rogge in de periode 1631-1635, 1649-1717, 1754-1791 en op het gemiddeld bakloon per boekjaar (juni-juni) in 
de periode 1635-1643 en 1717-1754. [N.B. Het totale aantal bedeelden moet groter zijn geweest, aangezien kinderen jon-
ger dan een halfjaar en een deel van de bejaarden in plaats van brood enig extra geld ontvingen ]. De diaconie verrekende 
het gebakken diaconiebrood per kwartaal met de bakkers. Soms ontbreekt in de rekeningen over een jaar de vermelding 
van een kwartaal, waardoor de berekeningen lager uitvallen. In dat geval zijn de gegevens gecorrigeerd en berekend naar 
een getal op jaarbasis.
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1009 Zie hiervoor de gegevens vermeld in: DHGG, inv. nr. 10, not. 10-1-1784; ibidem, 17-1-1784; ibidem, 24-1-1784; 
ibidem, 31-1-1784; ibidem, 7-2-1784; ibidem, 14-2-1784; ibidem, 21-2-1784; ibidem, 6-3-1784; ibidem, 13-3-1784, 
ibidem, 20-3-1784; ibidem, 27-3-1784; ibidem, 3-4-1784; ibidem, 10-4-1784; ibidem, 17-4-1784.

1010 Zoals eerder al is aangegeven, betrof dit minimumaantallen armen, aangezien kinderen jonger dan een halfjaar en enkele 
oude en zieke bedeelden geen roggebrood ontvingen. De berekening van de gemiddelde hoeveelheid roggemeel die nodig 
was voor een brood van acht pond is – gebaseerd op de gegevens vermeld in de voorgaande noot - als volgt: 27 mud 
(Gron.) x 0,92 = 24,84 hl. = 2484 l. x s.g. 0,65 = 1614,6 kg. 561 br. = 2, 87 kg. roggemeel/br. = 4,92 lb. roggemeel in 8 
lb. brood. De rest was water. Met dank aan dhr. M.A. Holtman voor de metrieke gegevens. Zie tevens Holtman, Meten 
en wegen, 42.

1011 Faber en Van Leeuwen, Amsterdamse katholieke bedeelden, 19.
1012 DHGG, inv. nr. 3, not. 10-11-1755.
1013 N.B. hier gaat het om persoonlijke factoren; de externe factoren, zoals epidemieën, strenge winters en andere oorzaken die 

het evenwicht in het charitatieve stelsel verstoorden, komen aan de orde in deel C.
1014 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 20-21.
1015 Het betreft archivalia in DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. Daarnaast zijn er aanvullende archivalia die dergelijke gegevens 

opleveren: DHGG, inv. nr. 1: notulen van de diakenen van de 9 kluften in 1722; ibidem, inv. nr. 260: protocol van de 
diaconiearmen 1629-1633 van alle kluften; ibidem, inv. nr. 316: monstercedul 1700 (halfjaarlijkse staat van bedeelden); 
ibidem, inv. nr. 317: halfjaarlijkse staten van aan bedeelden verstrekte ondersteuning. Voorts betreffende bepaalde cate-
gorieën: DHGG, inv. nr. 311-312: registers van door de diaconie aangenomen en uitbestede kinderen en aan hen ver-
strekte ondersteuning (1722-1795); ibidem, inv. nr. 314: register van bedeelde soldatenvrouwen en de aan hen verstrekte 
ondersteuning 1705-1755 [inv. nr. 314 – NB: met hiaten]. Ten slotte: GW, inv. nr. 252: Memoriaalboek. Voor andere 
dominaties zijn er de volgende archivalia die dergelijke gegevens verschaffen: VDG, inv. nrs. 48-50: overzicht ontvangs-
ten en uitgaven journaal armverzorger Vereenigde Doopsgezinde Gemeente; ELGG inv. nrs. 1/1 – 1/5; acta consistorii 
Evangelisch-Lutherse gemeente; ibidem, inv. nr. 150/1: rekeningen armbestuur Evangelisch-Lutherse Gemeente; ibidem, 
63/1 – 63/2, 203/1 – 203/2: wezen Evangelisch-Lutherse Weeshuis; WGG, inv. nr. 63/1, financiën Waalse gemeente; 
RKP, inv. nrs. 229-233, 476.

1016 GAG 1314r, no. 62, Cap. V, art. XXVI (p. 55-56).
1017 Schmidt, Overleven na de dood, 180-182.
1018 Van der Vlis, Leven in armoede, 75. Kloek, ‘Seksualiteit, huwelijk en gezinsleven’, 129, 137-138: de Engelse historicus 

Laslett en zijn medewerkers kwamen op basis van grootschalig demografisch onderzoek in 100 dorpen over de periode 
1574-1821 tot een gemiddelde grootte van een huishouden van 4,75 inclusief dienstpersoneel. Aan het einde van de zes-
tiende was dat voor Leiden 3,8 personen. Aan de relatief geringe omvang van huishoudens en gezinnen lagen ten grondslag 
de relatief late huwelijken van vrouwen, een wisselende huwelijksleeftijd, afhankelijk van de economische mogelijkheden 
en bestaansbronnen, en een relatief hoog aantal mensen dat nimmer huwde. Kloek, ‘Huwelijk en gezinsleven’, 159: in 
de achttiende eeuw bedroeg de gemiddelde gezinsgrootte in Leiden en Delft ongeveer 3,5 personen. Zie tevens Haks, 
Huwelijk en gezin, 143, 148. In de huishoudens kwamen zelden verwanten voor. Ibidem, 28: vermeldt de gemiddelde 
grootte van huishoudens in Engeland over de periode 1547-1821 als volgt: gentry 6,6; handwerkslieden 4,6; paupers 4,0: 
naarmate een huishouden hoger op de sociale ladder stond, was de omvang groter en de samenstelling gevarieerder.

1019 Paping, ‘Voor een handvol stuivers’, 327; betreffende omvang zeventiende en achttiende eeuw: vriendelijke mededeling 
Richard Paping.

1020 Pot, Arm Leiden, 263; Peeters, ‘Vijf eeuwen gezin in West-Europa’, 13. 
1021 Faber, Dure tijden, 17. Zie ook Peeters, ‘Vijf eeuwen gezin in West-Europa’, 13: het zogenaamde kerngezin was reeds voor 

de Industriële Revolutie de dominante gezinsvorm in grote delen van West-Europa, waaronder Engeland, Frankrijk ten 
noorden van de Loire, de Zuidelijke Nederlanden en het noorden, westen en zuidwesten van de Republiek; dit betekende 
de weerlegging van de opvatting dat het driegeneratiegezin het overheersende gezinstype was.

1022 Vriendelijke mededeling Richard Paping.
1023 Van Leeuwen, Sociale zorg, 30: driegeneratiehuishoudens kwamen in pre-industrieel-Europa weinig voor. Zie hiervoor 

tevens Kloek, ‘Seksualiteit, huwelijk en gezin’, 128, 132. Argumenten tegen het driegeneratiegezin als algemeen verschijn-
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sel zijn: een relatief hoge huwelijksleeftijd van zowel mannen als vrouwen, een hoge kindersterfte en een relatief lage 
levensduur van circa 50 jaar. 

1024 DHGG, inv. nr. 3, not. tweede kluft, 6-5-1752; ibidem, inv. nr. 261, tweede kluft, letter E.
1025 DHGG, inv. nr. 5, not. derde kluft, 5-5-1764; ibidem, 5-1-1765. 
1026 DHGG, inv. nr. 3, not. zesde kluft, 8-6-1753; ibidem, 29-5-1756. Ten slotte overlegden de diakenen van de derde kluft 

in 1759 met Jan Meijer over het onderhoud van het ‘onegte’ kind van zijn zuster, zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 4, not. 
derde kluft, 22-12-1759. 

1027 Kinderen van landarbeiders en boerenarbeiders verlieten om deze redenen reeds op relatief jonge leefttijd het ouderlijk 
huis; bij kinderen van dorpse en stedelijke ambachtslieden was thuiswerk daarentegen wel gebruikelijk. Zie hiervoor: 
Peeters, Kind en jeugdige, 209-224 en Peeters, ‘Vijf eeuwen gezin in West-Europa’, 18.

1028 Tellingen op basis van gegevens in de notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie: DHGG, inv. nrs. 2-12, 260-
266.

1029 N.B.: het betreft hier alleen de bedeelde gezinnen, waarbij weeskinderen niet zijn meegerekend. Nusteling kwam voor 
Nijmegen op soldatengezinnen met een gemiddelde omvang van 3,8 personen. Zie hiervoor: Nusteling, Binnen de vesting, 
39.

1030 Schmidt, Overleven na de dood, 182.
1031 DHGG, inv. nr. 2, not. 26-3-1734.
1032 DHGG, inv. nr. 6, not. 5-8-1769. Enkele jaren later kwam dit echtpaar alsnog in de bedeling terecht, zie: ibidem, inv. nr. 

7, not. 29-2-1772; ibidem, inv. nr. 8, not. 3-1-1778; ibidem, not. 3-2-1781; ibidem, not. 7-4-1781. Jan Pieters vermeld 
in: ibidem, inv. nr. 6, not. 2-1-1769.

1033 Cunningham, Het kind in het Westen, 137.
1034 Zie tabel 11 met de cijfers van bedeelde gezinnen in de jaren 1700, 1743, 1766, 1785 en 1792.
1035 DHGG, inv. nr. 261, achtste kluft, letter A. 
1036 Bronnen: DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. Andere beroepen worden slechts sporadisch vermeld.
1037 DHGG, inv. nr. 261, 6de kluft, letter P. Van enkele andere kinderen is ook bekend waar ze ‘op dienst’ gingen: Grietje 

Roelfs, oudste dochter van Roelfs Bartels weduwe ging in 1751 dienen bij een predikant in de Pekela (DHGG, inv. nr. 3, 
not. 20-11-1751); Derk Hinderks in 1769 bij een boer te Waterhuizen (DHGG, inv. nr. 6, not. 4-3-1769); een zoon van 
Anna Jonkers weduwe was in 1770 knecht bij een schipper (DHGG, inv. nr. 7, not. 17-3-1770).

1038 Van der Vlis, Leven in armoede, 27, 141.
1039 Deze cijfers zijn gebaseerd op vermeldingen van zieke volwassenen in huishoudens in de protocollen van de gereformeerde 

diaconie te Groningen (inv. nrs. 261-266), waarbij geteld is, hoeveel huishoudens in de betreffende jaren ten minste één 
zieke volwassene telden. Een direct verband tussen ziekte en armoede is overigens moeilijk aan te tonen, aangezien dan 
ook het percentage zieken in niet-bedeelde gezinnen moet worden nagegaan. Wegens het ontbreken van archivalia met 
daartoe bruikbare gegevens is dat niet mogelijk. 

1040 Hier is sprake van ziektegevallen, aangezien de benaming ‘zieken’ niet kan worden gebruikt, omdat sommige zieken twee 
of soms drie kwalen hebben. De hier vermelde cijfers zijn gebaseerd op alle ziekten die bij volwassen zijn vermeld in de 
notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie van Groningen over respectievelijk de perioden 1731-1795 en de 
jaren 1743, 1766, 1785 en 1792.

1041 Uit de overzichten die zijn gebaseerd op de protocollen van de diaconie kunnen drie duidelijke criteria worden gedestil-
leerd, namelijk ouderdom, gebreken of (chronische) ziekten en (veelal alleenstaande) ouders met jonge kinderen. Daarbij 
zijn er uiteraard ook bedeelden die tot twee of zelfs drie van deze categorieën gerekend kunnen worden.

1042 Sturkenboom, Spectators van de hartstocht, 248-264, in het bijzonder 263.
1043 Sturkenboom, Spectators van de hartstocht, 295-358, met name 351.
1044 Huisman, ‘Genezers’, 56. 
1045 Vriendelijke mededeling Mart van Lieburg. Zie Heederik, Van kasboekregister tot burgerlijke stand, 25-26.
1046 Zie hiervoor: Van der Vlis, Leven in armoede, 141-143.
1047 De diagnose van een dergelijke ‘sporadisch epidemische ziekte’ is medisch-historisch moeilijk te stellen, vriendelijke mede-

deling Mart van Lieburg.
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1048 DHGG, inv. nr. 2, not. 6-7-1731; ibidem, inv. nr. 262, 5de kluft, letter B (Berent Melles); ibidem, inv. nr. 8, 2-3-1776; 
ibidem, inv. nr. 3, 5-2-1757.

1049 Noordam, ‘Uit armoede of door verleiding?’, 108; Van Lieburg, Gilden, gestichten en gezondheidszorg, 94, 173-175. De 
benaming syfilis gebruikte men wel als algemene aanduiding voor een ‘venerische kwaal’, vriendelijke mededeling Mart 
van Lieburg.

1050 Van Geuns (ed.), Academische redevoering, 52.
1051 Huisman, ‘Genezers’, 36-37, 47. Zie voor blaasstenen: Doets, De heelkunde van Petrus Camper, 205-213.
1052 Deze cijfers zijn gebaseerd op alle vermeldingen van ziekten van volwassenen van bedeelde huishoudens in de periode 

1731-1795, op basis van de notulen van de diakenen (DHGG, nv. nrs. 2-12). 
1053 ‘Beenvreter’ was een eigentijdse aanduiding voor beencariës of bottuberculose, vriendelijke mededeling Mart van 

Lieburg. 
1054 De term ‘lazarus’ stond waarschijnlijk voor een aan lepra verwante dermatologische ziekte. Het is zeer moeilijk na te gaan 

in welke gevallen het ging om de ziekte die men nu met lepra aanduidt. Zie hiervoor: Ketting, Bijdrage tot de geschiedenis 
van de lepra, 263-269. Met dank aan Mart van Lieburg.

1055 Om de vraag naar het bestaan van segregatie in Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw te kunnen beantwoorden 
op basis van de ‘adressen’ van de gereformeerde bedeelden, zijn de gegevens in archivalia te schaars. In de notulen van de 
diakenen en de acta consistorii van de gereformeerde kerk en van andere religieuze denominaties komen weinig woon-
adressen voor. Wel zijn er flink wat te achterhalen via het register van de bedeelde soldatenvrouwen en de memoriaalboe-
ken van het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis. Al met al kunnen wij een beeld schetsen van de diversificatie 
van bewoning in de Stad, met de ‘meest vermelde straten’ waar minbedeelden woonden en voorts nagaan welke plaats zij 
innamen, welke anderen bij hen in de straat woonden (via vergelijking met andere bewonerslijsten). Deze beschrijving 
komt aan de orde in de pragraaf ‘Segregatie’ in hoofdstuk 8.

1056 Koster, Stadsmorfologie, 281, 283. De roede was een lengtemaat van 4,09 meter – zie hiervoor: ibidem, 280.
1057 RR 23-9-1629. Dit overzicht betrof 26 gezinnen die in 1629 de Stad moesten verlaten in het kader van een door de 

diaconie doorgevoerde bezuinigingsmaatregel. 
1058 DHGG, inv. nr. 3, not. 7-12-1731; ibidem, inv. nr. 3, not. 19-11-1747; ibidem, not. 25-11-1752; ibidem, inv. nr. 261, 

2de kluft, letter J. De acht – later negen – kluften van de diaconie dienen niet te worden verward met de indeling in vier 
tot vijf kluften van de Stad, zoals Burgemeesters en Raad die hanteerden.

1059 Dit was vastgelegd in de armenordening van 1650. zie: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 12. De diaconie 
verkocht de minder goede kamers, zie hiervoor o.a. RR 2-7-1642.

1060 Gebaseerd op de notulen en protocollen van de diaconie over de periode 1731-1795, DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266, 
met in totaal ongeveer zesduizend bedeelden, waarop 107 vermeldingen van kamers; ibidem, inv. nr. 415, kamerboek met 
208 vermeldingen op ongeveer zesduizend personen.

1061 Sarti, Europe at Home, 13, 75.
1062 Geraadpleegde bronnen voor dit overzicht: DHGG, inv. nrs. 1-12, 261-266, 430-432; GW, inv. nr. 252.
1063 Zie Feenstra, Bloeitijd en verval, 133; Van Winter, De lijsten der hoogstaangeslagenen, I, 246-247.
1064 DHGG, inv. nr. 8, not. 5-10-1776.
1065 AC 22-5-1788, nr. 12; ibidem, 3-7-1788, nr. 6.
1066 DHGG, inv. nr. 262.
1067 AC 1-4-1784, nr. 5-2. Zie ook ibidem, 8-7-1784, nr. 5-2; ibidem, 13-1-1785, nrs. 6 & 7.
1068 DHGG, inv. nr. 9, not. 7-11-1781 – dergelijke egalisaties worden tevens vermeld in de protocolboeken en de boedelboeken.
1069 Gebaseerd op de diaconie-protocollen, DHGG, inv. nrs. 261-266. Uitgegaan is van de beginjaren van deze protocollen, 

die dan ieder een momentopname bieden van het aantal armen, respectievelijk in de jaren 1743, 1766, 1785 en 1792.
1070 Gebaseerd op GW, inv. nr. 252. In de achttiende eeuw komen verder relatief veel in deze bron voor de Raamstraat (4de 

kluft, 19x); Leliestraat (9de kluft, 30x); Violenstraat (9de kluft, 9x); Boterdiep (8ste en 9de kluft, 20x), Prinsenstraat: 52 
vermeldingen.

1071 Vriendelijke mededeling van Minie Baron. Er was toen sprake van intensieve bebouwing op een klein oppervlak, zie 
hiervoor: Kooij, Groningen 1870-1914, 176.
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1072 Zie: Van den Berg, Van Leeuwen en Lesger, ‘Residentiële segregatie in Hollandse steden’, 426, 435-436. Schrijvers con-
cluderen dat bij een onderzoek naar residentiële patronen in pre-industriële steden niet kan worden volstaan met een 
analyse op wijkniveau en evenmin op blokniveau vanwege de geringe homogeniteit van de huurwaarden per blok en de 
sociaaleconomische status van de in een blok woonachtige huishoudens. 

1073 DHGG, inv. nrs. 417 & 418. Het betreft inventarisboeken uit de periode 1757-1795.
1074 Dit was vastgelegd in de armenordening van 1650. Zie: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 12. Overigens 

was het mogelijk om een dergelijke aanspraak af te kopen. Zo kocht Jan Scholtens Visser in 1761 voor zijn moeder, 
Catrien Harms, die twaalf jaar lang bedeeld was geweest, dit recht af voor drie ducaten, in: DHGG, inv. nr. 5, 11-9-
1761.

1075 DHGG, inv. nr. 7, not. 5-1-1771; ibidem, not. 2-2-1771; In 1771 constateerde de boekhoudend diaken ‘abuisen’ bij het 
noteren van de boedels.

1076 Gebaseerd op arch. DHGG, inv. nr. 416. Hierbij is de lijfdracht niet meegerekend. Onder één item kunnen meerdere 
identieke voorwerpen zijn inbegrepen; zo worden een stel lepels, stoelen en vorken als één item gerekend, terwijl een ‘tang 
en asschop’ of ‘een bordje met lepels’ in beide gevallen als twee items worden gerekend.

1077 DHGG, inv. nr. 416, fol. 12; ibidem, inv. nr. 4, not. 2-8-1760.
1078 DHGG, inv. nr. 416, fol. 15.
1079 DHGG, inv. nr. 5, not. 3-1-1761.
1080 DHGG, inv. nr. 416, fol. 17; DHGG, inv. nr. 5, not. 4-9-1761. 
1081 DHGG, inv. nr. 416, fol. 32; DHGG inv. nr. 6, not. 4-10-1766.
1082 DHGG, inv. nr. 417, fol. 24.
1083 Opvallend genoeg ontvingen de 60-jarige Ede Edens en zijn echtgenote geen appointement. Tegelijkertijd was dat in 

combinatie met behoeftige omstandigheden een reden om bij de bedeling aan te kloppen. Het echtpaar bezat bij opname 
een met 450 gulden bezwaard huis in de Beulsgang en een hofje in de Kruisstraat. In 1763 kregen Ede Edens en vrouw 
een uitkering van 20 stuivers en een half brood, zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 5, not. 7-5-1763.

1084 De term ‘items’ wordt hier gehanteerd, omdat onder een beschrijving van een bepaald onderdeel in de boedel soms meer 
dan één voorwerp wordt aangeduid, bijvoorbeeld met de omschrijving ‘borden’.

1085 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 191. Dat er over het algemeen slechts één ruimte was waarin alle activiteiten bin-
nenshuis plaatsvonden was een algemeen verschijnsel bij de allerarmsten van Delft in de periode 1706-1730. In tegenstel-
ling tot Delft zijn er voor Groningen geen aanwijzingen dat armen soms op de zolder sliepen.

1086 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 191. In Delft was in de periode 1706-1730 het aantal tafels ook veel minder dan 
dat van de stoelen en ze ontbraken meestal zelfs in de allerarmste boedels.

1087 Ibidem, 190: gordijnen ontbraken aldaar in de periode 1706-1730 in één op de drie huishoudens en konden als zodanig 
niet tot de basisinrichting worden gerekend, mogelijk omdat ze relatief veel kostten.

1088 Ibidem, 191.
1089 Ibidem, 237. In Delft waren de gebruikelijke roodaarden borden in de arme gezinnen grotendeels vervangen door borden 

van Delfts aardewerk en soms door Engels steengoed. In tegenstelling tot in Delft waar rond het midden van de achttiende 
eeuw de ijzeren (brij)potten plaatsmaakten voor aarden pannen of ketels, bleven ze in Groningen algemeen in gebruik. Zie 
voor het gebruik van eetgerei, aardewerk, potten, borden en porselein tevens Sarti, Europe at Home, 126-128.

1090 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 238, 241. Dat in de achttiende eeuw messen in inboedels van Groninger van armen 
ontbraken, komt overeen met de bevindingen voor Delft en Munster in hetzelfde tijdvak. Tafelmessen kwamen bij armen 
waarschijnlijk in het geheel niet voor; aangezien vlees in hun dieet ontbrak, hoefden zij ook geen tafelgerei te hebben om 
dat te snijden.

1091 Van Geuns (ed.), ‘Academische redevoering’, 54.
1092 Van Renssen, ‘Klinken in het voorhuijs’.
1093 Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam, 107, 222; Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 244; Braudel, De structuur 

van het dagelijks leven, 246, 251-253.
1094 Zie hiervoor: DHGG, inv. nrs. 416-418.
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1095 Wijsenbeek, Achter de gevels van Delft, 257-258. Misschien hield dit verschijnsel mede verband met de aan het einde van 
de zeventiende eeuw ingevoerde stoelenverhuur in kerken, waardoor voor armen de mindere zitplaatsen overbleven en 
kerkgang zodoende voor hen onaantrekkelijk werd. Zie hiervoor: Spaans, Armenzorg in Friesland, 307-308. Groenveld, 
‘De Republiek’, 190-191, maakt melding van de slechte zitplaatsen van weeskinderen en werkelijke tegenzin tegen de 
kerk.

1096 Zie bijvoorbeeld Christian Louwerens wed. in de 2de kluft, 6-9-1778 in: DHGG inv. nr. 416, fol. 62.
1097 DHGG, inv. nr. 417, fol. 7.
1098 DHGG, inv. nr. 7, 3-10-1772.
1099 DHGG, inv. nr. 416, fol. 49. Sits is de benaming voor uit Voor-Indië geïmporteerde, beschilderde of bedrukte, kleurechte 

en veelkleurige katoenen stof of Europese imitaties daarvan, veelal met bloemetjes; vijfschaft is een sterk glanzend weefsel 
in satijnbinding met een linnen ketting en een wollen inslag, geweven op een getouw met vijf schachten. Zie Veldman-
Planten, ‘Verklarende woordenlijst’, 311-312.

1100 Spaans, Armenzorg in Friesland, 375.
1101 Ibidem, 221-222.
1102 Ibidem, 240-251, 310. Voor Delft, Zwolle en Leiden gaan respectievelijk Van der Vlis, Van Wijngaarden en Pot niet 

specifiek in op de diaconieën van de religieuze denominaties.
1103 Ibidem, 282-286, 309-314. 
1104 Zijlstra, ‘De Dopersen in Groningen’, 124-125, 128.
1105 De hierna volgende gegevens betreffende doopsgezinde huishoudens, waaronder bedeelde en onvermogende huishoudens, 

zijn gebaseerd op: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 49-171. Dat er bij de Vlaamse gemeente aan de 
Munnekeholm en bij de Waterlandse en Vlaamse gemeente geen bedeelden voorkwamen, kan een kwestie van administra-
tie zijn. Volgens Blaupot ten Cate telde de Groninger gemeente der Oude Vlamingen in 1710 130 broeders (in 1733 113 
broeders en 178 zusters; 1754 84 broeders en 113 zusters; 1767 4 leraars en 201 leden), zie: Blaupot ten Cate, Geschiedenis 
der doopsgezinden I, 127.

1106 Wumkes, De Gereformeerde Kerk, 33.
1107 Abels, Geschiedenis der doopsgezinden, 178, 180.
1108 De hierna volgende gegevens zijn gebaseerd op VDG, inv. nr 48. Helaas zijn voor deze periode geen gegevens bekend 

betreffende de totale omvang van de doopsgezinde gemeente in huishoudens of individuen, zodat het percentage bedeel-
den van deze denominatie niet valt te berekenen. 

1109 Sleebe, In termen van fatsoen, 134.
1110 Zijlstra, ‘De Dopersen in Groningen’, 130.
1111 Vos-Schoonbeek, ‘Roomsgezinden voor de rechter’, 75.
1112 Aantekeningen van Bodewes betreffende de afkomst van katholieken in Stad en Lande, fol. 1, 4-9. De uit Munsterland 

afkomstige immigranten kwamen voornamelijk uit het Eemsdal, voorts uit het graafschap Lingen, het zuiden van Oost-
Friesland en het stift Osnabrück. Onder de Duitsers hadden zij respectievelijk een aandeel van 60, 15,6 en 5 procent. 
De absolute aantallen Belgen en Fransen bedroegen respectievelijk 73 en 38 personen. De van elders uit het Nederlandse 
gebied afkomstige personen waren voornamelijk afkomstig uit Limburg (101), Noord-Brabant (98), Friesland (72), 
Gelderland (64) en Overijssel (58). Onder hen waren veel stedelingen. Onder de Limburgers en Brabanders waren veel 
huursoldaten.

1113 Doornbos, Rooms-katholieke bewonerslijsten, 8-33.
1114 Een (burger)vaandel was een compagnie of wijk die een aandeel, een vaandel, leverde voor de ‘borgerschutterij’. Tot 1577 

was de stad verdeeld in vier kluften, of wijken, die ieder een vaandel leverden. In genoemd jaar volgde een indeling in acht 
vaandelen. In 1633 volgde een uitbreiding naar twaalf en in 1657 werden het er uiteindelijk achttien. Deze laatste uitbreiding 
was op voorspraak van de bouwmeesters van de 18 gilden, een college dat rechtsprak in geschillen tussen de gilden onderling 
en tussen de gilden en de gildeleden. De indeling in vaandels in de zeventiende eeuw is niet meer aan de kluften te relateren 
in die zin dat een kluft een bepaald aantal vaandels omvatte. Zie: Doornbos en Kuiken, De burgervaandelen, 3.

1115 Doornbos, Rooms-katholieke bewonerslijsten, 15-33.
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1116 RKP, inv. nr. 229. Omstreeks 1739 telde de Stad ongeveer 2500 katholieken, tegen nog 4000 een eeuw eerder, zie hiervoor: 
Post, ‘Uit het leven en werken’, 44.

1117 SVG, inv. nr. 738r: ‘Missiven en acta betreffende Lutherse gemeente 1664 en 1665’. Brief d.d. 8-3-1664 naar aanleiding 
van een verzoek drie à vier weken tevoren van burgers of ingezetenen van de lutherse confessie.

1118 ELGG, inv. nr. 148.
1119 De gegevens over regulier en extra-ordinair bedeelden en over passanten zijn gebaseerd op de rekeningen van de evange-

lisch-lutherse gemeente Groningen, inv. nrs. 45/1-45/80.
1120 ELGG, inv. nr. 45/31, fol. 87.
1121 ELGG, inv. nrs. 45/17 (fol. 19) en 45/37.
1122 ELGG, inv. nr. 45/12, fol. 74v.
1123 Schuitema Meijer, Archief Waalse Gemeente, 6.
1124 Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 137-142.
1125 WGG, inv. nr. 63/1 - 1770-1795; RR 23-3-1689; AC 21-4-1689, nr. 4; Bakker e.a., Hugenoten in Groningen, 117.
1126 WGG, inv. nr. 77/1: ‘Debourses ordinaires pas les diacres de l’Eglise Françoise de Groningue 1793-1798’.
1127 Van Bekkum en Schut, ‘De Joodse Gemeente van Groningen’, 157-158.
1128 Schut, De Joodse Gemeenschap, 52, 147, 157. Zie RR 20-2-1744.
1129 Schut, De Joodse Gemeenschap, 152. 
1130 SVG, inv. nr. 152r, rek. 1776-1777 , ‘uitgaaff, cap. 6’; ibidem, rek. 1785-1786, ‘uitgaaff, cap. 6’; ibidem, rekeningen 

1786-1787 t/m rek. 1795-1796 ‘uitgaaff, cap. 6’.
1131 Schut, De Joodse Gemeenschap, 136, 182 - artikel 4.
1132 Ibidem, 21.
1133 Prak, ‘Overvloed of onbehagen?’, 31.
1134 Van der Vlis, Leven in armoede, 179-180, 183-214, 261-262, 372-379; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 159-179, 

265-275.
1135 Van der Vlis, Leven in armoede, 372-379.
1136 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 265-275. Pot, Arm Leiden, 254-261 (incl. tabellen pags. 256, 258) geeft slechts 

de sectoren aan waarin degenen die in 1750 door het Leidse Huiszittenhuis bedeeld werden, werkzaam waren geweest. 
Daaruit blijkt dat maar liefst 90 procent in de nijverheid actief was geweest. Dat betrof vooral de textiel (85 procent), die 
in de achttiende eeuw sterk inkromp.

1137 Prak, ‘Overvloed of onbehagen’, 31-32.
1138 Zwitzer, De militie van den staat, bijlagen 7a en 7b, 189-193.
1139 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 265-275; Van der Vlis, Leven in armoede, 372-379.
1140 DHGG, inv. nr. 316.
1141 Vermeldingen in: DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. De meeste beroepen die meermalen worden vermeld komen twee- tot 

vijfmaal voor. Uitzonderingen vormen de kleermakers en ratelaars met beide zeven, de bakkers en leden van het kremer-
gilde met beide acht vermeldingen en ten slotte de soldaten die 78 keer voorkomen (zie bijlage 20); DHGG, inv. nr. 314 
(register bedeelde soldatengezinnen).

1142 DHGG, inv. nr. 2, not. 12-9-1732; ibidem, inv. nr. 3, not. 3-12-1734; ibidem, 1-6-1753.
1143 Bij bedeelde huishoudens, bestaande uit een alleenstaande vrouw, al of niet met kinderen, vermeldden de gereformeerde 

diakenen geen beroep – soms wel van de ‘ex’?
1144 DHGG, inv. nr. 416 (zie tevens tabel 17): Het betreft 36 spinnewielen op 180 boedels, oftewel 20 procent.
1145 DHGG, 321r, dl. 42, 12-5-1747.
1146 DHGG, inv. nrs. 2-12; ibidem, inv. nr. 4, 17-4-1759; ibidem, inv. nr. 10, 19-7-1783; ibidem, inv. nr. 11, not. 19-5-

1792.
1147 Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, 113. Bij dit hoge getal van spinners en breiers waren ook arbeids-

krachten op het platteland inbegrepen. Naast deze goedkope arbeid die ruimschoots voorhanden was, vormde de volop 
aanwezige grondstof in de vorm van voor sajetgaren geschikte wol dankzij de vele schapen die men vooral op de kwelders 
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hield, een belangrijke factor bij de opkomst van deze nijverheid; Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de 
stad’, 350-351.

1148 RR 8-7-1784. Dit betreft onder meer een inventarisatie van werkende bedeelden, voorafgaand aan de oprichting van een 
werkhuis.

1149 Matthey, ‘Op fiscaal kompas’, 216.
1150 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 36; Prak, Gouden Eeuw, 160-161.
1151 RR 18-2-1755.
1152 DHGG, inv. nr. 7, not. 12-3-1774.
1153 Tegenwoordigen Staat II, 96; zie ook Biesta, ‘Geschiedenis van de Groninger brei-industrie’, 103; ibidem, 106-108.
1154  Archief gilden, inv. nr. 98, Artikelen van de sociëteit der wollekammers 7-2-1744 (Reg. Feith, HS 8o 24). Aanvullende 

artikelen werden opgemaakt op 21-9-1753 en 6-12-1779. 
1155 DHGG, inv. nr. 7, 12-3-1774; ibidem, inv. nr. 3, not. 3-9-1751; ibidem, inv. nr. 262, 2de kluft, letter P.
1156 DHGG, inv. nr. 263, 5de kluft, letter A. Andere vermeldingen betreffende degenen die weigerden naar het werkhuis te 

gaan betreffen (alle terug te vinden in DHGG, inv. nr. 263 onder de registratie per kluft die achter iedere naam is vermeld 
en vervolgens alfabetisch op de eerste letter van de voornaam). Zie tevens Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 
39.

1157 Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 38-39, 46.
1158 ELGG, inv. nr. 1/2, 2-3-1727.
1159 Van der Vlis, Leven in armoede, tabel p. 188; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, tabel p. 155. Spaans, Armenzorg in 

Friesland, 286-288 noemt de militaire armen talrijk, maar geeft daarvan geen exacte cijfers. Hoe groot de invloed van het 
karakter van garnizoensstad op de bevolking was, bleek ook voor Nijmegen, zie hiervoor: Nusteling, Binnen de vesting, 
33-42.

1160 Zwitzer, De militie van den staat, 85-88, 99-100; RR 18-2-1655. 
1161 Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 47 (citaat uit een gedicht van Huygens).
1162 Wumkes, De Gereformeerde kerk, 143.
1163 SSL, (1594-1798), inv. nrs. 481 (4-12-1595) en 458 (19-3-1597); Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van 

de stad’, 357: ‘Als garnizoensplaats kwam daarbij het onderhoud van behoeftige soldatenvrouwen, die men overigens 
zoveel mogelijk trachtte te ‘slijten’ aan andere plaatsen’.

