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Woord	vooraf

Dit	boek	gaat	over	de	noties	en	argumenten	die	meer	dan	vijf	eeuwen	geleden	wer-
den	gebruikt	om	burgers	aan	te	zetten	tot	het	verlenen	van	hulp	en	bijstand	aan	
personen	 in	kwetsbare	posities.	Nu	gaat	de	vergelijking	tussen	een	promovenda	
aan	het	begin	van	de	eenentwintigste	eeuw	en	een	hulpbehoevende	vrouw	een	half	
millennium	voordien	op	veel	gebieden	mank.	Toch	was	dit	proefschrift	er	niet	ge-
komen	zonder	de	hulp	en	de	steun	die	ik	in	de	afgelopen	jaren	van	velen	heb	mogen	
ontvangen.	Een	aantal	van	hen	wil	ik	bij	naam	noemen.	

Om	te	beginnen	Bart	Ramakers,	mijn	begeleider	en	eerste	promotor.	Zijn	nauw-
gezette	lezing,	zorgvuldige	commentaar	en	nodige	geduld	heb	ik	zeer	gewaardeerd.	
Die	waardering	geldt	ook	Dick	de	Boer,	mijn	tweede	promotor,	en	Jeroen	Ben-
ders	en	Roos	van	Oosten,	mijn	mede-onderzoekers	binnen	het	project	‘The	town	
as	a	body	social,	1300-1650’,	dat	onderdeel	uitmaakte	van	het	NWO-programma	
Urbanisatie	en	Stadscultuur.	Onze	werkbijeenkomsten	in	Groningen	waren	altijd	
even	nuttig	als	vrolijk.

Verder	ben	ik	iedereen	erkentelijk	die	bereid	is	geweest	delen	van	mijn	werk	te	
lezen	en	van	commentaar	te	voorzien.	Ik	noem	in	het	bijzonder	Arjan	van	Dix-
hoorn,	Lee	Palmer	Wandel,	Jo	Reynaert	en	Bruno	Blondé.	Het	grootste	deel	van	
dit	boek	werd	 thuis,	 in	Leiden,	 geschreven.	Des	 te	waardevoller	waren	de	 con-
tacten	met	mijn	collega-promovendi	elders	in	het	land	in	het	kader	van	het	oplei-
dingsprogramma	van	de	Onderzoekschool	Mediëvistiek.	Ik	noem	Ineke	Cornet,	
Marlous	Craane,	Roos	van	Oosten,	Martine	Veldhuizen	en	Liselotte	Volkaert.	Het	
uitwisselen	van	ervaringen	en	het	becommentariëren	van	elkaars	stukken	heb	 ik	
steeds	als	zeer	prettig	ervaren.	Verder	ben	ik	Jan	Bloemendal,	Egbert	Vloeimans	
en	Verena	Demoed	dankbaar	voor	hun	vertaling	van	Schonaeus’	Fabula comica.	

Mijn	collega’s	in	de	onderzoeksgroep	Participatie	en	Bestuur	van	het	Sociaal	en	
Cultureel	Planbureau	dank	ik	voor	hun	interesse	in	en	stimulerende	discussies	over	
mijn	onderzoek.	Het	laatste	woord	over	de	betekenis	van	het	(verre)	verleden	voor	
het	heden	is	zeker	nog	niet	gezegd.	

Ik	wil	mijn	lieve	ouders	danken	voor	hun	voortdurende	belangstelling	en	steun	
in	de	afgelopen	jaren.	Grote	dank	ook	aan	vrienden	binnen	en	buiten	de	universi-
teit	die	het	schrijven	en	de	afronding	van	het	boek	hebben	gevolgd.	Bijzondere	ver-
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12	 Woord vooraf

melding	verdient	Jasper	van	der	Steen.	Ik	ben	hem	zeer	erkentelijk	voor	het	corri-
geren	van	Engelstalige	teksten,	voor	zijn	waardevolle	adviezen	en	voor	zijn	optre-
den	als	paranimf.	Hetzelfde	geldt	voor	mijn	zus	en	andere	paranimf	Elsa	Jovanov-
Boele.	Als	laatste	noem	ik	Jurriaan	Dessing,	die	alleen	de	afronding	van	dit	proef-
schrift	van	nabij	heeft	meegemaakt.	Dat	neemt	niet	weg	dat	ik	heel	erg	blij	ben	dat	
hij	juist	nu,	maar	vooral	ook	nog	daarna,	aanwezig	is.	

Leiden,	januari	2013
Anita	Boele
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Inleiding

Totten Romeynen doet Paulus ons vermaen,
Dat wy veel leden aen één lichaem bestaen,
Daer van Christus ’thooft is (alhier geseyt).
Indien ghy Christum Iesum u hooft hebt aengedaen,
Verstoot niet zyn arme leden met quaet bescheyt.
Om de vaste verbint’nis moet ghy zyn bereyt
Haer te vertroosten in haeren noot t’allen tyden.
Wie haet zijn eygen lichaem inder daet en waerheyt?1

Van 22 tot 30 oktober 1606 vond in Haarlem een groot rederijkersfestival plaats. 
Afgevaardigden van rederijkerskamers uit twaalf Hollandse steden en dorpen reis-
den naar de Spaarnestad om op de Grote Markt aldaar spelen op te voeren, liede-
ren te zingen en refreinen voor te dragen. Aanleiding voor het festival vormde een 
grootschalige liefdadigheidsloterij waarvan de trekking een aantal maanden later 
zou plaatsvinden. De lootjesverkoop was inmiddels in volle gang. De opbrengst 
was bestemd voor de bouw van een nieuw oudemannenhuis. Het rederijkersfes-
tival was bedoeld om extra aandacht voor de loterij te genereren en de lootjesver-
koop te stimuleren. In alle wedstrijdonderdelen stonden dan ook thema’s als lief-
dadigheid en armenzorg centraal en telkens klonk de oproep geld in te leggen in de 
Haarlemse loterij.

Bovenstaand citaat is afkomstig uit het refrein dat de Katwijkse kamer De Co-
renaren tijdens het festival voordroeg. De deelnemende kamers hadden onder 
andere de opdracht gekregen vier strofen te schrijven op de stokregel ‘Lieft ghy 
Christum het hooft, so vertroost dan ook zijn leden’.2 De regel verwijst naar de 
onverbrekelijke en bijzondere relatie tussen Christus in de hemel en de armen op 
aarde. Zij vormden één lichaam. Zoals uit het bovenstaande citaat blijkt, bestond 

1   Const-thoonende iuweel 1607, f. K4r. De spelling van Middelnederlandse en Vroegnieuwnederlandse citaten 
afkomstig uit originele bronnen en diplomatische edities is op enkele punten genormaliseerd. Tevens is een 
moderne interpunctie aangebracht. Kritische edities en hertalingen worden ongewijzigd geciteerd. Een enkele 
maal is evenwel de interpunctie stilzwijgend aangepast. Versregels beginnen altijd met een hoofdletter.
2   Const-thoonende iuweel 1607, f. K4r. 
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14 Inleiding

het aardse deel van dit lichaam niet alleen uit arme ledematen. Immers, iedereen die 
Christus had ‘aangedaan’ en Hem als nieuw mens wilde navolgen, was aan dit li-
chaam verbonden.3 Het publiek werd dus gewezen op ‘de vaste verbint’nis’ tussen 
alle gelovigen. Rijk en arm maakten deel uit van hetzelfde lichaam, met Christus 
als verbindende schakel. Deze verbondenheid bracht echter ook verplichtingen en 
verantwoordelijkheden met zich mee. Wie deel uitmaakte van dit lichaam, moest 
dit bewijzen door liefdadigheid te betonen aan andere ‘lichaamsdelen’ in nood, in 
casu de nieuwe bewoners van het Haarlemse oudemannenhuis. Immers, wie haatte 
nu zijn eigen lichaam? 

Leden van één lichaam

Het beeld van armen en rijken als leden van hetzelfde christelijke lichaam dat op 
het Haarlemse festival naar voren werd geschoven kende een lange traditie. De 
laatmiddeleeuwse kerk paste het toe op de geloofsgemeenschap in het algemeen, 
waar in principe iedereen deel van uitmaakte. Zij greep hiervoor onder andere te-
rug op de brieven van de apostel Paulus.4 Die had de notie van het lichaam ge-
bruikt om de onderlinge verhoudingen in de christelijke gemeente te beschrij-
ven. Alle gelovigen vormden een functionele eenheid waarvan Christus het hoofd 
was. Tussen de ledematen van dit corpus Christi bestond weliswaar een hiërarchie 
die door God zelf was ingesteld, maar alle leden hadden een taak te vervullen die 
noodzakelijk was voor het voortbestaan van het lichaam als geheel. Gevoelens van 
superioriteit van de hogergeplaatste leden waren dan ook misplaatst en afkeurens-
waardig.5

In plaats daarvan benadrukte men de banden van onderlinge liefde waarmee de 
verschillende ledematen aan elkaar verbonden waren en die voor de noodzakelijke 
cohesie zorgden.6 Wanneer die wegvielen stond het voortbestaan van het collec-
tief op het spel. Het handelen en gedrag van mensen ten opzichte van elkaar had 
dus consequenties voor de gemeenschap als geheel. Stoïsche auteurs als Cicero en 
Seneca hadden reeds gewaarschuwd voor tweedracht en ruzie die het maatschap-
pelijk evenwicht verstoorden. Hetzelfde gold voor egoïstisch gedrag ten koste van 
de ander. Het uitzuigen van zwakke leden voor eigen gewin leidde tot uitstulpende 

3   Voor de uitdrukking ‘Christus aandoen’ zie Romeinen 12:14. 
4   Zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 12:12, 14-23, 25-26; 1 Korinthe 6:15-16; Efeze 4:15-16; Romeinen 12:4-5.
5   Hale 1971, 28, 29; Black 1992, 15-18.
6   Hoewel de scheidslijnen niet even duidelijk te trekken zijn, bestond er naast deze meer sociale traditie 
in het gebruik van de lichaamsmetafoor, ook een politieke invulling. Ze is terug te vinden in het werk van 
laatmiddeleeuwse denkers als John of Salisbury en Nicole Oresme. Daarbij lag het accent op de hiërarchische 
relatie tussen de leden. Lagere ledematen worden aangespoord tot gehoorzaamheid aan sturende organen als het 
hoofd of de maag of die laatste worden gewezen op de juiste uitoefening van hun coördinerende en bestuurlijke 
taken. Zie: Dumolyn 2005, 1077-1102; Nederman 2005, 32-33.
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Vraagstelling en begrenzing 15

lichaamsdelen, terwijl andere ledematen juist verzwakten en afstierven. Een derge-
lijk misvormd lichaam had weinig overlevingskansen. 

De Hollandse rederijkerskamers grepen verschillende malen terug op deze alou-
de lichaamsmetafoor om de toeschouwers aan te sporen bij te dragen aan de bouw 
van het Haarlemse oudemannenhuis. Het huis was een van de nieuwe gespeciali-
seerde instellingen die rond 1600 in verschillende Noord-Nederlandse steden wa-
ren opgericht, veelal op initiatief van het stadsbestuur.7 Na de Opstand en de ves-
tiging van de gereformeerde religie als de geprivilegieerde godsdienst, kwam de 
organisatie van de armenzorg daar volop in de belangstelling te staan. Stadsbestu-
ren hadden katholieke instellingen geconfisqueerd en onder hun toezicht geplaatst. 
Publieke werkprojecten en bedelverboden moesten de straten vrijwaren van vage-
bonden en bedelaars. Nieuwe armenhuizen bestemd voor bijzondere doelgroepen 
openden hun deuren, waaronder het oudemannenhuis. Tegelijkertijd werd de op-
roep bij te dragen aan deze seculiere, in de betekenis van niet-kerkelijke, instelling 
gemotiveerd met een verwijzing naar het lichaam van Christus. Alle institutionele 
veranderingen ten spijt, bleven religieuze argumenten en motieven in het vroegmo-
derne discours over liefdadigheid en armenzorg een belangrijke rol spelen.

Vraagstelling en begrenzing

Dit boek is gewijd aan de denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid 
die werden geformuleerd en uitgedragen in de laatmiddeleeuwse en vroegmoder-
ne stad. Doel is het in kaart brengen van een aantal centrale onderdelen van dit ge-
dachtegoed en van de ontwikkelingen die daarin plaatsvonden. Met welke noties 
en motieven werden burgers opgeroepen tot liefdadigheid? Hoe werden armen en 
armenzorg gerepresenteerd? En hoe evolueerden die noties, motieven en repre-
sentaties door de tijd heen? Zoals uit deze vragen blijkt, staat in dit boek het over-
wegend publieke, middels teksten en afbeeldingen toegankelijke, vertoog centraal 
waarmee aan de praktijken en instituties rond armenzorg en liefdadigheid beteke-
nis werd gegeven en legitimiteit werd verschaft.8 Het gaat om algemeen sociaal-cul-
tureel gedachtegoed en de wijze waarop dit openbaar werd verbeeld en overgedra-
gen. Het is derhalve niet de bedoeling hier de eventuele verborgen drijfveren van 
religieuze, psychologische, sociale of politieke aard te achterhalen die het handelen 
van individuen, instellingen en overheden ten opzichte van armen in deze periode 
kunnen verklaren.9

7   Spaans 1989, 174-177, 185; Parker 1998, 75-97.
8   Wandel 1990, 16.
9   Zie hiervoor bijvoorbeeld de studies van Marco van Leeuwen: Van Leeuwen 1996, 417-443; Van Leeuwen 
1994, 589-613. 
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Hoewel de onderzoeksperiode grofweg drieënhalve eeuw (1300-1650) omvat, 
ligt de nadruk op de lange zestiende eeuw, de periode tussen 1450 en 1650. Die 
afbakening heeft zowel inhoudelijke als praktische redenen. De zestiende eeuw 
wordt in historische studies aangemerkt als de periode waarin grote veranderingen 
plaatsvonden in de stedelijke armenzorgpraktijk. Het was de eeuw waarin huma-
nisten als Desiderius Erasmus, Thomas More en Juan Luis Vives, en hervormers als 
Maarten Luther en Johannes Calvijn zich niet alleen nadrukkelijk over armenzorg 
en liefdadigheid uitlieten, maar waarin hun ideeën ook geïmplementeerd werden. 
Nagegaan zal worden hoe hun denkbeelden (naast die van anderen) vooral op ste-
delijk niveau werden gecommuniceerd naar een groter publiek, voornamelijk door 
middel van moralistisch-didactische teksten, preken en toneelstukken.

Wat de geografische ruimte betreft richt deze studie zich op de Nederlanden 
als geheel. Het beoogde discours wordt primair in kaart gebracht met behulp van 
teksten in het Nederlands, afkomstig (geschreven, vertaald en/of gedrukt) in ste-
den aan weerszijden van de grens tussen Noord en Zuid. De aanname is dat ze re-
presentatief zijn voor het gehele Nederlandse taalgebied. Dat geldt zeker voor de 
auteurs en de teksten waarnaar wordt verwezen voor het tijdvak voorafgaand aan 
Opstand en Reformatie. Het meeste materiaal waarnaar voor deze periode wordt 
verwezen, stamt overigens uit het zuiden. Waar het om de zestiende eeuw gaat – 
zeker waar het de gevolgen van de Reformatie betreft – verschuift de aandacht naar 
de Noordelijke Nederlanden. In lijn met de opzet van het overkoepelende pro-
ject waarvan dit onderzoek deel uitmaakt, wordt voor de reconstructie en analyse 
van het discours over armen, armenzorg en liefdadigheid vooral gekeken naar de 
steden Den Bosch, Haarlem en Deventer. Ze vormen ook het onderwerp van een 
drietal casestudies waarin nader op dat discours wordt ingegaan aan de hand van 
teksten en activiteiten van drie auteurs – uit iedere stad een – die op uiteenlopende 
wijzen met armenzorg en liefdadigheid in hun woonplaats te maken hadden.

Niet alleen voor deze hoofdstukken maar ook voor deze studie als geheel geldt 
dat de theorie nooit los gezien kan worden van de praktijk, eenvoudigweg omdat 
de eerste steevast in relatie tot de tweede werd geformuleerd of althans verklaard 
kan worden. Om het voorbeeld van de Haarlemse loterij van 1606 aan te hou-
den: het rederijkersfestival en het daar gevoerde discours vonden een aanleiding in 
en hadden directe gevolgen voor de armenzorg in Haarlem na de Reformatie. Ze 
droegen immers bij aan de bouw van een nieuw oudemannenhuis in die stad. Hoe-
wel het discours over armen, armenzorg en liefdadigheid dus centraal staat, wordt 
dit waar nodig en mogelijk gerelateerd aan de ‘werkelijkheid’ van de armenzorg 
en liefdadigheid in de Nederlanden zoals die in secundaire literatuur beschreven 
wordt, zoals gezegd met nadruk op de steden Den Bosch, Haarlem en Deventer. 
De ontwikkelingen in de armenzorgpraktijk aldaar verschaffen op uiteenlopende 
momenten de achtergrond waartegen de opvattingen over liefdadigheid en armen-
zorg beschreven worden.

Boele.indb   16 07-01-13   15:20



Vraagstelling en begrenzing 17

In het oorspronkelijke onderzoeksplan fungeerden deze drie vooral als voor-
beelden van typen steden. Haarlem moest veranderingen in het armenzorgdiscours 
illustreren die vanaf de jaren zeventig van de zestiende eeuw onder invloed van de 
Reformatie in Holland plaatshadden. Deventer kon als Hanzestad en bakermat 
van de Moderne Devotie voorbeelden leveren van dat discours in de late middel-
eeuwen in Oost-Nederland. Den Bosch, dat pas in 1629 in Staatse handen over-
ging, zou ten slotte als casus dienen voor de continuïteit van een overwegend ka-
tholiek armenzorgdiscours in Brabant. De vraag werd opgeworpen in hoeverre 
deze steden op grond van zowel hun religieuze als hun economische, sociale en be-
stuurlijke profiel een onderling verschillend armenzorgdiscours kenden, dat in de 
loop van de tijd verschoof in samenhang met een veranderende armenzorgpraktijk. 
Die vraagstelling bleek al gauw te ambitieus. Er waren onvoldoende bronnen om 
haar nauwkeurig te kunnen beantwoorden. Mede vanwege de bronnensituatie zou 
beantwoording ook teveel tijd vergen. Bovendien groeide de overtuiging dat het 
discours over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Nederlanden vóór de Re-
formatie synchroon-geografisch gezien een grote mate van overeenstemming ver-
toonde. Zelfs diachronisch gezien, over de grens tussen pre- en post-Reformatie 
heen, was sprake van een hoge mate van continuïteit in het denken over de omgang 
met armen en behoeftigen. Uiteraard leidde de Reformatie tot veranderingen in de 
organisatie van de armenzorg – in die zin was de situatie in Deventer en Haarlem 
aan het einde van de zestiende eeuw ook een andere dan die in Den Bosch – maar het 
vertoog over die aanpak kende toch verschillende punten van overeenstemming. 

Er wordt naar Deventer, Haarlem en Den Bosch verwezen om specifieke on-
derdelen van dat vertoog verder uit te werken, waarbij de beschikbaarheid van een 
bepaald type bronnen leidend is geweest. Bij Haarlem gaat het om rederijkerstek-
sten en prenten, bij Den Bosch om stadskronieken en bij Deventer om de teksten 
over armoede en liefdadigheid die circuleerden in de broeder- en zusterhuizen van 
de Moderne Devotie. Ook voor twee van de drie casestudies die aan deze steden 
zijn gewijd – die over Haarlem en die over Den Bosch – wordt overwegend van de 
genoemde bronnen gebruikgemaakt. Die over Deventer maakt echter uitsluitend 
gebruik van zeventiende-eeuws materiaal. In vergelijking met het oorspronkelijk 
onderzoeksplan is bovendien de illustratieve waarde van de casestudies verscho-
ven.10 Terwijl die over Haarlem nog wel ontwikkelingen in de tweede helft van de 
zestiende eeuw in kaart brengt, doet ze dit vooral vanuit humanistisch perspectief. 
Die over Deventer richt zich op de armenzorg in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw vanuit calvinistisch gezichtspunt, terwijl die over Den Bosch het laatmiddel-
eeuwse armenzorgdiscours evalueert in het licht van sociale ontwikkelingen in de 
eerste helft van de zestiende eeuw.

10   Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het onderzoeksproject ‘The town as a body social, 1300-1650’, een 
onderdeel van het NWO-programma Urbanization and Urban Culture. Development and Urbanism in the 
Netherlands. Binnen het project fungeerden de steden Haarlem, Den Bosch en Deventer als onderzoekscasussen. 
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Breuk of continuïteit?

Lange tijd heeft de historiografie van de armenzorg en liefdadigheid in de Neder-
landen in het teken gestaan van de grote veranderingen die zich in de zestiende 
eeuw voordeden.11 Veelal wordt uitgegaan van een tweedeling, waarbij een op de 
werken van barmhartigheid geschoeide laatmiddeleeuwse liefdadigheid wordt ge-
contrasteerd met een meer op rationele, op seculiere motieven gefundeerde vroeg-
moderne armenzorg. In de zestiende eeuw vond als gevolg van crises en economi-
sche ontwikkelingen een omslag plaats in het denken over deze thema’s. De reli-
gieuze ondertoon, kenmerkend voor het laatmiddeleeuwse spreken over armoede, 
werd vervangen door een rationele benadering. Het beeld van de arme als levend 
lidmaat van Christus werd vervangen door dat van een lui en verdacht persoon. 
Deze veranderingen in het spreken over armoede en armenzorg vielen samen met 
praktische maatregelen die bedelarij moesten tegengaan. Armen werden onder-
worpen aan mechanismen van criminalisering en uitsluiting.12 De zestiende eeuw 
vormde in dit opzicht een breuk met laatmiddeleeuwse ideeën over liefdadigheid 
en het begin van een nieuwe trend van secularisering en rationalisering, om in We-
beriaanse termen te spreken. 

In een aantal recente studies wordt deze dichotomie tussen een laatmiddeleeuw-
se religieus geïnspireerde en een vroegmoderne seculier-rationele armenzorg ge-
relativeerd.13 Natuurlijk vonden in de zestiende eeuw in verschillende steden ver-
anderingen plaats in de organisatie en uitvoering van de armenzorg. Tegelijkertijd 
was de aanzet tot verschillende van deze ontwikkelingen al eerder gegeven. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de betrokkenheid van stadsbesturen bij stedelijke armen-
zorginstellingen of de aparte arrangementen die voor de eigen armen werden ge-
organiseerd.14 Wanneer men bovendien al te zeer uitgaat van het bestaan van een 
vroegmoderne seculiere armenzorg, raken religieuze noties onderbelicht die in het 
discours over deze veranderingen een belangrijke rol speelden. In het openings-
fragment wordt de oproep om in te leggen in de Haarlemse loterij gemotiveerd met 
een verwijzing naar het corpus Christi, terwijl de Haarlemse oude mannen worden 
aangeduid als Christus’ ‘arme leden’. Ook in de spelen zelf domineren traditionele 
religieuze noties en argumenten, waaronder de werken van barmhartigheid en het 
Laatste Oordeel. Van een scheiding tussen een laatmiddeleeuwse religieus geïnspi-
reerde liefdadigheid enerzijds en een vroegmoderne sociaal-seculier gemotiveerde 
armenzorg anderzijds, lijkt dan ook geen sprake.15 

In plaats van uit te gaan van een breuk in de zestiende eeuw en te zoeken naar 

11   Grell 1997; Grell en Cunningham 1997; Lis en Soly 1980; zie voor een overzicht: Parker 1998 en Safley 2003.
12   Zie bijvoorbeeld: Jütte 1994.
13   Safley 2003; Parker 1998, 15-17; 97; Wandel 1990; Schmidt en Aspelmeier 2006, 9.
14   Zie bijvoorbeeld: Tervoort 2009; Kossmann-Putto 1985.
15   Zie bijvoorbeeld: Jordan 1959; Mollat 1986; Jütte 1994.
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verklaringen daarvoor, wijzen de auteurs van bovenbedoelde studies juist op de 
continuïteit tussen het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne denken over armen-
zorg. In haar boek over armen en liefdadigheid in zwingliaans Zürich in de eerste 
helft van de zestiende eeuw beschrijft Lee Palmer Wandel hoe stedelijke armen in 
woord en beeld werden weergegeven als de ware leden van Christus. Als zodanig 
speelden zij een cruciale rol in de herformulering van het zelfbeeld van de stad na 
de Reformatie. Armenzorg was een van de praktijken waarin communale waarden 
als naastenliefde tot uiting werden gebracht en waarmee het idee van de stad als 
christelijke gemeenschap opnieuw werd ingevuld.16 Zij bestudeert ontwikkelingen 
in de stedelijke armenzorg dus in relatie tot processen van gemeenschapsvorming 
en daaraan gerelateerde omschrijvingen van groepsidentiteit en stedelijk zelfbeeld.

In zijn studie naar de armenzorghervormingen in vijf Hollandse steden in de de-
cennia rond 1600 kiest Charles Parker een vergelijkbare invalshoek. Hij beschrijft 
hoe het oprichten en financieren van gasthuizen en andere armenzorgvoorzienin-
gen voor de stedelijke elites naast een religieuze plicht ook een middel was om 
hun inzet voor het algemeen welzijn van de stad te demonstreren. De basis hier-
voor was gelegen in het door stedelijke overheden uitgedragen ideaal van de stad 
als christelijke gemeenschap. Met de zorg voor de armen als de levende leden van 
Christus kon de relatie tussen het stedelijke en het religieuze zichtbaar worden 
gemaakt.17 Verder betoogt Parker dat dit samengaan van religieuze en burgerlijke 
motieven met betrekking tot liefdadigheid de continuïteit laat zien tussen de laat-
middeleeuwse en de vroegmoderne benadering van armen, armenzorg en liefda-
digheid.18 Hij sluit in dit opzicht aan bij meer algemene studies naar de ontwikke-
ling van stedelijke normen en waarden. Deze laten zien hoe communale noties als 
broederschap, liefde en vrede, vriendschap en concordia in de late middeleeuwen 
tegelijkertijd ook christelijke waarden waren, gefundeerd door de Bijbel. Dezelfde 
aanpak, zij het geherformuleerd en gepresenteerd in een meer consistente ideolo-
gie, treffen we aan bij hervormers als Luther en Calvijn.19

Zowel Wandel als Parker plaatsen de zestiende-eeuwse ontwikkelingen in de 
theorie en praktijk van de armenzorg dus in het kader van sociale groepsvorming 
en de ontwikkeling van stedelijke identiteiten. Antropologen en sociologen heb-
ben de relatie tussen armenzorg en gemeenschapsvorming al eerder bestudeerd.20 
Daarbij hebben zij onder meer gewezen op de rol van geschenkenuitwisseling in 
de vorming en versterking van sociale relaties en het bewerkstelligen van cohesie 
binnen samenlevingen.21 Giften constitueerden en bevestigden de relatie tussen ge-

16   Wandel 1990, 12-14; 172-173. 
17   Parker 1998, 31-33, 43, 59; zie ook: Mörke 2000. 
18   Parker 1998, 15-17; 97.
19   Isenmann 1997, 192; Hamm 2004, 71.
20   Mauss 2002.
21   Krausman Ben-Amos 2008, 5; Rubin 1987, 1: ‘Gifts play an important role in maintaining social cohesion, 
peace and order; they are major tools for forging friendships and alliances’.
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ver en ontvanger en creëerden wederzijdse verplichtingen. Dit gold ook voor de 
hulpverlening en bijstand die in welke vorm dan ook in contacten tussen mensen 
plaatsvond. Ouders zorgden voor hun kinderen, terwijl deze op hun beurt gehoor-
zaamheid verschuldigd waren en op volwassen leeftijd hun ouders dienden bij te 
staan. Buiten de directe familiekring hielpen buren en gildeleden elkaar in moei-
lijke tijden.22 Factoren als de migratie naar de stad en de opkomst van het kern-
gezin resulteerden in de oprichting van nieuwe collectieve verbanden waarvan de 
leden elkaar de zorg en bijstand verleenden die voorheen binnen de familie werd 
gegeven.23 Ook tussen de weldoener en de arme die niet tot zijn persoonlijke net-
werk behoorde ontstond met het overhandigen van een gift een reciprociteitsrela-
tie. Lange tijd gold het gebed voor de ziel van de weldoener als de immateriële te-
gengift voor verleende materiële steun. Daarnaast werd van de arme verwacht dat 
hij zijn plaats in de samenleving zonder tegenstribbelen accepteerde en zijn werk-
zaamheden en taken naar behoren vervulde. Bovendien werd aan deze gift nog een 
extra dimensie toegevoegd in de vorm van de beloning die de gever in het hierna-
maals van God kon verwachten.

Refererend aan de klassieke studie van Abram de Swaan naar de ontwikkeling 
van Europese verzorgingsstaten, wijst Katherine Lynch op het verband tussen 
enerzijds de vorming en instandhouding van gemeenschappen en anderzijds de 
ontwikkeling van de zorg voor armen.24 Door te bepalen welke personen voor 
steun en hulp in aanmerking kwamen, werden in feite de grenzen van een gemeen-
schap afgebakend. Omgekeerd, in negatieve zin, gold hetzelfde. Processen van 
groepsvorming en versteviging van de onderlinge gemeenschapsbanden impliceer-
den een afbakening van de eigen groep ten opzichte van anderen en de uitsluiting 
van bepaalde personen van de solidariteitsgemeenschap.25

Ook tijdens de late middeleeuwen en in de vroegmoderne periode werden der-
gelijke verbanden gelegd. Interessant zijn de opmerkingen van Vives in zijn trak-
taat De subventione pauperum. In het eerste deel, een theoretische voorbeschou-
wing op het meer praktische tweede deel, legt hij de link tussen het voortbestaan 
van de stedelijke gemeenschap en de beoefening van christelijke caritas. Dat laat-
ste is volgens hem in zijn tijd onder druk komen te staan. Een belangrijke oorzaak 
daarvoor was gelegen in de aanwezigheid van valse armen binnen de stadsmuren. 
De reële angst de gift te verspillen aan luiaards, bedriegers en criminelen vermin-
derde de bereidheid tot liefdadigheid. Daardoor kwam het ideaal van de stad als 
christelijke gemeenschap in gevaar. Voor het voortbestaan daarvan was het prak-

22   Krausman Ben-Amos 2008, 17-44. 
23   Krausman Ben-Amos 2008, 47-58; Henderson en Wall 1994, 8-9; Viazzo 1994, 31-34; Lynch 2003, 12-14, 
58-67.
24   Lynch 2003, 103-104; De Swaan 2004. 
25   Ibidem, 104; Komter, Burgers en Engbersen 2001, 8.
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tiseren van onderlinge liefde en broederschap immers noodzakelijk. 26 Derhalve 
moesten grenzen worden getrokken tussen ware en valse armen.

Benadering

In deze studie is als gezegd gekozen voor een langetermijnperspectief waarbij de 
zestiende eeuw niet zonder meer als overgangsperiode wordt beschouwd. Anders 
dan in de studie van Parker staan hier niet de initiatieven centraal die rond 1600 
door stedelijke en kerkelijke autoriteiten op het gebied van de organisatie van ar-
menzorg genomen werden, maar wordt het complex van motieven en argumenten 
geanalyseerd dat over een langgerekte periode werd ingezet om de stedelijke be-
volking tot liefdadigheid aan te zetten. Verder wordt niet alleen gekeken naar de 
opvattingen van stedelijke overheden en religieuze instanties over dit thema, maar 
ook naar de wijze waarop ideeën over armen, armenzorg en liefdadigheid wer-
den verspreid door culturele organisaties en intermediairs als rederijkerskamers 
en kroniekschrijvers. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de 
literaire en visuele middelen waarmee die ideeën overgedragen werden en aan de 
gelegenheden waarbij dit gebeurde. Ten slotte worden de eerdergenoemde studies 
gecompleteerd door het armenzorgdiscours te bestuderen vanuit het perspectief 
van groepsvorming en stedelijke identiteit. Het door Wandel en Parker geschetste 
interpretatiekader behoeft namelijk enige precisering. Zo kan men zich afvragen in 
hoeverre liefdadigheid gepresenteerd werd als gemeenschapsplicht, meer in het bij-
zonder als burgerplicht, en welke plaats armenzorg en liefdadigheid innamen in het 
vroegmoderne stedelijk zelfbeeld. 

Om de denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in deze periode te 
achterhalen, wordt gebruikgemaakt van een breed scala aan literaire, historiografi-
sche en educatieve teksten. Het betreft volkstalige en Latijnse teksten die op een of 
andere wijze een rol hebben gespeeld in de educatie en morele vorming van stede-
lingen en die vooral ingaan op sociaal-ethische kwesties. Opvattingen over liefda-
digheid en sociale verantwoordelijkheid, zaken die in premoderne tijd zowel met 
het sociale als met het religieuze leven verbonden waren, kwamen namelijk in di-
verse genres aan de orde. Deze teksten worden dus, naast alle overige functies die 
zij gehad kunnen hebben, in de eerste plaats benaderd als bronnen voor het armen-
zorgdiscours.

Op basis van een eerste inventarisatie van het bronnenmateriaal is een aantal no-
ties, metaforen en persoonstypen geselecteerd dat in het spreken over armen, ar-
menzorg en liefdadigheid steeds weer terugkeert. Te denken valt aan de werken 
van barmhartigheid, aan metaforen als die van het lichaam of het huisgezin, waar-

26   Zie ook: Alves 1989.
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mee de ideale verhoudingen binnen een gemeenschap konden worden uitgedrukt, 
en aan Bijbelse figuren als Tobias (uit het gelijknamige boek) en de twee hoofdfigu-
ren uit de parabel van de rijke man en de arme Lazarus, die staan voor respectieve-
lijk onbarmhartigheid en voorbeeldige armoede. Het gaat om begrippen en voor-
beelden die door de tijd heen door verschillende groepen in uiteenlopende genres 
en contexten telkens opnieuw werden ingezet. 

Zoals in het vervolg van dit boek zal blijken, passen de argumenten en ideeën die 
in deze genres aan de hand van bovengenoemde noties en metaforen werden vorm-
gegeven binnen ruimere religieuze en humanistische discoursen over armenzorg en 
liefdadigheid die in de onderzochte periode vigeerden. Tegelijk kan gesteld wor-
den dat in de betreffende literaire en historiografische teksten specifieke accenten 
werden gelegd en bepaalde thema’s verder werden uitgewerkt. Ze laten vooral zien 
hoe opvattingen en ideeën onder een groter publiek werden verspreid. Dit gebeur-
de door in te spelen op mogelijke bezwaren die leefden onder de bevolking, door 
het presenteren van voorbeeldfiguren en de inzet van aansprekende beelden en me-
taforen. Men beschouwde deze teksten blijkbaar als zeer geschikt om het gedachte-
goed met betrekking tot armen, armenzorg en liefdadigheid niet alleen uit te druk-
ken maar ook – gezien de didactische doeleinden die aan de verschillende teksten 
kunnen worden toegeschreven – over te dragen. Solidariteit met armen was immers 
niet altijd een vanzelfsprekende zaak, maar iets waarvan burgers telkens weer over-
tuigd en waartoe ze bewogen moesten worden. 

(Literaire) teksten als bronnen

Het gebruik van dergelijke teksten als bronnen voor ideeënhistorisch onderzoek 
kent inmiddels een zekere traditie. Vanuit een historisch-functionele benadering 
zijn Middelnederlandse teksten bestudeerd als ‘contextgebonden literaire menta-
liteitsdragers’27 en ‘voertuig[en] van een groepsmoraal’.28 Hier kan het werk van 
Herman Pleij genoemd worden en diens thesis over het bestaan van een specifieke 
burgermoraal die in vijftiende- en zestiende-eeuwse teksten werd verwoord en uit-
gedragen.29 Daarnaast is in een aantal recente studies de opiniërende functie onder-
streept die literaire teksten in de vroegmoderne meningsvorming vervulden. To-
neelstukken, gedichten en dialogen bevatten standpunten over actuele sociale, po-
litieke en religieuze kwesties en speelden zo een belangrijke rol in de uitwisseling 
van informatie en opvattingen.30 Ze deelden deze functie met andere, niet-literaire 

27   Van Oostrom 1992, 132.
28   Van Oostrom 1991, 18.
29   Pleij 1988; Pleij 1991.
30   Ramakers 2001b; Ramakers 2003b; Bloemendal en Van Dixhoorn 2011; Van Dixhoorn 2009, 29-30; Van-
dom mele 2011, 16-22.
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tekstgenres, maar ook met beeldmateriaal en sociale rituelen en praktijken. 
Teksten kunnen in die zin beschouwd worden als de verwerking van de variëteit 

aan argumenten, noties en motieven waarmee hun auteurs via de sociale en cultu-
rele circuits waarin zij participeerden in aanraking kwamen. Ze zijn het resultaat 
van receptie, selectie en combinatie van bestaande begrippen en beelden inzake een 
bepaald thema waarmee een auteur via discussies, eigen ervaringen en het lezen en 
horen van andere teksten bekend raakte. Vervolgens werden ze weer gelezen of 
gehoord door anderen.31 Door het formuleren van inhoudelijke denkbeelden posi-
tioneerde een auteur zich binnen een breder discours over literaire en maatschap-
pelijke ontwikkelingen en beïnvloedde die tegelijkertijd.32 Deze conclusie kan zelfs 
breder worden getrokken en van toepassing worden verklaard op iedere tekst die 
op enig tijdstip in een bepaald circuit beschikbaar was en gerecipieerd werd. De 
tekst stond dus niet op zichzelf, maar maakte deel uit van een zowel synchroon als 
diachroon netwerk van documenten, afbeeldingen en sociale praktijken.33

Die constatering noopt tot een brede interdisciplinaire benadering van het ma-
teriaal, waarbij (literaire) teksten verbonden worden met andere artefacten en de 
bredere sociaalhistorische context waarin deze functioneerden.34 Ook op instituti-
oneel niveau is die vervlechting en interactie zichtbaar. Tot ver in de vroegmoderne 
tijd is het lastig een grens te trekken tussen literaire auteurs en de beoefenaars van 
andere kunsten en disciplines. Literatoren werkten binnen lokale, interlokale en 
regionale verbanden nauw samen met schilders, beeldhouwers, geleerden en boek-
drukkers, als zij al niet twee of meer van die vaardigheden combineerden.35 De ver-
wevenheid met andere kringen dan strikt literaire werd bevorderd door het feit dat 
het schrijverschap over het algemeen een nevenactiviteit was, beoefend door per-
sonen die midden in het maatschappelijk leven stonden en hun brood verdienden 
met beroepen als stadssecretaris, predikant, geleerde, schoolmeester of koopman.36 
Literaire bezigheden waren veelal onderdeel van een breder pakket aan maatschap-
pelijke taken en intellectuele activiteiten, wat we terugzien in de doelstellingen en 
effecten die auteurs met hun teksten hadden of beoogden te hebben.

In dit boek wordt eveneens uitgegaan van een dergelijke interdisciplinaire en 
contextuele benadering. De verschillende teksten worden gelezen in relatie tot de 
ruimere literaire en sociale context waarin ze werden gebruikt, waarbij rekening 
wordt gehouden met genreconventies, die immers mede bepaalden hoe denkbeel-

31   Mede naar aanleiding van: Frijhoff 1995, 40-43.
32   Zie ook: Spies 1987, viii: ‘Zo bevestigt en continueert hij een opvatting, een stroming, een stellingname, 
zelfs wanneer hij zich daarvan niet bewust is. Vaak impliceert dat tevens dat hij een bepaalde positie inneemt 
ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en zo ten opzichte daarvan een opiniërende functie vervult’.
33   Hamburger 1998, 17; Pleij 1997, 34.
34   Jensen 2007; Jensen 2005, 368.
35   Van Dixhoorn 2009, 41-43.
36   Honemann 1983, 320-353; Peters 1991, 39, 40; Grootes 1995, 348-381.
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den werden geformuleerd.37 Van daaruit zal worden nagegaan hoe een aantal no-
ties, metaforen en persoonstypen door de tijd heen in verschillende genres en con-
texten werden ingezet. 

Tegelijkertijd zal worden aangesloten bij een aantal ontwikkelingen dat zich zo-
wel binnen het literair-historisch als binnen het cultuurhistorisch onderzoek heb-
ben voorgedaan, te beginnen met de aandacht voor de variatie in het toekennen van 
betekenis aan cultuuruitingen. Dezelfde noties werden door groepen en personen 
gelijktijdig en door de tijd heen met uiteenlopende en soms conflicterende bete-
kenissen geladen. Lezers, toehoorders en toeschouwers waren immers meer dan 
simpelweg passieve consumenten van de denkbeelden die hun in de context van 
verschillende activiteiten werden voorgehouden.38 Iemands Bildung, zijn ervarin-
gen en opgedane kennis, maar ook zijn persoonlijke behoeften, wensen en belan-
gen – bijvoorbeeld het streven naar een bepaalde maatschappelijke positie – waren 
van invloed op de wijze waarop een lezer een tekst en de daarin verwoorde les of 
argumentatie betekenis gaf.39 Die nadruk op variëteit en veranderlijkheid in bete-
kenistoekenning is bedoeld ter vermijding van de strikt functionalistische interpre-
taties en top-down-benaderingen waardoor eerdere studies gekenmerkt worden. 
Hetzelfde geldt voor de opvatting dat teksten passieve reflecties zijn van opinies 
en ideeën van een bepaalde groep en voor de (impliciete) aanname van het bestaan 
van culturele homogeniteit. Ook daaraan wordt geprobeerd in dit boek te ontko-
men. Het veelvuldig gebruik in recent cultuurhistorisch onderzoek van begrippen 
als ‘inventie’ en ‘toe-eigening’ met hun connotaties van flexibiliteit en variatie bin-
nen bredere sociale en culturele structuren is met de hier gekozen benadering in 
overeenstemming.40 

Hoe een zestiende-eeuwse lezer of toeschouwer een toneelopvoering of tekst 
incorporeerde, zich de inhoud ervan toe-eigende, valt echter vanwege het ontbre-
ken van bronnen met reacties en ervaringen moeilijk vast te stellen.41 Dit geldt in 
het bijzonder voor preken en toneelstukken, die beluisterd en bekeken werden 
door een sociaal, religieus en cultureel zeer gedifferentieerd publiek. We mogen 
echter aannemen dat een auteur die een boodschap wilde overdragen, aansloot bij 
de voorkennis en het verwachtingspatronen van zijn publiek.42 Door de toepas-
sing van literaire procedés kon de verwerking door lezers of toehoorders verder 
gestuurd worden.43 Met behulp van retorische stijlmiddelen, van exempla, metafo-
ren en allegorieën werden de door de auteur beoogde reacties en ervaringen op zijn 

37   Ibidem, 18-19; Ramakers 2003a, 14. 
38   Zie hierover onder andere: Frijhoff, 2003, 3-17.
39   Zie onder andere: Roest 1989, 472.
40   Frijhoff 2003; Burke 2005, 35-52; Burke 2006, 74-99.
41   Zie ook: Coigneau 1984, 48.
42   Roest 1989, 467; Moser 2001, 18. 
43   Reynaert 1994, 19-24; Zie ook: Fraeters 2004, 303-304.
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minst – zo mogen we aannemen – gedeeltelijk gerealiseerd.44 In het geval van de 
overdracht van sociaal-ethische opvattingen, die zich niet beperkte tot de propaga-
tie van uitsluitend inzichten maar die eveneens een bepaalde houding ten opzichte 
van de medemens zocht aan te kweken, rijst de vraag hoe dit effect werd bereikt. 
Immers, verschillende van de hier te behandelen bronnen trachtten een aanzet te 
geven tot concreet gedrag. De gepropageerde waarden werden impliciet of expli-
ciet verbonden met bepaalde normen voor de omgang met anderen, met concrete 
keuzes en handelingen.45

Gerelateerd aan de aandacht voor de receptie van teksten is de belangstelling 
voor wat Herman Pleij aanduidt als de ‘voltooiing’ van een geschreven of gedrukte 
tekst binnen concrete praktijken en milieus. De ‘stille’ tekst die ons is overgeleverd, 
kon in de semiorale context van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad im-
mers zijn voorgedragen, gespeeld en opgevoerd, waarbij toehoorders en toeschou-
wers dus het nodige te zien en te horen kregen en vaak ook zelf actief betrokken 
werden.46 Dit geldt in de eerste plaats voor toneel, waarin woord, beeld en geluid 
werden gecombineerd. Maar ook de receptie van geschreven en gedrukte teksten 
kon verder gaan dan simpelweg kennisname van de geschreven stof en individueel 
dan wel in groepsverband aanleiding geven voor bespreking, meditatie en bespie-
geling.47

Bronnen

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 
teksten die meer of minder uitgebreid ingaan op armenzorg en liefdadigheid. De 
nadruk ligt daarbij op teksten die op een of andere manier verbonden kunnen wor-
den met de voorbeeldsteden Den Bosch, Haarlem en Deventer. In eerste instan-
tie is uitgegaan van personen en organisaties aldaar die een rol hebben gespeeld in 
de educatie en morele vorming van stedelingen of van een specifieke groep binnen 
de stadsmuren. Daarnaast zijn de fondsen van de drukkers geïnventariseerd die in 
deze steden werkzaam waren (een volledig overzicht in bijlage 1).48 

Het merendeel van deze teksten dateert uit de zestiende en eerste helft van de ze-
ventiende eeuw. Ondanks het rijke literaire leven dat deze steden in de late middel-

44   Algemeen: Pleij 1994, 167-175; Pettegree 2005; zie voor afzonderlijke genres: De Wilde 2004, 18-21; 
Ramakers 2007, 197-226; Strietman 2006, 227-255. 
45   Aangehaald in: Bange 2007, 19.
46   Ramakers 2004, 127; Pleij 1991/1992, 169-175; Pleij 2003, 23-41.
47   Zie voor deze verwerking van teksten bij de Moderne Devoten: Mertens 1993, 17-20; voor gedrukte 
toneelteksten: Ramakers 1994, 129-133.
48   Gezocht is in de ISTC en de STCN. Voor Haarlem betreft het de fondsen van Jacob Bellaert, Johannes 
Andreae, Jan van Zuren, Antonis Ketel, Gilles Rooman en Daniel de Keyser; voor Deventer: Richard Pafraet, 
Jacob van Breda en Simon Steenbergen (zie ook: Simoni 1983); voor Den Bosch: Gerard van der Leempt, Jan van 
Turnhout, Jan van der Hatart, Jan Scheffer (zie ook: Van den Oord 1984).
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eeuwen gekend hebben, is het aantal bronnen dat dateert van voor het einde van de 
vijftiende eeuw voor Den Bosch, Haarlem en Deventer beperkt. Daarom is ervoor 
gekozen de beschikbare teksten te bestuderen tegen de achtergrond van een ruimer 
aantal Middelnederlandse teksten, waarover in de meeste gevallen een aanzienlijke 
hoeveelheid secundaire literatuur bestaat. Het gaat om teksten van onder anderen 
Jan van Boendale, Jan de Weert, Dirc van Delf en Willem van Hildegaersberch. 

Voor al deze teksten geldt dat ze passages bevatten over armen, armenzorg en 
liefdadigheid. Daarnaast delen ze een stedelijke context. Ze verschillen echter waar 
het gaat om de sociale afkomst van de auteur, de gelegenheden en activiteiten waar-
binnen ze functioneerden en de omvang en samenstelling van het publiek dat er 
kennis van nam. Dat geldt ook voor de overige bronnen waarop een beroep wordt 
gedaan. Het Latijnse schooltoneel bijvoorbeeld was gericht op scholieren en stede-
lingen die Latijn verstonden. Stadskronieken werden vooral door de bestuurlijke 
en ambtelijke elite geraadpleegd. Anders ligt dit voor het rederijkerstoneel. Van-
wege de belangrijke rol die de rederijkers speelden in het openbare leven van de 
stad bereikten hun teksten een veel groter publiek.

Het gegeven dat verschillende bronnen binnen verschillende sociale milieus 
functioneerden, heeft consequenties voor uitspraken die gedaan kunnen worden 
over de verspreiding van bepaalde denkbeelden binnen de stedelijke gemeenschap. 
Sommige noties, metaforen en persoonstypen zullen binnen de gemeenschap als 
geheel bekend zijn geweest, terwijl andere door een beperkte groep gedeeld zullen 
zijn. De verscheidenheid aan bronnenmateriaal maakt het mogelijk enerzijds ge-
meenschappelijke en breed verspreide opvattingen te achterhalen en anderzijds af-
wijkende ideeën waar te nemen.

Religieuze teksten voor leken

Sommige teksten komen op verschillende momenten aan de orde. Dat geldt in de 
eerste plaats voor een aantal moralistisch-didactische en catechetische teksten in de 
volkstaal, sommige op rijm, die in de vijftiende en zestiende eeuw in handschrift 
en druk in omloop waren. Sommige waren aanvankelijk bestemd voor priesters, 
die de inhoud ervan verwerkten in preken, godsdienstonderricht en zielzorg en 
zo een ruimer publiek bereikten. Andere kenden vanaf het begin een brede sociale 
verspreiding en circuleerden binnen religieuze gemeenschappen en onder leken.49 
Veelal gaat het om zogenoemde spiegels. Ze bevatten religieuze basiskennis, rie-
pen op tot zelfonderzoek (mede ter voorbereiding op de biecht) en gaven richtlij-
nen voor het dagelijks leven van de ware christen.50 Het geven van aalmoezen be-
hoorde tot de religieuze plichten die iedere laatmiddeleeuwse gelovige te vervullen 

49   Warnar 1993, 45-46; Pansters 2007, 87-89; Bange 2007, 27.
50   Bange 2007, 23-26.
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had. Liefdadigheid is dan ook een thema dat in een groot aantal van deze boekjes 
ter sprake komt. 

Het niveau en de omvang van deze teksten liepen uiteen van een opsomming 
van eenvoudige rijtjes met een korte toelichting tot ingewikkelde verhandelingen 
of traktaten waarin veel dieper op de stof werd ingegaan.51 Ondanks deze variatie 
in lengte en diepgang kennen de meeste eenzelfde structuur. De werken en werkjes 
bevatten catechetische rijtjes als de tien geboden, de twaalf geloofsartikelen en de 
zeven hoofdzonden. Ook de werken van barmhartigheid komen als reeks aan bod. 
Meestal gaan ze vergezeld van een uiteenzetting over het hoe en waarom van het 
geven van aalmoezen. Ook in andere passages wordt het belang van liefdadigheid 
en de verantwoordelijkheid voor de naaste ter sprake gebracht.

Vorm en inhoud van de teksten kenmerken zich door een grote mate van conti-
nuïteit. De structuur van de teksten is sterk bepaald door tradities en conventies, 
terwijl ook de geformuleerde denkbeelden stereotiep aandoen. Desondanks zijn 
ze vanwege hun praktische functie bestudeerd als bronnen voor laatmiddeleeuw-
se ‘mentaliteiten’ en het ‘laatmiddeleeuwse geestesleven’.52 In hoeverre de inhoud 
van deze teksten inderdaad gemeengoed was onder een brede groep gelovigen en 
daarmee representatief voor de denkwereld van de gewone leek – wie we daar ook 
precies onder moeten verstaan – valt moeilijk te zeggen. De verschillende spiegels, 
traktaten en leerdichten verschaffen hoe dan ook een gedetailleerd inzicht in het 
discours met betrekking tot armen, armenzorg en liefdadigheid waarmee laatmid-
deleeuwse stedelingen, individueel of in groepsverband, door middel van preken 
of door eigen lezing, werden geconfronteerd. Door na te gaan hoe dat vertoog in 
andere brontypen voorkomt, kan worden nagegaan hoe het door uiteenlopende 
groepen en instanties binnen de stadsmuren werd verwerkt en eventueel aange-
past. 

Titels die met de drie voorbeeldsteden verbonden kunnen worden zijn de Ker-
stenspiegel van de franciscaan Dirc Kolde van Munster en Des conincs summe, een 
biechtspiegel die in 1484 werd gedrukt bij de Haarlemse drukker Jacob Bellaert.53 
De laatste vormt een bewerking van de aan de Franse koning Filips III (1270-1285) 
opgedragen Somme le roy, die in 1402 werd vertaald door de lekenbroeder Jan van 
Brederode (ca. 1370-1415).54 In de loop van de vijftiende eeuw volgden verschil-
lende afschriften en later ook drukken, waaronder de Haarlemse. In Des conincs 
summe (1484) wordt uitgebreid stilgestaan bij de werken van barmhartigheid. In 
hetzelfde jaar als Des conincs summe verscheen bij Bellaert nog de exempelbundel 
Der zielen troost (1484). Het omvangrijke boekwerk is gestructureerd volgens de 
tien geboden en bevat honderden exempla, onder meer met betrekking tot het ge-

51   Warnar 1993, 40. 
52   Bange 2007, 194-197.
53   Zie over Bellaert: Keesman 1993.
54   Van Oostrom 1996.
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ven van aalmoezen, de omgang met goederen en bezit en de gevolgen van woeker. 
Deze teksten zullen worden aangevuld met passages uit andere, kleinere en gro-

tere, moralistisch-didactische en catechetische werken die in de vijftiende eeuw in 
de Nederlanden in omloop waren en die lessen bevatten voor het religieuze leven 
van leken. Een daarvan is het Cancellierboeck, een Nederlandstalige bewerking 
van een aantal Latijnse traktaten dat de lezer onder meer moest voorbereiden op 
de biecht. In een apart hoofdstuk komt de verantwoording volgens de werken van 
barmhartigheid ter sprake. Twee werkjes, de Spieghel ofte reghel der kersten ghe-
love (ca. 1462) en de Tafel des kersteliken leven (1478), bevatten aanwijzingen voor 
een christelijk leven in de praktijk van alledag, waarvan ook de zorg voor armen 
deel uitmaakte. Van een andere orde is de Tafel der kersten ghelove van de Haagse 
hofprediker Dirc van Delf, een omvangrijk catechetisch werk dat hij in 1404 op-
droeg aan graaf Albrecht van Beieren. De auteur staat uitgebreid stil bij zowel de 
geestelijke als de lichamelijke werken van barmhartigheid. Uit dezelfde periode 
dateert de Spiegel der sonden. Deze volgens de zeven doodzonden gestructureer-
de biechtspiegel bespreekt bij de zonde van de gierigheid het belang van het geven 
van aalmoezen. 

Moderne devoten

Via preek, biecht en catechese bereikte de inhoud van al deze teksten een groter 
publiek. Daarnaast werden ze gelezen binnen de semireligieuze gemeenschappen 
die binnen de laatmiddeleeuwse stad hun huizen hadden.55 Aan het einde van de 
veertiende eeuw kende de stichting van nieuwe religieuze gemeenschappen onder 
invloed van de Moderne Devotie een nieuwe impuls.56 Deventer vormde een be-
langrijk centrum van deze beweging. Rond 1400 herbergde de stad één fraterhuis 
en maar liefst vijf zusterhuizen.57 Van daaruit werd zielzorg verricht, vooral onder 
scholieren van de Latijnse school.58 Daarnaast konden geïnteresseerde stedelingen 
op zon- en feestdagen de ‘collaties’ – preken – bijwonen die in verschillende hui-
zen werden gehouden.59

De moderne devoten hebben een grote hoeveelheid teksten nagelaten, varië-
rend van necrologieën en historiografische teksten tot statuten, brieven en preken. 
Geestelijke voormannen formuleerden aanbevelingen en richtlijnen voor het per-
soonlijk leven en de gemeenschap als geheel. Ook een thema als religieuze armoe-
de kwam daarbij ter sprake, bijvoorbeeld in de Tractatus de paupertate van Geert 
Grote (†1384). Voordien was hij in zijn Contra turrim traiectensem ingegaan op de 

55   Mertens 1993, 12-13.
56   Weiler 1997.
57   Bollmann 2006, 40.
58   Goudriaan 2002, 3; Weiler 1995.
59   Van Engen 1988, 189, n. 31.
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plicht van de kerk een deel van haar inkomsten te besteden aan armenzorg. Een an-
der genre waarin armoede en liefdadigheid ter sprake komt, wordt gevormd door 
de zogenoemde ‘viten’. Deze levensbeschrijvingen van overleden broeders en zus-
ters circuleerden binnen de huizen en werden verwerkt in de eerdergenoemde ‘col-
laties’ voor bewoners en belangstellende leken.60 Hun vrome levenswijze gold im-
mers als exemplarisch. Daarin kwam ook de zelfverkozen armoede ter sprake en de 
wijze waarop de overledenen daaraan invulling hadden gegeven. In die zin vormen 
deze levens een interessante bron voor de uiteenlopende betekenissen die in krin-
gen van moderne devoten aan religieuze armoede werden verbonden.  

De Latijnse school

Daarnaast ontwikkelde Deventer zich aan het einde van de vijftiende eeuw tot een 
belangrijk drukkerscentrum.61 Vanaf 1477 was Richard Pafraet (1455-1512) actief, 
die er in acht jaar tijd 81 edities zou verzorgen.62 In 1483 vestigde zich met Jacob 
van Breda nog een tweede drukker in de IJsselstad. Hij zou tot 1518 eveneens de 
nodige uitgaven produceren. Binnen hun fondsen namen klassieke en theologi-
sche teksten een belangrijke plaats in. Sommige, zoals van Cicero, Terentius en 
Aesopus, behoorden tot het curriculum van de Latijnse school. Hetzelfde geldt 
voor contemporaine werken als de Colloquia en de De civilitate morum van Eras-
mus (ca. 1466-1536).63 Met name aan het einde van de vijftiende eeuw, ten tijde van 
het rectorschap van Alexander Hegius (1439/1440-1498), tevens huisgenoot van 
Pafraet, trok de Latijnse school studenten uit binnen- en buitenland.64 In de over-
geleverde teksten en gedichten van Hegius, zoals zijn Carmina, komen armenzorg 
en liefdadigheid niet ter sprake.65 Dat gebeurt wel in boekjes als de Disticha Catonis 
of de Dialogus seu collationes Salomonis et Macrolphi, die rond 1500 verschillen-
de malen herdrukt en zeer waarschijnlijk op de Latijnse school gebruikt werden. 
Ze bevatten uitspraken over bedelarij, arbeid en spaarzaamheid. Hetzelfde geldt 
voor het Tobiae liber, dat aan de hand van het Bijbelboek Tobias levenslessen voor 
de jeugd presenteert.66 Zorg voor de arme vormt daarin een terugkerend thema.

Verder heeft een aantal oud-leerlingen van de Deventer Latijnse school zich uit-
gelaten over armenzorg en liefdadigheid in de stad. Interessant is het reisverslag 
Odeporicon (1507) van Johannes Butzbach (1477-1516), die enkele jaren achtereen 
de school bezocht. Hij staat uitgebreid stil bij zijn ervaringen als bedelstudent en 
de liefdadigheid die de Deventenaren hem in dit verband betoonden. Dat is even-

60   Zie over deze viten als genre: Scheepsma 1996, 214-216, 227; zie ook: Van Engen 1988, 189, n. 31.
61   Koch 1977, 54-69; Hartong 1988, 60.
62   Ibidem, 58.
63   Bot 1955, 137, 142, 143, 156, 157.
64   Moes-Jonasse 1998.
65   Bedeaux 1998.
66   Tobiae liber ca. 1515.
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eens het geval in een brief van Arnoldus Heymerick (†1491), scholier en later ka-
nunnik van de Grote Kerk,67 en in de lofdichten op de IJsselstad van een andere 
oud-leerling, Joannes Murmellius (ca. 1480-1517).68 

Eveneens gerelateerd aan de Latijnse school waren de opvoeringen van toneel-
stukken die een vast onderdeel van het curriculum vormden.69 Gebruikmakend van 
Bijbelse en historische onderwerpen schreven verschillende zestiende-eeuwse rec-
toren zelf tragedies en komedies waarin deugden en handelingen ter navolging (of 
hun tegendelen) werden uitgebeeld. Dit gold onder meer voor de uit Den Bosch 
afkomstige Georgius Macropedius (1487-1558). Zijn Lazarus mendicus bood een 
dramatisering van de Bijbelse parabel van Lazarus en de rijke vrek, een regelmatig 
terugkerend thema in het spreken over liefdadigheid. Verder kan gewezen worden 
op de Tobaeus (1598) van de Bossche humanist, rector van het Rijke Fraterhuis en 
schoolmeester Petrus Vladeraccus (1571-1618). Ook Cornelius Schonaeus (1541-
1611), rector van de Latijnse school in Haarlem schreef een komedie over Tobaeus. 
Het leven van vader Tobias en dat van zijn gelijknamige zoon bood aanknopings-
punten voor morele bespiegelingen van uiteenlopende aard, ook over liefdadig-
heid. Verder schreef Schonaeus ter gelegenheid van het reeds genoemde Haarlem-
se rederijkersfestival van 1606 een Fabula comica, opgevoerd door zijn scholieren. 
Het stuk staat geheel in het teken van het doel van de loterij: het nieuw te bouwen 
oudemannenhuis. 

Latijn was de lingua franca van humanistisch geschoolden, die over tal van maat-
schappelijke kwesties schreven en discussieerden. Bovenstaande teksten en toneel-
stukken, die slechts een klein deel vormen van dit discours, waren in eerste in-
stantie slechts toegankelijk voor hen die deze taal beheersten. Maar de Latijnse en 
volkstalige cultuur waren in de zestiende eeuw niet strikt van elkaar gescheiden. 
Er vond de nodige vermenging en uitwisseling plaats. In de zojuist genoemde Fa-
bula comica bijvoorbeeld wordt de Latijnse speltekst afgewisseld met volkstalige 
refreinen. Culturele intermediairs speelden hierbij een cruciale rol. Zo iemand was 
Dirck Volckertsz Coornhert (1522-1590), die zich in 1546 in Haarlem had geves-
tigd. Hij schreef een aantal volkstalige gedichten, toneelstukken en dialogen die 
gericht waren op belering van zijn medeburgers. Via vertalingen en bewerkingen 
maakte hij bovendien een aantal klassieke teksten toegankelijk voor een niet-La-
tijnkundig publiek.70 Een voorbeeld vormt het leerdicht Vant loeye en leckere le-
ven, een vertaling van een gedicht van Pandolphus Collenutius. Coornhert droeg 
het 1582 op aan de Haarlemse burgemeester Pieter Jansz Kies, die zich in deze pe-
riode oriënteerde op hervormingen binnen het stedelijk armenzorgstelsel.71 Ook in 

67   Schröder 1925; Koch 1977; Butzbach 1991, 284-285. 
68   Groenland 2005, 53. 
69   Bloemendal 2003; Van de Venne 2004, 15-16.
70   Fleurkens 1993, 63-65; Buys 2005, 30-34.
71   Fleurkens 1993, 70. In 1620 verscheen het werkje nogmaals samen met Coornherts embleembundel Recht 
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Coornherts oorspronkelijke oeuvre komen onderwerpen als armoede, armenzorg 
en naastenliefde regelmatig voor.72 

Coornhert was in Haarlem werkzaam als notaris en stadssecretaris. Bovendien 
vervulde hij een spilfunctie binnen humanistisch-intellectuele kringen in zijn stad. 
Geleerden als Hadrianus Junius (1511-1575), Quirinus Talesius (1505-1573) en 
Cornelius Schoneaus behoorden tot zijn vriendenkring.73 Daarnaast werkte hij als 
graveur nauw samen met de schilders Maarten van Heemskerck (1498-1574) en 
Hendrick Goltzius. Met elk van hen ontwierp hij verschillende prenten en prent-
reeksen waarin caritas aan de orde werd gesteld, zoals die over de werken van barm-
hartigheid en de barmhartige Samaritaan. Ze zijn in dit onderzoek meegenomen. 

Rederijkers

Vanwege zijn vertalingen wordt Coornhert beschouwd als een intermediair tus-
sen volkstalige en Latijnstalige kringen. Een vergelijkbare rol vervulden de rederij-
kerskamers die in verschillende dorpen en steden actief waren. Binnen het geheel 
van teksten dat voor deze studie bekeken is, neemt het rederijkerstoneel een pro-
minente plaats in. Het vormde een vast onderdeel van de stedelijke feestcultuur in 
Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland. Processies en ommegangen, jaarmark-
ten, kermissen en bijzondere gebeurtenissen waren aanleiding voor de opvoering 
van zinnespelen en kluchten en het tonen van tableaux vivants.74 Vanaf het einde 
van de vijftiende eeuw groeide de betekenis van rederijkerskamers. In ’s-Herto-
genbosch waren in deze periode maar liefst vijf gezelschappen actief die zichzelf 
als rederijkers omschreven. De kamer Mozes Doorn genoot een aparte status en 
was het enige genootschap dat officiële erkenning genoot.75 Het is niet duidelijk of 
in Deventer ook een kamer actief is geweest. In de stadsrekeningen van 1546, 1561 
en 1565 zijn vermeldingen te vinden van een groep toneelspelers die als rederij-
kers wordt omschreven. De betreffende kamer zou voor 1546 zijn opgericht, maar 
werd in 1580 weer opgeheven.76 Officiële, door de stad gesubsidieerde toneelop-
voeringen werden in Deventer voornamelijk verzorgd door gilden en scholieren.77 
Voor zowel Den Bosch als Deventer zijn geen spelteksten bewaard gebleven waar-
in armenzorg en liefdadigheid centraal staan.78

Anders ligt dit voor Haarlem. In de tweede helft van de zestiende eeuw waren 

ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have. 
72   Bonger 1978, 310-313.
73   Van Dixhoorn 2009, 274-275; Bonger 2004, 27.
74   Ramakers 1998; Van Dixhoorn 2009. 
75   Ramakers 1998, 48-53. 
76   Hollaar en Van den Elzen 1980, 422-423; Van Dixhoorn 2009, 40, 55.
77   Hollaar en Van den Elzen 1980, 415-421.
78   Uitzondering vormt de bijdrage van de Bossche kamer aan het Antwerps landjuweel van 1561. Zie hiervoor: 
Vandommele 2011, 32, 325-326.
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hier twee en later drie kamers actief. Van de oude rederijkerskamer Trou Moet 
Blijcken is een omvangrijke verzameling toneelstukken overgeleverd die in 1600 
werd samengesteld door een van de bestuursleden, Goossen ten Berch. Van de 
veertien banden die deze collectie oorspronkelijk telde, zijn er elf bewaard geble-
ven.79 Het overgrote deel van deze spelen dateert uit de periode 1577-1600.80 Lief-
dadigheid en armenzorg zijn thema’s die in verschillende spelen ter sprake komen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld in de zinnespelen van de Haarlemse rederijker Louris 
Jansz (ca. 1520-ca. 1589) die in de collectie zijn opgenomen of het spel Sommich 
Mensch en het huijs van Nering van zijn collega-factor Pieter Aelbertsz.