1164 De navolgende algemene uitspraken zijn gebaseerd op DHGG, inv. nr. 314.
1165 DHGG, inv. nr. 416, 3de kluft Ida Barkmans, 15-4-1745; ibidem, 2de kluft, Janna Dietst, 15-4-1745; ibidem, 2de cluft, 

Almoed Cruiger, 15-4-1745; ibidem, 5de kluft, 15-4-1745.
1166 DHGG, inv. nr. 416, 3de kluft, 15-4-1745.
1167 DHGG, inv. nr. 416, 1ste kluft, Annegien Jacobs, 5-11-1706; 1ste kluft, Aeltien Gerrits, 2-9-1707.
1168 DHGG, inv. nr. 416, 7de kluft, Annegien Fransen, 5-11-1706.
1169 Westenbrink, ‘De Friese gardes’, 15.
1170 Smitz, ‘Vanden secours’, 70, 76. 
1171 Register Feith, 1633 no. 58, 24-6-1633, fol. 111 ‘Register der arme soldaten en van hun vrouwen en kinderen die van de 

Groninger diakonie onderhoud ondervangen’.
1172 RR 16-3-1650.
1173 RR 18-6-1696.
1174 DHGG, inv. nr. 316, tevens in: Elema en Kuiken, ‘De bedeelden’, 10-29. SVG, inv. nr. 1066er. De opmerking van de 29 

soldatenkinderen in het weeshuis staat vermeld in de marge van het desbetreffende staatje.
1175 SVG, inv. nr. 1066er: ‘Bedragende de wekel[ijksche] uitgave zo in geld als brood ’t brood tegen 9 st[uive]r voor ’t geheele 

jaare 52 weeken’:
 ‘Soldatenvrouwen  f. 19 - : - :  Soldaten vrouwen f. 4.357 – 12 - :
       Soldatenwed:  f. 61 – 3 - :  weduwen  f. 8.222 – 10 - :
  Soldaten kinder  f. 18 – 10 - : kinderen  f. 1.055 – 2 - :
 An geld  f. 98 – 13 - :  SUMMA  f. 13.365 – 4 - :’
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1176 GW, inv. nr. 252, 15-12-1704.
1177 GW, inv. nr. 252, vermeldingen in opnameboek Groene Weeshuis.
1178 RR 6-4-1745; ibidem, 15-4-1747; ibidem, 13-11-1747.
1179 SVG, inv. nr. 308r, III (25-4-1746), dit plakkaat werd heruitgegeven in 1767,; ibidem, inv. nr. 308r, IV (26-3-1767).
1180 Van Leeuwen, Sociale zorg, 23.
1181 Acker Stratingh, ‘Historisch overzigt van de ziekenhuizen’, 93. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armen-

zorg’, 13. Zie voor de afschaffing van de gilden: Wiskerke, De Afschaffing der Gilden in Nederland, 119-127; Lourens 
en Lucassen, ‘Oprichting en ontwikkeling’, 57-58; Schutter, De Groningse Gilden, 13; Schuitema Meijer, ‘Sociaal-
economische aspecten van de stad’, 351.

1182 Lucassen, Jan, Jan Salie, 27-31. Vgl. Brouwer Ancher, De gilden, 100-119. In de zestiende eeuw noemde men een gildebus 
dikwijls ‘armenbus’.

1183 Lourens en Lucassen, ‘Oprichting en ontwikkeling’, 56.
1184 Bos, ‘Uyt liefde tot malcander’, 69; Prak, Gouden Eeuw, 153. De kassen waarin de deelnemende gildeleden hun contributies 

stortten en waaruit vervolgens zieke broeders werden betaald heetten elders ‘gildenbossen’.
1185 RR 21-2-1665.
1186 Lucassen, Jan, Jan Salie, 27-32. 
1187 RR 9-8-1670, verwijst tevens naar resoluties van 20-4-1644 en 16-4-1670 en de artikelen 3 en 4 van de gilderol.
1188 GA, inv. nr. 60, rekeningen van het schoenmakersknechtengilde 1782-1805; ibidem, inv. nr. 70, gilderol, fol. 23v.-24v. De 

gildearchieven zijn zeer fragmentarisch; slechts rekeningen van enkele gilden resteren. In de rekeningen van het bakkers-
gilde, GA, inv. nr. 21 (1724-1786), zijn geen vermeldingen van zieken opgenomen. Datzelfde geld voor het koopmans- en 
kramersgilde: GA, inv. nr. 32a (1637-1745).

1189 SVG, inv. nr. 321r, boek 29, rekest 2-12-1728, met dank aan Harry Perton.
1190 Van Leeuwen, Sociale zorg, 23.
1191 GA, inv. nr. 70, fol. 4.
1192 Gebaseerd op de vermeldingen in DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266, hetgeen neerkomt op een aandeel van gezinnen met 

een gildelidmaatschap met circa 1 tot 2 procent van de ongeveer 5.000 tot 6.000 regulier bedeelde gezinnen.
1193 DHGG, inv. nr. 7, not. 10-3-1770.
1194 Van Lieburg, Gilden, gestichten en gezondheidszorg, 158; Wat de knechtengilden betreft, nam Groningen waarschijnlijk 

een unieke plaats in, want van de 17 bekende gilden van knechten, waren er elf in de Stad. Mogelijk waren er nog meer, 
die reeds waren opgeheven vóór 1798, toen officieel een einde aan de gilden kwam. Zie: Schutter, De Groningse Gilden, 3 
(noemt negen knechtsgilden); Schuitema Meijer, ‘Sociaal-economische aspecten van de stad’, 352 (noemt er elf ).

1195 GA, inv. nr. 70, fol. 25. DHGG, inv. nr. 262, 6de kluft, letter E: de 61-jarige Eltje Jans, opgenomen op 2-11-1771, met 
zijn 46-jarige vrouw en twee kinderen ‘heeft van steen metzelaars knegten gilde in de ses zomermaanden 30 st. als ziek is’ 
en ontvangt dan van de diaconie een uitkering van acht stuivers en anderhalf brood.

1196 De onderstaande paragrafen zijn gebaseerd op: Poelman, ‘Onderling weduwenfonds’, 60-63.
1197 Zie hiervoor: Huussen, ‘Generaliteitsrekenkamer’, 82, 90-91, 94-95.
1198 Wumkes, De Gereformeerde Kerk, 161-163. Friesland kende sinds 1651 een weduwebeurs voor predikantsweduwen, 

waarvoor de Staten van dit gewest een reglement hadden opgesteld. Volgens de daarin opgenomen bepalingen dienden 
de predikanten daartoe een jaarlijkse premie te betalen, die de provincie aanvulde met een jaarlijks vast te stellen subsidie. 
Naar verwachting konden alle predikantsweduwen uit deze beurs een pensioen van jaarlijks rond de 100 gulden ontvangen 
– zie hiervoor: Spaans, Armenzorg in Friesland, 298.

1199 Benoeming AC 30-4-1741, nr. 5; bevestiging AC 28-5-1741, nr. 1.
1200 DHGG, inv. nr. 6, not. 20-9-1768; ibidem, 5-11-1768; ibidem, inv. nr. 7, not. 9-6-1770; ibidem, 25-5-1771; ibidem, 

13-6-1772.
1201 DHGG, inv. nr. 7, not. 4-12-1773; ibidem, 11-12-1773; ibidem, 7-4-1781; ibidem, inv. nr. 262, achtste kluft, letter D 

[in plaats van brood kreeg zij op 11-12-1773 twee stuivers extra].
1202 AC 28-8-1713.
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1203 DHGG, inv. nr. 3, 3-12-1751. De uitkering zou worden beëindigd wanneer de weduwe binnen de periode waarin zij de 
uitkering ontving, zou hertrouwen.

1204 DHGG, inv. nr. 260, fol. 13: Elsien, een ‘dieners weduwe’ stond eveneens op de lijst met een uitkering van vier stuivers 
een half pond boter en acht pond brood in de week; ibidem, fol. 54: Jan Buirtien ‘gewesene armen dieners wed[u]we’ 
twaalf stuivers per week; ibidem, fol. 69 ‘Otte die gewesene diener’.

1205 Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 48-49. 
1206 Ibidem, 41; Zwitser, De militie van den Staat, 99-100. Zie tevens concept-proefschrift Ingrid van der Vlis, 14-15.
1207 Resolutie Staten van Stad en Lande, 6-6-1750. Zie hiervoor tevens SVG, inv. nr. 1066er.
1208 Gebaseerd op geappointeerden vermeld in de notulen en protocollen van de diaconie, inv. nrs. 2-12, 261-266.
1209 SVG, inv. nr. 1066cr. Van deze acht op de bewuste lijst vermelde personen komt Hindrik Boelens pas in 1780 als opge-

nomen geappointeerde van dan inmiddels 80 jaar voor in de notulen van de bedeelden van de gereformeerde diaconie.
1210 SVG, inv. nr. 1066er. Volgens een lijst waren er in 1762 van de geappointeerde soldaten bij de cavalerie er elf overleden 

en 80 bij de infanterie.
1211 Gebaseerd op geappointeerden vermeld in de notulen en protocollen van de diaconie, inv. nrs. 2-12, 261-266.
1212 Over de ratelaars: Lonsain, ‘De Groningsche ratelwacht’, 107-118; Boonstra, ‘De Ratelwacht’, 91-94. Al in de zestiende 

eeuw waren er vier ‘hoornwachters’ die de nachtelijke veiligheid in Groningen bewaakten. Ten gevolge van de grote stads-
uitbreidingen konden de hoornwachters hun taak niet meer aan, waarop sinds 1620 de burgerwacht hun taak overnam. 
Vanwege de nachtelijke onveiligheid met ‘landloopers, heerloose knechten, stoute bedelaers en lediggangers’ die gebruik 
maakten van de duisternis, besloot het stadsbestuur in 1680 ratelaars aan te stellen, die het daarop volgende jaar in dienst 
werden genomen.

1213 DHGG, inv. nr. 263, 5de kluft, letter A; ibidem, inv. nr. 265, 5de kluft, letter A.
1214 DHGG, inv. nr. 8, not. 3-8-1776; ibidem, inv. nr. 262, letter T. De derde vermelding is die van Cornelis van Zwol, die 

in 1785 als 55-jarige reeds ‘gepensioneert ratelaar’ was en met zijn 49-jarige vrouw en vier kinderen in 1785 een uitkering 
van acht stuivers en drie broden ontving, zoals vermeld in DHGG, inv. nr. 263, 8ste kluft, letter H.

1215 DHGG, inv. nr. 3, 15-3-1748 Aaltje Pijtters; ibidem, inv. nr. 261 4de kluft, letter A; Aaltje Pijtters bedankte op 26-3-
1751.

1216 Zie voor achtergronden over lijfrenten: De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 172-173.
1217 Van Leeuwen, Sociale zorg, 23.
1218 Het is uiterst moeilijk, zo niet ondoenlijk, om aan de hand van ‘harde informatie’, oftewel kwantitatieve gegevens een 

beeld te geven van de omvang van onderlinge hulp en sociaal kapitaal. Deze problematiek blijkt duidelijk uit de literatuur. 
Voor Groningen is dit niet anders, en daarom zal het gedeelte over onderlinge hulp het karakter krijgen van een beschrij-
ving van de handelwijze aan de hand van voorbeelden.

1219 Roeck, ‘Neighbourhoods and the public’, 196-197. Volgens Lis en Soly was burenhulp bij armoede een factor van niet te 
onderschatten betekenis, en van meer importantie dan hulp van familie; door de trek naar een stad raakten in veel gevallen 
de familieverbanden verbroken of in ieder geval op afstand. Zie: Van Leeuwen, Sociale zorg, 28.

1220 Zie hiervoor: Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 217-219.
1221 DHGG, inv. nr. 262, derde kluft, letter G. Deze vermelding en de voorgaande zijn feitelijk de enige duidelijke voorbeel-

den van informele ondersteuning door familie, vrienden, buren en kennissen die voorkomen in de notulen en protocollen 
van de gereformeerde diaconie. 

1222 GW, inv. nr. 252, 5-7-1726, no. 431.
1223 DHGG, inv. nr. 3, not. 8-4-1752.
1224 SVG, inv. nr. 321 r, boek 41, rekest 4-7-1747.
1225 RR 4-2-1773.
1226 DHGG, inv. nr. 261, achtste kluft, letter G.
1227  Zie voor algemene achtergrond van de rol van ‘naberschap’: Roeck, ‘Neighbourhoods and the Public’, 200-203 en Haks, 

Huwelijk en gezin, 60-69.
1228 Lonsain, ‘Een oproer in het pestjaar 1623’, 56-57; Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen, 280-

284, geeft een beschrijving van de maaltijden bij doop, huwelijk en overlijden. Het oproer kan tevens worden beschouwd 
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als een gevolg van een botsing tussen de culturen van de elite en het volk. Een van bovenaf gedirigeerd socialisatieproces 
ging ten koste van de volkscultuur. Zie hiervoor: Roeck, ‘Neighbourhood and the Public’, 205-206.

1229 Van der Werff, ‘De opkomst van het stadsbestuur’, 200. 
1230 Dijkstra, ‘De grenzen van de kluften’, 39, 49-50. Deze indeling betrof de indeling van de stad in wijken. De indeling in 

aanvankelijk acht, later negen kluften van de gereformeerde kerk en diaconie verschilde van de officiële indeling van de 
Stad (in vier tot vijf kluften) en was puur bedoeld als een administratieve indeling voor eigen doeleinden.

1231 Nieuwe Groninger Encyclopedie, 292-293, 454-456. In 1703 reageerde het stadsbestuur op de vele klachten over naburen 
die weigerden bij overlijden de ‘barven’ uit de kerken te halen en de overledenen te dragen en ter aarde te bestellen. De 
magistraat verordonneerde de naburen hun plichten na te komen – of te laten vervullen door een ‘domestiq’ – op straffe 
van twee daalder boete per absente nabuur, zie: SVG, inv. nr. 308r II, no. 28 (18-10-1703).

1232 Ter Laan, Groninger Encyclopedie, 383-384; Sleebe, In termen van fatsoen, 43.
1233 RR 30-5-1663. In 1657 werd het aantal vaandels verhoogd van twaalf naar achttien, zie daarvoor: Smith, Geschiedenis der 

provincie Groningen, 259.
1234 Plakkaat 3-5-1752; RR 18-2-1755. Dergelijke lijsten, van mei en juli 1755, zijn aanwezig in het diaconiearchief, zie hier-

voor: DHGG, inv. nr. 335. De rotmeesters overhandigden een lijst aan de aartsdiaken, die vervolgens weer door hem en 
de diakenen verder moest worden nagegaan. Notities als: (meij 1755) 1ste vandel 1ste rot ‘Christiaan Wagenaar’, daarachter 
aangetekend door de diakenen van de achtste kluft: ‘Is geboren te Brunsvelt in Duitsland oud 25 jaren zijnde een steen 
metselaar en getrouwt voor ½ jaar met een vrouwsp(ersoon) dij hijr geboren, hebbende hij 5 jaren hijr gewoont’; ibidem 
(juli 1755), 14de vaandel, 7de rot: rotmeesters: ‘Een vrouw in de slaapstede bij Jan Weijsse’, diakenen 9de kluft: ‘Deselve 
vrouw is genaamt Geertje Jacobs en heeft 2 kinder bij haar, die nog kleijn zijn, en segt, dat een soldaten weduwe is, sijnde 
vrij armoedig en geboortig van Fransum’; ibidem: rotmeesters 16de vaandel., 7de rot: ‘Een vreemde vrouw met 3 kinder bij 
Maria’, diakenen 9de kluft: Dese vreemde vrouw is genaamt Wupke Jans, en is hijr gekomen uit het Zandt, hebbende 3 
kinderen, die alle onecht, en valt daar op bedenking angesien seer armoedig zijnde geboortig van Warffum’;

1235 Spaans, Armenzorg in Friesland, 265-269; Van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg in Rotterdam, 12-16.
1236 Haks, Huwelijk en gezin, 61. Haks noemt o.a. Leiden en Haarlem.
1237 Voor Groningen zijn gegevens betreffende deze ‘alternatieve methoden’ te vinden in de archieven van het stedelijk gericht. 

Onderzoek in deze archivalia is echter zeer tijdrovend. Via de archieven van het tuchthuis is het tamelijk eenvoudig om 
bedelaars te achterhalen, over wie in de literatuur vrij weinig harde getallen te vinden zijn.

1238 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 66-67. 
1239 RR 31-12-1618 betreffende het oprichten van een bank van lening; voorts: ibidem, 31-12-1627; ibidem, 9-7-1628 ‘Tafell 

van Leninge’ (met reglement); De Stad kende reeds in de zestiende eeuw een Bank van Lening, nadat het stadsbestuur in 
1573 gunstig beschikte op de daartoe ingediende aanvraag van een zekere Simon Michaëls. Zie hiervoor: Formsma en Van 
Rooijen, Diarium van Egbert Alting, 253.

1240 Pekelharing, ‘Een en ander over de Bank’, 3-16.
1241 Van opgenomen bedeelden die de gereformeerde diaconie opnam, zijn drie inventarisboeken bewaard gebleven: één van 

de tweede kluft en twee van de zevende kluft. Het betreft: DHGG, inv. nrs. 416 (2de kluft, 1757-1784), 417 (7de kluft, 
1757-1784), 418 (7de kluft, 1770-1845). Hierin staan de roerende goederen vermeld die de armen bezaten op het moment 
van hun opname. In deze inventarisboeken staan slechts enkele vermeldingen van verpandingen.

1242 DHGG, inv. nr. 417, fol. 7 (opname 5-2-1757); ibidem, fol. 8 (opname 5-2-1757); ibidem, fol. 18 (opname 7-10-1758); 
ibidem, inv. nr. 416, fol. 58 (opname 5-4-1777). Een ‘schuit’ is een schort.

1243 DHGG, inv. nr. 6, not. 2-12-1769. 
1244 DHGG, inv. nr. 9, not. 9-12-1780.
1245 DHGG, inv. nr. 10, not. 30-3-1782; ibidem, 8-2-1783; ibidem, 12-4-1783.
1246 Tijms, tabel met roggeprijzen vermeld in grammen zilver, behorend bij Groninger roggeprijzen: http: //odur.let.rug.nl/~ 

nahi; BVL, inv. nrs. 13/1 – 13/28 (borderellen, uitgezonderd van nr. 13/5 fol. 7, 12; inv. nr. 13/6, fol. 7, 19; inv. nr. 
13/28, fol. 15, 34). Bij het bedrag van de beleende panden per hoofd van de bevolking is uitgegaan van een inwonertal 
van 25.000 zielen. 

1247 BVL, inv. nrs. 66/1-66/13.
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1248 SVG, inv. nr. 321r, boek 30, rekest 14-2-1732.
1249 Van Deursen, Mensen van klein vermogen, 74; Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 67.
1250 DHGG, inv. nr. 5, not. 8-1-1763; ibidem, inv. nr. 7, not. 8-12-1770 (twee vermeldingen); ibidem, not. 3-11-1770 ver-

melding huurschuld Jantijn Dijk 9de kluft. Verder maakten de diakenen van de eerste kluft er in 1773 melding van, dat 
Lies Fransen in de eerste kluft nog een halfjaar kamerhuur schuldig was: DHGG, inv. nr. 7, not. 6-3-1773. Ten slotte 
betaalden de diakenen in 1783 1 gulden kamerhuur wegens Jan Kloek aan de eigenaar, zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 10, 
not. 24-5-1783 (er is tevens sprake van een huurschuld van Jan Arends aan Jan Menkens in inv. nr. 3, not. 17-3-1752).

1251 DHGG, inv. nr. 415 (kamerboek gereformeerde diaconie).
1252 DHGG, inv. nr. 7, not. 6-8-1774; ibidem, 3-9-1774; ibidem, inv. nr. 9, not. 13-11-1779; ibidem, 20-11-1779, ibidem, 

5-2-1780; ibidem, inv. nr. 10, 12-7-1783; DHGG, inv. nr. 262, 6de kluft, letter S.
1253 In welke mate er sprake was van migratie vanwege armoede, zou een diepgaand onderzoek vergen, dat het kader van dit 

onderwerp te buiten gaat. Overigens ontbreken voor de zeventiende en de achttiende eeuw voldoende gegevens om op 
basis van kwantificering gedetailleerde uitspraken over migratie te kunnen doen. Zie voor migratie als gezinsstrategie: Kok, 
‘Migratie als gezinsstrategie’, 89-156.

1254 Roeck, ‘Neighbourhoods and the public’, 198-199.
1255 Bosch, ‘Toverij en Hekserij’, 20-21.
1256 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 42-43. Zie tevens Van der Vlis, Leven in armoede, 230.
1257 Pot, Arm Leiden, 211-213. Van Wijngaarden gaat in Zorg voor de kost niet specifiek in op het verschijnsel migratie.
1258 Huisman, Stadsbelang, 166; Groenhuis, ‘Een Drents vluchtelingenprobleem’, 35-40.
1259 RR 23-9-1629.
1260 DHGG, inv. nr. 314, 5de kluft, Tonnissien Jans, 16-10-1705. 
1261 Spaans, Armenzorg in Friesland, 208-209, 265-269; Van Voorst van Beest, De katholieke armenzorg, 12-16.
1262 Spaans, Armenzorg in Friesland, 265.
1263 DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. De navolgende paragraaf is op deze gegevens gebaseerd.
1264 Gosliga, ‘Nieuw Veen’, 76-78; dezelfde, Kerkmeijer, ‘Schuitenbouwers’, 87-90.
1265 RR 19-4-1773.
1266 Prak, ‘Overloed of onbehagen?’, 29.
1267 In 1596 vaardigde de magistraat een ordonnantie uit op de armen en bedelaars in de Stad: SVG, inv. nr. 12 RvR (18-1-

1596).
1268 AC 5-1-1603; ibidem, 9-3-1609.
1269 AC 25-11-1607; ibidem, 6-1-1608; nieuwe klachten 28-08-1608.
1270 SR, inv. nr. III a, 10-6-1612; ibidem, 21-7-1612; ibidem, 1-9-1614; Plakkaat 12-8-1614 in: SVG, 1275r, I (renovaties op 

19-4-1615 (SVG, inv. nr. 12 RvR) en 16-5-1622 (A, I); RR 8-7-1620. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale 
armenzorg’, 25.

1271 Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 25.
1272 SVG, inv. nr. 1314r, no. 15 (23-9-1629). 
1273 Klachten over bedelarij: AC 3-1-1627; ibidem, 25-8-1641, nr. 3; ibidem, 9-6-1647, nr. 4; ibidem, 22-1-1652, nr. 6; 

ibidem, 24-10-1658 nr. 3; ibidem, 18-11-1660, nr. 3; ibidem, 24-3-1661, nr. 5; ibidem, 29-3-1663, nr. 3; ibidem, 24-11-
1667 nr. 4; ibidem, 8-12-1669, nr. 3; ibidem, 9-6-1675, nr. 2; ibidem, 23-4-1676, nr. 3; ibidem, 7-5-1676, nr. 1; ibidem, 
26-2-1682, nr. 3; ibidem, 27-8-1682, nr. 6; ibidem, 25-2-1700, nr. 6. 

1274 AC 1-7-1660, nr. 3.
1275 AC 25-8-1661, nr. 4.
1276 AC 17-4-1596, nr. 2. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 17. 
1277 Huisman, Stadsbelang, 176; verwijst naar SR, inv. nr. III a, 25-8-1634; ibidem, 25-11-1634; ibidem, 27-11-1634.
1278 RR 1-5-1624; ibidem, 14-12-1629.
1279 SR, inv. nr. III a, 11-11-1618; ibidem, 12-8-1619; ibidem, 21-9-1619; ibidem, 1-8-1625. Zie tevens Van der Ploeg, 

‘Armoede en diakonale armenzorg’, 27.
1280 SR, inv. nr. III a, 1-8-1625. Zie ook Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 28.



459

not e n

1281 SR, inv. nr. III a, 7-12-1622. Zie tevens Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 28.
1282 SR –SSL 13, 14-9-1761. Vooral Gedeputeerde Staten gebruikten het tuchthuis als instelling voor het opsluiten van bede-

laars en vagebonden. Zij gelastten in 1615 een klopjacht om vagebonden en bedelaars in het tuchthuis te brengen. Zij 
noemden de grote aantallen vagebonden en bedelaars in 1661 als argument voor het inrichten van een nieuw tuchthuis. 
Zie hiervoor: Kampman, ‘Het tuchthuis’, 71.

1283 DHGG, inv. nr. 314, 2de kluft, Anna Jurriens, 5-3-1707.
1284 DHGG, inv. nr. 314, 3de kluft, Trijntien Egberts, 7-10-1707 en Grietien Tijlmans, 4-2-1707; ibidem, 2de kluft, Geesien 

Martens, 6-6-1709.
1285 AC 8-12-1751, nr. 3; Opregte Groninger Courant no. 99, vrijdag 10 december 1751.
1286 AC 30-5-1675, nr. 7.
1287 Gebaseerd op DHGG, inv. nrs. 2-12; 260-266.
1288 DHGG, inv. nr. 2, not. 7-12-1731; ibidem, 9-1-1733; ibidem, inv. nr. 261, 2de kluft, letter G; ibidem, 5de kluft, letter L; 

ibidem, 2-6-1752 & ibidem, inv. nr. 261, 6de kluft, letter B; ibidem, inv. nr. 262, 9de kluft, letter F.
1289 DHGG, inv. nr. 2, 6-6-1732; ibidem, inv. nr. 3, not. 5-5-1745, ibidem, inv. nr. 261 (1745), 5de kluft, letter E.
1290 DHGG, inv. nr. 3, not. 5-3-1756; ibidem, inv. nr. 262, letter J, 10-10-1767.
1291 Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 62.
1292 DHGG, inv. nr. 10, not. 5-1-1782.
1293 RR 18-12-1794. Verdere vermeldingen van bedelen in DHGG, inv. nr. 2: 6-7-1731 IJsaac Jurjens; 6-6-1732 Tonke 

Doedens; 9-1-1733 Hindrik Derks; en in ibidem, inv. nr. 262, 9de kluft, letter F, Feijko Emkes wed.
1294 RR 17-12-1721.
1295 Pot, Arm Leiden, 231. In tegenstelling tot wat Pot voor Leiden aantrof, komen vermeldingen van prostitutie in de gerech-

telijke archieven van de stad Groningen slechts mondjesmaat voor (volgens vriendelijke mededeling van Duco Kuiken, 
onder verwijzing naar de serie SR, inv. nr. III ii).

1296 Het betreft vermeldingen in SR, inv. nrs. III ii 2-III ii 5 van: ‘hoererij’: 85 vonnissen; ‘oneerlijk’, ‘ergerlijk’ of 'kwaad 
huis', of ‘hoerhuis’ 30 vonnissen; ‘hoerewaard ’, vier vonnissen; ‘hoer’, ‘vrouwen van kwade geruchte’ en ‘onkuise vrouw’, 
acht vonnissen; ‘hoerachtig’, ‘oneerbaar’ ‘ergerlijk’ of ‘slegt leven’, zes vonnissen; ‘ergerlijke huishouding’ drie vonnissen; 
ontucht negen vonnissen en overspel 27 vonnissen. 

1297 Cohen, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de prostitutie’, 535.
1298 Schroor, ‘SM in Stad’, 5-9.
1299 AC 22-3-1637; AC 4-1-1652, nr. 1; ibidem, 10-1-1652, nr. 1. Zie tevens 4-4-1652, nr. 5, ibidem, 25-4-1752, nr. 4; AC 

27-1-1656, nr. 3; ibidem, 24-2-1656, nrs. 2 & 3.
1300 Cohen, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de prostitutie’, 536.
1301 Schroor, ‘SM in Stad’, 6.
1302 AC 27-1-1656, nr. 3; ibidem, 24-2-1656, nrs. 2 & 3.
1303 AC 20-1-1661, nr. 5; ibidem, 27-1-1661, nr. 1; ibidem, 17-2-1661, nr. 5; ibidem, 6-3-1661, nr. 6; ibidem, 24-3-1661, 

nr. 2; ibidem, 10-4-1661, nr. 1.
1304 AC 9-7-1676, nr. 12; ibidem, 30-6-1676, nr. 13.
1305 GW, inv. nr. 252, fol. 507. Kasper ging nog in het jaar van zijn opname in de leer bij een schoenmaker, maar liep na vier 

jaar (februari 1737) weg. Deze kwestie wordt tevens – bedekt – vermeld door Lonsain, ‘De Groningsche politie’, 60. 
1306 SR, inv. nr. III ii 4, fol. 114v. 1-9-1756; registratie in tuchthuis: BVT, inv. nr. 8, fol. 89-89v.
1307 SR, inv. nr. III ii 4, fol. 157v. (10-9-1762).
1308 DHGG, inv. nr. 3, not. 9-6-1741; ibidem, inv. nr. 261, 9de kluft, letter S.
1309 DHGG, inv. nr. 6, not. 7-6-1766; ibidem, inv. nr. 262, 6de kluft, letter A; SR, inv. nr. III tt 4, 9-7-1767; BVT, inv. nr. 8, 

fol. 108-108v; GW, inv. nr. 252, fol. nrs. 949-951.
1310 SR, inv. nr. III tt 4, 24-9-1767: Johannes Krook; SR, inv. nr. III ii 4, fol. 176v idem; SR, inv. nr. III ii 4, fol. 175 v.: Tjetske 

Menses.
1311 GW, inv. nr. 252, 17-10-1768 no. 96: Trijntjen Krook, 7 jaar, dochter van Jan Krook en Tjetske Menses, beide 

g ebannen.
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1312 Zie onder meer: Pot, Arm Leiden, 245-246. Volgens Pot kwam, behalve te vondeling leggen en kindermoord, ook verlating 
in Leiden in de periode 1750-1854 weinig voor, maar hij tekent daarbij aan, dat er over die periode nauwelijks cijfers 
voorhanden zijn.

1313 De volgende gegevens zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op DHGG, inv. nrs. 2-12; 360-366. Zie Haks, ‘Continuïteit 
en verandering’, 45: Haks haalt het onderzoek van Lewis naar de culture of poverty aan, waaruit bleek, dat het relatief veel 
voorkwam dat een man zijn gezin verliet.

1314 GW, inv. nr. 252.
1315 Pot, Arm Leiden, 245.
1316 DHGG, inv. nr. 10, not. 2-3-1782.
1317 RR 17-11-1706.
1318 DHGG, inv. nr. 6, not. 11-6-1768.
1319 DHGG, inv. nr. 7, not. 19-1-1771.

1320 Deze gegevens zijn gebaseerd op: GW, inv. nr. 252. ‘Memorialen’ of registers van opgenomen kinderen in het Groene en 

Blauwe Gecombineerde Weeshuis, respectievelijk (ca. 1680) 1703-1770 en 1771-1795. Het betrof kinderen waarvan één 

ouder was overleden en die door de nog in leven zijnde ouder in de steek waren gelaten. Overigens kwamen halfwezen 

met burgerrecht in plaats van in het Roode of Burgerweeshuis terecht in het diaconiekinderhuis, tot het overlijden van de 

resterende ouder.
1321 AC 23-5-1652, nr. 3.
1322 SR, inv. nr. III ii 4, fol. 20-21, 17-1-1743, vonnis 25-5-1743. 
1323 Haks, Huwelijk en gezin, 84. Haks vermeldt: ‘Dat een vrouw, zwanger door een onwettige relatie niet wilde uitkomen, 

valt gezien de schande die haar overviel te begrijpen. Sommigen dreven dit zo ver door dat ze besloten hun zwangerschap 
zo lang mogelijk te verbergen en zelfs hun kind liefst buiten aanwezigheid van anderen ter wereld te brengen’.

1324 AC 8-12-1706, nr. 3.
1325 DHGG, inv. nr. 3, not. 8-9-1741; ibidem, inv. nr. 261, 2de kluft, letter A; SR, inv. nr. III ii 4, fol. 32-33, vonnis 17-12-

1744.
1326 Pot constateert dat ook voor Leiden in de periode 1750-1795, waar 20 gevallen voorkomen, zie: Pot, Arm Leiden, 245.
1327 DHGG, inv. nr. 260, fol. 44 (‘Joannes Vondelinck’); ibidem, fol. 53 (‘Frerick ein vundelinck’); ibidem, fol. 55 (‘Petertien 

Drewes ein vundelinck’).
1328 RR 9-3-1639.
1329 RR 1-12-1669.
1330 AC 6-3-1678, nr. 6; ibidem, 21-4-1678, nr. 3, betreffende een kind van ongeveer vier weken uit dat werd opgenomen in 

de achtste kluft; AC 28-8-1698, nr. 3; ibidem, 7-9-1698, nr. 7.
1331 Vermeldingen in: SR, inv., nr. III ii 2, fol. 234v-235 (1671); ibidem, inv. nr. III tt 1, 14-6-1695 en 20-6-1695; ibidem, 

III ll, 1696/1699-1.
1332 RR 10-12-1705; ibidem, 11-12-1705.
1333 SR, inv. nr. III ii 3, fol. 116.
1334 SR, inv. nr. III tt 2, 2-5-1716; ibidem, inv. nr. III ll, 1717-49. 
1335 Van der Werff, Martini, kerk en toren, 111; Zij komt voor als de eenjarige Martina Kerkhofs in de achtste kluft, en overleed 

reeds op 16-5-1725 – zie hiervoor: DHGG, inv. nr. 311. Ook in Weesp werden anonieme vondelingen gedoopt met een 
achternaam die refereerde aan de omstandigheden waarin ze werden gevonden, bijvoorbeeld Jan Bagijn en Lidia Seedijk. 
Zie: Kuijpers, Migrantenstad, 203. 

1336 DHGG, inv. nr. 7, not. 2-12-1775; ibidem, 6-1-1776; ibidem, 3-2-1776 Jan is dan vijf jaar en krijgt 16 stuivers en een 
half brood. Van geen van beide jongens zijn nakomelingen bekend met de familienaam Vondeling. De diaconie besteedde 
Jan en Christiaan als jonge kinderen uit. Het laatste jongetje was in juni 1784 gevonden onder Helpman en werd in dat-
zelfde jaar nog gedoopt. Zie: ibidem, DHGG, inv. nr. 10, not. 26-6-1784; ibidem, 7-8-1784; ibidem, 4-9-1784; ibidem, 
6-8-1785.