Naast de collectie van Trou Moet Blijcken vormt de bundel met bijdragen aan 
het Haarlemse rederijkersfestival van 1606 een belangrijke bron. Deze verscheen 
in 1607 onder de titel Const-thoonende Iuweel bij de Zwolse drukker Zacharias 
Heyns.81 Tijdens het festival hadden de deelnemende kamers in uiteenlopende gen-
res – intredes, zinnespelen, refreinen en liederen – gereflecteerd op liefdadigheid 
en daaraan gerelateerde thema’s. De voordrachten en opvoeringen hadden in het 
openbaar – op de Grote Markt – plaatsgevonden, en van heinde en verre waren toe-
schouwers naar de stad gekomen om de bijdragen te zien en te horen.

In enkele recente studies is de centrale rol benadrukt die vroegmoderne rede-
rijkerskamers speelden in de meningsvorming over uiteenlopende kwesties.82 Die 
betrof zowel de eigen leden (via de wekelijkse, overwegend besloten kamerbijeen-
komsten) als het grotere publiek (via de openbare toneelopvoeringen op markt en 
straat). Vooral wedstrijden, zoals de Haarlemse van 1606, vormden in dit opzicht 
belangrijke ‘knooppunten’, ook in die zin dat door de deelname van kamers uit 
verschillende steden en dorpen een dwarsdoorsnede van de publieke opinie, een 
gemene deler van verschillende naast elkaar bestaande opvattingen werd gepresen-
teerd. Doorgaans waren de wedstrijden gewijd aan een actueel thema dat vooraf in 
de vorm van een vraag aan de deelnemende kamers werd voorgelegd. In verschil-
lende genres reflecteerden de kamers op maatschappelijke, politieke en religieuze 
vraagstukken. Tegelijkertijd gebeurde dit aan de orde stellen van actuele kwesties 
op een specifieke manier. Polemisch waren de rederijkersspelen over het algemeen 
niet. Scherpe discussies ontbraken vaak, evenals uitgesproken standpunten. Deze 
voorzichtigheid zal mede hebben samengehangen met het feit dat de opvoeringen 
plaatsvonden in de volle openbaarheid. Al te harde kritiek op wereldlijke en ker-
kelijke autoriteiten kon men zich daarin moeilijk permitteren. Kamers waren vaak 
ook verplicht hun spelteksten voor opvoering door kerkelijke of stedelijke over-
heden te laten goedkeuren.83 Veel meer echter lijkt deze gematigdheid en afwezig-

79   Trou moet blijcken 1992-1998.
80   Ramakers 2003, 111-114.
81   Const-thoonende iuweel 1607; Ramakers 1998, 130-131.
82   Van Dixhoorn 2009; Ramakers 2001b, 178-179, 184-185.
83   Van Dixhoorn 2009, 216-217; Ramakers 2007; Spaans 2007.
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heid van scherpte samen te hangen met de doelstellingen die rederijkers rond 1600 
aan hun publieke opvoeringen toeschreven. Die waren gericht op het presenteren 
van gedragsmodellen om in de actuele omstandigheden de juiste beslissingen en 
keuzes te maken. Dit geldt in ieder geval voor de wijze waarop tijdens het Haar-
lemse festival van 1606 thema’s als armenzorg en liefdadigheid aan de orde wer-
den gesteld. 

In de prologen tot de spelen en in de spelteksten zelf komt deze doelstelling 
expliciet ter sprake. Naast traditionele motivaties, zoals het verschaffen van ‘ver-
maeck’, wordt regelmatig ook het verlangen genoemd het publiek te ‘bewegen’. 
Wat de toeschouwers in het vervolg van de opvoering op het toneelpodium zagen 
gebeuren, moest resulteren in een innerlijk meeleven met het lot van de arme. Dit 
van binnen gevoelde mededogen leidde, als het goed was, weer tot daden, in casu 
tot daden van barmhartigheid. Het brandende hart, een vast attribuut van zestien-
de-eeuwse personificaties van caritas, vormde de ultieme verbeelding van deze ge-
dachte. In deze context is het woord ‘bewegen’ ook verbonden met de notie van 
het movere, een van de doelstellingen van de klassieke retorica, die de rederijkers 
in hun toneelstukken zochten te doen herleven.84 Het was de bedoeling een be-
paalde houding ten opzichte van de armen over te dragen. Toeschouwers moes-
ten worden aangezet tot gedrag dat voortkwam uit hun binnenste, vanuit een ge-
raakt hart. 

In de proloog van het spel van de kamer van Schiedam wordt gewezen op de el-
lende en armoede van de oude mannen en op het doel hen te ‘gaen stellen voor het 
ooch als in een spiegel claer’.85 Door middel van toneel kon de miserabele situatie 
waarin de armen verkeerden treffend in beeld worden gebracht. In het spel was het 
optreden van de arme oude man met de nodige pathos omkleed. Dit om het no-
dige medelijden op te wekken bij de toeschouwers. Een personage genaamd Den 
Troosteloosen Armen spreekt de hoop uit dat het hart van de mensfiguur – de re-
presentant van het stedelijke collectief die in deze en andere stukken doorgaans de 
hoofdrol vervult – gebroken zal worden door het aanschouwen van zijn nood en 
ellende. De mensfiguur wordt dan ook opgeroepen te kijken naar de ellende van de 
armen: ‘Och vriendt siet dees traghe handen, en vercrompen beenen, / Laet u dit 
bewegen, wil liefdich ons armoede ter herten trecken’.86

De wens tot morele onderwijzing herkennen we ook in de dramaturgie van het 
zinnespel, het hoogste toneelgenre dat de rederijkers kenden en derhalve de be-
langrijkste wedstrijdcategorie. In monologen en dialogen tussen de verschillende 
personages konden argumenten, redeneringen en motieven worden uitgewisseld.87 
Lerende instanties gaven wijze raadgevingen aan de mensfiguur. Daarnaast konden 

84   Ramakers 2007; Ramakers 2011; Ramakers 2012b.
85   Const-thoonende iuweel 1607, f. M1r.-v.
86   Ibidem, f. Ddd2r.
87   Zie over dit betoogelement in zinnespelen: Spies 1990, 139-150; Ramakers 2001b, 181-183.
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visuele middelen worden ingezet, zoals het toneeldecor of het uiterlijk van de per-
sonages, hun kleding, houding, gezichtsuitdrukking en de attributen die zij bij zich 
droegen. Ze moesten de verbale argumenten illustreren en verduidelijken. Hetzelf-
de geldt voor het gebruik van togen, levende beelden of tableaux vivants, die veelal 
aan het einde van het spel werden getoond en waarin het antwoord op de vooraf 
gestelde centrale vraag werd verbeeld. De betekenis van het getoonde werd daarbij 
vaak nog eens verbaal toegelicht en uitgelegd, zodat die het publiek niet kon ont-
gaan.88 Een ander belangrijk instructiemiddel van het zinnespel waren de personi-
ficaties: de allegorische personages en hun dito attributen, die abstracte begrippen 
en noties belichaamden en waarmee complexe gedachtegangen en mentale proces-
sen konden worden uitgebeeld en verduidelijkt.89 

De Haarlemse spelen van 1606 vormen een interessante bron voor opvattingen 
over armenzorg en liefdadigheid zoals die in deze periode in het openbaar werden 
uitgedragen. Juist in deze periode stond de organisatie van het stedelijk armen-
zorgsysteem in verschillende steden volop in de belangstelling. In hun toneelop-
voeringen stonden de rederijkers stil bij een aantal actuele punten die rond 1600 
speelden, zoals de noodzakelijke herformulering van traditionele noties en argu-
menten na de Reformatie en de positie van het stadsbestuur als centrale autoriteit 
waar het ging om de inrichting van de armenzorg. Binnen het geheel van dit boek 
nemen de Haarlemse spelen dan ook een prominente plaats in. 

Historiografische teksten

Ten slotte zijn voor zowel Den Bosch, Haarlem en Deventer verschillende histo-
riografische teksten beschikbaar. In de Noordelijke Nederlanden doen historische 
beschrijvingen van steden en hun inwoners vanaf de tweede helft van de vijftiende 
eeuw hun intrede. Voorbeelden zijn de Kamper kronijcken, de Rotterdamse kro-
niek van de stadssecretaris Jan Allertz en de kroniek van Peter van Os, waarin de 
geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en het hertogdom Brabant wordt verhaald.90 
Schepenklerken en stadssecretarissen hadden een belangrijk aandeel in deze eerste 
vormen van stedelijke historiografie. Beroepshalve hadden zij direct toegang tot 
de juridische documenten van de stad, de privileges waarin de stedelijke rechten 
en vrijheden waren vastgelegd en de keuren die door de eeuwen heen waren uitge-
vaardigd. Daarnaast waren zij vaak direct betrokken bij de bestuurlijke en diplo-
matieke activiteiten van de stedelijke magistraat.91 In deze vroege kronieken wordt 
dan ook de nodige aandacht besteed aan de privileges waarin de rechten van de stad 

88   Ramakers 2001a, 244-245. 
89   Voor een uitgebreide bespreking van allegorische personificaties in het zinnespel: Ramakers 2008, 65-66, 
70-71.
90   Santing 2001, 81-82; Blockmans 1998; Van Os 1997, 35-36.
91   Honemann 1983, 320-353; Peters 1991, 39-40.
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waren vastgelegd en de activiteiten en besluiten die het stadsbestuur in moeilijke 
tijden had genomen. Ze fungeerden dan ook in de eerste plaats als praktisch en be-
stuurlijk naslagwerk voor stedelijke ambtenaren en de magistraat.92

Bespiegelingen over armenzorg en liefdadigheid ontbreken in de kroniek van 
Peter van Os. Anders ligt dat bij twee Bossche kronieken die in de zestiende eeuw 
werden geschreven door de priester Willem Molius (ca. 1500-1565) en een familie-
lid van hem, Albertus Cuperinus (ca. 1500-ca. 1560).93 Beiden staan uitgebreid stil 
bij de armenzorginstellingen in hun stad en bij de liefdadigheid die de Bosschena-
ren in het verleden aan elkaar en aan anderen hadden bewezen. De aandacht voor 
deze thema’s hangt samen met zestiende-eeuwse ideeën over de morele werking 
van de kennis van het verleden. Volgens Cuperinus waren kronieken ‘meesteresse 
des leven’, waardoor de lezer zich kon laten instrueren.94 Aan de hand van concre-
te situaties uit het verleden gaven ze de lezer lessen die van belang waren voor het 
heden. Ook de omgang met armen en de noodzaak tot onderlinge solidariteit kwa-
men in dit verband aan bod.

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw doet in de Noordelijke Nederlanden 
de historische geografie haar intrede.95 Voorbeelden zijn onder meer de stadsbe-
schrijvingen van de Haarlemse predikant Samuel Ampzing (1595-1632), die van de 
oud-rector van de Latijnse school Theodorius Schrevelius (1572-1649) en die van 
de kroniekschrijver Jacob van Oudenhoven (1600/1601-1690). Het ging doorgaans 
om lijvige werken waarin een beschrijving van de stedelijke ruimte gecombineerd 
werd met een uiteenzetting over het roemrijke verleden van de stad. Ook bestuur-
lijke organisaties komen aan de orde, evenals stedelijke gewoonten en gebruiken en 
biografieën van befaamde burgers. Hoewel deels bepaald door conventies en vaste 
thema’s werd op deze manier een beeld geconstrueerd van de stad, van haar inwo-
ners, het verleden en de eigen tijd. 

Interessant is de wijze waarop ze de stedelijke armenzorginstellingen presente-
ren. In verschillende zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen krijgen die de nodige 
aandacht. Zo besteedt Ampzing ruim twintig pagina’s aan de verschillende instel-
lingen die op dit gebied in zijn stad actief waren. Hetzelfde geldt voor Schrevelius 
en Van Oudenhoven. Zij gaan onder meer in op de oorsprong van deze huizen en 
op de liefdadigheid en vrijgevigheid van burgers die daaraan ten grondslag lag. Een 
goed functionerend stedelijk armensysteem was in de zeventiende eeuw een zaak 
van stedelijke trots. De instellingen waren, stelt Ampzing in zijn kroniek, het re-
sultaat van het roemwaardige beleid van het stadsbestuur en een bewijs van de god-
zaligheid van zijn leden. Hetzelfde geldt voor de liefdadigheid en vrijgevigheid van 
de Haarlemmers, die die van de bewoners van andere steden verre zou overstijgen. 

92   Blockmans 1998, 142; Santing 2001, 86.
93   Molius 2003; Cuperinus 1848.
94   Cuperinus 1848, 4.
95   Haitsma Mulier 1993, 97-116; Van Nierop 1993, 268, 273-280; Verbaan 2011. 
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Zulke beweringen worden ook gedaan in zestiende-eeuwse stedendichten.96 Kro-
nieken verschaffen aldus inzicht in de betekenis van armenzorg en liefdadigheid 
voor het stedelijk zelfbeeld. 

Opbouw

In dit boek wordt een langetermijnanalyse van noties, metaforen en persoonstypen 
die een centrale rol spelen in het denken over armen, armenzorg en liefdadigheid, 
afgewisseld met drie casestudies. Enerzijds zal gezocht worden naar continuïteiten 
en veranderingen (een diachroon perspectief), terwijl de drie casestudies beogen de 
rol en betekenis van die denkbeelden te illustreren aan een concrete stad en periode 
(een synchroon perspectief). De noties, metaforen en persoonstypen komen ver-
deeld over drie delen aan de orde. Ze boden eeuwenlang een geschikte vorm om 
denkbeelden met betrekking tot armen, armenzorg en liefdadigheid te verwoor-
den en uit te dragen.97 Gekozen is voor de notie van de werken van barmhartigheid 
(Deel i), een aantal exemplarische typen van weldoeners en hun tegenpolen (Deel 
ii) en een aantal beelden van armen (Deel iii). Nagegaan zal worden hoe deze no-
ties, typen en beelden vanaf de veertiende tot in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw werden ingevuld, om zodoende een aantal constanten en wijzigingen in het 
denken en spreken over armen, armenzorg en liefdadigheid in kaart te brengen. 

De drie casestudies zoomen in op drie actoren afkomstig uit de voorbeeldste-
den Den Bosch, Haarlem en Deventer. Aan de hand van deze personen en hun 
teksten wordt nagegaan hoe een aantal van de noties, metaforen en persoonstypen 
die in de eerste drie delen aan de orde komen, in een concrete situatie werden ver-
werkt en ingezet. 98 Naast het feit dat zij in hun werk thema’s als sociale solidariteit 
en verantwoordelijkheid aan de orde stelden, geldt voor alle drie dat zij verbon-
den waren aan een instelling die actief was op het gebied van armenzorg en liefda-
digheid. Gekozen is voor de Bossche priester Willem Molius (ca. 1500-1565), de 
Haarlemse rederijker Louris Jansz (ca. 1520-ca. 1589) en de Deventer predikant 
Ja cob Revius (1586-1658). Deze personen stonden midden in het maatschappelijk 
leven van hun steden en maakten deel uit van verschillende culturele verbanden 
en netwerken. Hun teksten, meer in het bijzonder de daarin verwoorde sociaal-
ethische denkbeelden, kunnen gezien worden als verhandelingen en verwerkingen 
van de verschillende denkbeelden waarmee zij via discussies, contacten in verschil-
lende circuits en het zelf lezen van teksten in aanraking waren gekomen. Tegelij-
kertijd zagen zij, vaak ook naar aanleiding van concrete actuele omstandigheden, 
voor zichzelf een rol in het overdragen van morele lessen met betrekking tot so-

96   Slits 1990, 68, 70. 
97   Roest 1989, 473. 
98   Zie ook: Künzel 1997, 23-25. 
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ciaal-ethische kwesties aan hun stadgenoten. Vanwege de verwevenheid met hun 
biografie zijn de casestudies portretten geworden van de auteurs en hun stad in de 
besproken periodes.
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Deel i
De werken van barmhartigheid
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Introductie

Laatmiddeleeuwse liefdadigheid wordt doorgaans gekwalificeerd als een vorm van 
sociale zorg die behoorde tot het religieuze domein, waarvan naast religieuze idee-
en en gebruiken ook religieuze personen en instanties deel uitmaakten. Het ideo-
logisch fundament ervan werd gevormd door de werken van barmhartigheid. Ze 
moesten aanzetten tot ongedifferentieerd en vrijwillig hulpbetoon aan armen en 
hulpbehoevenden. De Kerk was de belangrijkste animator van zowel theorie als 
praktijk. De Bijbel fungeerde als belangrijke bron voor de argumenten en motieven 
die werden ingezet om gelovigen aan te sporen hun naasten terzijde te staan. Im-
mers, liefdadigheid had consequenties voor het zielenheil van de gever. Ze vormde 
een belangrijke toetssteen tijdens het oordeel dat op de Jongste Dag over de gelo-
vige geveld zou worden: hemels geluk of helse straf.

Terwijl liefdadigheid een cruciale rol werd toegedicht in de verticale relatie tus-
sen individu en God, kreeg ze concreet gestalte in de horizontale relaties tussen 
mensen onderling en had ze implicaties voor de verhouding met de medemens. Het 
ging in feite om het gedrag ten opzichte van personen die men tegenkwam op straat 
of met wie men samenleefde. Religieuze en sociale waarden waren aldus onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Wie zijn zielenheil veilig wenste te stellen door een 
stichting ten behoeve van lokale armen, leverde daarmee tegelijkertijd een bijdrage 
aan het welzijn van de gemeenschap.

De notie van de werken van barmhartigheid leende zich bij uitstek om de ver-
wevenheid van religieuze observantie en sociaal handelen te onderbouwen. De ba-
sis ervan werd gevormd door een passage uit het evangelie van Mattheüs (Matth. 
25:31-46). Daar staat hoe Jezus zijn discipelen informeert over de gang van zaken 
op de Dag des Oordeels. Alle mensen die leven en geleefd hebben zullen voor Zijn 
troon verschijnen om in twee groepen te worden verdeeld. De ‘schapen’ aan de 
rechterhand van Christus zullen het eeuwige koninkrijk erven. De ‘bokken’ daar-
entegen worden vervloekt en verbannen naar het eeuwige vuur. Deze cruciale want 
altijddurende scheiding tussen de twee groepen is afhankelijk van de vraag in hoe-
verre men tijdens het aardse leven barmhartigheid heeft getoond aan Christus zelf. 
Op de vraag hoe dit spijzigen, laven, kleden en herbergen van Christus moet ge-
schieden en waar men Hem ziek of gevangen kan aantreffen, verwijst Jezus naar de 
onaanzienlijksten van Zijn broeders en zusters: de armen. Wie aan hen deze daden 
heeft bewezen, heeft ze aan Christus zelf gedaan. Wie echter zijn plicht ten opzich-
te van deze ‘minsten’ of ‘onaanzienlijksten’ verwaarloost, wacht eeuwige verdoe-
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menis. Enerzijds plaatst de notie van de werken van barmhartigheid het gedrag ten 
opzichte van de arme medemens dus in het perspectief van het hiernamaals en het 
Laatste Oordeel. Anderzijds krijgt de religieuze plicht barmhartigheid te bewijzen 
aan Christus concreet gestalte in de houding ten opzichte van de arme op aarde. 

Vanaf het ontstaan van de eerste gasthuizen en hospitalen in de steden van de 
Noordelijke Nederlanden werd door verschillende groepen, in diverse vormen en 
in uiteenlopende contexten aan de notie van de werken van barmhartigheid gere-
fereerd. Op vaste tijden van het jaar kwam de passage uit het Mattheüs-evangelie 
voorbij in preken. In de meeste laatmiddeleeuwse catechetische teksten vormen ze 
een terugkerend rijtje. In gasthuizen hingen schilderijen en stonden beeldengroe-
pen die de werken visualiseerden. Testamenten en notariële akten refereerden aan 
de notie, terwijl humanisten als Dirck Volckertsz Coornhert en Hendrik Goltzius 
(1558-1617) prentseries vervaardigden waarin de werken centraal stonden. Ook in 
verschillende rederijkersspelen werd het thema verwerkt. 

In dit deel wordt beschreven hoe de notie van de werken van barmhartigheid 
door de eeuwen heen in verschillende contexten werd ingezet. In hoeverre zijn 
daarbij verschuivingen en veranderingen aan te wijzen? Luidde de Reformatie met 
haar afwijzing van goede werken als heilsmiddel ook een verandering in in het 
barmhartigheidsdiscours? En meer in het algemeen: hoe en waarom greep men 
eeuwenlang telkens weer op het motief terug? In hoofdstuk 1 ligt het accent op het 
idee van barmhartigheid als religieuze plicht. Aan de hand van passages uit veer-
tiende- en vijftiende-eeuwse catechetische teksten zal worden nagegaan op welke 
wijze deze plicht aan laatmiddeleeuwse gelovigen werd voorgehouden. In zulke 
werken ging het uiteindelijk om het zielenheil van de lezer of toehoorder. Wanneer 
deze teksten ingingen op het geven van aalmoezen of het betonen van barmhartig-
heid stond de verticale relatie tussen God en weldoener centraal. Tegelijk bevatten 
ze verschillende bepalingen die betrekking hebben op de houding van de laatste te-
genover de arme. Barmhartigheid diende voort te komen uit een toestand van me-
delijden met en getroffen zijn door het lot van de medemens. 

Hoofdstuk 2 gaat in op het gebruik van de notie in de stedelijke armenzorgprak-
tijk. Vanaf de vijftiende eeuw is te zien hoe verschillende groepen in de stad hun ac-
tiviteiten op het gebied van armenzorg presenteerden en omlijstten met het motief 
van de werken van barmhartigheid. Bovendien kreeg de notie in de zestiende eeuw 
een belangrijke plaats in het humanistisch vertoog over het actieve christelijke le-
ven, zoals onder meer is terug te zien in het literaire oeuvre van Coornhert. Ook in 
de decennia na de Opstand en de Reformatie bleven de werken van barmhartigheid 
een middel om aan te zetten tot liefdadigheid. Tegelijkertijd vroeg de veranderde 
constellatie om een nieuwe uitwerking ervan.
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1 Barmhartigheid als religieuze plicht

1.1  Inleiding

Het is grote sotheit, ya rechte verwoetheit des menschen, die wael weet uuter Ewangelie, 
dat onse Here Ihesus Cristus in den daghe des ordels van den VII werken der ontferm-
herticheit vraghen sal teghen den mensche, als hy en prueven sal, hem daer af te beloven 
of beclaghen sal, dat die mensche nu niet daer na een staet mit alle synre macht, dat hi die 
werken der ontfermherticheit vervulde alsoe, datter onse Here Ihesus Christus ten lesten 
daghen hem af beloven moghe.1 

Met deze woorden opent het achtste hoofdstuk van het Cancellierboeck, een vijf-
tiende-eeuwse biechtspiegel. Na een bespreking van verschillende zonden gaat het 
in dit deel over het biechten aan de hand van de werken van barmhartigheid. Het 
boekje is erop gericht de lezer voor te bereiden op het grote examen dat ieder mens 
na zijn dood moet afleggen. Een belangrijke vraag die hij zal moeten beantwoorden 
is of hij tijdens zijn leven de werken van barmhartigheid heeft verricht. Wanneer 
het op grond van het evangelie evident is dat Christus juist op dit punt de mens zal 
ondervragen en Zijn uiteindelijke oordeel zal vellen, is het wel erg dom wanneer je 
je hierop niet zo goed mogelijk voorbereidt. Vanuit deze gedachte wordt de lezer 
na een korte beschrijving van de zeven werken aangespoord het boek van zijn ge-
weten te bestuderen en te onderzoeken. Ieder die concludeert dat hij in gebreke is 
gebleven, moet dit biechten en zijn leven beteren.

De notie van de werken van barmhartigheid kon vanaf de dertiende eeuw reke-
nen op een groeiende belangstelling van kerkelijke zijde. In 1207 was het officië-
le aantal werken op pauselijk gezag vastgesteld op zeven door aan de zes in Mat-
theüs 25 genoemde handelingen het begraven van de doden toe te voegen. Boven-
dien werden naast deze zeven lichamelijke werken de zeven geestelijke werken van 
barmhartigheid onderscheiden. Terwijl de eerste gericht waren op de leniging van 
de lichamelijke noden van de naaste, hadden de geestelijke werken diens innerlijke 
gesteldheid op het oog. Het ging om het corrigeren van zondaars, het onderwij-

1   Cancellierboeck 1931, 177-178.
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zen van onwetenden, het troosten van bedroefden, het geven van raad en advies in 
moeilijke omstandigheden, het geduldig ondergaan van onrecht, het vergeven van 
beledigingen en het bidden voor alle mensen. Scholastici als Thomas van Aquino 
(1225-1274) hadden deze geestelijke werken boven de lichamelijke geplaatst. De 
ziel stond immers boven het lichaam en daarom was de zorg voor de ziel van de 
naaste verheven boven die voor zijn lichaam. Tegelijkertijd waren het de lichame-
lijke werken die in tekst en beeld het meeste werden aangehaald.2 

Het vierde Lateraanse concilie had in 1215 bepaald dat de werken van barmhar-
tigheid, evenals het Credo en het Paternoster, deel moesten gaan uitmaken van de 
basiskennis van iedere gelovige.3 In verschillende laatmiddeleeuwse catechetische 
teksten vormen ze dan ook een terugkerend rijtje. Sommige biechtspiegels, zoals 
het hierboven geciteerde Cancellierboeck, bevatten een uitgebreide bespreking van 
de werken. Bijbelteksten en uitspraken van kerkvaders werden aangehaald ter on-
derbouwing, terwijl voorbeelden het geheel moesten illustreren en verduidelijken. 
Vaak volgde op de bespreking van de werken een aantal algemene punten over het 
wie, wat en hoe van het geven van aalmoezen. De meer uitgebreide catechetische 
summae, zoals de vijftiende-eeuwse Des conincs summe, de Tafel van den kersten 
ghelove van Dirc van Delf (1404) of de Wech der salicheit (15e eeuw), namen naast 
de zeven lichamelijke ook de zeven geestelijke werken van barmhartigheid op.4 
Andere zondenspiegels sommen slechts het rijtje van zeven op, zonder verdere 
toelichting. Blijkbaar werd dit voldoende geacht. Iedere laatmiddeleeuwse gelovige 
moest de reeks van buiten kennen, maar vooral ook ten uitvoer brengen.

1.2  Kerk, stad en armenzorg

De groeiende belangstelling voor het thema van de werken van barmhartigheid viel 
samen met een andere ontwikkeling, namelijk de groeiende betrokkenheid van le-
ken bij de armenzorg.5 Sinds het vroege christendom behoorde de zorg voor ar-
men en zieken tot de taken van de Kerk.6 Het canonieke recht bevatte bepalingen 
over welk deel van de kerkelijke inkomsten aan armenzorg moest worden besteed. 
Later vervulden vooral de kloosters op het platteland hierin een belangrijke rol. 
Daar werden de legaten en giften van gelovigen verzameld en uitgedeeld aan de be-
delaars die aan de poort klopten. Verschillende abdijen breidden in de twaalfde en 
dertiende eeuw hun kloosters uit met bijgebouwen waar zwervende bedelaars tij-

2   Van Bühren 1998, 20-21.
3   Ibidem, 26.
4   Des conincs summe 1484, f. R6r.; Van Delf 1937-1939, 3B, XXII-XXVII; Wech der salicheit 2009, 222-223.
5   Van Bühren 1998, 32.
6   Tierney 1959, 69-85.
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delijk een bed, voedsel en kleding konden krijgen.7 Ook in de late middeleeuwen 
bleven kloosters dergelijke taken vervullen. Tegelijkertijd nam door de toename 
van particuliere initiatieven in de opkomende steden hun relatieve aandeel in de 
armenzorg af.8 

Voor vreemdelingen, pelgrims en rondzwervende bedelaars vormden de steden 
een nieuwe pleisterplaats. Het merendeel van de vroegste hospitalen was voor de 
opvang van zulke lieden bestemd. Uiteraard woonden ook binnen de stadsmuren 
armen en hulpbehoevenden. Zij zwierven niet rond en bleven dus buiten het be-
reik van de kloosters en abdijen op het platteland. Wel waren zij aangewezen op de 
steun en hulp van anderen. Bovendien lijkt hun aantal in de twaalfde en dertiende 
eeuw als gevolg van epidemieën en oorlogen sterk te zijn toegenomen. Kronieken 
verhalen van de grote honger en algehele armoede waardoor steden en dorpen wer-
den getroffen.9 Deze rampen hadden West-Europa natuurlijk al langer geteisterd. 
De gevolgen ervan werden in de zich uitbreidende bevolkingsconcentraties echter 
steeds zichtbaarder en vroegen om maatregelen en oplossingen. 

Een andere belangrijke factor was de veranderde gezinsstructuur. Van oudsher 
vormde de familie een belangrijk sociaal vangnet waarop in tijden van nood kon 
worden teruggevallen. (Groot)ouders en kinderen leefden in ‘grootgezinnen’ on-
der hetzelfde dak en verleenden elkaar, afhankelijk van de levensfase, hulp en bij-
stand. De opkomst van het kerngezin, mede een gevolg van de toenemende mobi-
liteit en economische ontwikkelingen, zorgde voor een verzwakking van de fami-
liebanden en van de bijstand die daarbinnen werd verleend. Kinderen trokken naar 
elders en stichtten daar hun eigen gezin. Die veranderingen vroegen om alternatie-
ve sociale netwerken en instituties, buiten de directe familiekring om.10 

Vanaf de dertiende eeuw werden in verschillende steden in de Noordelijke Ne-
derlanden voorzieningen ingericht voor armen, zowel voor rondtrekkende bede-
laars als burgers uit de stad die al dan niet tijdelijk te kampen hadden met een te-
kort aan inkomsten.11 In 1267 opende in Deventer het Heilige-Geesthuis zijn deu-
ren. Naast een ruimte waar passanten tijdelijk konden overnachten, werd een zaal 
ingericht voor de verzorging van zieken en bejaarden uit de stad.12 De eerste ver-
melding van een gasthuis in Haarlem dateert van 1284. Het betreft het Lazarus-
gasthuis, later het Oude Gasthuis genoemd, dat tijdelijk onderdak bood aan arme 
en zieke vreemdelingen.13 Iets eerder, in 1274 is voor het eerst sprake van een gast-
huis in Den Bosch, eveneens bestemd voor de tijdelijke opvang van vreemdelingen 

7    Dit gold bijvoorbeeld voor de abdij van Egmond of de commanderij van de Duitse Orde in Friesland 
(Oudeschoot): Kossmann-Putto 1982, 254.
8    Mollat 1986, 87-88.
9    Ibidem, 254-255; Blockmans 2009, 33.
10   Lynch 2003, 8-12.
11   Guilardian 2008, 269-272; Kossmann-Putto 1982, 265; Parker 1998, 49.
12   Kossmann-Putto 1982, 256-257.
13   Parker 1998, 49.
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als pelgrims en zwervers. Ook bejaarden en zieken konden in het Grote Gasthuis 
terecht.14 

Adellijke heren en gegoede stedelingen lijken een initiërende rol te hebben ge-
speeld bij deze stichtingen.15 Onder vermelding van vrome intenties gaven zij via 
een testament of schenking opdracht tot de oprichting van een hospitaal of gast-
huis. Sommigen lieten huizen na voor de verzorging van zieken en bejaarden. An-
deren legateerden gronden of bezittingen. Uit de opbrengsten konden op gezette 
tijden uitdelingen bekostigd worden. Stadsbesturen eisten al snel zeggenschap in 
de gang van zaken bij instellingen die binnen de vrijheid van de stad lagen.16 Het 
financiële beleid van het Grote Gasthuis in Den Bosch bijvoorbeeld stond volgens 
een keur van 1280 onder toezicht van vier mannen die mede door het stadsbestuur 
waren verkozen.17 Ook het Heilige-Geesthuis stond onder toezicht van het stads-
bestuur, een situatie die in 1458 nog in een privilege werd bekrachtigd.18 In een 
Oost-Nederlandse stad als Deventer was deze betrokkenheid van het stadsbestuur 
nog groter. Zo benoemde het vanaf de dertiende eeuw de armmeesters die de pa-
rochiale armenpot beheerden. Daarnaast hielden de stedelijke bestuurders met het 
oog op de handhaving van de sociale orde toezicht op de gang van zaken in gast-
huizen en hospitalen.19 Ook zijn in de stadsrekeningen van Deventer gegevens te 
vinden waaruit blijkt dat individuele armen een kleine bijdrage uit de stadskas ont-
vingen.20 Uit keuren en reglementen blijkt verder dat het stadsbestuur soms ook 
meebepaalde wie in aanmerking kwam voor een tijdelijke opname dan wel een 
langdurig verblijf in een van de gasthuizen.21 

Naast het stichten van hospitalen en huizen voor de opvang van armen, bejaar-
den, zieken en vreemdelingen werden in verschillende steden aparte voorzieningen 
getroffen voor zogenoemde huiszittende armen.22 Het betrof mensen die op zich-
zelf woonden, maar niet genoeg inkomsten hadden om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Voor deze groep werden in verschillende plaatsen ‘armentafels’ of ‘tafels 
van de Heilige Geest’ opgericht. In sommige steden gebeurde dit door burgers die 
zich hadden verenigd in een broederschap.23 In andere plaatsen lijken deze tafels te 
zijn ontstaan vanuit de parochiekerk, zoals in Den Bosch het geval was. De brood-
bank stond daar in de dertiende eeuw vermoedelijk in de hal van de Sint Jan, onder 
de toren. Ook daar werd de instelling echter vanaf oprichting geleid en bestuurd 
door leken. Bovendien kreeg ze ergens tussen 1274 en 1281 de beschikking over 

14   Coopmans 1964, 14-18; Kappelhof 1983, 12.
15   Goudriaan 2008, 198, 215.
16   Ibidem, 206.
17   Van Os 1997, 45.
18   Prak 1994, 150-151.
19   Kossmann-Putto 1985, 11-13.
20   Zie ook: ibidem, 18.
21   Zie bijvoorbeeld de ordonnantie van het Deventer Gasthuis: Dumbar 1731, 475.
22   Ligtenberg 1908, 160-173, 208-233; Rijpma 2012, 40-43.
23   Blockmans 2009, 33.
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een eigen pand, het Heilige-Geesthuis, ook wel Geefhuis genoemd, aan de Hint-
hamerstraat. Van daaruit vonden in de veertiende eeuw ook de uitdelingen aan de 
huiszittende armen plaats.24 In sommige steden opereerden zulke broederschappen 
vanuit de parochiekerk.25 Dit gold voor de Haarlemse Heilige Geest. Weliswaar 
had deze instelling sinds 1394 de beschikking over een eigen pand,26 maar de uitde-
lingen aan de huiszittende armen vonden plaats vanuit de Heilige-Geestbank in de 
Sint-Bavokerk.27 In Deventer lag de situatie weer anders. Daar waren ook Heilige-
Geestmeesters actief, maar deze waren verbonden aan het gelijknamige gasthuis 
en droegen geen verantwoordelijkheid voor de huisarmen. De coördinatie van de 
zorg voor de huisarmen lag in de IJsselstad bij de kerkmeesters, leken die door het 
stadsbestuur waren benoemd en die opereerden vanuit de parochie.28

Bij de organisatie en uitvoering van de laatmiddeleeuwse stedelijke armenzorg 
waren dus verschillende partijen betrokken. Welgestelde stedelingen en wereldlij-
ke heren gaven opdracht tot de oprichting van huizen en instellingen. Bovendien 
waren zij samen met andere stadsbewoners de belangrijkste financiers van de in 

24   Coopmans 1964, 11-12.
25   Goudriaan 2008, 210.
26   Marsilje 1995, 61-62.
27   Peters 2001.
28   Kossmann-Putto 1985, 16-17.

Afb. 1 De broodbank in de Sint Bavo in Haarlem (eind vijftiende eeuw). 
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de stad aanwezige instellingen.29 Broederschappen richtten hospitalen en gasthui-
zen op en zorgden voor de noodzakelijke middelen om de exploitatie ervan te be-
kostigen.30 Het stadsbestuur had in dit alles een coördinerende taak en hield onder 
meer toezicht op het financiële beleid. De broeders en zusters van sommige religi-
euze huizen, zoals begijnen, norbertijnen en tertiarissen, verzorgden de armen en 
zieken in hospitalen en gasthuizen.31 De clerus verbonden aan de parochiekerken 
vervulde een intermediaire functie. Zij verzamelden de aalmoezen van parochianen 
en coördineerden, vaak met behulp van de Heilige-Geestmeesters, kerkmeesters of 
potmeesters, de uitdelingen waartoe rijkere stedelingen in hun testament opdracht 
hadden gegeven. 

De laatmiddeleeuwse parochiekerk nam een centrale plaats in binnen het stede-
lijke netwerk van liefdadigheidsinstellingen. Tijdens de mis werd opgeroepen tot 
het geven van aalmoezen en gecollecteerd voor de armen. Behalve als inzamelings-
plek fungeerde de kerk ook als distributiepunt van giften. Het gebouw was een ge-
liefde plaats voor bedelende armen die buiten bij de kerkdeuren hun hand ophiel-
den. Vanuit de tafels van de Heilige Geest konden de huisarmen op gezette tijden 
hun ‘prove’ ophalen. Daarnaast vonden in kerken openbare uitdelingen plaats naar 
aanleiding van begrafenis- en memoriemissen of liturgische feestdagen. 

1.3  Instructie vanuit de Kerk

De laatmiddeleeuwse Kerk speelde echter vooral een belangrijke rol bij het aan-
sporen tot liefdadigheid en daarmee ook bij de zingeving en waardering ervan. 
Door de verkondiging van de de werken van barmhartigheid en de verbondenheid 
tussen alle gelovigen, verschafte ze de motivatie voor het stichten van een hofje 
als een vrome daad en het geven van een aalmoes als een investering in het hierna-
maals. Aan de andere kant kon ze bij weigering eeuwige straf in het vooruitzicht 
stellen. Dit benadrukken van de stem van de Kerk in het laatmiddeleeuwse spre-
ken over liefdadigheid wil uiteraard niet zeggen dat de door haar uitgedragen op-
vattingen gemeengoed of vanzelfsprekend dominant waren. Zoals in hoofdstuk 2 
naar voren zal komen, konden religieuze noties binnen de stad op een eigen wijze 
worden ingevuld. Bovendien legden uiteenlopende religieuze stromingen en bewe-
gingen verschillende accenten. Tegelijkertijd was de Kerk een van de actoren – en 
zeker niet de geringste – die in de stad actief waren met het formuleren en uitdra-
gen van sociale waarden en normen. 

29   Parker 1998, 51-52.
30   Goudriaan 2008, 207-208.
31   Ibidem, 218-219. 
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Preek, biecht en catechese

Zulke instructie gebeurde in de eerste plaats via preek en catechese. Soms spoorden 
priesters hun parochianen op verzoek van het stadsbestuur aan tot liefdadigheid. 32 
Die konden daar vervolgens direct gehoor aan geven door geld op de collecteschaal 
te leggen. Ook kloosterordes waren actief in de zielzorg van stedelingen, zoals de 
franciscanen en de dominicanen, die kloosters hadden in Deventer, Den Bosch en 
Haarlem. Zij predikten in de open lucht, op marktpleinen en straathoeken en rie-
pen hun toehoorders op tot liefdadigheid en dienstbetoon aan zwakkeren.33 De 
dominicaan Dirc van Delf, verbonden aan het Hollandse gravenhof, noemt in zijn 
omvangrijke catechetische summa Tafel van den kersten ghelove (1404) het thema 
van de werken van barmhartigheid een van de belangrijkste onderwerpen die pre-
dikers aan de orde moeten stellen:

Die hoochste leer naest den ghelove die die predicaers voeren sullen, ist dat men die werc-
ken der ontfermherticheit sal oefenen an onsen even-mensch. Want dat is een ewe die God 
in ons hevet ghescapen: guedertieren te wesen teghen malcander.34

Ook de Hollandse sprookspreker Willem van Hildegaersberch stelt in zijn sproke 
Van drierehande staet der werlt dat het tot de taak van de clerus behoort om ‘[t]
folc te houden in caritaten / Mit hoerre leringhe’.35 

Binnen de liturgie van het kerkelijk jaar werd vooral gedurende de advents- en 
vastenperiode aandacht besteed aan liefdadigheid. Volgens de kerkelijke kalender 
moest op de maandag na de eerste vastenzondag de passage uit Mattheüs 25 voor-
gelezen en in preken uitgelegd worden. Jaarlijks begon met Aswoensdag een peri-
ode van boetedoening en geestelijke inkeer. Het bedenken van de armen vormde 
samen met vasten en bidden een voorbereiding op de herdenking van het lijden van 
Christus.36 De extra aandacht voor liefdadigheid in deze periode is zichtbaar in de 
concrete geefpraktijk. Uit memorieboeken en testamenten valt op te maken dat tij-
dens de vastentijd veel uitdelingen aan de armen plaatsvonden, waaronder luxepro-
ducten als wittebrood en wijn.37

De biecht was een ander moment van instructie waarbij het geven van aalmoezen 
ter sprake kwam. Sinds het vierde Lateraanse concilie was iedere gelovige verplicht 
jaarlijks ten minste één keer ter communie te gaan. Vóór deelname aan de eucharis-
tie moesten gedane zonden worden gebiecht en geboet. De biechtvader bepaalde 
vervolgens de straf waarmee de schuld op aarde kon worden uitgedelgd. Het ge-

32   Ligtenberg 1908, 292-293.
33   O’Malley 1981, 6.
34   Van Delf 1937-1939, IIIA, XXI, r. 91-95. 
35   Van Hildegaersberch 1981, 209, r. 130-131; Meder 1991, 276.
36   Van Bühren 1998, 27. 
37   Blockmans en Prevenier 1975, 520.
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ven van aalmoezen behoorde samen met bidden en vasten tot deze handelingen van 
boetedoening, de opera satisfactionis.38 

Naast het onderricht via preek en biecht speelden clerici in op de toegenomen 
geletterdheid en leesvaardigheid van hun doelgroep. Moraaltheologische teksten 
informeerden leken over wat nodig was voor hun zielenheil.39 Vanaf de tweede 
helft van de vijftiende eeuw verschenen deze boekjes ook in druk en vonden ze 
verspreiding onder een groter publiek.40 Een voorbeeld is de Kerstenspiegel van de 
minderbroeder Dirk Kolde van Munster, een handboekje dat onder meer in Delft 
(1487/1488) en Deventer (1496) werd gedrukt. De proloog prijst het aan als een 
werk dat bij iedereen in huis zou moeten liggen. Daarnaast diende het op scholen 
te worden gelezen, zodat kinderen ‘in haer ionge ioecht mogen leren ende weten 
hoe sy god haren scepper sullen leeren eren liefhebben ende ontsien’.41 Predikers 
worden opgeroepen de inhoud te verwerken in hun preken, zodat die ook bij het 
gewone volk bekend zou raken. Rijke mensen moeten het boekje kopen voor arme 
lieden en hun kinderen. Er bestaat immers ‘geen meerder of verdientliker werc der 
ontfermherticheyt dan ander menschen te hulpen tot harer salicheyt’.42

Of dergelijke boekjes inderdaad hun afzet hadden onder brede lagen van de be-
volking, valt moeilijk na te gaan. Tegelijkertijd zal de inhoud indirect door de ver-
werking in preek, catechese en zielzorg een groter publiek hebben bereikt. Deze 
spiegels en traktaten geven zo een indruk van het discours waarmee laatmiddel-
eeuwse stedelingen door de Kerk ten behoeve van hun zielenheil geïnstrueerd 
werden. In verschillende van deze teksten kwamen de werken van barmhartig-
heid ter sprake. In sommige was zelfs een apart deel aan de bespreking van de no-
tie gewijd. In andere kwam de notie aan de orde bij de bespreking van de deugd 
caritas, de zonde van de gierigheid of bij een van de tien geboden – en dan met 
name bij het vijfde gebod.43 Hieronder wordt op een aantal van die passages ver-
der ingaan. 

Boete, beloning en plicht

Voordat Dirc van Delf in de Tafel van den kersten ghelove ingaat op de lichame-
lijke en geestelijke werken van barmhartigheid, wijdt hij enkele woorden aan het 
belang van het verrichten ervan. Daarvoor grijpt hij onder meer terug op het oud-
testamentische verhaal van de genezing van Naäman de Syriër (2 Kon. 5:1-27). Die 
had zich in opdracht van de profeet Elia zevenmaal in de Jordaan moeten wassen 

38   Rubin 1987, 64.
39   Warnar 1993, 44-50.
40   Bange 2007, 27.
41   Kolde [1493-1500], niet gefolieerd. 
42   Ibidem. 
43   De tien geboden 1888, 50-51; De Weert 1915, 260 r. 1843-1845.
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om van zijn melaatsheid te genezen. Zo wordt ook de mens door het verrichten van 
de werken van barmhartigheid gereinigd van zijn zonden:

want dese wercken der guedertierenheden wasschen of die sonden die ons ontreinen ende 
daer sijn si voir een ware boete gheset, als alle die scriftuer seit ende wijst.44 

In Des conincs summe is bij de beschrijving van een van de werken een exempel 
opgenomen waarin de reinigende functie van liefdadigheid eveneens wordt bena-
drukt. Centraal in het verhaal staat een grote zondaar die in een gasthuis gaat wo-
nen om er als daad van boetedoening de zieken te verzorgen. Het wassen van de 
voeten van een van hen roept zoveel walging bij hem op, dat hij besluit zichzelf te 
beproeven door het water dat hij voor de voetwassing heeft gebruikt op te drinken. 
Tot zijn verrassing blijkt het prettig zoet te smaken. Die sensatie vormt voor hem 
het ultieme bewijs dat hij door het vuil van de voeten van de zieken te wassen van 
zijn zonden gereinigd wordt.45 

Een ander veelgebruikt beeld waarin water een rol speelt, is dat van het vuur dat 
met water gedoofd wordt. Het gaat om een verwijzing naar een tekst uit het Bij-
belboek Ecclesiasticus (Eccl. 3:33). Zinsneden als ‘Ghelijc dwater tvier verdrijft, 
alsoe verdrijft tallen stonden, die aelmoesene die sonden’46 en ‘gelijc dat dat water 
dat vuer wt doet gaen, alsoe doet aelmissen die sunden wt den minschen gaen’47 
zijn topoi die in verschillende laatmiddeleeuwse teksten terugkeren en in gecom-
primeerde vorm dezelfde gedachte uitdrukten: liefdadigheid is het water waarmee 
het vuur van de zonde wordt geblust.

Met het geven van aalmoezen boette men op aarde voor gedane zonden. Het al 
dan niet verrichten van liefdadigheid had aldus gevolgen voor de positie van de 
weldoener in het hiernamaals.48 Die gedachte trad vanaf de twaalfde eeuw steeds 
meer op de voorgrond. Ze hing samen met de opgang van de leer van het vagevuur 
als zuiveringsplaats voor onbewuste, vergeten of te laag beboete zonden. Gewone 
stervelingen gingen nooit rechtstreeks naar de hemel – dat geluk was alleen weg-
gelegd voor heiligen. Verdienstelijke handelingen en vrome daden echter verkort-
ten de tijd die de ziel in het vagevuur moest doorbrengen alvorens in de hemel te-
recht te komen. Het geven van aalmoezen aan de armen gold als zo’n handeling.49 
Daarnaast droeg men verantwoordelijkheid voor het zielenheil van overleden ver-
wanten en bekenden die in het vagevuur verkeerden. In veertiende- en vijftiende-
eeuwse testamenten waarin opdracht wordt gegeven voor zielmissen, stichtingen 
en uitdelingen zijn regelmatig referenties aan deze familierelaties te vinden.50 

44   Van Delf 1937-1939, IIIA, XXI, r. 112.
45   Des conincs summe 1484, f. s2v.
46   Dietsche doctrinale 1842, I, r. 833-835.
47   Spiegel der sonden 1901, II, 131, r. 6-9.
48   Angenendt e.a. 2001, 33-38.
49   Lentes 2001, 57; Angenendt e.a. 2001, 35-38.
50   Mol 1995, 176-177.

Boele.indb   51 07-01-13   15:20



52 1  Barmhartigheid als religieuze plicht

Het geven van aalmoezen na de biecht werd voor uiteenlopende overtredingen 
opgelegd. In eerdere eeuwen werd deze vorm van penitentie in het bijzonder opge-
legd bij zonden als hebzucht, woeker of diefstal. Door de biechteling te verplichten 
tot het verrichten van een tegengestelde handeling werd de begane zonde gecom-
penseerd en weggewassen. Zodoende werd tegelijkertijd een aanzet gegeven tot 
morele verbetering.51 In een aantal laatmiddeleeuwse catechetische teksten wordt 
de link tussen specifieke zonden en het geven van aalmoezen eveneens gemaakt. 
Zo presenteert de vijftiende-eeuwse zondenspiegel Wech der salicheit het doen van 
aalmoezen als medicijn tegen de ziekte van de gierigheid.52 In de Nieuwe doctri-
nael van Jan de Weert treffen we een soortgelijke passage aan. Terwijl gebeden de 
overtredingen tegenover God moeten herstellen en het vasten de zonden tegenover 
zichzelf, boet men door het geven van aalmoezen voor zonden tegenover de naas-
te.53 In de meeste biechtspiegels ontbreken dergelijke specificaties echter. Dirc van 
Delf noemt het geven van aalmoezen aan de deur of tijdens de mis en het bezoeken 
van zieken en gevangenen als handelingen waarmee voor dagelijkse zonden kan 
worden geboet. Deze vormen van liefdadigheid worden in één adem genoemd met 
zaken als het heilige sacrament ‘sien ende scouwen’, de besprenkeling met wijwa-
ter, pelgrimages naar heilige plaatsen of het ontvangen van het laatste sacrament.54 

Naast passages die vooral de zonden uitdelgende functie van liefdadigheid bena-
drukken staan fragmenten die het accent leggen op de eeuwige beloning die de mil-
de gever kan verwachten. In de vijftiende-eeuwse tekst De tien geboden is sprake 
van een ruil van aardse voor hemelse goederen: 

Hierom laet ons goede werke doen die wile dat wijt vermogen ende eertsche goede heb-
ben. Opdat wi weder mogen vercrigen die hemelsche goede ende ewige blijsscappen.55 

Jan van Boendale drukt in de Der  leken spieghel dit idee van een transactie nog 
sterker uit door het begrip ‘kopen’ te gebruiken. Rijken ‘copen dat ewighe hemel-
rike’ door aan armen te geven, waarmee zij zich verzekeren van het eeuwige he-
melrijk als beloning.56 De kerkvader Augustinus (354-430) gebruikte dezelfde me-
tafoor. Een goed koopman en uitnemende woekeraar, aldus de kerkvader, was ie-
mand die gaf wat hij niet kon bewaren om daarmee te ontvangen wat hij nooit kon 
verliezen. Het geven van aalmoezen aan armen op aarde werd zo een investering in 
het ‘budget de l’au-delà’.57 Ook in andere vijftiende-eeuwse teksten komt dit idee 
van een transactie naar voren. Des conincs summe werkt de metaforiek uit in een 
hoofdstuk over caritas. Een goed koopman is hij die zijn aardse goederen inves-

51   Angenendt 2001, 33-35.
52   Wech van salicheit 2009, f. 13r.
53   De Weert 1915, 268, r. 1996-2006; zie ook Van Delf 1937-1939, 35. Aangehaald in Jacobs 1915, 167.
54   Van Delf 1937-1939, II, 159, r. 232-244.
55   De tien geboden 1888, 51.
56   Der leken spieghel 1844-1848, III, 134, r. 227-229; Ibidem, XXI, 194, r. 6; Ibidem, XXIIII, 209, r. 55. 
57   Aangehaald in: Reisl 2009, 211.
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teert in hemelse zaken. Volgens de anonieme auteur van Der goeder leiken reghel 
zal God, die geen enkele deugd ‘onvergouden en laet’, het geven aan de arme in het 
hiernamaals rijkelijk belonen.58 Aan de andere kant zullen mensen die tijdens hun 
leven geen oog hebben voor de nood van armen hiervan op de Dag des Oordeels 
eveneens de gevolgen ondervinden:

Ghelijc dat aelmoesene den man
Inden hemel setten can,
Alsoe vaert hi in deuwelec vier,
Die sine almoesene nien geeft hier.59

Het betonen van liefdadigheid werd de lezer voorgehouden als een plicht die ie-
dereen moest vervullen. God zou de mens immers oordelen op basis van de vraag 
in hoeverre hij de werken van barmhartigheid had verricht. Het verwaarlozen van 
die plicht was een zonde. Biechtspiegels als het Cancellierboeck riepen lezers op 
zichzelf speciaal op dit punt te onderzoeken en eventueel verzuim te biechten en 
zich te beteren.60 Een ongedateerd boeteformulier legde de zondaar de volgende 
woorden in de mond: 

Ic gheve mi sculdich inden zeven werken der ontfarmharticheden: den hongherighen niet 
ghespijst en hebbe, den dorsteghen niet gelavet en hebbe […]61 

Zorg dragen voor armen was een religieuze plicht, een direct gebod van God. Wie 
op de Jongste Dag aan de juiste kant van de lijn wilde komen te staan, moest tijdens 
zijn leven barmhartig zijn. 

1.4  Optelvroomheid of verinnerlijking?

De door de laatmiddeleeuwse Kerk uitgedragen ideeën over liefdadigheid en het 
geven van aalmoezen doen sterk denken aan het do ut des-principe.62 Gelovigen 
werden aangespoord liefdadigheid te verrichten waarbij het belangrijkste argu-
ment de beloning was die zij in ruil voor hun daden in het hiernamaals van God 
zouden ontvangen. In die zin lag de nadruk op de (potentiële) weldoener en zijn 
relatie met God. Het ging bij liefdadigheid om de spirituele voordelen die deze 
door het verrichten van barmhartigheid kon verkrijgen. Het geven van aalmoezen 
was een middel waarmee tijdelijke straffen in het vagevuur verminderd en helse

58   Der goeder leiken reghel 1893, 234-244, r. 216.
59   Dietsche doctrinale 1842, 40, r. 820-823; Cancellierboeck 1931, 177-178.
60   Zie bijvoorbeeld: Wech van salicheit 2009, f. 11v.; Jacobs 1915, 163.
61   Boeteformulier 2009, f. 152r.
62   Zie voor een uiteenzetting over dit principe: Bijsterveld 2007.
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straffen voorkomen konden worden. Het object van liefdadigheid, de arme en zijn 
noden, bleef grotendeels buiten beeld.63 

Zestiende-eeuwse hervormers hebben in hun algemene afwijzing van goede wer-
ken als heilsmiddel kritiek geuit op deze invulling van liefdadigheid.64 Ze zou on-
derdeel zijn geworden van ‘optelvroomheid’ en een uitdrukking van het belang dat 
binnen de vroomheidspraktijk werd gehecht aan de hoeveelheid gebeden, werken, 
aflaten en missen die een gelovige had gedaan, verricht, ontvangen of bijgewoond. 
Volgens Erasmus, Luther en Calvijn waren deze gebruiken verworden tot leven-
loze dogma’s en uiterlijke vormen en ontbrak het veel gelovigen aan innerlijke ge-
loofsbeleving. 

Kritiek op tellen

Ook tijdens de late middeleeuwen werd dit geluid gehoord. Aan het begin van de 
veertiende eeuw benadrukte Meester Eckhart (1260-1328) het belang van de juis-
te intentie boven het berekenen en tellen van vrome daden. Hij ageerde tegen het 
boekhouden met het oog op het eeuwige zielenheil en de quid-pro-quo-mentaliteit 
die zulk kwantificeren in de hand werkte. Daartegenover stelde hij het belang van 
de recta intentio, de juiste intentie en houding. Het ging om de liefde, devotie en 
geest waarmee religieuze activiteiten werden verricht. Aantallen op zichzelf waren 
van geen enkele waarde.65 

Meer in het algemeen klonk in teksten kritiek door op telpraktijken en uiterlijk-
heden. In plaats van deze externe vroomheid werd de noodzaak tot verinnerlijking 
en persoonlijke verdieping benadrukt. Een voorbeeld is Vanden geesteliken taber-
nakel van Jan van Ruusbroec (1292/3-1381), waarin ‘de berekende vroomheid van 
een rijke parvenu aan de kaak gesteld wordt’.66 Deze uiterlijke, berekende vroom-
heid staat in scherp contrast met een op spiritualiteit gerichte verdieping van het 
persoonlijke geloofsleven, gekenmerkt door meditatie, gebed en zelfonderzoek. 

In verschillende studies naar de ontwikkelingen binnen de laatmiddeleeuwse 
vroomheid is gewezen op een tendens tot verinnerlijking. Mede onder invloed 
van religieuze bewegingen als de Moderne Devotie en de franciscaanse observan-
tie, groeide de aandacht voor innerlijke vroomheidsoefeningen. De nadruk kwam 
te liggen op aspecten als intentio en studium, op individuele devotie, meditatie en 
gebed, die van belang waren voor de verticale relatie tussen de gelovige en God. 
Het ultieme doel was het schouwen van en de vereniging met God. Gerelateerd 
hieraan zijn de processen van verkloosterlijking en de invoering van de clausuur 

63   Zie ook: Pleij 2007, 194.
64   Zie ook hoofdstuk 2.
65   Lentes 2001, 68-69.
66   Warnar 1995, 149, 206, n. 57.
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die bij sommige (semi)religieuze huizen en conventen aanwijsbaar zijn.67

Het is de vraag in hoeverre deze aandacht voor contemplatieve praktijken ook 
leidde tot een verminderde waardering van liefdadigheidswerken in het religieuze 
leven van leken. In de op meditatie en spirituele groei gerichte teksten die ook door 
leken werden bestudeerd, komt liefdadigheid niet of nauwelijks aan de orde. Een 
catechetische tekst als het Ridderboec noemt het legateren van gelden aan religieu-
ze stichtingen of zielmissen. De meeste aandacht gaat echter uit naar contemplatie-
ve vroomheidspraktijken, zoals meditatie en gebed. Daarvoor kregen in de vijftien-
de eeuw ook edelen en burgers interesse.68 Hetzelfde geldt voor een werkje als de 
Spieghel ofte reghel der kersten ghelove (1462), dat zeer waarschijnlijk afkomstig 
was uit franciscaanse kringen. Het is gericht op leken in de wereld en bevat advie-
zen voor een christelijke levenswandel.69 De tekst besteedt aandacht aan spirituele 
groei en het belang van Bijbellezen, meditatie en gebed. Bovendien wordt ingegaan 
op praktijken van zelftuchtiging, zoals vasten, waken en het zichzelf blootstellen 
aan kou. De zeven werken van barmhartigheid ontbreken echter. De opkomst en 
verspreiding van nieuwe vormen waarmee stedelingen invulling konden geven aan 
hun geloofsleven behoefde aan de andere kant niet te betekenen dat oudere gebrui-
ken, waaronder het geven van aalmoezen, aan belang inboetten. Bovendien va-
rieerde de mate waarin laatmiddeleeuwse gelovigen in dergelijke contemplatieve 
vroomheidspraktijken participeerden. 

‘Hoemen aelmis doen sal’ 

Dat het verrichten van de werken van barmhartigheid echter meer diende te zijn 
dan het spenderen van een bepaald bedrag aan aalmoezen of het doen van legaten, 
is een gedachte die im- of expliciet in verschillende biechtspiegels voorkomt. Zo 
besteden de meer omvangrijke catechetische teksten bij de bespreking van de wer-
ken de nodige aandacht aan de innerlijke gesteldheid van de gever. In Des conincs 
summe is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de vraag ‘Hoemen aelmis doen 
sal’. Er wordt stilgestaan bij een aantal voorwaarden en kwalificaties waaraan de 
daad van het geven moet voldoen. Wie aalmoezen wil uitdelen, dient deze punten 
voor ogen te houden. Alleen dan telt zijn gift als een daad van barmhartigheid die 
God welgevallig is.

Ook in andere zonden- en biechtspiegels, zoals het Cancellierboeck, de Tafel 
van den kersten ghelove of de Wech van salicheit zijn dergelijke beschrijvingen te-
rug te vinden. De geformuleerde kwalificaties hebben betrekking op verschillende 

67   Van Luijk 2004, 41-43; Lentes 1999, 31-32.
68   Warnar 1995, 149. Warnar merkt over de teksten die verbonden kunnen worden met het klooster Groe nen-
daal bij Brussel op dat daarin geen relatie wordt gelegd tussen het zielenheil enerzijds en het doen van aalmoezen 
en het legateren van gelden voor prebenden, zielmissen of andere religieuze stichtingen anderzijds. 
69   Spieghel ofte reghel 2000; Goudriaan 2002, 5-6.
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zaken. Zo komt de ontvanger van liefdadigheid ter sprake waarbij een aantal cri-
teria wordt vermeld waaraan deze moet voldoen om ‘aalmoeswaardig’ te zijn. De 
nadruk ligt echter op de potentiële weldoener en de daad van het geven. Daarbij 
wordt de nodige aandacht besteed aan de grootte en de herkomst van giften. Dit 
thema, dat raakt aan onderwerpen als woeker en de besteding van rijkdom en be-
zittingen, komt in hoofdstuk 4 aan de orde en blijft hier verder buiten beschou-
wing. Centraal staan de opmerkingen over de gever zelf, zijn innerlijke gesteldheid 
en zijn houding ten opzichte van de arme:

Voirt so seltu dijn aelmissen geven om God, niet om der lude loff. Want aelmisse te geven 
en staet niet alleen inden uutwendige guede te geven den armen, mer oic in mede doghen 
des harten mitten armen ende mitten drovigen ende mitten siecken, die du bewisen sult na 
dinen vermogen dinen even mensche.70

Het geven van aalmoezen kon een vrome handeling zijn. Die moest dan wel voort-
komen uit een innerlijke gesteldheid van medelijden en met de juiste intentie ver-
richt worden.

Noodzakelijke gedragsverandering

De nadruk op het innerlijk en het oogmerk van de gever kende een lange traditie 
die terugging tot de periode van de Vroege Kerk. Augustinus benadrukt dat het ge-
ven van aalmoezen geen enkele zin had, wanneer dit niet gepaard ging met het op-
geven van een zondige levenswandel.71 Aalmoezen geven terwijl men in doodzon-
den leefde, vormde geen doekje voor het bloeden, zoals ook in laatmiddeleeuwse 
zondenspiegels wordt benadrukt. Wie aan liefdadigheid doet, maar tegelijkertijd 
vasthoudt aan een zondig leven is als lieden die aan de ene zijde hun huis vergro-
ten, terwijl zij het aan de andere kant weer afbreken, aldus Des conincs summe.72 De 
veertiende-eeuwer Jan de Weert waarschuwt in zijn Nieuwe doctrinael dat vrome 
daden voor zo iemand niet baten, ‘al voedde hi in den stonden / alle die arme die 
nu leven’. Pas wanneer hij zijn leven beterde hadden aalmoezen een gunstig effect 
op zijn zielenheil.73 Aan de andere kant waren daden van barmhartigheid in zo’n 
situatie toch ook weer niet helemaal nutteloos. Zo somt De Weert vijf voordelen 
op die de zondige weldoener, zowel in het hiernamaals als tijdens zijn aardse le-
ven, kon verwachten.74 Het was echter het beste goede daden te verrichten buiten 
doodzonde. Immers,

70   Aangehaald in: Jacobs 1915, 77, 47-48. 
71   Angenendt e.a. 2001, 33.
72   Des conincs summe 1484, f. s7.
73   De Weert 1915, 202-203, r. 107-117.
74   Ibidem, r. 119-148.
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Die selve weldade algader
Bliven ghescreven vor den Vader
Int boec der ewigher hueghen
Daer Gods vercorene te stane in vueghen
Ewelike sonder uutplanen.75

Soortgelijke opvattingen zijn terug te vinden in het Boec van Sidrac, een laatmid-
deleeuwse encyclopedische vraagbaak.76 Een van de kwesties die koning Boctus 
aan de wijze Sidrac voorlegt, is de vraag of het met het oog op het hiernamaals zin-
vol is aalmoezen te geven. Het antwoord van Sidrac luidt positief. Voorwaarde is 
wel dat deze giften gedaan worden door mensen die in God geloven en zich hou-
den aan Diens geboden. Voor hen geldt dat aalmoezen een groot deel van de zon-
depijn zullen verlichten, hoe klein de giften ook zijn geweest. Anders ligt dit voor 
heidenen. Hun liefdadigheid kan immers nooit ‘omme Gode’ zijn gedaan en blij-
ven daarom nutteloos voor het zielenheil. Ook gelovigen die in zonde leven hoe-
ven geen beloning te verwachten voor hun aalmoezen.77 

Niet elke gift was dus een daad van barmhartigheid die de gever na dit leven 
voordeel bood. Liefdadigheid diende gepaard te gaan met een morele verbetering 
en het afzweren van een zondige levenswijze. Het Cancellierboeck sluit het gedeel-
te over de werken van barmhartigheid af met de opmerking ‘dat die mensche voer 
al hem selven sal offeren Gode van synre herten, ende dan soe sal hy gheven syn 
almoessen den armen’.78 Het is een duidelijke volgorde: aan het geven aan armen 
behoort een andere ‘offer’ vooraf te gaan, namelijk dat van de eigen ziel. 