1337 DHGG, inv. nr. 8, not. 30-11-1776; inv. nr. 262 onder de letter C. Gezien haar leeftijd was zij waarschijnlijk dezelfde als 
degene die in 1705 in de negende kluft was gevonden en opgenomen.
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1338 GW, inv. 252, ‘Memoriaelboeck’, Dina van der A, opgenomen 8-7-1754, 7 jr., 6de kluft, no. 790.
1339 SR, inv. nr. III ll, 1760-103. Zie tevens ibidem, inv. nr. III ii 3, fol. 121v.-122.
1340 SR, inv. nr. III ll, 1780/1781-143; ibidem, inv. nr. III tt 7, 18-4-1781.
1341 Pot, Arm Leiden, 245; Jansen, ‘Armoede in Amsterdam’, 620-621. In enkele grote steden elders in Europa waren de aantal-

len vondelingen eveneens zeer hoog, zie: Damsma, ‘De dubbele revolutie’, 184-185. Het oogluikend toestaan van het te 
vondeling leggen hield verband met acties van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten voor grotere bescherming van het 
ongeboren en pasgeboren leven – gericht tegen abortus en kindermoord.

1342 Haks, Huwelijk en gezin, 66-67.
1343 SR, inv. nr. III ii 2, fol. 12v.; ibidem, inv. nr. III ll, 1739-71 en 72 en ibidem, inv. nr. III ii 4, fol. 5-6. 
1344 SR, inv. nr. III ii 3, 30-4-1718.
1345 Haks, Huwelijk en gezin, 84.
1346 Zie over de problematiek die verbonden is met de term ‘kleine criminaliteit’: Faber, ‘De duistere geschiedenis’, 196-200.
1347 Zie o.a. SR, inv. nr. III ii 4, fol. 12; ibidem, inv. nr. III ii 5, fol. 1-2v., 18v., 43-44, 127v.-129, 167v.-168.
1348 SR, inv. nr. III ii 3, fol. 119 (nepcollectanten); ibidem, inv. nr. III ii 5, valse loten: fol. 26v-27v, 57v.-58v., 69v.; valse wis-

sels: ibidem, fol. 48-51.
1349 SR, inv. nr. III ii 4, fol. 63-63v.
1350 SR, inv. nr. III ii 5, fol. 41-41v.
1351 Zie de eerder vermelde zaken, vermeld in SR, inv. nr. III ii 4-5.
1352 DHGG, inv. nr. 7, not. 29-4-1775.
1353 DHGG, inv. nr. 262, 5de kluft, letter G.
1354 GW, inv. nr. 252, vermeldingen gebannenen op folio nrs. 392-394, 461, 480-481, 507, 707-708, 961; vermeldingen 

tuchtelingen: folio nrs. 91, 127, 412, 665, 938, 976, 949-951.
1355 Woldendorp, Opvoeding en onderwijs, 110-118, 122-123.
1356 Dekker, Holland in beroering, 12-13 (definitie) en 9-12 (terminologie en definiëring).
1357 Dekker, ‘Oproeren in Holland’, 83.
1358 Pot, Arm Leiden, 148-149.
1359 Faber, Dure tijden, 15.
1360 Voor de definiëring van oproer is gebruik gemaakt van de definitie van Dekker: ‘een lokale actie van een groep van ten 

minste 20 personen die uiting geven aan protest dat doorgaans gericht is tegen de overheid en waarbij langer dan een 
halve dag, maar niet langer dan twee weken achtereen de openbare orde wordt verstoord en geweld plaatsvindt’. Dekker, 
Holland in beroering, 12-13.

1361 AC 28-2-1676, nr. 4 & 5.
1362  AC 28-2-1676, nr. 7. Zie ook ibidem, 9-4-1676, nr. 13.
1363 AC 9-4-1676, nr. 4.
1364 RR 5-8-1623.
1365 RR 6-8-1623.
1366 Lonsain, ‘Een oproer’, 54-59; Huisman, Stadsbelang, 152-159. 
1367 Teenstra, Stads- en dorpskroniek II, 50; elders in Europa, vooral Duitsland, waren vanwege hoge inflatie al opstanden 

geweest in 1622, zie hiervoor: Abel, Massenarmut, 145. Zie tevens Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, 352.
1368 Tonckens, ‘Het proces-Schulenborgh’, 76-79. Zie hiervoor tevens Manifest ende nodige verantwoordinge ende ontschuldinge 

over d’ongehoorde en onvermoede oploop / midtsgaders d’aenkleef van dien / van den 18 martii 1657. binnen Groningen / 
ghevolght op de verkeerde ende onwetende door eenigen aeghedrevene yver / daer heen tendeerende om de Provinciale regeeringe 
te bestellen / over-ghegeven aen d’Ed. Mogende heeren Borgemeesteren ende Raedt in Groningen / Door de beyde Borgemeesteren 
ende gecommitteerde Oldermannen van de achtthien Gilden daertoe gecommitteert. Dit manifest was ondertekend door Gerrit 
Hermens, bouwmeester van de 18 gilden, Jan Geerts, olderman van het smedengilde in absentie van bouwmeester Van 
Laer, Hillebrant Jansen, olderman van het bakkergilde, Lambert Iansen, olderman van het koopman- en kramergilde, 
Harmen Hindricks, olderman van het kuiper- en hoepenbindergilde en Arent Hamminck, olderman van het knokenhou-
wergilde. Gerrit Hermens, bouwmeester van de 18 gilden, kan worden geïdentificeerd met Gerrit Harmens Warendorp 



462

not e n

die vijf jaar later een belangrijke rol speelde bij het tweede ‘gildeoproer’. Zie tevens Feith, ‘Drie gedichten betrekkelijk het 
oproer’, 73-76.

1369 Tonckens, ‘Het proces-Schulenborgh’, 68-69; Poelman, ‘Johan Schulenborch’, 47-66; Waterbolk, ‘Staatkundige geschiede-
nis’, 249-256.

1370 Tijms, Groninger Graanprijzen, figuur 6 (p. 43); Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, 577.
1371 Feith, ‘Drie gedichten betrekkelijk het oproer’, 80.
1372 Feith, ‘Drie gedichten betrekkelijk het oproer’, 77.
1373 De voornaamste vertegenwoordigers van de gilden bij het oproer waren Johan Schulenborch (geb. ca. 1617, ov. 1692; 

diaken 1639-ca. 1643), Gerrit Harmens Warendorp (geëxecuteerd 1663, bontwerker, bouwmeester gilde; diaken 1643-
1647), Gerard Udinck (olderman kleermakersgilde; diaken 1647-1651 – geëxecuteerd 1665) en advocaat dr. Lucas 
Harckens (geëxecuteerd 1665 - geen diaken geweest). Geert Claessen was als diaken verkozen op [AC] 5-5-1661, vertrok-
ken wegens ‘bannissement’: AC 25-1-1663]; vonnis in SR, inv. nr. III ii 2, fol., 174v-176, 24-1-1663. Geert Claessen was 
olderman van het kramergilde en tevens vaandrig. Zie tevens Ter Laan, Groninger Encyclopedie, 867; Johan van Emmen 
was als diaken verkozen AC 1-5-1659. Hij was vertrokken wegens ‘deportement’, AC 25-1-1663; vonnis in SR, inv. nr. III 
ii 2, fol. 173-174v, 24-1-1663. Hij was een van de 18 bouwmeester van de gilden. Zie tevens Nederland in Vroeger Tijd 
XXIII p. 163; Niebaum en Veldman, Tot tijdverdrijf in ballingschap, xi-xv.

1374 RR 19-6-1697. Zie ook ibidem, 19-6-1697.
1375 AC 20-7-1662, nr. 5.
1376 Van der Meer, Patriotten in Groningen, 9-10.
1377 Formsma, ‘Een rapport over de boerenopstand’, 73.
1378  Waterbolk, ‘Staatkundige geschiedenis’, 264-268; Ter Laan, Groninger Encyclopedie, 573-574; Formsma, ‘Een rapport over 

de boerenopstand’, 73. Voor de vernielingen in maart 1748 veroordeelde de Stad drie personen die worden vermeld in SR, 
inv. nr. III tt 4, fol. 57-58. Er kon géén verband worden ontdekt tussen de drie veroordeelden (waarvan twee geboren te 
Groningen en één te Hannover) en de gereformeerde bedeelden, vermeld in DHGG, inv. nr. 3; ibidem, inv. nr. 261.

1379 Van Boekeren, ‘Groningen in 1748’, 49-70, benadrukt de rol van ‘het gemeen’ en ‘het graauw’ in de Stad op de pagina’s 
56-63 en 68-69. Zie hiervoor eveneens De Blécourt, ‘Authentica van het Groninger Oproer’, 1-48. Een contemporaine 
schrijver van een ooggetuigenverslag, Herman van Gesseler (p. 3) spreekt van het ‘Janhagel’ (p. 9-10) en ‘het grauw’ (p. 
12), pas later kwamen de boeren (p. 22). Zie hiervoor tevens Formsma, ‘Een rapport over de boerenopstand’, 73-89. Zie 
tevens ‘Een tweetal missives’, 139, waarbij een brief van 17-3-1748 spreekt van ‘gemor onder het Gemeen’, dat later ‘in 
vollen vlam uitgebroken is’.

1380 Tijms, Groninger graanprijzen, figuur 5 (p. 43).
1381 Meihuizen, ‘Sociaal-economische geschiedenis’, 314-315.
1382 Van der Meer, Patriotten in Groningen, 178-180, 183.
1383 Zie: Lucassen, Jan, Jan Salie, 32
1384 Kootte, ‘Kleding’, 151.
1385 Ibidem, 151-154.
1386 Woldendorp, Twee eeuwen, 150. De kleur van de kleding van de kinderen van het ‘Roode Weeshuis’ is niet te herleiden tot 

heraldische kleuren, volgens vriendelijke mededeling van Paul Holthuis. Van de kleding zoals de kinderen van het Groene 
Weeshuis die in de zeventiende eeuw droegen, geven twee beeldjes – afkomstig van de poort van dat weeshuis aan de Oude 
Ebbingestraat – een fraaie indruk. Ze prijken sinds 1906 in het portiek van de hoofdingang van de villa Hilghestede aan 
de Verlengde Hereweg 174. Zie hiervoor: Bastmeijer, e.a. ‘Jaarverslag bouwhistorie in 2000’, 45.

1387 Kootte, ‘Kleding’, 153.
1388  Van der Meer noemt in zijn dissertatie de invoering in 1781 van de ‘D’ als een nogal schokkende maatregel, zie Patriotten 

in Groningen, 125; RR 16-3-1650; ibidem, 18-11-1651 (specifieke kledij).
1389 RR 21-2-1716, 12-2v.
1390 DHGG, inv. nr. 9, not. 3-11-1781; AC 22-11-1781 nr. 2; RR 15-12-1781; AC 10-1-1782, nr. 5; RR 12-2-1781. Zie ook 

RR 3-11-1788v; ibidem, 4-4-1789; Van der Meer, Patriotten in Groningen, 124-125.
1391 DHGG, inv. nr. 9, not. 29-12-1781.
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1392 DHGG, inv. nr. 10, not. 19-1-1782.
1393 DHGG, inv. nr. 10, not. 2-2-1782; over letter D: zie tevens RR 3-11-1788.
1394 RR 15-12-1781.
1395 DHGG, inv. nr. 263, zevende kluft, letter A.
1396 ELGG, inv. nr. 1/5, 3-3-1782.
1397  Sjoberg, The Pre-industrial City, 97-100; Bastmeijer, Tel en Wierts, ‘Jaarverslag bouwhistorie in 2000’, 34: Bij een nadere 

bestudering van deze van 1828 daterende kadasterkaart, valt op dat aan de randen van de oude stad (binnen de diepenring) 
veel gangen lagen met aan beide zijden eenkamerwoningen. Daarvan resteren slechts enkele. 

1398 Hohenberg en Hollen Lees, The making of urban Europe, 33-34.
1399 Levie, Van kelder tot grachtenpand, 104; Faber en Van Leeuwen, Amsterdamse katholieke bedeelden, 27-28. Zie tevens: 

Kuijpers, Migrantenstad, 157.
1400 Pot, Arm Leiden, 127.
1401 Van der Vlis, Leven in armoede, kaarten p. 91-92.
1402 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 97-102.
1403 Sarti, Europe at Home, 13.
1404 Stratingh, geciteerd in Kooij, Groningen 1870-1914, 176.
1405 Feith, ‘Wandelingen door het oude Groningen, IV’ 203-227, waarop de navolgende alinea’s hoofdzakelijk zijn geba-

seerd. 
1406 Zie Overdiep, De plattegrond van de stad Groningen, 111 e.v.
1407 Dergelijke bebouwing is duidelijk herkenbaar op de kadasterkaart van 1828: zie Bastmeijer, Tel en Wierts, Henk, 

‘Jaarverslag bouwhistorie 2001’, 33-34. Zie tevens Koster, Stadsmorfologie, 283.
1408 Ramakers, ‘In de ban van de beet’, 76 (schema). 
1409 Het originele register draagt de titel ‘Register van alle huisen, kaamers, kelders en boovenwoningen in de stad Groningen op 

drekgelt bekend zijnde, beneevens den taxt hoe veel jeder wooning elke halfjaar moet contribueren, uit de oude registers opge-
maakt, voor het halfjaar verscheenen maij 1765, door Willem Schultz’. Voor deze belasting werden uitsluitend de eigenaren 
van woonruimte aangeslagen. Het register is uitgegeven door Elema, Huiseigenaren van de stad Groningen 1765. 

1410 Elema, Huiseigenaren van de stad Groningen, 12, 20-21: ‘Lelijstraat’; ibidem, 28: met ‘Lutgenestraatje’ wordt het 
Lutkenieuwstraatje bedoeld.

1411 Elema, Huiseigenaren van de stad Groningen, 5.
1412 Ibidem, 19, 44, 92.
1413 Suringa heeft in zijn boek Groningen in zijn verleden (1899) een bijlage opgenomen met een alfabetisch overzicht van 

pleinen, singels, kaden, straten, gangen en stegen te Groningen met vermelding van het aantal daar in gelegen woningen 
(p.334-335). Achter de straten etc. is in de eerste kolom het totaal aantal woningen opgenomen en in het tweede het aantal 
woningen met meer dan één verdieping. Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat in de bovengemelde straten overwegend 
sprake was van laagbouw. 

1414 Feith, ‘Wandelingen door het oude Groningen, IV’, 212.
1415 Vermeldingen van ‘Het Oude Bosch’, in: DHGG, inv. nr. 3, not. 11-11-1735; ibidem, inv. 415, fol. 77 (1741); ibidem, 

inv. nr. 430, fol. 51v (1724); ibidem, inv. nr. 432, fol. 89v (1779); GW, inv. nr. 252, nr. 350 (2-12-1720).
1416 Zie DHGG, inv. nr. 415 (kamerboek Diaconie etc.)
1417 Uit de kadasterkaart van 1828 blijkt dat aan de randen van de oude stad, binnen de diepenring, vele gangen met aan 

beide zijden kamerwoningen bestonden, zie: Bastmeijer e.a., ‘Jaarverslag bouwhistorie in 2000’, 34, met een afbeelding 
op pagina 33.

1418 Zie voor de huisvesting van de armen in de negentiende eeuw en de bouwprojecten na de ontmanteling van de vesting-
werken: Kooij, Groningen 1870-1914, 176-198, 221. 

1419 Hofman, ‘Achter de wal bij het Noorderplantsoen’, 60.
1420 Meinema, ‘De Oosterstraat’, 11.
1421 Feith, Wandelingen door het oude Groningen, 40. Zie ook RR 3-4-1639.
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1422 ‘Ligger deser Stadts gemene Armen soo vaste als repelycke goederen als oock der selver Jaerlyxsche Incompsten’ in: Van 
der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’, 10. 

1423 DHGG, inv. nr. 415, fol. 122.
1424 DHGG, inv. nr. 10, not. 18-10-1783; ELGG, inv. nr. 45/38, fol . 89v; ibidem, inv. nr. 45/39 fol. 88v; ibidem, inv. nr. 

45/40 vermelden bedragen van acht gulden voor een halfjaar, hetgeen neerkomt op een weekhuur van ruim zes stuivers; 
ibidem, inv. nr. 45/41, fol. 83: 1-10-: voor zes weken, hetgeen neerkomt op een huur van zes stuivers per week.

1425 DHGG, inv. nr. 9, not. 3-11-1781.
1426 DHGG, inv. nr. 7, 1ste kluft, 7-4-1770.
1427 Andere vermeldingen van huurbedragen: DHGG, inv. nr. 3, not. 18-11-1737 (Hemke Hindrix, 8 stuivers); ibidem, inv. 

nr. 261 vijfde kluft, letter A (1743 Albert Pol, 8 stuivers); ibidem, inv. nr. 3, not. 28-2-1744 (Jantje Jans Dijckema, 8 
stuivers); ibidem, not. 28-5-1746 (Aldert Heins, zes stuivers); ibidem, inv. nr. 6, not. 11-3-1767: ‘stont in der v[er]gade-
ringe binnen Trijntie Harms v[er]zoekende de huur, en dus 6 st[uive]rs’; ibidem, inv. nr. 539, rek. 1739/40 buitengewone 
ontvangst: Grietje Rotgers van de 9de kluft had een jaarlijkse huur van in totaal twaalf 12 gulden, hetgeen neerkwam op 
ongeveer viereneenhalve stuiver per week.

1428 ELGG, inv. nr. 1/5, 24-9-1782.
1429 Van Wijngaarden, Zorg voor de Kost, 102; Van der Vlis, Leven in Armoede, 89.
1430 De getallen in deze alinea zijn gebaseerd op vermeldingen van kamers in DHGG, inv. nrs. 2-22, 261-266 en ibidem, inv. 

nr. 415, fol. 1-122 (‘Kamerboek’ van de Gereformeerde diaconie 1731-1782). 
1431 De vermeldingen van schepen in de kamerboeken van de gereformeerde diaconie: DHGG, inv. nr. 430, fol. 6; ibidem, 

fol. 13v; ibidem, fol. 31v; ibidem, inv. nr. 431, fol. 28; ibidem, fol. 53v; ibidem, inv. nr. 432, fol. 26; ibidem, fol. 87; 
ibidem, fol. 95v; ibidem, fol. 121; ibidem, fol. 148v; ibidem, fol. 171. Snabben en tasken waren beide smalle vaartuigen 
die vrijwel uitsluitend gebruikt werden voor turfvervoer van de Groningse en Drentse venen naar de Stad. Het meest 
algemeen was de snabbe, een van één mast met razeil voorzien schip, dat zijn naam dankte aan de puntige voorsteven, de 
‘snabbe’ of ‘sneb’. Evenals de snabbe was de taske een kielloze, platbodemde schuit. In de aanvang van de achttiende eeuw 
gingen beide scheepstypen steeds meer op elkaar lijken qua vorm en afmetingen. Ze worden beschouwd als de voorlopers 
van de tjalk. Zie: Kerkmeijer, ‘Schuitenbouwers’, 87-90.

1432 Vermeldingen van schepen in de ‘verkoopboeken’, registers van processen-verbaal van de verkoop van woningen die aan 
de diaconie waren toegevallen, 1722-1799, Arch. DHGG, inv. nrs. 430-432; vermeldingen van schepen in de notulen 
van de gereformeerde diaconie: DHGG, inv. nr. 3, 6-7-1736; ibidem, not. 12-6-1750; ibidem, not. 3-9-1751; ibidem, 
not. 7-9-1753; ibidem, not. 28-2-1755 (Barolt Gerrits); ibidem, not. 12-3-1756; ibidem, not. 3-4-1756; ibidem, inv. nr. 
6, not. 5-9-1767.

1433 Zie voorgaande twee noten.
1434 De in deze paragraaf opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie, 

DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266. Onder een gezin wordt een eenheid verstaan die bestaat uit het zogenaamde ‘nucleaire’ 
of ‘kerngezin’, man, vrouw en kinderen, of een deel daarvan, dat bedeling ontvangt.

1435 Dat komt redelijk overeen met het algemene percentage buitenechtelijke kinderen, dat in de achttiende eeuw overigens wel 
toenam van omstreeks 2 procent rond 1700 tot 5 procent omstreeks 1800. Zie hiervoor: Damsma, , ‘De dubbele revolutie 
en het gezin’, 179. Zie tevens ibidem, 180-184. Damsma ziet als voornaamste oorzaak van de toegenomen onwettige 
huwelijken niet een ‘seksuele revolutie’ met een toegenomen onafhankelijkheid van de vrouw in de vorm van zelfstandig-
heid en zelfontplooiing vanwege toenemende urbanisering en industrialisatie, maar juist de verslechterende positie van de 
vrouw op zowel de huwelijks- als de arbeidsmarkt.

1436 Haks, Huwelijk en gezin, 75, 77-79. Haks noemt drie soorten relaties waaruit buitenechtelijke kinderen voortsproten, 
namelijk die tussen partners met een ongelijke sociale positie, in het bijzonder dienstboden, en hun broodheren; tussen 
sociaal gelijken met een langdurige relatie met vaak daaraan verbonden trouwbeloften en tenslotte vluchtige seksuele 
contacten tussen sociaal gelijken zonder trouwbeloften. In percentages uitgedrukt bedroeg het aandeel van deze drie cate-
gorieën respectevelijk 10 tot 15 procent, 50 tot 70 procent en 15 tot 40 procent. De groepen twee en drie zijn moeilijk 
van elkaar te onderscheiden. Zie tevens Spierenburg, Verbroken betovering, 295.

1437 Van Deursen, Het dagelijks brood, 47.
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1438 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam. Van Leeuwen geeft in zijn model aan, dat de bijstand mensen voorzieningen bood in 
de vorm van geld en goederen, onderwijs, opleidingen en zelfs de mogelijkheid om in de eigen stand te blijven; dergelijke 
‘voordelen’ kunnen volgens hem worden beschouwd als drijfveren om armenzorg te aanvaarden.

1439 Ibidem, 36.
1440 DHGG, inv. nr. 10, not. 29-6-1782.
1441 Zie hiervoor de paragraaf ‘Bedeling ter disciplinering en bestraffing’.
1442 Van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, 36.
1443 DHGG, inv. nr. 3, not. 3-12-1745; ibidem, not. 31-12-1745.
1444 DHGG, inv. nr. 3, not. 5-4-1755.
1445 DHGG, inv. nrs. 263-266.
1446 Van der Vlis, Leven in armoede, 277-284.
1447  AC 28-8-1713, nr. 5.
1448 AC 7-6-1671, nr. 4.
1449 DHGG, inv. nr. 526, rek. 1697/1698 fol. 112 over de periode 13-8-1697 tot 10-6-1698; ibidem, rek. 1698/1699 fol. 127 

over de periode 10-6-1698 tot 10-6-1699 wekelijks 30 stuivers, oftewel 78 gulden op jaarbasis; ibid., rek.1699/1700 fol. 
132 10-6-1699 tot 10-6-1700 78 gld.

1450 AC 28-11-1728, nr. 8.
1451 AC 8-6-1729, nr. 12; AC 8-12-1728, nr. 9.
1452 DHGG, inv. nr. 2, not. 4-7-1732.
1453 DHGG, inv. nr. 2, not. 4-7-1732. In 1733 gelastte het stadsbestuur om ‘bij continuatie’ te betalen aan juffrouw Froman 
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RKP:    Archieven van de archieven van de rooms-katholieke parochies in Groningen en het 
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opname in aanmerking kwam

5.  Overzicht van de aantallen gratis opgenomen conventualen in de periode 1621-1800
6.  Herkomst van huwelijkspartners in de Stad over de periode 1680-1810 op basis van tienjaar-

lijkse steekproeven
7.  Plaatsen van herkomst en geboorte van armen die in 1629 de stad moesten verlaten
8.  Herkomst van gereformeerde bedeelde armen in de periode 1731-1795
9.  Aantallen bedeelden, aangenomenen en afgevoerden bij de gereformeerde diaconie in de peri-

ode 1629-1633
10.  Totale aantallen door de gereformeerde diaconie bedeelde personen, respectievelijk volwas-

senen en kinderen in diverse jaren op basis van incidentele vermeldingen, tellingen en schat-
tingen, alsmede het percentage gereformeerde bedeelden ten opzichte van de stadsbevolking

11.  Aantallen bedeelde gezinnen in de stad Groningen, aantallen en procentueel aandeel van man-
nen, vrouwen en kinderen, alsmede de gemiddelde gezinsgrootte in de vermelde jaren voor alle 
negen kluften

12.  Gemiddelde leeftijden van bedeelde volwassen mannen en vrouwen in de stad Groningen
13.  Vermeldingen van gebreken en ziekten in de notulen en protocollen van de gereformeerde 

diaconie 1731-1795
14.  Woonplaatsen van uitgewezen armen in de Stad in 1629
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15.  Aantallen door de gereformeerde diaconie bedeelden per kluft in diverse jaren
16.  Indeling in ‘klassen’ armen op basis van bezittingen (1757-1770)
17.  Voorwerpen, voorkomend in inboedels van respectievelijk de 2de en de 7de kluft in de periode 

1757-1770
18.  Afkomst van de katholieke huwenden in de stad Groningen op basis van 60 procent van de 

bekende huwelijken over de periode 1676-1811
19.  Aantallen rooms-katholieke gezinnen per vaandel, vrijgestelde en laagstbetalende gezinnen
20.  ‘Korte staat van weekelike uitgave der diaconen van 9 cluften aan de soldaten vrouwen in 

weduwen en kinderen’ in guldens, stuivers en plakken (1700)
21.  ‘Lijst van de nog levende appoincteerde ruijters & soldaten op [jaartal]’
22.  Jaren waarin de rekeningen van de gereformeerde diaconie van Groningen een negatief saldo 

vertoonden
23.  Overzicht van koude, strenge en zeer strenge winters in de periode 1594-1795
24.  Perioden waarin de graanprijs in respectievelijk Europa en Groningen meer dan verdubbelde, 

jaren waarin de graanprijs in Groningen in december meer bedroeg dan 50 gram zilver per 
mud en duurtejaren – op basis van gegevens van Tijms, en tenslotte vermeldingen van dure 
tijden door Teenstra

gr A f i e k e n

1. Inkomsten, uitgaven en saldo van de gereformeerde diaconie 1621-1793
2. Uitgaven, ontvangsten en saldo doopsgezinde diaconie 1737-1771
3. Opleiding weesjongens 1630-1774
4. Minimumaantallen gereformeerde bedeelden in de periode 1631-1795 gebaseerd op door de 

diaconie verstrekte of gebakken broden
5. Bedragen van beleende panden in guldens (x 1000) bij de bank van lening te Groningen 1767-

1795 en roggeprijzen in grammen zilver over dezelfde periode
6. Groninger graanprijzen in grammen zilver per mud in de periode 1631-1795
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verAntwoorDing AfbeelDingen

1.  Brood- en boterloodjes. Collectie Groninger Museum, inv. nr. 3860
2.  Titelpagina Generale Ordre. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1605, inv. nr. 1314
3.  Acronius, prent. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 4067
4.  Kaart met kluftindeling, afkomstig uit: Schilling, ‘Das Calvinistische Presbyterium’, 260
5.  Schutblad boek diaconieresoluties. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1329, inv. nr. 9
6.  Uitsnede kaart Egbert Haubois. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 

5231
7.  Titelpagina diaconierekening. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1329, inv. nr. 541
8.  Groene Weeshuis, aquarel van A.J. van Prooijen, 1858. Collectie Groninger Museum
9.  Voorzijde premie-boek voor diaconieleerling. Particuliere collectie
10.  Stadswerkhuis, aquarel door J. Bulthuis, 1760. Collectie Groninger Museum
11.  Sint Geertruids- of Pepergasthuis, tekening door J. Stellingwerf. Collectie RHC Groninger 

Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 3436
12.  Portaal en boter- en broodhuisje Martinikerk, aquarel door J. Ensing. Collectie RHC 

Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 3419
13.  Petrus Camper, prent. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 4129
14.  Vooraanzicht tuchthuis, uitsnede tekening door D.J. Thomkins. Collectie RHC Groninger 

Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 3180/3
15.  Gedenksteen Zeijls-gasthuis, foto. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 818, inv. nr. 

6166
16.  Akte van inwoning. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1329, inv. nr. 335
17.  Briefje ds. Brun. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1461, inv. nr. 45/7
18.  Uitsnede kaart Janssonius, 1657. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 817, inv. nr. 

271
19.  Armenbus Grootschippersgilde, 1794. Collectie Groninger Museum, inv. nr. 14.30.1
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20.  ‘Bekentmaking’, Opregte Groninger Courant, 26 april 1771. Collectie Universiteitsbibliotheek 
Groningen

21.  ‘Bekentmaking’, Opregte Groninger Courant, 10 december 1751. Collectie RHC Groninger 
Archieven, toeg. 999, inv. nr. 1005

22.  Johan van Schulenborgh en gezin, schilderij op doek door J. Mijtens. Collectie Groninger 
Museum, foto John Stoel

23.  Uitsnede kaart Haubois. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 
5230/5232

24.  Koornbrandersgang, 1914. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1785, inv. nr. 9541, 
foto P. Kramer

25.  Wouter van Doeveren, prent. Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 2911

Losse kaart:   Uitsnede kaart binnenstad Groningen. Vervaardigd i.o.v. ‘Institut für vergleichende   
 Städtegeschichte’ van de Universiteit van Münster m.m.v. W.K. van der Veen.  
Collectie RHC Groninger Archieven, toeg. 1536, inv. nr. 7750
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lijst vAn bijlAgen

1.   De resoluties van de gereformeerde diaconie (toelichting).
2.   De protocollen van de gereformeerde diaconie (toelichting).
3.   Overzicht van de inkomsten-posten van de gereformeerde diaconie in de periode 1594-1795.
4.   Diaconie-ontvangsten 1627-1793.
5.   Overzicht van de uitgaven-posten van de gereformeerde diaconie in de periode 1594-1795.
6.   Diaconie-uitgaven over de periode 1627-1793.
7.   Aantallen doopsgezinde bedeelden en de gemiddelde bedeling per gezin in stuivers per week, 

1747-1771.
8.   Ontvangsten van de lutherse diaconie in de periode 1786-1795.
9.   Uitgaven van de lutherse diaconie in de periode 1786-1795.
10.  Uitgaven aan aalmoezen en armen-weekgelden van de joodse gemeente te Groningen, 1776-

1796.
11.  Aantallen wezen jaarlijks opgenomen in en vertrokken uit het Groene en Blauwe Gecombineerde 

Kinderhuis, met specificaties van met consent vertrokken, weggelopen en overleden wezen.
12. Overzicht van de in een aantal gasthuizen opgenomen conventualen in de periode 1612-1795: 

proveniers, gratis opgenomenen en onbekend.
13.  Verwijzingen naar bronnen en literatuur betreffende de in tabel 4 vermelde gegevens over 

Groninger gasthuizen.
14.  Chirurgijns, medicinae doctores en medicijn-leveranciers werkzaam voor de diaconie.
15.  Bronnen voor de gegevens verwerkt in tabel 10.
16.  Vermeldingen van ‘adressen’ in archivalia van de gereformeerde diaconie (respectievelijk de 

notulen en protocollen, een kamerboek en overzichten van de verkochte kamers) en het 
Groene en Blauwe Gecombineerde weeshuis te Groningen (memoriaalboek).

17.  Doopsgezinde onvermogenden en bedeelden 1679-1701.
18.  Doopsgezinde bedeelden van de Vereenigde Doopsgezinde gemeenten 1747-1772.
19.  Aantallen rooms-katholieke bedeelden in de periode 1684-1741.
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20.  Aantallen bedeelde doopsgezinden en arme passanten en de aan hun verstrekte totaalbedragen 
in de periode 1711-1795.

21.  Aantallen vermeldingen van beroepen van bedeelden in diaconienotulen en het Memoriaal van 
het Groene Weeshuis.

22.  Vermeldingen van bedeelde huishoudens met gildelidmaatschap 1731-1795.
23.  overzicht van bestemmingen in de door de gereformeerde diaconie afgegeven akten van indem-

niteit in de periode 1731-1795, met tevens de vermeldingen van de jaartallen van verstrek-
king.

24.  Overzicht van de jaren waarin de diaconie in problemen verkeerde vanwege een negatief of 
gering saldo en jaren waarin  maatregelen ter verbetering van de poisitie van de diaconie wer-
den genomen.