Medelijden

Sommige zondenspiegels gaan nog verder dan alleen het benadrukken van de 
noodzaak tot levensverbetering. Dit gebeurde onder andere door liefdadigheid te 
presenteren als een handeling die met het innerlijk verbonden was en die voort-
kwam uit het hart. Over de innerlijke gesteldheid van de weldoener zijn in de spie-
gels diverse opmerkingen te vinden. Terugkerende noties vormen die van mededo-
gen en medelijden. Zo presenteert Des conincs summe de werken van barmhartig-
heid als vruchten van de boom van barmhartigheid, een van de deugden die in het 
hart van iedere christen, als in een boomgaard, moet worden ingeplant. De druk 
van 1484 besteedt maar liefst 38 folia aan de bespreking van deze deugd. Na een 
opsomming van de redenen waarom men barmhartigheid zou verrichten, passeren 

75   Ibidem, r. 143-147; zie voor eenzelfde opvatting: Die spiegel der sonden 1901, 137, r. 21-25.
76   Het Boec van Sidrac werd in 1496 onder andere in Deventer gedrukt door Jacob van Breda. Een aanwijzing 
voor de grote populariteit van deze tekst levert het groot aantal drukken tot ver in de zestiende eeuw: in de 
periode 1495-1564 verscheen de tekst elfmaal bij diverse drukkers.
77   Boec van Sidrac, vraag 276. 
78   Cancellierboeck 1931, 180. 
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Afb. 2 Des conincs summe (Haarlem 1484). Begin van de beschrijving van de werken van 
barmhartigheid (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek).
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de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid als de telgen aan de rech-
ter- en linkerzijde van de boom de revue.

In de omschrijving van barmhartigheid volgt Des conincs  summe de gangbare 
definitie van de deugd, zoals verwoord door Thomas van Aquino in diens Sum-
ma theologiae.79 ‘Ontfermigheid’, aldus de biechtspiegel, is het hebben van ‘druc 
ende medeliden mit ander lude quaet of tegenspoet’. De tegenspoed waar anderen 
onder gebukt gaan laat niet onverschillig of koud, maar resulteert in misericordia. 
Het zien van de nood van de naaste leidt als het goed is tot een innerlijk gevoel van 
medelijden, dat vervolgens weer tot uitdrukking komt in concrete handelingen die 
de ellende van de arme medemens verlichten.80 Die gedachte wordt geïllustreerd 
door de boommetafoor die in Des conincs summe voorkomt. Uit de boom ‘ont-
fermherticheid’ die in het hart van de mens geplant moet worden – een verwijzing 
naar de innerlijke gesteldheid van medelijden – groeien de zichtbare takken van de 
geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. 

In het Cancellierboeck wordt zelfs een bijzondere waarde toegekend aan dit 
mee-lijden. Het laatste gedeelte van deze biechtspiegel gaat in op de vraag hoe ge-
dane zonden gebeterd kunnen worden. Daarbij komt het geven van aalmoezen als 
een van de opera satisfactionis aan de orde. Expliciet wordt het belang van medelij-
den, ‘die smerte van herten des mededoeghens’, de pijn en verdriet in het hart van-
wege de ellende van de armen, voorgesteld als instrumenteel voor het verminderen 
van het eigen lijden in het vagevuur.81 Het letterlijk meelijden met de nood van de 
armen op aarde bekort de duur van het eigen lijden in het hiernamaals. 

De aandacht voor het innerlijk van de gever blijkt eveneens uit opmerkingen 
over diens intenties en emoties. Men moet geven met ‘blider herten’, met een blij 
hart, ‘want god ansiet meer dat herte dan die handen’, aldus Des conincs summe. 
Niet de uiterlijke handeling zelf, het geven met de handen, is van belang, maar de 
innerlijke gesteldheid. Daarom is de omvang van de gift van weinig belang. De 
twee penningen die de weduwe bij de tempel in de offerkist wierp (Marcus 12:41-
44), achtte Jezus van grotere waarde dan de andere giften:

Want het is gode somtijt genamer, dat een arm mensch een luttel blidelic geeft dan dat een 
rijc man gaue hondert merc met nadencken ende bedructheit sijns herten.82 

Volgens het Cancellierboeck is medelijden, althans voor de gever, belangrijker dan 
de liefdadigheid die eruit voortkomt: 

79   Lexikon des Mittelalters 2004, 1471: ‘Barmherzig wird genannt, dessen Herz, elend durch die Trauer über 
fremdes Elend wie über eigenes Elend, angeregt wird, zur Überwindung fremden Elendes wie eigenen Elendes 
tätig zu werden’; Des conincs summe 1484, f.1r1. 
80   Van Bühren 1998, 19.
81   Cancellierboeck 1931,197-198.
82   Des conincs summe 1484, f. 56v.
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Want die mededoeghen heeft mitten armen, dats uut hem selven ende uut synre herten; 
mer dat guet dat hy geheeft, dats vreemde dinc, niet uut hem.83

Vrijwillig en vol blijdschap delen: daar ging het om. Of zoals Dirc van Delf het 
verwoordt:

Men sal die aelmissen deilen sonder verdriet mit vroliken aensicht, mit soeten woorden, 
mit vryen moede, want aldusthanighen ghever mint God.84

De tegenpool van de blijde gever was de persoon die met ‘nadencken ende bedruct-
heit’ zijn gaven uitdeelt. Mensen dus die met tegenzin en niet van harte aalmoezen 
gaven. Deze innerlijke weerstand kwam tot uiting in de manier waarop de arme 
benaderd werd. In de Spiegel der sonden wordt onder verwijzing naar paus Grego-
rius (540-604) gewaarschuwd voor een onvriendelijke bejegening van armen: ‘veel 
minschen werden beroeft van den lone der almissen Als si die armen scoffierlic toe 
spreken’.85 Ook in Des conincs summe komt dit punt ter sprake. Sommige lieden 
zijn ‘wreet’. De bedelaar krijgt vaak de nodige scheldwoorden te verduren. Ande-
ren laten hem onnodig lang smeken en bedelen. Zulke personen hoeven niet te ver-
wachten dat hun giften God zullen behagen.86 

Iets verderop komt de juiste omgang met armen nogmaals ter sprake: ‘Som men-
schen versmaden den armen ende veronwaerden mit hem te eten of te spreken, of 
si spreken hem also wredelic of hovaerdeliken toe’.87 Wie aalmoezen geeft moet de 
ontvanger van zijn giften echter niet minachten. Hij is immers van dezelfde natuur 
en van hetzelfde vlees en bloed. In het bijzonder worden de hoge heren hierop aan-
gesproken. Weliswaar geven zij aalmoezen, maar tegelijkertijd houden zij de ar-
men vaak ‘in onwaerde om haerre armoeden’. Zouden zij waarlijk ootmoedig zijn, 
dan zochten zij veel vaker het gezelschap van goede mensen, vooral van lieden ‘die 
arm sijn om goods willen’, vrijwillige armen dus, die kunnen stichten met goede 
exempelen en woorden. 

De uitgebreide passages in Des conincs summe over de smaad en minachting die 
armen soms te verduren kregen zijn in vergelijking met andere teksten opvallend. 
Het is niet duidelijk of ze door Jan van Brederode, die de Middelnederlandse be-
werking van het traktaat vervaardigde, zelf zijn toegevoegd. Ze lijken in ieder geval 
zijn instemming te hebben gehad. Hij was immers zelf zo’n ‘arme van wille’ die, 
zij het tijdelijk, zijn adellijke levenswijze had ingeruild voor een leven in religieuze 
armoede en afhankelijkheid.88 

83   Cancellierboeck 1931, 180.
84   Van Delf 1937-1939, III, XXII, r. 101-103.
85   Die spiegel der sonden 1901, 136, r. 3-5. 
86   Des conincs summe 1484, f. 56v.-57r.
87   Ibidem, f. 58v.
88   Zie voor een korte biografie: Van Oostrom 1996a, 122-125.
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Geven tijdens het leven

Liefdadigheid moest dus meer omvatten dan het bedelen van behoeftige personen. 
Gerelateerd aan de aandacht voor de juiste houding van de weldoener zijn passa-
ges waarin de lezer wordt aangeraden aalmoezen te geven wanneer hij nog in goe-
de gezondheid verkeert en niet pas postuum, via zijn testament. Zo’n aanbeveling 
had deels een praktische motivering, zoals naar voren komt in de Nieuw doctrinael 
van Jan de Weert.89 Hoe vaak immers ontstond onduidelijkheid over de preciese 
uitvoering van de laatste wil van de overledene. Door schenkingen tijdig te regelen 
– vaak kwam de dood immers onverwacht – werd men niet afhankelijk van de wel-
willendheid van nabestaanden.

Een regelmatig aangehaalde beeldspraak was die van een kaars op een kandelaar 
of een lantaarn. Zoals men die vóór zijn lichaam droeg in plaats van erachter, zo 
moesten aalmoezen tijdens het leven gegeven worden en niet erna.90 Willem van 
Hildegaersberch verhaalt in een van zijn sproken van drie broers die in een an-
der land waren gaan wonen, ver weg van hun ouders.91 Twee van de drie leidden 
een sober leven en stuurden regelmatig een deel van hun inkomsten naar huis. De 
derde weigerde dit. Toen ze uiteindelijk gedrieën naar huis terugkeerden, kreeg 
hij hiervoor de rekening gepresenteerd. De moraal van dit verhaal: het geven van 
aalmoezen was een investering die vooral tijdens het leven gedaan moest worden. 

Volgens sommige auteurs had geven tijdens het leven een nog grotere meer-
waarde. In de Spieghel ofte reghel der kersten ghelove wordt het voorbeeld aange-
haald van een koopman. Meer uit haast dan uit vrome motieven schonk deze man 
ooit een ei weg ‘om Gods willen’. Dit ei bleek in het hiernamaals echter meer op 
te brengen dan al de diamanten die hij op zijn sterfbed had nagelaten aan de ar-
men: ‘Mer enen stuver soude u meer salicheit in brenghen dan of ghi daer hondert 
gavet na uwer doot’. Immers, ‘dat en behoertet u niet toe’. Met andere woorden: 
wie overleed, liet zijn geld en bezittingen op aarde achter. Die behoorden vanaf dat 
ogenblik toe aan zijn erfgenamen. Dat gold ook voor het ‘hemelse voordeel’ dat 
giften uit de nalatenschap moesten opleveren.92

Spreekwoorden bevatten boodschappen van gelijke strekking. Hoewel minder 
vergaand dan een criticus als Eckhart benadrukken ze het belang van een juiste 
houding en intentie. Het geven van één penning tijdens het leven is beter dan een 
bij testament nagelaten gouden zuil die tot de hemel reikt. En compassio, mede-
lijden, is van veel grotere waarde dan het geven van eten aan zieken.93 Dergelijke 

89   De Weert 1915, 281, r. 2362-2369. ‘Het vallet dat si decwile dolen, Of dencken: hoe en hadde hijt selve 
ghedaen?’ (r. 2364-2365).
90   Die spiegel der sonden 1901, 132, r. 36-40; Des conincs summe 1484, na f. s4v. (niet gefolieerd); De Weert 
1915, 280, r. 2354-2355.
91   Van Hildegaersberch 1981, 61-65; Meder 1991, 262-263.
92   Spieghel ofte reghel 2000, 86-87. 
93   Lentes 2001, 70.
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uitdrukkingen maakten deel uit van een breder complex van uitspraken waarin 
het belang van het innerlijk centraal stond en die vanaf de dertiende eeuw in aan-
tal toenamen.94 De nadruk lag op de vermeerdering van deugden en het leiden van 
een christelijk leven op aarde. Vandaar ook de opdracht liefdadigheid te praktise-
ren tijdens het leven. ‘According to the proverbs, our well-being in the hereafter is 
decided not by precautionary or posthumous works of piety, but solely by works 
of mercy and charity performed during our lifetime’.95 Het ging om een ‘van bin-
nenuit beleefde vroomheid’ die tot uiting kwam in een christelijke levenswijze in 
het aardse hier en nu en consequenties had voor het hiernamaals en het leven na 
de dood.96 

1.5  Concretiseringen

Laatmiddeleeuwse volkstalige biechtspiegels en catechetische summae waren uit-
eindelijk gericht op de dag van het Grote Oordeel waarop het allesbeslissende exa-
men zou worden afgenomen. Ze bevatten voorschriften en adviezen voor de ge-
lovige om zich daarop tijdens het aardse leven zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Daardoor hadden de zaken die in deze teksten aan de orde kwamen tegelijkertijd 
betrekking op zijn gedrag en levenswandel. Dit gold zeker voor een thema als lief-
dadigheid, waarbij het ging om de houding en het handelen ten opzichte van de 
arme medemens. 

De werken van barmhartigheid lieten zien hoe deze liefdadigheid concreet vorm 
kon krijgen. De handelingen die in de afzonderlijke werken aan de orde kwamen, 
zoals het geven van eten en drinken, het verschaffen van onderdak aan vreemde-
lingen of het bezoeken van zieken, lieten aan duidelijkheid weinig te wensen over. 
Ze konden zonder meer worden toegepast in het dagelijks leven. Sommige spie-
gels, zoals de Kerstenspiegel van Dirk Kolde van Munster en de Wech der salicheit 
beperken zich dan ook tot een opsomming van het rijtje.97 Het toevoegen van een 
uitwerking of een praktische invulling werd overbodig geacht. 

Voorbeelden en alternatieve rijtjes

Omvangrijker teksten, zoals de Tafel der kersten ghelove of Des conincs summe, 
zijn minder summier. Bij elk werk worden autoriteiten geciteerd en schriftpassages 
geparafraseerd die het belang van de betreffende handeling onderbouwen en be-
krachtigen. In sommige teksten zijn exempelen opgenomen. Het Oude en Nieuwe 

94   Lentes 1999, 41-45.
95   Lentes 2001, 71.
96   Ibidem.
97   Kolde [1493-1500], cap. 34; Wech der salicheit 2009, f. 26v.
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Testament vormen hiervoor een belangrijke bron. Klassieke voorbeelden worden 
eveneens genoemd, net als heiligen die op een of andere manier barmhartigheid 
hadden bewezen aan armen. Zo passeert in de veertiende-eeuwse Vanden vii wer-
cken van ontfaermicheden na een opsomming van de werken een hele reeks voor-
beeldige lieden de revue, variërend van heiligen als Martinus en Gregorius, een Bij-
bels figuur als Tobias, historische personen als Karel de Grote, Sigismund, een niet 
nader omschreven rijke stedeling uit Bourgondië en een gewone boer.98 

Dergelijke schriftverwijzingen en voorbeelden moesten eerst en vooral de waar-
de en het effect illustreren die het verrichten van deze werken had op de weldoe-
ner. Tobias ontving zijn beloning van God voor het begraven van de doden en de 
heilige Martinus werd door God gezegend nadat hij zijn mantel had gedeeld met de 
arme bedelaar. Omdat Karel de Grote een groot aantal kerken had gesticht en ver-
schillende andere caritatieve handelingen had verricht, bevrijdde God hem uit han-
den van zijn vijanden. De rijke burger kreeg de verzekering dat zijn nakomelingen 
nooit honger en gebrek zouden lijden, omdat hij in tijden van hoge voedselprijzen 
een deel van zijn bezittingen ‘om gode’ had geschonken. 

Wat deze voorbeelden verder laten zien is dat de werken van barmhartigheid nog 
door andere dan de handelingen genoemd in Mattheüs 25 geconcretiseerd konden 
worden. Dit blijkt uit de reeks van ‘alternatieve werken’ die in de late middeleeu-
wen gehanteerd werd. De opsomming uit Mattheüs vormde samen met het begra-
ven van de doden het meest aangehaalde rijtje. Soms echter werd hierop gevarieerd. 
Soms wordt het geven van eten en drinken aan de armen als één werk gepresenteerd 
en een ander werk toegevoegd. Zo vermeldt Des conincs summe als derde werk het 
renteloos lenen van geld aan armen en – hieraan gerelateerd – het kwijtschelden van 
schulden wanneer iemand niet in staat was deze te betalen. Ook de hierboven aan-
gehaalde rijmtekst Vanden vii wercken van ontfaermicheden noemt het renteloos 
lenen van geld als een van de werken van barmhartigheid.99 Dirc van Delf volgt het 
traditionele rijtje, maar verwijst aan het einde van zijn bespreking naar de andere 
daden die door theologen (‘meesters inder godheit’) als werken van barmhartig-
heid waren aangeduid. Ook hier passeren het renteloos lenen en het kwijtschelden 
van schulden. Daarnaast worden heel andere zaken genoemd, zoals het ‘ghemene 
weghe ende pade […] maken ende brugghen […] tymmeren of overvaert ende vee-
ren om Godes willen te houden’.100 In praktijk gebrachte caritas omvatte dus een 
breed scala aan activiteiten, uiteenlopend van het geven van eten aan een arme man 
tot een actieve bijdrage aan de creatie en instandhouding van publieke werken. 

In sommige spiegels vormde de bespreking van een bepaald werk de kapstok 
om de behandeling van een gerelateerd vraagstuk aan op te hangen. Zo legt Des 
conincs summe bij de behandeling van het zesde werk – het bezoeken en loskopen 

98    Vanden VII wercken 1994.
99    Ibidem.
100   Van Delf 1937-1939, 372. 
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van gevangenen – een link met de laatmiddeleeuwse rechtspraktijk. Na een korte 
beschrijving volgt een uitwijding over de juiste verhouding tussen rechtvaardig-
heid en barmhartigheid die een rechter bij de uitoefening van zijn taak in het oog 
moet houden. De behandeling van deze thema’s in een spiegel die oorspronkelijk 
bestemd was voor de Franse koning is niet verwonderlijk. Maar ze was eveneens 
relevant voor stadsbestuurders die recht moesten spreken. 

Vrome werken

Welk aandeel liefdadigheid innam in het geheel van religieuze activiteiten van laat-
middeleeuwse leken valt nauwelijks te achterhalen, simpelweg omdat de meeste 
handelingen niet zijn gedocumenteerd. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop die 
liefdadigheid in de praktijk van alledag precies gestalte kreeg. Het helpen in hospi-
talen, het geven van aalmoezen aan een bedelaar op straat of aan huis, het bijstaan 
van buren of een verarmd familielid, het uitdelen van voedsel, het lenen van geld 
zonder rente, het geven aan collectes of het bieden van onderdak aan vreemdelin-
gen: het zijn zaken die nauwelijks tot geen schriftelijke, visuele of materiële sporen 
hebben nagelaten.101 

Het liturgisch jaar bood een aantal vaste momenten en gelegenheden waarop 
het geven van aalmoezen bijzonder in de belangstelling stond. Een daarvan was de 
jaarlijkse vastenperiode. Daarnaast vormde de verwisseling van het tijdelijke met 
het eeuwige leven, zeker voor de rijkere stedelingen, aanleiding voor het doen van 
giften aan armen. Van deze vorm van liefdadigheid zijn via testamenten en aante-
keningen in memorieboeken de meeste getuigenissen overgeleverd. Hoewel niet 
altijd gespecificeerd en bovendien vaak onvolledig102 – tekenend zijn de waarschu-
wingen en opmerkingen dienaangande in laatmiddeleeuwse didactische teksten103 
– laten ze zien hoe armen op zulke momenten werden bedacht. Zo werd opdracht 
verleend voor de uitdeling van voedsel als brood of vlees, van schoenen, kleding en 
geld. Sommige testamenten noemen een specifieke doelgroep, zoals de bewoners 
van een gasthuis. Leden van adellijke en patricische families legden memoriedien-
sten vast waaraan eveneens vaak uitdelingen verbonden waren. In sommige testa-
menten kwamen bepalingen voor over de realisering van een fonds waaruit derge-
lijke giften bekostigd werden.104

Bemiddelde stedelingen gaven opdracht tot de stichting van huizen en hofjes. 
Sommigen lieten zelfs hun huizen na en bepaalden dat deze gebruikt moesten wor-
den voor de opvang van armen, zieken of bejaarden. In Haarlem gaf Dirck van Ba-
kenes in 1393 bij testament opdracht een aantal kamers in zijn huis in te richten 

101   Swanson 1995, 214.
102   Spaans 1995, 215-232; Jordan 1959.
103   Zie bijvoorbeeld: De Weert 1915, 280-281, r. 2361-2369.
104   Spaans 1995, 217, 219-221. 
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als woonplaats voor oude vrouwen. Bovendien deed deze oud-stadsbestuurder, 
afkomstig uit een van de belangrijkste Haarlemse families, een grote gift aan het 
Leprooshuis dat kort voor zijn overlijden was opgericht.105 Een jaar later, in 1394, 
schonk de edelman Coenraad Cuser, onder meer ter herinnering aan zijn vermoor-
de zoon Willem, zijn huis aan de Haarlemse Heilige-Geestmeesters. Het moest 
voortaan gebruikt worden voor de opvang van bejaarden. De stichtingsbrief maakt 
bovendien melding van de aanstelling van een priester die zielmissen moest lezen 
voor de familie Cuser.106 

Naast zulke private uitingen van vroomheid was er de collectieve vroomheids-
beoefening waarvoor broederschappen en geestelijke gilden een institutioneel ka-
der boden.107 De confraters oefenden zich door gebed en meditatie in vroomheid 
en spirituele groei. Als zodanig vormden broederschappen brandpunten van gods-
dienstig leven en religieuze vorming. Verschillende ervan beschikten over een ka-
pel of altaar in de parochiekerk. Op gezette tijden kwamen de leden daar samen om 
missen te vieren, te luisteren naar preken, de vespers te zingen, de zielen van over-
leden broeders te gedenken, giften te doen en de patroonheiligen van hun broeder-
schap te vereren.108 

Helaas ontbreekt tot nu toe een systematische studie naar de sociaal-culturele 
rol en betekenis van instituties als religieuze broederschappen in laatmiddeleeuw-
se Noord-Nederlandse steden.109 Uit bestaande gegevens lijkt het praktiseren van 
liefdadigheid voor verschillende broederschappen een vast onderdeel te zijn ge-
weest van deze in collectief verband beoefende vroomheid. Die zorg richtte zich 
in de eerste plaats op de eigen leden. Het deel uitmaken van een collectief bracht 
wederzijdse verplichtingen met zich mee. Net als bij ambachtsgilden gebeurde, 
verleenden sommige broederschappen steun aan leden die in moeilijke omstandig-
heden verkeerden en voor wie verarming dreigde. Daarnaast bevatten de statuten 
en reglementen van verschillende broederschappen en gilden bepalingen over het 
bewijzen van de laatste eer aan overleden broeders en zusters. Wanneer de fami-
lie van de overledene de uitvaart niet kon bekostigen, sprongen de andere leden bij 
door het leveren van een baarkleed of van toortsen en kaarsen.110 Ook de uitdeling 
aan armen – een vast onderdeel van een fatsoenlijke begrafenis – werd in sommige 
gevallen door de broeders geregeld. Tegelijk lijkt dit sociale aspect, in tegenstelling 
tot de situatie in Vlaamse en Brabantse steden, beperkt te zijn geweest.111 

105   Hammann 1997, 18, 22-23.
106   Marsilje 1995, 61-62.
107   Trio 1993.
108   Trio 1993, 276-301; Goudriaan 1996, 21-27.
109   Zie ook de studies van Nicholas Terpstra en John Henderson over broederschappen in de Italiaanse ste den: 
Terpstra 1995; Terpstra 2000; Henderson 1994. Verder behandelt Rijpma in zijn proefschrift de rol van laat mid-
del eeuwse broederschappen in de stedelijke armenzorg. Rijpma 2012, passim.
110   Goudriaan 1996, 29-30.
111   Rijpma 2012, 231.
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Naar buiten toe, ten opzichte van de armen en bedelaars die geen broeders en 
zusters waren, werd eveneens barmhartigheid betoond. De mate waarin broeder-
schappen in de Noordelijke Nederlanden betrokken waren bij de stedelijke ar-
menzorg liep uiteen. Ook door de tijd heen zijn in dit opzicht veranderingen aan 
te wijzen. Sommige broederschappen, zoals de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap 
in Den Bosch, organiseerden op vaste dagen in het jaar openbare uitdelingen.112 
Andere nodigden op vaste tijden een aantal armen uit voor de maaltijd. Dit gold 
voor het Haarlemse Kerstmisgilde.113 Een aantal broederschappen voerde het be-
heer over een eigen gasthuis. De Haarlemse Sint-Jacobsbroederschap had sinds de 
jaren dertig van de vijftiende eeuw het beheer over een gasthuis waar passanten 
voor een of twee nachten konden overnachten.114 Vermoedelijk bestond het gezel-
schap zelf uit pelgrims die waren afgereisd naar Santiago de Compostella. Een an-
dere Haarlemse broederschap, het Heilig-Kruisgilde, hield zich onder meer bezig 
met de verpleging van zieken. In 1440 kregen de deken en het bestuur van het gilde 
het beheer over het Sint-Antoniusgasthuis en de bijbehorende kapel.115 Hetzelfde 
gold voor de Deventer broederschap van de Heilige Geest en die van het Heilig Sa-
crament. Die voerden het beheer over een aantal gasthuizen in de stad en droegen 
zorg voor de daarin verblijvende zieken en armen. Sociale activiteiten van de broe-
ders vonden vaak plaats in de kapel die aan deze gasthuizen verbonden was. 

Niet alle geestelijke broederschappen waren in deze mate actief. Voor een aantal 
ervan, zoals die van het Heilig Sacrament in Den Bosch, lijkt externe liefdadigheid 
en sociale zorg nauwelijks een rol te hebben gespeeld.116 Sommige broederschap-
pen beperkten zich tot periodieke uitdelingen van aalmoezen, brood of kleding. 
Vaak gebeurde dit op de jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten of na gildemaaltij-
den. De overschotten werden dan verdeeld onder de zieken en armen in de stede-
lijke gasthuizen. Andere broederschappen en gilden deelden in overeenstemming 
met hun reglement wekelijks wittebroden of wijn uit aan de huiszittende armen.117 
Liefdadigheid maakte zo in meer of mindere mate deel uit van het devotionele le-
ven waarin stedelingen in groepsverband participeerden. 

1.6  Besluit

Laatmiddeleeuwse armenzorg was nauw verbonden met het religieuze leven in de 
stad. De Bijbel leverde een aantal noties die lange tijd het spreken over liefdadig-

112   Blockmans en Prevenier 1976, 41.
113   Hamman 1997, 20.
114   Ook in Gouda had de Jacobsbroederschap een gasthuis voor vreemdelingen. Goudriaan 1996, 25.
115   Akten aangehaald in Ampzing 1974, 402-403.
116   Hoekx en Van de Laar 1980.
117   Kossmann-Putto 1985, 17. 
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heid zouden bepalen en de armenzorgpraktijk in een religieus perspectief plaats-
ten. Het geven van aalmoezen was in feite een plicht van iedere gelovige en een met 
het oog op diens zielenheil noodzakelijke activiteit. In dit hoofdstuk is nagegaan 
hoe deze plicht via devotionele en theologische teksten aan laatmiddeleeuwse ge-
lovigen werd voorgehouden. Het zielenheil van de potentiële gever stond daarbij 
centraal. Dat deze handeling echter meer diende te omvatten dan het simpelweg 
overhandigen van een gift in ruil voor een plekje in de hemel, blijkt uit de verschil-
lende aanvullende bepalingen die we her en der aantreffen. Het verrichten van lief-
dadigheid werd vooral gepresenteerd als een plicht die gelovigen aan elkaar ver-
schuldigd waren en waarop men uiteindelijk door God beoordeeld zou worden. 
Deze barmhartigheid kwam als het goed was voort uit een juiste innerlijke gesteld-
heid van medelijden en een bewogenheid met het lot van armen.

Opmerkingen over het geringe belang van de grootte van de aalmoes, de nood-
zaak om te geven bij leven of de waarde van medelijden boven materiële giften, 
werden natuurlijk vooral gemaakt met het oog op het zielenheil van de gever. Het 
waren opvattingen die door de Kerk werden uitgedragen waar het ging om lief-
dadigheid als religieuze handeling. Voor de maag van een hongerige arme golden 
andere standaarden. Stedelingen konden hun eigen invulling geven aan deze crite-
ria en ze vermengen met andere motieven, zoals uit de volgende hoofdstukken zal 
blijken. Ook buiten het directe kader van biecht en vroomheidspraktijk werd aan 
Mattheüs 25 gerefereerd. In hoofdstuk 2 zal het gaan over de betekenis van de be-
treffende passage binnen het stedelijke discours over armenzorg. Het laat zien hoe 
de notie van de werken van barmhartigheid werd aangepast aan de concrete om-
standigheden en behoeften van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne armenzorg-
praktijk.
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2 Barmhartigheid als burgerlijke plicht

2.1  Inleiding

Want eenyegelijck mensche van Goedswegen ende uut caritaten ende mynnen zynen 
evenkorsten in zijnre noot ende armoede sculdich is te hulpen te comen, ende oeck byson-
der die seven wercken der ontfermherticheyt te vervullen, den hongerigen te spysen, den 
dorstigen te laven, den naecten te cleden ende den doden te begraven etc.1

In het najaar van 1480 lieten afgevaardigden van drie Bossche blokken (een aandui-
ding voor de wijken waaruit de stad was samengesteld) vlak na elkaar bij notariële 
akte een aantal zaken vastleggen die betrekking hadden op de zorg voor de armen 
in hun buurt. De directe aanleiding voor hun actie vormde de grote armoede waar 
veel wijkbewoners mee te kampen hebben. Zij worden nader omschreven als zie-
ken of kraamvrouwen, lieden dus die over het algemeen slechts tijdelijk niet tot 
werken in staat waren. In het bijzonder worden de zogenoemde ‘huysarmen’ ver-
meld. Over hen wordt bovendien opgemerkt dat zij niet ‘openbairlijk bedelden’, 
dus niet bedelend langs de huizen trokken. Om de zorg voor deze armen in goede 
banen te leiden zouden voortaan jaarlijks vier functionarissen worden aangesteld. 
Zij moesten de aalmoezen, renten en goederen beheren die voor de armen werden 
ingezameld. Van deze giften dienden zij bier, olie, erwten, brood en andere levens-
behoeften aan te schaffen om deze vervolgens weer zorgvuldig te verdelen. Verder 
bepaalt de akte dat bij de begrafenis van een buurtbewoner diens vrienden of ver-
wanten kaarsen moesten uitreiken aan de armen. Die konden weer gebruikt wor-
den bij hun uitvaart. Indien nodig kregen arme nabestaanden bovendien een finan-
ciële bijdrage voor de bekostiging van de doodskist van de overledene. 

Dit complex aan maatregelen dat de armenzorg in een aantal wijken in Den 
Bosch moest reguleren wordt ingeleid met het bovenstaande citaat. Het refereert 
aan de plicht van iedere christen zijn arme medemens bij te staan en de werken van 
barmhartigheid te vervullen. De bepalingen die in het vervolg aan de orde komen, 
worden door de opstellers dus expliciet in een religieus perspectief geplaatst. Door 

1   Coopmans 1964, 187-189.
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de armenzorg in de wijk goed te organiseren wordt gehoorzaamd aan de christelij-
ke plicht tot naastenliefde en worden de werken van barmhartigheid in de praktijk 
gebracht. In de bepalingen zelf is ook een aantal werken direct te herkennen, zoals 
het uitdelen van levensmiddelen en het bijdragen aan een christelijke begrafenis. 

De vertegenwoordigers van dit Bossche blok gebruikten aan het einde van de 
vijftiende eeuw dus de traditionele notie van de werken van barmhartigheid. Te-
gelijk gaven zij er een eigen invulling aan. Zo wordt de doelgroep, die Christus in 
Mattheüs 25:40 ‘de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters’ noemt, nader 
omschreven als de armen die in de betreffende wijk woonden. Zeer gedetailleerd 
beschrijven de blokmeesters de straten en stegen van de wijk die onder hun verant-
woordelijkheid viel. Alleen mensen die in dit afgebakende gebied woonden, kon-
den een beroep doen op de zorg van de blokmeesters. Met betrekking tot hen gold 
de plicht tot naastenliefde waarnaar het openingscitaat verwijst. Andere armen wa-
ren van deze steun uitgesloten. Verder waren het niet de buurtbewoners zelf die 
zaken als voedsel en drank uitdeelden aan de armen. Dit gebeurde door tussen-
komst van de vier mannen die de zorg moesten coördineren. Deze centrale coördi-
natie moest de vrijgevigheid van de andere buurtbewoners vergroten, een verwach-
ting die de blokmeesters ook in hun akte uitspraken.

De Bossche notarisakte illustreert hoe een notie als de werken van barmhartig-
heid aan het einde van de vijftiende eeuw in de stedelijke praktijk kon worden in-
gezet. De armenzorg in de wijk werd expliciet gemotiveerd met religieuze concep-
ten. De uitwerking van de notie was echter toegesneden op de concrete praktijk 
van het leven in een van de Bossche buurten. Daar wenste men, vanwege het groei-
end aantal armen en ter bevordering van de vrijgevigheid, de zorg in goede banen 
te leiden. Deze solidariteit richtte zich bovendien als eerste op de arme bewoners 
van de buurt.2 Dat waren de armen die men kende, naast wie men woonde en met 
wie men wellicht samenwerkte. Bovendien kon men toezicht houden op elkaars 
gedrag en indien nodig de ander daarop aanspreken. De werken van barmhartig-
heid werden gebruikt om niet zomaar alle armen te helpen, maar alleen de armen 
die tot de eigen vertrouwensgroep behoorden en voldeden aan specifieke criteria. 
De invulling van het begrip ‘broeders en zusters’ van Christus wordt beperkt tot 
de arme buurtbewoners. 

2.2  De werken als decor

Laatmiddeleeuwse predikers hadden hun toehoorders gewezen op het belang van 
het verrichten van de werken van barmhartigheid met het oog op hun zielenheil. 

2   Buurtfondsen die zich richtten op de huisarmen van de eigen wijk bestonden in Den Bosch overigens al 
vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw. Kappelhof 1981, 13.
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Zoals blijkt uit de Bossche notarisakte gebruikten ook leken de notie om hun lief-
dadigheidsactiviteiten te motiveren. Voor de vijftiende en zestiende eeuw zijn meer 
van zulke gevallen bekend. Zo gaven de bestuurders van het Leidse Catharina-
gasthuis in de eerste jaren van de vijftiende eeuw de opdracht tot de vervaardi-
ging van een beeldengroep die de werken moest uitbeelden. 3 De sculpturen kre-
gen een plaats in de ziekenzaal waar bejaarden en zieken uit de stad werden ver-
zorgd.4 Juist de laatmiddeleeuwse gasthuizen, waar armen te eten en te drinken 
kregen, zieken en ouderen zorg ontvingen en arme vreemdelingen werden geher-
bergd, vormden locaties die met het praktiseren van de werken van barmhartigheid 
geassocieerd konden worden. De beeldengroep in het Catharinagasthuis is een van 
de vroegst bekende weergaven van de werken in een (semi)openbare ruimte in een 
Noord-Nederlandse stad. Vooral een eeuw later lijkt het thema opgang te hebben 
gemaakt.5 

Een populair thema

Rond 1500 werden verschillende altaarstukken en schilderijen vervaardigd waar-
op de werken stonden afgebeeld. Zo maakt Karel van Mander (1548-1606) in zijn 
Schilderboeck melding van een tafereel met de zeven werken dat in de zestiende 
eeuw in de Oude Kerk in Amsterdam hing. Hij doelt op een schilderij van Jacob 
Cornelisz van Oostsanen (ca. 1470-voor 1533), die vermoedelijk in Haarlem in de 
school rond Geertgen tot Sint Jans (1460/65-1490/95) zijn opleiding had genoten.6 
Tijdens de Beeldenstorm ging het werk echter verloren.7 

Een schilderij dat waarschijnlijk eveneens uit de Haarlemse schilderschool af-
komstig is, is het fameuze altaarstuk (1504) van de Meester van Alkmaar.8 Dit uit 
zeven panelen bestaande werk werd vervaardigd in opdracht van de Alkmaarse 
broederschap van de Heilige Geest. Waarschijnlijk hing het aanvankelijk in de ka-
pel van het Heilige-Geestgasthuis. Later verhuisde het naar de Alkmaarse Sint-
Laurenskerk. Hier kreeg het werk in ieder geval vanaf de jaren zestig van de zes-
tiende eeuw een plaats. Daar werd het ook slachtoffer van beeldenstormers. Inte-

3   Ligtenberg 1908, 64. 
4   Ibidem. 
5   Voor steden uit de Zuidelijke Nederlanden zijn oudere voorbeelden bekend. In Antwerpen hing in de kamer 
van de stedelijke aalmoezeniers, de Camer van den Huysarmen, een schilderij van de werken van barmhartigheid 
van de verder onbekende Antwerpse meester. Ook de Leuvense Heilige-Geesttafel bestelde in 1414 een drieluik, 
waarop op een van de luiken de Zeven werken van barmhartigheid stonden weergegeven: Smeyers 1989 [1990], 
154. 
6   Carasso-Kok 2004, 417. Aangehaald bij Van Mander 1969, f. 207v.: ‘Daer waren oock ter selver plaetsen van 
hem seer constigh ghedaen de seven wercken van barmherticheyt. Dese dinghen zijn in de beeldt-storminghe 
veel onder ghegaen’. 
7   Van Bühren 1998, 79.
8   Muller 1985, 255, n. 24. Over de identiteit van de Meester van Alkmaar is weinig bekend. Vermoedelijk 
behoorde hij rond 1500 tot de Haarlemse school. Zie ook: Knevel 1996, 239-242.
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ressant is een opmerking van C.W. Bruinvis, die zonder overigens zijn informa-
tiebron te vermelden, melding maakt van belangstelling voor dit werk vanuit ’s-
Hertogenbosch. In de zestiende eeuw zou door het stadsbestuur een bod van maar 
liefst tweeduizend gulden op het altaarstuk zijn gedaan, overigens zonder dat het 
tot een koop kwam.9 

Ook in de eetzaal van het Haarlemse Heilige-Geesthuis hing volgens een zeven-
tiende-eeuwse beschrijving een schilderij waarop de zeven werken en het Laatste 
Oordeel waren afgebeeld.10 Vermoedelijk was het werk aan het einde van de vijf-
tiende eeuw gemaakt door de Haarlemse schilder Geertgen tot Sint Jans (1460/65-
1490/95). Muller suggereert bovendien dat dit schilderij model heeft gestaan voor 
het altaarstuk van de Meester van Alkmaar.11 Verder kan nog gewezen worden op 
een schilderij uit 1548 dat wordt toegeschreven aan Jacob Maler († 1573) en ver-
moedelijk bestemd was voor een gasthuis in Kampen.12 Eveneens bestemd voor 
een gasthuis was het schilderij van de Meester van de Levensbron (ca. 1510), een 
verder anonieme schilder die waarschijnlijk in Holland actief was.13 Uit dezelfde 
periode dateert een in Leiden gemaakte glasramenreeks waarvan ieder raam een 
werk van barmhartigheid uitbeeldde (zie afbeeldingen 4-7 en 10 in kleurkatern).

Van later datum is het schilderij van de Amsterdammer Pieter Aertsen (1508-
1575). Vlak voor zijn dood in 1575 legde hij de laatste hand aan een tafereel waar-
op de werken stonden weergegeven tegen de achtergrond van een stad.14 Hetzelf-
de geldt voor het schilderij in de Utrechtse Sint-Jacobsparochiekerk uit 1562. Het 
hing bij de tafel van waaruit de Utrechtse potmeesters wekelijks uitdelingen ver-
zorgden aan de armen uit de stad.15 

Zoals uit deze opsomming blijkt, werden vanaf 1500 in verschillende Noord-
Nederlandse steden opdrachten verstrekt voor de vervaardiging van schilderijen of 
altaarstukken waarop de werken van barmhartigheid stonden weergegeven. Hoe-
wel over de opdrachtgevers en de precieze locatie van de werken vaak onduidelijk-
heid bestaat, lijken ze voornamelijk een plaats te hebben gehad in parochiekerken 
en gasthuizen. Niet alleen via het gehoorde of gelezen woord kwamen laatmiddel-
eeuwse stedelingen dus met de notie van de werken van barmhartigheid in aanra-
king. Ook in beeld werd het thema weergegeven. Op verschillende locaties in de 
stad was de passage uit Mattheüs 25 op doek, in hout of op glas te zien. 

In zijn studie naar afbeeldingen van de werken van barmhartigheid verbindt Ralf 

9    Van Gelder-Schrijver 1930, 103; Bruinvis 1904, 229-230.
10   Snyder 1960, 115, 130. ‘Het schildery voor de schoorsteen van de eetzaal in ’t heylige Geest of Weeshuys 
te Haarlem verbeeld de zeven werken van barmhartigheid in de wolken is het laatste oordeel, en is geschilderd 
door Geertgen tot Sint Jans daar zijn portret in is op die wijs als dees teekening die hier agter op getekend is’ .
11   Muller 1985, 255, n. 24.
12   Ibidem, 65-68; Van Bühren 1998, 69.
13   Muller 1985, 65-68.
14   Carasso-Kok 2004, 447-448. 
15   Muller 1985, 68-71.
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van Bühren de aandacht voor het thema en de wijze waarop deze zijn weergege-
ven met ontwikkelingen in de stedelijke armenzorgpraktijk. Hij wijst op een ten-
dens naar een narratieve en vooral meer realistische uitbeelding van de werken. De 
notie werd op zo’n manier weergegeven dat deze aansloot bij de leefwereld van de 
beschouwer. Een dergelijke weergave moest de persoonlijke toepassing van het 
getoonde versterken en aanzetten tot vrijgevigheid tegenover de armen.16 Deze 
realiteitseffecten werden op verschillende manieren bewerkstelligd, bijvoorbeeld 
door de keuze voor een stedelijke achtergrond of door het opvoeren van ‘gewone’ 
mannen en vrouwen in plaats van heiligen. Zo gingen ze evenals de catechetische 
teksten die in het vorige hoofdstuk de revue passeerden fungeren als aansporingen 
tot liefdadigheid. 

Het schilderij van de Meester van Alkmaar

Een goed voorbeeld van de door Van Bühren bedoelde praktijk is het hierboven 
genoemde schilderij van de Meester van Alkmaar (1504).17 Het is de oudste over-
geleverde Noord-Nederlandse afbeelding met de werken.18 Hoewel niet afkom-
stig uit een van de drie voorbeeldsteden, zal er hier daarom toch wat langer bij stil 
worden gestaan. Het altaarstuk bestaat uit zeven panelen die op een horizontale 
lijn zijn geplaatst. Op elk wordt de uitvoering van een van de werken weergege-
ven. Op het middelste paneel, met het begraven van de doden, is in het bovendeel 
een Christusfiguur te zien, zittend op een regenboog met onder aan zijn voeten een 
wereldbol. Met zijn rechterhand wijst hij op de zijdewond die zichtbaar is door de 
opengeslagen rode mantel. In zijn andere hand is de wond van de spijker duidelijk 
te zien. Christus wordt geflankeerd door twee heiligen. Vermoedelijk zijn het Sint 
Barbara en Sint Laurentius, de patroons van de Alkmaarse parochie.19 De weergave 
van Christus als koning is weer een verwijzing naar het hemelse perspectief waarin 
de werken gezien moeten worden. 

Het motief van Christus als Salvator Mundi neemt in het geheel echter maar een 
geringe plaats in. De nadruk ligt op het verrichten van de werken zelf. De achter-
grond van de verschillende scènes is duidelijk die van een stad. De werken worden 
verricht in een decor van straten, huizen, winkels, een gevangenis, een gasthuis en 
een hospitaal. De weldoeners zijn een man en een vrouw. Op drie van de zeven 
panelen staan zij samen afgebeeld. Gekleed naar de contemporaine mode bieden 
zij de armen steun. De twee zijn duidelijk ‘in actie’ afgebeeld. Ze benaderen de ar-
men met aandacht en medelijden. Op twee panelen is te zien hoe zij een arme bij 
de schouder en de pols aanraken. Hun gebaren en gelaatsuitdrukkingen suggereren 

16   Van Bühren 1998, 48-54. 
17   Zie ook: Muller 1985, 58-60.
18   Van Bühren 1998, 53.
19   Muller 1985, 58.
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gevoelens van empathie en medeleven. Dit laatste wordt nog eens versterkt door-
dat gevers en ontvangers op gelijke hoogte staan afgebeeld.20 Op deze wijze wordt 
de innerlijke gesteldheid van het geverspaar weergegeven, een punt dat, zoals we 
zagen, ook in contemporaine catechetische teksten werd benadrukt. 

Dergelijke realiteitseffecten en de weergave van de Bijbelpassage in een contem-
poraine setting moesten de didactische werking van het schilderij versterken. De 
beschouwers werden aangemoedigd de handelingen van de vrome weldoeners na 
te volgen. Tweeregelige rijmteksten die op de oorspronkelijke lijst van het schilde-
rij onder elk paneel waren geplaatst, moesten deze moralistisch-didactische toon-
zetting versterken. Met uitzondering van de eerste volgen alle rijmpjes hetzelfde 
stramien. In de eerste regel wordt een werk van barmhartigheid genoemd, gevolgd 
door een omschrijving van de beloning die de weldoener van God voor zijn liefda-
dige werken mocht verwachten: 

Deelt mildelick den Armen,
 God zal U weder ontfarmen,
Van spijs ende drank in dit leven.
 Dusent fout sal U weder werden gegeven.
Uwen evenmensch zijn naektheyt wilt decken.
 Opdat God uyt doe Uwer zonden vlecken.
Vanden dooden te begraven, so wy lesen,
 Wert Thobias van God gepresen.
Die Heer spreeckt, wilt my verstaen,
 Wat Ghy den minsten doet wert my gedaen.
Wilt ziecken ende crancken vysenteeren,
 U loon zal ewelick vermeren.
Die gevangenen verlost met caritaten,
 Het komt hiernae Uwer zielen ten bate. 

Liefdadigheid wordt in deze rijmpjes geheel gemotiveerd met verwijzingen naar de 
relatie tussen de weldoener en God en de eeuwige beloning die de eerste kan ver-
wachten in het hiernamaals. God zal de gever duizendvoudig belonen, diens zon-
den bedekken en diens beloning voor eeuwig verhogen. Tegelijk vindt de uitvoe-
ring van handelingen, zoals de afbeeldingen op de panelen laten zien, plaats in een 
contemporaine stedelijke context. Zo werd de toeschouwer opgeroepen het han-
delen van zijn voorbeeldige tijdgenoten na te volgen en zich eveneens in te zetten 
voor het welzijn van zijn arme medemens.

Het verband met de biecht, zoals beschreven in sommige catechetische werken, 
wordt op dit schilderij niet gelegd. Veel meer gaat het om de concrete invulling van 
de deugd van barmhartigheid, van de in de praktijk gebrachte liefde tot de naaste 
die deel uitmaakt van het actieve leven van de gelovige. Voor het helpen van zijn 
arme medemens zal hij door God beloond worden. De motivering daarvoor is re-

20   Zie voor dit punt: Van Bühren 1998, 53-54.
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ligieus, zoals uit de weergave van Christus als redder van de wereld en de onder-
schriften blijkt. Centraal staat de verticale relatie tussen de gever en God die zijn 
liefdadigheid op de grote oordeelsdag zal belonen.

Heilige-Geestmeesters

Het schilderij van de Meester van Alkmaar werd vermoedelijk vervaardigd in op-
dracht van de Alkmaarse Heilige-Geestmeesters. Deze functionarissen, die door-
gaans door het stadsbestuur werden benoemd, speelden in veel steden een coördi-
nerende rol in de laatmiddeleeuwse armenzorg.21 Zo beheerden zij legaten en fond-
sen die door stedelingen geschonken waren en coördineerden zij de uitdelingen 
waarvoor in testamenten opdracht was gegeven. Naargelang de wens van de wel-
doener deelden zij levensmiddelen uit op sterf- of geboortedagen, tijdens de vas-
tenperiode of op een stedelijke feestdag. Daarnaast verzorgden zij ‘proven’ voor 
de huisarmen. Over het algemeen gebeurde dit in natura, bijvoorbeeld in de vorm 
van voedsel, schoenen of turf. 

Geleidelijk aan breidde het takenpakket van Heilige-Geestmeesters zich verder 
uit. Zo voerden zij in de zestiende eeuw in verschillende steden het beheer over 
een aantal gasthuizen.22 Sommige stichters van hofjes droegen de benoeming van 
nieuwe beheerders over aan de Heilige-Geestmeesters.23 Verder hadden zij vaak de 
beschikking over een eigen onderkomen waar zieken, bejaarden of wezen werden 
verzorgd. Ten slotte gingen zij in de loop van de vijftiende eeuw een centrale rol 
spelen in de uitgifte van bedelvergunningen. Armen moesten zich melden bij de 
Heilige-Geestmeesters, die vervolgens beoordeelden of de betreffende personen in 
aanmerking kwamen voor een bedelbewijs.24

De Heilige-Geestmeesters, in sommige delen van de Nederlanden ook wel pot-
meesters of huiszittenmeesters genoemd, bekleedden dus een belangrijke rol in de 
vijftiende- en zestiende-eeuwse stedelijke liefdadigheid. In onder meer Haarlem, 
Alkmaar en Utrecht werden hun activiteiten met het thema van de werken van 
barmhartigheid verbonden. Enerzijds moesten die stedelingen opwekken tot lief-
dadigheid, zodat de Heilige-Geestmeesters inderdaad hun opdracht konden vol-
brengen. Anderzijds dienden ze ook om de bezigheden van de Heilige-Geestmees-
ters te presenteren: hun inzet voor de armen en zieken van de stad was naast een 
sociale daad ten opzichte van een arme stadsgenoot een uiting van vroomheid en 
godsvrucht.25 

21   Guilardian 2008, 260-266; Parker 1998, 52-54.
22   Spaans 1989, 166.
23   Ibidem, 168.
24   Parker 1998, 52-54.
25   Naar aanleiding van Van Bühren 1998, 52-53.
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De broodbank in de Sint Bavo

Dit laatste kan geïllustreerd worden aan de hand van de broodbank in de Haar-
lemse Grote of Sint-Bavokerk. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw verzorgden 
de Heilige-Geestmeesters van Haarlem wekelijks uitdelingen van voedsel, geld, 
schoenen en kleding aan de armen van de parochie. Ook de uitdelingen die ver-
bonden waren aan stichtingen en zielmissen vonden veelal vanuit deze voedsel-
bank plaats. Aan de andere kant konden stedelingen hier hun aalmoezen en giften 
achterlaten. Zo vormde de Haarlemse broodbank een belangrijke inzamelings- en 
distributieplaats van bijstandsmiddelen.

De houtsneden waarmee de bank is versierd, verwijzen naar de activiteiten van 
de Heilige-Geestmeesters die vanaf deze plek plaatsvonden. Zo is op de rechter-
kant een man weergegeven die achter een met broden en porties vlees gedekte tafel 
staat. Hij legt een stuk spek in de hand van een kreupele arme die zich aan de an-
dere kant van de tafel bevindt. Op de linkerwang van de bank zijn een man en een 
vrouw te zien met tussen hen in een kind (zie afbeeldingen 9a en 9b in kleurkatern). 
De man draagt een soort van buidel of tas, terwijl de vrouw in haar vrije hand een 
stuk vlees houdt. Zij kunnen gezien worden als een verwijzing naar de huiszittende 
armen, lieden die binnen de parochie woonden, maar te weinig verdienden om in 
hun levensbehoefte te kunnen voorzien (zie afbeeldingen 8a en 8b in kleurkatern). 

Boven beide taferelen is bovendien een afbeelding van Christus te zien. Rechts is 
Hij weergegeven in een zittende houding. Op Zijn hoofd draagt Hij een doornen-
kroon, een verwijzing naar Zijn lijden. Hoewel de figuur beschadigd is – de armen 
zijn grotendeels verdwenen – herkennen we er Christus in als rechter op de Dag 
des Oordeels, zoals Hij ook op veel voorstellingen van de werken van barmhar-
tigheid is terug te zien. Links staat Hij weergegeven als Salvator Mundi, als redder 
van de wereld. De analogie met de activiteiten van de Heilige-Geestmeesters is dui-
delijk. Zoals Christus Zijn ultieme liefde in praktijk bracht door de wereld te ver-
lossen, zo was ook de liefdadigheid van de Heilige-Geestmeesters een uiting van 
goddelijke caritas. Hun naam verwees hier in feite al naar. De contemporaine theo-
logie omschreef de Heilige Geest als de verpersoonlijking van de goddelijke liefde 
die de mens aanzette tot barmhartigheid.26 

Naar het idee van caritas als gave van de Heilige Geest wordt ook verwezen in 
de rijmtekst die op de twaalf panelen van de achterwand van de broodbank staat 
weergegeven. In de eerste twee strofen wordt gerefereerd aan de brief van Paulus 
aan de Korintiërs (1 Kor. 13) die de Liefde aanprijst als de hoogste gave:

Alle goede gaven die oijt sijn geweest,
Comen alleen vanden vader hier boven,

26   Aangehaald in Smeyers 1989 [1990], 153.
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En hebben haer cracht door den heijligen geest,
Diese al wtdeelt elcx na sijn behoven.
Onder welc tpropheteren hooch es te loven,
En tspreeken met tongen een schoon exercicij.
Maer de liefde es meer niet om te verdoven
En den bant vant volcomenvol goeder condicij.

De daaropvolgende strofen geven de passage uit Mattheüs 25 geparafraseerd weer. 
Het zijn de werken waarin de door de Geest opgewekte gave van de liefde con-
creet wordt. Het verrichten van barmhartigheid wordt in de derde strofe expliciet 
geplaatst tegenover ‘sacrificij’, de omschrijving van uiterlijke religieuze vormen en 
gebruiken.27 Tijdens het Laatste Oordeel zijn het alleen de ‘wercken der liefden’ die 
tellen. Op basis daarvan zal de mens worden beoordeeld. 

Dit expliciet contrasteren van ‘sacrificij’ met in de praktijk gebrachte liefde doet 
vermoeden dat de rijmtekst op de panelen van jonger datum is dan de eind-vijf-
tiende-eeuwse bank. De gedachte ontbreekt namelijk in de rijmpjes op de lijst van 
het paneel van de Meester van Alkmaar. Paleografische en taalkundige details ver-
sterken die veronderstelling. Ook andere kenmerken, zoals het feit dat slechts zes 
van de zeven werken worden genoemd – het begraven van de doden ontbreekt – 
lijken op een later jaartal te wijzen.28 Mogelijk is de tekst aangebracht na de Alte-
ratie van 1578. 

De Haarlemse broodbank illustreert hoe de notie werd gebruikt en toegepast 
door de Haarlemse Heilige-Geestmeesters om hun handelingen in een bepaald 
perspectief te plaatsen en betekenis te geven. Door de verwijzing naar de werken 
van barmhartigheid en de weergave van Christus als rechter op de rechterwang van 
de bank, werden hun wekelijkse activiteiten in een religieus kader geplaatst. De 
liefdadigheid die de Heilige-Geestmeesters beoefenden, werd aldus zelf een werk 
van barmhartigheid, waarvoor ook zij tijdens het Laatste Oordeel genoegdoening 
zouden ontvangen. Tegelijkertijd is interessant dat het geen ongedifferentieerde 
vrijgevigheid was die bij de Tafel plaatsvond. Alleen die armen die de beschikking 
hadden over vooraf uitgereikte lootjes kwamen in aanmerking voor het brood en 
het spek die werden uitgedeeld. In de praktijk waren dit armen die woonden bin-
nen de parochiegrenzen. In die zin is de manier waarop de Haarlemse Heilige-
Geestmeesters het denkbeeld inzetten vergelijkbaar met de aanpak in Den Bosch 
die aan het begin van dit hoofdstuk beschreven werd. Het refereren aan de werken 
plaatste de sociale activiteiten in een religieus kader. Tegelijk werd in beide geval-
len de invulling aangepast aan de specifieke context van de stad. 

27   ‘Want ick wil seijt den heer gheen sacrificij / Maer barmherticheit dit es dat hij prijst’. Parafrasering van 
Mattheüs 9 : 13 (Leuvense Bijbel 1548): ‘Bermherticheyt wil ic ende niet sacrificie’.
28   Peters 2001, 9-13.
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2.3 Praktiseren van naastenliefde

De werken van barmhartigheid groeiden in de vijftiende en zestiende eeuw uit tot 
een constante in het armenzorgdiscours. Predikers wezen gelovigen op het belang 
van het verrichten ervan met het oog op het zielenheil. Daarnaast waren de werken 
te zien op houtsneden, schilderijen en glasramen die hingen in gasthuizen, kerken 
en kapellen. De afbeeldingen riepen op tot armenzorg en duidden liefdadigheid als 
een christelijk werk. Met de groeiende wens in sommige kringen een deugdzaam 
leven te leiden, ging actieve barmhartigheid in de loop van de zestiende eeuw een 
steeds belangrijker rol spelen. 

Het actieve leven

Het actieve leven in dienst van de gemeenschap was een thema waarop humanisten 
sterk de nadruk legden. Zo’n leven bestond niet uit contemplatie, studie en afzon-
dering, maar was verankerd in deelname aan het publieke leven en het dienen van 
medeburgers. In traktaten werd het belang van burgerlijke deugden benadrukt, zo-
als wijsheid, matigheid en rechtvaardigheid. Dat gebeurde vooral in het kader van 
de actieve participatie in het bestuur van de civitas, of daarmee nu een stad of een 
vorstendom werd aangeduid.29 

Naast de plichten van bestuurders tegenover de stedelijke gemeenschap en de 
daarvoor noodzakelijke deugden, komen in sommige teksten ook de taken van 
de overige stadsbewoners ter sprake. In zijn Zedekunst (1586) spreekt Coornhert 
over de concrete plichten die aan deelname aan de samenleving, aan de ‘menichte 
van burgheren’ verbonden zijn.30 Hij noemt onder andere de gehoorzaamheid aan 
wet en overheid, het eerbiedigen van de godsdienst en het eendrachtig samenleven 
met andere burgers. Daarnaast moet iedereen zijn taak naar behoren uitvoeren en 
de verplichte belastingen betalen. Verder hebben burgers als het goed is ook het-
zelfde doel, namelijk de bevordering van het gemeenschappelijk welzijn: ‘Yghe-
lyck lieve het ghemeen beste ende dat oock boven zyn zelfs have, ja leven’.31 Deze 
gerichtheid op het gemeenschappelijk welzijn is het kenmerk van het ware burger-
lijke leven en wordt het ‘aldewaardighste gheacht’, omdat het gericht is ‘inde han-
tering van ’tghemeene ghoed (dat verde het alderbeste is)’.32

Armenzorg en solidariteit met de zwakken worden in dergelijke uiteenzettingen 
niet met name vermeld. Het accent ligt vooral – dat geldt ook voor een traktaat als Het 
burgherlick leven (1590) van Simon Stevin (1548-1620) – op de relatie met de stede-

29   Tilmans 2002, 84-85; Santing 2001.
30   Coornhert 1942, 197.
31   Ibidem, 199.
32   Ibidem, 182.
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lijke overheid en het behoud van orde en vrede binnen de stadsmuren.33 Burgers wer-
den opgeroepen belastingen te betalen, de keuren na te leven en de vrede te bewaren.

Terwijl het waardecomplex rond het zestiende-eeuwse begrip van de actieve 
‘burger’ dus vooral een politieke connotatie had, werd het idee van de vita activa, 
het actieve leven ten dienste van de gemeenschap, veel breder ingevuld. Daarin nam 
de beoefening van caritas, van naastenliefde, een centrale plaats in. In humanisti-
sche kringen werd zij beschouwd als een van de belangrijkste deugden. De notie 
verwees naar de liefde tot God en de daaruit voortvloeiende liefde tot de naaste, 
die door Christus zelf als de vervulling van de gehele wet was aangeduid (Matth. 
22:24-30). In de praktijk ging het niet alleen om het schenken van geld of materiële 
goederen aan armen. Ook het geven van onderwijs of het ondersteunen van ande-
ren bij de beoefening van deugden golden als vormen van caritas.34 

Die nadruk op de vita activa moet mede gezien worden in het licht van de kri-
tiek van humanisme en protestantisme op uiterlijke religieuze vormen en het ge-
brek aan innerlijke geloofsbeleving. Liefdadigheid werd gepresenteerd als het ken-
merk van de ware gelovige. Een vroeg voorbeeld hiervan is te vinden in het troost-
boekje Een troost ende  spiegel der  siecken van de Haagse schoolmeester Willem 
Claesz de Volder, alias Wilhelmus Gnapheus (1493-1568). Het bestaat uit drie dia-
logen tussen de zieke Lazarus en zijn buurman Tobias, waarbij naast vermanende 
en troostende woorden de nodige kritiek wordt geuit op de hypocrisie van de ka-
tholieke clerus.35 Zo is de pastoor druk met requiemmissen en het toedienen van 
de laatste sacramenten, terwijl de arme Lazarus tevergeefs wacht op een pastoraal 
bezoek. En hoewel de zielzorger vanaf de preekstoel verkondigt dag en nacht voor 
alle zieken klaar te staan, heeft hij alleen maar belangstelling voor de erfenis van 
de stervende drostin. Het ware christendom echter draait niet om het participeren 
in religieuze ceremonies of het reciteren van gebeden. Het gaat om het bezoeken 
van zieken en het helpen van armen en onderdrukten: om het in praktijk brengen 
van naastenliefde, die voortkomt uit liefde voor God.36 Tijdens het gesprek met 
zijn buurman over deze zaken komt ook Lazarus tot inkeer. Hij belooft geen geld 
meer te spenderen aan rituelen zoals het plaatsen van kaarsen voor heiligen. Wat hij 
daarmee bespaart zal hij voortaan besteden aan de armen. 

Ook zonder direct te breken met de traditionele Kerk werd echter het belang 
van liefdadigheid voor een actief christelijk leven benadrukt. Met scherpe pen uit-
ten humanisten als Erasmus hun afkeuring over kostbare uiterlijke vroomheids-
praktijken als pelgrimages, zielmissen, vastenpraktijken of aflaten. Het christelijke 

33   Stevin 2001.
34   Zie bijvoorbeeld: Vives 2002, xv-xvi.
35   Het werkje werd in 1557 in Emden gedrukt en twintig jaar later verscheen het nogmaals bij Derick Wylicks 
van Santen, een drukker die eerst werkzaam was in Deventer en vanaf 1575 in het Duitse Rees een drukkerij 
beheerde. Eerder was in 1531 in Antwerpen eenzelfde troostboekje verschenen, eveneens van de hand van 
Willem de Volder. De Volder 1557, f. B2v.-B3r.; zie ook: Demoed z.j., 41-44.
36   Templin 2006, 194. 
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leven moest daarentegen voortkomen uit een innerlijke transformatie. Zelfstandige 
bestudering van de Bijbel en verdieping van kennis waren daarvoor cruciaal. Zo 
kon Christus worden gevonden en worden toegeëigend. Deze innerlijke verande-
ring werd vervolgens onvermijdelijk van buiten zichtbaar in iemands levenswandel 
en houding ten opzichte van de naaste.37 

Caritas concreet

De werken van barmhartigheid bleven onverminderd als concretisering van de ab-
stracte notie van caritas gepropageerd worden. Typerend is een prent met de titel 
Caritas uit de serie De zeven deugden (1559-1560), ontworpen door Pieter Brue-
gel de Oude (ca. 1525-1569).38 

Net onder het midden is een personificatie van caritas te zien: een vrouwenfi-
guur met in haar ene hand een hart en in haar andere hand een kind. Bovenop haar 
hoofd en precies in het middelpunt van de voorstelling staat een pelikaan. Hij prikt 
zichzelf in de borst, ten teken dat hij bereid is zijn jongen te voeden met zijn eigen 
bloed: een symbool van onbaatzuchtige naastenliefde. Hoe de uitoefening van deze 
deugd in de praktijk vorm krijgt, laat de rest van de prent zien waarin op de achter-
grond de werken van barmhartigheid staan afgebeeld. 

Laatmiddeleeuwse scholastici hadden de deugd caritas omschreven als de lief-
de tot God en tot de naaste. Ze speelt een centrale rol in het nieuwtestamentische 
liefdegebod, zoals geformuleerd in Mattheüs 22:37-39. Het gaat daarin om de op-
dracht God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. De Latijnse tekst 
die aan Bruegels prent is toegevoegd, verwijst naar de tweede component van dit 
liefdegebod: Speres  tibi  accidere quod  alteri  accidit: verbeeld je dat wat anderen 
overkomt jou overkomt. Het gaat om een vorm van empathie, een invoelen en zich 
verplaatsen in de nood van de ander. Het is dit inleven en vereenzelvigen met de 
arme dat aanzet tot het verlenen van concrete hulp en steun aan de slachtoffers van 
tegenspoed: ita denum excitaveris ad opem ferendam si sumpseris eius animum qui 
opem tunc in malis constitutus implorat: je zult slechts dan ertoe gebracht worden 
hulp te geven voor zover je je hebt ingeleefd in de toestand van diegene die in een 
behoeftige situatie jouw hulp inroept.39 Opvallend afwezig is de referentie aan het 
zielenheil van de weldoeners. Het motief voor hun liefdadige handelen, het chris-
telijke gebod tot naastenliefde, staat echter in het midden van de afbeelding. 

De werken van barmhartigheid worden in de prent van Bruegel verbonden met 
het liefdegebod en gepresenteerd als leidraad voor het actieve leven. In de Noorde-
lijke Nederlanden waren het humanisten als Coornhert, Maarten van Heems kerck 
en Philips Galle (1537-1612) die de notie op deze manier verwerkten. Dit is terug te 

37   Israel 1998, 44-47;  Buys 2009, 184-185, 210.
38   Muller 1985, 95.
39   Met dank aan Roos Danse voor de vertaling van het onderschrift. 
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zien in een zevendelige prentserie die Coornhert en Van Heemskerck in het mid-
den van de zestiende eeuw vervaardigden. Daarbij volgden zij de perikoop uit het 
Mattheüs-evangelie. Het begraven van de doden ontbreekt dan ook, terwijl de se-
rie opent met een gravure van het Laatste Oordeel. Op alle afbeeldingen ligt de na-
druk op de weldoener, die op de voorgrond staat en in de meeste gevallen ook iets 
groter is weergegeven dan de hulpbehoevenden. De afbeelding is geheel toegespitst 
op zijn handelen, de liefde tot de naaste die hij in de praktijk brengt en die zodoen-
de de kijker tot voorbeeld strekt. 

In Coornherts T’Roerspel vande kettersche werelt (1590) wordt het tweede deel 
van het liefdegebod eveneens geconcretiseerd en verder uitgewerkt met de werken 
van barmhartigheid. Zo klonk het uit de mond van een van de personages:

Die zynen naasten bemint, heeft alle de wet volbracht.
Want die den minsten hongherighen broeder spijst,
Den dorstighen laaft, den vreemden te gaste ontfangt,
Den naackten kleedt, den ziecken hulp en troost bewijst,
En den gevanghens verzoeckt, dien zal hy verblyden

Afb. 3 Philips Galle naar Pieter Bruegel de Oude, Caritas. Uit de serie De zeven deugden, 
gravure, Antwerpen 1559-1560 (Amsterdam, Rijksmuseum). 

Boele.indb   80 07-01-13   15:20



Kleurkatern 81

Afb. 4 Jacob van Maler (voor 1500-ca. 1554), De werken van barmhartigheid, olieverf op pa-
neel, 1548 (Kampen, Stedelijk Museum).
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Afb. 5 (Toegeschreven aan de) Meester van de Levensbron, De werken van barmhartigheid, 
ca. 1510 (Enschede Collectie Rijksmuseum Twente; fotografie R. Klein Gotink).
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Afb. 6 De Meester van Alkmaar, De werken van barmhartigheid, paneel 4, 1504 (Amster-
dam, Rijksmuseum).
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Afb. 7 De Meester van Alkmaar, De werken van barmhartigheid, paneel 5, 1504 (Amster-
dam, Rijksmuseum).
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Afb. 8a en 8b Onder- en bovenpaneel van de rechterwang van de broodbank in de Sint Bavo 
in Haarlem (1470).
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Afb. 9a en 9b Onder- en bovenpaneel van de linkerwang van de Haarlemse broodbank 
(1470).
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Afb. 10 Leids glasruitje waarop het herbergen van pelgrims en vreemdelingen staat weerge-
geven. Uit de serie: Drie glasruitjes met de werken van barmhartigheid, 1515 (Amsterdam, 
Rijksmuseum).
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Als de ghoede metten quaden ten oordeel verrijst,
En zegghen: komt ghy, mijns vaders ghebenedyden,
Int rijck dat u van aanbegin is bereyt.
Maar diet niet en doet zal ’t eeuwigh vuyr moeten lyden.40

Ook in de serie De lof der degelijke huisvrouw (1555) wordt een aantal werken van 
barmhartigheid uitgebeeld. Op een van de prenten is te zien hoe een vrouw verge-
zeld door twee helpsters brood en drinken uitdeelt aan de voor haar huisdeur ver-
zamelde armen. Wat verder op de achtergrond ontvangen naakte mensen kleding. 
Helemaal vooraan zit een vrouw op de grond met twee kinderen. Evenals de ande-
re behoeftige personages houdt zij haar hand op naar de huisvrouw. De geschool-
de zestiende-eeuwse beschouwer zal de vrouwenfiguur met de beide kinderen her-
kend hebben als personificatie van caritas. Door haar worden de beweegredenen en 
innerlijke gesteldheid van de liefdadige huisvrouw belichaamd, die door haar da-

40   Coornhert 1955, 138, r. 1482-1490.

Afb. 11 Dirck Volckertsz 
Coornhert naar Maarten van 
Heemskerck, Hongerigen 
spijzigen. Uit de serie: De 
zes Werken van barmhartig-
heid en het laatste Oordeel, 
gravure, Haarlem 1552 (Am-
sterdam, Rijksmuseum).

Boele.indb   89 07-01-13   15:20



90 2  Barmhartigheid als burgerlijke plicht

den tegelijkertijd laat zien hoe deze deugd in de praktijk vorm krijgt.41 
Voor Coornhert was deze naastenliefde meer dan een gevoel van medelijden, 

van een geraakt zijn door nood en ellende, zoals hij in zijn Zedekunst beschrijft:

Zo en is dan oprechte barmherticheyd (als vele meynen) gheen eyghen droefheyd om een 
anders lyden, maar een lustighe hertstocht of gheneghenheyd om een anders lyden te ver-
lichten ende hem in zyn droefheyd te verblyden.42

Het accent ligt hier op de concrete handeling. Barmhartigheid gaat niet alleen om de 
innerlijke toestand van compassie, een opvatting die overigens wel bij diverse men-
sen zou leven. Het is vooral een brandend hart dat aanzet tot actie. Wanneer actie 
uitblijft of niet tot daadwerkelijke verlichting van armoede leidt, is zij waardeloos.43 

41   Van Bühren 1998, 73-74.
42   Coornhert 1942, VI.24; Koppenol 1998, 353-354.
43   Meer in het algemeen stond in zestiende-eeuwse stoïsche kringen medelijden als innerlijke emotie en drijf-
veer voor handelen in een kwaad daglicht. Koppenol 1998, 353. 

Afb. 12 Dirck Volckertsz Coornhert naar ontwerp van Maarten van Heemskerck, De deugd-
zame vrouw doet aan naastenliefde. Uit de serie De lof der degelijke huisvrouw, gravure, 
Haarlem 1555 (Amsterdam, Rijksmuseum).
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Kritiek op het systeem

Humanisten riepen op tot het verrichten van liefdadigheid als onderdeel van het 
actieve christelijke leven. Ook uitten zij kritiek op de stedelijke armenzorgprak-
tijk. Bekend is het traktaat van de Spaanse humanist Juan Luis Vives, De subventi-
one pauperum, dat voor het eerst in 1526 verscheen en daarna nog een aantal malen 
werd herdrukt. Vives pleitte onder meer voor een centralisatie van de stedelijke ar-
menzorginstellingen onder toezicht van het stadsbestuur. Vanuit een centrale ar-
menkas dienden alle ware armen – lieden die buiten hun schuld door bijvoorbeeld 
ziekte of ouderdom niet langer in staat waren in hun levensonderhoud te voorzien 
– onderhouden te worden. Dit moest voorkomen dat zij gingen zwerven om uit-
eindelijk te vervallen in afkeurenswaardige praktijken als diefstal en prostitutie. In-
grijpen van de stedelijke overheid was dan ook noodzakelijk. Alleen dan zou vol-
gens Vives ook de bereidheid tot weldoen onder de overige inwoners weer toene-
men. Vanwege het moreel afkeurenswaardige gedrag van veel armen, werden men-
sen nu immers vaak afgeschrikt om te geven.44 

Ook Coornhert liet kritische geluiden horen over wat hij omschreef als ‘Dover-
heyts slapheyt’ in de aanpak van bedelarij.45 In feite moest de stedelijke overheid de 
juiste condities scheppen die de beoefening van caritas binnen de stadsmuren mo-
gelijk maakte. Volgens Vives was dit zelfs noodzakelijk voor het voortbestaan van 
de stedelijke gemeenschap. Alleen door het in praktijk brengen van liefdadigheid 
immers bleven de banden tussen inwoners in stand.46 

In de loop van de zestiende eeuw zou in verschillende steden de regulering van 
de armenzorgpraktijk vanuit het stadsbestuur inderdaad toenemen. Het toezicht 
op de in de stad aanwezige instellingen verscherpte, terwijl steeds vaker stadskeu-
ren werden uitgevaardigd die bedelarij moesten tegengaan. Daarnaast lieten stads-
besturen zich informeren over maatregelen die elders werden genomen. De Haar-
lemse magistraat bestudeerde al in de jaren veertig van de zestiende eeuw tijdens 
haar vergaderingen de armenzorgverordeningen die in steden als Leiden en Ant-
werpen waren doorgevoerd.47 Tot een volledige centralisering van de armenzorg-
voorzieningen kwam het echter niet. 

44   Vives 2002, 26-33; 140-143; Spaans 1989, 169-170.
45   Coornhert 1955, 62, r. 1112. 
46   Vives 2002, 22-25.
47   NHA, SA I, inv. nr. 4, f. 69r.
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2.4  Een nieuwe constellatie

Na de woelige jaren van de Opstand en de vestiging van de Gereformeerde Kerk 
als de geprivilegieerde religie in de Noordelijke Nederlanden kwam de organi-
satie van de stedelijke armenzorg in verschillende plaatsen weer volop in de be-
langstelling te staan. Traditionele katholieke instellingen werden geconfisqueerd 
en onder toezicht van het stadsbestuur geplaatst. Een aantal steden experimenteer-
de met centrale armenkassen. Nieuwe armenhuizen bestemd voor bijzondere doel-
groepen openden hun deuren, terwijl publieke werkprojecten en bedelverboden de 
straten moesten vrijwaren van vagebonden en bedelaars.48 Met de diaconieën van 
de Gereformeerde Kerk en later ook van de lutherse en doopsgezinde gemeenten 
deden bovendien nieuwe spelers hun intrede. In de zeventiende eeuw zouden ook 
de lutheranen, doopsgezinden, walen, katholieken en joden hun eigen instellingen 
stichten. 49

Deze hervormingen op institutioneel niveau maakten deel uit van een geheel aan 
ontwikkelingen dat zich in deze periode op verschillende terreinen voordeed. Met 
het verbod op de katholieke eredienst en de opheffing van katholieke instellingen 
kwam een einde aan de openbare religieuze rituelen waarin armen een rol hadden 
gespeeld en van de Kerk als initiator daarvan. De publieke rol die de nieuwe Ge-
reformeerde Kerk voor zichzelf zag, verschilde bovendien wezenlijk van die van 
haar voorganger. Bovendien vormde zij maar een van de kerkelijke gemeenschap-
pen in de stad. Slechts een klein percentage van de stedelijke bevolking sloot zich 
als lid bij de Gereformeerde Kerk aan. Verder hadden verschillende steden te kam-
pen met een grote toestroom van oorlogs- en geloofsvluchtelingen afkomstig uit 
vooral de Zuidelijke Nederlanden. Voor sommige steden leidde dat in korte tijd tot 
een enorme bevolkingstoename, soms met meer dan vijftig procent.50

In een groot aantal steden werden rond 1600 op initiatief van de magistraat nieu-
we gespecialiseerde instellingen opgericht, zoals weeshuizen en bejaardentehuizen. 
Ter bekostiging organiseerden stadsbesturen in deze periode een aantal grootscha-
lige loterijen, bijvoorbeeld die van Haarlem in 1606/1607, waarvan de opbrengst 
werd geïnvesteerd in een nieuw te bouwen oudemannenhuis. Zulke loterijen wa-
ren een groot succes en leverden flinke batige saldi op. Voor de Haarlemse loterij 
waren door het hele land lootjes te koop, waarbij in totaal niet minder dan 670 col-
lecteurs werden ingezet. In totaal werden meer dan 308.047 loten verkocht voor 
een bedrag van ruim 75.781 gulden. Daar stonden onkosten tot een bedrag van 
23.400 gulden tegenover, zodat de netto-opbrengst 52.381 gulden bedroeg.51

De vele activiteiten rondom deze loterijtrekkingen doen vermoeden dat het voor 

48   Parker 1998, 75-97. 
49   Parker 2009, 155-167; Van Eijnatten en Van Lieburg 2005, 187.
50   Dorren 2001, 13.
51   Gegevens afkomstig uit: Killian 1989, 28-29.
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het stadsbestuur om meer ging dan simpelweg het binnenhalen van geld. Het wa-
ren publieke feesten die de onderlinge samenhang binnen de pluriforme stedelijke 
gemeenschap moesten vergroten. Hoewel het stadsbestuur vaak de initiatiefnemer 
was, was een groot deel van de inwoners bij het evenement betrokken. Onderzoek 
naar de sociale achtergrond van de inleggers van de Haarlemse loterij laat zien hoe 
zowel rijk als arm, individueel of in groepsverband, loten kochten.52 De trekkings-
ceremonie vond plaats in het hart van de stad, op een versierd podium en was voor 
iedereen toegankelijk. Toeschouwers hoorden hoe de rijmpjes die zij zelf bij hun 
inleg hadden opgegeven werden voorgedragen, wat hun betrokkenheid bij het eve-
nement nog eens versterkte. En hoewel het evenement van de loterijtrekking een 
incidentele gebeurtenis was, en in die zin ook verschilde van de oude jaarlijks te-
rugkerende rituelen als processies en andere religieuze feesten, stond het uiteinde-
lijke resultaat, het oudemannenhuis, als een blijvend monument van solidariteit en 
liefdadigheid binnen de stadsmuren.

52   Ibidem, 15-17; zie echter vooral haar onuitgegeven doctoraalscriptie: Kilian 1988.

Afb. 13 Het Haarlemse oudemannenhuis aan het Groot Heiligland. Tegenwoordig bevindt 
zich hier het Frans Halsmuseum. Foto: Frans Hals Museum, Haarlem.
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Rederijkers en liefdadigheid

Verschillende van deze initiatieven werden opgeluisterd door rederijkers. Hun be-
trokkenheid bij grootschalige festiviteiten kende een lange traditie. Vanaf het einde 
van de vijftiende eeuw hadden hun organisaties, de rederijkerskamers, een promi-
nente plaats weten te verwerven in de stedelijke feestcultuur.53 De kamers waren 
nauw betrokken geweest bij stedelijke devotiepraktijken, zoals processies en om-
megangen. Ook bij hoog bezoek deed het stadsbestuur een beroep op hun inzet.54

Na de Opstand kwam deze vanzelfsprekende rol in verschillende plaatsten ter 
discussie te staan.55 Dit dwong de kamers tot een heroriëntatie op hun positie.56 
Dit blijkt onder meer uit de verschillende impliciete en expliciete referenties die zij 
in deze jaren maakten aan het nut en de functie van hun kunst. In een aantal spe-
len verdedigden zij bijvoorbeeld hun aloude rol als vertolkers van religieuze stof. 
Vooral echter positioneerden en legitimeerden zij zich ten opzichte van potentiële 
critici door de waarde van hun activiteiten te benadrukken voor de stedelijke sa-
menleving en de publieke zaak. Dit gebeurde bijvoorbeeld door in verzoekschrif-
ten aan het stadsbestuur of in prologen van toneelstukken te wijzen op het belang 
van hun kunst. Daarnaast sloten zij met de thema’s en onderwerpen die zij in hun 
spelen aan de orde stelden aan bij actuele sociale, politieke en religieuze vraagstuk-
ken. Ook de nadrukkelijke wens van de kamers betrokken te worden bij allerlei 
stedelijke evenementen, variërend van hoog bezoek tot loterijtrekkingen, vormt 
hier een uiting van. 

De organisatie van een rederijkerswedstrijd voorafgaand aan een liefdadigheids-
loterij, was een formule die in 1596 voor het eerst was toegepast door de Leidse 
stadssecretaris Jan van Hout.57 Het succes van het Leidse festival maakte dat de 
vruchtbare combinatie in de volgende jaren meerdere malen opnieuw werd inge-
zet. Zo organiseerden de rederijkers uit Zandvoort in 1597 een wedstrijd in het 
kader van een loterij voor de plaatselijke armen die in korte tijd getroffen waren 
door twee grote branden. In 1602 volgde de kamer van Haastrecht. De rederijkers 
uit Schiedam verbonden in 1603 eveneens hun wedstrijd aan een liefdadigheids-
loterij. De opbrengst was bestemd voor de bouw van een nieuw burgerweeshuis. 
Ook bij de loterij zelf waren de kamers betrokken. Bij de Zandvoortse loterij had-
den de rederijkers uit het naburige Haarlem een organiserende rol gespeeld. De 
grote Leidse loterij in 1596 was mede georganiseerd door de rederijkerskamer De 
Witte Acoleyen, terwijl in Amsterdam en Rotterdam de rederijkers eveneens hun 

53   Van Bruaene 2008, 198.
54   Moser 2001, 18-19.
55   Van Dixhoorn 2009, 214-224.
56   Ramakers 2003b, 109-111.
57   Koppenol 1998; zie voor eerdere rederijkersactiviteiten bij loterijen: Huisman en Koppenol 1991, 54-56.
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bijdrage hadden geleverd.58 Ook in Haarlem waren de rederijkers van Trou Moet 
Blijcken nauw betrokken geweest bij de organisatie en uitvoering van de loterij. 
Zo verkochten kamerleden lootjes en participeerden zij in de grote trekking.59 De 
activiteiten van rederijkerskamers op dit gebied vormden het begin van een relatie 
tussen toneel en charitatieve instellingen die in de loop van de zeventiende eeuw 
met de opkomst van betaalde voorstellingen in weeshuizen en armenhuizen geïn-
tensiveerd zou worden.60 

In verschillende rederijkersspelen die in het kader van dergelijke activiteiten 
werden opgevoerd, kwam de passage uit Mattheüs 25 aan de orde. Zo verzorgden 
de rederijkers van de Amsterdamse kamer De Eglentier in 1591 zeven zondagen 
achter elkaar een reeks voorstellingen waarin de werken stuk voor stuk werden be-
handeld. Directe aanleiding voor deze opvoeringen was een stedelijke loterij die 
op initiatief van het Amsterdamse stadsbestuur was georganiseerd om de verbou-
wing van het Dolhuis te financieren.61 Zes jaar later was de notie het uitgangspunt 
voor een zinnespel dat de Hoornse kamer De Rode Angieren opvoerde tijdens het 
Zandvoortse rederijkersfestival. De speltekst kreeg een plaats in de collectie van 
de Haarlemse rederijkerskamer Trou Moet Blijcken. Deze kamer verzorgde op 25 
juni 1606 nog een opvoering van het spel op Sint-Janskermis.62 Tijdens de Haar-
lemse wedstrijd die in de laatste week van oktober van datzelfde jaar plaatsvond, 
kwam de notie eveneens geregeld aan de orde.63

De behandeling van de werken van barmhartigheid in toneelspelen en gedich-
ten uit deze periode reflecteert actuele discussies over armenzorg en liefdadigheid. 
In de eerste plaats was daar de rol van de overheid in de stedelijke armenzorg. Het 
wegvallen van de Katholieke Kerk betekende dat het stadsbestuur als belangrijkste 
speler op dit terrein was overgebleven. Een ander thema vormde de relatie tussen 
het verrichten van de werken en iemands positie in het hiernamaals, een element 
dat in Mattheüs 25 wordt benadrukt. In de protestantse heilsleer, met haar nadruk 
op geloof en goddelijke genade als enige criteria voor zaligheid, verviel in soterio-
logisch opzicht de noodzaak tot liefdadigheid. Dat vroeg om een herformulering 
en nieuwe invulling van de notie. Beide zullen in de rest van dit hoofdstuk aan de 
hand van de Haarlemse spelen van 1606 uitgewerkt worden.

58   Van Dixhoorn 2009, 253-255. 
59   Ibidem 2009, 255; Kilian 1989, 18-23, 27-28. 
60   Van Boheemen en Van der Heijden 1999, 95-99; Van Dixhoorn 2009, 224-226.
61   Gezien de gebruikte zinspreuk in een van de zeven spelen leverde de Haarlemse kamer De Wijngaertrancken 
ook nog een bijdrage aan deze reeks: Ellerbroek-Fortuin 1937, 114-115.
62   Ellerbroek-Fortuin 1937, 96, noemt verder nog een spel met de titel Vande  werken  barmhertigheid dat 
vermeld wordt in een register van de Boeken van Rhetorica van de rederijkerskamer in ’s-Gravenpolder. Het 
is niet duidelijk wanneer dit spel is opgevoerd. Ook de speltekst is niet bewaard gebleven. De Haarlemse 
stadsrekeningen van 1558 maken verder nog melding van een opvoering van ‘een schouwspel […] van de Werken 
van Bermherticheyt’ door de rederijkers van Trou Moet Blijcken. Boheemen en Van der Heijden 1999, 361.
63   Const-thoonende Iuweel 1607, passim.
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De werken op het toneel

Het Haarlemse rederijkersfestival was georganiseerd door de oudste rederijkers-
kamer van de stad, Trou Moet Blijcken.64 In totaal waren kamers uit twaalf Hol-
landse steden en dorpen op de uitnodiging van de Haarlemmers ingegaan. In de 
laatste week van oktober reisden zij af naar de Spaarnestad om er hun bijdragen te 
presenteren. Voorafgaand hadden zij de vragen en regels ontvangen die in de ver-
schillende genres verwerkt moesten worden. Zo opende het festival met een alle-
gorische intrede waarin de deugd en het kwaad centraal stonden waartoe het han-
delen van een barmhartig mens respectievelijk een gierigaard leidden. Het refrein 
moest geschreven worden op de regel: ‘Lieft ghy Christum het hooft, soo troost 
dan oock zijn leden’. In de zinnespelen diende men volgens de uitnodiging ‘be-
weechlick met schriftuer’ de volgende vraag te beantwoorden: ‘Die d’Armen lief-
dich troost, wat loon de sulck verwacht? Als oock, wat straffe fel, die troostloos 
haer veracht?’.65 Het Haarlemse rederijkersfestival stond zo geheel in het teken van 
liefdadigheid. Het resultaat was een tien dagen durende reflectie in woord en beeld 
voor een groot en steeds wisselend publiek op armen, armenzorg en liefdadigheid. 

De notie van de werken van barmhartigheid passeerde op diverse manieren de 
revue. Sommige kamers verwerkten het thema in de allegorische intrede en presen-
teerden de werken als handelingen die voortkwamen uit de deugd van de Liefde. 
In de intrede van De Witte Acoleyen uit Leiden bijvoorbeeld liepen een hongerige 
(met brood en vis in de hand), een dorstige (met kan en drinkbeker), een vreem-
deling (met mantel en koord zonder knapzak), een naakte (met kleding over de 
arm), een zieke (met kruk) en een gevangene (geboeid maar met de handen gevou-
wen) mee. De stoet van behoeftigen uit Mattheüs 25 werd voorafgegaan door drie 
figuren. De voorste was het personage Liefde, met een brandend hart in de hand, 
een element dat we ook tegenkwamen op de prent van Bruegel. Zij werd gevolgd 
door de allegorische personages tGheloof en Bermherticheden. De toevoeging van 
tGheloof plaatste het geheel in een protestants kader, zoals aanstonds toegelicht 
zal worden. 

De kamer uit Vlaardingen verwerkte de notie in haar intrede door hongerige, 
dorstige en naakte figuren op te voeren. Ook deze stoet werd voorafgegaan door 
drie personages, onder wie Oprechte Liefde en een Bermhertige. Ze werden ver-
gezeld door Der Liefden Wet, een man met hoorntjes op zijn hoofd en wetstafelen 
in de hand – een verwijzing naar Mozes. De Vlaardingse rederijkers presenteerden 
het betonen van barmhartigheid zodoende als de ware gehoorzaamheid en vervul-
ling van de Wet. 

Deze invulling vinden we eveneens terug in enkele van de spelen. Zo presenteert 

64   Spaans 1989, 185-186.
65   Ramakers 1998, 131.
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De Witte Acoleyen in haar spel de werken in een toog. De aanleiding hiervoor 
vormt de vraag van het personage Gelthebbende Mensch aan het personage Liefde 
wat haar ‘dadens recht virtuyt’ zijn.66 Hij wil dus weten hoe de deugd van de liefde 
in de praktijk werkt, concreet tot uiting komt. Aan deze vraag is een lang gesprek 
voorafgegaan. Daarin weerleggen de lerende instanties Vrees Voor Straff en Godt-
salige Hoop en de twee deugden Liefde en Trou een voor een de misvattingen die 
bij de mensfi guur ten aanzien van armen leven. Met succes, want Gelthebbende 
Mensch komt terug op zijn aanvankelijke weigering om ook maar iets voor hen te 
doen. Na zijn ommekeer stelt hij zich op als een geduldige leerling, bereid tot een 
leven in naastenliefde.

Het antwoord op zijn vraag wordt hem in de vorm van een levend beeld ge-
toond. Het toneelgordijn gaat open waarna volgens de toneelaanwijzing de werken 
van barmhartigheid te zien zijn. Hoe die precies werden uitgebeeld valt uit de spel-
tekst niet op te maken. Liefde zelf treedt op als uitlegger. Hij roept Gelthebbende 
Mensch op het geheel goed in zich op te nemen:

Nu mensch, siet dan wel toe, dit sijnse meest bequamich:
Die hongerich wort hier gespijst met cost begaeft.
Die dorstich is benout, wort oock met dranck gelaeft.
Die als vreemd’ heeft gedraeft, wort vrient’lick hier ontfangen. 
Die naecet is wort gecleet. Die sieck is off gevangen,
Wort hier uyt lieffd’ getroost, geholpen uyt den last.
Op d’armen die hier in gebreck sijn, wort gepast.
Dit is de lieffde vast, die Godt hier naer sal croonen
Dees lieffde sal de Heer mit ’teeuwich rijck beloonen,
Alwaert de minste van de broeders hier geschiet.67

66   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Bb1r.
67   Ibidem, f. Bb1r.-f. Bb2v.

Afb. 14 Anoniem, De werken van barmhartigheid in de intrede van De Witte Acoleyen uit 
Leiden, houtsnede uit Const-thoonende Iuweel 1607 (Leiden, Universiteitsbibliotheek Lei-
den). 
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De zes werken uit Mattheüs worden hier gepresenteerd als de concrete uitingen 
van naastenliefde, die beloond zullen worden in het hiernamaals. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe deze gedachte in Des conincs summe 
werd geconcretiseerd door de werken te beschrijven als vruchten die voortkwa-
men uit de ‘deugdboom’ caritas. In humanistische kringen werd zij beschouwd 
als een van de belangrijkste deugden van het actieve leven. In de Haarlemse spe-
len van 1606 komen de werken van barmhartigheid op een vergelijkbare manier 
aan de orde. Het ging om concrete uitingen van naastenliefde binnen de stads-
muren. 

Sommige kamers brachten die uitingen expliciet in beeld. De Corenaren uit Kat-
wijk verwerkte de werken van barmhartigheid in de handelingen van het hoofd-
personage Sommighe. De toeschouwers zien hoe deze vergezeld door Medogent 
Hert – de personificatie van zijn innerlijke toestand, namelijk die van medelijden – 
de arme onderdak biedt, hem te eten en te drinken geeft en nieuwe kleding aan laat 
trekken. Kort daarvoor heeft Sommighe door het betalen van het benodigde los-
geld al een ander werk van barmhartigheid verricht.68 Vijf van de zes werken wor-
den zo in de loop van de opvoering op het toneel gevisualiseerd. De oude mannen 
treden op als beneficiant. De link met de actualiteit wordt in een aantal spelen nog 
verder uitgewerkt, namelijk waar het doel van de loterij, het nieuw te bouwen Ou-
demannenhuis, ter sprake komt.69 Zo vertelt het personage Sommighe aan de arme 
oude man over de plannen voor het nieuwe opvanghuis. In dit huis zal hij tijdens 
de jaren die hem resten onderdak en verzorging genieten en uiteindelijk rustig kun-
nen sterven. Het bijdragen aan een nieuwe stedelijke armenzorgvoorziening wordt 
in dit spel dus weergegeven met behulp van de eeuwenoude notie van de werken 
van barmhartigheid. De toeschouwers worden aangespoord die in navolging van 
de mensfiguur in de praktijk te brengen.

Een christelijke overheid

Ook op een ander punt sloot een aantal spelen aan bij de actualiteit. In de bijdrage 
van de Haselieren, de rederijkers uit Hazerswoude, treedt naast de mensfiguur Me-
dogent Hert, een arme man en enkele personificaties van lerende instanties het per-
sonage Vaderlicke Sorgh op. Uit zijn woorden blijkt dat hij de belichaming is van 
de stedelijke magistraat. Opnieuw gaat het erom de de mensfiguur te bewegen tot 
het geven van aalmoezen. Die doet dat uiteindelijk ook. Voor de opening van een 
toneelcompartiment met de naam Wyse Regeringe overhandigt hij aan Vaderlicke 
Sorgh een beurs met geld, brood, bier en kleding. In die giften herkennen we drie 
werken van barmhartigheid. Ook de overige werken, het bezoeken van de zieken, 

68   Ibidem, f. I4r.-I4v.
69   Ibidem, f. K1r.-K1v.
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het herbergen van vreemdelingen en het vrijkopen van gevangenen, worden gedu-
rende de opvoering door Medogent Hert ten uitvoer gebracht. 

Het verrichten van de werken van barmhartigheid door Medogent Hert krijgt 
dus concreet vorm zowel in zijn persoonlijke ontmoeting met de armen als in het 
verschaffen van de noodzakelijke middelen aan de stedelijke overheid. Die is daar-
mee financieel in staat om de nodige voorzieningen te treffen voor de arme oudjes 
in de stad. Ook dit laatste wordt tijdens de opvoering zichtbaar gemaakt. Nadat 
Vaderlicke Sorgh de giften van de mensfiguur heeft gekregen, brengt hij deze bij 
de arme oude mannen. Daarbij vermaant hij hen de gegeven aalmoezen niet te ver-
spillen, ‘maer allen tot u onderhout, wilt u wachtende zijn, / Neemt simpel u noot-
druft, niet te veel, ’twaer arger als fenijn’.70

Met hun referenties aan deze thema’s speelden de rederijkers in op de verande-
ringen in de armenzorgpraktijk. Het verzamelen van giften in een centrale kas van 
waaruit de uitdeling gecoördineerd kon worden, was een van de speerpunten ge-
weest van humanistisch-geïnspireerde hervormingsprogramma’s. Na de Reforma-
tie stelden stadsbesturen in verschillende steden aalmoezenierscolleges in. Die na-
men grotendeels de taken over die voorheen door de Heilige-Geestmeesters waren 
vervuld. In Haarlem werd een dergelijk college in 1578 opgericht. Benoemd door het 
stadsbestuur traden ze op als de officiële stedelijke armverzorgers. Een apart aan-
gestelde rentmeester voerde het beheer over de inkomsten uit de kloostergoederen, 
waarop de armverzorgers, regenten en diakenen een beroep konden doen. Daar-
naast organiseerden verschillende stadsbesturen van tijd tot tijd algemene collectes.71

De coördinerende rol van de magistraat in de stedelijke armenzorg, die door het 
wegvallen van de Katholieke Kerk werd versterkt, wordt in zes van de twaalf bij-
dragen gethematiseerd.72 In het spel van de winnende kamer uit Leiden komt, net 
als in het stuk van de kamer uit Hazerswoude, een personage voor met de naam 
Vaderlicke Sorch. Hij uit zijn bezorgdheid over het grote aantal arme oude man-
nen. Vooral het gebrek aan financiële middelen om deze deplorabele figuren te hel-
pen baart hem zorgen.73 Zijn compassie met hun lot blijkt verder uit de wijze waar-
op hij de oude mannen tegemoet treedt. Vol aandacht luistert hij naar hun klach-
ten en spreekt hen vervolgens troostend toe. Daarbij verwijst hij naar de komende 
loterij en de plannen voor het nieuwe oudemannenhuis.74 Op deze manier wordt 
een beeld gepresenteerd van het stadsbestuur als een zorgende vader die toezicht 
houdt op het welzijn van de stedelijke gemeenschap, in het bijzonder op dat van 
de zwakke leden.

70   Ibidem, f. T2r.
71   Spaans 1989, 172-175.
72   Namelijk in de spelen van de kamers van Leiden, Hazerswoude, Gouda, Katwijk, Den Haag en Amsterdam 
(Brabantse kamer).
73   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Aa1v.
74   Ibidem, f. Aa2r.; zie ook: f. R4r.

Boele.indb   99 07-01-13   15:20



100 2  Barmhartigheid als burgerlijke plicht

In andere spelen treffen we soortgelijke frases en uitdrukkingen aan. Bovendien 
wordt de christelijke inspiratie van de activiteiten van het stadsbestuur benadrukt. 
God zelf is het die de harten en geesten van de bestuurders heeft aangezet tot leni-
ging van de nood van de arme oude mannen. In de uitoefening van hun ambt laten 
zij zich leiden en inspireren door het Woord Gods. In het spel van de Haselieren 
krijgt Vaderlicke Sorgh hulp en advies van Schriftuerlick Vermaen.75 Volgens een 
toneelaanwijzing gaat dit personage gekleed als een leraar. Hij vormt aldus een per-
sonificatie van de raadgevingen en vermaningen uit de Bijbel. Het is tot hem dat 
Vaderlicke Sorgh zich richt en zijn zorgen uit, nadat hij de klacht van de oude man-
nen heeft aangehoord. Vol ijver gaat hij op zoek naar middelen om de armoede in 
zijn stad te verlichten. Schriftuerlick Vermaen moet hem als een ‘getrou raetsman’ 
adviseren en bijstaan.76 

Op deze manier verwerkten de Hollandse rederijkers het beeld van de christe-
lijke overheid in hun spelen. Geïnspireerd door ware liefde en in feite ten diepste 
geleid door God zelf kwamen de magistraten tot hun beslissingen. De beslissing 
een nieuw onderkomen te bouwen voor de arme oude mannen in de stad werd ge-
presenteerd als een daad van goddelijke liefde en een werk van barmhartigheid. De 
taakopvatting van de stedelijke overheid resoneerde eveneens in de armenzorgkeu-
ren die in deze jaren werden uitgevaardigd. In een stedelijke ordonnantie uit 1609 
waarin een bedelverbod wordt afgekondigd noemt de Haarlemse magistraat het 
haar bijzondere plicht voor de ware armen te zorgen:

Den schout, burgermeesteren, schepenen ende raden, midtsgaders de ghemeene vroedt-
schappen der stadt Haerlem, bemerckende dat de versorginge der gerechten ende waren 
Armen by God almachtich allen Menschen ende sonderlinghe den overheyt seer hoochlic-
ken is bevolen ende dat sulcx noodich ende dienstelick is by alle middelen te arbeyden dat 
den selven armen met behoorlick opsicht ende handreyckinge naer hueren noot ende met 
discretie werden ghedient ende versorght […]77

De zorg voor de ware arme was een opdracht die God zelf haar had opgelegd. In 
zijn lofdicht Het lof der stadt Haerlem in Hollandt (1621) prijst Samuel Ampzing 
de Haarlemse overheid voor haar beleid met betrekking tot de vele godshuizen 
voor armen, wezen en zieken. De Griekse wetgevers Lycurgus en Solon zouden 
zich erom verwonderd hebben.78

Ook in keuren en ordonnanties uit andere steden zijn dergelijke formuleringen 
terug te vinden. De introductie van de Deventer Almissers Ordeninge van 1581 be-
vat een verwijzing naar de plicht van het stadsbestuur te zorgen voor zowel arm 
als rijk, ‘daermit niett alleine eenn deel der Gemeenthenn, Sunder dat gantze Cor-

75   Ibidem, f. R4r.-R4v.
76   Ibidem, f. R4v.
77   NHA, SAH II, Stadspublicaties 004 Y.
78   Ampzing 1621, f. Fv.
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pus gantz bedient worde’.79 Even verder wordt gerefereerd aan de ‘godtsalige wer-
ckenn’ die hun voortgang moeten hebben ter ‘ehren Gades Almechtich, tot sticht-
ungen der jungenn joegett, und tot sunderlingen heile und walfaert deser Stadt’.80 

In zijn onderzoek naar de zestiende-eeuwse armenzorg in een aantal Duitse ste-
den wijst Tim Lorentzen op een interessante verschuiving.81 Vanaf het ogenblik dat 
liefdadigheid en armenzorg uit het kerkelijke takenpakket werden gehaald, gin-
gen wereldlijke autoriteiten hun activiteiten dienaangaande veel meer dan voor-
heen duiden als een religieuze taak en omkleden met religieuze noties. Lorentzen 
spreekt in dit kader zelfs van een ‘Sakralisierungsprozess’. 

Ook in de steden van de Nederlanden kan een dergelijke ontwikkeling worden 
waargenomen. Zoals uit de hierboven aangehaalde armenzorgverordening blijkt, 
presenteerden stadsbesturen zichzelf nadrukkelijk als verantwoordelijk voor het 
welzijn van de gehele gemeenschap. Toch verschilde de situatie hier met die in 
Duitstalige steden. Van een samenvallen van de kerkelijke met de stedelijke ge-
meenschap was in de Noordelijke Nederlanden immers geen sprake. De gerefor-
meerde religie was aan het einde van de zestiende eeuw in alle Noord-Nederlandse 
steden tot officiële godsdienst verklaard. In Haarlem behoorde echter slechts een 
minderheid tot deze Kerk. Andere protestantse gemeenschappen, zoals anabaptis-
ten en lutheranen, genoten eveneens aanhang en de helft van de stadsbevolking was 
rond 1600 zelfs helemaal niet aangesloten bij een kerkgenootschap.82 Daarbij za-
ten kerkenraad en magistraat in de decennia na de Opstand niet overal op één lijn, 
zeker niet waar het de rol van de Gereformeerde Kerk als publieke religie betrof.83 
De tegengestelde opvattingen hierover hadden hun weerslag op de organisatie van 
de armenzorg, die in de zeventiende eeuw in de Hollandse steden tot verschillende 
arrangementen zouden leiden.84 

Waar stedelijke bestuurders zich rond 1600 positioneerden als christelijke be-
stuurders die gehoorzamend aan hun goddelijke opdracht zorg droegen voor alle 
stedelingen, plaatsten zij zich expliciet boven dit particularisme. Uitspraken in die 
zin kaderen binnen een breder ideaal dat door verschillende Hollandse stadsbestu-
ren werd uitgedragen, namelijk dat van de stad als een christelijke gemeenschap die 
onder leiding stond van een non-confessionele christelijke overheid.85 In hun spe-
len bekenden ook de rederijkers zich nadrukkelijk tot dit ideaal. In geen enkel spel 
evenwel wordt een toespeling gemaakt op de gevoeligheden tussen Kerk en over-
heid die het gevolg waren van de exclusieve taakopvatting van de laatste, zoals de 

79   Van Doorninck 1876, 282.
80   Ibidem, 291.
81   Lorentzen 2008, 206-207.
82   Spaans 1989, 104; Van Deursen 1974, 131-135; Duke 1990, 269.
83   Kooi 2000, 16-17, 204-215.
84   Parker 1998, 155-187; Parker 2009, 162-165; Van Eijnatten & Van Lieburg 2005, 174.
85   Parker 1998, 18, 97; Duke 1990, 269-294. 
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rol van de kerkelijke diaconie in de stedelijke armenzorg.86 De rederijkers beperk-
ten zich tot een presentatie van waar zij vóór in plaats van tégen waren in de ver-
anderde armenzorgpraktijk. 

2.5  Geven voor de eeuwigheid

De vele referenties aan die praktijk gingen niet ten koste van verwijzingen naar 
het individuele zielenheil van de gever. Sterker nog, zoals uit het laatste spelcitaat 
bleek, werd het verrichten van de werken expliciet verbonden met ‘’teeuwich rijck’ 
waarmee God de betoonde barmhartigheid zou vergoeden. Dit beloningsaspect in 
het hiernamaals is in verschillende spelen terug te vinden. De Katwijkse kamer sluit 
af met een scène waarin het Laatste Oordeel wordt verbeeld. Het publiek hoorde 
hoe De Stemme Christi de twee mensfiguren in het spel sommeert voor zijn troon 
te verschijnen. De ene wordt daarbij vanwege de liefdewerken die hij zojuist heeft 
verricht beloond met een plaats in de hemel. Zijn tegenpool, die geweigerd had de 
arme oude man te helpen, krijgt de tegenovergestelde boodschap te horen.87 Met 
het nodige kabaal wordt hij door een duivel naar de hel gesleept. Na deze indruk-
wekkende slotscène was de keuze expliciet aan het publiek: ofwel geven en be-
loond worden, ofwel weigeren en gestraft worden.88 

Meerdere spelen volgen een dergelijk procedé. Na een grondige verbale uiteen-
zetting van de beloningen en straffen die de milde gever dan wel de verachter van 
de armen te wachten staan, wordt deze boodschap aan het einde van de opvoering 
visueel onderstreept door de inzet van tableaux vivants met het Laatste Oordeel, 
veelal volgens Mattheüs 25. Uit toneelaanwijzingen en gesproken decor blijkt dat 
dergelijke oordeelsscènes met het nodige spektakel gepaard gingen. In het boven-
ste toneelcompartiment verscheen een personage dat Christus representeerde. An-
dere kamers lieten het bij een stem, waarschijnlijk om het gevoelige punt van het 
afbeelden van God te omzeilen. In spelen met twee mensfiguren, een barmhartige 
en een onbarmhartige, riep Hij deze op voor Hem te verschijnen. Het personage 
dat de arme had bijgestaan werd uitgenodigd in de hemel, het personage dat hem 
links had laten liggen werd al tegenstribbelend afgevoerd naar compartimenten 
met namen als tHelsche Lijden of naar een werkelijk nagebouwde hel die ‘als een 
wijt gespalckte mont’ op het toneel stond,89 ‘al waermen sal stoocken en blacken 
/ Daer is knersinge der tanden, en duysternisse swart’, zoals de duivel in het Kat-
wijkse spel het formuleert.90 In andere spelen maakte de mensfiguur (of de mens-

86   Zie hierover: Kooi 2000; Parker 1998; Groenveld 1974, 102-127.
87   Const-thoonende Iuweel 1607, f. K2v.-K3r.
88   Ibidem, f. K3r.-K3v.
89   Ibidem, f. Eee3r. 
90   Ibidem, f. K3r. 
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figuren, wanneer er twee waren) niet zelf deel uit van deze oordeelsscènes, maar 
werd hij (of werden zij) opgeroepen te kijken naar datgene wat na opening van de 
toneelgordijnen te zien was.

Zo werden de consequenties van het al dan niet gehoor geven aan de oproep 
tot liefdadigheid aan het eind van de opvoeringen nadrukkelijk onder de aandacht 
gebracht. Als visuele argumenten versterkten de tableaux vivants wat lerende in-
stanties gedurende de opvoering met verwijzingen naar de Bijbel al hadden be-
toogd. Ook voor de toeschouwers die achteraan stonden en daardoor de dialoog 
misschien niet geheel konden volgen, zullen deze scènes goed zichtbaar zijn ge-
weest.91 Ook hun werd zo duidelijk in welk perspectief de oproep tot liefdadig-
heid geplaatst moest worden. Verder zal het spektakel waarmee dergelijke oor-
deelsscènes geënsceneerd werden de memoratieve werking hebben versterkt. Ze 
zetten aan tot reflectie over de opvoering en bevorderden de toepassing op de eigen 
situatie.92 In sommige spelen wordt het publiek na de oordeelsscène zelfs recht-
streeks toegesproken en gemaand zich door het spel te laten bewegen tot mede-
lijden met de armen, ‘op dat ghy […] ontgaet de duystere Hel’.93 In andere spelen 
gebeurt dit indirect via de reactie van de mensfiguur. De waarneming van de toog 
veroorzaakt doorgaans namelijk een sterke innerlijke reactie. Welwillende perso-
nages worden erdoor versterkt in hun barmhartige houding, weigerachtige perso-
nages worden erdoor tot inkeer gebracht. 

Een goddelijke beloning

De religieuze motivering voor liefdadigheid vinden we op verschillende plaatsen 
terug. Voortdurend onderbouwen de lerende instanties hun stellingen met verwij-
zingen naar het Oude en het Nieuwe Testament.94 Daarbij herinneren zij de toe-
schouwers aan de vergeving van zonden die elke milde gever mag verwachten en 
aan het gebed dat de arme voor hen zal doen. Verder wijzen zij op het voorbeeld 
van Christus dat iedere gelovige moet navolgen. Ook de referenties aan personen 
en gemeenschappen als exempelen in positieve of negatieve zin moeten het betoog 
illustreren en kracht bijzetten. Ook hiervoor fungeerde de Bijbel als de belangrijk-
ste inspiratiebron.95 

Het is goed om wat langer bij dit punt stil te staan. In het uitdragen van normen 
en waarden, in het bijzonder met betrekking tot de omgang met de zwakke leden 
van het stedelijk lichaam, gebruiken de Hollandse rederijkers het traditionele re-

91   Strietman 2006, 237.
92   Zie over een uiteenzetting van de beoogde werking van dergelijke togen aan het einde van de opvoering: 
Ramakers 2007, 216-221.
93   Const-thoonende Iuweel 1607, f. K3r.-K3v.
94   Augustinus is de enige kerkvader die in twee opvoeringen wordt aangehaald (nl. in die van Hazerswoude 
en de Vlaamse kamer uit Leiden). Verder noemt de Vlaamse kamer uit Leiden Ambrosius. 
95   Zie ook hoofdstuk 4 en 5.
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ligieuze discours waarin het al dan niet verrichten van liefdadigheid verbonden 
werd met het hiernamaals en de relatie tussen de gelovige en God. En zij waren 
niet de enigen. Illustratief in dit verband zijn de gedichten en rijmpjes bij collecte-
bussen van gasthuizen en op gevelstenen. Samuel Ampzing citeert er een aantal in 
zijn kroniek Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (1628).96 Passan-
ten werden aangemoedigd tot liefdadigheid onder verwijzing naar de beloning die 
zij hiervoor van God zouden ontvangen: 

Dat gy den armen doet, dat sult gy God betonen.
Dat gy den armen doet, dat sal u God belonen.
Dat gy den armen doet, dat doet gy Godes soon.
Wy sijn aen Sijne plaetz, en Hy is weer uw loon.

aldus de rijmtekst bij de collectebus voor het weeshuis die in de Haarlemse Sint-
Bavokerk stond.97 Boven de deur van het Haarlemse vrouwengasthuis stond een 
gedicht dat de voorbijganger opriep tot het geven van aalmoezen voor deze ‘scha-
mele vrouwen’. Immers: ‘al wat gy hier geeft sal u God weder lonen. In sijn eeu-
wige rijk na Schrifts ontfouwen sijn’.98 

Van een duidelijke scheiding tussen een laatmiddeleeuwse religieus geïnspireer-
de en een vroegmoderne seculier gemotiveerde armenzorg, zoals die in sommige 
studies wordt gepostuleerd, blijkt dus geen sprake te zijn.99 Natuurlijk zijn er ver-
schuivingen en veranderingen aan te wijzen, met name in de manier waarop de 
arme werd gepresenteerd (zoals in deel 3 beschreven zal worden). Bovendien was 
na de Reformatie de rol van de Kerk in de stedelijke armenzorgpraktijk gewijzigd. 
Hoewel de diaconieën belangrijke spelers bleven en na verloop van tijd ook hun ei-
gen voorzieningen troffen, ontstond er met de benoeming van stedelijke aalmoeze-
niers een overkoepelende armenzorginstitutie die niet automatisch samenviel met 
kerk of parochie. Tegelijkertijd behielden religieuze motieven hun plaats in het 
vroegmoderne vertoog over armenzorg. Ook de stedelijke overheden bleven hun 
activiteiten op dit gebied met verwijzingen naar de Bijbel motiveren, anders dan bij 
andere taken, zoals de handhaving van de openbare orde.

Het goedewerkendebat

In verschillende spelen zijn uitspraken te vinden waarin een verband wordt gelegd 
tussen de zorg voor de arme en de positie van de weldoener in het hiernamaals. 
De wedstrijdvraag zal dit mede in de hand hebben gewerkt. De deelnemende ka-
mers hadden immers de opdracht gekregen om een met schriftverwijzingen onder-

96   Ampzing 1974, 395-414. 
97   Ibidem, 396.
98   Ibidem.
99   Zie bijvoorbeeld: Jordan 1959; Mollat 1986; Jütte 1994. Zie ook: Parker 1998, 15-17, 97; Wandel 1990, 12-14, 
172-173; Schmidt en Aspelmeier 2006, 9.
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bouwde uiteenzetting te geven over de gevolgen die de trooster en de verachter van 
de armen konden verwachten. Evenwel vormde de relatie tussen daad en beloning 
(dan wel straf) na de Reformatie een gevoelige kwestie. In de protestantse verzoe-
ningsleer werd de opvatting dat de mens door goede werken te doen zelf iets kon 
bijdragen aan zijn zielenheil ten stelligste verworpen. Sola fide en sola gratia vorm-
den de kernbegrippen: slechts geloof en genade maakten iemand zalig. De recht-
vaardiging was een geschenk Gods, waaraan de mens door zijn geloof deel had. 
Het verrichten van goede werken droeg er niets aan bij.100 

Hoewel van geen nut voor de rechtvaardiging waren goede werken volgens de 
reformatoren niet geheel zinloos, al werd hun die opvatting wel toegeschreven. Zo 
stelt de Zwitserse theoloog Heinrich Bullinger (1504-1575) in zijn in protestantse 
kringen populaire Huys-boec (1582):

Als wy dese leere aldus dringhen ende den menschen indrucken, so worden wy van ve-
len gheacht voorsprakers aller ongerechticheyt ende vyanden aller deuchden ende goeder 
wercken te syne.101 

In de betreffende preek Over de Christelijke vrijheid staat Bullinger uitgebreid stil 
bij de complexe relatie tussen geloof, genade en goede werken en de potentiële vra-
gen die dit leerstuk opriep. Waarom bijvoorbeeld nog goede werken en de werken 
van barmhartigheid verrichten als dit geen enkel nut had voor het hiernamaals? En 
hoe moeten de verschillende Bijbelteksten worden gelezen waarin wel degelijk een 
causaal verband tussen de twee wordt gelegd? 102 

De goede werken waren zeker niet uit de verzoeningsleer van de hervormers ver-
dwenen, maar ze werden niet langer als middelen tot maar als tekenen van weder-
geboorte en rechtvaardiging beschouwd. In de Heidelberger Catechismus (1561) 
komen ze aan de orde in het hoofdstuk over de dankbaarheid. Verder merkt Cal-
vijn in zijn Institutie (Inst. iii, xviii:3) op dat het God zelf is die de werken van de 
gelovige hun waarde geeft. Los van deze goddelijke waardering verdienen ze ‘meer 
smaad dan lof’. Alleen wanneer ze voortkomen uit het geloof zijn ze God aange-
naam en worden ze door Zijn genade geheiligd. De Nederlandse Geloofsbelijdenis, 
opgesteld in 1559, borduurt voort op dit punt. ‘Intussen willen wij niet loochenen 
dat God de goede werken beloont’, aldus artikel 24, ‘maar het is door Zijn gena-
de dat Hij Zijn gaven kroont’. Benadrukt wordt hoe het God zelf is die de wer-
ken van de gelovige heiligt. Alleen daarom zijn ze van waarde. Zoals de vrucht van 

100   Van Eijnatten en Van Lieburg 2005, 143; Berkhof 2007, 462-465.
101   Bullinger 1582, f. 125r. De eerste Nederlandse vertaling van Bullingers Decades verscheen in 1563. In 
1567 werd het boek nogmaals gedrukt, evenals in 1568, 1582 en 1595, 1601, 1607, 1612 en 1622 (Amsterdam). 
Bo ven dien blijkt uit kerkenraadsnotulen dat preken van Bullinger bij afwezigheid werden voorgelezen tijdens 
kerkdiensten, terwijl in de zeventiende eeuw op ieder voc-schip een exemplaar aanwezig was. Hollweg 1956, 82-
142; Oorthuys 1919, 22-25; Van Veen 2009, 26. 
102   Zie bijvoorbeeld de uitgebreide behandeling van deze punten in Bullinger 1582, f. 124r-129v.; Heidelberger 
Catechismus, zondag 32, vraag 86.
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een boom goed is wanneer deze zelf gezond is, zo zijn ook de werken slechts goed 
wanneer ze door een wedergeboren gelovige worden gedaan.103 

Het al dan niet verrichten van goede werken vormde daarmee een van de uiterlij-
ke kenmerken waarin de innerlijke toestand van de mens zichtbaar werd. De gelo-
vige kon de goede daden die hij bij zichzelf bespeurde immers beschouwen als een 
teken dat God in hem werkzaam was en als bewijs voor zijn redding. Zo werd hij 
volgens de Catechismus door deze goede vruchten weer in zijn geloof verzekerd.104

Mede als reactie op de kritiek uit protestantse hoek op haar genadeleer, ging 
de Katholieke Kerk haar opvatting over de verhouding tussen goede werken en 
rechtvaardiging nadrukkelijker uiteenzetten. Dat gebeurde tijdens het Concilie 
van Trente (1545-1563). De in 1547 en 1551 uitgevaardigde decreten over de recht-
vaardiging en het boetesacrament staan uitvoerig stil bij die verhouding en geven 
argumenten tegen de door Luther en Calvijn uitgedragen leer. Ze benadrukken de 
grote betekenis van goede werken voor de rechtvaardiging van de mens. Tegenover 
de ideeën van de Reformatie stelde Trente dat het eeuwige heil gebaseerd was op 
een samenspel van loon en genade.105 Aan hen die goede werken verrichtten en op 
God vertrouwden moest het eeuwige leven in het vooruitzicht worden gesteld, al-
dus het Rechtvaardingsdecreet. Die gift ontvingen zij uit genade vanwege de barm-
hartigheid van Christus, maar ook als beloning, door God in de Bijbel belooftd, 
voor hun goede werken.106 

Uit de wijze waarop de rederijkers deze dogmatische kwestie in hun spelen aan 
de orde stellen, blijkt hun vertrouwdheid met religieuze vraagstukken. Sommi-
ge kamers verwoorden in dezen duidelijk calvinistische standpunten. In het spel 
van de Vlaamse kamer uit Leiden bijvoorbeeld wordt expliciet aan de barmhartige 
mensfiguur gevraagd of hij niet in het ‘misverstandt’ leeft dat hij zelf de ‘Fonteyn 
en Ader’ van deze liefdadige werken is. Het antwoord van deze Bermhertighen 
Milden laat aan duidelijkheid weinig te wensen over:

Neen ic sekerlic, want mijn goede werken te gader
Sijn in haer selven onnut, onreyn en onvolcomen.
Dies en mach ick my daer op gantsch niet beromen,
Maer die alleen nomen, door ’tGeestich ancleven,
Vruchten des waren gheloofs, my van God ghegheven.
Dus gheen loon en verwacht ick vrouch noch spade,
Dan so vele God den Heere wt louter ghenade
My daer voor sal schincken, na sijn beloft waerachtich.107

103   Zie ook: Berkhof 2007, 462-465.
104   Heidelberger Catechismus, zondag 32, vraag 86.
105   Van Bühren 1998, 85-88.
106   Ibidem, 86.
107   Const-thoonende Iuweel 1607, f. B3r.-B3v.
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De overige personages vallen hem bij. Die verwijzen onder meer naar de opmer-
king van Augustinus dat God niet de verdienste van de mens beloont, maar Zijn 
eigen gave. Aan het einde van het spel wordt dit nog eens herhaald. Alleen de ‘ghe-
nade Godts’ vormt het fundament voor het loon dat de trooster van de armen kon 
verwachten. De ‘wercken der liefden’ die de gelovige verricht zijn vruchten die 
God uit genade beloont.108 Daarmee wordt tegelijk een weerwoord geformuleerd 
tegen de ‘Peligaensche wormen’, lieden die het nut van goede werken in twijfel 
trekken.109 Het leerstuk van de uitverkiezing impliceert dus zeker niet dat het doen 
van goede werken waardeloos is geworden. 

Dat het verrichten van de werken van barmhartigheid gerelateerd was aan het 
geloof, is een opvatting die in alle spelen op de een of andere manier voorbijkomt. 
Blijkbaar ging het hier om een soort ‘ondergrens’ voor de behandeling van de 
kwestie, een punt dat minimaal moest worden gemaakt. De mate waarin het wordt 
benadrukt, verschilt echter duidelijk per spel. Terwijl in sommige stukken nog vol-
op traditionele noties geformuleerd worden,110 wordt in andere elke zweem van 
‘werkheiligheid’ vermeden. Die benadrukken juist dat het verrichten van de wer-
ken van barmhartigheid het bewijs vormt van iemands geloof en een teken van zijn 
uitverkiezing. 

Een mooie verbeelding van deze gedachtegang is te zien in de opvoering van de 
Vlaardingse kamer. Zo dankt de protagonist Barmhartig Mensch in zijn openings-
monoloog God voor het feit dat hij als zondaar door de genade en liefde van God is 
gered en mag weten ‘herboren’ en ‘vercoren’ te zijn.111 Meteen aan het begin werd 
dus al duidelijk gemaakt dat de mensfiguur een wedergeboren gelovige was. Toch 
wijst hij het verzoek om een aalmoes in eerste instantie af. Het is pas nadat het in 
wit geklede personage Godlijcke Liefde haar licht in zijn hart heeft laten schijnen 
dat hij de drie arme personages in het spel bijstaat. Daarop verschijnt het personage 
Geruste Conscientie – volgens een toneelaanwijzing een schone en eerlijke vrouw 
– die hem, terwijl zij achter hem staat, verzekert dat hij nu ‘een recht kindt Godts’ 
is en een ‘erfghenaem des verbonts’.112 Vergezeld door Geruste Conscientie kan 
Barmhartig Mensch vervolgens binnengaan in het Huys van Rust, een comparti-
ment op het toneel. 

Zo werd met behulp van allegorische attributen en personages het proces ver-

108   Ibidem, f. D2r.
109   Ibidem, f. B2v. Pelagius (ca. 360- ca. 435) ontkende het bestaan van de erfzonde en zette daar de vrije wil 
tegenover. Vanwege zijn standpunten kwam hij in conflict met zijn tijdgenoot Augustinus die juist het idee van 
de predestinatie verdedigde. Het vraagstuk van de vrije wil contra predestinatie stond rond 1600 met het geschil 
tussen Gomarus (1563-1641) en Arminius (1560-1609) weer volop in de belangstelling. Van Deursen 1974, 227-
345.
110   Ook in de spelen van de kamers uit Ketel en Gouda kwamen zinsneden voorbij als ‘want d’aelmoessen 
blussche uyt Godss toren en ons sondige vlecken’ en ‘soo sult ghy d’Armen niet vergeten met hopen / Want ’tsal 
u inde vrijsenisse werden vergouwen’. Ibidem, f. Ddd3v. (Gouda); f. Nnnr. (Ketel).
111   Const-thoonende Iuweel 1607,  f. Dd3v.
112   Ibidem, f. Ff1v.

Boele.indb   107 07-01-13   15:20



108 2  Barmhartigheid als burgerlijke plicht

beeld dat de wedergeboren gelovige tot het doen van goede werken bracht. Gods 
liefde werkt in hem en zet hem aan tot de zorg voor de naaste. De gelovige fungeert 
in feite als een instrument dat door God wordt ingeschakeld en gebruikt. Na het 
verrichten van de liefdewerken kan hij gerust zijn van zijn uitverkiezing en weet hij 
zeker dat hij een kind van God is.

Een boekje met argumenten

Rederijkers waren vertrouwd met de Bijbel en de discussies daar omtrent. Hoewel 
zij hun vanzelfsprekende positie in de stedelijke cultuur waren kwijtgeraakt, be-
tekende dit niet dat de verkondiging van de goddelijke waarheid en de vertolking 
van de Schrift als doelen van hun kunst verdwenen waren. Dat bleek wel tijdens de 
wedstrijd van 1606. Gedurende de opvoeringen werd een groot aantal Bijbeltek-
sten geparafraseerd en gingen de kamers in op theologische kwesties. Dat gebeurde 
met grote vaardigheid, een teken van hun kennis in deze. Hoe de rederijkers pre-
cies aan die kennis kwamen, valt moeilijk te achterhalen. Mogelijk maakten zij ge-
bruik van compilaties die vanaf de zestiende eeuw over verschillende onderwerpen 
in omloop waren. In een van de spelen wordt zo’n werkje in ieder geval expliciet 
genoemd. Tijdens het heftige debat in het spel van de Haagse kamer tussen Meest 
Elck en Evangelische Leer over het nut van goede werken blijkt de eerste een boek-
je bij zich te dragen. Hij wijst erop terwijl hij ingaat tegen de argumenten en bewij-
zen van Evangelische Leer:

Ghy roupt al datmen den armen moet comen te baten, 
Maer besiet eens dit boecxken schoon en vergult:
Dat leert mijn dattet door ’tgheloof al wert vervult,
Ende door ghenade met barmhertich verghevens.
’tIs ghenaempt de Fonteyne des levens,
Alle uytghesochte spreucken van Godts barmherticheyt.
Een ruyminghe voor ‘tgemoet sonder smerticheyt.113

Die Fonteyne des levens verscheen voor het eerst in 1533 in Delft en vervolgens 
nog in Leiden (1548) en Amsterdam (1619). Het werkje bestaat uit een verzameling 
van Bijbelteksten die stuk voor stuk de barmhartigheid en genade van God bena-
drukken. In de proloog wordt het aangeprezen als een schat waaruit zonder ‘veel 
arbeyts’ gedronken kan worden door iedereen die onder ellende en zonden gebukt 
gaat.114 In Coornherts Comedie vande Rijckeman wordt gerefereerd aan een boek-
je met dezelfde titel. Rijckeman presenteert het daar als de ‘wtgesochte sprooken 
van Gods barmherticheyt / een salving voor uwer wonden pijn en smerticheyt’ en 

113   Ibidem, f. Kkk1v. 
114   ‘Die Fonteyne des leuens ghedruct ende vermeerdert wt welcken een yeghelijck die door sijn sonden oft 
ander ongheuallen verdruct is / scheppen mach vercoelinghe ende troost sijnre sielen / ghetoghen wt die heylighe 
scriftuere’.
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plaatst het tegenover de strengheid van de Bijbel.115 Een hoge waardering voor het 
boekje spreekt echter niet uit het spel, juist omdat Rijckeman het aanhaalt als ex-
cuus voor zijn op eigenbelang gerichte levenswijze. 

Het noemen van bewijsplaatsen die de aangedragen argumenten en beweringen 
moesten onderbouwen was een procedure die in zinnespelen veelvuldig werd toe-
gepast. Men verwees zowel naar klassieke als Bijbelse autoriteiten en haalde ook 
mythologische verhalen aan. De Fonteyne des levens die op het Haarlemse podi-
um werd getoond is een compilatie van gemeenplaatsen, geëxcerpeerd uit de Bij-
bel. Het aanleggen van dergelijke verzamelingen met citaten was een werkwijze die 
nauw samenhing met het humanistische onderwijs. In zijn De copia had Erasmus 
de technieken en methodes uiteengezet die bij het aanleggen van dergelijke ‘ken-
nisverzamelingen’ nodig waren. Leerlingen van de Latijnse school leerden bij het 
lezen van teksten per onderwerp dergelijke loci te verzamelen in aantekenschrift-
jes. Zo kon men afhankelijk van het discussieonderwerp sneller relevante citaten 
vinden en die verwerken in redes, preken, essays en andere genres.116 Naast de per-
soonlijke aantekenschriftjes waren er in de zestiende eeuw talloze gedrukte com-
pilatiewerken in omloop. Dergelijke florilegia, excerptenverzamelingen en compi-
laties van exempelen, sententiae en spreekwoorden, thematisch of volgens topische 
gemeenplaatsen geordend, werden veelvuldig geraadpleegd.117

Het boekje dat Meest Al in het spel van de Haagse Corenbloem naar voren 
schuift, vormt eveneens zo’n opslagplaats van citaten en schriftpassages. Ook in 
het Const-thoonende Iuweel, de bundel met de wedstrijdbijdrages, zijn sporen van 
deze ideeën over ordening en tekstverwerking terug te zien. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de vele schriftverwijzingen die in de marges zijn afgedrukt. De toneelpersona-
ges citeren en parafraseren bovendien teksten en passages uit het Oude en Nieuwe 
Testament als argumenten in hun betoog en refereren aan Bijbelse voorbeeldfigu-
ren om hun stellingen te onderbouwen. Door het opnemen van al deze verwijzin-
gen ging deze zelf in feite als compilatiewerk fungeren.118

2.6  Besluit

Hollandse rederijkers schreven rond 1600 aan hun kunst een belangrijke functie 
toe in de morele instructie van de stadsgemeenschap. Op gezette tijden werd deze 
doelstelling door de stedelijke overheid erkend en benut. Het Haarlemse festival 

115   Coornhert 1955, 45, r. 735-739; zie ook: Fleurkens 1994, 130-131. 
116   Meadow 2002, 83-97; Ramakers 2001b, 198.
117   Jansen 2008, 127-138, 268. 
118   Van Bruaene 2008, 214. De Haarlemse kamer De Pellicaen bijvoorbeeld had vier wedstrijdbundels in haar 
bezit: die van het Antwerps Landjuweel van 1561, de Leidse bundel van 1597, de Schiedamse van 1603 en het 
Const-thoonende Iuweel. 
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van 1606 was een voorbeeld hiervan. Rederijkerskunst werd ingezet voor een con-
creet publiek doel, in casu de bouw van een nieuw oudemannenhuis. Om de toe-
schouwers aan te zetten tot het kopen van lootjes presenteerden de kamers in hun 
bijdragen een groot aantal denkbeelden en argumenten, onder meer de werken van 
barmhartigheid. In het vervolg van dit boek zullen er nog enkele besproken wor-
den. 