25.  Bronnen voor en toelichting op de gegevens, verwerkt in bijlage 24.
26.  Gegevens betreffende bedeelde gereformeerde huishoudens in de negen kluften, 1700, 1743, 

1766, 1785 en 1792.



bi j l Ag e 1

bijlAge 1

De r e s o lu t i e s  va n D e g e r e f o r m e e r D e D i aco n i e  (Dhgg, i n v.  n r s .  1-12)

De resoluties van de gereformeerde diaconie vormen de neerslag van de over het algemeen weke-
lijkse bijeenkomsten van het college van de diakenen over de periode 1720-1722, 1731-1785, 
1791-1795 (1799). Ze worden in deze studie ‘notulen’ genoemd. Hierin staan algemene besluiten 
opgetekend, maar ook gegevens over de opname van bedeelde gezinnen en wijzigingen in hun situ-
atie. De aantekeningen van de opname van gezinnen bevatten behalve de vermelding van de datum 
en de kluft waartoe ze behoorden, de naam van het bedeelde gezinshoofd en een eventuele partner 
en voorts vrijwel altijd de leeftijden, het aantal eventuele kinderen, de respectievelijk leeftijden en 
de hoogte van de uitkering in brood, stuivers of een combinatie van beide.
 Aan de hand van deze gegevens kan van ieder bedeeld gezin een soort van ‘minibiografie’ wor-
den vervaardigd, waarbij die gezinnen zijn te volgen over de periode dat zij bedeling ontvingen. 
Uit deze gegevens zijn allerhande statistische cijfers af te leiden, zoals het aantal opnamen in een 
bepaald jaar, de gezinssamenstelling, gemiddelde leeftijden, de gemiddelde hoogte van de uitkerin-
gen etc. Dan zijn er sporadisch vermelde gegevens, zoals beroep, reden van bedeling (b.v. gebre-
ken, ziekten), adres (straat) en eventuele bezittingen. Vervolgens zijn er vaste notities betreffende 
verhoging, verlaging of stopzetting van de bedeling met daarbij helaas sporadisch de redenen voor 
dergelijke wijzigingen. Helaas blijken de gegevens over beroepen en ‘woonadressen’ dermate schaars, 
dat zij weinig mogelijkheden voor kwantificering en het trekken van conclusies bieden.
 In de jaren zeventig van de achttiende eeuw verandert het karakter van de notulen der dia-
kenen enigszins. Zo worden voortaan alle extra uitgaven aan gezinnen per maand nauwkeurig 
bijgehouden, evenals kosten voor medische zorg voor ‘doctor’, chirurgijn, apotheker en – zij het 
sporadisch – bijzondere uitgaven, zoals breukbanden, krukken etc. Er is dus meer aandacht voor 
medische zorg. Hetzelfde geldt voor onderwijs: kinderen die wensen te worden ‘uitgeboedeld’, 
worden voordat dit zover is eerst op hun kennis beoordeeld door “inspectoren”, pas wanneer hun 
kennis voldoende wordt geacht, krijgen zij een fiat.
 De protocollen van de gereformeerde diaconie (DHGG, inv. nrs. 260-266) bieden een belang-
rijke aanvulling op de notulen.
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Uit de gegevens van de resoluties en het protocol blijkt ook duidelijk, hoe in de moeilijke jaren 
1747-1751 de extraordinaire bedeling en de verhoging van de reguliere bedeling vrijwel geheel 
werd gestaakt. Tevens blijkt uit het protocol hoe omstreeks 1749 de uitdeling van brood werd ver-
minderd en gedeeltelijk werd vervangen door een verhoging van de uitkering in geld. Het wegval-
len van een half brood (door de bank genomen kregen bedeelden gemiddeld een half roggebrood, 
=4 pond, per persoon per week) werd dan gecompenseerd met 2 cent, wat niet opwoog tegen de 
dan heersende hoge voedselprijzen. Dergelijke omstandigheden zullen de dreiging van (voedsel-)
oproer hebben doen toenemen. Dit verdient enig verder onderzoek.
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De p roto co l l e n va n D e g e r e f o r m e e r D e D i aco n i e      
(Dhgg i n v.  n r s .  260-266)

Sinds 1629 registreerden de diakenen de gereformeerde bedeelden in een zogenaamd ‘Protocol der 
Diaconij Armen’ protocollen. Deze registers zijn deels bewaard gebleven, en wel over de perioden 
1629-1633, 1743-1753, 1766-1778, 1785-1792 en 1792-1795 (1801). In deze registers werden 
de reguliere bedeelden per kluft genoteerd, gealfabetiseerd op de beginletter van de voornaam van 
het gezinshoofd. De protocollen bevatten voorts gegevens over de gezinssamenstelling (een even-
tuele partner en het aantal kinderen), de leeftijden van de gezinsleden, de hoogte van de bedeling 
in brood en stuivers bij opname en wijzigingen daarin. Voorts bevatten de registers aanvullende 
informatie over beroep, de reden van de bedeling (bijvoorbeeld ziekten en gebreken), woonadres-
sen en eventuele bezittingen of toekomende erfenissen.
 Vergeleken met de gegevens van de resoluties van het college van diakenen bevatten de proto-
collen meer gegevens. Zo blijken niet alle opnamen van bedeelden in de resoluties te zijn opge-
tekend. Bovendien is het protocol zeer systematisch opgezet en bevat het alle relevante gegevens 
over een bedeeld(e) persoon/gezin gedurende de gehele periode dat er sprake was van bedeling. 
Met behulp van dit protocol is het zodoende mogelijk om ‘gelijkende namen’ die op verschillende, 
redelijk ver uiteenliggende data in de notulen zijn opgenomen en waarvan het niet zeker is of het 
dezelfde persoon betreft, al of niet aan elkaar te koppelen en zo het aantal meervoudige vermel-
dingen van identieke personen te minimaliseren. Dit alles is van groot belang bij het uitvoeren van 
tellingen. Tevens is in dit protocol bij het overgrote deel van de personen nauwkeurig aangetekend 
welke ziekten, gebreken of andere redenen er bestonden voor het feit dat de betreffende perso(o)
n(en) voor bedeling in aanmerking kwamen. Het is zodoende redelijk na te gaan welk percentage 
van de bedeelden op bepaalde momenten bepaalde gebreken of ziekten had. Voorts bevatten de 
protocollen gegevens over de verhoging of verlaging van de bedeling tijdens de voorjaars- en herfst-
monsteringen. Aan de hand hiervan kunnen fraaie voorbeelden worden gegevens over wat een 
bedeelde over meerdere decennia onder welke omstandigheden ontving (in relatie tot gezinscyclus 
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en sociaal-economische omstandigheden). Bovendien worden in het protocol eventuele ‘cassatie’ 
(afvoering van de bedeeldenlijst) en de redenen daarvoor vermeld. Aan de hand van de beginjaren 
van de protocollen is het mogelijk om een momentopname te verkrijgen van de groep bedeelden 
in dat jaar.
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Overzicht van de inkomsten-posten van de gereformeerde diaconie in de periode 1594-1795
 

omschrijving hoofdstuknummer in de inkomstenrekening

                               tijdvak > 1e helft 17de eeuw 2de helft 17de 
eeuw

18de eeuw

extra-ordinaris inkomsten 1 13 14

meerder ontvangen - 1 1

collecten in de kerken en op kerkhoven ½ 2 2

collecten in de twaalf burgervaandelen 3 3 3

legaten en donaties 4 6 6

breuken 5 9 9

bussegelden 6 8 8

admissiegelden voor het gilde- en burgerrecht 7 10 10

trouwen - 7 7

bussegelden - 8 8

lakenhuur 8 bij 13 bij 14

renten, landhuur, huishuur en pacht 9 4 & 5 4 & 5

Breidehuis - 11  -

Blauwe Kinderhuis / ‘Diaconie Kinderhuis’ - - 11

genegotieerde penningen - 12 12

opgebroken en afgeloste kapitalen - - 13

Bron: DHGG, inv. nrs. 502-557.
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Diaconie-ontvangsten 1627-1793

jaar extra-
o rdi-
naris
ont-
vangst

collec-
ten kerk-
hoven

collec-
ten bur-
ger-
vaan-
delen

legaten 
&
dona-
ties

breu-
ken

stuiver/ 
oortjes-
geld

busse-
gelden

gilde- 
en
leer-
jon-
gens-
geld

laken-
huur

renten land-
huur

Breyd-
huis

1627/28   7845   8327 4147 4725 395 - 567 406 307  585 497 -

1628/29   7126   8677 4310 1012 303 - 622 708 301 1061 414 -

1629/30   4550   8695 3145  876 258 - 641 863 277 1716 534 -

1630/31   5592   9811 3310 3034 412 8 742 857 -  659 474 -

1631/32 10.676   9465 3212  752 269 - 785 770 - 1215 613 -

1632/33   7634 10.374 3240  766 286 - 799 706 - 3285 583 -

1633/34   5741 10.479 3163 6988 176 - 717 828 - 3136 554 -

1634/35   2452 10.695 3096 1173 163 - 512 458 - 3399 554 -

1635/36   6298 13.332 3588  755 108 - 533 493 - 3476 580 -

1636/37   2802 14.466 3700  805 246 - 523 465 - 3256 570 -

1637/38   2849 14.476 3688 1189  22 - 580 673 - 4813 539 -

1638/39   4014 14.476 3810 2530 532 - 446 529 - 3334 502 -

1639/40   3644 14.374 3717 2084 163 - 652 622 - 3234 503 -

1640/41   3966 14.743 4089  922 299 - 664 485 - 3306 486 -

1641/42   2769 14.334 3818  711 532 - 712 549 - 3270 503 -

1642/43   2941 14.448 4045 1783 220 - 713 595 - 3480 580 -

1643/44   1904 15.886 3927  462 282 - 750 711 - 3258 602 -

1644/45   1332 15.507 3827  391 501 - 627 632 - 3258 536 -

1645/46   6554 15.519 3999  209 392 - 626 639 - 3258 784 -

1646/47   1816 16.231 3721  920 448 - 633 513 - 3265 631 1286

1647/48   3063 16.136 3903  438 461 - 638 732 - 3265 536 1925

1648/49   3170 17.628 4014  957 462 - 651 886 - 3378 616 1923

1649/50 19.936 18.161 4034 1937 557 - 723 899 - 3258 516 1891
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meer-
der
ont-
vangst

collec-
ten 
kerk-
hoven

collec-
ten 
burger-
vaan-
delen

land-
huren
& 
grond-
pach-
ten

renten legaten 
& dona-
tiën

vere-
ringen 
buiten 
trou-
wen

busse-
gelden

breu-
ken

gilde 
gelden

ont-
vangst 
Breide-
huis

gene-
goti-
eerde
be-
dra-
gen

extra-
ordi-
naris 
ont-
vangst

1651/52  526 19.480 3988 560 3296 1411 n.v.t.  585  594 711  2767 14193

1652/53 3071 19.334 4049 535 3296 1660 n.v.t.  599 1363 669  2652 1919

1653/54  780 18487 3962 844 3296 3105 150  509  874 677  2706 2211

1654/55  142 18252 4263 735 3288 1834  96  521 1046 686  2498 1970

1655/56  129 19594 4414 569 3303  625 114  701 1200 961 - 2591

1656/57   22 18346 4388 559 3296 7060 390  759  760 755  1923 1649

1657/58   29 17478 4353 543 3738 1504 228  741  764 974  2025 975

1658/59 - 17678 4395 507 3426 1306 222  879  890 1176  1689 id. 4519

1659/60 - 17500 4392 529 3426  899 818  867  833 1027  1728 id. 6872

1660/61 3600 17847 4461 499 3326  228 495 1142 1144 996  1675 id. 3414

1661/62 - 16342 4471 513 3188 1214 486 1146  829 1202 - 2000 1636

1662/63    6 16549 4402 513 3203 2494 286 1058 1332 1333 - 3000 1961

1663/64  168 19588 4280 513 3203 2389 267 1321 1322 1136 - 2500 7679

1664/65 1150 21831 4459 513 3188 2485 846 1139 1121 1106 - - 1682

1665/66  995 23673 4405 513 3188 3021 819 1114 1926 830 - - 3043

1666/67 2617 25259 4304 513 3198 4071 915 1107  3423 1294 - - 5823

1667/68 8773 21809 4310 585 3204 1829 930 1185 1510 1386 - - 7506

1668/69 7292 19868 4313 513 3238 2797 585 1006 1049 1348 - - 4947

1669/70 4212 20257 4228 515 3448  704 255 1199  2107 1056 - - 3431

1670/71 2490 20703 4321 491 3448 3911 585 1133  2243 909 - - 3267

1671/72 1059 21503 4532 515 3452 1013 225 1150   351 1022 - - 2478

1672/73 - 24920 4307 431 3793 2337 221 1007  2031 944 - 100 3604

1673/74 - 17972 8061 296 2783 3351 255 768 1465 965 - 2100 1736

1674/75 - 27596 6832 408 4168 1322 315 1433 1444 2215 - - 9284

1675/76 - 23479  9125 308 3245 1808 165 1179 2194 1041 - - 5241

1676/77  431 23336 3927 588 3096 1296  90 1026 1438 541 - - 1882

1677/78 - 23591 7329 299  117  421  78 999 1422 623 - - 14698

1678/79 1184 24169 4181 280 1884 2281  75 988 1681 721 - - 2126

1679/80  883 26518 3937 420 3279 3008 237 1063  3076 1126 - -



485

bi j l Ag e 4

meer-
der 
ont-
vangst

collec-
ten 
kerken

collec-
ten 
bur-
ger-
vaan-
delen

land-
huren 
& 
grond-
pachten

renten lega-
ten & 
dona-
tien

vere-
ringen 
buiten 
trou-
wen

busse-
gelden

breu-
ken

gilde 
gelden

ont-
vangst 
Brei-
de-
huis/ 
Blau-
we 
Kin-
der-
huis

gene-
goti-
eerde
be-
dragen

ont-
vangst
afge-
loste 
kapi-
talen

extra- 
ordi-
naris 
ont-
vangst

1680/81  1121 25734 4010 565 2821 3552 296 1154 2707 1180 - -  3879

1681/82   440 24590 4134 272  142 2231 368 1084 1921 1080 - -    487  3252

1682/83  1518 23081 3973 363 2891 588 291 1115 1213 1152 - -  -  1383

1683/84  - 24099 4013 552 3198 985 223 943 1503 1489 - -    165  3154

1684/85   174 21297 3855 125 6883 675 161 717 1095 1138 -  -  1418

1685/86  - 22506 3872 416 3252 1098 147 1087 1498 1093 - -   6125  1665

1686/87  - 25026 3960 228  927 1371 148 892 1445 1090 - -     24  2059

1687/88 1076 22602 3790 368 2726 1079 123 860  935 882 - -  200    981

1688/89 hiaat

1689/90 hiaat - - - - - - - - - - -  - -

1690/91 hiaat - - - - - - - - - - -  - -

1691/92 hiaat - - - - - - - - - - -  - -

1692/93  - 21933 3058 333 3320 1643 67 861 1319  917 - -  -   4711

1693/94  4160 21900 2997 480 3087 2459 76 781 1308 1283 - -   2371  10.163

1694/95   111 20773 3069 412 3237 1240 162 767  985 1093 - 4200   2088  6576

1695/96    78 19353 3134 232 2797 1634 204 910  223 1087 - -  -   6867

1696/97   725 18579 3174 298 3657 703 189 981  405 1482 - -  -

1697/98   165 18317 3183 328 2857 473 144 843  710 1047 - -  -  10.101

1698/99   383 18879 3168 432 2987 1438 246 962  615 1136 - 1000  -   9937

1699/00  1475 19124 3163 442 2335 1365 162 925 1060 1175 - -  -  8329

 -  

1700/01  1475 19.124 3136 442 2335 1365 162 925 1060 1175 - -  -  8329

1701/02   670 18.621 3221 455 3682 1677 186 795  589 1180 - -   190  2798

1702/03   514 18.285 3171 443 2791 1192 163 796  726  800 - -  -  1567

1703/04    65 18.277 3129 414 2822 3387 121 809 1263  810 - -  -  3222

1704/05   567 18.842 3172 375 2857 1222 163 806 1151  812 - -  -  2110

1705/06   937 17.966 3170 415 3628 1852 163 748  958 1002 - -  -  3563

1706/07   593 17.705 3177 317 2885 4005 238 781 1270 1010 - -  -  3064

1707/08   540 17.964 3203 469 3285 370 138 815  814 1250 - -   -  2418
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1708/09  - 17.850 3263 399 3245 820 150 889  873  899 - -   400  2643

1709/10  1138 13.759 3326 374 3165 1008 153 871 1122 1082 - -   400  1800

1710/11   858 19.958 3172 455 2959 1708 226 818  913 1005 - 3000   6590  3575

1711/12   955 18.324 3417 451 2750 1213 220 901 1849 1125 - - 10.345  1738

1712/13  5366 22.245 3202 34 3047 502 225 828 1091 1189 - -   5000  3206

1713/14  3805 17.183 3180 26 2750 1888 177 814 1429 1032 - -  -  3073

1714/15  3824 14.600 3190 31 2750 1969 154 852 1016  968 - -  -  1443

1715/16   906 8738 3094 28 2764 2327 144 858 1533  864 - -  -  1592

1716/17   941 15.143 3565 28 2645 1430 144 979 1046  952 - -  -  3176

1717/18   952 13.924 3546 28 2917 4206 247 1058 1227  836 - -   1500  2102

1718/19  1370 29.136 3474 17 2217 1194 88 939  114  762 - -  -  2142

1719/20  1364 11.456 3398 18 2368 2653 160 1013 1020  860 - -  -  2192

1720/21  2213 27.518 3301 11 2250 4202 183 1166 1120  733 - -  -  5362

1721/22  2308 18.561 3256 22 1000 11.127 187 1062 1745  758 - -  -  3400

1722/23  8214 19.751 3257 20 3622 751 183 982 1595  919 - -  -  2744

1723/24  9577 16.954 3253 8 2711 500 297 1165 1183  953 - -  -  4860

1724/25  8195 14.429 3234 57 5033 1380 267 1160  973 1100 - -  -  3326

1725/26 13089 16.317 3225 25 677 529 186 930 1020 1181 - -  -  1734

1726/27  6638 16.503 3123 52 4723 402 248 1075  626  832 -  -  2444

1727/28  3459 16.240 3120 68 4900 749 186 1109  825 1115 -  -  2354

1728/29  3754 17.586 3223 47 3265 1724 75 1123 2233 1022 -  -  4496

1729/30  5406 17.328 3109 47 3265 2022 300 1092 1594 1187 -  -  3365

1730/31  8303 16.758 3088 50 3265 326 228 1190 1579 1080 -    700  5472

1731/32  7385 16.727 3190 47 3237 940 234 1247 1391 1016 -  -  4484

1732/33  6632 16.105 3258 46 3237 2182 162 1155 1062  920 -  -  2024

1733/34  4200 15.671 3243 51 3237 3433 297 1122 2157  918 -  -   272

1734/35  3818 15.798 3248 47 3112 7537 114 1192 2077  877 -  -  2306

1735/36  4758 15.684 3343 47 3362 3153 306 1130  920  925 -  -  2544

1736/37  6037 15.177 3277 50 3124 3757 240 1130 1118 1027 -  -  2911
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1737/38  2451 15.401 3199 47 3381 1664 211 1205  941 1006 -  -  5263

1738/39  1850 16.617 3276 47 3375 900 210 1033 1671  999 -     50  3037

1739/40  - 16.716 3300 50 3235 1861 285 1119 1130 1191 -  -  5563

1740/41  2247 18.308 3528 47 3235 1381 219 1086 1180  929 -  -  3054

1741/42  2442 20.179 3513 47 3210 664 225 1119 1068  822 -  -  3052

1742/43  - 21.180 3555 47 3210 1030 210 1170 1292  621 -  -  4301

1743/44  - 20.316 3499 47 3230 844 243 1135 1596  748 -  -  9709

1744/45     2 22.408 3643 47 3210 2548 120 1177 1731 1041 5800  -  2107

1745/46  - 23.008 3531 47 3210 769 - 1223 1071  959 -  -  3196

1746/47  268 22.725 4413 47 3210 1407 - 1234 1387  616 -  -  3719

1747/48  215 22.027 5199 47 3210 1488 - 1250 1343  902 -   9578  9196

1748/49  678 21.672 4971 47 2847 5765 - 1251 1470  563 -  -  5155

1749/50  437 20.222 5251 47 2816 683 48 560 1186  610 -  -  9504

1750/51  - 17.733 5179 47 2947 1328 24 550 1325 1068 -  -  4619

1751/52  - 17.013 5074 45 2687 1565 - 1342 1339  742 -   9111  6178

1752/53  - 16.865 4990 45 2489 1413 24 1493 1239  750 -  -  8500

1753/54    6 18.549 5092 57 2489 1233 120 1419 1102  929 -  -  5099

1754/55  - 19.100 4948 48 2489 2673 48 1656 1423  697 -  -  3622

1755/56  - 18.716 4951 45 2489 836 24 1502 1297  920 -  -  2095

1756/57  - 19.632 4997 45 2489 1522 - 1846 1218  740 -  -  3089

1757/58  - 21.053 4890 48 2489 2957 - 1517 1146  933 -  -  4746

1758/59  - 20.183 4743 45 2489 1350 - 1456 1241  893 -  - 14.871

1759/60  633 20.628 4814 45 2489 438 72 1480 1568 1184 -  -  7822

1760/61  819 21.778 4759 48 2489 2395 - 1446 1464  929 -  -  2956

176162  1411 19.252 4816 45 2489 1290 6 1706  965 1050 -  -  3064

1762/63  727 20.878 4710 45 2489 2945 - 1514 1399  975 -  -  3085

1763/64  3546 20.004 4699 48 2489 777 48 1713 1410  956 -  -  3395

1764/65  194 19.687 4672 45 2489 2505 - 1839 1289 1198 -  -  4282

1765/66  - 20.398 4365 45 2489 797 24 1699 1331  975 -  -  3911
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1766/67  - 20.951 4747 48 2489 1219 24 1764 1399 1236 -  -  3939

1767/68   82 21.672 4879 45 2489 566 - 1766 1483  992 -  -  1683

1768/69  - 21.206 4723 45 2489 5661 24 1715 1447  973 -  -  3243

1769/70  - 20.705 4574 48 2489 256 48 1657 1553  965 -  -  1394

1770/71  - 20.671 4671 45 2669 758 96 1846 1207 1014 -  -  5438

1771/72  217 21.063 4499 45 2549 3770 48 1738 1391  819 -  - 15.857

1772/73 - 20.805 4580 48 2549 560 72 1851 1540  655 -  -  3410

1773/74  119 23.942 4443 45 2549 8034 24 1934 1136  870 -  -  5866

1774/75  689 22.689 4500 48 2566 544 - 1505 1599  664 -  -  2761

1775/76  418 21.081 4412 51 2536 2631 48 1451 1415 1319 - -  -  3469

1776/77 1672 21.086 4230 64 2596 914 - 1676 1386 1449 - -  -  5379

1778/78 - 21.015 4018 45 2566 190 72 1536 1362 1096 - -  -  6116

1778/79  242 23.355 3983 48 2566  416 - 1360 1491 1102 - -  -  4076

1779/80  458 22.123 3629 45 2566 1475 - 1442 1322  840 - -  -  5324

1780/81 1049 26.329 3994 39 2566 2381 - 3450 2660 1085 - -  -  3549

1781/82 2801 25.633 3828 42 2566 1564 - 1284 1932 988 - -  -  4765

1782/83  768 25.450 3848 39 2566  991 - 1335 2735 1380 2000 -   2000  3041

1783/84 - 22.517 3780 39 2506 3802 - 1250 1520 1475 - -  -  7480

1784/85   41 21.182 3878 42 2506 1757 - 1330 1449 1255 2000 -  - 17.504

1785/86 1280 22.064 3858 39 2506  757 - 1423 1401 1018 1000 -  -  8356

1786/87  201 22.874 3840 39 2506  397 - 1434 1530 1076 - -  -  3191

1787/88  843 20.092 3755 42 2576 1062 - 1412 1344 1106 - -  - 16.442

1788/89 1670 19.489 3472 39 2520 1300 - 1305  984 1112 - -   2000  5550

1789/90  120 17.970 3369 39 2506 1502 - 1275 1306  645 - -  - 15.261

1790/91  619 18.058 3011 42 2506 1267 - 1412 1230 1062 - -  - 15.157

1791/92   41 17.117 2725 39 2505 1165 - 1448 1263 1098 - -  -   9466

1792/93  671 18.378 2654 39 2489  131 - 1384 1430 1140 - -  - 10.909

1793/94  422 15.989 2630 42 2489  784 - 1427 1512 1039 - -  -   8940

Bron: DHGG, inv. nrs. 502, 504, 506-557.
Met dank aan Jaap van der Ploeg voor de gegevens over de periode 1627-1650.
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Overzicht van de uitgaven-posten van de gereformeerde diaconie in de periode 1594-1795
(* = ‘extraordinaris uitgave’)

omschrijving uitgaven hoofdstuknummer in de rekening

                        tijdvak > 1e helft 17de eeuw 2de helft 17de 
eeuw

18de eeuw

meerder uitgave 1 1 1

weekgelden voor de diaconale armen 1/2 2 2

brood en boter 2/3 3 3

‘ord. uitgaande lasten’ 3 4 4

(Groene) weeshuis 4

belegde penningen 4/5 5 5

betaling hoofdsommen en losrenten 6 6

kleding, schoeisel en turf 5/6 6/7 7

Breijdhuis 7

diversen ‘buiten gewoone uitgaven’ 6/7 8/10* 10*

Blauwe Kinderhuis / ‘Diaconie Kinderhuis’ 8 8

betaalde verschotten 9 9

Bron: DHGG, inv. nrs. 502-557.
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Aantallen doopsgezinde bedeelden en de gemiddelde bedeling per gezin in stuivers per week 1747-1771

jaar
aantal 
gez.

aantal 
pers.

man vrouw kind geld stuivers st/gez/w

1747 10 12  7  4  1 611-9-: 12229 23,5

1748  9 10  5  5  - 555-12-: 11112 23,7

1749 10 10  4  6  - 785-11-8 15711 30,2

1750 10 10  4  6  - 774-:-: 15480 29,8

1751 11 11  5  6  - 942-:-: 18840 32,9

1752  8  8  5  3  - 545-5-: 10905 26,2

1753  8  8  5  3  - 531-6-: 10626 25,5

1754  7  7  5  2  - 457-4-:  9144 25,1

1755  6  6  4  2  - 231-6-:  4626 14,8

1756  5  5  4  1  - 275-2-:  5502 21,1

1757  8  8  6  2  - 303-6-:  6066 14,6

1758  7  7  6  1  - 364-5-:  7285 20

1759 11 11  8  3  - 654-14- 13094 22,9

1760  9  9  7  2  - 559-6-: 11186 23,9

1761 12 12+  7  4  2+ 683-:-: 13660 21,9

1762 11 11  6  5  - 718-16-: 14376 25,1

1763 11 11  8  3  - 569-10-: 11390 19,9

1764 19 19  9 10  - 805-6-: 16106 16,3

1765  7  7  2  5  - 483-15-:  9675 26,6

1766  7  7  2  5  - 571-1-: 11421 31,4

1767  6  6  2  4  - 357-15-:  7155 22,9

1768  5  5  1  4  - 364-18-:  7298 28,1

1769  ?  ?  ?  ?  ? ? ? 23,7

1770  5  5  1  4  - 308-11-4  6171 28,4

1771  4  4  -  4  - 294-19-:  5899 24,3

Bron: VDG, inv. nr. 48. 
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Ontvangsten van de lutherse diaconie in de periode 1786-1795

jaar meerdere
ontvangst

boedelgoe-
deren

collecten zon-
en feestdagen

kapitalen ge-
negotieerd 
t.l.v. diaco-
nie

renten kapi-
talen t.g.v.
diaconie

ingekomen 
en opgezegde 
kapitalen

donatien 
legaten en 
vereringen

TO-
TAAL

1786/87 - 21 – 1,5% 610 – 43,6% 368 – 26,3% - - 400 – 28,5% 1399

jaar meerdere
ontvangst

boedelgoe-
deren

collecten zon-
en feestdagen

trouwcol-
lecten

begrafenis
collecten

- -

1787/88 - 18 –  2,7% 615 – 92% 11 – 1,6% 22 –  3,3% - - 666

1788/89 - 4 –  0,6% 573 – 92% 11 – 1,7% 32 –  5,1% - - 620

1789/90 - 70 – 10,9% 518 – 81% 10 – 1,5% 40 –  6,2% - - 638

1790/91 - - 569 – 67% 21 – 2,4% 185 – 21,9% - 66 – 7,8% 841

1791/92 - 4 –  0,5% 594 – 85% 45 – 6,4% 50 –  7,2% - - 693

1792/93 - 7 –  0,8% 881 – 92% 22 – 2,2% 38 – 3,9% 4 – 0,4% 5 – 0,5% 957

1793/94 - - 720 – 86% 26 – 3,1% 41 – 4,9% 44 – 5,2% 3 – 0,3% 834

1794/95 - - 643 – 78% 18 – 2,2% 110 – 13,4% 44 – 5,3% 1 – 0,1% 816

Bron: ELGG, inv. nrs. 45/71-45/79.
N.B.: pas in 1787 werden de ‘staten’ van de diaconie en de kerk van elkaar gescheiden.
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Uitgaven van de lutherse diaconie in de periode 1786-1795

jaar kapitalen
t.l.v. dia-

conie
opgeno-

men

afgeloste 
kapita-

len t.l.v. 
diaconie

kapitalen 
belegd & 

uitgezet 
t.g.v. dia-

conie

uitgaven 
vreemde 
armen/ 

medische 
zorg

TO-
TAAL

1786/87 368 575 85 14 368 - 38 1148

jaar meerdere
uitgave 
[tekort]

ordinaire uit 
gave armen 

maandelijks 
rooster

extra-ordi-
nai naire 

uitgave 
armen 
maan-
delijks 
rooster

uitgaven 
medische 

zorg

particu-
liere

uitgaven

- -

1787/88 50 559  69  26 - - -  704

1788/89 36 526  71   - - - -  633

1789/90 13 560  72   - 9 - -

1790/91 15 599 149  89 - - -

1791/92 10 641 135  53 - - -

1792/93 145 694  84  87 - - -

1793/94 55 704  63 124 - - -

1794/95 112 734 170 188 - - -

Bron: ELGG, inv. nrs. 45/71-45/79.
N.B. pas in 1787 werden de ‘staten’ van de diaconie en de kerk gescheiden.
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Uitgaven aan aalmoezen en armen-weekgelden van de joodse gemeente te Groningen 1776-1796
 

boekjaar aalmoezen
in guldens

weekgeld vaste 
armen 

1776-1777 21      -

1777-1778 60      -

1778-1779    97      -

1779-1780    86      -

1780-1781   105      -

1781-1782    96     46

1782-1783    62     46

1783-1784   221     47

1784-1785   1961)     46

1785-1786   109    113

1786-1787   198    117

1787-1788   135    121

1788-1789   100    152

1789-1790   92    435

1790-1791   3532)    238

1791-1792   126    130

1792-1793   115    122

1793-1794   150    183

1794-1795   152    143

1795-1796   160    315

Bron: SVG 152r, rekeningen 1766-1796 (N.B.: de eenheden in stuivers en plakken zijn onvermeld gelaten).

1) Waarvan 18 gulden ‘aan Moses Abram voor de gevange op Paaschen te eeten’.
2) Inclusief 75 gulden voor ‘turff en paaschbrood aan de armen’ en ruim 194 gulden ‘aan buitengewoone passanten die hier ziek 
gekoomen zijn en geworden hier in de kraam gekoomene vrouwen, zendelingen van Jerusalem, aanzienlijke armen op recom-
mandatien en ordre van parnas voor alle dezelve kost oppassen geneesmiddelen en reisgeld’; in de rekening van 1789-1780, 
1791-1792 staat onder cap. 4, getiteld ‘reparatien en ander noodwendigheden’ tevens uitgaven voor de armen, in 1791-1792 
genoemd: ‘aan zieken voor waaken laaten oppassen bedden huure en verdere bezorging’ met een bedrag van 57-3-4; in de 
rekening van 1792-1793 omschreven als: ‘aan vreemde zieken en aanzienlijke armen op recommandatien met toestemming der 
opsienders en zendelingen van Tibaria te saamen’ ruim 95 gulden; in de rekening van 1793-1794 staan onder cap. 4, dergelijke 
uitgaven omschreven als: ‘buiten gewoone toevallen als aan zieken arme kraam vrouwen zieke passanten, arme zendelingen etc.’ 
ten bedrage van ruim 167 gulden; In de rekeningen van 1791-1792, 1794-1795 staat eveneens onder cap. 4, het paaschbrood 
en turff voor de armen; evenzo in de rekening van 1795-1796 staan onder dit hoofdstuk de kosten voor zieken en hun oppassers 
en brood of kleding voor gevangenen.
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Aantallen wezen jaarlijks opgenomen in en vertrokken uit het Groene en Blauwe Gecombineerde Kinderhuis, met specificaties 
van met consent vertrokken, weggelopen en overleden wezen

jaar
inge-
komen

uitge-
gaan/
totaal

met
consent

% weg-
gelopen

over-
leden

jaar inge-
komen

uitge-
gaan/
totaal

met
consent

% weg-
gelopen

over-
leden

1703 12 25  6 24 12  7 1737 28 27 11 41  8  8

1704 28 33  9 27 16  3 1738 29 31  9 29 17  5

1705 32 28 12 43  8  5 1739 16 13 11 84  -  2

1706 32 41 18 44 14  8 1740 23 19 10 52  7  2

1707 29 33 12 36 14  7 1741 31 34 10 29 14 10

1708 28 23  7 30  6  7 1742 40 33 14 42 13  6

1709 42 31 13 42  3 16 1743 16 22  7 32  7  8

1710 33 34 10 29 15  9 1744 30 28  6 21 18  4

1711 24 27 16 59  3  8 1745 52 32  9 28 13  8

1712 20 27  2  7 15 10? 1746 38 36  7 19 10 18

1713 14 16  9 56  6  1 1747 43 35 15 43 16  4 

1714 34 16  5 31  2  9 1748 31 35 26 74 12  5

1715 15 17  7 41  6  4 1749 19 47 33 70  9  5

1716 21 20  1  5 10  9 1750 12 14  3 21  6  5

1717 30 26  6 23 16  5 1751 15 10  6 60  1  3

1718 28 34 24 71  5  5 1752 18 17 10 59  5  1

1719 30 17  8 47  6  3 1753 15 26  7 27 15  4

1720 23 20  5 25  2  9 1754 19 18 11 61  2  4

1721 11 26 10 38 10  8 1755 9 15  6 40  9  -

1722 20 34 10 29  6 14 1756 27 27  9 33 13  4

1723 26 17  9  6  4  4 1757 12 20 12 60  6  2

1724 28 24 11 46  7  6 1758 21 20  7 35 10  2

1725 23 22 11 50  7  4 1759 16 21 10 47  7  2

1726 35 31 15 48  9  7 1760 12 16  7 44  7  2

1727 30 28 13 46  7  8 1761 17 14  9 64  3  2

1728 20 41 23 56  9 10 1762 15 17  7 41  8  2

1729 27 34 17 50 12  3 1763 11 8  6 75  1  1

1730 20 24 15 62  7  2 1764 15 10  7 70  3  -

1731 24 18  8 44  7  3 1765 13 22 11 50  7  4

1732 20 20 12 60  8  - 1766 17 13  7 54  4  2

1733 29 27 11 41 10  6 1767 19 24 18 75  3  3

1734 21 18  9 50  3  5 1768 13 11  8 73  2  1

1735 21 31 14 45 10  6 1769 19 18  8 44  8  2

1736 23 24  9 37  7  8

Bron: GW, inv. nr. 252 (dat het aantal uitgegane wezen soms hoger is dan de som van het vertrek met consent, weglopen en overlij-
den is een gevolg van onbekende redenen van uitgaan uit het huis, of vanwege plaatsing in een inrichting zoals het tuchthuis).
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Overzicht van de in een aantal gasthuizen opgenomen conventualen in de periode 1612-1795: proveniers, gratis opgenomenen 
en onbekend

gasthuis periode
aantal op-
genomen
conventualen

inkoop
som
betaald

%
gratis 
opge-
nomen

% onbe-
kend

%

Aduarder 1612-1795 134   46 34,3  19 14,2   69 51,5

Anna Varwers 1671-1795  65   16 24,6   1  1,5   48 73,8

Anthoni 1631-1794 598  483 80,7  37  6,2   78 13,1

Armehuissitten 1632-1794 304   93 30,6  42 13,8  169 55,6

Armen Convent 1631-1671  35   12 34,3   2  5,7   21   60        

Eenens 1631-1661  11    5 45,5   0  0   6 54,5

Vrouw Fransens 1681-1795  43    2  4,7   0  0   41 95,3

Geertruids 1637-1795 936  565 60,4 162 17,3  209 22,3

Heilige Geest 1632-1795     1025  561 54,7 342 33,4  122 11,9

Jacob en Anna 1630-1794 338  274 81,1  14 4,1   50 14,8

Mepschen 1630-1791 140  106 75,7  12 8,6   22 15,7

Ubbena 1687-1793   92   37 40,2  18 19,6   37 40,2

Zeijls 1687-1781   33   23 69,7   0  0   10 30,3

Jannes Baroldi 1686-1795   66    1  1,5   0  0   65 98,5

Fraterhuis 1629-1688   24    1  4,2   0  0   23 95,8

Vrouwe Menolda 1616-1795  123    9  7,3   0  0  114 92,7

TOTALEN -> 3967 2234 56,3 649 16,4 1084 27,3

Bron: Database Henk Hartog, gebaseerd op SVG, inv. nrs. 35, 374, 376, 38, 42-43, 45, 47, 50, 52-53, 62, 65, 67, 69.



bi j l Ag e 13

bijlAge 13

Verwijzingen naar bronnen en literatuur betreffende de in tabel 3.9 vermelde gegevens over Groninger gasthuizen.