In verschillende spelen kwamen de loterij en de nieuw te bouwen instelling ter 
sprake. De oproep tot vrijgevigheid bleef niet tot deze gelegenheid en dit doel be-
perkt. Regelmatig immers werd de stadsbevolking tot liefdadigheid bewogen: door 
stedelijke aalmoezeniers met hun schaalcollectes, door diakenen in de kerk, via de 
collectebussen op openbare plaatsen of direct door de bedelaar aan de deur. Met 
hun opvoeringen verschaften de rederijkers hun publiek modellen, argumenten en 
kaders om in deze situaties juist te handelen, dat wil zeggen als christelijke burgers 
die zich in navolging van het Bijbelse liefdegebod inzetten voor de ‘ware’ arme.

Gemeten aan het financiële resultaat was het Haarlemse festijn in ieder geval een 
groot succes geweest. Tijdens de wedstrijd zelf waren de nodige loten verkocht en 
ook door de deelnemende kamers werden grote bedragen ingelegd.119 Zo leverden 
de rederijkers door de inzet van hun kunst een belangrijke bijdrage aan de reali-
satie van een nieuwe armenzorginstelling in hun stad: retorica ten dienste van het 
algemeen belang.

119   Van Boheemen en Van der Heijden 1993, 58.
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Conclusie

Vijftiende- en zestiende-eeuwse referenties aan de werken van barmhartigheid 
plaatsten liefdadigheid expliciet in het perspectief van het Laatste Oordeel en het 
hiernamaals. De keuze al dan niet zorg te dragen voor de arme was niet vrijblij-
vend, maar verbonden met iemands positie in het hiernamaals. Dat bleek zeer dui-
delijk wanneer de werken aan de orde werden gesteld in het kader van biecht en 
boetedoening. Het verrichten van liefdadigheid speelde een essentiële rol in de 
voorbereiding op het Laatste Oordeel. Tegelijkertijd werd het belang ervan be-
nadrukt voor het leven op aarde. Thomas van Aquino had het beoefenen van de 
werken van barmhartigheid omschreven als een centraal element van de dagelijk-
se geloofspraktijk. Ze golden als uiting van medelijden, gericht op het lenigen van 
de nood van de naaste. Het valt moeilijk te zeggen of en wanneer een verschui-
ving plaatsvond van het belang voor het zielenheil van de gever naar dat voor een 
deugdzaam leven op aarde. Uit de gegevens die in dit deel de revue zijn gepasseerd 
blijkt dat vrij algemeen een verband werd gelegd tussen innerlijke beweegredenen 
en uiterlijk handelen. In biechtspiegels werd gewaarschuwd tegen een ‘medelij-
denloos’ geven of het gebruik van aalmoezen als doekje voor het bloeden. Voor 
zestiende-eeuwse humanisten waren de werken van barmhartigheid onlosmake-
lijk verbonden met een deugdzaam leven en de gehoorzaamheid aan het liefdege-
bod. Hetzelfde principe gold voor protestanten die het verrichten van de werken 
afschilderden als een merkteken van de ware, door God geredde gelovige. Het was 
de innerlijke gesteldheid van dankbaarheid die daarmee tot uiting kwam.

Uit de verschillende referenties die hierboven aan de orde zijn gekomen, blijkt 
verder dat het hanteren van de notie een efficiënte en effectieve armenzorg niet 
uitsloot. In verschillende studies wordt de notie van de werken van barmhartig-
heid gekarakteriseerd als een leidend principe van de laatmiddeleeuwse armenzorg. 
Veelal wordt daar een waardering van de armenzorgpraktijk zelf aan verbonden. 
De gerichtheid op het zielenheil van de gever zou de reden zijn geweest dat de ar-
menzorg vaak inefficiënt en ontoereikend was. De religieuze kalender correspon-
deerde immers niet noodzakelijkerwijs met de zorgbehoefte. Met het proces van 
secularisering en rationalisering dat in de zestiende eeuw inzette, zou dit verande-
ren. De Kerk verloor haar dominante positie, terwijl de stedelijke overheid de co-
ordinatie van uitdelingen naar zich toetrok. Niet langer het zielenheil van de gever, 
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maar de noden van de armen zouden centraal komen te staan.
De werken vormden echter en zeer flexibele notie, die kon worden aangepast 

aan de aard en omvang van de zorg en de wensen van de gever en de gemeenschap-
pen waarvan deze deel uitmaakte. Men kon er ook verschillende organisatievor-
men van liefdadigheid en armenzorg mee motiveren. Dat gold voor de Bossche 
blokmeesters, die in een notarisakte een aantal maatregelen vastlegden waarmee 
de vrijgevigheid van de rijkere buurtbewoners bevorderd moest worden. Dat gold 
eveneens voor de Heilige-Geestmeesters die wekelijks uitdelingen verzorgden aan 
de armen uit de parochie. Rond 1600 werd opnieuw teruggegrepen op de werken 
om het gewijzigde armenzorgsysteem mee te motiveren en te legitimeren. De Hol-
landse rederijkers lieten in hun spelen zien hoe stedelingen deze konden verrich-
ten door hun giften te doneren aan de stedelijke overheid. Deze zorgde vervolgens 
voor de distributie onder de armen. Juist een traditioneel concept als de werken 
van barmhartigheid bood de suggestie van continuïteit en daarmee ook van legiti-
miteit. 

Hun populariteit zal mede hebben samengehangen met hun concreetheid. Ze lie-
ten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Dat liet veel ruimte voor de uitleg van 
de consequenties die aan geven en niet geven verbonden worden. Bovendien kon-
den ze gemakkelijk in beeld worden gebracht, zoals bleek uit de vele geschilderde 
voorstellingen van het thema en uit de Haarlemse spelen van 1606. Zorg dragen 
voor de ander vanuit de juiste innerlijke gesteldheid was immers niet iets dat van-
zelf ging, maar een zaak waartoe men moest worden aangespoord. In het volgende 
deel zal een aantal persoonstypen worden besproken, exemplarische figuren van 
positieve of negatieve aard, die eveneens aan stadsbewoners werden voorgehouden 
met het doel hen tot barmhartigheid te bewegen. Daarbij zal tevens worden inge-
gaan op een thema dat nauw met liefdadigheid samenhing, namelijk de omgang 
met geld en bezit.
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3 Willem Molius (ca. 1500-1565)

3.1 Inleiding

In het midden van de zestiende eeuw keek de Bossche priester Willem Molius – 
of Mool – in zijn Annales civitatis Buscoducensis met enige weemoed terug op het 
grootse verleden van zijn geboortestad. Terwijl hij in zijn eigen tijd de nodige mis-
standen weet aan te wijzen, verhaalt hij van de bloeitijd in vorige eeuwen. Van een 
kleine nederzetting had Den Bosch zich weten te ontwikkelen tot een bloeiende 
handelsstad. Over de oorzaken daarvan merkt hij op:

Na verloop van enige tijd zag men de stad groeien ten gevolge van nieuwe successen en 
nieuwe aanwas, wat ongetwijfeld te danken was aan de onvergetelijke eenheid die er heers-
te onder de poorters van zo verschillende afkomst en met name aan hun ijzersterke vriend-
schap die zij spontaan en uitnodigend jegens ieder in acht namen, en die zij ook ijverig en 
voorkomend onder elkaar beoefenden (en meer door te geven dan door te nemen), juist 
zoals eertijds de eerste Romeinen dat deden.1

Onderlinge eenheid en dienstbetoon aan medeburgers en bezoekers van buiten 
waren bepalende factoren geweest voor de bloei die de stad in de eerste eeuwen 
van haar bestaan had gekenmerkt. Een aantal pagina’s eerder laat Molius zich in 
soortgelijke bewoordingen uit. Refererend aan de Romeinse geschiedschrijver Sal-
lustius gebruikt hij noties als amicitia, unitas en fraternitas om de relaties tussen 
de stadsbewoners te karakteriseren. Die lagen aan de basis van de vooruitgang en 
voorspoed die de stad had genoten: 

En zoals Sallustius zegt: ‘Zoals door eenheid en eendracht kleine zaken groeien en door 
verdeeldheid en tweedracht grote zaken uiteenvallen’, zo kwam het dat in een kort tijds-
bestek de nieuwe inwoners door hun eenheid en onderlinge vriendschap, die zij onder el-
kaar als broers met grote ijver beoefenden, verbazingwekkende vorderingen maakten en 
dat ze met des te grotere stappen vooruitgang boekten, naarmate ze die vriendschap ijve-
riger beoefenden.2

1   Citaten worden weergegeven volgens de Nederlandse vertaling in de editie van de kroniek. Molius 2003, 
94-95. 
2   Ibidem, 84-85. Het citaat is afkomstig uit Sallustius’ Bellum Iugurthinum.
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Afb. 15 Kroniek van Molius volgens het oudst overgeleverde afschrift (1556) (foto: Rijksar-
chief in Noord-Brabant). Dit handschrift vormt de basis voor de editie die in dit hoofdstuk 
gebruikt wordt. Foto: Abdij Tongerlo, Tongerlo.
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Dergelijke passages, waarin Molius stilstaat bij de onderlinge verhoudingen tussen 
Bosschenaren en de toestand van zijn stad, komen in de kroniek regelmatig voor. 
De betrekkingen tussen de verschillende groepen in de stad, tussen clerici en leken 
of tussen gilden en stadsbestuurders, bepaalden voor de zestiende-eeuwse priester 
voor een belangrijk deel het stedelijk welzijn. 

Gezonde relaties binnen het stedelijk lichaam waren volgens Molius ook demo-
grafisch en ruimtelijk waarneembaar. Immers, een welvarende stad trok nieuwe 
bewoners aan. Dat was ook in Den Bosch het geval geweest. Vanuit de wijde om-
trek was men naar de stad getrokken om zich daar te vestigen. Dat had weer een 
fysieke uitbreiding noodzakelijk gemaakt. De moerassige en dichtbegroeide ge-
bieden in de directe omgeving van de stad waren met dit doel gecultiveerd. De ge-
zonde toestand van de stad was tevens zichtbaar in de vele publieke en religieuze 
gebouwen die in de loop van de tijd werden opgericht. Ze verfraaiden de aanblik 
van de stad. Molius presenteert deze bouwwerken als de vruchten van onderlinge 
gemeenschapszin. In dit kader noemt hij ook de stedelijke armenzorginstellingen: 

Ten slotte ziet men ook in een heel korte tijd verscheidene prachtige gebouwen verrijzen, 
die dienen tot het algemeen nut en belang van de stad en die voor de instandhouding van 
het hele stadsbestel noodzakelijk zijn. Hieronder neemt zeker wat rijkdom betreft het Ar-
menhuis de eerste plaats in, het huis, dat gesierd met de naam van de Heilige Geest, be-
stemd was om armen en behoeftigen voedsel te verstrekken, buitenlanders en vreemdelin-
gen op te nemen en wekelijks brood uit te delen. In de loop van de tijd door vrome mensen 
begiftigd en verrijkt met een overvloed aan aardse goederen, overtreft het zeker het vermo-
gen van veel aanzienlijke edelen en vorsten.3

Molius vermeldt het armenhuis van de Heilige Geest als een van de bouwwerken 
die vanaf de dertiende eeuw het aanzicht van de stad hadden verrijkt. Samen met de 
huizen van rijke stedelingen, de schitterende Sint-Janskerk en andere openbare ge-
bouwen vormde dit pand de trots van de stad. De instelling was gefundeerd op de 
vriendschap, eenheid en broederschap onder de Bosschenaren. Molius karakteri-
seert het gebouw expliciet als een huis dat diende ad communem urbis utilitatem et 
commodum en totiusque reipublicae necessariam conservationem pertinentia:4 een 
instelling die van nut was voor de stedelijke gemeenschap als geheel en van cruciaal 
belang voor haar voortbestaan. Vanuit het Heilige-Geesthuis, gelegen op de hoek 
van de Hinthamerstraat, vonden wekelijks voedseluitdelingen aan armen plaats, 
terwijl vreemdelingen in het pand tijdelijk onderdak konden krijgen. In dezelfde 
passage wordt ook het Groot-Gasthuis genoemd als een plaats ‘zeer geschikt voor 
de stad’ en ‘een uniek asiel en permanent hulp- en toevluchtsoord voor de armen’.5 

Rond 1550 schreef de Bossche priester over de armenzorginstellingen in zijn 
stad in termen van algemeen belang en gemeenschappelijk nut. Ze pasten in een ter-

3   Molius 2003, 98-99.
4   Ibidem, 98.
5   Ibidem. 98-99.
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minologisch repertoire waarvan ook begrippen als eenheid, vriendschap en broe-
derschap deel uitmaakten. Het ging om corporatieve waarden, die Anthony Black 
karakteriseert als ‘values of guild and commune’.6 Ze werden aangehaald in laat-
middeleeuwse stadskeuren en didactische teksten en lagen aan de basis van ver-
schillende stedelijke rituelen, feesten en praktijken. De stad werd afgeschilderd als 
een gemeenschap, waarin de verschillende groepen in eendracht samenleefden en 
zorg droegen voor het bonum commune, het ‘gemeen oirbaer’. Voor de bevorde-
ring van dit bonum commune waren waarden en normen als solidariteit met de 
zwakke medeburgers, onderlinge liefde en vriendschap onmisbaar. Ze waarborg-
den de noodzakelijke concordia (eenheid) en samenhang in het uit verschillende 
leden bestaande lichaam. Haat, eigenbelang en afgunst daarentegen veroorzaakten 
discordia (verdeeldheid), interne strijd en chaos en resulteerden in de disintegratie 
en ondergang van de gemeenschap.7

Zestiende-eeuwse humanisten en reformatoren integreerden deze corporatieve 
waarden en noties eveneens in hun traktaten. In hun conceptualisering en norme-
ring van sociale verbanden als de stedelijke of kerkelijke gemeenschap benadruk-
ten zij het belang van eendracht, vriendschap en liefde voor de instandhouding en 
verbetering van sociale en politieke relaties.8 In zijn beschrijving van het verleden 
van Den Bosch sluit Molius bij deze communale traditie aan. Eendracht, vriend-
schap en liefde hadden de groei van de stad mogelijk gemaakt. De solidariteit met 
de zwakke leden, die tot uiting kwam in de zorg voor zieken en armen, gold als een 
concretisering ervan. 

Toch is Molius niet onverdeeld positief over deze houding. Hij wijst ook op 
de schaduwkanten van zoveel solidariteit. Een rijkbedeelde armenzorginstelling 
brengt namelijk het gevaar van misbruik met zich mee. Het is deze aandacht voor 
zowel positieve als negatieve aspecten van liefdadigheid die Molius tot zo’n inte-
ressante observator en chroniqueur maakt. 

3.2  De kroniekschrijver Molius

Molius was rond 1500 in Den Bosch geboren en groeide op in een gegoede gil-
defamilie.9 Zijn vader, Willem Janszoon Mool, was een welgestelde korenkoper. 
Met zijn vele onroerende bezittingen behoorde hij tot de rijkste tien procent van 
de Bosschenaren. Hij bekleedde verschillende bestuursfuncties binnen het koren-
kopersgilde. Andere verwanten van Molius behoorden eveneens tot de zestiende-
eeuwse Bossche elite. Zij vervulden functies als stadsrentmeester of deken van de 

6   Black 2003, passim.
7   Hamm 2004, 71-73; Nijsten 1996, 115-116; Isenmann 1997, 185-215; Pleij 1991, 8-51.
8   Ibidem. 
9   Molius 2003, 13-18. 
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schutterij, waren actief binnen het korenkopersgilde of hadden zitting in de magis-
traat. Molius had in Leuven gestudeerd, na waarschijnlijk in Den Bosch de Latijnse 
school te hebben doorlopen. In 1523 had hij de magistertitel behaald en was daar-
na teruggekeerd naar zijn geboortestad. Hier werd hij in ieder geval voor 1532 tot 
priester gewijd. In 1532 was hij bovendien als gezworen lid toegetreden tot de On-
ze-Lieve-Vrouwebroederschap en behoorde daarmee tot de kern van deze organi-
satie. Als zodanig zal hij nauw betrokken zijn geweest bij de activiteiten die door 
de leden werden georganiseerd. Tot zijn dood in 1565 zou hij in Den Bosch blijven 
wonen. Vermoedelijk genoot hij een beneficiaat, terwijl de rente-inkomsten uit de 
bezittingen van zijn vader zijn inkomen verder aanvulden. 

Molius was niet de enige die zich aan het schrijven van een geschiedenis van ’s-
Hertogenbosch zette. Zo stelde Adriaen die Ruyter, als hoofdklerk verbonden aan 
het Heilige-Geesthuis en bovendien actief in het bestuur van andere gasthuizen, 
rond het midden van de eeuw eveneens een stadskroniek samen, die echter helaas 
niet bewaard is gebleven.10 Ook Molius’ plaatsgenoot, medeclericus en familielid 
Simon Pelgrom schreef een stichtingsgeschiedenis van de stad. Daar bezitten we al-
leen nog fragmenten van, die overigens niets bevatten over de lokale armenzorg.11 

Ongeveer twee decennia voor Molius had de Bossche stadssecretaris Peter van 
Os (1498-1542) ook een kroniek samengesteld. Van Os gaat evenals Molius anna-
listisch te werk, dat wil zeggen jaar voor jaar. Naast een genealogische geschiedenis 
van de hertogen van Brabant, die hij laat beginnen bij Adam, beschrijft hij per jaar 
de politieke, juridische en economische kwesties en gebeurtenissen die zich hadden 
voorgedaan.12 De wijze waarop Van Os zijn kroniek had gecomponeerd, de docu-
menten die hij integraal of geparafraseerd opnam en de besproken onderwerpen 
maken het werk tot een document dat onder meer kon worden ingezet tegen de 
centralistische aspiraties van de Bourgondische hertogen.13 Thema’s als armenzorg 
en liefdadigheid en meer in het algemeen de relaties tussen de Bosschenaren spelen 
in zijn verhaal echter nauwelijks een rol.

Waarom Molius besloot tot het schrijven van een geschiedenis van zijn ge-
boortestad valt niet met zekerheid te zeggen. Het is onduidelijk of hij in opdracht 
schreef of wie hij precies met zijn verhaal wilde bereiken. Een andere zestiende-
eeuwse Bossche kroniekschrijver, Albertus Cuperinus, die bovendien een afschrift 
vervaardigde van Molius’ tekst, maakt in het voorwoord van zijn eigen kroniek een 
aantal opmerkingen over het belang van kennis van het verleden.14 Verwijzend naar 
Cicero stelde Cuperinus dat historiën, kronieken en oude geschiedenissen de lezer 

10   Sanders 2004, 102.
11   Zie voor een overzicht van kroniekschrijvers die in de zestiende en zeventiende eeuw in Den Bosch actief 
waren: Van Os 1997, 35-36.
12   Ibidem, 10.
13   Ibidem, 22-25.
14   Cuperinus 1848, proloog.
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aanzetten tot een moedig, wijs en deugdzaam leven. Dat gold niet alleen voor oor-
logen en conflicten, maar ook ‘in raet ende alle borgerlijcke saken, die in den lan-
den oprysen mogen’.15 Het verleden van Den Bosch kon als voorbeeld dienen. Ze 
was immers van een kleine gemeenschap uitgegroeid tot een bekende en bloeiende 
stad. ‘Chronycken sijn anders niet dan getuygenisse der tyden, een lichte der wae-
rheyt, een meestersse des leven’, zo vat Cuperinus zijn werk samen.16

Ook Molius refereert aan de historische waarheid die met zijn kroniek wordt 
overgeleverd en doorgegeven aan het nageslacht.17 Over een didactische functie 
spreekt hij verder niet, maar zijn opvattingen hieromtrent zullen niet veel van die 
van Cuperinus hebben afgeweken. Zijn relaas kan gelezen worden als een instruc-
tie voor zestiende-eeuwse Bosschenaren. Aan de hand van lotgevallen uit het (re-
cente) verleden biedt hij lessen in allerlei zaken betreffende het samenleven in de 
stad. Het is duidelijk dat in de ogen van Molius het verleden het heden overtrof. 
Van de eens zo grote onderlinge vriendschap en eendracht was in de zestiende 
eeuw – het jaar 1510 vormt in de ogen van Molius een breekpunt – nog maar wei-
nig over.18 Gilden en magistraat stonden tegenover elkaar, geestelijken en leken 
hadden onenigheid en vreemdelingen bedreigden de vroomheid en eenheid van de 
autochtone bevolking. Door over het verleden te vertellen – en Molius nam in dit 
opzicht zeker ook in vergelijking met een tijdgenoot als Cuperinus geen blad voor 
de mond – zouden herstel en een nieuwe bloei wellicht mogelijk zijn.

Molius schreef in het Latijn. In hoeverre hij tijdens zijn studietijd in Leuven in 
aanraking was gekomen met humanistische denkbeelden valt moeilijk na te gaan.19 
Uit zijn kroniek blijkt een zekere bekendheid met uitspraken van klassieke auteurs. 
Regelmatig komen citaten en parafrases voorbij uit teksten van of toegeschreven 
aan personen uit de gebruikelijke canon, zoals Sallustius, Ovidius, Seneca, Vergili-
us, Aristoteles en Augustinus.20 Molius gebruikt ze om de situatie in Den Bosch te 
beschrijven en te duiden. Dat bleek al uit de citaten aan het begin van dit hoofdstuk 
waarin een uitspraak van Sallustius wordt aangehaald om de voorspoed en groei 
van de stad te verklaren. Zijn betoog over het verval van de stad omkleedt Molius 
met sententies uit Aristoteles’ Oeconomica en Politica en de De Civitate Dei van 
Augustinus, bijvoorbeeld over de invloed van bestuurders op het algemeen welzijn 
van de stad en de noodzaak van deugdzame machthebbers.21 Het aanhalen van 
dergelijke sententies en aforismen kende evenwel een langere traditie. Ook wat zijn 
taalgebruik betreft laat Molius zich niet direct kennen als een humanistisch auteur. 
Vernieuwing en zuivering van het Latijn, zoals in humanistische kringen bepleit 

15   Ibidem.
16   Ibidem.
17   Molius 2003, 104-105. Zie ook: Sanders 2004, 99-100.
18   Ibidem, 174-175, 198-199. 
19   Molius 2003, 13.
20   Ibidem, 49. 
21   Ibidem, 198-203.
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werd, zijn bij hem niet te vinden.22 Hoewel hij dus niet direct te typeren valt als een 
humanistische geschiedschrijver, vormt zijn kroniek toch een interessant verslag 
waarin oude wijsheden vermengd worden met zinsneden waaruit een directe ob-
servatie van actuele omstandigheden blijkt. 

3.3  De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap

Aanwijzingen dat de Bossche priester zelf actief betrokken was bij een van de ste-
delijke gasthuizen, zoals het Heilige-Geesthuis of het Armenhuis, zijn er niet. Wel 
was hij door zijn lidmaatschap van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap verbon-
den aan een instelling die jaarlijks een niet geringe hoeveelheid van 14.688 kilo rog-
gebrood schonk aan de armen in de stad.23 De distributie van de broden vond ver-
spreid over het jaar plaats, veelal via openbare uitdelingen die verbonden waren aan 
kerkelijke feestdagen. 

De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap in Den Bosch was een van de vele Ma-
riabroederschappen die vanaf de dertiende eeuw in verschillende steden van de 
Nederlanden waren opgericht.24 De statuten van de Bossche broeders dateren van 
1318. In dit document wordt gesproken over de liturgische activiteiten van de 
broederschap die gericht waren op de verering van Maria en andere heiligen, zo-
als Johannes de Evangelist en Maria Magdalena. Gezamenlijk moesten de leden op 
vaste dagen de diensten ter ere van deze heiligen bijwonen, met als doel – zoals de 
statuten stellen – de bevordering van de godsvrucht, de versterking van de onder-
linge liefdesband, het verkrijgen van hemelse voorspraak en het onderricht in de 
tien geboden.25 Deze religieuze activiteiten en doelstellingen worden gepresenteerd 
als de bestaansgrond van de broederschap. Ze vonden plaats rond het altaar van de 
broeders in de Sint-Janskerk, waar ze samenkwamen om te bidden en de eucharis-
tie te vieren. Ook buiten de Sint Jan ontmoetten de broeders elkaar in het kader van 
gezamenlijke maaltijden en vergaderingen. 

Ook uitdelingen aan armen maakten deel uit van de religieuze activiteiten van de 
broederschap, al worden ze in de statuten niet genoemd. Het verzorgen van uit-
delingen was een oude gewoonte die terugging tot de veertiende eeuw. Uit de re-
keningen van de broederschap blijkt dat ze in ieder geval vanaf 1372 als collectief 
aan armenzorg ging doen. Aanvankelijk bleef deze liefdadigheid beperkt tot één 
jaarlijkse uitdeling. Na een aantal jaren werd de frequentie van deze brooduitde-
lingen opgevoerd tot vier keer jaar per jaar. Zeer waarschijnlijk vielen de uitde-
lingen samen met de ‘exequien generael’, de requiemmissen waarin gestorven ge-

22   Ibidem, 19. 
23   Blockmans en Prevenier 1976, 41. 
24   Van Dijck 1973, 19-20. 
25   Ibidem, 31.
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zworen broeders en buitenleden werden herdacht. Het noemen van hun namen en 
het bidden voor hun zielenheil moesten de banden tussen de broeders en zusters 
over de grens van de dood heen bevestigen en bestendigen. Vier keer per jaar von-
den dergelijke memoriemissen plaats, in de eigen kapel van de broederschap aan de 
noordzijde van de Sint Jan. Een priester celebreerde de mis, die werd opgeluisterd 
met (deels meerstemmige) muziek gezongen door geschoolde zangers in dienst van 
deze rijke broederschap.26 

Even buiten de broederschapskapel namen ook armen deel aan de ceremonie. 
Zij waren vooraf op de uitdeling geattendeerd door twee grafmakers die aan de 
broederschap verbonden waren. Slaand op een schel trokken zij door de straten 
van de stad om de aandacht te vestigen op de op handen zijnde brooduitdeling.27 
Onduidelijk is welke armen hiervoor in aanmerking kwamen en of überhaupt on-
derscheid werd gemaakt. Aanwezigheid bij de requiemmis was in ieder geval een 
voorwaarde. Buiten het koorhek van de kapel dienden de armen samen met hun 
weldoeners hun gebed uit te spreken voor het zielenheil van de overleden leden van 
de broederschap.

De praktische uitvoering van deze uitdelingen hadden de broeders opgedragen 
aan de Tafel van de Heilige Geest. Deze instelling had twee bakkers in dienst en 
was bovendien ingericht op de coördinatie van uitdelingen aan de armen.28 Na af-
loop van de mis voegden enkele gezworen leden zich bij de Heilige-Geestmeesters. 
Na de uitdeling gebruikten zij gezamenlijk de maaltijd in het Heilige-Geesthuis.29 
Naast deze collectieve ‘spynden’, die uit de kas van de broederschap werden be-
kostigd, deden individuele leden testamentaire schenkingen ten behoeve van de ar-
men, waarvan de afwikkeling eveneens via de broederschap verliep.30 Vanuit het 
geheel aan collectieve en individuele fundaties werden een aantal keren per jaar 
brood, schoenen, kleding en andere vormen van aalmoezen verstrekt.31 

Uitdelingen van de Bossche Lieve-Vrouwebroederschap vonden tot ver in de 
zestiende eeuw plaats. Zij waren onderdeel van de gezamenlijke sociaal-religieuze 
bezigheden van de leden. Als gezworen broeder zal Molius bij deze liefdadigheids-
activiteiten aanwezig zijn geweest en heeft hij mogelijk persoonlijk aan de uitvoe-
ring ervan bijgedragen. In zijn kroniek, waarin de broederschap wel ter sprake 
komt, zwijgt hij echter over de openbare uitdelingen.32 Mogelijk speelden de uit-
delingen in de perceptie van Molius een te geringe rol in het broederschapsleven 
om vermeld te worden. Of was de Bossche priester, net als sommige tijdgenoten, 

26   Roelvinck 2003, 11-12.
27   Van Dijck 1973, 73.
28   Zie voor een beschrijving van de verschillende gebouwen van het complex van het Heilige-Geesthuis: 
Kappelhof 1981, 11-12.
29   Ibidem, 286.
30   Van Dijck 1973, 164-165.
31   Blockmans en Prevenier 1975, 523.
32   Molius 2003, 154-157. 
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kritisch over het openbare karakter van deze vorm van armenzorg? Wanneer hij 
komt te spreken over de situatie in de crisisperiode rond 1530 oordeelt hij in ieder 
geval weinig gunstig over dergelijke praktijken, zoals hieronder nog zal blijken.

3.4  De liefdadigheid van de Bosschenaren

In zestiende-eeuwse humanistische kringen vormden de vrijgevigheid en liefdadig-
heid van burgers prijzenswaardige elementen die in traktaten, voordrachten en ste-
dendichten bezongen werden. In een toespraak in Brugge prees de humanistische 
geleerde Joris Cassander de gastvrije opvang die deze stad aan vreemdelingen ver-
leende en de zorg voor de armen en zieken waarin de burgers van deze stad zouden 
uitmunten.33 De humanistische schoolmeester Murmellius haalt in zijn lofdicht op 
Deventer (1516) de vrijgevigheid van de bewoners van de IJsselstad aan. Nergens 
anders wordt aan de armen meer geschonken dan in deze stad, schrijft hij.34 In 1482 
had Arnoldus Heymerick (<1424-1491) een andere oud-scholier van de Deventer 
Latijnse school de Deventenaren al omschreven als een gens benefica & admodum 
hospitalis.35 

Ook de inwoners van Den Bosch waren in de zestiende eeuw regelmatig het on-
derwerp van dergelijke lofprijzingen. Zo steekt de hierboven al genoemde Alber-
tus Cuperinus in zijn Chronicke vander vermaerder ende vromer stadt van Tser-
togenbosch de loftrompet op de caritas van de Bosschenaren. In de introductie van 
zijn kroniek merkt hij, naast strijdvaardigheid en moed, loyaliteit aan de vorst en 
werklust, de ‘charitate ende melidende bermherticheyt’ als deugden en positieve 
eigenschappen van de Bosschenaren aan:36 

Ten derden soo staet aentemercken tot loff en. recommendacie der borgeren en. inwoon-
ders der stadt vanden Bosch, die groote charitate en. melidende bermherticheyt die zy tho-
nen en. bewysen den ermen en. gebreckelicke menschen ende schamel clerxken.37

Deze grote liefdadigheid en barmhartigheid was ongeëvenaard: 

in geen steden, noch in Gelderlant, noch int lant van Cleve, Gulick, Ludick of oeck mede 
in Vlaenderen of Brabant, soe groote charitate van almissen te geven gedaen werdt, als 
Tsertoghenbosch.38

33   Tilmans 2002, 90.
34   Aangehaald in: Groenland 2005, 53. 
35   Dumbar 1731, 19.
36   Zie ook: Sanders 2004, 115.
37   Cuperinus 1848, 11.
38   Ibidem. 
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Ter onderbouwing wijst Cuperinus op de ‘barmhertige charitate’ die de zieken in 
het Grote Gasthuis ontvingen, op de overvloedige uitdelingen die twee- tot drie-
maal per week plaatsvonden vanuit het Heilige-Geesthuis, op de ‘charitaten’ die 
de huisarmen ontvingen en de steun die werd verleend aan ‘schamel clerxken’, de 
arme scholieren van de Latijnse school voor wie bedelen nog een gangbare praktijk 
was.39 Wie dit alles overzag kon niet anders dan concluderen dat de liefdadigheid 
van de Bosschenaren onovertroffen was.40

Molius bracht in zijn kroniek eveneens een aantal keren de vrijgevigheid van de 
Bosschenaren en hun beschaafde omgangsvormen ter sprake. De arme studenten 
die rond het middaguur bedelend langs de huizen trokken, werden door burgers, 
kloosterlingen en het Heilige-Geesthuis rijk bedeeld.41 De godvruchtigheid van de 
Bossche ambachtslieden bleek onder meer uit de aalmoezen die zij uitdeelden.42 De 
grote rijkdom van het Heilige-Geesthuis die ‘het vermogen van veel aanzienlijke 
edelen en vorsten’ oversteeg, brengt Molius in verband met de giften van vrome 
stadsbewoners.43 Iets verderop prees hij de grote civilitas en bijzondere humanitas 
die de inwoners van de stad in het verleden aan iedereen hadden bewezen.44 Ook 
wanneer hij over zijn eigen generatie spreekt, haalt hij de voorkomendheid, vrien-
delijkheid en vrijgevigheid van zijn stadsgenoten aan en hun liefdadigheid jegens 
de armen.45 De vrijgevigheid van de Bosschenaren lijkt in de eerste helft van de zes-
tiende eeuw, net als de rijkdom van de stedelijke armenzorginstellingen, spreek-
woordelijk te zijn geweest. In hoeverre dit beeld correspondeerde met de praktijk 
en in Den Bosch daadwerkelijk meer dan elders aan armenzorg werd gedaan, valt 
moeilijk te zeggen. In ieder geval werd in verschillende bronnen aan de uitzonder-
lijke Bossche liefdadigheid gerefereerd.46 

Dit gebeurt vooral in de context van de aantrekkende werking die de armenzorg 
had op armen van buiten de stad. Zowel Cuperinus als Molius stellen dit effect in 
hun kronieken aan de orde. Verschillende keren verwijzen zij naar de bijstand en 
de hulp die de Bosschenaren verleenden aan armen die in tijden van duurte van het 
platteland naar de stad trokken om hulp te vragen. Wanneer Molius verhaalt van 
de watersnood die stad en Meierij in 1529 had getroffen, noemt hij de hulpacties 
die door zijn stadgenoten waren opgezet. ‘Als rechtschapen Bossche poorters hen 
niet te hulp waren gekomen, zouden heel veel van hen van honger zijn omgeko-

39   Zie Schröder 1925 en de opmerkingen in hoofdstuk 5.
40   Cuperinus 1848, 11.
41   Molius 2003, 64-65. 
42   Ibidem, 68-69. 
43   Ibidem, 98-99. 
44   Ibidem, 102-103. 
45   Ibidem, 278-279.
46   De Bossche magistraat haalde bijvoorbeeld dit argument aan om een lagere bijdrage aan de vorstelijke 
bede af te dwingen. Ook in een rapport uit maart 1515 waarin de economische situatie van de Meierij werd 
geïnventariseerd wordt hieraan gerefereerd. Zie de citaten in: Van den Eerenbeemt 1962, 153-154. 
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men’.47 Cuperinus verwijst ook nog naar de hulpgoederen en levensmiddelen die 
in 1531 en 1552 vanuit de stad waren geleverd toen het wassende water de boeren 
in de Meierij opnieuw in de problemen had gebracht.48 Ook toen hadden de Bos-
schenaren hun vrijgevigheid getoond: ‘Ende tot meer andere tyden van durentyt 
oft van oploop van wateren, waer om die stadt vanden Bosch wel mach geneumt 
werden een toevlucht ende onderstant van allen armen menschen’.49

De stad Den Bosch als ‘toevlucht ende onderstant’ van de behoeftigen: Molius 
drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. Aangekomen bij het jaar 1530 karak-
teriseert hij Den Bosch als een commune azylum omnium miserorum et mendican-
tium, een toevluchtsoord voor alle armen en bedelaars. Het hertogdom Brabant 
kampte in dat jaar met een grote hongersnood. Volgens Molius werd de stad als 
gevolg daarvan overspoeld met noodlijdende plattelandsbewoners. Van alle kan-
ten – volgens Molius kwamen niet alleen armen uit Brabant, maar ook uit omlig-
gende gebieden als Kleef, Gelre en Vlaanderen – trokken zij richting Den Bosch in 
de hoop steun te ontvangen.50 

3.5  Misbruik

Terwijl Cuperinus telkens de liefdadigheid van de Bosschenaren prijst, laat Molius 
op dit punt een kritische noot volgen. Zoveel vrijgevigheid en naastenliefde hield in 
de ogen van de priester het gevaar in van misbruik, zowel van de kant van de ont-
vangers als van de kant van de gevers. De algehele toon van de kroniek van Moli-
us is nogal pessimistisch. De gloriedagen van Den Bosch, toen onderlinge vriend-
schap en eendracht de stad groot maakten, lagen in het verleden. Zijn eigen tijd 
kenmerkt zich door verval en rampspoed. Een belangrijke oorzaak voor deze toe-
stand ligt volgens Molius in het slechte bestuur van de stad en de eigengerichtheid 
van bepaalde groepen. Het vooropstellen van het eigenbelang is de belangrijkste 
kwaal.51 De praktijken van huichelaars, leugenaars, dwazen en bedriegers die geleid 
hadden tot de ondergang van Rome, zijn thans in Den Bosch courant geworden.52 

Een van de dieptepunten vormde het Gildenoproer van 1525. In zijn kroniek 
besteedt Molius de nodige aandacht aan deze gebeurtenis. Dat is niet verwonder-
lijk voor een telg uit een familie waarvan diverse leden lid waren geweest van het 
korenkopersgilde. Hij doet uitgebreid verslag van het verloop van het oproer en 
het aandeel van de verschillende partijen in het conflict. Directe aanleiding was het 

47   Molius 2003, 276-277. 
48   Cuperinus 1848, 11-12. 
49   Ibidem, 12.
50   Molius 2003, 278-279.
51   Ibidem, 198-205.
52   Ibidem, 200-203.

Boele.indb   123 07-01-13   15:21



124 3  Willem Molius (ca. 1500-1565)

ongenoegen van de ambachtslieden, de ‘cryters’, over de weigering van religieuze 
instellingen bij te dragen aan een bede. Terwijl de stedelijke kas er zeker niet flo-
rissant bijstond, zou er bij de clerici het nodige te halen zijn. ‘Hon docht dat zij 
hadden gelt ende goet sonder eyndt’, aldus een gedicht dat de gebeurtenissen nog 
veel negatiever beschrijft.53 Achter dit verwijt aan de kloosters ging onvrede schuil 
over het feit dat de ambachtsgilden door de bestuurlijke elites waren uitgesloten 
van politieke macht. Dat verwijt en die onvrede, in combinatie met de wanhoop 
van werkloze arbeiders die als gevolg van economische crises en misoogsten steeds 
meer moeite hadden in hun levensbehoeften te voorzien, leverden een explosief 
mengsel op. In de zomer van 1525 werden de kloosters binnen en buiten de stads-
muren geplunderd, terwijl de ambachtslieden op de kerkhoven experimenteerden 
met vormen van directe democratie. Uieindelijk zouden de gilden zwaar boetten 
voor hun ‘rebellie’. 

Van recenter datum was de graancrisis van 1546. Naast de hoge accijnzen op le-
vensmiddelen, die vooral de armen troffen, kreeg de stad te kampen met een groot 
graantekort. Molius beschrijft hoe boeren met hongerige magen naar de stad wa-
ren getrokken in de hoop er brood te bemachtigen. Ook arme stedelingen hadden 
het zwaar te verduren:

Maar wel het allerellendigst wat men te zien kreeg, was dat zeer velen zonder brood heel 
bedroefd naar huis moesten gaan, terwijl thuis intussen hun gezin en kinderen ernaar uit-
keken. Daarnaast was in deze ellendige toestand de honger naar brood zo hevig, dat in de 
bakkerswinkel dikwijls de een het brood van de ander met geweld afpakte en, alsof hij een 
levensschat gevonden had, ermee naar huis vluchtte.54

In dergelijke omstandigheden was volgens Molius het gevaar van een volksopstand 
reëel. Wat de situatie verergerde was dat rijke burgers op hun zolders graan hadden 
opgeslagen.55 Molius beschrijft de maatregelen die het stadsbestuur nam om de erg-
ste honger te bestrijden en oproer te voorkomen. Een nieuwe oogst en hulp vanuit 
Amsterdam hadden uiteindelijk een einde aan de honger gemaakt.

Hoewel concrete cijfers ontbreken, doen de beschikbare gegevens over lonen en 
prijzen vermoeden dat ook in het midden van de zestiende eeuw, in de jaren waarin 
Molius zijn kroniek schreef, het aantal mensen dat afhankelijk was van de bedeling 
groeide.56 In een verslag uit 1554 wordt gesproken van het vertrek van een groot 
aantal inwoners richting het keizerlijke leger ‘om den armen cost te mogen winnen 
overmits der crancke neringhe ende zeer dieren tijt van allen dingen’.57 Een paar 
jaar later, in 1556 en 1557, kreeg de stad opnieuw te kampen met graantekorten, 

53   Van Uytven 1986. 
54   Molius 2003, 308-309.
55   Ibidem.
56   Kuijer 2000, 334.
57   Ibidem.
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ditmaal als gevolg van misoogsten en oorlogsomstandigheden die de graantoevoer 
uit het Oostzeegebied belemmerden.58 Ook toen speelden zich chaotische taferelen 
af, onder meer bij het Heilige-Geesthuis waar de mensen zich verdrongen om het 
weinige brood dat er nog was te bemachtigen.59 

Armoede en graantekorten waren in de ogen van de Bossche priester bronnen 
van sociale onrust, rebellie en chaos. Dit blijkt eveneens uit zijn beschrijving van 
de problemen die de grote toestroom van armen in de jaren dertig veroorzaakte. 
Verschillende documenten maken melding van een groeiend aantal armen op het 
platteland dat door honger gedreven naar de stad trok.60 Vooral in tijden van mis-
oogst, overstroming of oorlog waren de problemen groot. Het noorden van Bra-
bant was gedurende de vijftiende en zestiende eeuw regelmatig het toneel van strij-
dende troepen, met alle plunderingen en verwoestingen die daarmee gepaard gin-
gen. Een rapport uit 1515 over de situatie in het Maasland en Peelland vermeldt dat 
de armoede en ellende in deze kwartieren bijzonder groot was. Door nood gedre-
ven hadden velen hun toevlucht gezocht tot de stad, ‘soe dat die voirs. zeere groo-
te lyck daer mede wordt gelast.’61 

In de perceptie van Molius ging het om grote drommen armen. Zij waren van 
heinde en verre naar de stad gekomen en hadden er een beroep gedaan op de plaat-
selijke liefdadigheid. De magneetwerking die Den Bosch in dit opzicht uitoefende, 
verbindt Molius met de grote hoeveelheid voorzieningen die de stad voor armen 
had ingericht. Den Bosch kende immers

zo’n overvloed […] van rijke bedelingen en zo’n van oudsher goedgevulde onderhoudskas 
voor de armen, die het volk gewoonlijk blokken of armenkassen noemde. Voeg daar nog 
bij dat ook de voorkomendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid van de poorters in het al-
gemeen jegens de armen zo groot waren als nauwelijks ergens anders en dat daardoor ie-
dere behoeftige of arme gemakkelijk voor zichzelf en zijn gezin aan de kost kon komen 
door ieder dag te gaan bedelen.62

De combinatie van ruime middelen en natuurlijke vrijgevigheid moest al die ar-
men wel aantrekken. Sterker nog, zo lijkt de priester in de laatste zin te suggere-
ren, deze situatie werkte het bedelen in de hand. In ieder geval stelt hij dat bedelarij 
door sommige armen werd gezien als potentiële inkomstenbron en als volwaardig 
alternatief voor een werkzaam leven. Dat was een afkeurenswaardige situatie. Met 
grote instemming refereert Molius dan ook aan een edict dat in deze periode werd 
uitgevaardigd en waarin maatregelen werden afgekondigd die dit soort bedelprak-
tijken moesten tegengaan:

58   Ibidem, 333.
59   Ibidem. 
60   Van den Eerenbeemt 1962, 153-154. 
61   Ibidem, 153.
62   Molius 2003, 278-279. 
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Maar omdat het aantal van dit soort mensen van allerlei slag, van gezonde mensen die goed 
konden werken, elke dag steeds maar groter werd, werd besloten per heraut een edict te 
laten uitvaardigen. Deze mensen mochten zich niet langer in de steden voor bedelaar uit-
geven en degenen die nog geen jaar geleden als vreemdeling de stad waren binnengeko-
men, moesten onmiddellijk naar huis terugkeren, opdat de poorters wat minder door hen 
belast zouden worden.63

Vermoedelijk doelt hij op een keur die het Bossche stadsbestuur op 17 december 
1531 had uitgevaardigd. Die bepaalde onder meer dat alle vreemde armen de stad 
moesten verlaten. Volgens Molius verordonneerde het edict verder dat alle gezon-
de bedelaars die in staat waren om te werken zich niet langer mochten voordoen 
als hulpbehoevend. Daarnaast sommeerde het alle armen die korter dan één jaar 
in de stad hadden gewoond terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats 
om zo de poorters te ontlasten. Bovendien werd een einde gemaakt aan de open-
bare uitdelingen. Dat waren immers gelegenheden waarbij zonder onderscheid aan 
uitgestoken handen werd gegeven. Alleen zo kon worden gewaarborgd dat alleen 
‘zwakken en echt (sic) armen’ hun gerechtvaardigde deel kregen.64

Ook op centraal niveau werden in deze periode maatregelen genomen, onder 
meer via het edict dat keizer Karel V in 1531 voor de Nederlanden uitgevaardigd 
had. Dat bracht eveneens de problemen ter sprake die migrerende armen veroor-
zaakten. Er wordt melding gemaakt van de aantrekkingskracht die steden met hun 
voorzieningen uitoefenden op armen van het platteland. Voor oplossingen waren 
gezamenlijke afspraken noodzakelijk. Immers, wanneer slechts één stad maatrege-
len trof om de bedelarij te beperken zou dit alleen maar leiden tot extra problemen 
in andere steden. Het edict bepaalt dat iedere gemeenschap zorg had te dragen voor 
de eigen armen en dat zwervende bedelaars zich hadden te vervoegen bij de instan-
ties in hun oorspronkelijke woonplaats.65 

Armen en bedelaars waren potentiële bronnen van sociale onrust en veroorzaak-
ten in de ogen van hun tijdgenoten de nodige overlast. Dat klinkt ook door in de 
woorden van Molius. Hij spreekt over de behoeftige lieden die de poorters van ’s-
Hertogenbosch lastigvielen met hun schaamteloze en brutale gebedel. Daarnaast 
wijst hij op de schandelijke levenswandel van sommige armen. ‘Diefstal of heime-
lijke roof’ liggen immers op de loer voor wie door honger gedreven aan de kost 
probeerde te komen. ‘Est namque pauperes bonis moribus inimica’: armoede is de 
vijand van goede zeden.66 Onder de armen die de stad aandeden en bij de openba-
re uitdelingen aalmoezen in ontvangst namen, bevond zich een groot aantal ‘vage-
bonden, echtbrekers, dieven en een hele menigte leeglopers’.67

63   Ibidem.
64   Ibidem.
65   Spaans 1997, 77-78. 
66   Molius 2003, 278-279.
67   Ibidem. 
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Door uitspraken waarin onrust en afschuw doorklinken over het stijgend aan-
tal armen in de stad en zijn klachten over misbruik van bestaande voorzieningen, 
toont priester Molius zich een kind van zijn tijd. In verschillende zestiende-eeuwse 
teksten, waaronder die van humanisten als Juan Luis Vives (1493-1540) en Dirck 
Volckertsz Coornhert (1522-1590), kwam de overlast ter sprake waaronder steden 
als gevolg van de sterke groei van het aantal bedelaars en armen te lijden hadden – 
althans in de perceptie van hen die het goed hadden. In de hierboven aangehaalde 
keur van de Bossche magistraat wordt eveneens een link gelegd tussen het groei-
end aantal armen en de toenemende criminaliteit in de stad. De grote hoeveelheid 
vreemde armen maakte ‘de straaten des nagts onveilig’ en overal hoorde men van 
‘rooverijen en huisbraaken’.68

Tegelijk, en dat geldt ook voor onze priester Molius, valt in dit opzicht een soort 
dubbelheid en ambivalentie te bespeuren. Enerzijds wordt een relatie gelegd tussen 
armoede en zaken als luiheid, diefstal en andere afkeurenswaardige praktijken. An-
derzijds lijkt wel degelijk het besef aanwezig dat de miserabele situatie van veel ar-
men externe oorzaken kan hebben. Zo maakt Molius melding van de overstromin-
gen in de jaren rond 1530, waardoor veel boeren in grote problemen waren geko-
men. Verder wijst hij op de geringe inkomsten van sommige mensen, onvoldoende 
om in hun dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien: 

Want zij konden zich niet de noodzakelijke levensbehoeften verschaffen door ambacht of 
werk, omdat bij elke handel de gewone verdiensten zo gering, klein en mager waren, dat 
ze, zoals men dat noemt, naar de verkeerde kant neigden. Daarom leefden velen, tot de be-
delstaf gebracht, in de grootste armoede.69

In het daaropvolgende gedeelte beschrijft hij hoe stad en Meierij werden getrof-
fen door pest, graantekort en overstromingen, die geleid hadden tot grote honger 
en armoede. Het besef dat een leven in armoede niet altijd aan luiheid te wijten 
was, maar het gevolg kon zijn van omstandigheden buiten iemands schuld, was 
zeker aanwezig. Het afglijden naar een ondeugdelijke levenswijze en in criminali-
teit wordt veeleer afgeschilderd als een risico dat op de loer ligt voor hen die met 
armoede te kampen hadden. Dat moest zoveel als mogelijk voorkomen worden. 

3.6  Besluit

Honger en armoede als gevolg van misoogsten en overstromingen, de toename van 
het aantal armen en bedelaars en de sociale onrust die daarmee gepaard ging: het 
waren ontwikkelingen die volgens Molius deel uitmaakten van een groter geheel 

68   Aangehaald in: Van den Eerenbeemt 1962, 158. 
69   Molius 2003, 278-279. 
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aan ‘heilloze daden en rampen’70 die zijn geboortestad vanaf 1510 hadden getrof-
fen. Het contrast met het verleden was groot. Toen heersten vriendschap en vrede, 
werd eendrachtig samengewerkt en was Den Bosch een bloeiende en welvarende 
stad. Ondeugden als eigengerichtheid en tweedracht hadden daar afbreuk aan ge-
daan.

Dat blijkt al meteen bij het begin van zijn kroniek, waar Molius schrijft over de 
oprichting van het Heilige-Geesthuis. Het was een prachtig gebouw dat het alge-
meen nut diende en de bestemming vormde van de vrijgevigheid van veel Bossche-
naren. Daarop volgt een kritische kanttekening. Door de jaren heen was de instel-
ling ruim bedacht door vrome mensen. Haar rijkdommen en bezittingen waren 
zeer gegroeid. Echter, ‘[d]it laatste nu zorgt er dikwijls voor dat wat uit vrome ini-
tiatieven is begonnen, door onophoudelijk misbruik van de inkomende geldmid-
delen minder goed afloopt’.71 Of Molius een concreet voorval of een specifieke si-
tuatie in gedachten had, is niet helemaal duidelijk. Wees hij vooruit op zijn eigen 
tijd? Of refereerde hij met deze opmerking aan een geschil tussen de provisoren 
van de Tafel en broeders van de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap? Sinds de vijf-
tiende eeuw had de praktische uitvoering van de fundaties van de broederschap 
gelegen bij de Heilige-Geestmeesters.72 Hoewel er wel eens klachten en geschillen 
waren geweest over de wijze waarop de rentmeester van de Heilige Geest het be-
heer voerde over de fundaties, lijkt de samenwerking in Molius’ tijd over het alge-
meen echter goed te zijn verlopen.73 

Veeleer passen Molius’ kritische opmerkingen bij de algehele toon die hij in zijn 
kroniek aanslaat. Goed begonnen zaken werden door menselijke ondeugden en 
verkeerde gedragingen gecorrumpeerd. Dit gold zeker ook voor armenzorg en 
liefdadigheid. Bij de beschrijving daarvan hanteert Molius concepten die in de 
zestiende eeuw in omloop waren: van traditionele communale waarden als liefde, 
vriendschap en eendracht tot de kritiek op het bestaande armenzorgsysteem, zoals 
die door humanisten naar voren werd gebracht en door bestuurders in nieuw be-
leid werd vertaald.

70   Ibidem, 202-203.
71   Ibidem, 98-99.
72   Zij was in 1467 officieel vastgelegd in een schepenbrief, maar de samenwerking dateert zeer waarschijnlijk 
al van eerdere jaren. Van Dijck 1973, 287.
73   Ibidem, 286.
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Introductie

Laatmiddeleeuwse theologen en scholastici hadden de bereidheid zorg te dragen 
voor armen omschreven als een natuurlijke dispositie. Barmhartigheid tonen was 
een daad die in overeenstemming was met de natuur, een ‘aengheboren adel’.1 Zelfs 
de dieren bewezen barmhartigheid aan elkaar, zoals het ‘boeck vander natueren’ 
aantoonde. Een merrie zoogt uit ‘natuerliker ontfermicheit’ een veulen dat door 
zijn eigen moeder verstoten is, aldus de veertiende-eeuwse Spiegel der sonden.2 En 
wanneer dieren weigeren hun soortgenoten te eten, hoe onnatuurlijk en daarmee 
ook onmenselijk is het dan wanneer een vrek door zijn gedrag zijn arme medemens 
verslindt. De mens was door God geschapen als een animal sociale: als een wezen 
dat geschikt en bestemd was om samen te leven met anderen.3 Tegelijkertijd was 
het duidelijk dat deze natuurlijke aandrang was verstoord. Liefdadigheid was een 
handeling waartoe mensen moesten worden aangespoord. Naastenliefde en barm-
hartigheid waren deugden die moesten worden aangeleerd en geïnternaliseerd. In 
de laatmiddeleeuwse bespiegelingen over dergelijke thema’s en processen vormde 
Aristoteles’ Ethica, via Aquino’s commentaar, een belangrijk uitgangspunt.4 Daar-
in werd onder meer uiteengezet hoe de ontwikkeling van de mens tot een goed, dat 
is deugdzaam, persoon niet iets was wat vanzelf ging of spontaan verliep. Sturing 
en vooral ook oefening waren van groot belang. Deugdzaamheid was immers niet 
alleen gelegen in het hebben van kennis daarvan of het af en toe uitvoeren van be-
paalde handelingen:

Een mens is evenwel niet rechtvaardig en matig als hij alleen maar die daden verricht, maar 
pas als hij ze ook op de manier verricht waarop de rechtvaardige en matige mensen dat 
doen. Men zegt dus terecht dat een mens rechtvaardig wordt door rechtvaardig te hande-
len en matig door matig te handelen. Wie niet zo handelt maakt zelfs niet de minste kans 
ooit voortreffelijk te worden.5

Een deugdzame levenshouding werd verkregen door in eerste instantie voortdu-
rend te handelen zoals deugdelijke en goede mensen handelen. Op deze manier 
konden deugden uiteindelijk geïnternaliseerd worden en onderdeel van iemands 

1   Van Delf 1937-1939, IIIB, XXII, r. 12. 
2   Die spiegel der sonden 1901, 130; zie ook: Des conincs summe 1484, f. r1v.
3   Aquina 1950, 372. 
4   Roser 2010, 221. 
5   Aristoteles 1999, 61. Aangehaald in: Roser 2010, 220. 
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natuurlijke gewoontes en levenshouding.6 Om dit te bereiken waren twee dingen 
van groot belang. In de eerste plaats was dit het onderwijs in deugden waardoor 
duidelijk werd welke handelingen navolgenswaardig waren. Vooral echter ging het 
om het zelf in de praktijk brengen van de juiste handelingen en de voortdurende 
oefening in het leven als een goed mens. Op die manier konden deugden worden 
geïncorporeerd en eigen worden gemaakt. Vanuit die toestand konden op alle mo-
menten in het leven de goede keuzes worden gemaakt en de juiste daden verricht.

De scholing in deugden vond op verschillende manieren plaats. Als het goed was 
begon dit proces al bij de opvoeding. Ouders dienden hun kinderen de juiste le-
venswijze bij te brengen en deze lessen ook in de dagelijkse praktijk voor te leven. 
‘Die ouders sullen hair kinder een goet exempel geuen ende in doechden voer gae-
n’.7 Ook instituties als scholen hadden in dit opzicht een taak te vervullen. Daar-
bij ging het niet alleen om het mondeling of schriftelijk overdragen van morele les-
sen. Docere verbo et exemplo diende voor de leermeester het uitgangspunt te zijn. 
Ook door zijn handelen en levenswijze diende hij morele wijsheden over te dragen 
en als een soort gedragsmodel voor zijn leerlingen op te treden. Het stadsbestuur 
diende erop toe te zien dat het onderwijs werd verzorgd door ‘rechtighe gheleerde 
ende doechdelike scoelmeesters’8 en ‘eerbare geleerde meesters’.9 Levende perso-
nen konden fungeren als exemplarische figuren: het zien van hun gedrag en deug-
delijke levenswijze in de dagelijkse praktijk moest anderen bewegen tot eenzelfde 
deugdzaamheid. 

Ook in woord en beeld konden concrete gedragsmodellen worden gepresen-
teerd. Exemplarische figuren werden ingezet om een stelling of morele les te on-
derbouwen en te illustreren. Volgens de klassieke retorica kon een redenaar terug-
grijpen op verhalen om stellingen en argumenten te verduidelijken en vooral ook 
om deze extra overtuigingskracht mee te geven.10 In laatmiddeleeuwse catecheti-
sche teksten en preken werden exempelen veelvuldig ingezet om morele wijsheden 
te onderbouwen en te illustreren en daarmee ook kracht bij te zetten.11 Een exem-
pel vertaalde de abstracte raadgeving in een concreet voorbeeld, waarin de hande-
lingen van een persoon en vaak ook de consequenties daarvan uiteen werden gezet. 
Daarmee was ook de didactische werking verbonden die aan dergelijke korte ver-
halen werd toegeschreven. Zo kon via een exempel het handelen van het centrale 
personage worden voorgehouden als navolgenswaardig dan wel afschrikwekkend 
voorbeeld (exemplum contrarium), zodat de toehoorder/lezer in vergelijkbare si-
tuaties wel de juiste keuzes zou maken. De voorbeelden die werden voorgehouden 

6    Ibidem; zie ook: Lentes 1999, 30-31.
7    Kolde [1493-1500], cap. 40; zie ook: Tafel des kersteliken leuens 1478, f. B4r.
8    Tafel des kersteliken leuens 1478, f. B4r.
9    Kolde [1493-1500], cap. 20.
10   Hazelzet 2007, 24.
11   Menzel 1998, 33-46.
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moesten dus de ideeën en het gedrag van de toehoorders beïnvloeden. Zij moes-
ten aanzetten tot een bepaald gedrag of juist afhouden van verkeerde handelingen.

Aan exempelen werd een grote kracht toegedicht. De Nederlandse vertaler van 
Sebastians Francks Chronica (1563) stelde zelfs dat

hadde Adam zijns vals een exempel voor hem ghesien, ende niet allen bloot de leeringe 
ende gebot gehadt, by avontueren ware noch hy ende wy hedent ten dage int Paradijs.12

Dit ‘voor zich zien’ van een exempel in een concrete situatie had een handeling 
met grote en noodlottige consequenties voor zowel Adam als de mensheid kun-
nen voorkomen. Het beeld dat een exempel vanwege het narratieve karakter op-
roept, werd daarbij als effectiever beschouwd dan een les of regel gepresenteerd in 
discursieve vorm. Daarnaast werd aan exempelen een mnemotechnische werking 
toegeschreven.13 De verbale voorstelling die een luisteraar of lezer met behulp van 
exemplarische personages kon maken, vergemakkelijkte het onthouden en interio-
riseren van de aan het exempel gekoppelde morele wijsheden en maakte het vooral 
ook mogelijk om in concrete situaties deze opgeslagen kennis weer voor de geest te 
roepen, de goede beslissingen te nemen en daaruit vervolgens te handelen. 

Ook toneelpersonages konden optreden als exemplarische typen. Tussen de le-
vende leraren en de hoofdpersonen in exemplarische verhalen namen ze een bij-
zondere positie in. In tegenstelling tot de figuren in bijvoorbeeld een tekst of af-
beelding waren zij mensen van vlees en bloed. Op het toneel speelden dergelijke 
exemplarische figuren navolgenswaardige of juist verkeerde handelingen. Vaak, en 
dat geldt zeker ook voor de zinnespelen van de rederijkers, werd daarbij ook stil-
gestaan bij hun innerlijke gesteldheid, de in het normale leven onzichtbare motie-
ven en gedachtegangen die tot een bepaald gedrag leidden. 

Op het didactische effect van het kijken naar toneelpersonages die bepaalde han-
delingen en de consequenties daarvan uitbeeldden en voorspeelden, werd in de 
zestiende eeuw het nodige gereflecteerd. Interessant zijn de opmerkingen die de 
zestiende-eeuwse humanist Philip Melanchton maakte in zijn Epistola de legendis 
Tragoediis et Comoediis. Het zien van de beklagenswaardige afschrikwekkende 
hoofdpersoon, een beeld dat ‘penetret in animos’, kon de jeugd en het bredere pu-
bliek aanzetten tot bespiegeling, bewegen tot matiging en beteugeling van hun ver-
langens en vooral ook aansporen tot het maken van de juiste beslissingen, mochten 
zij in soortgelijke situaties terechtkomen. Ook aan het kijken naar negatieve figu-
ren werd dus een morele werking toegedicht: ‘het zet aan tot medelijden, vestigt 
zich in de herinnering, roept op tot nadenken en leidt zo tot matiging’.14 In die zin 
fungeerden de opgevoerde personages als exemplarische modellen die de concrete 
keuzes waarvoor de toeschouwer zich in het werkelijke leven gesteld zag en zijn 

12   Geciteerd in: Hazelzet 2007, 37.
13   Ibidem.
14   Meier-Staubach 2003, 152-153.
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daaruit voortvloeiende handelingen moesten beïnvloeden.15 Toneel kon zo funge-
ren als een ‘spiegel van het dagelijks leven’, een ‘zedenspiegel en beeld van de wer-
kelijkheid’, zoals de uit Den Bosch afkomstige humanist en schoolmeester Geor-
gius Macropedius het stelde. 16

Het verschil tussen een tekst die in stilte of hardop werd (voor)gelezen en de 
woorden die tijdens een toneelvoorstelling klonken, was dat in het laatste geval 
deze werden vertolkt door een acteur die een bepaalde rol speelde. In de proloog 
tot zijn toneelstuk Lazarus mendicus refereert Macropedius hieraan, waar hij in-
gaat op zijn beweegredenen geen Bijbelgedeeltes te dramatiseren waarin Jezus als 
handelend personage optreedt. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen teksten 
die door middel van toneelopvoeringen worden verspreid en teksten die bestemd 
zijn om gelezen te worden. Zijn terughoudendheid heeft betrekking op de vertol-
king van een heilig figuur als Jezus door een menselijke acteur ‘onder de gedaante 
van een onbeduidende mens’.17 Zijn bezwaren verbindt hij met een algemene ei-
genschap van toneel: ‘Want de teksten die op een toneelmatige manier in de mond 
van acteurs gelegd worden, plegen gewoonlijk meer indruk te maken’.18 

Op het toneel werd immers een ‘levendich exempel’ getoond, een personage van 
vlees en bloed dat liet zien hoe het leven goed geleefd kon worden, namelijk door 
het laten van het kwade en het doen van het goede. Deze notie van ‘levend voor-
beeld’ is in meerdere zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten terug te vinden. 
Typerend is de opmerking die de Haarlemse kroniekschrijver Schrevelius maakte 
in zijn Harlemias (1648) naar aanleiding van de Haarlemse rederijkerswedstrijd 
van 1606. Terugkijkend op het festijn stelt Schrevelius dat naar zijn mening het 
toenmalige stadsbestuur in het verlenen van toestemming voor de wedstrijd een 
juiste beslissing had genomen. Het had

wel en wijsselijck gheoordeelt […] dat het botte volck meer door levendighe exempelen 
van deughden dan door [sic] stomme maecksel van kostelijcke prijsen tot mildadigheydt 
en wercken van barmhertigheydt konde beweeght worden ende een afschrick krijghen van 
de heylighe gierigheydt.19 

Schrevelius, die hier de educatieve en vooral ook de morele waarde van de publieke 
rederijkerskunst benadrukt, contrasteert de levende personages van vlees en bloed 
met de levenloze, materiële prijzen. 

Ook in de brievenbundel van Heyman Jacobi (1596) is de uitdrukking ‘leven-
dich exempel’ te vinden. In een van de voorbeeldbrieven maakt een leerling een op-
merking over de werking van het spelen en bijwonen van een schooltoneelopvoe-

15   Ibidem; Meier 2004, 250-253. 
16   Geciteerd in: Bloemendal 2003, 36.
17   Macropedius 1992, 96-97.
18   Ibidem.
19   Schrevelius 1648, 30. 
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ring. Hij refereert aan zaken als het aanleren van goede manieren en de bevordering 
van het spreken in het openbaar. Het belangrijkste was echter

dat wy ende al die gheen diet sien daer deur souden gesticht ende gheleert wesen, als duer 
een levendich exempel, hoe wy ons leuen sullen aenstellen, om het quaet te schouwen ende 
goet te doen, om eerlijck te leven ende salich te sterven.20

Ook in het spreken over liefdadigheid en in de aansporingen tot naastenliefde wer-
den regelmatig exemplarische figuren naar voren geschoven. In dit deel zal worden 
nagegaan hoe die werden ingezet om mensen te bewegen tot liefdadigheid. Even-
als in het vorige deel draait het dus om de potentiële gever en de wijze waarop hij 
wordt opgeroepen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor armen. Een the-
magebied dat tot nu toe nauwelijks aan de orde is gekomen, maar dat net als het 
zielenheil van de gever nauw gerelateerd was aan het spreken over liefdadigheid, 
is dat van de juiste omgang met geld en bezit. Daarbij horen concepten als ‘nood-
druft’ en een ‘middelmatig leven’ en opvattingen over de juiste besteding van rijk-
dom en geld. Aan de hand van een aantal exemplarische figuren zullen ze in dit deel 
aan de orde komen. In hoofdstuk vier staat de rijke vrek uit de parabel centraal die 
weigerde om van zijn overvloed te delen met de arme Lazarus. Aan de hand van 
drie zestiende-eeuwse toneelstukken wordt nagegaan hoe deze negatieve exempla-
rische figuur gebruikmakend van verschillende procedés werd gepresenteerd. In 
het vijfde hoofdstuk volgen we een aantal oude en nieuwe personages die in ver-
schillende genres juist naar voren werden geschoven als navolgenswaardige voor-
beelden van liefdadigheid.