 
Aduarder Gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 11-14; 158 Diest Lorgion, Geschiedkundige beschrijving II, 

140; GA, toeg. 1363, 1;
Anna Varversgasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 15-17; Suringa, Groningen in zijn verleden, 200; 
Anthoni-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 101-105; GA, toeg. 1247, inleiding; Van Heyningen Bosch 

en Trip, Geschiedkundige schets van het St. Anthonygasthuis; van der Ploeg, ‘Het Anthonius gasthuis 
in Groningen’; Suringa, Groningen in zijn verleden, 192-2, 197;

Arme Huissitten-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 18-21; Van Royen, ‘De Armhuissittenbroederschap’, 
212-244. Suringa, Groningen in zijn verleden, 200-201;

Armen Convent / Moltmakersgasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 19; Van Royen, ‘De 
Armhuissittenbroederschap’, 226-228;

Bavinge-gasthuis: RR 22-4-1694; RR 18-1-1712 (met dank aan Renze Brink);
Cremers-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 28-32; GA, toeg. 1341, inv. nr. 1; Suringa, Groningen in 

zijn verleden, 213; 
Cremers-gasthuis, Klein: Boon e.a. Stille Plekjes, 28-32;
Dulmans-gasthuis: RR 28-11-1741; RR 13-2-1742 (met dank aan Renze Brink);
Eenens-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 20; GA, toeg. 1477, inv. nr. 363;
Vrouwe Franssens/Geertjen Schilts-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 135-138; GA, toeg. 1340, p. 11; 

Van Koldam, Vrouw Fransen of Geertjen Schilts Gasthuis; Suringa, Groningen in zijn verleden, 204; 
Sint Geertruids of Peper-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 106-112; van Herwerden, ‘Geschiedenis 

van het Sint Geertruids- of Pepergasthuis’, 147-217; Suringa, Groningen in zijn verleden, 193;
Gesien Egberts-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 20; Van Royen, ‘De Armhuissitten Broederschap’, 

212-244;
Heilige Geest-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 46-50; Bruining, ‘Aantekeningen uit de geschiedenis 

van het Heilige Geest Gasthuis’ 1-34; 
Jacob & Anna of Lekkerbeetjes-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 51-55; Schuitema Meijer, ‘Aan de 

eettafel bij het Lekkerbeetjesgasthuis’ , 47-56; Schuitema Meijer, ‘Vierhuizen en de stichting van 
het Jacob- en Annagasthuis’, 32-58; Suringa, Groningen in zijn verleden, 195; Suringa, Groningen 
in zijn verleden, 195; 

Jan Luijtjens/Jannes Baroldi-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 56-57; Suringa, Groningen in zijn 
verleden, 201;
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Latteringe-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 68; Suringa, Groningen in zijn verleden, 212; 
Ludeken Jarges-gasthuis: GA, toeg. 1377, inv. nr. 58; Van Royen, ‘De Armhuissittenbroederschap’, 

223-224;
Mepschen-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 77-82; Overdiep, Sint Annen of Mepschengasthuis); Suringa, 

Groningen in zijn verleden, 194-195; 
Ridders-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 20; GA, toeg. 1377, inv. nr. 123d; Van Royen ‘De 

Armhuissittenbroederschap’, 219;
Scheunings-gasthuis: RR 10-2-1724; ibidem, 15-6-1724; Suringa, Groningen in zijn verleden, 202;
Tette Alberda-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 64-66; 
Ubbena-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 127-129; Suringa, Groningen in zijn verleden, 198;
Vrouwe Wilsoor of Aeffien Olthoffs-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 138-145; GA, toeg. 1234, p. 5; 

Van Koldam, Vrouw Wilsoors of Afijn Schilts Gasthuis;
Wytses of Schoonbeeks-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 151-156; Suringa, Groningen in zijn verleden, 

212-213; 
Zeyls-gasthuis: Boon e.a. Stille Plekjes, 154-156; Suringa, Groningen in zijn verleden, 203.
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Chirurgijns werkzaam voor de diaconie:
Andreas Lantzee [6-12-1730, moet nog oefenen etc.].
Radijs, hopman [tot 20-5-1740 hopman Radijs, opgevolgd vanaf 25-4-1740 door zoon, luitenant 

Radijs].
Radijs, luitenant [25-4-1740 opvolger van vader, hopman Radijs].
Bartholomeus ten Have [vóór 4-11-1752, 4e, 5e, 6e en 7e en deel 8e en 9e kluft; dan ovl.].
Ludolf Stenhuijs [per 1-12-1752 opvolger Ten Have; 1-6-1759 ontslag als chirurgijn].
Duirt/Durardus Bonties [na 27-8-1757 als knecht wed. Radijs; 1-6-1759 opvolger van dr. Stenhuis; 

vóór 30-5-1761 vertrokken, opgevolgd door Mento Questius].
Mento Questius [na 30-5-1761 als opvolger van de vertrokken chirurgijn mons. Duirt Bontjes; 31-5-

1783 ‘Quaestius en Woltgraft wederom begonnen met haar werk 1mo Junij 1783 op een jaarlijks 
traktement van hondert guld. een ider in quartalen te betalen’].

R.F. Waltgraff [op 7-1-1764 als opvolger vertrokken vrouw van D. Bonties; 31-5-1783 ‘Quaestius 
en Woltgraft wederom begonnen met haar werk 1mo Junij 1783 op een jaarlijks traktement van 
hondert guld. een ider in quartalen te betalen’].

Medicinae doctores werkzaam voor de diaconie:
Remkes, dr. [2-10-1756 klachten wegens ‘traagheijd in het visiteren van zieken’, overleden vóór 28-2-

1757].
Jan Dinkgreve junior [28-5-1757 opgevolgd door Remkes].
Swijghuisen, dr. [26-5-1759 6de, 7de en 8ste kluft, ontslag, opgevolgd door dr. S. Dinkgraven jr.; over-

leden vóór 22-12-1759, had toen kluften 4 t/m 9].
Van der Mark [22-12-1759 opgevolgd door dr. S. Dinkgraven jr. voor kluften 4 t/m 6].
S. Dinkgreven, dr. [22-12-1759 opvolger van Van der Mark; 2-3-1776 opvolger van dr. Gummer voor 

de kluften 1 t/m 3].
Gummer, med. cand. [22-12-1759 opvolger van dr. S. Dinkgraven jr. voor kluften 7 t/m 9; 2-3-1776 

bedankt voor kluften 1 t/m 6, opgevolgd door dr. Beckering en dr. Dinkgreven].
M. Bour, medicus [3-10-1761 medicus van kluften 1, 2 en 3 dimissie verzocht, opgevolgd door dr. 

C.L. van der Mark].
C.L. Van der Mark [waarnemer kluften tot op 8-1-1763, overleden vóór 2-3-1765, opgevolgd door 

dr. J. de Goudt].
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De Goudt, dr. [8-1-1763 opvolger van Van der Mark, overleden vóór 2-3-1765, opgevolgd door 
J.J.Pickart].

J.J. Pickart, dr. [op 6-7-1765 opvolger van De Goudt; 8-6-1776 aangesteld als diaconie-medicus; 1-7-
1776b vertrekt als medicus kluft 4 t/m 6, opgevolgd door De Rhoer].

Beckering, dr. [2-3-1776 opvolger van dr. Gummer voor de kluften 1 t/m 3].
De Rhoer [31-8-1776 opvolger van J. Pikkart voor de kluften 4 t/m 6; vertrokken vóór 6-7-1782, dan 

opgevolgd door dr. Hulten].
Hulten, dr. [6-7-1782 opvolger van De Rhoer en besloten het traktement van de chirurgijns met 

jaarlijks 50 gulden te verminderen].

3-12-1791 in plaats van de wed. D. Lauwes dr. Fellinga.

Gecontracteerde leveranciers van medicijnen:
weduwe Straeting tot 10-2-1748;
zoon van weduwe Straeting na 10-2-1748 ‘vier laeste cluften’;
weduwe Reinders na 10-2-1748 ‘de 5 eerste cluften’;
zoon van de weduwe Reinders sinds 6-2-1773.

Bronnen: AC 6-12-1730, nr. 1, ibidem, 25-2-1731, nr. 4; DHGG, inv. nr. 3, not. 20-5-1740; ibidem, inv. nr. 3, not. 20-5-1740; 
ibidem, inv. nr. 3, not. 4-11-1752; ibidem, inv. nr. 3, not. 4-11-1752; ibidem, inv. nr. 4, not 1-6-1759; ibidem, inv. nr. 3, not. 27-8-
1757; ibidem, inv. nr. 4, not. 1-6-1759; ibidem, inv. nr. 5, not. 30-5-1761; ibidem, inv. nr. 5, not. 30-5-1761; ibidem, inv. nr. 10, 
not. 31-5-1783; ibidem, inv. nr. 5, not. 7-1-1764; ibidem, inv. nr. 10, not. 31-5-1783; ibidem, inv. nr. 3, not. 2-10-1756; ibidem, 
28-5-1757; ibidem, inv. nr. 3, not. 28-5-1757; ibidem, inv. nr. 4, not. 26-5-1759; ibidem, inv. nr. 4, not. 22-12-1759; ibidem, inv. 
nr. 4, not. 22-12-1759; ibidem, inv. nr. 8, not. 2-3-1776; ibidem, inv. nr. 4, not. 22-12-1759; ibidem, inv. nr. 5, not. 3-10-1761; 
ibidem, inv. nr. 5, not. 8-1-1763; ibidem, inv. nr. 5, not. 8-1-1763; ibidem, 2-3-1765; ibidem, inv. nr. 5, not. 6-7-1765; ibidem, inv. 
nr. 8, not. 20-4-1776; ibidem, 1-7-1776; ibidem, 31-8-1776; ibidem, inv. nr. 8, not. 2-3-1776; ibidem, inv. nr. 8, not. 1-7-1776; 
ibidem, 31-8-1776; ibidem, 6-7-1782; ibidem, inv. nr. 10, not. 6-7-1782; ibidem, inv. nr. 11, not. 3-12-1791; ibidem, 7-1-1792; 
ibidem, inv. nr. 3, not. 7-7-1753: ‘Diaconie apothecars’; Zie ook ibidem, 27-11-1755; ibidem, inv. nr. 3, not. 20-10-1747; ibidem, 
inv. nr. 3, not. 20-10-1747; ibidem, inv. nr. 3, not. 20-5-1740; ibidem, inv. nr. 7, not. 6-2-1773.
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Bronnen voor de gegevens verwerkt in tabel 10

- 1600: AC 7-5-1600, tevens vermeld in Van der Veen, ‘Eene diaconie’, 111;
-  1629: Van der Ploeg, ‘Armoede en diakonale armenzorg’ (bijlage) met eerst het aantal armen 

vóór september 1629 en vervolgens in de maand zelf;
-  1650-1652: AC 25-4-1652, aantallen bedeelden tijdens de winters van 1650-1651 en 1651-

1652 (na een strenge monstering). N.B.: dit betreft een geschat minimum aantal armen op 
basis van broden, gerekend naar een gemiddelde van een half brood per bedeelde; aangezien er 
tevens kinderen jonger dan een half jaar en enkele bejaarden waren die vanwege respectievelijk 
borstvoeding en tandeloosheid geen brood ontvingen, moet derhalve het totaal aantal bedeel-
den iets hoger geweest zijn;

- 1700: DHGG, inv. nr. 316 (telling);
- 1743: DHGG, inv. nr. 261, telling op basis van het aanvangsjaar van het protocol (1743);
-  1755: DHGG, inv. nr. 3, not. 10-11-1755, betreft aantallen bij de afmonstering in april van 

genoemd jaar (1755);
- 1766: DHGG, inv. nr. 262, telling op basis van aanvangsjaar protocol (1766);
-  1776: vermelding in DHGG, inv. nr. 7, not. 27-1-1776, betreffende de uitkering van twee 

stuivers per gezin voor turf wegens de koude voor een totaalbedrag van 70-4-: betreft dit 702 
gezinnen. Uitgaande van een gemiddelde gezinsgrootte van twee personen betreft het op dat 
moment rond de 1.400 bedeelden. Waarschijnlijk waren de extra-ordinair bedeelden hierbij 
inbegrepen.

-  1784: gemiddelde van de brooduitdelingen, gerekend naar een half brood per bedeelde, over 
veertien weken in de periode januari-mei 1784 in: DHGG, inv. nr. 10, not. 10-1-1784; 
ibidem, 17-1-1784; ibidem, 24-1-1784; ibidem, 31-1-1784; ibidem, 7-2-1784; ibidem, 
14-2-1784; ibidem, 21-2-1784; ibidem, 13-3-1784; ibidem, 20-3-1784; ibidem, 27-3-1784; 
ibidem, 3-4-1784; ibidem, 10-4-1784; ibidem, 17-4-1784; ibidem, 1-5-1784. N.B.: dit betreft 
een schatting met daarbij hetzelfde voorbehoud als bij de jaren 1650-1651 en 1651-1652;

- 1785: DHGG, inv. nr. 263, telling op basis van het aanvangsjaar van het protocol (1785);
- 1788-1795 herfst en lente: tellingen van de diaconie zelf, vermeld in: DHGG, inv. nr. 318;
-  1792 DHGG, inv. nrs. 264-266, telling op basis van het aanvangsjaar der protocollen (1792). 

Het aantal van 1068 wordt vermeld in: Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 
170. 
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De percentages bedeelde gereformeerde armen ten opzichte van de stadsbevolking zijn gebaseerd 
op bevolkingsgegevens van Paping die deze welwillend beschikbaar stelde: 1606, haardstedentel-
ling: minstens 16.600 inw.; 1659, circa 5000 gezinnen en iets minder woningen: ca. 19.000-
20.000 inw.; 1700, circa 21.000 inw.; 1748, 5000 woningen: circa 20.000-22.000 inw.; 1787, 
5500 woningen: circa 22.000 inw.; 1795 telling: 23.770 inwoners.
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Vermeldingen van ‘adressen’ in archivalia van de gereformeerde diaconie (respectievelijk de notulen en protocollen, een kamer-
boek en overzichten van verkochte kamers) en het Groene en Blauwe Gecombineerde weeshuis te Groningen (memoriaalboek) 

straatnaam kluft(en) not./prot. kamerb. vk. 
kam

mem. 
bk.

‘Beuly’/ Beulstoren 5 1 1 1
A. d. Wal Heerenk. 3 5 8
Achter de Muur 7 (8) (2) 1 5 9
Achter de Wal 9 2 4
Baarsteeg 4 1
Bestemoerssteeg 9 2
Beulsgang 2 3 1 4 7
Bij de A 6 1 4
Bij de A-kerk 7 2
Blekersgang 1 2
Bloemstraat 8 (1) (7) 1 9 4
Boterdiep 3, 5, 8, 9 2 6 16
Brandenburgersteeg 3 1 1 1
Brede Gang 1, 7, (6) 2 5 5
Brouwersgang 3 1
Brouwersgng. Sch.dp. 9 1
Buiten A-poort 6 2
Buiten Boteringeprt. 9 1 6 10
Carolieweg 3 1 1
Damsterdiep 1 10
Davidsteeg 4 1
De Gang 1 1
Derde Molendrift 6 (5) 2 11 1
Doorgaande Gang 4 5 1
Drekstoep 1 (2) 6
Driemolendrift 5 (6), 9 3 12 8 4
Ebbingepoort (Bij) 9 (8) 1 5 2
Eerste Drift 3 (7) 1 1 4 7
Eijkeburen 6 1
Ekkelbomengang 1 1
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straatnaam kluft(en) not./prot. kamerb. vk. 
kam

mem. 
bk.

Folkingestraat 3, 5, (9) 1 3
Geestelijke Maagdenstraat 8 2
Gelkingestraat 8 (2) 1
Grote Gang 1 1 1 4
Grote Peperstraat 6 1
Guldenstraat 7 2
Hadd. Straten boog 4, 5 3 1
Haddingestraat 4 3
Hanebijtersgang 5 1 1 2 3
Havenstraat 9 1 5
Helpen 4 1 1 1 6
Herepoort (Buiten) 3 (4) 4 5
Herepoortdrift 6 1
Herepoortenboog 3 1
Herestraat 3 (8) (6) 4
Hoogstraatje 7 1
Hopmansgang 1 2
Houtzagerssteeg 2 2
Iepenmolendrift 3 1
Jacobijnerstraat 8 1
Jonkerstraat 3, (6), 7 1 2 12 14
Kattendiep 8 1
Kattenhage 8 1 2
Kerkstraat 9 1
Ketelaarsgankje 5 1
Klein Poortje (Buiten) 1 3
Kleine Butjesstraat 8 1 2 1
Kleine der A 6 1
Kleine Folkingestr. 3 1
Kleine Gang 1 3 1
Kleine Haddingestr. 5 1
Kleine Pelsterstraat 4 (7) 2
Kleine Peperstraat 2 (4) 2
Kleine Raamstraat 4 (5) 1 3 4 1
Kleine Steentilstraat 2 1
Klinkhamersgang 2 1
Kluitenberg 1 1 1
Koordewerkersgang 3 1 1
Kostersgang 2 4 8 11 4
Koude Gat 4 1
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straatnaam kluft(en) not./prot. kamerb. vk. 
kam

mem. 
bk.

Kranepoort (Buiten) 7 1 1 1 1
Kranepoortswal 6 7
Kromme Elleboog 7 3
Kruisstraat 9 1
Kruithuisgang 6, 7 1 6 2
Kuipersgang 5, 6 1 1 1
Laan 7 2
Laboratorium 9 1
Lattensteeg 2 1 1 2
Leliestraat 9 4 8 11 26
Lopende Diep 1 2
Lutkenieuwstraat 3 (7) 4
Marktstraat 7 1
Martinikerkhof 8 1 3 1
Moeskersgang 2 1 2 4
Molenberg 4 1
Molendrift 4 1 1
Molenstraat 2 1 1 4 10
Munnekeholm 5 2 2 1
Mussengang 1 (8) 4
Mussenstraat 3 1
Nieuwe Boteringestr. 9 1 2 5 4
Nieuwe Cortegarde 7 1
Nieuwe Ebbingestraat 9 2 6
Nieuwe Weg 1 2 3
Nieuwstad 6 (5) (4) 1 4 11 15
Nieuwstraatje 6 2 1
Noorderkerkstraat 9 2 2
Nwe Kijk in ’t Jatstr. 9 1 4 5 7
Oosterp. Boog 3 1
Oosterpoort 2 1 4 2 8
Oosterpoort (Buiten) 4 1 1
Oosterstraat 3, (6), 8 1 8
Oude Bosch 7 1 1
Oude Boteringestraat 2, (4), 7, 

(8)
5

Oude Ebbingestraat 8 1
Oude Kijk in ’t Jatstr. 7 2
Oude Weg 1 1 1 9
Papenpoortien 5 1 3
Pausgang 8 1
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straatnaam kluft(en) not./prot. kamerb. vk. 
kam

mem. 
bk.

Pelsterstraat 4 (8) 1 6
Peperstraat 2 2
Pluimersgang 1 2 4 1
Poelepoort 2 1
Poelestraat 8 (3) 2
Pottenbakkersrijge 6 1 2 4
Prinsenhofstraat 8 1
Prinsenstraat 3 8 21 24 40
Raamstraat 4 3 9 5 9
Rademarkt 2 2 2 1 3
Reitemakersrijge 6 1 4 11
Rijpe bij A-kerk 7 2
Rozenstraat 9 (1) (7) 2 3 6 12
Ruiterstraat 6 (5) (4) 1 2 3
Ruiterwacht 8 1 1
Schoolholm 5 7
Schoolholmboog 7 2
Schuitemakersstraat 6 1
Schuitendiep 1 1 2 17
Sledemennerstraat 7 (6) (4) 1 3 4 8
Smakkersgang 1 1 3 3 1
Snikkevaardersgang 1 (9) 1 2 1
Snorrigien 1 1 3 5 4
Spekhackersgang 5 1
Speldemakersgang 7 1 1 2
Spinhuis(str.) (Bij) 9 1 2 3
Steentilpoort 1 1 1
Steentilstraat 2 4
Stokersgang 3 1
Supenellen/Koningang 3 1 1 1
Trouwe arbeiders gang 5 1
Turfstraat 8 1
Turftorenstraat 7 1
Tweede Drift 3 2 4 3
Uurwerkersgang 7 1
Violenstraat 9 (1) (7) 1 2 6 7
Visserstraat 9 (7) (5) 1 3 10 12
Wal (De) 2, 4, 5, 6 2 13 17 2
Wipstraat 9 1 1 1 4
Woert (De )5 1 1
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straatnaam kluft(en) not./prot. kamerb. vk. 
kam

mem. 
bk.

Zuiderdiep 4, 5, 6, 7 2 12 10 16
Zuiderkuipen 6 1 6 5
Zwaantjesgang 5 1 2
Zwanestraat 7 3

Bronnen: DHGG, inv. nrs. 2-12, 260-266, 415, 430-437, AGW, inv. nr. 252.
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Doopsgezinde onvermogenden en bedeelden 1679-1701

jaar
betalende ge-
zinshoofden

tot. onvermogende 
gezinshoofden

totaal
onvermo-
genden

bedeelde ge-
zinshoofden

totaal
bedeel-
den

totalen onvermo-
gend & 
bedeeld

alg
tot.

OV V WV OV V WV OV V WV OV V WV

1679/80 64 26 20 - - - - 11 - - 11 75 26 20 11 –  9,0% 121

1680/81 59 24 21 3 - 1 4 9 - - 9 71 24 22 13 – 10,6% 122

1681/82 58 26 19 8 - - 8 10 - - 10 74 26 19 18 – 15% 120

1682/83 - - - - - - - - - - - - - - - - -

1683/84 64 25 19 10 - - 10 8 - - 8 82 25 19 18 – 14,2% 126

1684/85 63 11 38 12 - - 12 8 - - 8 83 11 38 20 – 15,1% 132

1685/86 65 12 39 11 1 2 14 9 - - 9 85 13 41 23 – 16,5% 139

1686/87 64 12 40 10 1 1 12 9 - - 9 83 13 41 21 – 15,3% 137

1687/88 68 13 39 5 2 1 8 7 - - 7 80 15 40 15 – 11,1% 135

1688/89 66 14 41 7 2 1 10 9 - - 9 81 16 42 19 – 13,6% 139

1689/90 65 14 44 6 1 1 8 11 - - 11 82 15 45 19 – 13,3% 142

1690/91 67 14 42 8 1 1 10 8 - - 8 83 15 43 18 – 12,7% 141

1691/92 67 12 42 10 3 1 14 8 - - 8 85 15 43 22 – 15,3% 143

1692/93 67 13 44 11 3 1 15 6 - - 6 84 16 45 21 – 14,4% 145

1693/94 68 13 43 9 3 1 13 8 - - 8 85 16 44 21 – 14,4% 145

1694/95 70 14 42 7 4 - 11 8 - - 8 85 18 42 19 – 13,1% 145

1695/96 80 15 39 - 4 - 4 8 - - 8 88 19 39 12 –  8,2% 146

1696/97 89 18 42 - 4 - 4 7 - - 7 96 22 42 11 -  6,8% 160

1697/98 90 18 39 3 4 - 7 7 - - 7 99 22 39 14 -  8,7% 160

1698/99 93 18 37 - 4 - 4 9 - - 9 102 22 37 13 -  8,0% 161

1699/00 - - - - - - - - - - - - - - - -

1700/01 103 18 51 - 4 - 4 10 - - 10 113 22 51 14 -  7,5% 186

Bron: Doornbos en Veenstra, Doopsgezinde bewonerslijsten, 49-171.
(OV = Oude Vlamingen, V = Vlaamse gemeente Munnikeholm, WV = Waterlandse en Vlaamse gecombineerde gemeente).
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Doopsgezinde bedeelden van de Vereenigde Doopsgezinde gemeenten 1747-1772

jaar totaal 
gezin-
nen

totaal 
perso-
nen

waarvan
mannen

waarvan
vrouwen

waarvan
kinderen

geld stuivers stuivers
per gezin 
per week

1747 10 12 7  4 1  611-9-: 12229 23,5

1748  9 10 5  5 -  555-12-: 11112 23,7

1749 10 10 4  6 -  785-11-8 15711 30,2

1750 10 10 4  6 -  774-:-: 15480 29,8

1751 11 11 5  6 -  942-:-: 18840 32,9

1752  8  8 5  3 -  545-5-: 10905 26,2

1753  8  8 5  3 -  531-6-: 10626 25,5

1754  7  7 5  2 -  457-4-:  9144 25,1

1755  6  6 4  2 -  231-6-:  4626 14,8

1756  5  5 4  1 -  275-2-:  5502 21,1

1757  8  8 6  2 -  303-6-:  6066 14,6

1758  7  7 6  1 -  364-5-:  7285 20

1759 11 11 8  3 -  654-14- 13094 22,9

1760  9  9 7  2 -  559-6-: 11186 23,9

1761 12  12+ 7  4  2+  683-:-: 13660 21,9

1762 11 11 6  5 -  718-16-: 14376 25,1

1763 11 11 8  3 -  569-10-: 11390 19,9

1764 19 19 9 10 -  805-6-: 16106 16,3

1765  7  7 2  5 -  483-15-:  9675 26,6

1766  7  7 2  5 -  571-1-: 11421 31,4

1767  6  6 2  4 -  357-15-:  7155 22,9

1768  5  5 1  4 -  364-18-:  7298 28,1

1769  ?  ? ?  ? ?  ?

1770  5  5 1  4 -  308-11-4  6171 23,7

1771  4  4 -  4 -  294-19-:  5899 28,4

1772  3  3 -  3 -  42-13-:   853   5,5

Bron: VDG, inv. nr. 48.
De bovenstaande uitgaven zijn de totaalsommen van uitgaven verstrekt aan armen, inclusief weekgelden, geld voor kleding en 
schoeisel, turf, reisgeld etc. Het betreft gezinnen, want bij de specificatie van de uitgaven per gezin blijken er achter bijvoorbeeld 
een mansnaam soms ook een echtgenote en/of kinderen schuil te gaan. Wel mag aangenomen worden, dat bij de notitie van de 
namen die voor gezinnen staan, de gezinshoofden zijn vermeld. Dat zijn de redenen waarom de bedragen per gezin per week 
over de verschillende jaren sterk fluctueren.
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bijlAge 19

Aantallen rooms-katholieke regulier bedeelden in de periode 1684-1741
 

1684 92 1694 - 1704 ? 1714 22 1724 47 1734 32

1685 97 1695 - 1705 24 1715 29 1725 43 1735 30

1686 25 1696 ? 1706 26 1716 - 1726 45 1736 35

1687 20 1697 ? 1707 25 1717 31 1727 - 1737 -

1688 23 1698 ? 1708 23 1718 - 1728 - 1738 -

1689 22 1699 24 1709 26 1719 - 1729 - 1739 29

1690 23 1700 21 1710 31 1720 31 1730 - 1740 30

1691 27 1701 19 1711 28 1721 37 1731 - 1741 28

1692 - 1702 25 1712 26 1722 30 1732 -

1693 25 1703 22 1713 - 1723 34 1733 27

(- = ontbreken van gegevens)
Bron: RKA 229-232.
De gegevens betreffende het aantal katholieke regulier bedeelden over de jaren 1686-1741 zijn slechts bekend voor twee staties. 
Om een indicatie te krijgen van het totaal aantal reguliere bedeelde rooms-katholieken zouden die gegevens dus vermenigvuldigd 
worden met drieëneenhalf, maar de uitkomsten daarvan zijn niet bijzonder betrouwbaar gezien de verschillende groote van de 
staties en het aantal bedeelden daarin.
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bijlAge 20

Aantallen bedeelde doopsgezinden en arme passanten en de aan hun verstrekte totaalbedragen in de periode 1711-1795
 

boekjaar regulier
bedeelden

man vrouw bedrag
regulieren

extraord.
bedeelden

bedrag extra 
ordinarii

aantal
passanten

bedrag
passanten

1711/12 20 2 18 540-5-:

1712/13  ? ? ? ?

1713/14 17 1 16 381-9-:

1714/15 17 - 17 367-4-:

1715/16 18 - 18 357-6-:

1716/17 16 1 15 437-16-:

1717/18 18 2 16 394-16-:

1718/19 19 2 17 417-15-:

1719/20 25 3 22 492-13-: 213-9-7 12  18-10-:

1720/21 24 2 22 491-16-: 162-18-: 4 :-15-:

1721/22 24 2 22 461-9-: ? 191-8-4 3 2-11-:

1722/23  ? ? ? ? ca. 10 217-15-: 2 4-2-:

1723/24 26 1 25 427-15-: ca. 10 201-17-4 3 4-8-:

1724/25 23 1 22 498-4-: ca.  9 117-1-: 13 + 3 k 24-15-:

1725/26 23 1 22 566-7-: ca. 11 91-14-6 16 + 2 k 26-:-:

1726/27 22 - 22 498-15-: ca. 13 119-15-: 12 8-3-:

1728/29 18 1 17 343-12-: ca. 11 95-4-: 14 + > 5 k 23-1-4

1729/30 17 1 16 343-12-: ca.  5 175-4-: 23 + > 6 k 9-4-:

1730/31 22 6 16 516-14-: 126-8-1 24 12-7-:

1731/32 27 7 18+2k 589-4 ca.  5 244-17-: 83 + > 36 k 38-11-4

1732/33 24 3 20+1k 563-13-: ca.  5 130-3-0 50 + > 24 k 10-12-4

1733/34 22 4 17+1k 552-4-: ca.  5 114-10-0 91 + > 40 k 27-16-:

1734/35 24 7 17 559-5-: 180-13-: 87 + > 46 k 26-8-0

1735/36 26 6 19 + k 600-16-: 104-2-5 66 + 9 k 30-16-4

1736/37 28 7 20 + k 702-3-: 114-12-: 31 + > 4 k 17-19-:

1737/38 26 8 18 693-2-: 245-11-2 11 + 2 k 10-6-:

1738/39 23 7 15 + k 688-8-: 103-11-: 15 7-16-:

1739/40 21 7 13 + k 514-17-: 172-16-: 19 + > 10 k 4-10-:

1740/41 24 11 13 612-17-: 80-10-3 > 27 > 10 k 7-8-:
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boekjaar regulier
bedeelden

man vrouw bedrag
regulieren

extraord.
bedeelden

bedrag extra 
ordinarii

aantal
passanten

bedrag
passanten

1741/42 19 10 10 701-12-: 34-4-4- 25 6-9-:

1742/43 17 7 11 315-14 ? 21-5-4 > 9 3-12-:

1743/44 19 9 11 382-10-: 80-6-: 8? 5-11-:

1744/45 19 8 12 496-14-: 129-17-7 10 4-8-:

1745/46 19 7 13 450-8-: 47-17-: 12 6-15-:

1746/47 23 9 13 + k 461-10-: 13 40-3-4 29 8-17-6

1747/48 23 9 14 + k 563-1-: ? 49-18-2 21 11-14-:

1748/49 22 7 14 + k 466-6-: ? 46-17-5 26 6-5-4

1749/50 21 5 15 + k 471-8-: ? 37-14-4 20 51-16-4

1750/51 18 4 13 + k 523-3-: 17 56-5-: 20 5-15-:

1751/52 24 7 16 + k 443-11-: 18 70-:-2 19 + > 13 k 4-9-:

1752/53 25 8 16 + k 403-4-: 12 106-17-2 3 :-8-:

1753/54 23 9 14 335-2-: 4 109-7-: 6 1-1-:

1754/55 21 7 14 273-16 ? 76-11-: 8 12-16-:

1755/56 23 8 15 284-4-: 197-19-4 1 :-5-4

1756/57

1757/58 24 9 15 311-:-: 146-14-: - -

1758/59

1759/60 21 6 15 270-15-: 133-6-: - -

1760/61 19 6 13 265-16-: 135-14-: 4 1-:-:

1761/62 23 8 15 284-18-: 104-15-: 4 :-18-:

1762/63 23 11 12 312-8-: 79-3-4 2 :-15-:

1763/64 22 10 12 284-9-: 107-10-6 2 + 4 k 1-1-:

1764/65 22 8 14 268-19-: 24-16-: 3 7-9-:

1765/66 21 8 13 264-11-: 40-13-: 3 + 2 k 1-14-:

1766/67 23 9 14 292-18-: 33-6-: 2 :-17-:

1767/68 23 10 13 298-16-: 50-7-4 - -

1768/69 22 8 14 296-2-: 57-13-4 2 :-17-:

1769/70 21 8 13 277-10-: 77-6-4 5 1-10-:

1770/71  ? ?  ? 332-11-: 136-2-2 3 3-17-:

1771/72  ? ?  ? 335-7-: 139-14-: >4 2-6-:

1772/73  ? ?  ? 375-19-: 100-10-4 1 :-11-:

1773/74  ? ?  ? 390-7-: 60-8-: 7 + 2 k. 12-:-:

1774/75  ? ?  ? 474-14-: 52-14-: 2 41-19-:

1775/76  ? ?  ? 425-7-: 122-13-4 3 :-18-:

1776/77  ? ?  ? 405-14-: 152-5-: 2 6-6-:
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boekjaar regulier
bedeelden

man vrouw bedrag
regulieren

extraord.
bedeelden

bedrag extra 
ordinarii

aantal
passanten

bedrag
passanten

1777/78  ?  ?  ? 436-4-:  72-6-:  3 1-8-:

1778/79

1779/80  ?  ?  ? 499-8-: 152-3-:  3 1-16-:

1780/81  ?  ?  ? 527-:-: 180-3-4  >2 14-14-:

1781/82  ?  ?  ? 516-3-: 164-:-:  >2 23-17-1

1782/83  ?  ?  ? 498-7-: 247-18-:  >2 3-19-:

1783/84  ?  ?  ? 478-4-: 206-10-:  ? 101-7-6 1)

1784/85  ?  ?  ? 549-16-: 148-10-:  ? 6-7-4 a.b.

1785/85 (mei-okt)  ?  ? 175-:-:  44-5-:  ? 57-13-:

1785/86 (okt.-apr.)  ?  ? 307-17-: 168-14-:  - :-10-:

1786/87  ?  ?  ?   ? ?  - 1-18-:

1787/88  ?  ?  ?   ? ?  - :-10-:

1788/89  ?  ?  ?   ? ?  - 19-:-:

1789/90  ?  ?  ?   ? ?  - 6-:-:

1790/91  ?  ?  ?   ? ?  - 17-:-:

1791/92  ?  ?  ?   ? ?  2 8-1-:

1792/93  ?  ?  ?   ? ?  - 25-:-:

1793/94  ?  ?  ?   ? ?  - -

1793/95  ?  ?  ?   ? ?  - 23-1-:

1794/95  ?  ?  ?   ? ?  - -

Bron: ELGG inv. nrs. 45/4 – 45/80.
1)   Betreft voornamelijk papier en porto.
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bijlAge 21

Aantallen vermeldingen van beroepen van bedeelden in diaconienotulen en het Memoriaal van het Groene Weeshuis

beroep notulen memoriaal

soldaat  78

bakker(gilde)  11  1

kremer(-sgilde)  11

ruiter  8

kleermaker(-sgilde)  7

ratelaar  7  1

kleermaker  5  1

schipper(-sgilde)  4

schoenmaker(-sgilde)  4

moesker  3

papiermaker  3

hoedenmaker(-sgilde)  2

hoedenmakersknecht  2

kalkmaker  2

kistenmaker  2

commies  2

kuiper(-sgilde)  2

predikant  2

scholtendienaar  2

steenmetselaar(-sgilde)  2

wolkammer  2

Embder bode  1

grootschipper(-sgilde)  1

klokkenist  1

korenmeter  1

kuiper  1

leedaanzegger  1

metselaarsknechten(-gilde)  1

naaister  1

postiljon  1

pottenbakkersknecht  1
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beroep notulen memoriaal

rustmaker/rustmeester  1

schilder(-sgilde)  1

schoenlapper  1

schoenmakersknechten(gilde)  1

schuitenschipper(-sgilde)  1

slager  1

snabbevaarder(-sgilde)  1

steenmetselaar  1

tapper(-sgilde)  1

timmer(-gilde)  1

timmerliedenknechten(-gilde)  1

tondrager(-splaats)  1  1

turfstojer(-splaats)  1

wever(-sgilde)  1

knopenmaker  1

koemelker  1

schoolmeester  1

schoutendienaar  1

zijlvestersbode  1

Bronnen: DHGG, inv. nrs. 2-12 (periode 1731-1795); AGW, memoriaalboek (periode 1680-1770)
N.B.: de hierboven vermelde gegevens zijn per gezin, dat wil zeggen: met inbegrip van de beroepen en het gildelidmaatschap van 
ouders en (overleden) partners etc.
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bijlAge 22

Vermeldingen van bedeelde huishoudens met gildelidmaatschap 1731-1795

gilde vermeldingen samenstelling huishouden

bakkersgilde 11 1 gez.; 1 m&v; 1 zm.&v; 1 bm&v; 3 wed.; 1 b.wed.; 1 am; 1 
am&knd.; 1 knd.

beurtschippersgilde 1 1 bzm

glazenmakersgilde 1 1 gez.

grootschippersgilde 1 1 wed.

hoedenmakersgilde 2 1 v; 1 wed.&knd.

kistenmakersgilde 1 1 bm&v

kleermakersgilde 8 2 gez.; 2 bm & v; 1 wed.&knd; 1 bv; 1 bm; 1 zm

koopman & kramergilde 15 1 gez.; 2 bm&v; 2 wed.&knd; 1 v; 2 bv; 1 zv; 2 wed.; 1 m; 3 
bm; 1 knd.

kuipersgilde 3 1 bm; 1 gesch. v&k; 1 bm&v

metselaarsknechtengilde 1 1 gez.; 1 bm&v

muldersgilde 1 1 bv

schildersgilde 1 1 wed.&knd.

schippersgilde 4 1 gez.; 1 wed.&k; 1 wed.; 1 bm

schoenmakersgilde 4 1 zm&zv; 1 wed.&knd.; 2 bm

schoenmakersknechtengilde 1 1 m&knd.

slagersgilde 1 1 wed.

snabbevaardersgilde 1 1 gez.

steenmetselaarsgilde 2 1 zm&zv

tappersgilde 1 1 wed.&knd.

timmerliedengilde 1 1 wed.&knd.

timmerliedenknechtengilde 1 1 bm&v

wevergilde 1 1 m&knd.

wieldraaiersgilde 1 1 zm

wolknechtengilde 2 1 zm; 1 m

Bron: DHGG inv. nrs. 2-12, 260-266. In totaal betreft het 66 vermeldingen, maar aangezien in vijf gevallen sprake was van 
huishoudens met twee soorten gildenlidmaatschap, betreft het totaal aantal vermelde huishoudens 61.
bm = bejaarde man; bzm = bejaarde zieke man; bv = bejaarde vrouw; gesch. = gescheiden; gez. = gezin; knd. = kind; m = man; 
v = vrouw; wed. = weduwe; zm = zieke man; zv = zieke vrouw.
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bijlAge 23

Overzicht van bestemmingen in door de gereformeerde diaconie afgegeven akten van indemniteit in de periode 1731-1795, 
met tevens de vermeldingen van de jaartallen van verstrekking

bestemming jaren van vermelding

Appingedam 1768, 1794

Assen 1769

Bellingwolde 1766

Borger 1765, 1777

Delfzijl 1761, 1761

Den Haag 1760, 1764, 1764, 1767, 1769, 1778

Franeker 1778

Gisteren achter Zutphen 1770

Gouda 1765, 1765

Harderwijk? 1760

Haren 1762

Hoog Hijkersmilde 1772

Hoogeveen 1768, 1775

Hoogezand 1762, 1766, 1767, 1767, 1779, 1781

Hoogkerk 1776

Kantens 1766

Kiel Compagnie 1765

Leek 1760, 1761

Maastricht 1759

Meppel 1762, 1762

Niekerk 1762

Nijmegen 1783

Obergum 1777

ONBEKEND 1762, 1763, 1766, 1771, 1774, 1775, 1776, 1776, 1776, 1776, 1777, 
1778, 1778, 1778, 1779, 1779, 1779, 1779, 1781, 1781, 1781, 1782, 1794

Peize 1766

Pekela 1771

Prinsenlandschap, Zeeland 1761

Rolde 1764, 1770

Rotterdam 1759, 1759, 1760, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1778, 1793
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bestemming jaren van vermelding

Sappemeer 1767

Schiermonnikoog 1768, 1768

Stedum 1767

Ulrum 1767

Utrecht 1764

Veendam 1783

Vries 1766

Wildervank 1762, 1779

Winschoten 1761, 1766, 1767, 1767, 1769

Zwolle 1774

Bron: DHGG, inv. nrs. 2-12, 261-266.
N.B.: De vermeldingen in de notulen en protocollen van de gereformeerde diaconie zijn waarschijnlijk niet compleet. De eerste 
akten van indemniteit werden reeds – daadwerkelijk – verstrekt in 1755, nadat ze al waren opgevoerd in een plakkaat van 3-3-
1752. Zie hiervoor: RR 18-2-1755.
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bijlAge 24

Overzicht van jaren waarin de diaconie in problemen verkeerde vanwege een negatief of gering batig saldo en/of waarin maat-
regelen tot verbetering van de positie van de diaconie werden genomen

jaar negatief 
saldo

saldo
0-99

saldo
100-500

oorlog duurte epidemie strenge 
winter

‘redres’
diaco-
nie

div.
maatre-
gelen

maatre-
gelen
Stad

1597 x x

1600 x x x

1603 x x x

1607 x x

1615 x

1621 x x x

1622 x x x x x

1623 x x x x

1624 x x x x

1625 x x

1626 x x x x

1627 x x

1628 x x x x

1629 x x x x x

1630 x x x x

1631 x x

1634 x x x x x

1635 x x x x x x

1641 x x x

1642 x x x x

1643 x x

1644 x x

1645 x x x x

1646 x x x x

1647 x x

1649 x x x

1650 x x x

1651 x x x

1652 (x) x x x x
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jaar negatief 
saldo

saldo
0-99

saldo
100-500

oorlog duurte epidemie strenge 
winter

‘redres’
diaco-
nie

div.
maatre-
gelen

maatre-
gelen
Stad

1653 (x) x

1654 (x) x x

1655 x x x

1656 x x

1657

1658 (x) x x x

1659 x (x) x x

1660 (x) x x x

1661 x x

1662 x x x x

1663 x x x x

1664 x

1665 x x

1666 x x

1667 x

1668 x

1669 x x

1670 x

1671

1672 x x x x x

1673 x x x x

1674 x (x) x x x

1675 x (x) x x x

1676 x (x) x

1677 x (x) x x

1678 (x) x

1679 x

1681 x x

1683 x

1684 x x x x

1685 x x

1686 x x x

1688 x x

1689 x x

1690 x x x x

1691 x x x x
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jaar negatief 
saldo

saldo
0-99

saldo
100-500

oorlog duurte epidemie strenge 
winter

‘redres’
diaco-
nie

div.
maatre-
gelen

maatre-
gelen
Stad

1692 x x x x

1693 x x x

1694 x x x

1695 x x x x

1696 x x x

1697 x x x x x x

1698 x x x x x

1699 x x

1700 x

1702 x x

1703 x x

1705 x x

1707 x x x

1708 x x

1709 x x x x x

1710 x x x

1712 x x

1716 x x

1717 x

1718 x x

1720 x

1721 x

1726 x x

1727 x

1733 x

1734 x

1738 x

1739 x

1740 x x x x

1741 x x

1742 x x

1743 x x

1744 x x x

1745 x x x

1746 x x x

1748 x x x x



528

bi j l Ag e 24

jaar negatief 
saldo

saldo
0-99

saldo
100-500

oorlog duurte epidemie strenge 
winter

‘redres’
diaco-
nie

div.
maatre-
gelen

maatre-
gelen
Stad

1749 x

1750 x

1751 x

1752 x (x) x

1753 x (x) x

1754 x (x)

1755 x x x

1756 x x x

1757 x (x) x x

1758 (x) x

1761 (x) x

1762

1763 x x x

1764 x

1765 x (x) x

1767 x (x)

1768 x x

1769 x x

1770 x x x

1771 x x x x

1772 x x

1773

1774 x x

1775

1776 x x x

1777 x

1778 x

1779 x x

1781 (x) x x

1782 x (x) x x

1783 x (x) x x

1784 (x) x x x

1785 x x x

1786 x x

1787 (x)

1788 x x
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jaar negatief 
saldo

saldo
0-99

saldo
100-500

oorlog duurte epidemie strenge 
winter

‘redres’
diaco-
nie

div.
maatre-
gelen

maatre-
gelen
Stad

1789 x x x

1790 x

1791

1792 x

1793 x (x) x

1794 (x) x x

1795 (x) x x x

Bronnen: zie bijlage 25.
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bijlAge 25

Bronnen voor de gegevens verwerkt in bijlage 24

De kolommen 1-3 zijn gebaseerd op DHGG, inv. nrs. 502-557.
Kolom 5:  jaren aangegeven waarin de graanprijs in grammen zilver per mud meer dan verdub-
belde ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 1627-1795, zoals aangegeven door Tijms, 
Groninger graanprijzen. Zie tevens tabel 6.
Kolom 6: gebaseerd op Teenstra, Stads- en dorpskroniek, Trip, Geschiedenis der ziekten en vermeldin-
gen in AC, DHGG, inv. nrs. 1-12 en RR.
Kolom 7: gebaseerd op Teenstra, Stads- en dorpskroniek, AC, DHGG, inv. nrs. 1-12 en RR.
Kolom 8: gebaseerd op AC, DHGG, inv. nrs. 1-12 en RR.
Kolom 9: als hierboven.
Kolom 10: als hierboven.
Door Teenstra in zijn Stads- en dorpskroniek vermelde duurtejaren met respectievelijk de bijzonder-
heden omtrent de prijzen en de pagina’s waarop ze worden vermeld: 1597 (26); 1623 hoge graan-
prijzen, negen gulden per mud (50); 1625 rogge 120-125 goudgulden per last (59); 1630 grote 
duurte granen en levensmiddelen tengevolge van de oorlog en vooral pest in Polen, waardoor de 
aanvoer van daar ophield; in Amsterdam kost één last rogge = vijftien gulden per Nederlands mud 
300 goudguldens voor (59); 1636 blijvende hoge graanprijzen: tarwe 224 goudgulden per last 
(59); 1647 in Amsterdam 150 goudgulden voor een last tarwe, 90 gulden voor rogge (59); 1693 
een buitengewoon droge zomer met een slechte graanoogst, resulterend in er drie natte zomers 
met koud en guur weer en bijna geen zon, waardoor de graanprijzen stegen en de levensmiddelen 
duurder werden (123); 1699 een duur jaar met blijvend hoge graanprijzen in 1700 (125-126); 
1757 hoge graanprijzen (182); 1770 hoge prijzen; de Staten verboden de uitvoer van rogge. In 
dit jaar stapten nogal wat boeren mede vanwege de heersende veepest van veehouderij over op de 
graanverbouw die vanwege de hoge prijzen goede opbrengsten gaf.
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bijlAge 26

Gegevens betreffende bedeelde gereformeerde huishoudens in de negen kluften, 1700, 1743, 1766, 1785 en 1792

Legenda: kl = kluft; agz = aantal gezinnen; ama = aantal mannen; avr = aantal vrouwen; ak = aantal kinderen; ggh = gemiddelde 
grootte huishouden; tbr = totaal broden;
gbr = gemiddeld aantal broden per gezin; tst = totaal stuivers; gst = gemiddeld aantal stuivers per huishouden; glm = gemiddelde 
leeftijd mannen; glv = gemiddelde leeftijd vrouwen; azk = aantal zieken; pzk = percentage zieken; aub = aantal uitbesteden; alm 
= aantal gezinnen met lidmaat; plm = percentage gezinnen met lidmaat; abu = aantal gezinnen met burgerschap; pbu = percen-
tage gezinnen met burgersschap; awh = aantal gezinnen met naar werkhuis gezondene perso(o)n(en) (1 per gezin gerekend); ra 
= gezinnen opgenomen met raadsauthorisatie.

 

1700

kl agz ama avr ak tot ggh tbr gbr tst gst glm glv

1  81 20  62 112  194 2,4  99 1,3  522  7,3 60,9 51,9

2  59  8  52  63  123 2,1  73 1,3  378  8,2 58 51,4

3  65  6  58  58  122 1,9  70 1,2  519  9,1 68,5 54,3

4  48  9  33  37   79 1,6  50 1,2  484 11  52,4 60

5  55 10  47  39   96 1,7  70 1,3  367  8,3 54,9 53,5

6  46  6  40  32   78 1,7  50 1,2  409 10 52,7 50,5

7  62 11  54  68  133 2,1  67 1,3  439  8,4 42,7 47,2

8  55 10  47  54  111 2  59 1,2  388  8,1 48,2 48,7

9  79 11  70  61  142 1,8  79 1,2  743  9,6 55,4 55,1

t/g 550 91 463 524 1078 1,96 617 1,24 4249 8,89 54,9 52,5
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gerAADpleegDe bronnen en literAtuur

Arc h i vA l i A

RHC GRONINGER ARCHIEVEN, GRONINGEN (RHC GA)

Archief van de bank van lening – toegang 1477 (BVL).
Inv. nrs. 13/1-13/28, rekeningen 1767-1795.
Inv. nrs. 66/1-66/13, verkoopregisters 1680-1795.

Archief van de Boekhouder-Voogd en de Tuchtmeester c.q. cipier van het provinciaal, later departementaal tuchthuis te 
Groningen – toegang 2007 (BVT).

Inv. nr. 7, register van gedetineerden (1666) 1670-1718.
Inv. nr. 8, register van gedetineerden 1718-1797.

Archief van de diaconie van de heervormde gemeente te Groningen (1521) 1599-1951 (1968 ) – toegang 1329 
(DHGG).

Inv. nrs. 1-12, resoluties college van diakenen 1 mrt. 1720 - 2 jan. 1722, 6 jul. 1731 - 10 dec. 1785, 11 jun. 1791 - 28 dec. 1799.
Inv. nrs. 260-266, ‘Protocol der Diaconij Armen’, registers van bedeelden en de aan hen verstrekte ondersteuning, met aantekeningen 

wijzigingen en naamlijsten diakenen (1629-1633 alle kluften, 1743-1753, alle kluften, 1766-1778, alle kluften, 1792-1801 1e 
t/m 3e kluft, 4e t/m 6e kluft, 7e t/m 9e kluft).

Inv. nrs. 311-312, ‘Kinderprotocol’, registers van door de diaconie aangenomen en uitbestede kinderen en de aan hen verstrekte 
ondersteuning 1722-1783.

Inv. nr. 314, register bedeelde soldatenvrouwen en de aan hen verstrekte ondersteuning 1705-1755.
Inv. nrs. 316-318, ‘Monstercedullen’, halfjaarlijkse staten van de aan bedeelden te verstrekken ondersteuning, opgemaakt per kluft 

1700, 1779-1865. 
Inv. nr. 318, registers van totaal verstrekte ondersteuning aan vastbedeelden met halfjaarlijkse wijzigingen, 1788-1830.
Inv. nr. 335, akten waarbij verklaringen omtrent woonplaats en gedrag van te bedelen personen worden gegeven, 1755-1811 met 

hiaten.
Inv. nr. 415, ‘Ligger’, register van huizen en een kamer van bedeelden die aan de diaconie waren toegevallen, 1731-1782.
Inv. nrs. 416-418, ‘Boedelprotocol’, registers van inventarissen van boedels van bedeelden 1757-1845 (2de kluft 1757-1784, 7de kluft 

1757-1784, 1770-1845).
Inv. nrs. 430-437, ‘Verkoopboek’, registers van processen-verbaal van verkopingen van woningen die aan de diaconie waren toegeval-

len 1722-1799.
Inv. nr. 433, stukken betreffende verkopingen van woningen, die aan de diaconie waren toegevallen 1782-1804.
Inv. nrs. 502-557, rekeningen 1627-1796. Met borderellen 1757-1827.

Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen – toegang 1461 (ELGG).
Inv. nrs. 1/1-1/5, resoluties en notulen van de gewone en van de grote kerkenraad 1705-1799, met achterin dl. 1 extra uitgaven aan 

militaire vrouwen 1795.
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Inv. nrs. 45/1-45/80, rekeningen 1694-1796.
Inv. nr. 148, rekwesten aan het bestuur der stad Groningen met daarop geplaatste apostilles, 1703-1789.
Inv. nr. 150/1, rekeningen 1786/87-1807 met voorin een recapitulatie van de ontvangsten en uitgaven over de jaren 1740-1786.
Inv. nrs. 203/1-203/2, resoluties en notulen 1723-1805.
Inv. nr. 208/5, rekeningen weeshuis 1780-1801. 

Archief van de Kerkenraad van Hervormde Gemeente Groningen, 1568-1999 – toegang 1517 (AC).
Inv. nrs. 1-6, notulen van de kerkeraad (‘Acta Consistorii’: AC) 1594-1798.

Archief gilden, 1317-1383 - toegang 1325 (AG).
Inv. nr. 21, rekening van het bakkersgilde 1724-1786.
Inv. nr. 32a, rekening van het kooplieden- en kramergilde 1637-1745.
Inv. nr. 60, rekeningen van het schoenmakersknechtengilde 1782-1805.
Inv. nr. 70, ‘gilderol’, register van reglementen van het gilde van schoenmakersknechten 1640-1790.
Inv. nr. 98, artikelen (reglementen) van de sociëteit der wollekammers 1744-1779.

Archief van het Groene Weeshuis, 1621-1970 – toegang 1457 (GW).
Inv. nr. 252, ‘Memoriaal’, register van opgenomen kinderen in het Groen-Blauw Gecombineerde Diaconie Kinderhuis 1703-

1770.

Archieven van de archieven van de rooms-katholieke parochies in Groningen en het R.K. armbestuur: Martinus parochie 
– toegang 1537 (RKP).

Inv. nr. 225, reglement voor de administratie van de armenzorg en het onderhoud van de priesters van de zeven staties. 1685, 1 stuk 
(afschrift 1780).

Inv. nr. 226, reglement voor de administratie van de armenzorg en het onderhoud van de priesters van de vijf reguliere staties, 1712.
Inv. nr. 227, reglement voor de verhouding tussen de boekhouders en de tien diakenen van de armenstaat van de vijf reguliere staties, 

1720.
Inv. nr. 228, stukken betreffende de organisatie en de administratie van de armenstaat over de periode 1684-1773, 1702-1773.
Inv. nrs. 229-233, rekeningen van ontvangsten en uitgaven van boekhouder en diakenen van alles staties, sinds 1686 allen van de 

beide seculiere staties 1684-1741, 1770-1780. 
Inv. nr. 234, staat van ontvangsten en uitgaven van de armenzorg van de vijf reguliere staties, sinds 1780 van alle staties, 1718-

1784.
Inv. nr. 271, rapport van Johan Arkerma, Joseph Bering, Hendrik Wilckens, kerkmannen, betreffende hun geschil met hun medekerk-

mannen, J.J. Cremers, Hendrik Tymans en Lucas Haakman over de reorganisatie van de armenstaat, 1795.
Inv. nr. 272, register van reglementen voor de armenstaat over de periode 1788-1805, 1797-1805.
Inv. nr. 476, staat van bedelingen over de periode 1792-1853, 1849-1853.

Archief van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798 - toegang 1 (SSL).
Inv. nr. 458, ‘Placcaatboek’ 1595-1597.
Inv. nr. 481, gedrukte ordonnanties van provinciale en gedeputeerde staten 1595-1623.

Archieven van de (Vereenigde) Doopsgezinde Gemeente te Groningen en haar voorgangers, (1651) 1677-1984 (1987) – 
toegang 1425 (VDG).

Inv. nrs. 48-50, journaal 1768-1818/1819, tevens journaal van de armenverzorger 1737-1782.

Archief van de Waalse Gemeente te Groningen – toegang 1364 (WGG).
Inv. nr. 63/1, ‘Protocol van den advocaat-diaken’ 1769-1841.
Inv. nr. 77/1, ‘Registre des dépenses ordinaires’; kwartaalrekeningen van de fungerende diakenen
 1793-1798.
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Stadsbestuur van Groningen (2), 1594-1816 – toegang 1605 (SVG, inclusief ‘Raadsresoluties’, 314r: RR). 
Inv. nr. 12RvR, N.B.: in bewerking, wordt inv. nr. 12.1: Register van ordonnanties, instructies, plakkaten en andere publicaties, 

uitgevaardigd door het stadsbestuur 1588-1624.
Inv. nr. 152r, goedgekeurde rekeningen van de joodse gemeente, 1776/77-1799/1800, 1801/02-1804/05.
Inv. nr. 308r, ‘Banden met plakkaten der stad Groningen’ 1595/1754 (5 banden), bd. II (18-10/1703); bd. III (25-4-1746); bd. IV 

(26-3-1767); bd. V (28-10-1789).
Inv. nr. 310r, plakkaten van de Staten Generaal en van Stad en Lande, dl. I 1748-1770.
Inv. nr. 314r, register van resoluties van Burgemeesers en Raad (dln.), 1605-1808 (RR – ‘Raadsresoluties’).
Inv. nr. 317r ‘Protocol der Stadts secrete saecken’, nr. 4 1755 (jul. 7) – 1775 (febr. 23).
Inv. nr. 321r, dl. 29, 41-42 rekestboeken.
Inv. nr. 714r, stukken betreffende rantsoenpenningen of stuivergelden 1598.
Inv. nr. 738r, stukken genummerd 26 en 59: ‘Missiven en acta in der saecke van der Lutherse Gemeente’, 1664 en 1665. brief 8-3-

1664.
Inv. nr. 1066cr, stukken met opschrift ‘Appoinctementen’ (militaire zaken).
Inv. nr. 1066er, stukken met het opschrift ‘over ’t onderhouden van militaire armen 1784’.
Inv. nr. 1275r I (renovatie 14-4-1715), ibidem, A I (16-5-1622).
Inv. nr. 1312r, ‘stukken betreffende het onderwijs, 18e eeuw’.
Inv. nr. 1314r, ordonnantiën, 1594-1815, no’s 2, 2a, 2b (), 15 (23-9-1629), 62, 152 I (5-9-1681), 379.

Archief Stedelijke Rechtscolleges - toegang 1534 (SR).
Inv. nr. III a 6, protocol van civiele zaken (Diarium Julsing).
Inv. nr. III x, schuldprotocol, of protocol van verzegelingen. 
Inv. nr. III ij, minuten en concepten van verzegelingen.
Inv. nrs. III cc 2 – III cc 5, legaatboeken.
Inv. nr. III ii 2, protocol van criminele zaken 1616-1690.
Inv. nr. III ii 3, protocol van criminele zaken 1690-1731.
Inv. nr. III ii 4, protocol van criminele zaken 1739-1771.
Inv. nr. III ii 6, protocol van criminele zaken 1793-1800.
Inv. nr. III kk, processtukken van 243 criminele processen 1769-1809 (portefeuille nr. 9b).
Inv. nr. III ll , aanklachten met de daarop gevolgde praeparatoire informatien en andere processtukken (portefeuilles 1760/103, 

1770/130).
Inv. nr. III rr 40-66, rekeningen van de stads-advocaat-fiscaal.
Inv. nr. III tt 1, actenboek van burgemeesteren en raad van Groningen 1668-1697.
Inv. nr. III tt 2, actenboek van burgemeesteren en raad van Groningen 1697-1735.
Inv. nr. III tt 4, actenboek van burgemeesteren en raad van Groningen 1763-1769.
Inv. nr. III tt 7, actenboek van burgemeesteren en raad van Groningen 1779-1785.

Bibliotheek en verzamelingen RHC Groninger Archieven
Catalogusnr. 320, ‘Aantekeningen van Th.G.W. Bodewes, eerst te Foxhol, later te Rotterdam, betreffende de afkomst van katho-

lieken in Stad en Lande’ (manuscript, begin jaren vijftig).
Opregte Groninger Courant

Privé-archief Henk Hartog, Groningen
Digitaal bestand dat diende als basis voor de ‘Nadere toegang’ Naamlijst van conventualen in gasthuizen (aanwezig bij RHC 

Groninger Archieven), gebaseerd op de inv. nrs. 35, 374, 376, 38, 42-43, 45, 47, 50, 52-53, 62, 65, 69, 69 van het Oud 
Archief van Groningen (SVG). secretarie 1606’’
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Abel, Wilhelm, Agrarkrisen und Agragkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis 19. Jahrhundert (Berlin 1935).
Abel, Wilhelm, Massenarmut und Hungerkrisen in vorindustriellen Deutschland. Versuch einer Synopis (Göttingen 1972).
Abels, P.H.A.M. en A.Ph.F. Wouters, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1571-1621, II De 

Nieuwe samenleving (Delft 1994).
Abels, S.H., Geschiedenis der doopsgezinden in het Oldambt (Eexterzandvoort 2002).
Acker Stratingh, G., H.O. Feith en W.B.S. Boeles, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie 

Groningen X (Groningen 1873).
Acker Stratingh, G., ‘Historisch overzigt van de ziekenhuizen, vooral voor armen te Groningen’, in: Acker Stratingh, G. e.a., red., 

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen X, 81-105.
Acker Stratingh, G., Bijdragen tot de geschiedenis van de provincie Groningen. X (z.p. 1873).
Adriaens, F.H.M.C., De magistraat van Nijmegen en de armenzorg (1750-1800) (Nijmegen 1956).
Amsweer, Doede van, Christlijk bedenckent unde disposition van armen ordenung, vorghestelt op goet bedenckent unde belevent van 

de Staten unde gemene stenden der provintie van de stadt Groeninghen unde Omlanden (Franeker 1600).
Andriessen s.j., J. e.a., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VI (Utrecht/Brussel/Gent/Leuven 1953).
Ast-Boiten, Lies en Joop Boot-Van der Vlis eindred., De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een 

samenleving in verandering (Groningen/Bedum 1997).

Bakker, F.J., Bedelorden en begijnen in de stad Groningen tot 1594, Groninger Historische Reeks 3 (Assen/Maastricht 1988).
Bakker, M., e.a., (inleiding F.R.J. Knetsch), Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720 (Groningen 

1985).
Baron, W. en Kooij, P., ‘Anamnese van de Groningse gezondheidszorg: de negentiende eeuw’ in: Huisman, Frank, red., Gezond 

weer op in Groningen, 67-91.
Baron, Wilhelmina, ‘Het belang en de welvaart van alle ingezetenen’. Gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870 Groninger 

Historische Reeks 33 (Assen 2006).
Bastmeijer, Aletta, e.a. ‘Jaarverslag bouwhistorie 2000’ in: Leutscher-Bosker, J.A.N., e.a., Hervonden Stad 2001. Jaarboek voor 

archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen, 23-48.
Bastmeijer, Alletta, Taco Tel en Henk Wierts, ‘Jaarverslag bouwhistorie 2001’ in: Leutscher-Bosker, J.A.N., e.a., Hervonden Stad 

2002. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen, 29-54.
Baud, Michiel ed., Geschiedenis en maatschappij. Tien jaar historisch onderzoek in Rotterdam (Rotterdam 1988).
Bekenkamp, Hein, Van Lekkerbeetjes en beter wonen 1489-1982. Uitgegeven ter gelegenheid van de ingebruikname van het ver-

bouwde Jacob- en Anna- of Lekkerbeetjesgasthuis (Groningen 1982).
Bekkum, Wout J. van en Engbert Schut, ‘De Joodse Gemeente van Groningen’ in: Halsema Thzn., G. van, e.a., red., Geloven 

in Groningen, 157-184.
Berg, Willem van den, Marco H.D. van Leeuwen en Clé Lesger, ‘Residentiële segregatie in Hollandse steden. Theorie, metho-

dologie en empirische bevindingen voor Alkmaar en Amsterdam, 16e-19e eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24 
(1998) 402-436.

Bergsma, W., Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland 1580-1650 
(Hilversum/Leeuwarden 1999).

Berkel, K. van, H. Boels en W.R.H. Koops, red., Nederland en het noorden. Opstellen aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist ter gele-
genheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Financiën en Bestuur in de Contemporaine Geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990 Groninger Historische Reeks 8 (Assen 1991).

Biesta, P., ‘Geschiedenis van de Groninger Brei-industrie’, Groningsche Volksalmanak 1940, 103-157.
Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen 

tijd, uit oorspronkelijke stukken en egte berigten opgemaakt. I-II (Leeuwarden/Groningen 1842).
Blécourt, A.S. de, ‘Authentica van Groninger oproer 1748’, Groningsche Volksalmanak 1901, 1-48.
Blécourt, A.S. de, ‘Het Heeren-Wijnhuis te Groningen’, Groningsche Volksalmanak 1900, 89-136.
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Blok, D.P., e.a., red., Algemene Geschiedenis der Nederlanden X: ‘Het sociaal-economische leven, geografie en demografie circa 
1770-heden’, ‘Het sociaal-economische leven circa 1770-circa 1844’ (Haarlem 1891).