20   Geciteerd in: Van de Venne 2001, 280. 
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4.1  Inleiding

Het type bij uitstek van de vrek was de rijke man uit de bekende parabel waarin de 
arme Lazarus zijn tegenspeler is. Het verhaal uit het Lukasevangelie (Luk. 16:19-
31) dook in het spreken over liefdadigheid steeds weer op. Jezus vertelt aan zijn 
volgelingen over een rijke man die gekleed in purper en het fijnste linnen elke dag 
uitbundig feestviert, terwijl aan zijn poort de met zweren bedekte Lazarus ligt. Die 
lijdt honger en smeekt om de restjes die van de eettafel vallen. Tevergeefs. De arme 
Lazarus sterft voor de deur van de rijke man. Engelen leggen hem in de schoot van 
Abraham. Kort na zijn dood komt ook een einde aan het leven van de rijke man. 
Die gaat naar de hel. In het tweede, in lengte grootste deel van de parabel staat het 
gesprek centraal tussen Abraham in de hemel en de rijke man in de hel. De laatste 
smeekt tevergeefs om water om zijn droge lippen te verkoelen.

Hoewel de gelijkenis aanleiding gaf tot diverse allegorische interpretaties was de 
letterlijke betekenis dominant: zoals de rijke man in het aardse leven had gewei-
gerd om de arme Lazarus een aalmoes te geven, zo werd hemzelf na zijn dood ie-
dere verlichting ontzegd. Wie zich op aarde doof toonde voor het hulpgeroep van 
de arme hoefde in het hiernamaals niet te rekenen op Gods clementie, aldus Des 
conincs summe.1 Soms ging een deel van de aandacht uit naar de figuur van de arme 
Lazarus als voorbeeld van lijdzaamheid en geduld. Veel vaker echter viel het volle 
licht op diens tegenpool, de rijke vrek, die ondanks zijn rijkdom en overvloed La-
zarus had laten creperen. Hij was het exemplum contrarium bij uitstek, het proto-
type van de gierigaard. Uiteindelijk zou hij de eeuwige straf voor dit gedrag niet 
ontlopen. Ze komt in de Lukaspassage uitgebreid aan de orde. 

Sinds de late middeleeuwen werd veelvuldig aan de parabel gerefereerd. Episo-
des uit het verhaal werden aangehaald in preken en zondenboeken en verbeeld in 
sculpturen in de portalen van kathedralen en gasthuizen, op muurschilderingen 
en schilderijen bij armenblokken in kerken en kloosters, op miniaturen, houtsne-

1   Des conincs summe 1484, f. R3r.-R3v.
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den en gravures, en in tableaux vivants in processies.2 Bovendien werd de parabel 
in de zestiende eeuw in de Nederlanden en daarbuiten zowel in de volkstaal als 
in het Latijn herhaaldelijk gedramatiseerd.3 De Utrechtse schoolmeester Georgi-
us Macropedius schreef de Lazarus mendicus, die in de zestiende eeuw tien keer 
werd gedrukt, waaronder driemaal in Den Bosch (1541, 1542 en 1545).4 Rond 1550 
schreef Coornhert zijn Comedie vande Rijckeman. Het ‘spill van Lazaro und den 
Rijcken Man’, dat in de Deventer stadsrekening van 1581 wordt genoemd, betrof 
zeer waarschijnlijk een opvoering van dit spel.5 In 1582 zou het voor het eerst ge-
drukt worden. Bijna dertig jaar eerder, in 1552, was tijdens vastenavond in Deven-
ter eveneens een spel van Lazarus opgevoerd. Of het hier een dramatisering van de 
parabel uit Lukas 16 betrof is niet duidelijk.6 Verder maken de Arnhemse stadsre-
keningen van 1562 melding van de opvoering van een ‘spul van die Ricke man’.7 
Aan het einde van de zestiende eeuw voerde ook de Haarlemse kamer Trou Moet 
Blijcken een dramatisering van het Bijbelverhaal op. Dat gebeurde tijdens de re-
derijkerswedstrijd die in 1597 in hun stad in het kader van de Zandvoortse loterij 
plaatsvond.8 Eveneens gerelateerd aan een liefdadigheidsloterij was het Spel-vande 
rijcke-man (1615) dat Samuel Coster (1579-1665) schreef voor de Amsterdamse re-
derijkerskamer De Eglentier.9 

De makers van deze spelen hadden de parabel uit het Lukasevangelie als uit-
gangspunt genomen en vertelden dit verhaal opnieuw in toneelvorm. Een evange-
liepassage van dertien verzen werd bewerkt en omgevormd tot een toneelstuk van 
vaak meer dan duizend regels. Dit bood de mogelijkheid de inhoud te amplificeren 
en te variëren op het grondpatroon van traditionele associaties. Het toneel bood 
daarvoor goede mogelijkheden. Tijdens de opvoering werden de protagonisten uit 
de parabel immers personages van vlees en bloed: zij spraken, hadden bepaalde kle-
ding aan, droegen attributen, hadden een gezichtsuitdrukking en verrichtten han-
delingen. De Bijbel kwam letterlijk weer tot leven. De wijze waarop dit gebeur-
de moest enerzijds aansluiten bij de Bijbelse feiten. In het geval van onze parabel 
moesten de hoofdfiguren voor de toeschouwers herkenbaar zijn als de rijke man en 
de arme Lazarus uit het verhaal. Anderzijds functioneerden ze vanwege de morele 
les die aan het verhaal verbonden werd als personificaties van rijkdom en armoede 
in algemene zin. De manier waarop zij als rijk dan wel arm verbeeld werden moest

2   O’Gorman 1990, 91-92; Macropedius 1992, 304-305; Ramakers 1996, 338. 
3   Wailes 1997; verder noemt Bussers nog een Franstalig spel: Macropedius 1992, 304-305. 
4   Macropedius 1992, 65; Giebels & Slits 2005, 240.
5   Een handschrift met het spel zou dan via Coornherts contacten met het Deventer stadsbestuur in het oosten 
van het land terecht zijn gekomen. Coornhert was onder anderen bevriend met de Deventer burgemeester 
Henrick van Marckel. Hollaar en Van den Elzen 1980, 420.
6   Fleurkens 1994, 33. 
7   Ibidem.
8   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f.38r-46v; Ramakers 2008, 114-118.
9   Porteman en Smits-Veldt 2008, 203.
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overeenstemmen met eigentijdse conventies dienaangaande, zodat het publiek zich 
met hen kon identificeren.10 

Daarnaast werden de intrige en het figurenbestand uitgebreid. In rederijkers-
spelen over Bijbelse stof was dat bijna standaard het geval. Nieuwe personages en 
elementen moesten het verhaal verlevendigen of in een bepaald perspectief plaat-
sen. Dat laatste gebeurde onder andere door personages op te laten treden in een 
proloog en achteraf in een epiloog nog eens commentaar te laten geven op wat ver-
toond was. Zo werd een interpretatiekader voor het hoofdspel gecreëerd.11 Vaak 
werden zulke prologen en epilogen gebruikt om de morele lessen van het spel te 
expliciteren en te verbinden met de leefwereld van de toeschouwers. Deze aan-
pak versterkte de didactische werking die aan het bijwonen van toneelopvoeringen 
werd toegedicht. 

In een aantal recente studies is ingegaan op de didactische procedés en effec-
ten die in zestiende-eeuwse dramatiseringen van de bewuste parabel werden toe-
gepast. Met name de Comedie van de Rijckeman van Coornhert is in dit opzicht 
bestudeerd. Anneke Fleurkens onderzocht de retorische strategieën en argumen-
tatietechnieken die door Coornhert werden toegepast om zijn publiek te overtui-
gen.12 Daarnaast heeft Stijn Bussels gewezen op de visuele aspecten verbonden met 
de opvoering en de wijze waarop die werden benut om het publiek te bewegen tot 
liefdadigheid. In dit kader bespreekt hij onder meer het effect van enargeia, ‘de hel-
derheid die teweeggebracht wordt door visualisering van wat besproken wordt’.13 
Dat leidt tot aandacht voor zaken als mimiek, gestiek en kleding van de personages, 
de attributen die zij bij zich dragen en het gebruik en de inrichting van het toneel.14

Een andere manier om de toepassing en didactische kracht van de parabel te ver-
groten is door expliciete verbindingen te maken met de eigen tijd. In de parabel zelf 
is het aspect van verschillende tijdlagen ook al aanwezig. Het eerste deel speelt zich 
af op aarde, terwijl de tweede helft in het tijdloze hiernamaals is gesitueerd. Het 
toepassen van de geschiedenis op de actualiteit was in de zestiende eeuw een ver-
trouwd fenomeen. We kennen het ook uit de schilderkunst. Bijbelse geschiedenis-
sen werden uitgebeeld in eigentijdse decors.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het personage van de rijke man en de wijze 
waarop hij als exemplarisch figuur op het toneel gepresenteerd wordt. De parabel 
van de rijke vrek en de arme Lazarus werd ingezet om de gevaren van rijkdom te 
illustreren en de juiste besteding van geld te propageren, namelijk die ten dienste 
van de arme naaste. Drie zestiende-eeuwse spelen staan centraal: de Lazarus men-

10   Fisher-Lichte 1997, 26.
11   Ramakers 2006.
12   Fleurkens 1994, 121-138.
13   Bussels 2008.
14   Zie voor een uiteenzetting en toepassing van dit principe ook: Ramakers 2004; Ramakers 2007; Ramakers 
2008; Ramakers 2012a.
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dicus van Macropedius, Coornherts Comedie van de Rijckeman en het anonieme 
eind-zestiende-eeuwse rederijkersspel Vanden Rijcken wrecke ende van Lazarus. 
Steeds zal worden teruggegrepen op oudere teksten waarin vergelijkbare denk-
beelden aan de orde komen. 

4.2  Macropedius’ Lazarus mendicus

De Lazarus mendicus van Georgius Macropedius werd vermoedelijk voor het eerst 
in 1538 of 1539 opgevoerd door de leerlingen van de Sint-Hieronymusschool in 
Utrecht. Sinds 1530 was Macropedius als leraar en rector aan deze Latijnse school 
verbonden. In die hoedanigheid schreef hij diverse toneelstukken waaronder de 
Lazarus mendicus. Iets later, in maart 1541, werd het spel uitgegeven in Utrecht. 
Er zouden nog negen drukken volgen, waaronder drie bij de Bossche drukker Jan 
Schoeffer. Vermoedelijk is het stuk herhaaldelijk opgevoerd, al bestaan hiervoor 
geen bewijzen. 

Gelet op het grote aantal personages – aan de drie hoofdfiguren voegde Macro-
pedius maar liefst 22 personages toe – lijkt het stuk toegeschreven naar een opvoe-
ring door leerlingen van de Latijnse school. Een groot deel van het spel is gewijd 
aan de voorbereidingen voor het feest en de maaltijd van de rijke vrek die van Ma-
cropedius de toepasselijke naam Laemargus – gulzigaard – heeft gekregen.15 Vlak 
voor het einde van het vierde bedrijf wordt de feestvreugde plotseling onderbro-
ken wanneer de rijke man door een engel zijn einde krijgt aangezegd. In de laat-
ste scène sterven zowel Lazarus als de rijke man. Het spel sluit af met een korte 
dialoog tussen Laemargus, die zittend in de hel smeekt om een druppel water, en 
Abraham in de hemel met Lazarus in zijn schoot. 

Verkwisten en verspillen

Macropedius besteedt de nodige aandacht aan de excessieve rijkdom van Laemar-
gus. Direct aan het begin blijkt dat het een dag eerder in diens huis ook al feest was. 
De lichamelijke gevolgen zijn voor Laemargus nog steeds voelbaar, maar vormen 
geen reden af te zien van een nieuwe dag van slempen en vreten.16 Ook aan zijn 
uiterlijk is zijn rijkdom af te zien. Zijn kleding is van purper, hij draagt een zil-
veren lijnwaad, slobkousen en sandalen en een van zijn knechten doet ringen om 
zijn vinger. IJdelheid is hem dus evenmin vreemd. De bedelaars maken er nog een 
grapje over: van iemand die zo op zijn uiterlijk gesteld is hebben ze weinig te ver-
wachten.17 Verder wordt verschillende keren de aandacht gevestigd op de vele be-

15   In het spel werd een soortgelijke opmerking gemaakt: Macropedius 1992, 121-122, r. 149-150.
16   Macropedius 1992, 101-102, 105-106.
17   Ibidem, 121-122, r. 161-162.
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zittingen van de man: de rijke inrichting van zijn woning, zijn voorraadkamers die 
uitpuilen van wijn, olie, tarwe en andere producten, zijn grote veestapel en uitge-
strekte velden waar binnenkort geoogst gaat worden.18 Hier last Macropedius ele-
menten in uit een andere parabel uit het Lukasevangelie (Luk. 12: 16-21).

Hoe Laemargus precies aan zijn bezittingen en vermogen gekomen is, valt uit 
het spel niet op te maken. De vraag wordt ook niet gesteld. In het begin, wanneer 
zijn vrouw tegenstribbelt bij de aankondiging van alweer een feestmaal, wijst Lae-
margus haar op de grote kapitaalsvermeerdering die hij heeft bewerkstelligd. Daar-
bij brengt hij onder meer zijn rente-inkomsten ter sprake. Aan het eind noemt hij 
zichzelf een troetelkind van het fortuin, waardoor alles wat hij in handen krijgt 
verandert in goud. Dat zijn goederen uiteindelijk van God afkomstig zijn, zoals 
Lazarus hem voorhoudt, is een gedachte waar hij weinig mee kan. 

Macropedius legt vooral het accent op de exorbitante rijkdom zelf en het leven 
van feesten, zuipen en slempen dat de rijke man leidt. Laemargus verkwist en ver-
spilt zijn goederen en geld voor eigen genoegen, zonder dat het ook maar een mo-
ment bij hem opkomt iets van zijn overvloed te delen met de armen voor zijn huis-
deur. De uiting bij uitstek van zijn hebzucht en egöisme is het door hem gehouden 
feestmaal. In de toneelbewerkingen van de parabel wordt die maaltijd uitvoerig in 
beeld gebracht. De enscenering ervan, inclusief dans en muziek, bood de gelegen-
heid het enigszins statische verhaal te verlevendigen en zo aantrekkelijker te ma-
ken voor het publiek. Verder doet Laemargus zijn naam eer aan. Uitgebreid wordt 
ingegaan op de voorbereidingen voor de maaltijd en de gerechten waarmee hij en 
zijn gasten zich volstoppen: de hazenbilletjes, kapoentjes, mestkuikentjes, lijsters, 
patrijzen, snippen en duikeenden. Laemargus wordt ontvangen door een koor van 
dienstknechten, tijdens de maaltijd speelt de rondtrekkende muzikant Molobrus 
en de eters zelf zingen tussen de gangen drankliederen. Met deze muziek moeten 
de smeekbedes van de klagende Lazarus letterlijk worden overstemd, wat overi-
gens niet helemaal lukt. 

Daarnaast worden door de inzet van woord, beeld en muziek de morele lessen 
van het spel benadrukt. Juist in deze overvloedige maaltijd vol kostbaar voedsel en 
drank blijkt het schrijnende contrast tussen de rijke man en de bedelende Lazarus. 
Macropedius lijkt over dit punt goed te hebben nagedacht. Het decor bestond uit 
twee woningen, die van de vrek Laemargus en van zijn vriend Daemones. De wo-
ningen werden weergegeven door middel van toneelgordijnen, die de grens tussen 
de straat en de ruimte binnenshuis indiceerden. Het merendeel van de handelingen 
vond plaats op straat, waarbij de gordijnen gesloten waren. Tijdens het feestmaal 
waren de toneelgordijnen geopend.19 Zo zag het publiek dus gelijktijdig de bras-
sende Laemargus als de hongerige, met zweren bedekte Lazarus. Terwijl de laatste 

18   Ibidem, 109-112.
19   Ibidem, 239-240, r. 982.
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een finale poging deed Laemargus over te halen hem de kruimels van zijn tafel te 
geven, at en dronk het feestende gezelschap achter hem gewoon verder.

De overdadige maaltijd

De maaltijd met de dure wijnen en exclusieve gerechten was dus bij uitstek een 
motief waarmee de minachting van de rijke voor de arme kon worden uitgebeeld. 
In een groot aantal laatmiddeleeuwse teksten komen maaltijden ter sprake. Ze ko-
men onder meer aan de orde bij de bespreking van de hoofdzonde gula, vraatzucht. 
Daarbij werd regelmatig gerefereerd aan de rijke man uit het Lukasevangelie. Hij 
was immers bij uitstek het type van de verkwistende veelvraat die al feestend kost-
baar voedsel en dure dranken nuttigde. Daarbij werd eveneens de verbinding ge-
maakt met mogelijke alternatieve bestedingen van dit voedsel of van de bedragen 
die daaraan besteed waren. In het vijftiende-eeuwse Cancellierboeck bijvoorbeeld 
wordt onder de zonde van de vraatzucht gewezen op de mens die 

onredelic syn guet verteert ende overbringhet, dat hi ende ander lude in die eer Gods ver-
teren solden; ende dat men niet en ghieft dat men te recht gheven solden.20 

De rijke man ‘daer men af liest in die ewangelie’ wordt als voorbeeld aangehaald. 
Met het doorbrengen van zijn dagen met feesten en overdadige maaltijden, ge-
bruikte hij zijn goederen en bezittingen op een onredelijke manier. 

Daarnaast, zo blijkt uit het citaat, voldeed hij met deze levenswijze niet aan de 
plicht die uit het hebben van goederen voortvloeide: hij gaf niet ‘dat men te recht 
gheven solden’. Geven wordt hier voorgesteld als een verplichting, verbonden aan 
het hebben van een bepaalde hoeveelheid bezit. Volgens scholastici als Thomas van 
Aquino werd de vrijheid om geld en goederen te besteden begrensd door de plicht 
deze in tijden van nood te delen met armen. Het ging daarbij om het overschot, 
om wat men overhield nadat men had voorzien in de eigen levensbehoeften en in 
die van de personen voor wie men verantwoordelijk was. Vanzelfsprekend liepen 
deze behoeften uiteen naar gelang iemands rang en status. Een edelman had gezien 
de aan zijn stand verbonden taken en verplichtingen immers meer nodig dan een 
boer. Meer besteden of oppotten dan wat in overeenstemming was met iemands 
behoefte, werd echter gelijkgesteld aan diefstal.21 

In Des conincs summe wordt gewezen op de sociale gevolgen van gula. Naast het 
feit dat te veel eten en drinken slecht is voor de gezondheid en bovendien onge-
manierd wanneer dat gulzig gebeurt, gaat deze praktijk ook ten koste van de ‘arme 
menschen’:

20   Cancellierboeck 1931, 175.
21   Tierney 1959, 23-37.
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Die vierde tac der gulsicheit is inden ghenen die te leckerliken ende te costeliken willen 
eten ende drincken. Die menschen verdoen dicke meer alleen mit horen monde dan 20 
arme menschen verteren souden, nochtans sat eten souden van hoeder ghemeenre spi-
sen.22

Met het geld dat aan zulke maaltijden werd uitgegeven kon een grote groep armen 
langdurig gevoed worden.23

Niet alleen in catechetische teksten komen we dergelijke opvattingen tegen. In 
het Boec van Sidrac komt de overdadige maaltijd eveneens aan de orde. Is het zon-
dig meer te eten en te drinken dan strikt nodig, luidt de vraag van koning Boctus aan 
de wijze Sidrac. Het antwoord is duidelijk: naast de schade die veel eten lichamelijk 
veroorzaakt, brengt het ook de ziel in gevaar: met al dat eten zou men ook de ar-
men kunnen voeden. Overmatig is ronduit beestachtig en gaat in tegen ‘dordinan-
cie ons heren’.24 Die bepaalt namelijk dat men slechts gebruikt wat voor het levens-
onderhoud noodzakelijk is. Wat overblijft moet verdeeld worden onder de armen:

Want hy heeft gheset dat de mensche eten ende drincken sal alsoe vele als hijs behoeft, 
ende dat hem blijft, houden voert ende verbliden daer mede die gene dies behoeven.25

In Der leken spieghel wordt het lezerspubliek aangeraden bij het genieten van de 
maaltijd de arme niet te vergeten: 

Als ghi ter maeltijt sijt gheseten,
Soe en seldi niet vergheten:
Ghi ne selt zegghen enech ghebet,
Sechenen u ende uwe spise met,
Soberlec eten ende drinken,
Ende uwes sceppers mede ghedinkne.
Om darme seldi dinken mede,
Wat dat sijn die gods lede,
Uwe arme broedere, dien ghi
Sculdech sijt te stane bi,
Want steruensi van breken,
God die soud ane u wreken
Hier oft ghinder, sijt seker das,
Op dat u hoere breke kenlijc was.26

Naast het vooraf bidden en het betrachten van soberheid moest tijdens de maaltijd 
de arme worden bedacht. Verzaakte de lezer deze plicht en zou als gevolg daarvan 
zijn medemens sterven, dan zou hij Gods straf zeker niet ontlopen. Misschien al in 

22   Des conincs summe 1484, f. F2v.
23   Ibidem, f. F3r. Ook Jan de Weert uitte in zijn leerdicht de Nieuwe doctrinael in het kader van de hoofdzonde 
van de gulzigheid zijn kritiek op de overvloedige maaltijden van de rijken, terwijl de armen gebrek leden. Nieuwe 
doctrinael 1915, 246, r. 1434.
24   Het boec van Sidrac 1936, 76.
25   Ibidem. 
26   Der leken spieghel 1844-1848, III, 16, r. 101-114.
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dit aardse leven maar zeker in het hiernamaals zou God de dood van de arme op 
hem wreken.27 

In de Tafel des kersteliken leuens wordt gesproken over het wekelijks uitnodigen 
van een arme aan de maaltijd. Het boekje wordt op de titelpagina aangeprezen als 
een compendium van leefregels waarin de lezer en zijn gezin konden vinden wat 
nodig was om in de wereld een christelijk leven te leiden. Naast de opdracht zijn 
koopmanschap ‘ter ere gods’ uit te oefenen treffen we ook adviezen over de maal-
tijd aan. Naast een dankgebed voor en na het eten en het lezen van een Pater nos-
ter wordt de lezer aangeraden een aalmoes te geven en, indien hij daartoe in staat 
is, ‘eens ter weke enen rechten armen menschen tot sijnre tafel [te] setten’.28 Jezus 
zelf had immers opgeroepen maaltijd te houden met armen, verminkten, blinden 
en kreupelen, lieden die niets bezaten om deze weldaad te vergoeden (Lukas 14: 
13-14). 

Omgekeerde rollen

Het houden van maat tijdens het eten, het uitspreken van gebeden en vooral ook 
het gedenken van de armen waren dingen die de rijke man had nagelaten. In Des 
conincs summe wordt hij als exemplum contrarium naar voren geschoven bij de be-
spreking van de eerste telg van de boom van barmhartigheid, namelijk het spijzen 
van de armen. In de uitwerking daarvan lag de nadruk op de maaltijden van rijke 
mensen en klonk de oproep om vooral ook de armen en zieken uit te nodigen:

Dit is seer tegens die rike menschen, dier maken grote oueruloedicheit van spisen om prijs 
der werelt ende en hebben gene goedertierenheit opten armen. Mer si mogen welduchten 
dat hem ghescyen sal als den ryken gulsighen man, daer onse here of seyt inder ewangelien, 
dat hi altoos at ghenoechlike ende oueruloedelic, ende lyet steruen den armen lazarum van 
honger voer sijn poerte.29

Daarna waren de rollen echter omgedraaid. ‘Na dat steruen haerre beyder ghe-
schietet seer contrary’, aldus Des conincs summe. Terwijl Lazarus een plaats kreeg 
in het paradijs werd ‘dye gierige gulsige’ begraven, 

niet in eniger ghewide aerden, mer inder hellen, daer hem geweygert wort een dropel wa-
ters sijn tonge mede te vercoelen. Ochermen, al had alle dat water vander zee op sijn tonge 
gelopen, ten had hem niet vercoelt inden ewigen helschen vier, dat niet wt gedaen en mach 
worden. Wat soude hem een dropel waters gebaet hebben.30

27   Zie ook: Dietsche doctrinale 1842, 40, r. 826-829; Cancellierboeck 1931, 167.
28   Het korte werkje volgt op de Spieghel des kersten gheloefs (KB 169 G 94). De twee teksten werden in 1478 
samen gedrukt in Gouda door Gerard Leeu. 
29   Des conincs summe 1484, f. S1r.
30   Ibidem, f. S1r.-S1v.
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Daarom is het ook goed om de armen te voeden. Daarmee ontloopt men de helse 
en verwerft men hemelse glorie, zoals ook uit Mattheüs 25 blijkt.31 

Het idee van de omkering van rollen wordt ook benadrukt in het spel van Ma-
cropedius, al brengt de Utrechtse schoolmeester vooral het sterven van beide pro-
tagonisten in beeld en niet de dialoog in het hiernamaals tussen Abraham en de rij-
ke vrek. Naast het contrast tussen het sterven van Lazarus en het verschrikkelijke 
einde van de rijke man legt Macropedius de nadruk op het verschil tussen het ogen-
schijnlijk gevierde leven van de laatste en het lot dat hem na zijn overlijden wacht. 

Als gezegd krijgt Laemargus, nadat hij hoog heeft opgegeven van zijn toene-
mende rijkdom, door een engel de dood aangezegd. Zijn tafelgenoten en ook het 
publiek zien hoe Laemargus als reactie op deze boodschap verbleekt, beeft en in 
elkaar zakt.32 Terwijl de rijkaard tijdens zijn leven een gevierd man was, wordt nu 
over zijn lichaam gesproken als een ‘erbarmelijk lijk’ en een ‘onwaardige vlees-
klomp’. Hij verdient een ezelsbegrafenis buiten de stad in ongewijde grond.33 Zijn 
familieleden en personeel verlaten met spoed het huis waarin een walgelijke geur 
hangt vanwege het stinkende lichaam van de eigenaar. De begrafenis wordt over-
gelaten aan de rondtrekkende bedelaar Molobrus. Voordat deze echter met de lijk-
kist het toneel kan verlaten, verschijnen twee zwarte duivels die het lichaam van de 
rijke naar de hel slepen.

Macropedius presenteert het overlijden van de rijke man nadrukkelijk als voor-
beeld. Terwijl de vrouw en de vriend van Laemargus de uitvaart snel en zonder veel 
ruchtbaarheid willen afwikkelen, wijst zijn huismeester die aanpak af. Het perso-
neel zal zijn mond niet houden, maar ook God zal niet toestaan dat de dood van de 
rijke man onopgemerkt blijft:

Niets zal er verborgen blijven, om nog maar te zwijgen van het feit dat God, de Opper-
rechter, nooit zal dulden dat dit huiveringwekkende levenseinde aan de vergetelheid prijs-
gegeven wordt. Deze dood heeft Hij namelijk uitdrukkelijk gewild, met de bedoeling ze 
als voorbeeld te stellen voor iedereen. Wij moeten het dus zo aan boord leggen dat we de 
woede en de agressiviteit van het volk tegen u, tegen zijn broeders, en tegen uw zo verfoeid 
huis niet ophitsen. We mogen God door onze houding niet uitdagen nog meer schrikwek-
kende vonnissen over ons uit te spreken.34

De van alle eer en waardigheid ontdane dood van de rijke man, die een gevolg is 
van zijn levenswijze, moet dienen als afschrikwekkend voorbeeld en daarom be-
kendheid krijgen.

Verderop in het spel worden de dood en de omstandigheden waaronder die 
plaats vond openbaar gemaakt. Een van de dienstknechten verhaalt van de afschu-

31   Ibidem, f. S1v.
32   Macropedius 1992, 251-252.
33   Ibidem, 267-268, r. 1168; 281-282, r. 1278; 267-268, r. 1176; 279-280, r. 1264.
34   Ibidem, 271-272, r. 1201-1209.
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welijke dood van zijn meester: de plotselinge aankondiging van diens stervensuur, 
zijn plotselinge ziekte, het binnenstormen van de twee duivels die met hun drie-
tanden de ziel uit de borst van Laemargus verwijderen en naar de hel slepen en het 
verminkte lichaam dat achterblijft. Het lijk van Laemargus wordt dus niet begra-
ven, maar rechtstreeks naar de hel gebracht. Met hem gebeurde wat al eeuwenlang 
werd voorgehouden aan woekeraars en vrekken: dat hun lichaam niet zou rusten 
in gewijde grond, maar meteen in het hellevuur zou branden.35 

De wijze waarop de dienstknecht zijn verhaal doet is zeer beeldend en levendig. 
Opnieuw wordt de noodzaak benadrukt bekendheid te geven aan het hele verhaal:

Sommigen zouden er zeker de voorkeur aan geven al wat hier gebeurd is met de mantel 
van het stilzwijgen toe te dekken, maar het is gepast ruchtbaarheid te geven aan wat er in 
ons huis gebeurd is en bekend te maken hoe Laemargus hier zijn laatste snik gegeven heeft. 
Ik zal luid roepen en met veel misbaar lucht gegeven aan mijn ontreddering: Helaas, helaas, 
stadsgenoten, hier is iets ontstellends gebeurd! Mijn meester Laemargus is op een lamenta-
bele manier aan zijn einde gekomen.36 

Zo raakten de toeschouwers zelf bij het spel betrokken. Zij waren die ‘stadsbewo-
ners’ die door de dienstknecht op de hoogte werden gebracht van de wederwaar-
digheden van de rijke man. Zij werden gestimuleerd zich het verschrikkelijke ge-
beuren voor te stellen, waardoor ook de morele les die met het verhaal verbonden 
was dieper tot hen door kon dringen.

4.3  Coornherts Comedie van de Rijckeman

Macropedius had zijn Lazarus mendicus in eerste instantie geschreven voor leer-
lingen van de Latijnse school. Het stuk kende weliswaar een uitvoerige handeling, 
maar de morele thematiek daarachter werd nauwelijks uitgediept. In beide opzich-
ten verschilde Macropedius’ spel van de tweede bekende dramatisering van de pa-
rabel in de Lage Landen, de Comedie van de Rijckeman van de Dirck Volckertsz 
Coornhert. Het telt slechts negen sprekende personages en bestaat overwegend 
uit dialogen. Veel meer dan Macropedius gaat Coornhert in op onderwerpen als 
naastenliefde en geldbesteding en werkt hij die thema’s uit. Ook het personage van 
de rijke man krijgt meer reliëf, vooral door de aandacht die de auteur besteedt aan 
diens innerlijke toestand, zijn twijfels en keuzes. Dat gebeurt onder meer door de 
inzet van allegorische personages en attributen waarmee de innerlijke overwegin-
gen en eigenschappen van de rijke man gevisualiseerd worden.

De Rijckeman wordt gekweld door gewetenswroeging, wat al direct bij zijn op-

35   Ibidem, 277-280; Le Goff, 1996, 19. 
36   Macropedius 1992, 275-276, r. 1228-1234.

Boele.indb   145 07-01-13   15:21



146 4 Woekeraars en vrekken

komst blijkt. Hij klaagt over de onrust die zijn hart pijnigt, ondanks de grote rijk-
dom waarover hij kan beschikken: 

Ick ben die meest van Venus Soudaten,
Die machtichst van Bachus ondersaten.
Ick eete leckerlijck met die vraten,
Daer blijschap en spel is.
Mijn cleeren ruycken van Musceliaten,
Mijn tonge laept wijntgen van granaten.
Gheen lust my rebel is.
Maer tonrustich hert sieck van gequel is
Als het opten rel is.37

De oorzaak van zijn innerlijke toestand wordt in het spel belichaamd door het 
personage Conscientie, zijn echtgenote. Telkens herinnert zij haar man aan diens 
plicht tot naastenliefde. Dit leidt bij Rijckeman tot de nodige onrust. Conscientie 
staat immers een ongestoorde, egoïstische besteding van geld en bezit in de weg. 
Om haar vermanende stem tot zwijgen te brengen wordt zij flink toegetakeld. Dit 
blijkt echter niet voldoende want ’s nachts wordt Rijckeman nog steeds gekweld 
door de ‘memory’, de herinnering aan haar.38 

Getuige de frequentie waarmee Coornhert de gewetensvolle omgang met geld 
en bezittingen in zijn oeuvre aan de orde stelt, moet het voor hem van grote bete-
kenis zijn geweest. Naast de Comedie komt het ter sprake in zijn T’Roerspel vande 
kettersche wereld (voor 1567, gedrukt in 1590) en in een aantal traktaten, waarvan 
met name De koopman (1580) vermelding verdient.39 Verder vertaalde hij De re-
rum usu et abusu van Bernard Fumerus (uitgegeven in 1575 met gravures van Phi-
lips Galle) die in 1585 onder de titel Recht ghebruyck ende misbruyck van tijdly-
cke have bij Plantijn werd gedrukt. In deze embleembundel worden aan de hand 
van drie vermogenscategorieën – de rijken, zij die ‘slechte nodruft’ bezitten en de 
armen – zowel het misbruik van als de juiste omgang met welvaart en bezit uiteen-
gezet.40

Bovendien maakte Coornhert onder meer in samenwerking met Maarten van 
Heemskerck een aantal gravures en prentseries waarin onderwerpen als de ‘nutte-
loosheid van hoop op geld’ (1550) en ‘de ellende van rijkdom’ (1563) op allegori-
sche wijze werden verbeeld.41 Ook de parabel uit het Lukasevangelie vormde het 
onderwerp van een serie van vier prenten. Centraal stonden de verleidingen, on-
deugden en zonden die voor de rijke op de loer lagen en de ellendige consequenties 
van een verkeerde besteding van geld en goederen. Telkens weer klonk de waar-

37   Coornhert 1955, 23-24, r. 221-229.
38   Ibidem, 39, r. 591-596; 40, r. 612-616.
39   Coornhert 1630, 766-796. 
40   Zie over deze embleembundel: Puhlmann 2007. 
41   Veldman 1990, 11-12.
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schuwing tegen een leven dat gericht was op het vermeerderen van rijkdom, tegen 
het bedrog en geweld dat hiermee gepaard ging en het vertrouwen op materiële 
goederen. 

Coornhert was niet de enige die deze onderwerpen in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw aan de orde stelde. Opvallend is het groot aantal rederijkersspelen dat 
er eveneens op ingaat.42 De aandacht voor deze onderwerpen maakt deel uit van 
een breder discours, onder meer over de verantwoordelijkheid van kooplieden en 
handelaren voor het welzijn van de stad.43 Die belangstelling vond een voedingsbo-
dem in contemporaine ontwikkelingen binnen de Haarlemse nijverheid, vooral in 
de sociale spanningen die daarmee gepaard gingen. Processen van schaalvergroting, 
bijvoorbeeld in de bierbrouwerij en de scheepsbouw, vergrootten de maatschap-
pelijke verschillen.44 En hoewel de koopkracht vanaf 1535 zou toenemen, waren er 

42   Zie hoofdstuk 5.
43   Vandommele 2011, 297-360. 
44   Zie voor de ontwikkelingen in de verschillende economische sectoren: Marsilje 1995, 48-57; zie voor de 
groeiende inkomensverschillen in de zestiende eeuw: Soltow en Luiten van Zanden 1998, 23-54.

Afb. 16 Dirk Volckertsz 
Coornhert naar ontwerp van 
Maarten van Heemskerck, 
Lazarus bedelt aan de feest-
dis van de rijke man. Uit 
de serie Lazarus en de rijke 
vrek, gravure, Haarlem 1551 
(Amsterdam, Rijksmuseum). 
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jaren waarin arbeiders en kleine zelfstandigen het hoofd nauwelijks boven water 
konden houden.45

In de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw ondervond de stadsbevol-
king regelmatig de economische gevolgen van internationale politieke ontwikke-
lingen. De hoge graanprijzen in het midden van de jaren zestig bijvoorbeeld leid-
den tot honger en algehele armoede. Ook de bierindustrie, een van de belangrijke 
economische sectoren in de stad, had hinder van hoge grondstofprijzen. Door ac-
ties van Franse piraten had een paar jaar eerder de haringvisserij bijna geheel stil-
gelegen.46 Ook het zeven maanden durende beleg van de stad in 1572 en 1573 had 
een zware wissel getrokken op de stedelijke economie. De textiel- en bierindustrie, 
sectoren waarin een groot deel van de Haarlemmers werkzaam was, waren hard 
getroffen. Daarnaast lagen delen van de stad in puin en waren verschillende bur-
gers dakloos. De grote brand van 1576 legde opnieuw eenderde van de stad in de as. 

In deze context werd in verschillende genres ingegaan op een verantwoorde be-
steding van geld en bezit en gewaarschuwd tegen het buitensporig vermeerderen 
daarvan. In verschillende spelen wordt direct aan dergelijke praktijken gerefereerd. 
Thema’s als liefdadigheid en het dragen van verantwoordelijkheid voor de armen 
waren hieraan direct gerelateerd. Delen met de armen was immers een van de ma-
nieren waarop geld op een moreel juiste manier kon worden besteed. 

Geldbesteding en armenzorg 

De link tussen deze twee thema’s werd echter niet altijd gemaakt, zelfs niet wan-
neer verwezen werd naar Lukas 16. Een vijftiende-eeuwse preek over de begin-
woorden van de parabel noemt vier punten waaruit de ware gezindheid van de rij-
ke man bleek:

Ten yersten in eertschen goede, want hij hadde veel goets. Ten anderen in groter eren, 
want hi was gbecleet (sic) mit purpur ende side. Ten derden in vleyschelike wellust, want 
hi at daghelix leckerlick. Ten vierden in ydelheyden, want hi had veel honden mede te 
iaghen.47

Zijn goederen, zijn kostbare kleding, de overvloedige maaltijden die hij nuttigde 
en zijn grote hoeveelheid honden hadden hem afgeleid van waar het werkelijk om 
draaide: zijn zielenheil. Rijke mensen, zo vervolgt de preek met een algemene les, 
zetten hun zinnen op hun ‘ghenoechte’ en zoeken derhalve niet langer naar God. 

Deze aardse gerichtheid was volgens laatmiddeleeuwse theologen en predikers 
het grote risico van rijkdom. Tegelijkertijd was de opvatting wijdverbreid dat het 
bezit van geld en goed op zichzelf niet verkeerd of zondig was. Ook uit de zojuist 

45   Marsilje 1995, 57-58.
46   Strietman 1999, 136-139, 141.
47   Evangelien ende epistelen 1488, f. 162r. 
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geciteerde preek komt dit naar voren. Op de vraag waarom God überhaupt de mo-
gelijkheid tot bezit aan de mens gegeven heeft, luidt het antwoord: 

Ick seg v: dat goet dat die mensche wel besit ende bruket ter eren gods, dat en verdoemt 
den mensche niet, mer dat hi qualick besit dat verdoemt den mensche.48 

In essentie was rijkdom niet slecht. Van belang was de wijze waarop iemand zich 
tot zijn goederen verhield en hoe hij ermee omging. Wanneer ze boven God wer-
den geplaatst eindigde men evenals de rijke vrek uit de parabel in de hel.

Zelfs een zondespiegel als Des conincs summe waarin de vrijwillige religieuze 
armoede werd aangeprezen als de beste koop die iemand kon doen,49 sloot niet 
uit dat het dienen van God samen kon gaan met een leven in rijkdom. Bijbelse fi-
guren als Abraham, Job en David vormden het bewijs hiervan: ‘Si schuwen daert 
hem hinderlic mach wesen, ende si besighent daert hem oerbaerlic dunct wesen’.50 
Dit nut zat hem in het vermogen te voorzien in de eigen nooddruft, in wat iemand 
redelijkerwijs nodig had om te kunnen leven, en in het vermogen de naaste te on-
dersteunen met wat overschoot. Terwijl Des conincs summe ter afsluiting van deze 
passage de lezer waarschuwt voor de grote gevaren waaraan de rijke zich blootstel-
de – ‘een olyslagher en can sijn cleder alsoe lichtelijcken niet reyn gehouden als een 
berduerwerker51 – werd in andere teksten het verwerven van rijkdom gewaardeerd 
als een door God aan de mens gegeven mogelijkheid.52 In alle omstandigheden gold 
dat rijkdom op de juiste wijze werd besteed, dat is: met behulp van vrouwe Caritas. 

Meer in het algemeen vormde het verkrijgen en besteden van bezit een centraal 
thema in laatmiddeleeuwse volkstalige zondespiegels, biechtboeken en exempel-
verzamelingen. De gedetailleerde uitwerkingen van hoofdzonden als gula (vraat-
zucht) en avaritia (hebzucht) waarschuwden voor afkeurenswaardig gedrag dat 
zowel bij de verwerving van geld en goed als bij de besteding ervan op de loer 
lag. De vraatzucht, dronkenschap, woeker en vrekkigheid waaraan geestelijken en 
hoge heren, kooplieden en ambtenaren zich bezondigden, brachten het zielenheil 
in gevaar. Het ging om de nieuwe ‘uitersten van gierigheid en verspilling’ die met 
de toegenomen betekenis van geld als betalingsmiddel en de opkomst van een ca-
tegorie ‘superrijken’ in de laatmiddeleeuwse samenleving zichtbaar werden.53 Het 
maken van winst door middel van eerlijke handel was geoorloofd, woeker diende 
echter vermeden te worden. En mits niet verkwist aan overdadige maaltijden of 
verdobbeld in de herberg, maar ingezet voor de nood van de armen, was ook het 
beschikken over geld niet zondig.54 

48   Ibidem.
49   Des conincs summe 1484, f. r4v. e.v.
50   Ibidem, f. f. i5r.
51   Ibidem, f. i5v; aangehaald in: Van Oostrom 1996a, 120-121.
52   Meder 1991, 262; zie ook: Evangelien ende epistelen 1488, f. 162r. 
53   Zie voor deze these: Little 1978; voor de uitdrukking ‘uitersten’: Huizinga 1997, 32. 
54   Zie ook: Bange 2007, 193.
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Maar het evenwicht was wankel. Misbruik lag op de loer. De exempelbundel 
Der zielen troost die onder meer in 1484 bij Jacob Bellaert in Haarlem werd ge-
drukt, bevat tientallen verhalen over rijkaards, woekeraars en gierige vrekken met 
wie het uiteindelijk verschrikkelijk afliep. Het waren lieden die via allerlei prak-
tijken hun geld en bezittingen hadden weten te vermeerderen, hun goederen bo-
ven God hadden liefgehad en overmoedig waren geworden. Vooral werd gewaar-
schuwd tegen onrechtmatig verkregen rijkdom. Wie dacht geestelijk voordeel te 
behalen door van deze goederen aalmoezen te geven, vergiste zich grondig. Wan-
neer de gever de duistere herkomst van zijn gift dreigde te vergeten, herinnerde de 
duivel de weldoeners daar wel aan. 55

Rijkdom echter die op de juiste wijze verkregen en besteed werd, leverde groot 
voordeel op, in de eerste plaats voor de bezitter, maar ook voor de arme mede-
mens. Zoals Des conincs summe het bondig verwoordt: ‘Aldus copen si hemelrijc 
daer mede, ende sy nemen hoer nootdruft daer of, dat si redeliken behoeuen, ende 
helpen horen naesten daer mede’.56 Zowel de rijke als de arme konden op deze ma-
nier van de beschikbare rijkdom profiteren. 

Het delen met de naaste werd vooral gepresenteerd als een plicht, verbonden 
aan het hebben van geld en goed. Wanneer koning Boctus in het Boec van Sidrac 
vraagt of hij altijd de armen moet helpen, krijgt hij als antwoord dat de rijken hun 
rijkdom van God gekregen hebben, zodat zij arme lieden die niets hebben kunnen 
bijstaan. Een rijke moet bedenken dat de arme een mens is als hijzelf, een afstam-
meling van Adam en Eva. Bovendien geldt voor zowel de arme als de rijke dat ze 
beiden naakt en arm geboren zijn en beiden bij hun dood niets kunnen meenemen. 
Daarom mag niemand van de hem door God gegeven rijkdom – dit idee van rijk-
dom en bezit als een gift van God wordt drie keer aangehaald in het antwoord – 
meer besteden dan hijzelf en zijn huisgezin nodig hebben.57 De rest dient hij zon-
der enige hoogmoed te delen met de arme.

Nog verder gaat de vijftiende-eeuwse Wech der salicheit. Daarin wordt gespro-
ken over aardse goederen als een lening van God:

Want also ons in dewangelie staet bewijst: God heeft ons sijn goet van eerderike gheleent, 
om dat wi ghetrouwe dispenserers ende deelres souden sijn daer af ende niet besitters met 
herten, also ons die souter leeret, maer alleene usereirs van buiten.58

Dit idee van ‘lenen’ impliceerde een zekere mate van distantie tussen aardse goe-
deren en de persoon die daarover kon beschikken. In plaats van deze te bezitten 
met het hart, diende de mens deze zonder enige hechting te gebruiken en te delen 
met anderen. 

55   Der zielen troost 1484, f. 109v.-110r. 
56   Des conincs summe 1484, f. i5r..
57   Het boec van Sidrac 1936, 83 (vraag 87).
58   Wech der salicheit 2009, f. 13v.
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Het leven volgens de nooddruft

De argumenten en noties die Coornhert presenteerde in zijn Comedie vande Rijc-
keman sluiten inhoudelijk bij deze laatmiddeleeuwse opvattingen aan. Ze gaan te-
rug op bronnen uit de oudheid. Ruben Buys spreekt in zijn studie naar ontwikke-
lingen en verschuivingen in het volkstalige denken over de reden van een ‘synthese 
van oud en nieuw’.59 Hetzelfde geldt voor Coornherts gedachtegoed over een the-
ma als liefdadigheid. Daarin zijn duidelijk verbindingen aan te wijzen met het ver-
leden. Tegelijk zijn Coornherts ideeën veel verder uitgewerkt. Bovendien maken 
ze deel uit van een bredere kritiek op een egoïstische, op eigen belangen gerichte 
levensinstelling, een thema dat in de tweede helft van de zestiende eeuw in verschil-
lende genres aan de orde werd gesteld. Daartegenover wordt het belang van naas-
tenliefde benadrukt en de verantwoordelijkheid die mensen voor elkaar dragen. 

Ook voor Coornhert waren geld en bezittingen op zichzelf niet goed of slecht. 
Hij categoriseerde ze onder de ‘middelbare’ zaken: hun goedheid of slechtheid wa-
ren afhankelijk van omgang en gebruik.60 In zijn spel worden deze ideeën onder 
meer verwoord door het personage Schriftelijck Bewijs. Die maant Rijckeman zijn 
bezittingen op de juiste wijze te besteden. De deugd van naastenliefde is daarvoor 
onmisbaar. In het spel wordt ze belichaamd door het allegorische personage Broe-
derlijke Liefde. Alleen samen met haar zal Rijckeman op de juiste manier gebruik 
kunnen maken van zijn geld en goederen.61 

Een ander belangrijk punt is de opvatting dat de mens geen eigenaar is van zijn 
geld en goed. Verschillende keren wordt Rijckeman erop gewezen dat hij in tegen-
stelling tot wat hij denkt, geen heer en meester is van zijn bezit, maar slechts een 
rentmeester. God is de eigenaar van alles; de mens heeft zijn lijf en goed slechts in 
leen. Daarom dient hij deze ‘met losser herten’ te benutten, dat is: met een zekere 
onverschilligheid of gelijkmoedigheid, zoals Coornhert het later in zijn traktaat 
De koopman formuleerde. Het verkrijgen en verlies van rijkdom zullen de goede 
koopman niet in beroering of verwarring brengen. Een leven volgens het principe 
van de nooddruft is voor hem voldoende.62 

Dit laatste is een centrale notie in Coornherts sociale ethiek. De mens is verplicht 
om niet meer te besteden dan voor zijn levensonderhoud noodzakelijk is. Alles wat 
overblijft boven de nooddruft is overvloed. In de Comedie wordt deze opvatting 
verbeeld door het geblinddoekte personage Overvloet die Rijckeman voortdurend 
vergezelt. Die wil haar ook onder geen beding kwijt, zelfs niet wanneer dit bete-
kent dat zijn vrouw Conscienci tot zwijgen moet worden gebracht. Dit vasthou-
den aan overvloed plaatst Coornhert diametraal tegenover een rijkdom die besteed 

59   Buys 2009, 264-268.
60   Zie ook: Puhlmann 2007. 
61   Coornhert 1955, 26-29, r. 276-373. 
62   Bonger 1978, 306-307.
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wordt met Broederlijke Liefde – een ander personage – en waarin de overvloed ge-
deeld wordt met de arme naaste. Schriftelijck Bewijs en Broederlij cke Liefde pro-
beren Rijckeman van dit laatste te overtuigen. Overvloet stookt hem echter op het 
tegendeel te doen. De diepste grond voor de houding van Rijckeman, zo analyseert 
Schriftelijck Bewijs, ligt in zijn ongeloof. Rijckeman gelooft niet dat God voor hem 
zal zorgen wanneer hij zijn rijkdommen en bezittingen verliest.63 Hij stelt dus zijn 
vertrouwen op zijn geld boven dat op God. Een slechte keuze: op zijn sterfbed zal 
Overvloet hem verlaten en zal hij alleen achterblijven.

De woorden van de twee raadgevers hebben echter weinig effect. Zelfs wanneer de 
rijke man doodziek op bed ligt en zijn einde nadert, is hij zich van geen kwaad bewust:

Hola, ick ben noch Doodtslager, noch Moordenaer
Noch oock Dief; eens anders goedt soudt ick noode wenschen,
Daer ben ick vry af64

Zijn vrouw Conscienci, de enige die Rijckeman in zijn stervensuur wel gezelschap 
houdt, gaat hier fel tegenin: ‘Ghy hebt den armen berooft, dat sal u verdoemen’.65 
De woorden van Conscienci vormen één grote aanklacht tegen de levenswijze van 
de rijke man, waarin zij beargumenteert hoe deze zich juist door af te wijken van 
het principe van de nooddruft schuldig heeft gemaakt aan diefstal en doodslag:

Tovervloedige broot in u trezoor geschooven
En tonbehoeftich cleet in u cassen verhoolen
Hebdy dees naecten hongerigen mensch ontstoolen.
U lecker gerechten en u purpur draghen
Vercout den armen leeden en ijdelt haer magen
Diemen om tzelfde gelt, haddy na nootruft geteert,
Wel had mogen decken en voeden na begeert.66

Wanneer Rijckeman zich had beperkt tot hetgeen hij daadwerkelijk nodig had, had 
hij van het overige kunnen delen met de armen. Sterker nog, hiertoe was hij ver-
plicht geweest:

Ick seyd u dic, dat ghy u selfs goet een dief waert.
Nu suldijt weten, als ghy int helsche meskief vaert.
Ghy waert dispensier en hielt u heer vande goeden.
Dieflijck liet ghy Christum in zijn armen te voeden.
Ghy hebt ooc Jesum so wel als die Jooden gedoot
In zijn behoeftich lit, twelc ghy verliet inder noodt,
Want wie mach helpen en laet zijn broeder vergaen,
Is bloetschuldich en heeft voor Godt een manslacht gedaen.

63   Coornhert 1955, 32-33, r. 462-474.
64   Ibidem, 71, r. 1360-1362.
65   Ibidem, 71, r. 1369.
66   Ibidem, 72, r. 1372-1378.

Boele.indb   152 07-01-13   15:21



4.3 Coornherts Comedie van de Rijckeman 153

[…]
Wie mach u vrijen? Hebdy dit niet geweten?
Heyscht Gode nu niet dees siel van u handen? 67

Wie de armen veracht en hen weigert bij te staan bezondigt zich aan diefstal en 
doodslag. Voor de overtreding van deze goddelijke geboden zal hij door God ge-
straft worden. 

Twee maaltijden

Ook in de Comedie van de Rijckeman wordt de maaltijd gebruikt als motief om de 
verkeerde omgang van Rijckeman met zijn geld en bezittingen te verbeelden en uit 
te werken. Anders dan in het spel van Macropedius worden de attributen die tij-
dens de maaltijdscène werden gebruikt expliciet besproken en allegorisch geduid. 
In die zin sluit Coornhert aan bij een procedé uit het rederijkerstoneel, waarin de 
overdadige maaltijd eveneens een belangrijk motief vormt en gebruikt wordt om 
ondeugdelijk gedrag te visualiseren.68 In de Rijckeman geschiedt de duiding van de 
maaltijd door de personages Landts Zeede en Waenschijns Zoon tijdens het dek-
ken van de tafel. Die staat in een grote eetzaal met de naam ‘misbruyc’, een naam 
die duidt op het geld dat in deze ruimte wordt verkwanseld.69 Een voor een worden 
de verschillende attributen besproken en de toeschouwers krijgen de diepere bete-
kenis te horen die aan deze voorwerpen wordt toegeschreven. De tafel zelf is een 
‘onmatige tafel van gulsicheyt’, met borden van ‘oneensaemheyt’ en servetten van 
‘groot schijnende state’.70 Met de laatste veegt de rijke man meer van zijn mond dan 
de arme nodig heeft. Verder verschijnt het ‘crachteloze zout van onbescheydt’, het 
‘broot van logenachtich meele’, de ‘spijse van leckerheijt’ en het ‘soete wijnken van 
vergetenheyt’.71 Tijdens de maaltijd zelf gaat dit allegorisch duiden van rekwisieten 
en kleding verder. De locatie, het tafelgerei en het voedsel worden ingezet om de 
zonden in beeld te brengen die de omgang van de rijke man met zijn geld en goed 
kenmerken: misbruik van overvloed, gulzigheid, hoogmoed, lust, leugen, vergetel-
heid en zorgeloosheid. 

De materie helpt zo de innerlijke toestand van de rijke man, zijn zonden en on-
deugden, zichtbaar te maken en uit te leggen. Het is natuurlijk de vraag in hoever-
re de toeschouwers al die betekenissen oppikten. Maar eigenlijk sprak de rijk ver-
sierde en gevulde tafel al voor zich. Een groot deel van het publiek zal gezien de 
bekendheid van de parabel het idee van overdaad herkend hebben. Door het tonen 
van deze voorwerpen in combinatie met de uitleg van Lands Zeede en Waenschijns 

67   Ibidem, 72, r. 1379-1386, r. 1392-1393.
68   Hummelen 1958, 142-148; Fleurkens 1994, 131-132; Ramakers 2008, 97-98, passim.
69   Coornhert 1955, 56, r. 974.
70   Ibidem, 56-57, r. 985, 999, 992.
71   Ibidem, 57-58, r. 996, 1002, 1008, 1018. 

Boele.indb   153 07-01-13   15:21



154 4 Woekeraars en vrekken

Zoon werden zij gestimuleerd nog verder te kijken en de materiële voorwerpen al-
legorisch te duiden.

Interessant is dat in het spel ook nog een andere ‘maaltijd’ ter sprake komt. Dit 
gebeurt wanneer Rijckeman blijft weigeren zich te verbinden met Broederlijcke 
Liefde. Deze neemt daarop samen met Schriftelijck Bewijs afscheid. In hun laatste 
woorden wijzen zij Rijckeman op Christus als de ultieme belichaming van naas-
tenliefde. Wie weigert om een ‘levent lidt’ te zijn aan dit ‘liefden lichame’ en ‘thooft 
in noot zijnder leeden’ niet helpt, is gewaarschuwd: 

Sijn lieft doot wert u niet nut en laet u in mesdaden.
Ende, wantmen zijn doodt int avontmael vermaent,
Verbied ick u, dat op darmen u niet en waent
Inder Christen gemeynt, ghy sult met ons niet een zijn,
Want ghy wilt in Christo zijn leeden niet gemeen zijn.72 

Iedereen die weigert met concrete daden zijn broeder in nood bij te staan, hoeft 
ook niet te rekenen op de vergevende liefde van Christus. Daarom ontzegt Schrif-
tuerlijck Bewijs Rijckeman de toegang tot het avondmaal. Dit sacrament, waarin 
gezamenlijk met brood en wijn de dood van Christus werd herdacht, vormde bij 
uitstek de maaltijd waarmee de verbondenheid met Christus werd gevierd en be-
vestigd. Door zijn omgang met geld en goed plaatste Rijckeman zichzelf buiten het 
lichaam van Christus en daarmee ook buiten de maaltijd waarmee deze verbonden-
heid in de zestiende eeuw, zowel in katholieke als protestantse context, werd ge-
vierd. Die actualisering zal het publiek niet zijn ontgaan.

Eén lichaam

De gedachte dat arm en rijk met elkaar één lichaam vormden, is een terugkerend 
punt in zowel de Comedie als in andere werken van Coornhert. De kracht die bei-
de samenbond was de gepraktiseerde naastenliefde. In de Comedie wordt zij beli-
chaamd door Broederlijcke Liefde, wier naam al een aantal malen gevallen is. Uit-
gebreid wordt stilgestaan bij haar eigenschappen en daden. Zo stelt Schriftuerlijck 
Bewijs in een lange uiteenzetting: 

Sy bindt tvolck in een, alsmen wassende bomen breyt,
Ja ooc God ende mensch (so hy vanden vromen seyt),
Ick wil dat sy een zijn.
Daer sy woont, mach niemant door gebrec in ween zijn,
Want sy doet het gelt int herte elc gemeen zijn.
Sy verdrijft mijn en dijn, tmoeter al in vreen zijn,
Elck wil tbelaste ontladen.

72   Ibidem, 33, r. 491-496.
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Men vergeefter lichtelijck des broeders mesdaden.
Dies geniet mer oock weer die Godtlijcke genaden.73

Broederlijke liefde is de samenbindende kracht tussen mensen en zorgt voor de 
noodzakelijke eenheid. Waar zij aanwezig is, lijdt niemand in materieel opzicht ge-
brek en leeft iedereen in vrede samen. 

Hierboven kwam al naar voren hoe Coornhert om deze eenheid te illustreren 
gebruikmaakt van de lichaamsmetafoor. Arm en rijk behoorden tot hetzelfde li-
chaam, waarvan Christus het hoofd vormde. Wie zoals Rijckeman weigerde zorg 
te dragen voor de arme leden, plaatste zich buiten de christelijke gemeenschap. In 
de Zedekunst (1586) komt de lichaamsmetafoor onder meer aan de orde bij de be-
handeling van de deugd van de ‘mildheid’. Hierin herleidt Coornhert de zorgplicht 
voor de armen tot twee principes. Dat is in de eerste plaats de in elk redelijk mens 
aanwezige natuurlijke wet, die voorschrijft om ‘elcken eenen anderen te doen zo 
hy wilde dat andere hem deden’. Het is de Gulden Regel in positieve zin.74 Wan-
neer je zelf honger en dorst lijdt, zou je dan geen bijstand willen van iemand die 
wel voldoende bezit? Ieder redelijk mens deelt daarom van zijn overvloed met zijn 
behoeftige naaste. Dan handelt hij immers overeenkomstig de natuurlijke wet. Het 
tweede principe dat Coornhert noemt, is dat van de fundamentele verbondenheid 
van alle mensen. Zoals alle leden van het menselijk lichaam één geheel vormen, zo 
dient ook de mensheid als een eenheid te worden beschouwd. Deze verbondenheid 
van alle mensen heeft als consequentie dat, wanneer een ledemaat besluit zijn over-
vloed voor zichzelf te houden, dat lichaamsdeel zal opzwellen, terwijl de aan hem 
verbonden lichaamsdelen juist zullen verzwakken en verdorren. Uiteindelijk heeft 
het gehele lichaam daar schade van:

Alzo mede, daar eenigh mensche als een ledeken vande ghantse menschelycke nature zy-
nen naasten ledekens ’tgheen hy t’over heeft onthout ende voor zyn hoofd alleen verdoet, 
daar acht of tien ander menschen af mochten ghevoedet worden, zalmen dezen niet rech-
telycken moeten beschuldighen van onrechtvaardicheyd? Van ghiericheyd? Ja, van open-
bare diefde inde have zelve hem van Gode verleent om den behoeftighen naaste ledekens 
zyn overschot met te deylen?75 

De verwijzing naar Christus als het hoofd van dit lichaam ontbreekt. Toch bevat 
het stuk verschillende elementen van Coornherts leer over de juiste omgang met 
geld en bezit. Centraal daarin staat de verantwoordelijkheid die rijken hebben voor 
de arme. Arm en rijk zijn als leden van één lichaam met elkaar verbonden. Daarom 
heeft de rijke de plicht, dat wat overblijft nadat hij in zijn eigen nooddruft heeft 
voorzien, te delen met de armen. Met alles wat hij meer voor zichzelf houdt ter-
wijl de arme gebrek lijdt, maakt hij zich schuldig aan zonden als diefstal en zelfs 
aan moord.

73   Ibidem, 27, r. 316-322.
74   Coornhert 1942, IV, 272, 11.7.
75   Ibidem, IV, 273, 11.12.
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Een huiveringwekkend einde

Coornhert greep terug op de parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus om een 
essentiële morele les over te brengen. Het ging hem erom zijn publiek te leren van 
het kwaad af te wijken en het goede na te streven. Door te variëren binnen het ver-
haal kon hij eveneens zijn ideeën voor het voetlicht brengen over het leven volgens 
de nooddruft en de plicht om te delen met de naaste in nood. Vooral echter bood 
de figuur van de rijke man een belangrijke kapstok om de praktijken van ‘Godt-
loose rijckdom’ en de consequenties daarvan aan op te hangen.76 

In de Comedie gaat het overlijden van de rijke man met het nodige spektakel ge-
paard. Na de aanklacht van zijn vrouw Conscienci aangehoord te hebben bekent 
Rijckeman zijn schuld, maar het is te laat. Vol wanhoop, treffend onder woorden 
gebracht in uitroepen en herhalingen – Moort, moort, daer is die duyvel, wech ken 
wil niet mee / Hier comt die doodt. / Wee my, wee, wee, och wee, over wee. / Die 
hel verslint my, men wil, ach – blaast hij zijn laatste adem uit.77 Kort daarvoor heeft 
Overvloet hem al verlaten: bij de dood baat geen rijkdom en geld. ‘Vervaerlijck tie-
rende’ duiveltjes rennen het podium op om het dode lichaam mee te nemen. Ook 
deze rijke man wordt niet begraven in gewijde grond, maar rechtstreeks opgeno-
men in de hel. Tot driemaal toe wordt gewezen op het exemplarische karakter van 
de situatie: ‘So vergaense die haer hoop op rijckdom bouwen’.78 

4.4  De Rijcke Wrecke en dEenvoudige Mensch 

Het derde spel met de Bijbelse parabel als uitgangspunt is overgeleverd in de om-
vangrijke collectie van de Haarlemse rederijkerskamer Trou Moet Blijcken.79 Het 
stuk, opgenomen onder de titel De Rijcke Wrecke ende Lazarus, werd in 1597 op-
gevoerd in het kader van een rederijkerswedstrijd die georganiseerd was door de 
Zandvoortse rederijkerskamer De Appelboom. Aanleiding was een liefdadigheids-
loterij voor de inwoners van Zandvoort. Het dorp was in korte tijd twee keer door 
een grote brand getroffen en onder de inwoners heerste grote armoede. De rede-
rijkerswedstrijd die aan de trekking voorafging moest de publiciteit voor het eve-
nement vergroten en de vrijgevigheid bevorderen. Het nabijgelegen Haarlem was 
nauw betrokken geweest bij de activiteiten die in dit kader werden georganiseerd. 
De loterijprijzen, zoals een zilveren kop gevuld met geld en een aantal kostbare 
borden, stonden opgesteld in het Haarlemse stadhuis aan de Grote Markt. Daar 
vond ook de trekking plaats, evenals de wedstrijd waar De Rijcke Wrecke ende La-
zarus werd opgevoerd. 

76   Coornhert 1955, 18-19, r. 88-93.
77   Ibidem, 73, r. 1404-1405.
78   Ibidem, 73-74, r. 1413, 1416, 1419.
79   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 39r.-46v.
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Inspelen op de actualiteit

De centrale vraag die de deelnemende kamers in de vorm van een zinnespel moesten 
beantwoorden was ‘hoe men Christum ter werrelt meest liefde bewijsen mach’.80 
De bijdrage van Trou Moet Blijcken was geschreven door een anonieme rederij-
ker, die de parabel van de rijke man en de arme Lazarus als uitgangspunt had geno-
men. Ook hij had aan de hoofdfiguren uit het Lukasevangelie de nodige persona-
ges toegevoegd, vooral personificaties van deugden en ondeugden, zoals Liefde en 
Barmhertigheit en Begeerlijckheijt der Oogen, Wellust des Vleijsch en Hoveerdich 
Gemoet. De belangrijkste toevoeging echter, ook in vergelijking met de twee spe-
len van Macropedius en Coornhert, was het optreden van dEenvoudige Mensch, 
de protagonist in het eerste deel van het spel. 

Dit personage bood de auteur twee mogelijkheden om de didactische werking 
van het spel te vergroten. In de eerste plaats kon met deze figuur een alternatief 
handelingspatroon worden uitgewerkt en gepresenteerd. De rijke man uit de para-
bel fungeerde als afschrikwekkend voorbeeld van hoe het niet moest. dEenvoudige 
Mensch werd daar als positief type tegenover geplaatst. In de tweede plaats – en 
daar zal hier vooral aandacht aan worden besteed – kon in de persoon van dEen-
voudige Mensch als representant van de mens in het algemeen een effectief verband 
worden gelegd tussen de Bijbelse parabel en de op handen zijnde loterij. Door de 
opmerkingen en bezwaren die hij maakt, wordt hij feitelijk een tijdgenoot van de 
toeschouwers. 