Blok, P.J., ‘Raad en gilden te Groningen’, Groningsche Volksalmanak 1895, 1-35.
Boekeren, G.R.V. van, ‘Groningen in 1748’, Groninger Volks-Almanak 1849, 49-70.
Boer, D.E.H. de, R.I.A. Nip en R.W.M. van Schaïk, red., Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-

Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Groninger Historische Reeks 17 (Assen 1998).
Boersma, J.W., J.F.J. van den Broek en G.J.D. Offerhaus, red., Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad 

Groningen (Groningen 1990) 193-208.
Boersma, J.W. en C.J.A. Jörg, Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep (Groningen 1995).
Boon, Martin, e.a., Stille plekjes achter de poort: rondgang langs Groninger gasthuizen (Groningen 1978).
Boonstra, Hanneke, ‘De Ratelwacht’ in: Groningen Toen 1981, 90-102.
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1795 (Bedum 1999).
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sAmenvAtting

Dit boek gaat over de armoede in de stad Groningen in de periode 1594-1795. Het behandelt 
de armenzorg en de armen in afzonderlijke delen, zodanig dat een samenhangend beeld van de 
ontwikkelingen ontstaat.
 De stad Groningen was aan het einde van de zestiende eeuw een belangrijke machtsfactor in de 
Noordelijke Nederlanden en het aangrenzende Duitse gebied. Groningen kan worden gekarakteri-
seerd als een ‘stadstaat’, vanwege de centrumpositie die zij innam in de omringende Ommelanden 
en de vele bezittingen die de Stad omringden of verder weg gelegen waren. Dit alles maakte van 
Groningen een belangrijke handelsstad. Daarnaast was Groningen al eeuwenlang van belang als 
een strategische plaats, gelegen aan land- en waterwegen. Zo speelde de Stad vooral in de eerste 
helft van de Tachtigjarige Oorlog een sleutelrol als vestingstad. Dit laatste betekende ook dat in 
Groningen een garnizoen gelegerd was. De aanwezigheid van een wisselend aantal militairen en 
hun gezinsleden had een belangrijke invloed op de sociale omstandigheden binnen de Stad.
 In 1594 werd Groningen bij de Reductie ‘teruggevoerd’ naar de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en werden Stad en Ommelanden officieel protestants. In Groningen werd – naar het 
voorbeeld van de stad Emden – een kerkenordening naar protestants model ingevoerd met een 
gereformeerde diaconie, die diende als vangnet voor alle behoeftigen. Voordien beschikte de Stad al 
over een uitgebreid scala van zorginstellingen, zoals gasthuizen, waarvan de eerste dateerden van de 
dertiende en veertiende eeuw. In deze ‘conventen’ konden zowel rijke burgers – door inkoop – als 
armen – door gratis opname – verzorging genieten. Daarnaast was er in de Stad tevens een instel-
ling voor ‘arme huiszitten’ en daarbuiten een opvang voor leprozen. Bij het boter- en broodhuisje, 
naast het portaal van de Martinikerk, vonden reguliere uitdelingen aan de armen plaats. Groningen 
had, zoals de meeste grotere steden in de Republiek, een gevarieerd stelsel van instellingen voor 
liefdadigheid. Deze sociale kaart, zoals we die tegenwoordig zouden noemen, werd in de loop van 
de zeventiende en de achttiende eeuw verder uitgebreid met weeshuizen voor ouderloze kinderen 
van zowel burgers als armen, dolhuizen voor krankzinnigen, beterhuizen voor mensen met wan-
gedrag, tuchthuizen voor armen en criminelen, werkhuizen voor werkverschaffing aan armen en 
armenhuizen voor de uitbesteding van – veelal oude – bedeelden. 
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Ar m e n zo rg

Na de Reductie kwam de algemene armenzorg aan de diaconie van de ‘gereformeerde’ (protes-
tantse) kerk van Groningen. Het stadsbestuur drukte daar echter een zwaar stempel op. Zo had de 
magistraat voor 1594 al het toezicht op een groot deel van de zorginstellingen, maar streefde hij 
in de eeuw daarna naar het oppertoezicht over alle gasthuizen. Veelal werkten stadsbestuur en de 
protestantse kerk van Groningen nauw samen, bijvoorbeeld in hun optreden tegen bedelarij. De 
armenzorg in Groningen werd geregeld via een indeling van het stadsterritoir in kluften. Per kluft 
hielden twee diakenen toezicht op de armen en hielden ze een administratie bij. Een ‘archidiaken’ 
was verantwoordelijk voor de algemene boekhouding van de diaconie. De diakenen waren aan-
vankelijk afkomstig uit de middenklasse van de Groninger burgerij. Het diakenschap stond in de 
zeventiende eeuw nogal eens aan de basis van een glansrijke carrière, maar in de late zeventiende 
en de achttiende eeuw was dat steeds minder het geval. Er vond een verschuiving plaats van poli-
tici en ambtenaren – deels afkomstig uit het patriciaat – naar de handel- en ambachtslieden. Deze 
verandering was enerzijds het gevolg van de ontwikkelingen binnen het stedelijke machtsbestel; 
het stadsbestuur en het daaraan verbonden patriciaat vertoonde meer en meer de kentekenen van 
een oligarchie, die de rijen sloot. Anderzijds waren onder de diakenen aan het einde van de acht-
tiende eeuw steeds meer patriottisch gezinden te vinden. Het diakenschap werd in de loop der tijd 
steeds minder aantrekkelijk, vooral door twee factoren: geld en tijd. De diaconie werkte deels met 
een systeem van voorschotten, waardoor het voorkwam dat diakenen in moeilijke tijden een aan-
zienlijke som geld aan armen moesten voorschieten, wat vooral bij degenen die in de handel zaten 
remmend werkte voor de eigen zaak. Daarnaast kostte het diakenwerk behoorlijk wat tijd. Er waren 
in de loop van de zeventiende en de achttiende eeuw dan ook de nodige diakenen die de beroeping 
– die men zag als afkomstig van God – weigerden. Aanvankelijk bezweken de meeste weigeraars 
onder flinke druk, maar in de loop van de achttiende eeuw werd de kerkenraad zelf voorzichtiger 
bij het aanwijzen van kandidaten, waardoor er minder kans op weigering was.
 De diakenen hadden weliswaar vele werkzaamheden, maar kregen daarbij ondersteuning van 
de diakendienaren, die allerhande hand- en spandiensten verrichtten, zoals het tegengaan van 
bedelarij, het toezicht houden op de armen, de voorbereiding van collecten en het beheer van 
voedselvoorraden voor de armen. In de achttiende eeuw werd hun aantal van vier verlaagd naar 
twee, een bezuiniging die maakte dat de diakenen het nog drukker kregen maar werd opgevangen 
door stedelijke functionarissen, zoals schoutendienaars en rotmeesters, die onder meer letten op 
vestiging van vreemde armen en bedelarij.
 De financiering van de gereformeerde diaconie in Groningen was voor een belangrijk deel geba-
seerd op gaven van de inwoners in de vorm van collecten in de kerken en huis-aan-huisinzamelin-
gen, de zogenaamde ‘collecten in de burgervaandelen’. Een andere belangrijke bron van inkomsten 
waren de ‘rantsoenpenningen’ of ‘stuivergeld’, dat hierna nog aan de orde komt. In de tweede helft 
van de achttiende eeuw werd een heffing ingevoerd die beschouwd kan worden als een ‘armentax’ 
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in de vorm van een verdubbeling van het lantaarn- en drekgeld. Dit was een stedelijke heffing op 
de kosten van verlichting en afvoer van het stadsvuil. Na de verdubbeling van deze heffing, die was 
gebaseerd op draagkracht, kwam de helft van de opbrengst aan de diaconie. Voor het overige waren 
er inkomsten van legaten en donaties, boetes en diverse andere heffingen, zoals op de toelating tot 
het burgerrecht en op huwelijken; voorts inkomsten uit de verhuur van roerende goederen, zoals 
lakens bij begrafenissen en land- en huishuur van diaconiebezittingen en beleggingen. Ook brach-
ten de werkzaamheden van wezen en volwassen armen geld op.
 De uitgaven gingen vooral op aan de uitkeringen in geld en natura (brood en gedurende het 
begin van de zeventiende eeuw ook boter; kleding en schoeisel en turf ). Daarnaast waren er de 
kosten voor het instandhouden van de wees- en werkhuizen, personeel, en aangegane leningen.
Wat betreft de ‘bedelingspolitiek’, hanteerden de steden in de Republiek in de loop van de zeven-
tiende en de achttiende eeuw een steeds scherper omlijnd toelatingsbeleid voor vreemdelingen. Zo 
ook in Groningen. Inwoners die aanspraak op armenzorg konden maken, moesten tenminste in 
de stad Groningen zijn geboren, of daar geruime tijd hebben gewoond, dat wil zeggen gedurende 
een periode van acht tot tien jaar. Het spreekt voor zich dat dergelijke regels vooral in moeilijke 
tijdsomstandigheden, wanneer de druk op de armenzorg sterk toenam, strakker werden gehan-
teerd. Deze bepalingen brachten met zich mee dat de registratie van de dopen en huwelijken, die 
in handen was van de gereformeerde kerk, nauwkeurig moest zijn. Bovendien werkten zij bureau-
cratisering in de hand. Er moesten bewijzen overlegd worden van geboorte, of voor iemands lang-
durig verblijf in de Stad moesten meerdere familieleden, vrienden, buren of andere bekenden een 
verklaring tekenen. Aanvankelijk diende de gereformeerde diaconie van Groningen als een vangnet 
voor alle armen die volgens de bovenstaande bepalingen in aanmerking kwamen. In de loop van 
de zeventiende eeuw kwamen ook de diaconieën van andere denominaties op, die voortaan hun 
armen verzorgden.
 Wie op basis van geboorte of langdurig verblijf in aanmerking kwam voor bedeling, moest 
echter ook nog aan andere criteria voldoen. Daartoe werden de armen ‘gemonsterd’. Dat wilde 
zeggen dat zij in persoon voor de diakenen moest verschijnen om te worden beoordeeld om aan 
te tonen dat zij niet in staat waren om geheel of gedeeltelijk in een eigen inkomen te voorzien. 
Er waren in het voor- en najaar vaste monsteringen om na te gaan wie weer aan de slag kon in 
het aankomende (gunstiger) zomerseizoen en wie vanwege het aanbreken van de winterperiode in 
aanmerking kwam voor de bedeling. De wekelijkse uitkeringen waren zowel in geld als in natura. 
Voor een bedeeld gezin was de maximum-standaarduitkering 20 stuivers. Voor krankzinnigen, die 
veel verzorging behoefden, konden de kosten wel oplopen tot het dubbele. Voorts was de weke-
lijkse uitkering voor een gedeelte in natura in de vorm van brood en boter. Groningen vormde 
met dit gemengde pakket aanvankelijk een uitzondering; andere steden keerden vaak alleen uit in 
geld of brood of een combinatie daarvan. Vanaf medio 1681 verviel de boter vanwege bezuinigin-
gen. Daarnaast ontvingen armen, indien noodzakelijk, kleding en schoeisel. Zo kregen wezen die 
weeshuizen verlieten, evenals kinderen van bedeelden die uit huis gingen, een uitzet. In de winter-
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maanden werd zonodig turf verstrekt. Tenslotte bekostigde de diaconie ook de laatste gang van de 
bedeelde naar het kerkhof.
 De duur van de bedeling kon sterk variëren en was afhankelijk van de situatie waarin het indi-
vidu of het gezin verkeerde. Een periode van veertig jaar was uiterst lang; perioden van meer dan 
twintig jaar kwamen ook zelden voor. De uitkering was vooral bedoeld als een tijdelijke ondersteu-
ning, veelal ook aanvullend, tenzij het ging om iemand die gehandicapt of chronisch ziek was. De 
diaconie ging bij het verstrekken van uitkeringen bovendien uit van het rendementsprincipe, dat 
wil zeggen dat soms enige bijzondere kosten werden gemaakt die ertoe leidden dat iemand weer 
zelfstandig een inkomen kon verwerven. Daarbij kan gedacht worden aan de bekostiging van beno-
digdheden voor een winkel, een scheepje voor goederenvervoer of gereedschap voor een ambacht.
De bedeling was er niet uitsluitend voor de ondersteuning van behoeftigen, maar werd ook gehan-
teerd als tuchtmiddel, temeer omdat de gereformeerde kerk de bedeling verzorgde. Ook elders 
werd de armenzorg gehanteerd als een middel voor het uitoefenen van sociale controle. Dat gold 
bijvoorbeeld voor verkwisting, maar ook voor zaken zonder directe financiële consequenties, zoals 
een foute huwelijksmoraal. In veel gevallen worden we niet gewaar waar het bij sancties om ging, 
maar er is in de bronnen soms sprake van een ‘ergerlijk leven’ of ‘quaat gedrag’. Maar ook sancti-
oneerde men bedeelden waarvan de kinderen wegbleven van school, vooral in de achttiende eeuw 
toen onderwijs steeds belangrijker werd. Een ander strafbaar feit was fraude. Daarvan zijn bij de 
Groninger bedeelden slechts weinig gevallen bekend. Het ging daarbij om het doorverkopen van 
brood, kleding of turf of het verzwijgen van inkomsten uit werk. Gezien de vele bedeelden die in de 
periode 1731-1795 te boek zijn gesteld en de weinige vermeldingen van dergelijke vergrijpen kan 
de mate van fraude vrij gering worden genoemd. Het is enigszins gewaagd, maar waarschijnlijk niet 
onterecht om te stellen dat de kans op fraude aan de kant van degenen die armenzorg verstrekten of 
die daarbij betrokken waren, groter was. De kerkenraad en de diaconie waren zich daarvan terdege 
bewust gezien de controlemaatregelen en het toezicht daarop. Toch kwam geknoei nogal eens voor, 
zoals in het geval van bakkers die brood leverden dat kwalitatief of kwantitatief onvoldoende was, 
diakenen, diakendienaren of weeshuisouders die zich voedsel en of geld toeeigenden dat voor de 
armen bestemd was.
 Zoals gezegd kwamen in de loop van de zeventiende eeuw ook diaconieën van andere religieuze 
denominaties op die zich op het gebied van de armenzorg manifesteerden. Dit had enerzijds te 
maken met de versterking van de positie van de gereformeerde kerk, die bij een besluit van 1651 
als publieke kerk gehandhaafd zou blijven, waardoor deze zelfbewuster werd en er een zuivering 
van niet-gereformeerde elementen plaatsvond. Daarnaast betekende de opkomst van religieuze 
denominaties met een zorg voor arme leden van de eigen gemeenschap verlichting voor de gerefor-
meerde diaconie. Het lijkt er veel op dat de gereformeerde diaconie van Groningen wat dat betreft 
een soort van afschuifsysteem hanteerde. Daartoe werd een armlastig iemand die maar een zweem 
van een andere religie had, doorverwezen naar de diaconie van de desbetreffende denominatie. 
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Zo kwam er in Groningen een zelfstandige diaconie voor de gemeente van de Walen, in feite 
Franstalige gereformeerden. Daarnaast ontstonden er katholieke, doopsgezinde en joodse diaco-
nieën. Wat de uitkeringen betreft, blijkt dat de Waalse bedeelden uitkeringen kregen die nogal wat 
hoger waren dan die van hun lutherse, katholieke en gereformeerde lotgenoten. Dat sluit aan op 
bevindingen voor andere steden in de Republiek, als Leeuwarden en Amsterdam, waar de uitke-
ringen in de relatief rijke Waalse en doopsgezinde gemeenten hoger lagen dan bij de ‘immigran-
tenkerken’ van de joden, katholieken, lutheranen. Deze laatstgenoemde twee kenden dan ook – in 
Groningen – arme gemeenten met veel bedeelden. Tegenover de grote behoefte aan uitkeringen 
stonden de magere inkomsten van deze diaconieën die vooral steunden op de bijdragen van de 
leden van de eigen kerkgemeente.
 De armenzorg voorzag tevens in zorg voor speciale categorieën. Ouderen of vanwege ziekte of 
handicaps hulpbehoevende personen werden uitbesteed. Criminelen of lieden met een afkeurens-
waardige levenswandel kwamen in een tucht- of verbeterhuis. Volwassenen die behoeftig waren, 
kregen een uitkering, maar moesten voorzover dat mogelijk was werken. Een bijzondere positie 
namen de soldaten en hun gezinnen in, die vooral na het eerste kwart van de zeventiende eeuw een 
speelbal waren van geschillen tussen Stad en Lande.
 Voor de jongste wezen of halfwezen was er uitbesteding bij particulieren. Rond hun zesde 
gingen deze kinderen dan naar een weeshuis. Daartoe bezat Groningen sinds 1599 voor de wezen 
van minder gefortuneerde burgers het ‘Roode- of Burgerweeshuis’. In 1621 kwam daar voor niet-
burgerkinderen het Groene Weeshuis bij. Een speciale voorziening was het in 1638 opgezette 
‘breydhuis’, dat als zodanig fungeerde tot 1660. Behalve lezen en schrijven werd de kinderen 
daar ook de kunst van het breien bijgebracht. Het breydhuis was er als een combinatie van werk 
en scholing voor zowel arme kinderen als – later ook – kinderen van het Groene Weeshuis. Dit 
was nogal ongebruikelijk want naast Groningen kende alleen Utrecht een dergelijke mengvorm 
van kinderopvang die het midden hield tussen gestichts- en gezinsverpleging. In 1660 volgde de 
instelling van het Blauwe Kinderhuis voor de opname van uitbestede diaconieweeskinderen die 
niet in het Groene Weeshuis terecht konden. In 1673 werden het Groene en het Blauwe Weeshuis 
gecombineerd, wat een aanzienlijke kostenbesparing opleverde. Voortaan werden ook de kleuren 
van de gecombineerde weeshuizen zichtbaar in de kleurencombinatie die kleding van weeskinderen 
kreeg. Wat het onderwijs betrof, waren er al sinds 1610 schoolmeesters aangesteld om de uitbestede 
wezen de beginselen van lezen, schrijven en bidden bij te brengen. Tot even na het midden van de 
achttiende eeuw volgden deze arme leerlingen onderwijs aan de reguliere scholen, waarvan er ver-
moedelijk één per kluft was gevestigd. Het Blauwe en later het Blauwe en Groene Gecombineerde 
Weeshuis beschikten over eigen onderwijzers. Het accent op het onderwijs nam toe in de loop 
van de achttiende eeuw. Daarnaast nam ook het godsdienstonderwijs in betekenis toe. Sinds 1669 
was er catechisatie in het ‘Diaconie Kinderhuis’. Naast onderwijs in lezen en schrijven was er 
voor de kinderen ook de mogelijkheid van een beroepsopleiding, zoals die voor schoen-, korf-, of 
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molenmaker, boekbinder of dekenwever. De meisjes werden na schooltijd geplaatst bij het spinnen 
of speldenwerken. Het naaien was ‘linnennaaien’, wat bestond uit het ‘naijen, letteren, sticken, 
bindgaten en het stoppen’; het speldenwerken was een vorm van borduren. Ten slotte was er nog 
‘wollennaaien’, waarschijnlijk de vervaardiging van mannen- en vrouwenkleding. Jongens leerden 
op jonge leeftijd breien en wolspinnen. Meer nog dan bij de kinderen van arme gezinnen lag bij 
de weeshuiskinderen de nadruk op een beroepsopleiding. Daartoe gingen de jongens in dienst 
bij een leermeester om een ambacht te leren. In het gros van de gevallen was dat de opleiding tot 
kleermaker of schoenmaker. In veel minderen mate betrof het die van wolkammer of zeilmaker en 
daarnaast was er nog een scala aan andere beroepen. Deze opleiding was van belang om later zelfstan-
dig in het onderhoud te kunnen voorzien, maar de verdiensten van een leerling vormden ook een 
bron van inkomsten voor het weeshuis. Wie het onderwijs en de opleiding naar tevredenheid van de 
weeshuisvoogden had afgerond, kreeg een uitzet mee en stond daarmee in principe op eigen benen.
 Volwassen bedeelden moesten – voorzover zij daartoe in staat waren – zoveel mogelijk in hun 
eigen onderhoud voorzien. Daartoe trachtten de kerkenraad, de diaconie en het stadsbestuur in 
de loop der tijd de mogelijkheden aan te dragen. In de periode 1619-1625 was er op initiatief 
van de kerkenraad een werk- of spinhuis, waarin armen met werken geld verdienden. Ondanks 
de hooggespannen verwachtingen bleek het initiatief vanwege de vaak geringe en onregelmatige 
inkomsten een financieel blok aan been te worden. Een tweede spin- of werkhuis (1634-1641) 
werd evenmin een succes vanwege de extreem lage prijzen van de handel en de geringe productie. 
Uiteindelijk was de hoop aan het einde van de zeventiende eeuw gericht op particulier initiatief. 
Gevluchte Hugenoten werden met aanlokkelijke voorwaarden aangetrokken, met het doel om in 
de stad Groningen textielfabricage op te zetten. Enerzijds was dat om de handel te bevorderen en 
anderzijds om armoede te bestrijden. Meerdere pogingen in de periode 1681-1696, waaronder 
enkele ondernemingen die wel gefunctioneerd hadden, mislukten wegens financieringsproblemen en 
slechte afzetmogelijkheden. Aan het einde van de zeventiende eeuw volgden de plannen voor de opzet 
van zeildoeknijverheid ten behoeve van het spinnen en verwerken van hennepgarens voor Hollandse 
zeildoekwevers en -reders. Maar ook deze ondernemingen gingen omstreeks 1747 ten onder.
 Uiteindelijk volgde in 1786 een op een nieuwe leest geschoeide inzet van een beproefd middel: 
het werkhuis. Oorspronkelijk zou dit een diaconiewerkhuis worden, maar de diaconie was inmid-
dels zo armlastig dat het een Stadswerkhuis werd. Het was een laatste poging in de behandelde 
periode om door middel van de tewerkstelling van bedeelden de armoede te bestrijden. Vanwege 
de moeilijke financiële positie van de diaconie kon deze de investeringen niet opbrengen en werd 
het uiteindelijk een stichting van het stadsbestuur.
 Een bijzondere groep bedeelden vormden de soldatengezinnen. Het probleem dat bij deze 
groep speelde, was dat enerzijds de militairen werden betaald via de compagnieën, wat een gewes-
telijke of bovengewestelijke aangelegenheid was. Anderzijds waren de soldaten en hun gezinnen 
gelegerd in de vestingstad Groningen en maakten ze ingeval van armoede aanspraak op de plaatse-
lijke bedeling. Nu was dit voor Groningen aanvankelijk geregeld door middel van – de zogenaamde 
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rantsoenpenningen – ook wel het stuiver- of oortjesgeld geheten – die afkomstig waren van een 
opgeld van 5 procent op de verpachting van de ‘generale middelen’ (belastingen). Deze inkomsten 
maakten tot 1626 ongeveer een kwart uit van de inkomsten van de gereformeerde diaconie van 
Groningen. Daarna kwamen ze te vervallen. Sindsdien volgde er geen reguliere compensatie van 
de zijde van de provincie. De problemen van de armenzorg met de soldaten vielen vaak samen 
met moeilijke tijden voor de diaconie in het algemeen, zoals van duurte, bijvoorbeeld vanwege 
misoogsten, maar ook van het uitbreken van oorlog en het sluiten van vrede. In oorlogstijd trokken 
veel soldaten weg naar het front of andere bestemmingen, waardoor gezinsleden inkomsten van de 
kostwinner ontbeerden. In vredestijd werden soldaten afgedankt en zat het hele gezin zonder inko-
men. Daarnaast was er bij soldaten een grote kans op overlijden, invaliditeit of ziekte, waardoor 
dit een van de meest voor armoede gevoelige beroepsgroepen was. De problemen waren zichtbaar 
na afloop van het Twaalfjarig Bestand (tijdens het oplaaien van de strijd om ’s-Hertogenbosch, in 
1629), het Rampjaar 1672, de Negenjarige Oorlog (1690-1696) en de Spaanse en Oostenrijkse 
Successieoorlogen (respectievelijk 1702-1715 en 1740-1748). De afwisseling van oorlog en vrede 
had dus een grote weerslag op de armenzorg in een garnizoensstad als Groningen. Telkens als er 
oorlogsomstandigheden waren, dichtbij, maar ook veraf, ervoer de diaconie de aanwezigheid van 
de achtergebleven arme soldatengezinnen min of meer als een ondraaglijke last. Sinds de afschaf-
fing van de rantsoengelden kwam van de zijde van de provincie daarvoor nimmer een structurele 
oplossing; het bleef bij incidentele bedragen. Een reactie was dat men soldatengezinnen zoveel 
mogelijk de uittrekkende mannen wilde laten vergezellen of dat men hun verzoeken om bijstand 
zoveel mogelijk afwees. Ook het Groene en Blauwe Gecombineerde Weeshuis speelde een belang-
rijke rol bij deze omstandigheden: in tijden van oorlog werden hier vaak vele halfwezen opgevan-
gen, van wie de vader als soldaat was vertrokken.
 Voor nooddruftige bejaarden waren er opvangmogelijkheden in de vorm van gasthuizen, waar-
van Groningen er in de zeventiende en de achttiende eeuw meer dan twee dozijn had. Dit waren 
lang niet alle opvangcentra voor arme ouderen: een deel had zich ontwikkeld tot oudedagsvoorzie-
ningen voor meer kapitaalkrachtige ouderen die daar door het betalen van vaak forse inkoopsom-
men – die dikwijls in de loop der tijd een stijgende trend vertoonden – een goede oude dag konden 
genieten. Er was echter nog tenminste een dozijn dat armen tegen geen of een zeer lage vergoeding 
opnam. Daarnaast werden ook bejaarden uitbesteed, wat echter nogal kostbaar was. Voorts was er 
voor de armenzorg sinds de eerste helft van de achttiende eeuw een aantal chirurgijns en medicinae 
doctores op reguliere basis werkzaam.
 Ten slotte het ‘crisismanagement’ van de armenzorg: juist wanneer de bedeling het meeste 
geld vroeg, waren de tijdsomstandigheden dusdanig dat dit slechts (zeer) beperkt aanwezig was. 
De diaconie probeerde dan nog meer dan anders de inkomsten te vermeerderen en de uitgaven te 
verminderen. Vaak ging het vooral om dit laatste: ‘vreemde armen’ moesten dan de stad verlaten 
of konden in ieder geval geen aanspraak op voorzieningen maken, en de ‘eigen armen’ moesten 
het vanwege strengere criteria met minder doen. Overigens is dit een algemene grondregel die 
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door de eeuwen heen voorkomt. Soms moesten vanwege grote problemen geld buiten de diaconie-
inkomsten worden gevonden. Dat kon zijn door middel van een extra hoofdelijke omslag over de 
bevolking of een groep daarvan, of via de overheid. Aan het einde van de achttiende eeuw was de 
Groninger gereformeerde diaconie dusdanig in de financiële problemen, dat het stadsbestuur meer 
en meer moest bijspringen. Daarmee werd de armenzorg ook meer een aangelegenheid van de stad, 
getuige onder meer het eerder genoemde ‘Stadswerkhuis’. De invoering van een armentax via het 
lantaarn- en drekgeld bracht ook enige verlichting.

Ar m e n

De potentiële armen in Groningen, vormden – evenals elders in de Republiek – een gedeelte dat 
tot 75 procent van de bevolking uit kon maken. Dat wil zeggen dat twee derde onder bepaalde 
omstandigheden tot armoede kon vervallen. Het bedelingspercentage in de steden schommelde 
in die periode over het algemeen tussen de 6 en 20 procent. Het percentage bedeelden van de 
stadsbevolking van Groningen is moeilijk aan te geven, maar moet omstreeks 1700 zo’n 7 tot 10 
procent zijn geweest, wat betrekkelijk laag was. Mogelijk heeft dat te maken met het relatief geringe 
aandeel van de nijverheid, waardoor er minder sprake was van conjunctuurgevoelige werkloosheid 
en armoede. Van de stadsbevolking kwam het leeuwendeel uit het omringende gewest, daarna 
volgden de Duitse gebieden, de aangrenzende gewesten en het overige deel van de Republiek. 
Van de herkomst van armen van elders is minder bekend, maar zij waren in de zestiende eeuw als 
‘vreemde armen’ vooral afkomstig uit het Duitse. In de zeventiende eeuw waren de bedeelden van 
elders afkomstig uit de Ommelanden en Drenthe. De aantallen gereformeerde bedeelden – vooral 
de fluctuaties in hun aantal – kunnen aan de hand van de voor de diaconie gebakken broden goed 
worden nagegaan. Deze lopen uiteen van rond de vierhonderd in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw tot bijna 2500 omstreeks het midden van de achttiende eeuw. De achtergronden van die 
wisselende aantallen wordt bij het gedeelte over de oorzaken van armoede besproken. Qua gezins-
samenstelling blijkt dat degenen die bedeling ontvingen vooral vrouwen en kinderen waren. Hun 
percentages liepen uiteen van respectievelijk 47 tot 54 en 30 tot 41 procent, terwijl het percentage 
mannen de 16 niet oversteeg. De gezinnen waren relatief klein: gemiddeld beneden de twee perso-
nen; dat is weinig vergeleken bij vier in Delft in de zeventiende eeuw, maar het komt ongeveer over-
een met het ‘modale’ arme gezin in Leiden in de achttiende eeuw. Hierbij moet voor Groningen 
wel bedacht worden dat volwassen kinderen met een eigen inkomen niet werden meegeteld, en dat 
het vaak om gebroken gezinnen ging, waarbij een van de volwassenen ontbrak. Bovendien waren 
er relatief veel alleenstaande ouderen die bedeling ontvingen. De gemiddelde leeftijd van de vol-
wassenen lag dan ook in de achttiende eeuw over het algemeen boven de 56 jaar. Mannen waren 
gemiddeld iets ouder dan vrouwen. Onder de bedeelden was tevens een aanzienlijk aantal zieken. 
De betrouwbaarheid van de percentages hangt sterk samen met de nauwkeurigheid van de notities 
van de diakenen. Vooral in de loop van de achttiende eeuw werd het aantal zieken steeds hoger. 
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Degenen die als zieken een uitkering kregen, hadden of handicaps of chronische aandoeningen. De 
meeste hadden zintuiglijke gebreken, zoals doof-, stom- of blindheid, daarop volgden verstandelijk 
gehandicapten en daarop degenen met aandoeningen aan ledematen en daarmee samenhangende 
jicht. Dat de aantekeningen omtrent ziekte aan het einde van de achttiende eeuw steeds meer 
nauwgezet werden, hangt deels samen met de ontwikkelingen in de geneeskunde, zoals een verbe-
terde diagnostiek, maar ook met het aanscherpen van de criteria voor opname in de bedeling.
 Wat betreft de locaties waar armen woonden is niet duidelijk sprake van zeer specifieke verschil-
len in bewoning op het niveau van huizen (bijvoorbeeld kelders), straten (specifieke armenstraten) 
of per wijk of stadsdeel. In Groningen is het een mix van dit alles. Duidelijk was er ten zuiden 
van het Zuiderdiep een rij armenstraten, lopende van de Raamstraat via de Prinsenstraat naar 
de Kostersgang. Ook de vele gangen, sloppen en stegen elders herbergden uiteraard vele armen. 
Meer aan het einde van de achttiende eeuw ontwikkelde de negende kluft, een gedeelte van de 
zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding in het noordoosten ter plaatse van ‘Hortusbuurt’, zich tot een 
deel van de stad waar veel armen woonden. Van de armen bezat slechts een gering aantal een eigen 
huis, tussen de 1 en 4 procent, wat overeen komt met het gemiddelde voor de situatie elders in 
Europa. Veelal waren die huizen met schulden bezwaard. Het bedrag dat men aan huur betaalde, 
schommelde tussen de zes en tien stuivers per week, wat overeenkomt met de huur die men in 
steden elders in de Republiek betaalde. Over de bezittingen van bedeelden is iets bekend uit het 
derde kwart van de achttiende eeuw. Daaruit blijkt dat de meeste armen vooral elementaire zaken 
bezaten als meubelen (tafels en stoelen), beddengoed, kookgerei en enige kleding. De benodigdhe-
den voor het zetten van koffie en thee komen voor als ‘dalende cultuurgoederen’, die steeds meer 
bij armen in zwang kwamen. Bijbels ontbreken opvallend genoeg; mogelijk heeft dat te maken met 
analfabetisme en een aversie tegen de kerk bij de laagste bevolkingsklassen.
 Voor wat betreft armen van de andere gezindten, de doopsgezinde, katholieke, lutherse en 
joodse diaconieën, is het moeilijk om cijfers over hun aantallen te geven. Per denominatie gaat 
het om enkele tot meerdere tientallen gezinnen. Ten opzichte van de eigen geloofsgroep oversteeg 
het aantal armen niet de 10 procent. Een uitzondering waren de ‘moeilijke jaren’ 1684 en 1685, 
toen er bij de katholieken maar liefst 20 procent armlastig was. Onder de Lutherse armen waren 
er vooral veel soldatengezinnen. De doopsgezinden namen in de achttiende eeuw in aantal af, ver-
moedelijk vanwege demografische factoren, vooral gemengde huwelijken. Daarmee daalde ook het 
aantal armen. De joodse gemeenschap in de stad en daarmee ook het aantal armen was vrij gering 
ten tijde van de Republiek. Het aantal bedeelden is alleen bekend van het einde van de achttiende 
eeuw en bedroeg slechts tussen de 1 en 3 procent. De Waalse en Franse gemeenten hadden slechts 
een gering aantal bedeelden. Wel betekende de komst van vele Franse vluchtelingen en passanten 
in de tweede helft van de zeventiende eeuw een zware belasting.
 De inkomsten van bedeelden bestonden in veel gevallen ook uit verdiensten uit werk, waarop 
de bedeling een aanvulling vormde. Uit de beroepen die voor bedeelden genoemd worden, blijkt 
welke professies een groot risico op armoede met zich mee brachten. Verreweg de meest risicovolle 
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was die van soldaat. Van de gildeleden waren het vooral die van de bakkers en de kremers, de schip-
pers en de kleermakers en schoenmakers. Om armoede te voorkomen of te verlichten waren er 
‘werkgerelateerde voorzieningen’ zoals de gilden, maar wie niet tijdig zijn bijdrage betaalde, wachtte 
de bedeling. Voor ambtenarenweduwen was er een pensioen, evenals voor predikantenweduwen. 
Soldaten hadden ook een pensioen. Diakenen en diakendienaren van Groningen verzorgden zoveel 
mogelijk de nabestaanden van hun eigen collega’s. Daarnaast vielen onder de geoorloofde middelen 
ter voorkoming of verlichting van armoede onderlinge zorg en zelfhulp, waarbij familie, buren en 
vrienden vaak ‘eerste hulp’ boden. Voorts konden armen zelf bezittingen belenen. Voor Groningen 
is er – zoals vermoedelijk ook elders – een duidelijke samenhang tussen het aantal ingebrachte 
goederen bij de bank van lening en de hoogte van de roggeprijs. Voorts konden zij leningen en 
schulden aangaan. Zo bleek al dat bij de Groninger bedeelden de meeste van de eigen huizen en 
schepen bezwaard met schulden waren. Migratie is een minder grijpbaar onderwerp. Duidelijk is 
wel, dat in tijden van nood veel armen van elders, vooral uit het omringende gebied, een goed 
heenkomen zochten binnen de vestingwallen van Groningen.
 Van de ongeoorloofde middelen, zit bedelarij in het schemergebied. In Groningen was dat niet 
anders. Vooral in tijden van verhoogde armoede traden het stadsbestuur en de diaconie extra op 
tegen bedelarij, temeer omdat deze vaak gepaard ging met kleine criminaliteit, zoals diefstallen. 
Bij andere strafbare middelen zoals prostitutie wordt ook in Groningen armoede een enkele maal 
als drijfveer genoemd. Maar bedacht moet worden dat het ook om een sociaal wenselijk antwoord 
kan gaan. Dat kan tevens het geval zijn bij het zich beroepen op armoede ingeval van kleine cri-
minaliteit (diefstal, list en bedrog, smokkelarij) en bij zaken als verlating en te vondeling leggen. 
De verlatenen waren vooral vrouwen tussen de 30 en 50 jaar met jonge kinderen. Niet altijd zijn 
de verlaters traceerbaar, maar in de bekende gevallen gaat het om mannen die naar ‘Oost-Indië’ 
vertrokken zijn of dienst namen bij de oorlogsvloot of het leger. De reden van verlating hoefde 
niet met armoede te maken te hebben, het gevolg was wel dat de achterblijvers armlastig werden. 
Van de stad Groningen is een relatief laag aantal vondelingen bekend (twintig in de periode 1594-
1795), terwijl het bijna tweemaal grotere Leiden dat aantal alleen al haalde in de periode 1750-
1795. Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid van medische hulp voor kraamvrouwen, de 
grote sociale controle en het gedegen instellen van een gedegen onderzoek na de vondst van een 
vondeling.
 Een collectief middel dat armen in uiterste nood konden hanteren was oproer. Ten tijde van 
de Republiek kende Groningen een vijftal oproeren. Daarvan kwam het ‘pestoproer’ (1623) 
voort uit de onderste lagen van de bevolking, die tijdens een pestepidemie en voedseltekort door 
maatregelen van de diaconie ook nog eens extra kosten voor een begrafenis moest betalen. De 
beide gildeoproeren (1657 en 1662) lijken vooral door de gildeleden geregisseerde opstanden te 
zijn geweest, waarbij men overigens wel handig gebruik maakte van de ontevredenheid onder de 
bevolking vanwege de moeilijke tijdsomstandigheden. bij het pachtersoproer, waarvan de naam 
anders doet vermoeden, schijnt ook ‘het grauw’ nog een rol te hebben gespeeld in een periode van 
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voedselschaarste, duurte en strenge winters. Tenslotte viel ook het patriottenoproer samen met een 
periode van armoede en gebrek, waarbij de veelal oranjegezinde onderklasse zich richtte tegen de 
vaak Patriotse regenten in de Stad. Behalve het eerstgenoemde oproer waren de andere echter geen 
opstanden ‘van onder af ’.
 Hoe keek de maatschappij tegen de armen aan? Armen werden in de loop der tijd gestigmati-
seerd, dat wil zeggen door openbaar te dragen tekenen kenbaar gemaakt aan de maatschappij. Voor 
weeskinderen gold dat al sinds het einde van de Middeleeuwen en sinds de zeventiende eeuw ook 
in Groningen. Na eerder ondernomen pogingen moesten bedeelden van de gereformeerde diaconie 
uiteindelijk in de jaren tachtig van de achttiende eeuw ook een kenteken dragen, dat mogelijk ook 
was bedoeld om de animo voor bedeling zoveel mogelijk te ontmoedigen, als zijnde strijdig met 
het eergevoel. Ten slotte was er ook in meer of mindere mate sprake van segregatie, zoals hiervoor 
al is genoemd met het bestaan van armenstraten en -wijken. Echte randgroepen kunnen uit de 
bedeeldengegevens niet worden gedestilleerd, maar zij werden dan ook in het gareel gehouden door 
de diaconie.

Ar m o e D e

Ten slotte wordt aandacht besteed aan het begrip armoede en de oorzaken ervan. Armoede was 
en is een subjectief begrip, wat afhangt van de definitie, vooral als deze absoluut of relatief is. In 
het eerstgenoemde geval kan die omschreven worden als een toestand waarin men onvoldoende – 
legale – mogelijkheden heeft om in het eigen minimum te voorzien dat nodig is voor het fysieke 
bestaan. Voor de periode van de Republiek zijn er verschillende perioden aan te wijzen waarin de 
armoede sterk toenam. Tevens is het van belang om na te gaan onder welke omstandigheden die 
toename plaatsvond. Op die manier zijn ook de oorzaken voor armoede, en wel in het bijzonder 
voor de stad Groningen aan te wijzen. Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de duurte van 
voedsel en oorlogen zorgden voor een toename van armoede. Op zich kunnen oorlogen ook weer 
hoge voedselprijzen veroorzaken en kunnen die prijsstijgingen ook het gevolg zijn van natuurram-
pen tengevolge van onder meer extreme weersomstandigheden, en daarmee gedeeltelijk samenhan-
gende misoogsten. De voedselduurte en de oorlogsomstandigheden blijken nauw samen te hangen 
met de problemen van toenemende armoede en de daardoor ontstane problemen bij de armenzorg 
in de Stad. Dit hield verband met de uitkeringen in roggebrood, dat tot aan het einde van de acht-
tiende eeuw aan de bedeelden werd(en) verstrekt en de aanwezigheid van soldatengezinnen in de 
vestingstad Groningen.
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‘These Anxious Times’. Poor Relief, the Poor and Poverty in the City of Groningen, 1594-1795.

This book deals with poverty in the City of Groningen in the period from 1594 to 1795. It discus-
ses the poor and the care for this population group in separate parts, in such a way that a coherent 
picture of the developments is presented.
 By the end of the sixteenth century, the City of Groningen constituted a major factor of power 
in the Northern Netherlands and the bordering German region. Groningen may be characteri-
zed as a ‘city-state’ on account of the central position it occupied the regions around the City 
(‘Ommelanden’) and the large number of possessions that either surrounded the City or were situ-
ated farther away. All this made Groningen a major trading town. In addition it had for centuries 
been important for strategic reasons, being situated on roads and waterways. Particularly in the 
former half of the Eighty Years’ War, the City played a central part as a fortified city. This fact, 
incidentally, also implied that a garrison was stationed in Groningen. The presence of a varying 
number of military men and their families had a significant influence on the social conditions 
within the City.
 In consequence of the treaty that led to the incorporation in the Dutch Republic (‘Reductie’), 
Groningen was ‘led back’ to the Republic of the Seven United Netherlands in 1594, and the 
City and the surrounding region officially Protestant. After the example of the city of Emden, a 
church structure on the Protestant model was introduced in Groningen, with a Dutch Reformed 
(‘Gereformeerde’) version of church social welfare work, serving as a safety net for all people in 
need. Prior to this the City already had an extensive range of social service institutions, such as 
alms-houses, the first of which go all the way back to the thirteenth or fourteenth century. In these 
‘convents’ both rich citizens – by buying themselves into the institution – and poor people – by 
being admitted free of charge – could enjoy adequate care. In addition, there was an institution 
in the City for poor living in their own homes (‘huiszitten’) and also a shelter for lepers. Near the 
bread-and-butter house, next to the portal of St Martin’s, distributions to the poor took place on a 
regular basis. Like the majority of the bigger cities in the Republic, Groningen had a varied system 
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of charity institutions. This social map, as it would probably be called today, was further exten-
ded in the course of the seventeenth and eighteenth century in the form of homes for orphaned 
children of citizens as well as of the poor. Further, asylums were founded for the insane, approved 
schools for people found guilty of misconduct, houses of correction for the poor and for criminals, 
work-houses for relief work for the poor, and relief homes to house – usually elderly – almsmen 
and almswomen.
 
po o r re l i e f

After the incorporation in the Dutch Republic, general poor relief fell to the parish of the Dutch 
Reformed church of Groningen. The mayor and aldermen, however, set their mark deeply on this 
construction. For example, even before 1594 the magistrate already supervised the majority of the 
social service institutions, but in the following century it sought to gain supreme control of all 
alms-houses. By and large the City council and the Protestant church in Groningen co-operated 
closely, for example in their efforts to take action against begging. The poor relief in Groningen 
was arranged through a division of the City territory in neighbourhoods (‘kluften’). Two deacons 
supervised the poor in each neighbourhood and kept the records. An archdeacon was in charge of 
the parish bookkeeping in a broad sense.
 Originally, the deacons came from the Groningen middle class. In the seventeenth century, 
more often than not being a deacon meant the start of a brilliant career, but in the late seven-
teenth and eighteenth century this happened less and less often. A shift took place from politicians 
and civil servants – in part emanating from the patriciate – to merchants and craftsmen. On the 
one hand this change was due to developments within the power structure of the City: the City 
council and the allied patriciate increasingly showed the characteristics of an oligarchy closing its 
ranks. On the other hand there were more and more people with a patriotic persuasion among the 
deacons by the end of the eighteenth century. In the course of time the deaconry was increasingly 
considered less attractive, primarily because of two factors: time and money. In part, the parish 
worked with a system of advances, which created a situation where – also in hard times – the 
deacons had to advance considerable sums of money to the poor. Obviously this acted as a check 
on their own business, particularly if they were merchants. In addition the deaconry took up a 
great deal of time. Consequently there were potential deacons in the seventeenth and eighteenth 
century who declined their calling which was generally seen as emanating from God. Initially most 
refusers gave in to the pressure exerted on them, but in the course of the eighteenth century the 
church council itself became more cautious when designating candidates. This, obviously, decre-
ased the chance of refusal.
 It is true that the deacons had many duties, but they received support from the deacons’ ser-
vants, who lent a helping hand, e.g. in taking action against begging, supervising the poor, prepa-
ring offertories and the management of food supplies for the poor. In the eighteenth century their 
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number was reduced from four to two, a cut-back that caused even more pressure on their part. 
This was partly set off by municipal officials such as bailiff ’s servants and so-called ‘rotmeesters’, 
who had to keep people from begging and prevent poor people from elsewhere from taking up 
residence in the City.
 The funding of the Dutch Reformed church welfare work in Groningen was largely based on 
gifts from the inhabitants in the form of offertories in the churches and door-to-door collections, 
the so-called ‘collections under the citizens’ banner’. Another significant source of income were 
the ration pennies (‘rantsoenpenningen’) or penny money (‘stuivergeld’), which will come up for 
discussion at a later stage. In the latter half of the eighteenth century a levy was introduced that 
can be regarded as a ‘poor tax’, viz. in the form of a duplication of the streetlamp and excrement 
money. This was a municipal levy to pay for street lighting and the removal of city refuse. After 
the duplication of this levy, which people were made to pay in accordance with their means, half of 
the proceeds fell to the parish. For the rest there were revenues from bequests and donations, fines 
and various other levies, e.g. on marriages and the assignation of civil rights. Further revenues were 
generated by hiring out moveable property, such as sheets for funerals, letting parish-owned land 
and houses, and by investments. In addition the work done by orphans and poor adults brought 
in money. 
 The spendings mainly consisted of alms in the form of money or in kind (bread and – in the 
early seventeenth century – also butter, clothing, footwear and peat). In addition the upkeep of 
orphanages and work-houses, staff and loans entailed considerable expense. 
 As far as the alms-giving policy is concerned, the cities in the Republic pursued an increasingly 
strict admission policy for foreigners and strangers in the seventeenth and eighteenth century. This 
was also true for Groningen. Inhabitants claiming poor relief had to prove they had been born 
in Groningen, at the very least, or had lived there for some considerable time, that is for eight to 
ten years. It goes without saying that such rules were applied more strictly in hard times, when 
the pressure on poor relief increased. These stipulations also required great accuracy with regard 
to the registration of baptisms and marriages, for which the Dutch Reformed church was respon-
sible. Besides, they also encouraged red tape. People had to submit a birth-certificate and several 
relatives, friends, neighbours or other acquaintances had to sign a statement saying that the person 
concerned had lived in the City for a considerable time. Initially the Dutch Reformed parish of 
Groningen served as a safety net for all poor people who qualified on the basis of the regulations 
mentioned above. In the course of the seventeenth century, however, the welfare organizations of 
other denominations also began to take an active part.
 However, those who qualified as receivers of alms by right of birth or a prolonged stay, had to 
meet other criteria into the bargain. To this end poor people were ‘inspected’. This means that they 
had to appear in person before the deacons to prove that they were not able to support themselves 
in whole or in part. In spring and in autumn there were regular inspections, respectively to find 
out who could get to work again in the coming (more favourable) summer season, and who pre-
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sented themselves to receive alms with a view to the coming winter. The weekly allowances were in 
the form of money and in kind. For a family receiving alms, the maximum standard allowance was 
twenty pence. For the insane, who were in need of much care, the expenses could run to double 
that amount. Further the weekly allowance was partly in kind in the form of bread and butter. 
Initially Groningen was an exception with this mixed package; other cities, as a rule, only gave 
money or bread, or the two combined. From halfway 1681 onwards butter was no longer doled 
out due to cut-backs. In addition the poor received clothing and footwear if necessary. Orphans 
leaving the orphanage as well as children of receivers of alms who left the house, were given an 
outfit. If necessary, peat was supplied during the winter months. Finally the parish also paid for 
the almsman’s last journey to the churchyard.
 The duration of alms-giving could vary a great deal and depended on the situation of the 
individual or family. A period of forty years was exceptional and even periods of more than twenty 
years hardly ever occurred. The alms were primarily intended as temporary support, usually sup-
plementary, unless it concerned a disabled or chronically sick person. Moreover, the parish’s policy 
of alms-giving was based on a return principle, meaning that sometimes it went to extra expense 
in order to create possibilities for people to support themselves. Examples are the financing of 
requirements for a shop, a little boat to transport goods or tools for a craft.
 Alms-giving was not merely a means to support the needy, but was also used as a disciplinary 
instrument, particularly as the Dutch Reformed church was in charge of alms-giving. In other 
places too alms-giving was used as a means to exercise social control, for example in the case of 
squandering, but also when a situation did not necessarily have financial consequences, as in the 
case of questionable conjugal ethics. More often than not it is hard to find out why sanctions 
were applied, but sometimes sources mention ‘an aggravating way of life’ or evil behaviour (‘quaat 
gedrag’). Also almsmen or women were punished for letting their children play truant, especially 
in the eighteenth century, when education became more and more important. Another criminal 
offence was fraud. However, only few cases are known among receivers of alms in Groningen. It 
usually involved reselling bread, clothing or peat, or failing to return certain earnings. Considering 
the large numbers of registered people receiving alms in the period between 1731 and 1795, and 
the fact that only few such offences were recorded, it may be said that fraud was only practised 
on a fairly small scale. It may be a slightly bold but probably correct proposition that the risk of 
fraud was higher on the part of those who were in charge of poor relief or otherwise involved. 
The church council and parish were fully aware of this, considering the control measures and the 
way these were monitored. Nevertheless funny business occurred on a regular basis, as in the case 
of bakers who supplied bread that was second-rate in terms of quality and quantity. Also there 
were deacons, their servants or orphanage parents who appropriated food or money meant for the 
poor.
 As has been mentioned above, in the course of the seventeenth century parishes of other reli-
gious denominations became active in the field of poor relief. On the one hand this was a result 
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of the stronger position of the Dutch Reformed church, which retained its position as a public 
church by a decree of 1651, making it more self-assured and causing a purging of non-Dutch 
Reformed elements. Furthermore the rise of religious denominations engaged in social welfare 
work to benefit poor members of their own congregation meant a relief for the Dutch Reformed 
parish. There are good reasons to suspect that this institution was only too glad to pass the buck. 
Any poor person showing the slightest preference for an other religion, was immediately referred 
to the denomination in question.
 For example, Groningen witnessed the emergence of an independent parish of the Walloon 
Church, in fact French-speaking Calvinists. Besides, Catholic, Mennonite and Jewish parishes came 
into being. As far as the allowances are concerned, it turns out that the Walloon receivers of alms 
were given rather higher allowances than their Lutheran, Catholic and Dutch Reformed partners 
in misfortune. This is in keeping with findings in other cities in the Republic, such as Leeuwarden 
and Amsterdam, where the allowances in the relatively affluent Walloon and Mennonite congrega-
tions were higher than those in the ‘immigrant churches’ of the Catholics, Lutherans and Jews. It 
is a fact that in Groningen these three had congregations with many almsmen and women. Their 
great need of allowances was not compensated by the meagre earnings of these parishes, which had 
to rely on the contributions of the members of their own congregations.
Poor relief also supplied care for special categories. Elderly people, or those requiring help on 
account of illness or handicaps, were given special housing. Criminals or people of an objectiona-
ble conduct were sent to approved schools or houses of correction. Adults in need qualified for an 
allowance, but were required to work if possible. Soldiers and their families had a special position, 
as they were playthings in conflicts between City and Republic, particularly after the first quarter 
of the seventeenth century. 
 The youngest orphans and half-orphans were lodged with private people. When they were 
about six years old, these children went to an orphanage. Since 1599 Groningen had had the Red 
or Citizens’ Orphanage (‘Roode- of Burgerweeshuis’) for orphans of less moneyed families. In 1621 
the Green Orphanage (‘Groene Weeshuis’) was founded for orphans from non-citizen families. A 
special facility was the knitting-house (‘breydhuis’), founded in 1638, which served as such until 
1660. Here the children were also taught knitting beside reading and writing. The knitting house 
offered a combination of work and schooling to poor children as well as to children from the 
Green Orphanage, at a later stage. This was in fact extremely unusual, for beside Groningen only 
Utrecht had a similar mixed form of child care that stood midway between intramural (institu-
tional) care and nursing at home. In 1660 the Blue Children’s Home (‘Blauwe Kinderhuis’) was 
founded to benefit parish orphans who were placed in care, but could not be admitted to the 
Green Orphanages. In 1673 the Green and the Blue Orphanage merged, which implied a substan-
tial saving. From that time onwards the colours of the combined orphanages were visible in the 
colour combination of the clothing worn by the orphans. With regard to education, schoolmasters 
had been employed since 1610 to teach the orphans the rudiments of reading, writing and pray-
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ing. Until a short time after the middle of the eighteenth century, these poor pupils were educated 
in the regular schools, of which there was probably one in each neighbourhood. The Blue and later 
the combined Blue and Green Orphanage had their own teachers. The emphasis on education 
increased in the course of the eighteenth century, while religious instruction also gained ground. 
From 1669 onwards there were confirmation classes in the ‘Parish Children’s Home’. Beside reading 
and writing, the children were also offered vocational training, for example for a career as a cob-
bler, a basket maker, a mill builder, bookbinder or blanket weaver. The girls were put to spinning 
or needlework after school. Sewing was in fact ‘sewing linen’, which consisted of ‘sewing, lettering, 
stitching, knotting and darning’; needlework was actually a form of embroidery. Finally there was 
‘wool sewing’, probably the manufacture of men’s and women’s clothing. Boys too learned to knit 
and spin wool at an early age. Even more so than for children from poor families, for children from 
orphanages the emphasis was very much on vocational training. To this end the boys were appren-
ticed to a master to learn a craft. In the majority of cases this concerned the training of a tailor or 
cobbler and to a much lesser degree that of a woolcomber or sailmaker; apart from these, there was 
a wide range of other professions. This training was important to become self-supporting, but apart 
from that a pupil’s earnings were also a source of income for the orphanage. Those who completed 
their education and training to the satisfaction of the wardens of the orphanage, were given an outfit 
and in actual fact stood on their own two feet from that moment onwards.
 Adult almsmen and women had to pay their own way as far as they could and as much as possible. 
To achieve that, the church council, the parish and the City council tried to create facilities in the 
course of years. In the period between 1619 and 1625 a ‘work or spin-house’ was operational where 
poor people could earn some money. This was an initiative of the church council, which – in spite 
of high expectations – turned out to be a heavy financial burden for the parish owing to the usually 
small and irregular earnings. A second spin- or work-house was not successful either on account of 
the extremely low prices in trade and the low production. Eventually all hope was placed in private 
enterprise by the end of the seventeenth century. Huguenots who had fled their country were made 
attractive offers to take up residence in the City of Groningen, with the aim of setting up a local textile 
manufacture. On the one hand the idea was to promote trade and on the other to combat poverty. 
Various attempts in the period of 1681 to 1696 failed, however, due to funding problems and poor 
sale potential, although some had in fact produced satisfactory results. By the end of the seventeenth 
century this was followed by plans to set up a sail-cloth industry for spinning and processing hemp 
yarn for Dutch sail-cloth weavers and traders. But these enterprises went bankrupt around 1747.
 Eventually this was followed in 1786 by a tried and tested method, albeit done along new 
lines: the work-house. It was originally intended as a parish work-house, but the parish had by 
then become so destitute, that it was made a City work-house. It was a final attempt in the period 
dealt with to combat poverty by requiring almsmen to do relief work. On account of the serious 
financial position of the parish, it could no longer afford the required investments, so at the end 
of the day it became a municipal institution. 
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 A special group receiving alms consisted of families of soldiers. The problem here was that on 
the one hand these military men were paid through their companies, which made it a provincial or 
supra-provincial affair. On the other hand the soldiers and their families were stationed in the for-
tified City of Groningen and laid claim to local welfare support in case of poverty. Originally this 
was arranged through the so-called ration pennies, also called penny or farthing money (‘stuiver- or 
oortjesgeld’), which came from an extra charge of 5 per cent on the leasing of the ‘general means’ 
(taxes). Until 1626 these revenues accounted for about one quarter of the income of the Dutch 
Reformed parish in Groningen. After that they were discontinued and since then no regular com-
pensation by the province took place. The problems that affected the poor relief for the soldiers 
often coincided with hard times for the parish in general, for example when the cost of living was 
especially high, when there were crop failures, but also when a war broke out and when a peace 
treaty was concluded. In times of war many soldiers moved away to the front or other destinations, 
causing the members of their families to go without the income of the breadwinner. In peacetime 
the soldiers were dismissed and then the whole family was without an income anyway. In addition 
the professional hazards of death, disabilities or sickness were considerable, which made it one of 
the occupational groups most susceptible to poverty. The problems came to the surface after the 
Twelve-Year Truce, when fighting flared up during the battle for ’s-Hertogenbosch (1629), the 
‘Annus horribilis’ 1672, the Nine Years’ War (1690-1696) and the Spanish and Austrian Wars of 
Succession (respectively from 1702 to 1715 and from 1740 to 1748). The alternation of war and 
peace, therefore, had serious repercussions on poor relief in garrison towns such as Groningen. 
In times of war, nearby but also in distant parts, the parish invariably experienced the presence 
of poor families left behind by their soldier breadwinners as a more or less unbearable burden. 
Ever since the ration money had been abolished, a regular solution from the province failed to 
materialize; it never got beyond occasional amounts. Ways to respond to this were to make the 
families accompany the men who went to war, or simply to turn down their requests for relief in 
as many cases as possible. The Green and Blue Combined Orphanage played a major role in these 
circumstances: in times of war many half-orphans were taken care of when fathers had left to fight 
in a war.
 The indigent elderly were offered shelter in the form of alms-houses, of which there were more 
than two dozen in Groningen in the seventeenth and eighteenth century. By no means all of them 
were shelters for poor elderly people; in fact some of them had developed into facilities for more 
affluent old people who could enjoy a pleasant evening of life there. To that end they had to pay 
substantial admission sums, which were frequently liable to increase in the course of time. There 
were, however, at least a dozen homes that received poor people for a small fee or no compensation 
at all. In addition elderly people were sometimes lodged with private people, but this was fairly 
costly. Furthermore there were a number of surgeons and medicinae doctores, who worked within 
the framework of social welfare on a regular basis.
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 Finally the ‘crisis management’ of poor relief: at the very moments when alms-giving required 
more money than usual, the current circumstances were such that it was only available on a very 
limited scale. In that case the parish, even more than at other times, attempted to increase its inco-
me and reduce its expenses. More often than not the latter tactic was used: ‘strange poor people’ 
were told to leave the City or found that their allowances were cancelled; Groningen’s ‘own poor’ 
had to make do with less because of stricter criteria. This is a basic principle, for that matter, that 
one comes across throughout the centuries. Sometimes other funds than the regular parish income 
had to be found, for example an additional capitation for the local residents or a group thereof, 
or through the central government. By the end of the eighteenth century the Dutch Reformed 
parish in Groningen had got into financial trouble, even to such a degree that the City council was 
increasingly forced to come to its aid. Thus poor relief became more of a municipal responsibility, 
of which the ‘City work-house’, mentioned before, was one example. The introduction of a ‘poor 
tax’ through the street lamp and excrement money also brought some relief. 

th e po o r

Like elsewhere in the Republic, potentially poor people constituted up to 75 per cent of the popu-
lation. This means that given certain conditions two thirds could be reduced to poverty. By and 
large the percentage of alms-giving in the cities fluctuated between six and twenty per cent in the 
period under discussion. It is hard to specify the relevant percentage in Groningen, but around 
1700 it must have been approximately seven to ten per cent, which was fairly low. This may have 
to do with the fact that there was relatively little industry, which made the City less susceptible to 
cyclically sensitive unemployment and poverty. The lion’s share of the City residents came from 
the surrounding region, followed by the German areas, the bordering districts and the rest of the 
Republic. Little is known about the origins of poor persons from elsewhere, but in the sixteenth 
century these ‘strange poor people’ were predominantly from German parts and in the seventeenth 
century from the surrounding regions and Drenthe. The numbers of Dutch Reformed people 
laying claim to social welfare – and in particular the fluctuations in their numbers – can well be 
ascertained by the numbers of loaves baked for the parish. These vary from around four hundred 
in the first half of the seventeenth century to approximately 2,500 halfway the eighteenth century. 
The background of these fluctuations is discussed in the part dealing with the causes of poverty. In 
terms of family make-up, it turns out that those receiving allowances were predominantly women 
and children. Their percentages varied respectively from 47 to 54, and from 30 to 41 per cent, 
whereas the percentage of men did not exceed 16 per cent. Families were relatively small: under 
two persons, on an average. This is little compared with four in Delft in the seventeenth century, 
but it roughly corresponds to the ‘standard’ poor family in Leyden in the eighteenth century. It 
must be borne in mind, however, that in Groningen grown-up children who were self-supporting 
were not included; besides it frequently concerned broken homes where one of the adults was 
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absent. In addition there were many single elderly people receiving allowances. The average age 
of adults in the eighteenth century, therefore, was generally over 56. On an average, men were 
slightly older than women. Incidentally, there were a considerable number of sick people among 
the almsmen and women. The degree of reliability of the percentages is highly dependent on 
the records of the deacons. In the course of the eighteenth century in particular, the number of 
sick people rose substantially. Those receiving an allowance on account of sickness, were either 
disabled or chronically sick. Most of them had ailments to do with the senses, such as deafness, 
deaf-muteness or blindness; then there were the mentally handicapped and those suffering from 
ailments of the limbs, such as gout. The fact that the records with regard to sickness became more 
and more accurate by the end of the eighteenth century is partly connected with the developments 
in medical science, such as improved diagnostics, but also with the increasingly strict criteria for 
allowances.
 As far as the locations are concerned where the poor lived, there are no clear and specific 
differences in housing, with regard to the quality (e.g. cellars), streets (specific streets for the 
poor) or district or quarter. In Groningen a mixture of these aspects was found, but there was a 
distinct series of streets for the poor south of Zuiderdiep, from Raamstraat via Prinsenstraat to 
Kostersgang. Further it is clear that passages, alleys and slums elsewhere also accommodated many 
poor people. By the end of the eighteenth century, however, the ninth neighbourhood (‘kluft’), 
which was part of the seventeenth century city expansion in the northeast – now called the ‘Hortus 
district’ – developed into a part of the city where many poor people lived. Only a small number of 
the destitute was owner-occupier – between one and four per cent, which corresponds to the aver-
age in other parts of Europe. As a rule these houses were mortgaged. The amount that had to be 
paid as rent varied from six to ten pence a week, which tallies with rents paid in cities elsewhere in 
the Republic. A few facts are known with regard to goods and chattels of the poor during the third 
quarter of the eighteenth century. The majority of the poor primarily possessed basic things such 
as furniture (chairs and tables), bedclothes, cooking utensils and some clothing. The requisites for 
making tea and coffee are described as ‘items of decreasing cultural value’, which came into use 
with this population group to an increasing extent. Remarkably enough bibles are not mentioned; 
this may have to do with illiteracy and an aversion towards the church on the part of the lowest 
classes.
 As regards the poor of the other denominations – the Mennonite, Catholic, Lutheran and 
Jewish parishes – it is hard to supply more or less exact numbers. Per denomination it concerned 
a few to several dozens of families. In proportion to each individual community, the number of 
poor people did not exceed ten per cent. However, the ‘hard years’ 1684 and 1685 were exceptio-
nal, in that no less than twenty per cent of Catholic families was destitute. Particularly among the 
Lutheran paupers were many soldiers’ families. The number of Mennonites decreased in the eight-
eenth century, probably due to demographic factors, mainly mixed marriages. This also caused 
the number of poor persons to fall. The Jewish community in the City and its attendant number 
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of poor people was fairly small in the days of the Republic. Only the number of people receiving 
allowances at the end of the eighteenth century is known, viz. a mere one to three per cent. The 
Walloon and French communities only had a small number of almsmen and women. However, 
the arrival of many French refugees and transients in the second half of the seventeenth century 
was a heavy burden.
 In many cases the income of those who received alms also consisted of earnings from a job, to 
which the alms were supplementary. From the professions mentioned for this category it appears 
that some were particularly sensitive to poverty. The most hazardous by far was that of soldier. Of 
the guildsmen especially bakers, shopkeepers, bargees, tailors and cobblers were most likely to be 
reduced to poverty. To avoid or relieve that situation, there were ‘work-related’ facilities such as 
the guilds, but if contributions were not paid in time the defaulters were due for social welfare. 
Widows of civil servants and clergymen had a pension, as well as soldiers. Deacons and their 
servants in Groningen took care of their colleagues’ relatives as much as possible. In addition, the 
means to avoid or relieve poverty that were allowed, included mutual care and self-help – especially 
relatives, neighbours and friends offered ‘first aid’ in such a situation. Furthermore there was the 
possibility to pawn possessions. In Groningen – as elsewhere, in all likelihood – there was a distinct 
connection between the number of goods pawned to a loan-office and the price of rye. People 
could also contract loans and as has been mentioned above, the majority of houses and ships were 
mortgaged. Migration is a less easily definable subject – however, it is clear that in times of need 
many poor people from elsewhere, in particular from surrounding regions, sought shelter within 
Groningen’s ramparts.
 Of the means that were not allowed, begging is a rather vague and marginal one. This was no 
different in Groningen. Particularly in times of increased poverty the City council and the parish 
took action against begging, the more so as it was more often than not connected with petty crime, 
such as theft. With other illegal means such as prostitution, poverty is occasionally mentioned as a 
motive. It should be borne in mind, however, that it may well concern a socially preferable answer. 
This may also be the case when people used poverty as an excuse for petty crime (theft, double-
dealing and smuggling) and in cases such as abandonment with malicious intent and abandoning 
a child. The persons abandoned were predominantly women between 30 and 50 with younger 
children. The wrongdoers cannot always be traced, but cases are known where men left for the 
‘East Indies’ or joined the army or the navy. Abandonment was not necessarily poverty-induced, 
but the consequence was that those who remained behind became destitute. A relatively low num-
ber of abandoned children is known of the City of Groningen (twenty between 1594 and 1795), 
whereas in Leyden, which was almost twice as large, that number was recorded just in the period 
from 1750 to 1795. A possible explanation is the availability of maternity care, intensive social 
control and the start of a thorough investigation after an abandoned baby had been found.
 A collective means that people in dire need could resort to was a riot. Groningen is known to 
have had some five riots in the days of the Republic, of which the ‘plague riot’ of 1623 certainly 
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emanated from the lower strata of society. The fact is that during an epidemic of plague the berea-
ved had to pay additional expenses for a funeral, because of measures taken by the parish. To all 
appearances the two guild riots (of 1657 and 1662) were directed by guildsmen, who cleverly took 
advantage of the dissatisfaction among the population caused by the dire current circumstances. 
Although the name leads one to believe otherwise, the leaseholders’ riot was also one where ‘the 
great unwashed’ seems to have played a role, in a time of food shortages, high prices and severe 
winters. Finally the patriots’ riot also coincided with a period of poverty and deprivation, when 
the usually Orangeist lower class revolted against the often patriotic regents in the City. However, 
apart from the first-mentioned riot, the other revolts were not grass-root movements.
 How did society at large look at the poor? In the course of time the poor were stigmatized, i.e. 
made knowable to the population at large by badges they had to wear in public. This had applied 
to orphans from as early as the end of the Middle Ages and in Groningen also since the seventeenth 
century. After previous attempts had failed, poor people receiving alms from the Dutch Reformed 
parish eventually had to wear a badge. Presumably this was done to discourage the eagerness to lay 
claim to social welfare as much as possible, as it was considered contrary to one’s sense of honour. 
Finally, segregation occurred to a higher or lesser degree, as has been mentioned above in references 
to streets and districts for the poor. True subsistence-level groups or drop-outs cannot be deduced 
from the parish records, but then these were kept firmly in line by the parish.

pov e rt y

Finally attention is paid to the notion of poverty and its causes. Poverty was and is a subjective 
notion, depending on the definition, particularly if it is absolute or relative. In the former case it 
can be characterized as a condition providing insufficient – legal – opportunities to provide the 
minimum income for oneself essential for one’s physical existence. As to the age of the Republic, 
several periods can be pointed out when poverty increased substantially. At the same time it is 
important to find out under what conditions this increase took place. In this way the causes of 
poverty can be indicated, particularly in the City of Groningen. Summarising, it may be stated 
that it was primarily the expensiveness of food, and the wars, which caused an increase in poverty. 
Wars as such can in their turn cause high food prices, and rises in price can also be consequences 
of natural disasters resulting from extreme weather conditions, and the poor harvests sometimes 
connected with them. As it turns out, the high food prices and the conditions of war were closely 
bound up with the problems of increasing poverty and the ensuing problems for the municipal 
poor relief. This was related to the allowances in the form of rye bread which were distributed to 
almsmen and women until the end of the eighteenth century, and the presence of soldiers’ families 
in the fortified City of Groningen.
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