Dit verbinden van parabel en actualiteit begon al voordat dEenvoudige Mensch 
op het toneel verscheen. In de openingsscène van het spel zag en hoorde het pu-
bliek namelijk een trommelslager die trommelend op zijn instrument opriep in te 
leggen in de loterij. Het was een herkenbaar beeld en geluid voor de toeschouwers. 
Gedurende de inlegtermijn gebeurde het regelmatig dat een tamboer samen met 
andere muzikanten door de stad trok om aandacht te vragen voor het evenement.81 
In zijn oproep komen ook de loterijprijzen ter sprake, al maakt hij snel duidelijk 
dat al dat schoons dat hij aanprijst niet zozeer de te winnen zilveren schalen, be-
kers en geldbedragen zijn: ‘Leght in om het t’gewin // terwijl den hemel te copen 
// is’. En: ‘die thoochst heeft sal int hoochst des hemels sitten proncken’.82 Verma-
ningen in te leggen voor de ‘genadetijd’ voorbij was en de snel naderende ‘laetsten 
dach’ zou aanbreken versterkten de boodschap: niet het aardse leven en de kans op 
mooie prijzen, maar het hiernamaals was het perspectief waarin de loterij en meer 
algemeen de keuze voor of tegen liefdadigheid gezien moest worden. 

80   In totaal deden vijftien kamers aan de wedstrijd mee. Naast De Rijcke Wrecke ende Lazarus van de Haarlemse 
kamer TMB zijn via de Trou-verzameling de spelen overgeleverd van Hoorn (1OC3 De seven wercken van 
Barmherticheijden), Dordrecht (1OC6 Christum liefde bewijsen), Haarlem LBA (1OE13 Mennich Eenvoudich 
Mensch soect lijefdebewijs) en de winnende kamer Gouda (3P3). 
81   Koppenol 1998, 72.
82   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 39r. r. 106 en f. 39v. r. 142.

Boele.indb   157 07-01-13   15:21



158 4 Woekeraars en vrekken

Eigentijdse bezwaren

In het vervolg van het spel wordt die gedachte verder uitgewerkt aan de hand van 
het personage dEenvoudige Mensch. Zodra hij het toneel opkomt wordt hij aan-
gesproken en aangespoord om in te leggen in de loterij. Daarmee staat hij in feite 
voor dezelfde keuze als de toeschouwers. Zij waren immers ook opgeroepen loten 
te kopen voor de Zandvoortse loterij. dEenvoudige Mensch blijkt hier echter wei-
nig voor te voelen en uit zo zijn twijfels en bezwaren. Niet iedereen die loten koopt 
zal immers ook daadwerkelijk een prijs winnen. Bovendien heeft hij zelf ook niet 
veel te makken, in ieder geval niet zoveel dat hij ook nog in staat is anderen te hel-
pen. Van het weinige dat hij heeft moet hij sparen voor zijn eigen oude dag en daar-
naast heeft hij de plicht zorg te dragen voor het onderhoud van zijn kinderen en 
kleinkinderen.83 

De bezwaren die dEenvoudige Mensch naar voren schoof, kwamen niet geheel 
uit de lucht vallen. Dat het verstandig was geld opzij te leggen voor later was een 
terugkerend advies in het repertoire aan raadgevingen dat in vijftiende- en zes-
tiende-eeuwse moralistisch-didactische teksten aan lezers werd voorgehouden.84 
In kluchten en vastenavondteksten waren het juist diegenen die zich niet aan deze 
norm van zelfhandhaving hielden die werden bespot.85 Hetzelfde geldt voor de 
tegenwerping van dEenvoudige Mensch dat hij zorg had te dragen voor de ei-
gen familiekring. Het christelijk huisgezin en de verantwoordelijkheden die ouders 
en kinderen ten opzichte van elkaar hadden was een van de speerpunten van het 
protestantse onderricht dat onder meer via preken, ‘huisboeken’ en catechismus-
sen werd uitgedragen.86 Te denken valt aan het in de Nederlanden wijdversprei-
de Huys-boec (1582) van Heinrich Bullinger of aan de Boetveerdicheyt des levens 
van de Waalse predikant Jean Taffin (1529/30-1602), dat vanaf 1580 diverse malen 
werd gedrukt.87 Ook Coornhert had in zijn Zedekunst een substantieel deel gewijd 
aan de juiste inrichting van het huiselijk leven. De tegenwerpingen die dEenvou-
dige Mensch aandroeg maakten dus deel uit van een breder complex van morele 
voorschriften dat rond 1600 circuleerde. Bovendien werden de bezwaren die hij 
naar voren schoof tegen het in praktijk brengen van liefdadigheid ook in andere 
contemporaine genres aangehaald.88 

Uiteraard weet het personage Liefde de tegenwerpingen die dEenvoudige 
Mensch als kind van zijn tijd opwerpt een voor een te pareren. Dit gebeurt niet 
zozeer door de geldigheid van deze raadgevingen te ontkennen als wel door de 

83   Ibidem, f. 39v.-40r., r.167-202. 
84   Zie bijvoorbeeld: Pleij 2007, 90-94.
85   Pleij 1991, 39-42.
86   Van Thiel 1987, 90-149.
87   Jean Taffin (1529-1602) was van 1586 tot 1591 predikant van de Waalse gemeente in Haarlem.
88   Zie bijvoorbeeld de preek van Taffin Vermaninghe tot liefde ende aelmoesse ende van de schuldighe plicht 
ende troost der armen die in 1591 verscheen bij de Haarlemse drukker Gilles Rooman; andere zinnespelen, 
bijvoorbeeld: Menich Mensch en Onversadelijcke Begeert. Trou moet blijcken 1998, boek N, f. 29r. r. 150-154.
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aangehaalde argumenten in een ander perspectief te plaatsen.89 Bij het sparen voor 
de oude dag, een advies dat in overeenstemming is met ‘des wijsemans Leeren’ – 
bedoeld wordt de auteur van het Bijbelboek Ecclesiasticus of Prediker –, mag de 
schat in het hiernamaals niet worden vergeten.90 De verantwoordelijkheid voor de 
eigen kinderen mag niet ten koste gaan van het eigen zielenheil: ‘Wilt ghy om haer 
Loopen int helsche dangier’, vraagt Liefde aan de mensfiguur, ‘sij hebben een he-
melsch vader die wadt haer noodich is / weet’.91 De plicht tot liefdadigheid ener-
zijds en de mogelijke bezwaren tegen het gehoorzamen daaraan anderzijds moeten 
worden afgewogen in het perspectief van het hiernamaals. Op deze manier weet 
Liefde dEenvoudige Mensch te overtuigen. Deze vraagt haar hem naar de plaats 
te brengen waar hij lootjes kan kopen. Begeleid door de personificaties van de 
deugden Liefde en Barmherticheijt, zijn innerlijke drijfveren, gaat dEenvoudige 
Mensch vervolgens het pad van de liefde.92 

Een interessant gegeven is dat juist op dit moment buiten- en binnenspel elkaar 
raken en de Bijbelse parabel wordt verweven met de contemporaine context. Vlak 
nadat dEenvoudige Mensch de bereidheid heeft uitgesproken in te leggen in de lo-
terij zien de toeschouwers hoe hij de arme Lazarus ontmoet en hem voedsel en on-
derdak aanbiedt. Het kopen van loten in de Zandvoortse loterij werd op deze ma-
nier in feite gelijkgesteld aan het geven aan en zorg dragen voor de arme Lazarus 
uit de Bijbelse parabel. Eerder tijdens de opvoering was hierop al gezinspeeld door 
de trommelslager en het personage Liefde. Inleggen in de loterij, waarvan het ein-
de van de inlegtermijn naderde, betekende inleggen in de hemel, iets wat iedereen 
moest doen voor het einde van zijn leven of het aanbreken van de Jongste Dag.93

Zo speelt onze anonieme rederijker in zijn spel voortdurend met de relatie tus-
sen de Bijbelse en de contemporaine werkelijkheid, in casu de op handen zijnde lo-
terij. Daarnaast worden geregeld toespelingen gemaakt op het hiernamaals, een tijd 
waarin de verhoudingen tussen de vrekkige rijkaard en de lijdzame bedelaar om-
gekeerd zullen zijn. In de slotscène, in het gesprek tussen de Rijckeman in de hel 
en Abraham in de hemel, is de ‘aardse’ tijd als het ware opgeheven. Dergelijke ana-
chronistische effecten konden worden ingezet om de vertaling naar en toepassing 
van Bijbelse passages op de eigen leefwereld bij de toeschouwers te stimuleren. Dit 
gold eveneens voor de tweede helft van de opvoering waarin de focus lag op de rij-
ke man. Allen die niet inlegden moesten immers eveneens worden gewaarschuwd: 
met de rijke man die geweigerd had Lazarus bij te staan, was het slecht afgelopen.

89   Zie voor deze strategie: Fleurkens 1994, 90-95.
90   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 40r., r. 184.
91   Ibidem, f. 40r., r. 201-202.
92   Ibidem, f. 40v., r. 235-242.
93   Ibidem, f. 39r.-39v.
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Het lot van Rijckeman

Evenals Laemargus in de Lazarus mendicus van Macropedius vertoont het perso-
nage van de rijke vrek in het Haarlemse rederijkersspel grote overeenkomsten met 
de dwaze rijkaard uit de andere Bijbelse parabel uit het Lukasevangelie. Rijckeman 
beroemt zich op zijn volle schuren en rijkdom en spreekt expliciet uit dat heel zijn 
hoop en verwachting gevestigd is op geld:

Nu, mijn hert, sijt gerust: vol sijn u schueren;
In rijckdom gae ick te boven al mij gebueren;
’tEen Lant bij tander, oock teen huijs bijt tander staet;
Mijn gelt loopt op dobbelt woecker; tot mijn dienst hueren
Mach ick knechten en meijskens; tgelt is mijn toeverlaet.94

De rijke man ziet er ook uit als een rijk persoon. Barmherticheijt en Liefde herken-
nen hem in ieder geval aan zijn uiterlijk.95 Evenals dEenvoudige Mensch wordt hij 
door de twee deugdenpersonificaties aangesproken en opgeroepen loten te kopen, 
waarbij de Zandvoortse loterij met name wordt genoemd. Weer dus een anachro-
nistische vermenging van Bijbelse en eigen tijd. 

Ook Rijckeman schuift, refererend aan spreekwoordelijke wijsheden, de nodige 
bezwaren naar voren. Zo stelt hij zijn geld liever te besteden aan concrete zaken 
dan aan zoiets onzekers als een lot. Hij gebruikt het liever voor zijn eigen plezier-
tjes en genoegens. Bovendien brengt het ophouden van zijn stand de nodige kosten 
met zich mee. Liefde en Barmherticheijt gaan hier nog tegen in en proberen hem 
te overtuigen toch in te leggen in de loterij. De stellingen die zij naar voren schui-
ven vertonen veel overeenkomsten met noties die we bij Coornhert zijn tegenge-
komen. Zo krijgt Rijckeman te horen dat hij zijn rijkdom en bezittingen slechts te 
leen had en strikt gezien geen eigenaar was van zijn goederen.96 Iets eerder zijn de 
uitdrukkingen ‘dispensier’ en ‘rentmeester der armmen’ al gevallen. 97 Geld en goed 
zijn Gods gaven die hij niet mag misbruiken.98 

De reactie van de rijke man blijft echter negatief. Ondanks zijn materiële wel-
stand weigert hij gehoor te geven aan de vermaningen van de twee personages. Deze 
verlaten hem daarop definitief en de rijke man blijft zonder Liefde en Barmher-
ticheijt, de personificaties van zijn ‘innerlijke kwelgeesten’, op het toneel. Daarmee 
is zijn vonnis in feite getekend. Immers, zoals Liefde eerder al had opgemerkt: ‘den 
rijcken man int aertsche goet verslonden / can themelrijck / sonder bermher tic-

94   Ibidem, f. 42r., r. 425-429.
95   Ibidem, f. 42r., r. 423.
96   Ibidem, f. 42r., r. 448.
97   Ibidem, f. 40r., r. 196; f. 42r., r. 420.
98   Ibidem, f. 42v., r. 455.
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heijt niet verwerven’.99 De rijke die zijn geld en goederen zonder barmhartigheid 
besteedt, dus weigert te delen met de armen, sluit voor zichzelf de hemelpoort. Na 
het vertrek van Liefde en Barmherticheijt geeft hij zijn dienaren de opdracht een 
overvloedige maaltijd aan te richten. Aan het banket schuiven de allegorische per-
sonages Begeerlijckheijt der Oogen, Wellust des Vleijsch en Hoveerdich Gemoet 
aan. Het zijn de personificaties van de drie begeertes uit de eerste Johannesbrief (1 
Joh. 2:16). Zij personifiëren de zondige ondeugden waardoor Rijckeman is bevan-
gen.100 Allen doen zich tegoed aan eten, drinken, dans en muziek. Zelfs op het let-
terlijke niveau van de maaltijd en de overvloed van de gedekte tafel blijkt de gierig-
heid en hebzucht van de rijkaard. De hofmeester die de tafel in gereedheid brengt, 
merkt op dat hij niet weet welke gebakken of gebraden etenswaren hij nog meer 
zou moeten klaarmaken. Bovendien is de hoeveelheid voedsel die op tafel ligt over-
weldigend: ‘twaer genoch voor drie weecken’.101

De consequentie van het onbarmhartige gedrag van Rijckeman is de eeuwige 
straf in de hel. De uitbeelding op het toneel van zijn dood en wat daarop volgt ging 
met de nodige auditieve en visuele effecten gepaard. Vlak na zijn overlijden kraakte 
en beefde het huis waar hij zojuist nog uitgebreid had gedineerd. Er klonk een on-
heilspellend gerommel en zijn knechten vluchtten weg. Daarna zagen de toeschou-
wers de rijke man nog zitten in de hel en hoorden hem wanhopig zijn geboortedag 
vervloeken. Een herhaald ‘wee, wee, wee’ versterkte het effect van deze jammer-
klacht.102 Het publiek was gewaarschuwd.

Het Haarlemse spel breekt hier abrupt af. De precieze reden of oorzaak hier-
van is niet duidelijk. Een expliciete reflectie op het getoonde of een didactische 
duiding in een epiloog ontbreekt. Dit gebeurt wel in andere spelen die tijdens de 
wedstrijd van 1597 te zien waren. Hoewel Trou Moet Blijcken de enige kamer was 
die de parabel als uitgangspunt had genomen, komt het verhaal ook in andere bij-
dragen aan de orde. In het spel van de Goudse rederijkers bijvoorbeeld, waarmee 
zij de eerste prijs behaalden, levert de parabel argumenten waarmee de personages 
Reden en Schriftuerlijck Vermaen Menich Mensch als representant van het publiek 
tot liefdadigheid trachten te bewegen.103 Geflankeerd door de figuren Giericheijt 
en Eijgen Baet zit Menich Mensch aan een tafel zijn geld te tellen. De argumenten 
waarmee Reden en Schriftuerlijck Vermaen proberen hem over te halen zijn arme 
medemens te helpen, lijken in eerste instantie aan dovemansoren gericht. Menich 
Mensch trekt zelfs het komen van een oordeelsdag in twijfel.104 Reden, Schriftuer-
lijck Vermaen en Vreese der Verdomenis gaan hier direct tegenin. Wie op aarde 

99    Ibidem, f. 42r., r. 401-402. 
100   Ramakers 2008, 114-118.
101   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 43r., r. 549.
102   Ibidem, f. 46r.-f. 46v., r. 868-880.
103   Menich Mensch en Onversadelijcke Begeert. Trou moet blijcken 1998, boek N, f. 27r.-50v.
104   Ibidem, f. 37r., r. 635-638.
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zijn verantwoordelijkheid voor de behoeftigen niet neemt, zal zijn straf in het hier-
namaals niet ontlopen.105

In deze context komt ook onze parabel, door Schriftuerlijck Vermaen omschre-
ven als ‘een schoon ecxempel’, ter sprake.106 De mensfiguur wordt door Reden op-
geroepen te kijken naar een vertoning:

O menich mens, comt ende siet sonder hoven
Dit exempel na tleven figuerlijck:
Hoe datmen de versmaders der armen sal loven,
Dwelck gewisselijck geschieden sal bewesen schriftuerlijck.107

Na deze dringende oproep kunnen de foute vrienden van Menich Mensch hem niet 
meer tegenhouden. Menich Mensch komt letterlijk in beweging, staat op van zijn 
stoel en loopt naar de vertoning toe. Hier ziet hij Lazarus in de schoot van Abra-
ham, vergezeld door vier engelen en de rijke man in de hel waarbij twee of drie 
bullebakken het vuur opstoken. Hij hoort hoe de rijke man tevergeefs Abraham 
om hulp smeekt, een weeklacht die wanneer het gordijn valt nog steeds te horen is. 

De vertoning van de parabel wordt door Reden gepresenteerd als een ‘exempel 
na tleven fijguerlijck’: door middel van levende beelden wordt hetgeen wat daar-
voor al door de lerende personages verbaal is betoogd, nog eens herhaald door de 
vertoning van de parabel. Dit beeld van de rijke man, die helse pijnen lijdt en in 
een herhalend ‘O wee’ en ‘vermaledijt’ zijn weinig benijdenswaardige toestand uit-
drukt, moet Menich Mensch (en via hem natuurlijk het publiek) ‘incorporeren’108 
en hem tot het inzicht brengen dat hij op de verkeerde weg zit. 

4.5  Besluit

Exempla over gierigaards en vrekken waren er in overvloed. In de late middeleeu-
wen werden zij aangehaald in preken en opgenomen in catechetische teksten. Om-
vangrijke exemplaverzamelingen bevatten verhalen waarin de levenswijze en voor-
al ook het afschuwelijke einde van dergelijke figuren werd verteld. Aan de hand 
van deze voorbeelden kon worden ingegaan op thema’s als de omgang met geld en 
bezittingen, de zonden en ondeugden die daarbij op de loer lagen en vooral ook de 
consequenties van een egoïstische levenshouding in het hiernamaals. 

De drie toneelstukken die in dit hoofdstuk centraal stonden, laten zien hoe deze 
thema’s in de zestiende eeuw werden gebruikt. Vooral Coornhert werkte in zijn 
Comedie verschillende noties uit. Sommige daarvan keerden terug in het rederij-

105   Ibidem, f. 37r.-37v., r. 639-660.
106   Ibidem, f. 37v., r. 664.
107   Ibidem, f. 37v., r. 671-674.
108   Ibidem, f. 39r., r. 762.
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kersspel. Dat ging bovendien de discussie aan met andere wijsheden die rond 1600 
in omloop waren en die mogelijk als bezwaren tegen liefdadigheid bij de toeschou-
wers leefden. Om deze ideeën te communiceren werden verschillende procedés 
toegepast. In het rederijkersspel was het de vermenging van de historische en con-
temporaine tijd en de presentatie van twee alternatieve gedragsmodellen die de toe-
passing van het spel op de eigen leefsituatie moest bevorderen. Coornhert maakte 
uitvoerig gebruik van allegorieën en argumentatieve strategieën, terwijl Macrope-
dius’ Lazarus mendicus het moest hebben van beeld en beweging. 

De vrek uit het Lukasevangelie behoorde gezien de vele referenties aan hem tot 
de bekendste van de ‘slechte rijken’. Daarnaast werden bij gebrek aan heiligen, 
die immers voornamelijk figureerden als navolgenswaardig voorbeeld, ook gewo-
ne mensen opgevoerd, zoals koopmannen, geestelijken of een willekeurige man of 
vrouw. In de loop van de zestiende eeuw lijkt steeds vaker nieuwe Bijbelse voor-
beelden te worden aangehaald. In een rijmtekst als Den boom der giericheyt (Am-
sterdam 1595) komen verschillende oud- en nieuwtestamentische gierigaards aan 
de orde, zoals Achan, Ananias, de zonen van Samuel, Nabal, Achab en Izebel, Ju-
das de verrader, Simon de Tovenaar en de Farizeeën.109 Ook tijdens de intredes van 
de Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606 waren impersonaties van deze gierig-
aards voorbijgekomen. Ook bij het zoeken naar tegenpolen van deze rijke gierig-
aards, voorbeeldige figuren die wel op de juiste wijze met geld en bezit omgingen, 
werd intensief uit de Bijbel geput. Dat leidde tot aandacht voor bijvoorbeeld de 
barmhartige Samaritaan en de eerste christengemeenten uit het Bijbelboek Hande-
lingen. Die staan centraal in het volgende hoofdstuk.

109   Den boom der giericheyt 1595. 
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5 Navolgenswaardige modellen

5.1  Inleiding

De rijke vrek kende een hele reeks positieve tegenhangers. In veertiende- en vijf-
tiende-eeuwse zondenspiegels komen we een mengeling tegen van heiligen, Bij-
belse figuren en gewone mannen en vrouwen, navolgenswaardige figuren die hun 
geld en bezittingen op de juiste wijze besteedden. Een aantal van deze figuren wa-
ren in heel Europa bekend en werden met kleine variaties in verschillende volksta-
lige literaturen beschreven.1 Een belangrijke bron vormden exemplaverzamelingen 
als de Gesta Romanorum en het Vaderboek. Daarnaast was de Bijbel natuurlijk 
een belangrijk reservoir van exemplarische figuren, zowel het Oude als het Nieu-
we Testament. 

Bij de behandeling van een bepaald thema passeerde soms een grote verzameling 
voorbeelden de revue. Dirc van Delf bijvoorbeeld luisterde in de Tafel van der ker-
sten gelove zijn opsomming van de werken van barmhartigheid op met vele ‘exem-
pelen der heilighen’ die de lezer moeten aanzetten tot liefdadigheid.2 Als voorbeel-
den van hospitaliteit noemt hij de weduwe van Sarfath, Rachab de hoer, de Suna-
mitische vrouw, de Emmausgangers, een monnik genaamd Marcicio, Abraham en 
Lot, Sint Nicolaas en Sint Andries. Voor het verschaffen van kleding aan de naakte 
verwijst hij behalve naar Christus naar Job, Tobias en andere ‘exempel der ouder 
vaderen inden ouden testament’. Ook komt Sint Maarten voorbij, de heilige die 
zijn mantel deelde met de arme bedelaar en die in wel meer catechetische teksten 
is terug te vinden.3 Met betrekking tot het bezoeken van de zieken vormt opnieuw 
Christus het grote voorbeeld. Verder worden David, Jesaja en de apostelen aange-
haald en een exempel uit het Vaderboek. Het betreft het verhaal over twee broers 
van wie de een vastte en de ander zieken bezocht. Dat laatste ‘wert voor Gode meer 
gherekent ende gheacht, als ons mit exempel doe wel bewijst wert’.4 Voor het be-

1   Rubin 1987, 89. 
2   Van Delf 1937-1939, XXII, r. 48-49. 
3   Zie bijvoorbeeld ook: Des conincs summe 1484, f. r1r, s1v. 
4   Van Delf 1937-1939, XXV, r. 32-34.
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zoeken van de gevangenen worden de Bijbelse figuren Paulus, Tobias, Habakuk 
en Daniël genoemd en de heiligen Nicolaas en Dominicus. Ook God zelf kwam 
op voor Zijn onderdrukte volk, evenals Mozes, die de Israëlieten uit de Egyptische 
slavernij leidde. Het begraven van de doden, ten slotte, wordt geïllustreerd met een 
‘exempel inder naturen’, waarbij de dolfijn wordt genoemd en een ‘exempel der 
ouder historiën’: de mannen van Jabes in Gilead die Saul hadden begraven. Boven-
dien illustreren ‘die wercken ende die weldaet der heilighen’ van figuren als Tobias, 
Maria Magdalena, Jozef van Arimatea, Nicodemus en Cosimas het belang van het 
begraven van de doden. 

Voorbeelden van Bijbelse figuren, van heiligen, dieren en ‘goede’ mannen en 
vrouwen wisselden elkaar af. Predikers konden uit dit arsenaal kiezen en ze in hun 
preken verwerken. Aan verschillende Bijbelse personen wordt ook in de zestiende 
eeuw nog gerefereerd. Daarnaast doet een aantal nieuwe figuren zijn intrede. Het 
Oude en Nieuwe Testament vormden daar opnieuw de belangrijke bron voor. De 
toenemende beschikbaarheid van exemplaren van Bijbelvertalingen in de zestien-
de eeuw – August den Hollander schat hun aantal voor de periode 1520-1566 op 
tweehonderdduizend – zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.5 

Een van die figuren is de barmhartige Samaritaan. In de zestiende eeuw werd 
hij in verschillende genres aangehaald als voorbeeld van individueel gepraktiseer-
de naastenliefde. Eveneens interessant zijn de verwijzingen naar collectieven, die 
vooral dienst moesten doen als voorbeeld voor gemeenschappen. Want hoewel de 
protagonisten van exemplarische verhalen flexibel werden ingezet, in die zin dat 
men aan de hand van hun optreden uiteenlopende lessen illustreerden, vroegen 
bepaalde accentverschuivingen in het liefdadigheidsdiscours om nieuwe voorbeel-
den. In het vervolg van dit hoofdstuk zal een aantal van deze worden besproken. 
Het gaat afgezien van de barmhartige Samaritaan om Tobias, de vroege christenge-
meenten en om de ‘gewone man’. 

5.2  Tobias

Vergadert u schatten inde hemelsch percken,
Daer die dieven niet in en graven
Of den roest niet en eet. Dus wilt u daertoe verstercken
En neerstich in de wercken der liefden slaven.
Want Godt gebenedijdense die oijt jonstich slaven,
Soo Tobijas sijn zoon leerden met goet beduijt.
Die daermee minnelijck deelden van sijn tijtelijcke haven.
Dit goede exempel doch eens in u herte sluijt!6

5   Den Hollander 2003, 7.
6   Menich Mensch en Onversadelijcke Begeert. Trou moet blijcken 1998, Boek N, f. 36r.
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Aldus de wijze les van het personage Schriftuerlijck Vermaen in het zestiende-
eeuwse zinnespel van de rederijker Jan Eellertzoon. In het stuk trekt de mensfi-
guur Menich Mensch, verleid door de personages Eijgen Baet en Giericheijt, in bij 
Onversadelijcke Begeerte. Die geeft hem allerlei adviezen hoe hij in dure tijden ten 
koste van anderen en zonder te letten op ‘der armen geblaf’ zijn bezit kan vermeer-
deren.7 Om Menich Mensch te overtuigen zijn verkeerde levenswandel op te ge-
ven refereert Schriftuerlijck Vermaen onder anderen aan Tobias. Diens lessen aan 
zijn zoon – eveneens Tobias geheten – en zijn voorbeeldige houding ten opzichte 
van de armen moet Menich Mensch in zijn hart sluiten om daaruit vervolgens te 
handelen. 

Een deugdzaam man

Lange tijd bleef de belangstelling voor de figuur van Tobias beperkt. Het gelijkna-
mige Bijbelboek was door de Vroege Kerk gekwalificeerd als deuterocanoniek en 
had dus niet dezelfde status als andere delen van de Schrift. Bovendien was het ver-
haal van de oude en de jonge Tobias tamelijk eenvoudig en waarschijnlijk ook om 
die reden zelden onderwerp van exegese of commentaar. De kerkvader Ambrosius 
(339-397) had De Tobia geschreven, een kort exegetisch werk over het Bijbelboek, 
en een fragment uit het levensverhaal van de oude Tobias verwerkt in een van zijn 
preken. Het betrof het deel waarin de oude man zonder rente te vragen geld leen-
de aan een vriend. De Milanese bisschop contrasteerde dit gedrag met de woeker-
praktijken van zijn stadsgenoten. Later werd echter nauwelijks meer aan het voor-
val gerefereerd.8 In de twaalfde-eeuwse Glossa Ordinaria werd in navolging van de 
heilige Beda Venerabilis (672/673-735) nog een allegorische uitleg van het Bijbel-
boek gegeven, waarbij het verhaal werd geïnterpreteerd als type van Israëls beke-
ring tot het ware geloof. 

Daarna echter nam de populariteit van het Tobiasverhaal geleidelijk toe. Dit zal 
mede hebben samengehangen met de aanknopingspunten die het avontuurlijke 
verhaal bood voor de uitwerking en overdracht van morele lessen die moesten aan-
zetten tot een deugdzaam leven. Te denken valt aan de relatie tussen de jonge To-
bias en Sara, een onderwerp dat in de tweede helft van het Bijbelboek centraal staat. 
Ook het handelen van de oude Tobias – ook wel Tobit genoemd – leverde stof op 
waarmee morele lessen en wijsheden konden worden verduidelijkt. Volgens het 
verhaal was Tobias senior een vrome joodse man die samen met andere Israëlieten 
in ballingschap leefde in de Assyrische stad Nineve. Ondanks de heidense omge-
ving waarin hij verkeerde, bleef hij vasthouden aan de joodse wetten en gebruiken. 
Bovendien was hij het toonbeeld van liefdadigheid. Hij deelde aalmoezen uit, gaf 

7   Ibidem, f. 31r., r. 298-299.
8   Boureau 1998, 183.
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brood aan hongerige mensen, verschafte kleding aan naakten en nodigde arme ge-
loofsgenoten uit aan tafel. Bovendien – en het is vooral op basis van deze daad van 
barmhartigheid dat hij zo’n prominente plaats verwierf – begroef hij in het geheim 
de lichamen van de joden die in ballingschap overleden waren. Het risico zijn be-
zit of zelfs zijn leven te verliezen kon hem hier niet van weerhouden. Toen hij op 
een dag zijn zoon erop uitstuurde om armen uit te nodigen voor een feestmaal, trof 
deze op straat een vermoorde man aan. Tobias liet de maaltijd voor wat die was 
om het lichaam te begraven. Zijn goede daden werden aanvankelijk echter niet be-
loond. Onrein geworden door het aanraken van een dode moest Tobias de nacht 
buiten doorbrengen. Leunend tegen de muur kreeg de beste man mussenpoep in 
zijn ogen en als gevolg daarvan werd hij blind. Ondanks de tegenslagen die hij te 
verduren kreeg, bleef hij echter volharden in het verrichten van liefdewerken. Niet 
voor niets, zo blijkt uit de goede afloop van het verhaal. De blindheid van Tobi-
as werd uiteindelijk genezen en zijn zoon, die voor een lange reis vertrokken was, 
keerde veilig naar huis terug.

Jacob van Maerlant (ca. 1235-1300) had in zijn Rijmbijbel al uitgebreid bij To-
bias stilgestaan, vanwege de vele aanknopingspunten tot moralisering die het ver-
haal bood. Meer dan duizend verzen wijdt hij aan het levensverhaal van de vrijge-
vige held. Daarbij benadrukt hij, naast de lijdzaamheid en het geduld die Tobias in 
zijn lijden betrachtte, de vrijgevigheid en milddadigheid van de oude man.9 Hij was 
vanwege zijn levenswandel een navolgenswaardig voorbeeld voor de lezer: 

Hebt vor oghen die mans leven;
Leerd na hem dor Gode gheven;
Leerd na hem verduldechede,
Ghelove ende ander dueghet mede – 
So moghedi met hem leven!10

Tobias was een voorbeeld van godsvertrouwen en deugdzaamheid. Ook op de 
scholen werd het verhaal van Tobias gelezen. Al voor Maerlant, rond 1180, had 
Matthieu de Vendôme († 1286), schrijver van een veelgebruikt grammaticaboekje, 
een berijming van het verhaal vervaardigd. Ze werd op Latijnse scholen gebruikt 
om leerlingen kennis van het metrum bij te brengen.11 Net als de aan Cato (234-
149 v. Chr.) toegeschreven Disticha behoorde het werkje tot de canon van Latijnse 
schoolteksten. Nog in de zestiende eeuw werd het gebruikt. De Deventer druk-
ker Pafraet liet in 1515 het Tobiae liber continens praecepte boni vivendi drukken, 
dat zeer waarschijnlijk bedoeld was voor de leerlingen van de Latijnse school in de 
stad.12 

9    Van Oostrom 1996b, 291-303. 
10   Geciteerd in: Ibidem, 301.
11   Ibidem, 303; Boureau, 1998, 183.
12   Tobiae liber, ca. 1515.
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De populariteit van Tobias als voorbeeld voor liefdadigheid was in de late mid-
deleeuwen in de eerste plaats gerelateerd aan zijn handelen met betrekking tot het 
begraven van de doden. Daarmee stond hij aan de basis van het zevende werk van 
barmhartigheid, dat in de twaalfde eeuw bij pauselijk decreet officieel aan het rijtje 
uit Mattheüs 25 was toegevoegd. In verschillende catechetische teksten werd in dit 
kader naar hem verwezen, zoals in Des conincs summe.

Ook uit de toespraak tot zijn zoon Tobias, afkomstig uit het vierde hoofdstuk 
van het Bijbelboek, werd regelmatig geciteerd. Het is een rede vol levenslessen en 
vermaningen aan de jongeman. Zo wordt zoon Tobias onder meer opgedragen 
zijn moeder te eren, te leven naar de geboden van God, gerechtigheid hoog in het 
vaandel te hebben, zich verre te houden van onrecht en een vrome echtgenote te 
kiezen. Tussen deze lessen door brengt Tobias ook de omgang met de armen ter 
sprake. Daarbij maant hij zijn zoon onder meer tot liefdadigheid en het geven van 
aalmoezen. 

Geven naar vermogen

Een van de raadgevingen die de oude Tobias aan zijn zoon deed had betrekking op 
de omvang van de gift: de hoeveelheid geld die men aan aalmoezen diende te beste-
den. Het betrof een punt dat in verschillende laatmiddeleeuwse teksten aan de orde 
kwam. Tobias had in zijn toespraak zijn zoon geadviseerd te geven naar vermogen. 
Mocht hij in de toekomst over grote rijkdom komen te beschikken, dan diende hij 
daarvan overvloedig aalmoezen uit te delen. Ook indien hij weinig zou bezitten 
mocht hij niet terughoudend zijn, maar moest hij het weinige dat hij had delen met 
de armen. In moralistisch-didactische werken was dit een van de Bijbelpassages 
waarmee de opvatting werd onderbouwd dat men diende te geven naar vermogen. 

Thomas van Aquino was in zijn Summa theologiae al op dit punt ingegaan. Alle 
menselijk handelen, dus ook het geven van aalmoezen, diende in overeenstemming 
te zijn met de rede. Natuurlijk was het uiteindelijk het beste om ‘arm te zijn met 
Christus’ en dus alles in één keer weg te schenken. Wanneer men echter niet geroe-
pen was tot een religieus leven, was excessief geven, dat is: meer dan dat men eigen-
lijk kon missen, onredelijk en zelfs zondig. Het zou immers tot wanorde en chaos 
leiden wanneer iedereen dit zou doen. Ieder mens diende uitsluitend te geven van 
zijn overschot en overvloed. Men moest geven in overeenstemming met zijn posi-
tie binnen het maatschappelijk bestel. Alleen zo waren harmonie en stabiliteit ge-
waarborgd.13 Aquino’s invulling van de notie van overschot in relatie tot het geven 
van aalmoezen hield aldus het midden tussen enerzijds de stelling dat een christen 
alles moest weggeven aan de armen – de opdracht die Jezus volgens Mattheüs 19:21 
aan de rijke jongeling had gegeven – en anderzijds het idee dat iedereen vrij was te 

13   Pope 1991, 177-180.
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bepalen wat hij van zijn legitieme eigendom wilde weggeven. In die zin fungeerde 
de notie als een, zij het weinig concrete, indicatie van wat iemand moreel verplicht 
was te geven.14 

Dat de omvang van iemands rijkdom van invloed moest zijn op de grootte van 
zijn aalmoezen, was een opvatting die in verschillende catechetische teksten is te-
rug te vinden. ‘Hebder voel guets, soe suldi myldelic gheven den ermen ende hoer 
ghebrec versien; hebbe di luttel, soe sulder dat luttel blidelick den armen gheven’, 
aldus het Cancellierboeck met een verwijzing naar Tobias.15 In de Dietsche doctri-
nale houdt Boendale zijn lezerspubliek voor: 

Altoes hebt, in elke stede,
Op die arme ontfermechede.
Ende sidi van goede rike,
Soe gheeft hem dan meldelike.
Es u goet oec clene gheacht,
Soe gheeft hem dan na u macht,
Alsoe die goede Tobias
Sinen sone leerde, alsic las.16

Men diende te geven naar vermogen: van wie veel had werd meer verwacht dan van 
de arme. Het was een gedachte die treffend paste binnen het bredere ideeëncom-
plex over het naast elkaar bestaan van armen en rijken als onderdeel van de door 
God geschapen sociale orde. Terwijl deze verschillen in materiële welstand en sta-
tus in het hiernamaals natuurlijk opgeheven zouden worden, was de coëxistentie 
van arm en rijk op aarde een gegeven. Tegelijkertijd gold voor rijkerbedeelden dat 
zij de plicht hadden te delen. Hoe meer men bezat, hoe meer men af moest staan 
aan de medemens in nood. 

Het is interessant te zien hoe deze plicht werd uitgewerkt in verschillende veer-
tiende- en vijftiende-eeuwse leerdichten. Enerzijds klonk daarin de oproep door 
tot liefdadigheid en het mijden van gierigheid. Anderzijds gingen dergelijke oproe-
pen vaak vergezeld van de nuchtere opmerking dat dit niet betekende dat men alles 
moest weggeven en dat men in dit opzicht vooral maat moest houden. Daarvoor 
werd overigens over het algemeen een andere motivatie gegeven dan scholastici als 
Aquino hadden gedaan. Niet zozeer het maatschappelijk perspectief en het behoud 
van de sociale orde stonden centraal, als wel de belangen van de individuele gever. 
Zo wijst Boendale in de Der leken spieghel op de plicht tot naastenliefde. Die vrij-
gevigheid echter wordt onder verwijzing naar Cato begrensd door een gezonde 
mate van eigenliefde: 

14   Ibidem, 179.
15   Cancellierboeck 1931, 179.
16   Dietsche doctrinale 1842, 36-37, r. 740-747.
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En mint niemene zo zere,
Ghi en mint u selven mere.
Die sijns selfs orbare laet
Om dinc die enen andren baet,
Dat en hoort der wijsheit niet toe.
Hebt enen andren lief alsoe
Dat ghire niet in en wert ghescaet:
Soe doedi dat Cathoen raet.17 

In de Middelnederlandse vertaling van het Ludus scacorum wordt bij de bespre-
king van de deugd milddadigheid eveneens de noodzaak van evenwicht en mate be-
nadrukt. Het gaat om het maken van de juiste afwegingen: het geven van materiële 
goederen is op zichzelf niet moeilijk. De vraag is evenwel wanneer, hoeveel, hoe, 
wie, waarom, wat en waar men moet geven. Voor het in acht nemen van al deze 
punten is de nodige ‘vroedheit’ vereist. Het is immers dwaas de ene dag zoveel te 
geven dat men de andere dag zelf moet bedelen.18 Daarom moet iemand die mild 
is niet meer geven ‘dan zijn staet vermach’. Geen largesse en vrijgevigheid dus bo-
ven vermogen. Een gift die op deze manier gegeven wordt moet dan wel met blijd-
schap, vanuit een goed hart en vanuit de juiste motieven worden gegeven. Het zijn 
deze gevers die door God worden bemind. 

Toonbeeld van lijdzaamheid

In laatmiddeleeuwse catechetische teksten wordt Tobias als gezegd vooral aange-
haald in de context van het zevende werk van barmhartigheid en zijn opmerkingen 
over het geven van aalmoezen in relatie tot rijkdom en bezittingen. Sommige tek-
sten refereren nog aan een andere eigenschap van de oude man, namelijk het ge-
duld dat hij tentoonspreidde in moeilijke situaties. In een collatie over Tobias die 
in 1486 samen met andere devote titels in Haarlem werd gedrukt, wordt hij expli-
ciet als voorbeeld genoemd:

Ende onsen here lyet hem dese becoringhe der blyntheit toecoemen al daer om op dat si-
nen naecomelinghen ghegehuen worde een exempel sijnre lijdsamicheit ende verduldi-
cheyt als oeck ghesciede den goeden hyelyghen yob.19 

In zestiende-eeuwse humanistische kringen kwam het accent meer en meer te lig-
gen op de lijdzaamheid die Tobias senior – net als die andere beroemde lijder, Job 
– in alle ellende getoond had. Ondanks zijn leven in ballingschap en zijn blindheid 
had hij immers volhard in geduld en vertrouwen op God. 

De deugdzaamheid van Tobias komt aan de orde in twee series die Maarten van 
Heemskerck en Dirck Volckertsz Coornhert in de jaren vijftig van de zestiende 

17   Der leken spieghel 1844-1848, III, 3, 217-224. Aangehaald in: Den Duytschen Cathoen 1998, 57.
18   Dat scaecspel 1912, 53-54; Van Herwaarden 1994, 312-313.
19   Tobias 1486, f. A4r. 
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eeuw vervaardigden. Een ervan is zelfs geheel aan scènes uit zijn leven (en dat van 
zijn zoon) gewijd.20 In de serie Patientiae Triumphus is eveneens een afbeelding 
van Tobias opgenomen.21 Voorop in deze triomftocht van lijdzame en geduldige 
helden gaat Patientia. Zij is afgebeeld met een groot schild, dat verwijst naar haar 
rol in de strijd tegen de wisselvalligheden van het leven.22 Daarnaast lopen zowel 
Job als Tobias mee in de reeks van geduldige en lijdzame helden. Beiden hadden 
te kampen gehad met rampspoed, waardoor zij al hun bezittingen waren kwijtge-
raakt. De oude Tobias had bovendien zijn gezichtsvermogen verloren. In de La-
tijnse teksten die de figuren vergezellen, wordt verhaald hoe zij door het geloof 
deze beproevingen standvastig verdroegen en hun vertrouwen op God stelden. 

De serie van Van Heemskerck was wijdverspreid en tot in de zeventiende eeuw 
verschenen er herdrukken van.23 Dat de verspreiding niet tot prenten beperkt bleef, 

20   Veldman 1986, 44. Erasmus had in zijn Carmina selecta al een Elegia de Patientia opgenomen, waarin de 
triomf van de lijdzaamheid werd bezongen en daarbij verwezen naar de Bijbelse figuren Job en Tobias. Veldman 
1986, 37.
21   Ibidem, 36-46.
22   Ibidem, 38.
23   Ibidem, 37.

Afb. 17 Dirck Volckertsz Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De triomf van Tobias. 
Uit de serie Patientiae Triumphus, gravure, Haarlem 1559 (Amsterdam, Rijksmuseum).

Boele.indb   171 07-01-13   15:21



172 5 Navolgenswaardige modellen

blijkt uit een aantal glasruitjes (1611) in een huis in de Assenstraat in Deventer, 
waarop de serie staat weergegeven, zij het met Nederlandse bijschriften.24 Eige-
naar van dit huis was de Deventer burgemeester Johan Heynck (ca. 1525-??), de 
grootvader van de latere dichter-dominee Jacobus Revius. Heynck was een voor-
aanstaand figuur in Deventer en bekleedde jarenlang bestuursfuncties. Daarnaast 
was hij provisor van het Heilige Geest-Gasthuis en van het Burgerweeshuis. Zijn 
vrouw, Wyntgen Roeck, kende Coornhert via haar stiefvader Hendrick van Mar-
ckel. Het is niet onwaarschijnlijk dat Heynck in zijn jonge jaren ook zelf contact 
heeft gehad met de Haarlemse humanist. In ieder geval liet hij, als overtuigd pro-
testant, in 1611 de raampjes met de voorbeelden van lijdzaamheid aanbrengen in 
de ramen van zijn huis.25 

Eerder al had Macropedius in zijn Lazarus mendicus de blinde Tobias gepresen-

24   Nalis 1988, 11-51.
25   De Bruijn 2012, 40-44. Vermoedelijk heeft Heynck de ramen cadeau gekregen van de twee echtparen die 
op de ruitjes vermeld staan.

Afb. 18 Glasruitjes (1611) uit de Assenstraat in Deventer met fragmenten uit de reeks Patien-
tiae Triumphus (Deventer, Deventer Musea).
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teerd als een toonbeeld van lijdzaamheid.26 In het spel wordt de arme bedelende 
Lazarus opgeroepen geduldig te blijven in zijn ellende en lijden. Daarbij wordt hij 
gewezen op Job en Tobias senior als de grote voorbeelden van lijdzaamheid in tij-
den van tegenslag: 

Maar ik bezweer u, zorg dat de ellende die ge ondergaat of nog zult ondergaan, uw geest 
niet ondermijnt, maar dat ge alle tegenslagen overwint met passend geduld. We denken aan 
de melaatse Job en aan de blinde Tobias. Door hun geloof, door hun zachtzinnigheid en 
door hun duldzaamheid verdienden zij de vriend en de zoon genoemd te worden van de 
algoede en opperste drieënige God.27

Ook Lazarus bleef volharden en toonde hoe een leven in lijdzaamheid en geloof 
concreet vorm kregen. Ondanks zijn lege maag en de ondraaglijke pijnen die hij 
vanwege zijn zweren en darmkolieken te verduren had, werd hij niet opstandig en 
bleef hij geduldig. In spel wordt dit in verschillende scènes benadrukt. Als reactie 
op de hierboven geciteerde raadgeving noemt Lazarus het zijn plicht om boven al-
les de deugd te eerbiedigen en geduld te oefenen. Met geduld had hij zich tot nu toe 
als met een schild gewapend tegen tegenslagen. Hij spreekt bovendien zijn intentie 
uit deze deugd, die hij van God zelf heeft ontvangen, nog verder te ontwikkelen. 
Daardoor kan hij berusten in zijn omstandigheden. Sterker nog, hij beschouwt het 
als een troost dat God hem met ellende treft: ‘Want Hij straft wie Hij bemint en 
kastijdt de kinderen die hij als de Zijne erkent’ (Spreuken 3:11-12). 

Tot in de zeventiende eeuw bleven teksten verschijnen waarin Tobias senior en 
junior werden aangeprezen als voorbeelden van deugdzaam leven. Hoewel tijdens 
de Dordtse Synode van 1618/1619 was bepaald dat hun verhaal niet tot de canon 
van de Bijbel behoorde, werd het boek samen met andere apocriefe boeken toch 
opgenomen in de Statenvertaling van 1637. Naast de verspreiding via Bijbeluitga-
ven verschenen er boekjes waarin de deugden van vader en zoon als navolgens-
waardige eigenschappen werden gepresenteerd. Een voorbeeld hiervan is Die histo-
rie vanden ouden Tobias ende zynen soone den jongen Tobias, dat in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw onder meer in Amsterdam (1617), Delft (1621) en Gouda 
(1647) werd gedrukt. De titelpagina prijst het aan als een werk vol ‘schoone leerin-
gen’ over het onderwijs van een vader aan diens zoon en de gehoorzaamheid van 
een ‘godvreesende kint’ aan diens vader.28 De wederwaardigheden van beiden bo-
den zo een aanknopingspunt voor de overdracht van levenslessen van diverse aard. 

Dit blijkt ook uit dramatiseringen van het verhaal. De Haarlemse schoolmeester 
Schonaeus schreef een toneelstuk over Tobias, dat onder de titel Tobaeus in 1570 
voor het eerst werd gedrukt en in de zeventiende eeuw samen met zijn Judith nog 

26   Macropedius 1992, 133-138, r. 254-286.
27   Ibidem, 132-135.
28   Die historie vanden ouden Tobias 1617.
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verschillende herdrukken zou beleven.29 Schonaeus’ collega in Den Bosch, Petrus 
Vladeraccus, maakte eveneens een Latijnstalig spel van het bekende Bijbelverhaal, 
dat volgens hem al op de lagere school aan de kinderen werd geleerd.30 In het stuk, 
dat in 1598 werd uitgegeven door de Bossche drukker Van Turnhout, ligt de na-
druk op de lijdzaamheid van Tobias senior en de kuisheid van diens zoon. Op de 
titelpagina worden de twee aangeprezen als toonbeelden van vroomheid en deugd 
en een ‘waarlijk duidelijk voorbeeld […] van kuisheid in het huwelijk en volhar-
ding in tegenspoed’.31 Het zijn de voornaamste deugden waarmee vader en zoon 
vanaf de zestiende eeuw werden geassocieerd. De liefdadigheid die de oude Tobias 
betoond had aan de armen werd echter ook niet vergeten en komen in Vladerac-
cus’ stuk ter sprake. 

In de openingsmonoloog dankt Tobias God voor de rijkdom die hij mag genie-
ten, zodat hij in staat is voor zijn arme broeders te zorgen. Hij begraaft met gevaar 
voor eigen leven een dode en nodigt zijn geloofsgenoten uit voor de maaltijd.32 In 
het koorlied dat Vladeraccus aan de eerste scène toevoegde, komt deze maaltijd 
nog eens ter sprake. Overdaad is uit den boze, maar een feestmaaltijd op zijn tijd 
is niet verkeerd. Juist de cohesiebevorderende werking van het samen eten wordt 
in het lied benadrukt. Maaltijden versterken de ‘onderlinge liefdesband’. Wanneer 
daarbij ook nog eens een arme wordt uitgenodigd is Christus zelf aanwezig.33

Rond 1600 werd Tobias senior behalve als icoon van geduld en godsvertrou-
wen dus nog steeds naar voren geschoven als voorbeeld van naastenliefde. Toch 
gebeurde dat minder vaak dan voorheen. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in 
de sterke associatie van Tobias met het zevende werk van barmhartigheid. Predi-
kanten moesten weinig hebben van de katholieke rituelen rond dood en begrafenis 
en het begraven als daad van liefdadigheid werd dan ook afgewezen.34 Wat even-
eens kan hebben bijgedragen aan de verminderde populariteit van Tobias waren de 
veranderingen die zich in de loop van de zestiende eeuw in het armenzorgdiscours 
voordeden. Hierin gingen nieuwe voorbeelden circuleren, waarvan de barmhartige 
Samaritaan en de eerste christengemeenten de bekendste waren.

5.3  De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan is de hoofdpersoon uit een andere bekende parabel uit 
het Lukasevangelie (Luk. 10:25-37). In humanistische kringen en tijdens de Refor-

29   Schonaeus 1595. 
30   Dit schrijft Vladeraccus althans in de inleiding. Vladeraccus 2001, 80, r. 28-31.
31   Vladeraccus 2001, 71. Vertaling: Bressers ca. 1975.
32   Vladeraccus 2001, 82-83.
33   Ibidem, 87.
34   Harding 2002, 5.
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matie groeide de belangstelling voor deze figuur. Een voorbeeld vormt het schilde-
rij dat Maarten van Heemskerck rond het midden van de zestiende eeuw maakte. 

Tegen de achtergrond van de stad Rome zijn episodes uit de parabel weergege-
ven. In de rechterhoek is te zien hoe een man een gewonde reiziger verzorgde om 
hem vervolgens mee te nemen op zijn paard. Vermoedelijk had het schilderij in de 
zestiende eeuw een plek in het Haarlemse Sint-Jansklooster. Hoewel de Johannie-
ters in Haarlem niet over een eigen hospitaal of gasthuis beschikten, was de zorg 
voor zieken en armen wel een van de algemene doelstellingen van de orde.35 Later 
werd het Sint-Elizabethgasthuis eigenaar van het schilderij, een gegeven waaruit 
de verbinding tussen de parabel en de armenzorgpraktijk nog sterker naar voren 
komt.36 Uit dezelfde periode stamt een uit vier prenten bestaande serie over de pa-
rabel die Van Heemskerck samen met Coornhert maakte. Op het blazoen dat hij 
ontwierp voor de Haarlemse rederijkerskamer Lieft Boven Al stonden eveneens 

35   Van Bueren vermoedt dat het schilderij eigendom was van de commandeur van de orde Philips van 
Hogesteyn. In het register van de bezittingen van het klooster dat in 1572 werd opgemaakt wordt althans 
gesproken van een tafereel van de barmhartige Samaritaan. Van Bueren 1993, 119, 168, 288-290.
36   Wanneer dit precies gebeurd is, is niet duidelijk.

Afb. 19 Maarten van Heemskerck, Landschap met de barmhartige Samaritaan, olieverf op 
paneel, Haarlem ca. 1550 (Haarlem, Frans Hals museum).
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scènes uit het Bijbelverhaal weergegeven.37 Kennelijk was de barmhartige Samari-
taan uitgegroeid tot de belichaming bij uitstek van naastenliefde en in praktijk ge-
brachte liefdadigheid.

De plicht tot naastenliefde

In de laatmiddeleeuwse exegese werd de parabel vooral soteriologisch uitgelegd.38 
De reiziger die op weg naar Jeruzalem was overvallen en voor dood was achterge-
laten, werd gelijkgesteld met de mens. Ten prooi gevallen aan duivelse machten en 
dodelijk gewond vanwege zijn zonden, was die eveneens meer dood dan levend. 
De priester en de leviet, respectievelijk geïnterpreteerd als de Wet (inclusief de pro-
feten) en de oudtestamentische tempeldienst, wilden (of konden) niets voor hem 
doen. De barmhartige Samaritaan stond in deze uitleg voor Christus zelf, die de 

37  Veldman 1977, 123-132.
38   Klemm 1973, 16, 28.

Afb. 20 Dirck Volckertsz 
Coornhert naar ontwerp 
van Maarten van Heems-
kerck, barmhartige Sama-
ritaan verzorgt de won-
den. Uit de serie Gelijkenis 
van de barmhartige Sama-
ritaan, gravure, Haarlem 
1549 (Amsterdam, Rijksmu-
seum).
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hemel had verlaten om met Zijn bloed en leven de zondige mens te redden. 
Ook onder humanisten en hervormers treffen we deze allegorische interpreta-

tie aan. Toch werd de parabel in de zestiende eeuw overwegend moreel geïnter-
preteerd en verbonden met de plicht tot naastenliefde.39 Dat hangt samen met de 
bredere context van het hoofdstuk in het Lukasevangelie, waarbinnen de parabel 
thans meer dan voordien werd geplaatst.40 Jezus bracht de Samaritaan ter sprake 
in een onderhoud met een joodse Schriftgeleerde. Die had hem gevraagd hoe hij 
het eeuwige leven kon verkrijgen. Hierop had Jezus hem gewezen op het volbren-
gen van het liefdegebod: het liefhebben van God en de naaste. Op de vraag van de 
Schriftgeleerde wie dan zijn naaste was, had Jezus de parabel verteld om vervolgens 
weer terug te koppelen naar het leven van de geleerde: ‘Doet u dan voortaan net 
zo’ (Luk. 10:37). De wijze waarop de Samaritaan de gewonde reiziger langs de weg 
had verzorgd gold als exemplum van het ethische gebod ieder mens zonder aanzien 
des persoons te bejegenen. Erasmus gaf in zijn Parafrases dezelfde uitleg aan de pa-
rabel. De priester en leviet werden afgeschilderd als de belichamingen van hoog-
moed, gerichtheid op uiterlijkheden en ceremonies en vooral gebrek aan naasten-
liefde. Het was juist de liefde tot de medemens die in de parabel werd gepredikt en 
tot ‘ethische Forderung allgemeiner Menschlichkeit’ werd gemaakt.41 Alle mensen 
waren vanuit heilshistorisch oogpunt naasten van elkaar. De traditie van allegori-
sche interpretatie waarin de parabel een beeld was voor de redding van de zondaar 
door Christus viel eenvoudig te verbinden met de morele uitleg. Het was immers 
mogelijk de barmhartigheid van de Samaritaan niet alleen als type van Christus’ ge-
nade te beschouwen, maar tevens als middel om die te verkrijgen. 

Aanvankelijk werd de parabel door protestanten en katholieken verschillend ge-
interpreteerd.42 Aanhangers van de gereformeerde religie gebruikten de parabel 
in hun kritiek op pastoors en andere katholieke zielzorgers. In de inleiding op het 
troostboekje van Willem Claesz de Volder bijvoorbeeld wordt scherpe kritiek ge-
leverd op de pastoor die nalaat om op bezoek te gaan bij de zieke Lazarus. De gees-
telijke heeft daar geen tijd voor omdat hij de getijden moet bidden, doden moet be-
graven en requiemmissen moet lezen. Wanneer geestelijken nalaten voor de naaste 
in nood te zorgen, zit er niets anders op dan dat gewone gelovigen dat zelf gaan 
doen. Of zoals het personage Tobias dat verwoordt: 

God heeft een ighelijck beuolen op sijnen naesten goede achtinghe te hebben. Dewijl dan 
onse gheestlicke prelaten, Leuiten ende papen, den armen bedroefden, ghewonden ende 
verlaten menschen vorby gaen, ende niet en achten, so laet ons dat exempel vanden goe-
tertieren Samaritaen ter herten nemen ende den armen (na onsen vermoghen) dienen, ende 
troostelick sijn, ende sien na onse godloose mispapen niet meer omme.43

39   Veldman 1987, 193-210.
40   Klemm 1973, 39-40.
41   Ibidem, 33.
42   Ramakers 1998, 157. 
43   De Volder 1557, f. B3r.
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De katholieke geestelijkheid wordt hier expliciet geïdentificeerd met de leviet en de 
priester die de mens in nood achteloos passeren, terwijl de lezer wordt opgeroepen 
het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan te volgen. 

Christus als Samaritaan

Al komen dergelijke anti-katholieke invullingen tot in de zeventiende eeuw voor, 
ze waren niet dominant en de parabel werd zowel door katholieken als protestan-
ten aangehaald om mensen op te roepen tot liefdadigheid. Hoe sterk de figuur van 
de barmhartige Samaritaan in het spreken over liefdadigheid was, bleek tijdens de 
Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606. In verschillende bijdragen wordt hij als 
navolgenswaardig voorbeeld naar voren geschoven. De rederijkers uit Schiedam, 
Katwijk, Amsterdam, Haastrecht en Ketel presenteerden tijdens hun respectieve-
lijke intredes de parabel van de barmhartige Samaritaan als een voorbeeld van de 
barmhartige mens.44 

Ook in de spelen wordt de barmhartige Samaritaan opgevoerd. Zo wordt de pa-
rabel in het spel van de Leidse Witte Acoleyen verbeeld in een toog. Aanleiding is 
een vraag van de protagonist van het spel, Gelthebbend Mensch, wie eigenlijk zijn 
naaste is. Het antwoord op deze vraag zal hem ‘figuyrlick’ worden gegeven. Daar-
op krijgt Gelthebbend Mensch een vertoning te zien van een reiziger die zwaarge-
wond langs de kant van de weg ligt. Terwijl priester en leviet onverschillig en on-
bewogen voorbijlopen, is het de Samaritaan die ontstoken door liefde en vol me-
delijden de gewonde man met olie en wijn verzorgt. Na een uitvoerige bespreking 
van het tableau volgt de uitleg:

Tis Christus die ons nu door dit exempel leert,
Die van ons hier begeert, de naeste hier te achten,
Al die nu in noot zijn. Dies wilt naer dees’ Liefd’ trachten.
Dencet den Samaritaen is Christus selfs present,
Die ons al heeft verlost van ’teeuwich helsch torment.
Helpt dan uyt haer elend die van ons troost behouven,
Daer is gebreck van als, den noot doet haer bedrouven, 
So veel gebrecklick volkc als hier nu is alom.
Die schier stijff en lam sijn, haer is een groote som.
Hoort doch al sonder rom, haer roupen, suchten, kermen!
Een schande waert voor ons, so wy haer niet ontfermen.
Schout doch die schand’, o vrient! Beraet u met ons twee.45

Christus als de barmhartige Samaritaan wordt hier als navolgenswaardig aangepre-
zen. In deze uitleg is de Samaritaan de belichaming van Christus zelf. Hij wordt 

44   Ramakers 1998, 157-159.
45   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Z4v. 
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hiermee het prototype van de ware gever. Vanwege Zijn menswording en sterven 
voor de zondige mensheid was Christus immers de verpersoonlijking van onbaat-
zuchtige naastenliefde. En zoals Jezus aan de mens Zijn liefde had bewezen, zo 
diende de geredde gelovige op zijn beurt de naaste in nood bij te staan.

Hier wordt een interessante verschuiving zichtbaar ten opzichte van het laat-
middeleeuwse spreken over de potentiële weldoener, de arme en Christus. Daarin 
werd Christus eveneens als exemplarisch beschouwd, maar dan niet door hem te 
vergelijken met de Samaritaan maar met de overvallen man, het type van de arme 
dus. Wie hem hielp, had Christus zelf geholpen. Typerend in dit kader is het motief 
van de ‘getransformeerde bedelaar’ dat in verschillende veertiende- en vijftiende-
eeuwse exempla is terug te vinden.46 Na ontvangen weldaden openbaarde de be-
delende arme zijn ware goddelijke identiteit aan de tot dan toe niets vermoedende 
gever. In het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan bevindt Christus zich niet 
aan de kant van de arme, maar wordt Hij juist geïdentificeerd met de weldoener en 
gepresenteerd als de liefdadige gever.

De barmhartige Samaritaan fungeerde zo vanaf de zestiende eeuw als een be-
langrijk voorbeeld van liefdadigheid. De aandacht voor deze figuur sloot aan bij 
de belangstelling in humanistische kringen voor het actieve, deugdzame leven. De 
zorgzame Samaritaan vormde het voorbeeld van naastenliefde bij uitstek. Ook in 
protestantse kringen werd hij een geliefde figuur. Het verrichten van liefdadigheid 
maakte deel uit van het leven van de dankbaarheid dat de gelovige na zijn verlos-

46   Zie ook hoofdstuk 7.

Afb. 21 Anoniem, De barmhartige Samaritaan tijdens de intrede van De Roo Roosen uit 
Schiedam, houtsnede uit Const-thoonende Iuweel 1607 (Groningen, Universiteitsbiblio-
theek).
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sing had te leven. Zoals hijzelf door Christus was gered, zo diende hij diens voor-
beeld na te volgen en zorg te dragen voor zijn medemens in nood.

5.4  De eerste christengemeenten

Een nieuw voorbeeld ten slotte dat in de loop van de zestiende eeuw in het spreken 
over armenzorg zijn intrede deed, was dat van de eerste christengemeenten, zo-
als die onder meer in het Bijbelboek Handelingen beschreven werden. De belang-
stelling voor deze gemeenten hing nauw samen met de opkomst van doperse, lu-
therse en calvinistische gemeenschappen met hun grote interesse voor de gang van 
zaken binnen de Vroege Kerk. Zoals laatmiddeleeuwse vernieuwingsbewegingen 
voor haar hadden gedaan, greep de Reformatie terug op het model van de chris-
tengemeenten in Jeruzalem en Klein-Azië. Zowel Handelingen als de brieven van 
de apostel Paulus fungeerden als belangrijke bron. Een van de onderwerpen die in 
deze verhalen aan de orde kwamen was de wijze waarop rijke en arme gemeente-
leden elkaar bijstonden. Handelingen vermeldt hoe rijke leden van de gemeente in 
Jeruzalem hun akkers en huizen verkochten. De opbrengst daarvan schonken zij 
aan de apostelen, die op hun beurt zorg droegen voor verdeling onder de armen. 
Ook Paulus doet in zijn brieven – onder meer in die aan de gemeenten van Korin-
the en Galatië – aanbevelingen over de zorg die leden voor elkaar en voor geloofs-
genoten elders moeten dragen.

Een spiegel voor gereformeerden

Hoe de eerste christengemeenten als navolgenswaardig voorbeeld voor liefdadig-
heid konden worden ingezet is terug te zien in een uit het Frans vertaalde preek van 
Jean Taffin die in 1591 door de Haarlemse drukker Gilles Rooman onder de titel 
Vermaninghe tot liefde ende aelmoesse ende van de schuldighe plicht ende troost 
der armen werd gedrukt. De in Genève opgeleide Taffin was van 1586 tot 1589 
predikant geweest van de Waalse gemeente in Haarlem en vervolgens naar Am-
sterdam vertrokken. In deze plaats had hij ook de betreffende preek gehouden. De 
Vroege Kerk komt daarin verschillende malen aan de orde. De praktijk van liefda-
digheid die binnen de vroege gemeenten werd beoefend en ook aan geloofsgenoten 
elders werd betoond, was een voorbeeld voor zestiende-eeuwse gelovigen. Chris-
tenen, in het bijzonder zij die vanwege hun belijdenis lid waren van de Gerefor-
meerde Kerk, moesten zich eraan ‘spiegelen’.47 De liefdadigheidspraktijk binnen de 
eerste christengemeenten diende zijn toehoorders en lezers letterlijk voor ogen te 
staan en moest hun gedrag tegenover de arme naaste bepalen. Taffin noemt in het 

47   Taffin 1591, 29. 
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bijzonder de rijken en kooplieden. Wanneer zij bij zichzelf lauwheid in barmhar-
tigheid bespeurden, moest de herinnering aan de vrijgevigheid van de eerste chris-
tengemeenten schaamte teweegbrengen. 

Ook de opmerking dat de eerste christengemeenten alles deelden, zoals in het 
boek Handelingen beschreven staat, wordt in dit kader besproken. Taffin refereer-
de vooral aan dit punt om te laten zien hoever hedendaagse christenen van dit ide-
aal waren afgeweken: 

Het soude huydensdaechs als een bespottelijcke sake zijn, so yemant zijn huys oft eenighe 
ander erve vercochte, om den Armen by te staen: alsoo verre zijn nu de Christenen van de 
plicht der liefde ende barmhertigheyt vervreemt ende geweken.48

Binnen de gereformeerde leer was individueel bezit op zichzelf niet illegitiem. 
Ideeën over de gemeenschap van geld en goederen werden al snel geassocieerd met 
doperse praktijken. Ook Taffin keurt persoonlijke rijkdom niet af. God laat som-
migen ‘heerlijcker ghecleedt’ gaan en ‘leckerlijcker’ eten dan anderen. Echter, ie-
mand die zich wil kleden met fijn laken, dient ervoor te zorgen dat de armen in ie-
der geval grof laken kunnen dragen. En wie wittebrood wenst te eten, moet de ar-
men op zijn minst met roggebrood hun magen laten vullen.49

Grensoverschrijdende liefdadigheid

Het betonen van liefdadigheid bleef in de eerste christengemeenten bovendien niet 
beperkt tot de leden van de eigen gemeente. Het is behoorlijk, zo houdt de predi-
kant zijn publiek voor, ‘dat wy onse liefde ende barmherticheyt wtstrecken oock 
tot d’andere Gemeynten, den welcken de middelen ontbreken, waer mede sy den 
noodt haer Armen souden moghen verlichten’.50 De gemeenten Macedonië, Achaje 
en Antiochië dienen in dit verband als voorbeeld. Ze hadden zich boven hun ver-
mogen ingezet voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Daarnaast verwijst hij naar 
een opdracht die Paulus gaf aan de christenen in Korinthe, namelijk om elke eerste 
dag van de week geld opzij te leggen voor hun geloofsbroeders en -zusters in Ju-
dea.51 In dit opzicht fungeerden zij volgens Taffin als navolgenswaardig voorbeeld 
voor zijn tijdgenoten die evenals hun voorgangers steun en bijstand hadden te ver-
lenen aan gemeenten elders.

Het voorbeeld van de eerste christengemeenten was niet alleen van toepassing op 
de gereformeerde geloofsgemeenschap. Het voorbeeld was breder inzetbaar. Dit 
blijkt onder meer uit een aantal bijdragen aan de Haarlemse wedstrijd van 1606. 
Daarin worden de apostolische gemeenten verschillende keren genoemd. In het 

48   Ibidem, 31. 
49   Ibidem, 28. 
50   Ibidem, 33-34. 
51   Ibidem, 34. 
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winnende spel van de Leidse Acoleyen werd de protagonist van het spel, Geltheb-
bend Mensch, gewezen op de liefde die heerste in de eerste christengemeenten. Hij 
moest hun voorbeeld volgen:

Op ’tgeen in d’eerste Kerck geschiede, wilt wel letten:
Der christen gelt en goet was al gemaecet gemeen.
Die het minst achter hiel, die raeceten in geween.
Dees lieffde suyver reen wilt nimmermeer vergeten.52

In het refrein van de Haselieren uit Hazerswoude klinkt een soortgelijke oproep: 
‘Der eersten kercken leden laet die gheluckelic / Als exempelen aen u Conscientie 
zijn ghepast’.53 De liefdadigheid van de eerste christengemeenten moest onthouden 
worden. Sterker nog: ze moest in het geweten worden opgeslagen om vandaaruit 
het gedrag ten opzichte van de arme naaste te bepalen.

Tijdens de Haarlemse wedstrijd werden deze gemeenten overigens niet alleen 
omwille van hun liefdadigheid genoemd. In het zojuist geciteerde spel van de Leid-
se rederijkers komen de vroege kerken aan het einde van de opvoering nogmaals 
ter sprake. Dit gebeurde met een speciaal doel. Volgens een toneelaanwijzing richt-
te de kamer deze woorden namelijk rechtstreeks tot de toeschouwers die niet uit 
Haarlem afkomstig waren: 

De Macedoonsche kerck end’ van Achaya daer,
Hebben in noot, voorwaer, aelmoessen groot gegeven,
Om dat al d’armen vry en gerust souden leven,
Na Godes woord’ in de Ierusalemsche kerck.
O ghy die buyten stadt woont, gaet oock so te werck.
Neemt hier op d’armen merck, laet u schat sijn ontbonnen.
Dencet dat de deuchd’ hier heeft des viants cracht verwonnen.
Want Haerlem heeft voor ’tlant lijff en goet vroom gewaecht!54

Een aanzienlijk deel van de toeschouwers moet van elders – ‘buyten Stadt’ – af-
komstig zijn geweest. Men kwam van heinde en verre naar dit soort festivals. De 
deelnemende kamers alleen al waren in meerderheid van buiten de stad. Hoewel 
volgens de heersende opvatting iedere stad in eerste instantie verantwoordelijkheid 
droeg voor de eigen armen, werden niet-Haarlemmers geacht bij te dragen aan een 
project dat exclusief de Spaarnestad diende. Speciaal voor hen werd gewezen op 
het voorbeeld van de nieuwtestamentische gemeenten. Zoals de kerken van Ma-
cedonië en Achaje geld hadden ingezameld voor de armen in Jeruzalem, zo wer-
den de bezoekers van buiten opgeroepen loten te kopen voor de Haarlemse loterij.

52   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Bb4r.
53   Ibidem, f. X1r. Ook in andere spelen worden deze nieuwtestamentische gemeenten als navolgenswaardige 
voorbeelden aangehaald, bijvoorbeeld: Hazerswoude, f. S1v.; Amsterdam, f. Zz3v.; Gouda, f. Fff2r.; Leiden 
(Vlaamse kamer), f. D2v.
54   Ibidem, f. Bb2r.
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In de laatste twee regels van het citaat wordt bovendien de grond voor deze grens-
overschrijdende saamhorigheid genoemd. Terwijl Taffin refereerde aan de gemeen-
schap van geloofsbroeders en -zusters, schuiven de Leidse rederijkers een ander 
verbindend element naar voren. Zij wijzen op de moed die de Haarlemmers hadden 
getoond in de strijd tegen de ‘viant’, zoals gebleken was tijdens het beleg van hun 
stad in 1572-1573. Hun verzet wordt voorgesteld als een daad voor het ‘lant’, voor 
het grotere verband van de Republiek. Zoals de Haarlemmers zich toen hadden in-
gezet voor meer dan alleen hun eigen stad, zo zouden de bezoekers nu hetzelfde 
moeten doen door hun solidariteit te tonen met de Haarlemmers. Het gedeelde 
verleden en de strijd tegen een gemeenschappelijke vijand moesten meer dan voor-
heen verbondenheid scheppen over stadsgrenzen heen, ook op charitatief gebied. 

In tegenstelling tot individuele exemplarische figuren, vormden de eerste chris-
tengemeenten een collectief.55 Ze werden bij uitstek ten voorbeeld gesteld aan an-
dere gemeenschappen: kerkelijke gemeenten, een stad of zelfs een gewest. Mensen 
worden daarmee aangesproken op hun verantwoordelijkheid en zorgplicht voor 
de andere leden van het collectief waarvan zij samen deel uitmaken. Het behoren 
tot dezelfde gemeenschap bracht verplichtingen met zich mee ten opzichte van de 
andere leden van de groep. Het lichaam waarvan men deel kon uitmaken werd gro-
ter: van de kerkelijke gemeente naar de stad en vandaar zelfs naar het land. 

5.5  ‘Levendighe exempelen van deughden’

Tijdens de Haarlemse wedstrijd werd naast Tobias, de barmhartige Samaritaan en 
de eerste christengemeenten nog een vierde exemplarisch type ten tonele gevoerd. 
Het betreft de representant van de mens in het algemeen, van de ‘gewone man’, 
die door alle deelnemende kamers als protagonist van hun zinnespelen werd opge-
voerd. We zagen dit al in het spel van Lazarus ende Rijcke Wreck, waarin het per-
sonage dEenvoudiche Mensch de hoofdfiguur vormde en als tegenpool fungeerde 
van de rijke man. Het optreden van een dergelijk personage zorgde voor een realis-
tisch effect. In hem werd getoond hoe een abstracte deugd of leefregel in de prak-
tijk vorm kon krijgen. Zijn dagelijksheid sloot aan bij de belevingswereld van de 
toeschouwers, wat de toe-eigening moest vergemakkelijken.56 

55   In hoofdstuk 10 zal nog worden beschreven hoe een dergelijke notie concreet invulling kreeg in de col-
lec tes en hulpacties die vanuit de Gereformeerde Kerk werden georganiseerd voor noodlijdende protestantse 
gemeenten elders. 
56   Ramakers 2001b, 195.
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Een twijfelende mensfiguur

In alle spelen traden een en veelal twee representanten van de mens op.57 Tijdens 
de opvoering werden deze mensfiguren geconfronteerd met een verzoek iets af te 
staan voor de arme oude mannen. In eerste instantie reageerden zij vaak afwijzend. 
Natuurlijk waren zij geraakt, ontroerd en bedroefd over de nood van de armen. 
‘Hoe soud’ een Christ’lick hert sich doch bedroeven nijet / Dat daechlicx hoort 
en sijet de clachten deser armen’, aldus het personage met de sprekende naam Me-
nich Christenmensch in het spel van de Schiedamse kamer De Roo Rosen.58 Deze 
innerlijke bewogenheid nam echter niet weg dat er redenen waren geen gehoor te 
geven aan deze oproep, ‘excuses’ en ‘wtwegen zonder getal’, zoals het personage 
Sommighe in het Katwijkse spel het formuleerde, die hem ‘dickwils bestryden’.59

Het optreden van dergelijke onrustige en twijfelende mensfiguren is een terug-
kerend element in zinnespelen, zeker van de exemplaren die in wedstrijdverband 
werden opgevoerd. Als procedé moest het de toeschouwers herkenning bieden 
en aanzetten tot identificatie met de protagonist. In het vervolg van de opvoering 
dienden zij met hem een proces van inzicht en inkeer te doorlopen.60 Deels zal dit 
procedé gericht zijn geweest op de nog twijfelende toeschouwer die over de streep 
moest worden getrokken. Tegelijkertijd was de lotenverkoop voor de Haarlemse 
loterij al een aantal maanden aan de gang en was het te verwachten dat onder de 
bezoekers van het festival al de nodige lootjes verkocht waren. Het is de vraag of 
zij nog overtuigd moesten worden tot inleg in de loterij. Het lijkt in de spelen dan 
ook veel meer te gaan om het tonen van de instelling waaruit dit geven van geld 
ten behoeve van de oude arme mannen diende voort te komen. Van belang was 
de vorming van moreel hoogstaande individuen bij wie deugden als liefdadigheid 
en barmhartigheid waren geïnternaliseerd. Zo ontstond de garantie dat liefdadig-
heidsinstellingen als het oudemannenhuis ook in de toekomst over voldoende mid-
delen zouden kunnen beschikken.

Het overtuigings- of bekeringsproces van de hoofdfiguur vormt de grondstruc-
tuur van twaalf van de dertien spelen en kreeg gedurende de opvoering de nodige 
aandacht. Enerzijds gebeurt dat in de dialogen tussen de mens en de overige perso-
nages. Op die manier wordt de keuze voor of tegen liefdadigheid uitvoerig bedis-
cussieerd en becommentarieerd.61 In sommige spelen treden bovendien zogenoem-
de sinnekens op met sprekende namen als Gier en Spilzucht. Ze personifiëren de 
stemmen die de mensfiguur van binnen proberen te beïnvloeden en af te houden 
van liefdadigheid.62 Reacties op de aangevoerde tegenwerpingen worden hoofdza-

57   Zie voor een uitgebreide bespreking van de verschillende conventies van allegorisch toneel: Fleurkens 1994, 
44-54.
58   Const-thoonende iuweel 1607, f. N1r.
59   Ibidem, f. F4v. en f. I3v.
60   Ramakers 2001b, 195; Coigneau 2005, 249.
61   Zie over dit betoogelement in zinnespelen: Spies 1990, 139-150; Ramakers 2001b, 181-183.
62   Zie over de rol van sinnekes in het rederijkerstoneel: Hummelen 1958. 
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kelijk aangevoerd door personages met namen als Schriftuerlijcke Reden, tWoort 
des Heeren of Evangelisch Leeraer. Deze onderwijzende functie blijkt ook uit hun 
uiterlijk en de attributen die zij bij zich dragen. In sommige spelen gaan zij ‘als een 
leraar gekleed’ of dragen zij een boek (de Bijbel) bij zich. Voortdurend citeren en 
parafraseren zij Schriftplaatsen en/of Bijbelse autoriteiten om hun argumenten en 
motieven te onderbouwen.63 In zeven spelen worden zij vergezeld door personifi-
caties van deugden met namen als Godlijcke Liefde, Liefde tot zijn Naesten, Chris-
telycke Trouwe en Medoghent Hart die eveneens pleiten voor liefdadigheid. 

Onder invloed van deze woordenwisselingen kiest de protagonist na korte of 
langere tijd de oproep tot liefdadigheid te gehoorzamen. In tien van de dertien spe-
len treedt bovendien naast deze ‘positieve’ mensfiguur diens tegenpool op: perso-
nages als Gierige Vreck of Onbarmhertich Gemoet die ondanks alle argumenten en 
vermaningen volharden in hun weigering te delen met de armen. Aan de hand van 
beide mensfiguren konden zo twee tegenovergestelde exemplarische handelings-
modellen en vooral ook de uiteindelijke consequenties daarvan gedemonstreerd 
worden.64 Als zodanig vormden zij de ‘levendighe exempelen van deughden’ (en 
van ondeugden) waaraan Schrevelius in 1648 in zijn kroniek refereerde, die meer 
dan de loterijprijzen het publiek hadden overgehaald tot het kopen van lootjes.65

Financiële onzekerheid

Voor de beoogde werking die aan het kijken naar de spelen werd verbonden moes-
ten de protagonisten en de door hun geuite argumenten en bezwaren tegen liefda-
digheid voor de toeschouwers herkenbaar zijn. De punten die in dit verband naar 
voren werden geschoven lijken aan die voorwaarde te voldoen. Sommige zijn van 
algemene aard. Zo refereert de mensfiguur aan de onzekere tijd vol oorlog en eco-
nomische neergang die zijn financiële situatie geen goed doet. Ook al gaat het hem 
nu nog voor de wind en blijven grote tegenslagen hem tot nu toe bespaard, de prak-
tijk leert dat het tij onverwachts kan keren, aldus het personage Sommighe in het 
Katwijkse spel.66 Terwijl het al raadzaam is geld opzij te leggen voor de nabije toe-
komst, is de noodzaak daarvan nog groter waar het om de lange termijn gaat. Ver-
der klinken dezelfde bezwaren als in het spel van Lazarus ende Rijcke vreck die in 
het vorige hoofdstuk genoemd werden, zoals de noodzaak te sparen voor de oude 
dag en de hoge kosten die de zorg voor familieleden, kinderen en kleinkinderen 
met zich meebrengen. Bovendien is de nood van de armen zo groot, dat kleine bij-
dragen weinig uithalen, meent Menich Christenmensch in het spel van Schiedam: 

63   In de druk van Heyns zijn bij verschillende spelen in de marge de vindplaatsen aangegeven. 
64   Zie ook: Ramakers 1998, 167-168.
65   Zie hoofdstuk 4 en 5.
66   Const-thoonende Iuweel 1607, f. F3r. 
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Wat legt men my te voor in dese droeve tyden?
Hoe waert my mogelick te blusschen sulcken noot
Der armen, wijens getal soe veel is en soe groot,
Dat al myn macht daer toe soud’ connen nijet bedyden?
De midd’len die ick heb’ syn weynich ende swack,
Hooch nodich synse my ooc tot myns selfs gemack. 
En ’tgeen my ovrich is, dat dijen’ ick te bewaren
Voor een aenstaende noot, en voor den ouden man.
Seer veel heb’ick van doen, eer dat ick houden can
Myn eygen huysgesin, in hoocheyt en welvaren.
Laet my met vreden dan, wilt vorder moeijte sparen.
My schijet nijet over om d’oud’ mannen by te staen.67

Naast de onzekere tijden en de verplichtingen ten opzichte van familieleden wordt 
in een aantal spelen bovendien gewezen op de hoge belastingdruk. Personages re-
fereren aan de bijdragen aan ‘slandts middelen’ en de schattingen die tot ‘’sVa-
derlandt’ beschermingh’ betaald moeten worden. Deze lasten maken het wel erg 
moeilijk nog geld af te staan voor de armen.68 

Met het formuleren van dergelijke bezwaren sloten de rederijkers aan bij de leef-
wereld van hun publiek en speelden zij in op de mogelijke bezwaren die bij de toe-
schouwers konden leven wanneer een beroep werd gedaan op hun geld. Echter, 
hoe valide de aangehaalde argumenten op zichzelf ook mochten zijn, ze worden 
door de lerende instanties een voor een weerlegd. Een centrale gedachte die we in 
verschillende spelen tegenkomen, is dat ieder mens zijn goederen en bezit van God 
te leen heeft en dat ieder de armen naar vermogen moet bijstaan. God stond aan de 
basis van de verdeling van alle rijkdom. Volgens Zijn ‘verborgen oordeel’ bedeelde 
Hij de een met meer goederen dan de ander.69 Daarom zouden er ook altijd armen 
op aarde zijn, zelfs in tijden van vrede en economische voorspoed.70 Deze ongelijke 
verdeling betekende echter eveneens dat de rijke de plicht had van zijn overvloed 
te delen met de arme. Een begrip dat in dit kader genoemd wordt is dat van ‘rent-
meesterschap’. Het benadrukt de gedachte dat de mens geen ‘heer en meester’ en 
geen ‘volcomen heere’ van zijn goederen is. Als een getrouw rentmeester heeft hij 
de ‘schuldige plicht’ deze goederen te delen met zijn arme medemens:

Gesegent heeft u Godt met menich tytlick goet. 
Syn gaven stort hy nae syn goet wel behagen. 
Niet dat ghy daer of soud’ volcomen heere syn.

67   Ibidem, f. P3r.-3v. 
68   Ibidem, f. F4v en f. M4v.
69   Bijvoorbeeld Hazerswoude (f. R3r.): ‘tes waer hy heeft gewilt / dat eenige van zijn Schepsels door zijn 
genade milt / souden zijn begaeft met tijttelicke haven, / en eenige daer en tegen in armoe getilt: / Op dat 
de rijck gesegende van hare gaven / Souden mildelick deylen de behouftige slaven’; Gouda (f. Ccc1v.): ‘Hoe 
onbegripelijck is u Godtlijcke kennisse puere, / uwe oordeelen en weghen zijn niet om doorgronden, / D’een 
leeft seer weeldich, d’ander smaeckt voor ’tsoet ’tsuere, / Dit wijst ghy ons aen door den Armen, met Schriftuere, 
/ Die wy altoos by ons hebben, maer Christum niet, / Dus zijn wy verplicht haer te helpen t’elcken ure’. 
70   Ibidem, f. R3v. 
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[…]
Maer dat ghy die (als een getrou rentmeester syn) 
Behoorlijck deylen sult aen Christi naeckte leden.71

Dit is dan ook het perspectief waaruit de kwestie voor of tegen liefdadigheid in re-
latie tot de eigen materiële situatie moest worden bezien. Of, zoals de mensfiguur 
(en in hem de toeschouwers) in het spel van de Witte Acoleyen uit Leiden wordt 
voorgehouden:

Och, ist niet reden mensch die rijck’lick sijt begaeft,
Dat ghy den armen laeft en soucet te onderhouwen?
’tGoet is u maer gelient, lieffd’ moet door u sulcx bouwen.
Laet doch u manlick hart niet blyven heel versteent.
[…]
Wat willen wy dan meer als ’tmiddelmatich leven,
En met het overschot ons broeders te versien
Die schier verlooren gaen, om die de hant te bien?72

Een ‘middelmatich leven’ dus, waarin datgene wat overblijft nadat in eigen ‘noot-
druft’ is voorzien, gedeeld wordt met de arme broeders om hun nood te verlichten 
en honger te stillen. 

Het collectieve welzijn

In de spelen van 1606 passeerde een groot aantal exemplarische modellen de revue 
waarmee de juiste omgang met geld en bezit werd gedemonstreerd alsmede de con-
sequenties van het al dan niet naleven van de plicht tot naastenliefde. Die hadden 
onder meer betrekking op het zielenheil van de weldoener en diens positie in het 
hiernamaals, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven. Ook op de kortere termijn ech-
ter waren de gevolgen van al dan niet liefdadig handelen merkbaar. Zo presenteren 
de rederijkers van de Vlaamse kamer In Liefden Groeyende uit Leiden in hun spel 
de allegorische personages sLants Welvaert en tVerdorven Lant. De twee personi-
fiëren de consequenties van het handelen van respectievelijk de barmhartige en de 
gierige mens. Bij opkomst stellen ze zich uitgebreid voor, daarbij grondig verslag 
doend van hun werking en eigenschappen. Het personage tLants Welvaert vertelt 
dat de barmhartige mensfiguur hem nooit heeft geschaad. Integendeel, hij is juist 
altijd door hem geholpen. De ervaring wijst immers uit dat ‘waermen God met 
liefde doet offeranden / dat daer altyt welvaert en voorspoet hebben de landen’. 
Gierigheid en eigenbaat hebben onder de inwoners weinig kans. Mensen staan el-
kaar bij en men werkt eendrachtig samen: ‘Want daer wascht een hant d’ander, 
eendrachtich sietmen plougen’.73 

71   Ibidem, f. M4v. 
72   Ibidem, f. Z4r. 
73   Ibidem, f. A4r.

Boele.indb   187 07-01-13   15:21



188 5 Navolgenswaardige modellen

Zijn tegenpool tVerdorven Lant daarentegen klaagt over zijn verdwenen schoon-
heid, vreugde en voorspoed:

Och, hoe plach ick te sijn, hoe plaisant, schoon, en lustich
Vol vreucht en melodye, van over langhen tijt.
Elck was my anghenaem, elc was in my verblijt,
Veel neeringh en voorspoet had elck die in my woonde,
Een schoon ghesonde lucht, hem meesten tijt vertoonde,
Vol steden schoon en sterck, volckrijck in alle wijcken,
De velden vet en groen, sachmen vol vreuchden blijcken.
Van menich goet vroom man was ic doorploucht doorwandelt.
Cooplieden groot en veel hebben in my ghehandelt.
Ruste, vred’, en pais, was in my met behaghen,
Vry sachmen varen heen, schepen, schuyt, en waghen,
Spelen mocht elc dan op luten, velen, herpen.
Met noch meer snaren clanc mocht elck den geest verscherpen.
Int corte groot en cleen in deucht en vreucht vermeerde.
’tWas al niet dan voorspoet waer men hem wend of keerde.74

In het verleden hadden de inwoners genoten van nijverheid en voorspoed. Ze leef-
den in schone en rijk bevolkte steden, terwijl de omliggende groene velden rijke 
oogsten opleverden. Kooplieden trokken in en uit, in het gehele land heersten vre-
de en rust en vreugde voerde de boventoon. De gierige houding van de onbarmhar-
tige mens had hier echter een einde aan gemaakt. 

De stadsgenoten van de Vlaamse rederijkers uit Leiden, de rederijkers van de 
Witte Acoleyen, richtten aan het eind van hun opvoering woorden van gelijke 
strekking tot het publiek: 

Welsalich is het lant dat in tijts sorge draecht
End’ onderhout behaecht van d’arme wesen goedich,
En ’tout gebreck’lick volck. God geeft weer overvloedich
Den zegen overhaer. Mer wee de stadt en ’tlant
Dat d’armen inder noot niet en doet onderstant
En sorch aen elcken cant dat geen gebreck gevonden
Wort! Wie can hier de straff verbreyden en vermonden
Die d’Onbarmhartich mensch verwacht ter lester uyr?75

God zegent het land dat zorg draagt voor de arme wezen en zwakke bejaarden. 
De stad en het land echter waar deze zwakke groepen worden verwaarloosd zul-
len Gods straf niet ontlopen. De Goudse rederijkers parafraseerden oudtestamen-
tische profeten die dreigden met verschrikkelijke straffen als verwoestingen, epi-
demieën en economisch verval voor de gemeenschap ‘die der behouftiger last niet 
en wil erbermen’: 

74   Ibidem, f. C3r. 
75   Ibidem, f. Bb2r. 
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Die dan onbermhertich zijn, voorwaer sy dolen.
Want Gods grimmighen tooren sal doen steven aen colen
Haer woonsteden, ende ’tlandt door vreemt volck verwoesten,
Ende hun legghen onder der vyanden voetsolen.
Sy sullen d’ackers benouwen, d’uytheemsche sullen die beoesten.
Wee dan die u gout laet in de kisten verroesten:
Met oorloghen, diere tijden, werdy aenghetast.
Sieckten, cranckheden, pestilentien, quade hoesten
Sullen u overvallen. Hier vrylicken op past!
Blixem en sulpher salt reghenen over sulcken gast
Die der behouftiger last niet en wil erbermen.76 

Aan het einde van de zestiende eeuw maakt dit denkbeeld in verschillende gen-
res opgang. Wie deelde van zijn overvloed kon Gods zegen verwachten. Dit gold 
voor de individuele gever en zijn huisgezin, die zich verzekerd mochten weten van 
voorspoed. Vooral echter werd een verband gelegd met het welzijn en de welvaart 
van het grotere collectief waarvan de barmhartige gever dan wel de wrede gierig-
aard deel uitmaakten. Een gemeenschap die zorgde voor haar armen werd door 
God gezegend met groei, welvaart en vrede. Waar echter misbruik werd gemaakt 
van de aanwezige welvaart en deze alleen voor eigen geneugten werd gebruikt, 
dreigde Gods toorn. 

5.6  Besluit

Het verband tussen een zondige levenswijze, Gods toorn en de toestand van het 
land, werd in de decennia rond 1600 veelvuldig gelegd. Predikanten wezen hun 
toehoorders op de relatie tussen hun ‘meenichfuldige sonden’ en de ‘plagen’ die 
het land teisterden. Oorlogen, dure tijden en ziekten zoals de pest waren de gesel 
Gods die onvermijdelijk volgde op overtredingen door het volk. De enige reme-
die waren berouw, inkeer en betering.77 Ook het verwaarlozen van de armen werd 
verbonden met dit motief van een straffende God. Het Leidse vroedschapboek van 
1578 citeert een rapport van de plaatselijke Heilige-Geestmeesters die aandron-
gen op noodzakelijke maatregelen aangezien anders ‘den toorn des Heeren des 
te meer over deze stede waerschynelicker zouden ontsteecken’. Vanaf de pui van 
het stadhuis werden de Leidenaren gewezen op de straffe Gods die bij onvoldoen-
de zorg zeker zou volgen: ‘daeruyt zonder twyfel God Allmachtich zijn geeselen 
ende straffe over deze stede heftelicken zoude gebruycken mit een uyterlicke ruy-
ne ende ondergang van dezelve’.78 In de eerste helft van de zeventiende eeuw was 
deze relatie een terugkerend thema in stadsbeschrijvingen. Enerzijds werden ste-

76   Ibidem, f. Ddd1r.-Ddd1v.
77   Van Deursen 1999, 270.
78   Aangehaald in: Ligtenberg 1908, 205. 
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delijke bloei en economische groei gepresenteerd als zegening van de Allerhoog-
ste. Anderzijds toonde God onvermijdelijk Zijn gram wanneer de stedelijke bevol-
king misbruik maakte van door Hem geschonken voorspoed en welvaart. Gebrek 
aan naastenliefde en het verwaarlozen van de armen vormden de symptomen bij 
uitstek van die zondige levenshouding.79 Daarmee werd de besteding van geld en 
goed en het verrichten van liefdadigheid door de burger een zaak waarvan niet al-
leen diens individuele zielenheil, maar ook het welzijn van het collectief afhing. 

79   Verbaan 2011, 270-278.
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Conclusie

Liefdadigheid mocht dan een natuurlijke neiging zijn, de mens moest er steeds toe 
worden aangespoord. In feite ging het om de instructie van een sociale rol die geïn-
ternaliseerd moest worden. Het presenteren van exemplarische figuren was hierbij 
een belangrijk instructiemiddel. Enerzijds werd aan de hand van dergelijke figuren 
getoond hoe abstracte noties en deugden konden worden omgezet in concrete han-
delingen. De keuzes die zij maakten moesten in een vergelijkbare situatie worden 
geïmiteerd. Het verhaalkarakter van zulke exempla bood verder de mogelijkheid 
de consequenties van bepaalde keuzes in beeld te brengen. Anderzijds bleven on-
danks deze concretiseringen deze personen ideaaltypen waaraan echte mensen zich 
hadden te spiegelen. De rijke vrek uit het Lukasevangelie was een figuur met wie 
alle negatieve eigenschappen van de gierigaard konden worden verbonden. Lieden 
als Tobias of de barmhartige Samaritaan belichaamden daarentegen juist alle goede 
eigenschappen die met liefdadigheid verband hielden. 

De meeste exemplarische figuren die in dit deel de revue zijn gepasseerd, ken-
den een lange traditie in het spreken over liefdadigheid. Zolang de conventies die 
met hun persoon verbonden waren aanknopingspunten boden voor het concreti-
seren van de gewenste lessen, bleven zij bruikbaar. De opkomst van nieuwe figu-
ren vormt in die zin een indicatie voor nieuwe accenten en verschuivingen in op-
vattingen. Zo kan de populariteit van de barmhartige Samaritaan onder humanis-
ten en rederijkers niet los worden gezien van hun bredere opvattingen over een 
actief, deugdzaam leven ten dienste van de gemeenschap. De nieuwe protestantse 
gemeenten grepen weer terug op het aloude ideaalbeeld van de eerste christenge-
meenten om solidariteit tussen gemeenteleden te bevorderen. Ook buiten de Kerk 
werd dit beeld ingezet om op te roepen tot (stads)grensoverschrijdende liefdadig-
heid, zoals tijdens de wedstrijd van 1606. Het besef dat de stedelijke gemeenschap 
deel uitmaakte van een gewestelijke en bovengewestelijke gemeenschap, die eigen 
solidariteitskringen vormden, nam tijdens de Opstand duidelijk toe.

Met uitzondering van de figuur van de barmhartige Samaritaan lag bij de bespre-
king van de exempla het accent op de omgang met geld en bezit. Het perspectief 
waarin dit thema geplaatst werd, was enerzijds dat van het hiernamaals. Iedere ge-
lovige moest na zijn dood verantwoording afleggen voor zijn bestedingspatroon. 
Vanaf de zestiende eeuw werden anderzijds echter ook de consequenties van het 
financiële handelen voor het hier en nu steeds vaker in beeld gebracht. Vooral de 
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192 Conclusie

welstand van het collectief kwam daarbij in beeld. Een gemeenschap die bestond 
uit leden die slechts hun eigenbelang dienden, was gedoemd ten onder te gaan. 

In sommige laatmiddeleeuwse didactische teksten waren dergelijke relaties al te-
rug te vinden. Vooral stedelijke bestuurders werden gewezen op hun plichten en 
verantwoordelijkheden in dezen. Zij moesten toezien op het bonum commune, het 
gemeenschappelijk nut en welzijn, en de krachten die deze bedreigden tegengaan. 
De overige groepen in de stad dienden hun taken en plichten gerelateerd aan hun 
plaats in het maatschappelijk bestel naar behoren – en in rust en vrede – te vervul-
len. Van een verband met of inzet voor het algemeen belang werd niet gerept. Waar 
het ging om kwesties als liefdadigheid werd vanaf de tweede helft van de zestien-
de eeuw echter ook het handelen van de stadsbewoner direct verbonden met het 
welzijn van het collectief. De besteding van zijn geld en goed had directe gevolgen 
voor het grotere verband waarvan hij deel uitmaakte. Daarbij liet hij zich ofwel lei-
den door eigenbaat en gierigheid ofwel door naastenliefde en barmhartigheid. De 
zorg voor de arme was het terrein bij uitstek waarop men deze grondhouding tot 
uitdrukking kon brengen.
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6 Louris Jansz (ca. 1520-ca. 1589)

6.1  Inleiding

Maer segt, mijn vrient, hebdij in voorleeden jaren
Niet selver gaen scaren dat ghij nu mist?
Hebdij op neering en welvaren oick wel gegist
En die gebruijct nae goodts beveelen?
Hebdij u overschot oick den armen gaen deelen?
Sijn u juweelen voor delendigen gebrocht?
En die hongerigen daer mee gespijst, die sieken versocht,
Die gevangens bedocht die niet mochten winnen?
Hebdij die naecten gecleet? Ende wat ghij vermocht,
Was dat voor delendigen, als ghijse const vinnen?
Was soberheijt en liefde in u van binnen?
Streckken al u sinnen tot u snaestens voerdel?1

Het zijn overduidelijk retorische vragen die het personage Gheleerde onderwijs-
inge in dit zinnespel aan de mensfiguur Meest Al stelt. De laatste zit vastgebonden 
op een stoel op het toneel en klaagt over de ellendige situatie waarin hij als gevolg 
van oorlogsomstandigheden verkeert. Dat hij vooral zelf debet is aan deze weinig 
benijdenswaardige toestand, is een conclusie waarvan hij zich maar moeilijk laat 
overtuigen. Gheleerde Onderwijsinge, volgens de toneelaanwijzingen als ‘doctoor’ 
gekleed, probeert hem tot een ander inzicht te brengen. Dat doet hij onder andere 
door de geldbesteding van Meest Al ter sprake te brengen en diens houding tegen-
over de arme medemens. Alleen wanneer hierin verandering komt, zullen oorlog 
en economische malaise voorbijgaan. Ze zijn niets anders dan een straf van God 
voor het onmaatschappelijke en egoïstische gedrag van Meest Al.

Bovenstaande passage is afkomstig uit het spel Meest Al die om Paijs roepen van 
de Haarlemse rederijker Louris Jansz. Het werd in 1559 op Sint-Jansdag opge-
voerd door de Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaertrancken – beter bekend 
als Lieft Boven Al, naar haar devies – ter gelegenheid van de vrede van Cateau-

1   Meest Al die om Paijs roepen. Trou moet blijcken 1994, boek E, f. 141r., r. 138-149.
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Cambrésis. Het is tevens het oudste gedateerde spel van Louris Jansz. Hij was de-
cennialang als factor aan Lieft Boven Al verbonden. In die hoedanigheid was hij 
verantwoordelijk voor het schrijven van de bijdragen die de kamer in het kader 
van (religieuze) feestdagen op het Haarlemse marktplein of in competitieverband 
tijdens regionale en interregionale rederijkersfestivals opvoerde.2 Hoewel Jansz in 
geen van zijn spelen direct ingaat op concrete situaties en ontwikkelingen in de ste-
delijke armenzorg, vormen de zorg voor de arme en de noodzaak van sociale ver-
antwoordelijkheid terugkerende thema’s in zijn werk.

Zelf was Jansz een groot deel van zijn volwassen leven in de Haarlemse armen-

2   Zie over het factorschap: Van Dixhoorn 2009, 129-131, 129-131; 276-277. 

Afb. 22 Handtekening van 
Louris Jansz in een bijlage 
bij een van de rekeningen uit 
het archief van het Pieters-
hof. NHA, AP, inv. nr. 19, 
rekening 1583.

Afb. 23 Handtekening van 
Louris Jansz onder diens 
testament. NHA, ONAH, 
inv. nr. 6, 141r.
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6.1 Inleiding 195

zorg actief. In hetzelfde jaar waarin de opvoering plaatsvond van Meest Al die 
om Paijs roepen, was hij betrokken bij de oprichting van een tehuis voor arme 
ambachtsjongens. Die bemoeienis vloeide voort uit zijn functie als executeur tes-
tamentair van de Haarlemse patriciër en voormalig Heilige-Geestmeester Pieter 
Joostz Utenhage, die 1558 was overleden.3 Beide mannen moeten goede bekenden 
van elkaar zijn geweest, al is hun precieze relatie niet duidelijk. In ieder geval be-
noemde Utenhage Jansz, samen met diens zwager Pieter Vlasman, tot uitvoerder 
van zijn testament.4 Daarmee liet Utenhage de twee een taak na die voor de rest 
van hun leven het nodige werk met zich mee zou brengen. Naast de begrafenis en 
de afwikkeling van de vererving, die de jaren daarop nog tot een aantal juridische 
verwikkelingen zou leiden, had Utenhage in zijn testament namelijk opdracht ge-
geven tot de stichting van een nieuwe liefdadigheidsinstelling: een opvanghuis voor 
‘schamele ambochtsjongens’ in de leeftijd van veertien tot twintig jaar. Na zijn 
dood voerden Pieter Vlasman en Louris Jansz deze opdracht uit. Tot zijn overlij-
den in februari 1573 – hij zou sneuvelen tijdens de eerste maanden van het Beleg  – 
was Vlasman samen met Jansz regent van dit jongenshuis. Jansz was bijna dertig 
jaar betrokken bij het Pietershof, zoals de instelling naar zijn stichter zou komen 
te heten. In 1579 werd hij ook nog regent van het Sint-Barbaragasthuis, een bejaar-
dentehuis voor oude vrouwen.5 

Over het sociale profiel van dergelijke zestiende-eeuwse stedelijke functiona-
rissen en regenten is nog weinig bekend. Veelal lijken zij afkomstig uit kringen 
van het stedelijk patriciaat en de gegoede middenklasse, een groep die vanaf de 
late middeleeuwen steeds nauwer bij de stedelijke armenzorg betrokken raakte. 
Zij opereerden binnen parochiale instellingen en particuliere stichtingen en wer-
den vaak aangesteld door het stadsbestuur. Gelet op de sociale afkomst van velen 
van hen was aan deze functies vermoedelijk een zeker maatschappelijk prestige 
verbonden.6 Nog veel minder weten we over de denkbeelden van deze personen. 
Hoe verwerkten zij de nieuwe ideeën en argumenten over liefdadigheid die in de 
zestiende eeuw hun opgang maakten en waarmee zij onder meer vanwege hun be-
trokkenheid bij de lokale armenzorg in aanraking kwamen? 

3   Zie voor het testament van Utenhage: NHA, AP, inv. nr. 1 en NHA SA I, loketkast grote lade 6.1.
4   Utenhage en Vlasman kenden elkaar in ieder geval via de Haarlemse vroedschap waar beiden verschillende 
jaren lid van waren geweest. Zie de lijsten in: Van Ursem 1995, 1550; 1551; 1552; 1555; 1556; 1557. Bovendien 
waren zowel Utenhage, Vlasman en Jansz werkzaam binnen de Haarlemse lakenhandel en zullen wellicht ook 
in die context contact hebben gehad.
5   Zie hiervoor het overzicht met regenten voorin het Kapitaalboek 1577-1594 van het Barbaragasthuis: NHA, 
BG, inv. nr. 16, f. 76r. Vergelijking van de handtekeningen in dit kapitaalboek met die uit het rekeningboek van 
het Pietershof (rekening 1583) en Jansz’ testament (NHA, ONAH, inv. nr. 6, f. 138v.-141r.) wijzen erop dat het 
om dezelfde persoon gaat. Bovendien eindigden beide regentschappen kort na elkaar, namelijk in 1588 en 1589. 
Jansz is vermoedelijk kort daarna overleden. Verder noemt Verwer Louris Jansz in zijn Memoriaelbouck nog als 
regent van het Barbaragasthuis. Verwer 1973, 211. 
6   Brand 1996, 175-176, 304, 387; Groenveld e.a. 1997, 96-99; Vandommele 2011, 324.
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196 6 Louris Jansz (ca. 1520-ca. 1589)

6.2  Het testament van Pieter Utenhage

De activiteiten en de literaire productie van de regent-rederijker Louris Jansz bie-
den de mogelijkheid verder op de bovenstaande punten in te gaan. Ook de op-
drachtgever voor de stichting van het Pietershof, de patriciër Pieter Utenhage, 
vormt in dit verband een interessante casus voor verder onderzoek. Jarenlang was 
hij in verschillende functies betrokken bij de Haarlemse armenzorg, onder andere 
als Heilige-Geestmeester en weesmeester. Bovendien bezitten we als gezegd nog 
zijn testament, waarin diverse vormen van liefdadigheid gemotiveerd aan de orde 
komen. Ze houden enerzijds verband met de oprichting van het genoemde jon-
genshuis, die humanistisch geïnspireerd lijkt, en anderzijds met de organisatie van 
zijn begrafenis, die juist weer traditionele trekken vertoont.

Een katholieke begrafenis

De begrafenisceremonie van Pieter Joostz Utenhage volgde kort na diens over-
lijden op 12 september 1558.7 Een paar maanden eerder had hij samen met zijn 
vrouw Lubburch van Heusden zijn testament laten opmaken. Daarin had de wel-
gestelde Haarlemmer aangegeven begraven te willen worden in gewijde grond ‘nae 
ma nyere ende goede gewoonte des Christen heyliger kerck’, naar de gebruiken 
en gewoonten van de Katholieke Kerk.8 Verdere specificaties had Utenhage niet 
gegeven. De rekening waarin de uitgaven voor deze plechtigheid werden verant-
woord is bewaard gebleven en geeft inzicht hoe dit deel van Utenhages laatste 
wil werd uitgevoerd. De nacht voor de teraardebestelling vond in het Haarlem-
se Sint- Ursulaklooster of Convent van de Elfduizend maagden een wake voor de 
overledene plaats. De volgende dag was het lichaam in een zwartgeverfde kist op 
een nieuwe, met kandelaars versierde baar onder klokgelui naar de kerk gedragen. 
Een lange rouwstoet was de baar gevolgd: familie, buren en leden van de stedelij-
ke schutterij, waar Utenhage deel van had uitgemaakt. Opvallend is de vergoeding 
voor 73 priesters die bij de uitvaart aanwezig waren. De plechtigheid werd beslo-
ten met een traditionele dodenmaaltijd in het Ursulaklooster met de begijnen en 
de vrienden van Utenhage, terwijl de weduwe samen met de vrouwelijke gasten sa-
menkwam in het sterfhuis.9 

Tot de vaste onderdelen van het katholieke begrafenisritueel behoorde een open-
bare uitdeling van aalmoezen. In zijn testament had Utenhage aan deze uitdeling 
gerefereerd en de opdracht gegeven alle armen die bij zijn uitvaart aanwezig wa-
ren, een stuk brood te geven ‘als dat die manyere es’. Dat was zo’n oude gewoonte 

7   NHA, AP, inv. nr. 19, rekening 1559.
8   Ibidem, inv. nr. 1. 
9   NHA, AP, inv. nr. 19, f. 33r.-34v.; zie voor begrafenisrituelen: Harding 2002; Koslofsky 2000; Van den 
Hoven van Genderen 2005; Van Bueren 1999, 50-64.
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Afb. 24 Het testament van Pieter Utenhage (1558). NHA, AP, inv. nr. 1.
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of traditie die Utenhage in zijn uitvaart gerespecteerd wilde zien. De zinsnede doet 
aan als een legitimatie, in een periode waarin vanuit zowel humanistische als pro-
testantse kringen kritiek werd geuit op dergelijke openbare geefacties. Die werk-
ten bedelarij in de hand en kwamen ten goede aan personen die eigenlijk geen aal-
moezen nodig hadden.10 Voor Utenhage was deze kritiek blijkbaar geen reden om 
van een openbare uitdeling af te zien. Uit de rekeningen blijkt dat alle armen die bij 
zijn uitvaartmis aanwezig waren geweest een oortje tarwe of wit brood hadden ge-
kregen. Daarnaast had Utenhages weduwe na de uitvaart nog geld uitgedeeld aan 
de armen die zich bij de kerk hadden verzameld. Ook de armen woonachtig in de 
Haarlemse gasthuizen of hofjes ontvingen brood. In totaal werden 26 zakken tar-
we verdeeld, waarmee honderden mensen moeten zijn bedeeld.11 

Er zullen al met al weinig armen in Haarlem geweest zijn die niet van het overlij-
den van Utenhage op de hoogte waren. Binnen het geheel van de begrafenisplech-
tigheid hadden zij een religieuze rol te vervullen door als tegenprestatie te bidden 
voor de ziel van de overledene. Het testament maakt van de bemiddelende functie 
van de armen overigens geen melding. Mogelijk beschouwde men dat bidden als 
vanzelfsprekend. Wat Utenhage duidelijk maakte, was dat hij als een goed katho-
liek begraven wenste te worden, inclusief alle gebruiken die daarbij hoorden. Hier-
in paste ook een openbare uitdeling van aalmoezen aan de armen, ondanks de toe-
nemende kritiek op deze praktijk.

Het Pietershof

Tijdens zijn leven was Pieter Utenhage zelf jarenlang actief betrokken geweest bij 
de Haarlemse armenzorg. Onder meer in de jaren vijftig fungeerde hij een aantal 
keren als weesmeester en Heilige-Geestmeester.12 In die hoedanigheid was het zijn 
taak geweest toezicht te houden op de financiële situatie van verschillende armen-
zorginstellingen in de stad. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de coördina-
tie van de zorg voor de huiszittende armen, waartoe ook de wekelijkse uitdelingen 
vanuit de Heilige-Geestbank in de Sint-Bavokerk behoorden.13 Verder was Uten-
hage als lid van de magistraat betrokken bij de besprekingen en besluiten die door 
het stadsbestuur over de stedelijke armenzorg genomen waren.14

Utenhage moet dus bekend zijn geweest met de hervormingsprogramma’s en 
de nieuwe noties over armenzorg die in de zestiende eeuw geïntroduceerd wer-
den. Bovendien zal hij in de functies die hij bekleedde, een rol hebben gespeeld 
in de vormgeving en de uitwerking daarvan binnen de Haarlemse armenzorg. Die 

10   Spaans 1995, 227. 
11   NHA, AP, inv. nr. 19, f. 33v.-34r. 
12   Van Ursem 1995: 1551, 1556, 1557 (weesmeester); 1552, 1554 (Heilige-Geestmeester).
13   Spaans 1989, 166. 
14   Zie bijvoorbeeld NHA, SAH I, inv. nr. 4, f. 69r. (4 december 1545), f. 170v. (23 oktober 1555).
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betrokkenheid blijkt ook uit zijn testament, waarin charitatieve schenkingen een 
belangrijke plaats hebben. Na aanwijzingen over zijn begrafenis en voorschriften 
over de verdeling van zijn geld en bezittingen onder naaste familieleden en huis-
houdelijk personeel, bepaalde Utenhage dat met het resterende vermogen een huis 
voor arme ambachtsjongens gesticht moest worden. De voorschriften die Utenha-
ge met betrekking tot deze stichting liet opnemen, vertonen grote overeenkomst 
met die van enkele nieuwe weeshuizen die vanaf de zestiende eeuw in andere ste-
den werden opgericht. Tegelijkertijd behoorde de doelgroep die Utenhage op het 
oog had tot een oudere leeftijdscategorie. Een dergelijke stichting is, voor zover 
bekend, uniek voor deze periode.15 

In het midden van de zestiende eeuw stonden arme ambachtsjongens bij meer-
dere rijke Haarlemmers in de belangstelling. Dit blijkt uit drie teksten die in de ja-
ren vijftig naast de Haarlemse broodbank in de Sint Bavo waren aangebracht en 
waarin schenkingen worden beschreven aan ‘ambochts knechtgens’.16 Ze maken 
melding van een opdracht van Aelbrecht Adriaensz aan de Heilige-Geestmeesters 
om deze jongens, vooral zij die de zondagsschool bezochten, iedere zondag een 
brood te geven. Dit alles ‘om de behouftige in de echt te hoede[n] voor doole[n]’. 
Twee jaar eerder, in 1553, was door Mr. Dirck Bram een vergelijkbare uitdeling in-
gesteld. Ook zijn doelgroep werd gevormd door ambachtsjongens, die op zondag 
brood ontvingen ‘als zy om qaet te voerhoeden / hu onder den meester ter schole 
begheven’.17 

Arme ambachtsjongens en bedelende scholieren

Voedsel dus in ruil voor goed gedrag: de uitdelingen moesten voorkomen dat de 
jongens zouden afglijden in een zondig leven. Vooral bedelarij werd als een risico-
factor beschouwd. Het bedelen van ambachtsjongens was een veelvoorkomende 
praktijk. Nog in de leer bij een ambachtsmeester verdienden zij veelal te weinig om 
in hun levensonderhoud te voorzien. Door te bedelen vulden zij hun karige loon 
aan. Ook onder leerlingen van de Latijnse school die van buiten de stad kwamen, 
was bedelen tot in de zestiende eeuw gangbaar. Het ging hierbij niet alleen om 
scholieren van arme komaf, maar ook om jongens uit gegoede families. De erva-
ring met armoede tijdens hun jeugd moest vrijgevigheid op latere leeftijd bevorde-
ren. Het bedelbestaan tijdens de studietijd had echter vooral opvoedkundige waar-
de. Het moest deugden bijbrengen als matigheid, soberheid en nederigheid. Dat 
is althans de strekking van een brief van Arnoldus Heymerick (voor 1424-1491), 
een oud-scholier van de Latijnse school in Deventer. In 1482 deelde de inmiddels 
welgestelde man zijn schoolervaringen met zijn neef. Die bezocht dezelfde school 

15   Groenveld e.a. 1997, 38-40.
16   Aangehaald in: Peters 2001, 19. 
17   Ibidem, 22. Hetzelfde geldt voor de stichting van Jan Hendricksz Backer uit 1526. Ibidem, 22-23.
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en had zijn oom gevraagd om een bijdrage in zijn levensonderhoud.18 Heymerick 
wees het verzoek af. In plaats daarvan vestigde hij de aandacht op de vormende 
werking van een bedelend bestaan, beschreef hij zijn eigen ervaringen hiermee en 
gaf hij zijn neef enkele tips. Tegelijk klonk in de brief ook kritiek door op de bedel-
praktijk. Heymerick maakte melding van een situatie waarin hij buiten medewe-
ten van de bewoners voedsel uit een huis had meegenomen. Een bedelbestaan kon 
dus ook tot zonde leiden. En wanneer men er ooit ervaring mee had opgedaan, zou 
men er in mindere tijden gemakkelijk opnieuw toe overgaan.19 

In de Haarlemse bedelverboden die in 1557 en 1559 bij keur werden uitgevaar-
digd werden arme ambachtsjongens samen met de leerlingen van de Latijnse school 
nog vrijgesteld.20 De Staten van Holland zouden uiteindelijk in 1591 deze bedel-
praktijken bij plakkaat verbieden. De Haarlemse ordonnantie van 1609 sloot hier-
bij aan door te bepalen dat iedere ambachtsmeester voor kost en inwoning van zijn 
armlastige pupillen moest zorgen.21 

Hoewel het nog tot het einde van de zestiende eeuw zou duren voordat het 
bedelen van ambachtsjongens en scholieren verboden werd, groeide in sommige 
kringen de weerstand hiertegen. Ook bij Utenhage is dit terug te zien. In zijn tes-
tament verbindt hij zijn stichting expliciet aan de bestrijding van de bedelarij. Hoe-
wel hij als vroedschaplid betrokken moet zijn geweest bij de uitvaardiging van de 
keur van 1557, was hij persoonlijk kennelijk geen voorstander van de bedelactivi-
teiten van ambachtsjongens. Misschien was hij, in overeenstemming met humanis-
tische opvattingen over dit thema, van mening dat bedelen voor arbeidsgeschikte 
mensen in geen enkele levensfase een alternatief mocht zijn voor werk. Door deze 
jongens onderdak en onderhoud te bieden, wilde hij deze praktijk tegengaan. Dat 
was de beste manier om hen voor te bereiden op een werkzaam leven als ambachts-
man die in staat was om zichzelf en zijn gezin te onderhouden.

Deze opvoedingsidealen klinken door in opmerkingen over de inrichting van 
zijn stichting. Zo waren de inwonende jongens verplicht elke dag te werken. Bede-
len was ten strengste verboden. Van het verdiende geld dienden zij fatsoenlijke kle-
ding aan te schaffen, terwijl zij de rest moesten sparen in een kluisje. Verkwisting 
in de kroeg en dobbelen waren uit den boze en werden bestraft met uithuisplaat-
sing. Daarnaast moest een degelijk ambachtsman ‘van goeden leven ende regimen-
te’ worden aangesteld als toezichthouder. Hij diende bij de jongens in te wonen. 
Het was bovendien zijn taak hen op zon- en feestdagen naar de kerk te vergezellen. 
Verder blijkt uit de rekeningen van het Pietershof dat de jongens scholing ontvin-
gen. Waarschijnlijk bezochten zij de zondagsschool op de Bakenes. Hier kregen 

18   Schröder 1925, 127-128.
19   Ibidem, 127-129.
20   Huizinga 1911, 384, 524-525. 
21   NHA, SAH II, Stadspublicaties 004 Y. 
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ze godsdienstles en werden hun de elementaire geloofsprincipes bijgebracht.22 Op 
deze wijze moesten de jonge bewoners van Utenhages stichting netheid, fatsoen en 
spaarzaamheid leren. 

Alle financiële zaken die met de uitvoering van zijn testament en daarmee ook 
met zijn stichting verbonden waren, liet Utenhage over aan zijn twee executeurs 
testamentair. Het Pietershof was aanvankelijk dan ook een particuliere stichting. 
Van enige inmenging van het stadsbestuur in het bestuur en financiële beheer was 
geen sprake. Wel had Utenhage bepaald dat bij overlijden van een van beide regen-
ten de Heilige-Geestmeesters moesten beslissen over hun opvolging. Tien jaar na 
de oprichting van het huis zou deze situatie veranderen. In 1569 riep het stadsbe-
stuur de regenten Vlasman en Jansz op alsnog jaarlijks hun rekening ter goedkeu-
ring voor te leggen aan de Heilige-Geestmeesters.23 Zo kregen beiden direct te ma-
ken met het streven van het Haarlemse stadsbestuur strikter toezicht te houden op 
alle vormen van armenzorg binnen de stadsmuren.24 De twee tekenden onder ver-
wijzing naar het testament protest aan, waarvoor zij zelfs juridisch advies inwon-
nen in Den Haag.25 Tevergeefs. Vanaf 1569 zouden zij, net als andere Haarlemse 
armenzorginstellingen en liefdadigheidsstichtingen, jaarlijks hun financieel beleid 
moeten verantwoorden voor de Heilige-Geestmeesters. 

Traditioneel en vernieuwend

Utenhages testament illustreert de uiteenlopende keuzes die een katholieke Haar-
lemse patriciër halverwege de zestiende eeuw op charitatief gebied kon maken. 
Enerzijds liet hij geld na voor een gespecialiseerde instelling, een stichting die hij, 
geheel in overeenstemming met contemporaine humanistische noties omtrent ar-
menzorg, motiveerde met het argument bedelpraktijken onder arbeidsgeschikte 
ambachtsjongens te willen tegengaan. Een verwijzing naar zijn eigen zielenheil in 
relatie tot deze charitatieve schenking ontbreekt. Anderzijds sprak hij uitdrukke-
lijk de wens uit voor een traditionele katholieke begrafenis, waarvan de openbare 
uitdelingen van aalmoezen een vast element vormden. De formuleringen die Uten-
hage koos om deze laatste schenking te motiveren, waarbij hij expliciet verwees 
naar oude gewoonten en tradities, doen vermoeden dat hij zich bewust was van 
deze vermenging van traditionele en nieuwe praktijken. 

Wat in het testament ontbreekt, zijn opdrachten voor jaarlijkse memoriedien-
sten en fundaties die het zielenheil moesten bevorderen. De nagedachtenis van Pie-

22   NHA, AP, inv. nr. 19; Grootes, Nieuweboer en Temminck 1995, 222.
23   NHA, AP, inv. nr. 19, rekening 1569, f. 8v.-9r.; NHA, SAH, inv. nr. 4, f. 189r. 
24   Spaans 1989, 166; Parker 1998, 89.
25   Volgens Groenveld 1997, 41 was de stichtingsakte voor bestuurders van particuliere instellingen een 
document dat vaker naar voren werd geschoven om pogingen om hun zelfstandigheid tegenover het stadsbestuur 
te bewaren te onderbouwen. 
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ter Utenhage werd nu gegarandeerd door een armenzorginstelling in het centrum 
van de stad. Zoals andere Haarlemse instellingen en hofjes die sinds de veertiende 
eeuw door welgestelde burgers waren gesticht, droeg het huis de naam van zijn 
stichter. Zeer waarschijnlijk stond diens naam ook gegraveerd op de gevelsteen die 
Vlasman en Jansz op de voorkant van het huis aan de Koningsstraat lieten beves-
tigen.26 Uit de stadskroniek van Samuel Ampzing blijkt dat in 1560 bovendien een 
gedicht op de gevel van het huis was aangebracht. De passerende lezer werd daarin 
aangesproken en gewezen op de intenties en beweegredenen van de stichter:

So wie mijn naem wil weten:
Sinte Pieters-Huys ben ik geheten.
Wt rechter minne ende wt charitaten
Is geweest Pieter Utenhaeg sijn begeren,
Datmen om guet by hem achtergelaten
Schamel kinderen een ambacht souden leren:
Want onbedwongen jonkheyd komt selden ter eren. 1560.27 

Als een daad van ware naastenliefde, zo wordt de stichting van Utenhage gekwali-
ficeerd. Ze kwam tot uiting in het scheppen van faciliteiten waarmee arme jongeren 
werden (her)opgevoed en voorbereid op een arbeidzaam leven.

6.3  Jansz als regent

Het was de taak van Vlasman en Jansz geweest om na de begrafenis de testamen-
taire bepalingen over het jongenshuis uit te voeren. Na een aantal panden te heb-
ben bezichtigd, kozen zij in december 1559 voor een huis aan de Koningsstraat, 
een zijstraat vlakbij de Grote Markt.28 Het benodigde materieel werd aangeschaft. 
De rekeningen geven een gedetailleerde inventaris van meubilair en keukengerei. 
Kort daarna konden de eerste jongens het huis betrekken. Bovendien stelden de 
regenten een echtpaar aan dat bij de jongens in huis woonde en de dagelijkse gang 
van zaken coördineerde.29 Vlasman en Jansz hielden financieel toezicht. Jaarlijks 
stelden zij de rekeningen op waarin de inkomsten en uitgaven van het huis werden 
verantwoord. Verder voerden zij de nodige administratieve taken uit die verbon-
den waren aan het verhuur en de verpachting van huizen en landerijen in de omge-
ving van Haarlem. De daaruit verkregen gelden en renten vormden de belangrijk-
ste inkomstenbron van het huis. 

26   NHA, AP, inv. nr. 19, rekening 1560.
27   Ampzing 1974, 410. Tot in de negentiende eeuw fungeerde het Pietershuis als ambachtsschool voor 
weesjongens. Het huis werd herbouwd in 1842. Het is gelegen tussen de Gedempte Oude Gracht en de Ko-
ningsstraat. 
28   NHA, AP, inv. nr. 19, rekening 1560, f. 10v.
29   Ibidem, inv. nr. 19, rekening 1561, f. 8r.; 1562, f. 10r.
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Het zeven maanden durende beleg van Haarlem door Spaanse troepen onder lei-
ding van Don Frederik bracht het Pietershof in grote problemen. In januari 1573 
overleed Jansz’ zwager en mederegent Pieter Vlasman. Tien jaar later herinnert de 
Haarlemse Willem Verwer hem in zijn Memoriaelbouck als een ‘beminder der con-
sten’ die altijd ‘tgemeen profijt’ voor ogen had gehad en klaarstond om iedereen te 
helpen.30 Evenals Jansz was Vlasman lid van een van de Haarlemse rederijkerska-
mers.31 Daarnaast was hij verbonden aan een van de Haarlemse schutterijen. Ten 
tijde van het Beleg bekleedde hij de functie van kapitein en voerde de leiding over 
een van de compagnieën. ‘Hoewel hij om desen crijch hadden grooten rou’, zoals 
Verwer opmerkt, had Vlasman hard voor zijn stad gevochten en het ultieme offer 
gebracht. Tijdens een van de aanvallen was hij getroffen door een kogel. Niet lang 
daarna overleed hij aan zijn verwondingen.

Dirck Claesz Wij, een andere zwager van Jansz, volgde Vlasman op als regent. 
Intussen werden de omstandigheden in het huis als gevolg van het Beleg steeds nij-
pender. Een groot deel van de vaste inkomsten verkregen uit de verhuur van lan-
derijen en huizen in de omgeving van de stad was weggevallen. In juli was het huis 
bovendien geplunderd, waarschijnlijk door Spaanse soldaten na hun inname van de 
stad. Jansz had de spaarpotten van de ‘scamele ambachtsjongens’ gelukkig in vei-
ligheid kunnen brengen. Uit angst voor nog meer plunderingen verkocht hij bo-
vendien alle vlees, spek en de boter die nog in het huis aanwezig waren.32 Nadat 
de stad zich in de zomer van 1573 had overgegeven, zag Jansz zich genoodzaakt 
het stadsbestuur en de Haarlemse bisschop toestemming te vragen het Pietershof 
te sluiten. De nog aanwezige jongens stuurde hij weg.33 Een deel van het lege hof 
werd verhuurd aan een familielid van Dirck Claesz Wij, die met zijn veestapel bin-
nen de stadsmuren van Haarlem bescherming had gezocht. Het Sint-Elisabethgast-
huis, dat een aantal zieken liet overbrengen, gebruikte het andere deel van het huis. 
Na sluiting van het hof kreeg Jansz in zijn winkel aan de noordzijde van de Grote 
Markt overigens nog een ‘roofbezoek’. Op een dag verscheen een vrouw aan de 
toonbank en vroeg om een aantal zijden linten. Zij weigerde echter te betalen, daar-
bij verwijzend naar het geld dat haar man als voormalig bewoner van het Pietershof 
nog tegoed zou hebben en rende de winkel uit. Jansz declareerde het bedrag in de 
rekeningen van het hof.34 

30   Verwer 1973, 40-41.
31   Van Dixhoorn 2009, 106-107. 
32   NHA, AP, inv. nr. 19, rekening 1573, f. 3v.: ‘Daert in Sinte Pieters Hoff op een plonderen ghinck omtrent de 
thienden julijo anno 73 so nam ick dat gelt dat daer in sinte Pieters hoff was in mijn bewaringe te wezen twintich 
gulden toecomende die scamele ambachtsjongens om beter bewaert te sijn en hebse hier in mijn ontfang gestelt 
ergo 20 gulden’.
33   De rekening van 1573 sluit af met de woorden: ‘Op desen tijt werden bij consent van mijn heer die bischop 
en die burgemeesteren van Haerlem sinte Pieters hoff gesloten en die kinderen die daer in waren wt geset om 
dellendige benaude tijt’. 
34   Zowel Verwer als Schrevelius vermelden in hun kroniek nog een opmerkelijke gebeurtenis over de rederijker. 
In januari 1574 zou in het huis van Jansz een kind geboren zijn dat ‘meer een horribel monster dan een mensch 
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In de jaren na het Beleg werd het Pietershof weer in zijn oude toestand hersteld. De 
bedden die de Spanjaarden hadden geconfisqueerd, werden naar het huis terugge-
bracht. Verder inventariseerden de regenten de staat van de landerijen en stelden zij 
nieuwe huurcontracten op. Ook het pand zelf kreeg in de tweede helft van de jaren ze-
ventig een grondige opknapbeurt. Hoewel de grote Haarlemse stadsbrand van 1576 
ook het Pietershof trof, keerden kort nadien de eerste jongens weer in het huis terug. 

Louris Jansz bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij de gang van zaken binnen de 
instelling. Volgens het testament dat hij in 1585 liet opstellen, verkeerde hij op dat 
moment nog in goede gezondheid, al was hij wat ‘herthoren’.35 Zijn vrouw, Marie-
tje Jacobsdr Lakeman, was kort daarvoor gestorven, evenals hun dochter Cornelia. 
In 1589 volgde zijn zoon Jan Lourisz hem op als regent van het jongenshuis. Een 
jaar eerder had Jansz ook al zijn regentschap van het Sint-Barbaragasthuis neerge-
legd. Vermoedelijk is hij kort daarna overleden. 

6.4  Rederijker-humanist in Haarlem

Naast zijn activiteiten voor het Pietershof en het Sint-Barbaragasthuis was Jansz 
een groot deel van zijn leven verbonden aan de rederijkerskamer Lieft Boven Al. 
Die was na een fusie met de andere Haarlemse kamer, Trou Moet Blijcken, in de 
jaren veertig weer zelfstandig geworden. Wanneer Jansz precies als lid toetrad, is 
onbekend. In 1559 wordt hij voor het eerst genoemd als factor. Gezien het presti-
gieuze karakter van deze functie zal hij reeds eerder blijk hebben gegeven van zijn 
literaire kwaliteiten.36 In 1549 was hij verantwoordelijk voor de organisatie van het 
figurenprogramma tijdens de intrede van de latere Filips II. Vermoedelijk was hij 
toen al aan een van de Haarlemse kamers verbonden.37

De Haarlemse rederijkerskamers hadden in de loop van de zestiende eeuw een 
prominente rol verworven in de Haarlemse religieuze feestcultuur.38 Jaarlijks voer-
den ze op Sint-Aelbrechtsdag en Sint-Jansdag, de feestdag van de patroonheilige 
van de stad, op het Haarlemse marktplein een spel op. Bijzondere gebeurtenissen, 
zoals de afkondiging van een vrede of het bezoek van een hoogwaardigheidsbekle-
der, vormden eveneens aanleiding voor opvoeringen in het openbaar. Als gevolg 
van religieuze spanningen en het uitbreken van de Opstand lagen deze publieke ac-
tiviteiten tussen 1566 en 1577 stil. Na de Satisfactie werden de publieke opvoerin-

geleck’. De moeder van dit kind was de vrouw van een soldaat uit Luik die tijdelijk bij de lakenverkoper on-
der dak had gevonden. Vermoedelijk verwijst de passage naar de verschrikkingen die in Haarlem hadden plaats-
gevonden. Schrevelius 1648, f. Eee2v.; Verwer 1573, 137.
35   NHA, ONAH, inv. nr. 6, f. 138v.-141r.
36   Zie over het factorschap: Van Dixhoorn 2009, 67-69, 178-179.
37   NHA, SAH I, inv. nr. 432, f. 70r-70v. Beyerman 1953, 46-55; Smit 1995, 313-314, 317-318.
38   Boheemen en Van der Heijden 1993, 49-60; zie voor de Haarlemse rederijkerscultuur rond 1600: Ramakers 
2003b, 108-124.
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gen hervat, te beginnen op 13 december 1577 met een opvoering van een stuk van 
Jansz. Het laatste spel van zijn hand dateert van 1583.39 

Van Jansz is een relatief groot aantal spelteksten bewaard gebleven in de om-
vangrijke collectie van de andere Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken.40 Deze 
collectie, die rond 1600 werd afgeschreven, bevat 22 spelen van Jansz, voor het me-
rendeel zinnespelen, maar ook een tafelspel en een klucht.41 Naast stukken met een 
ethische of religieuze thematiek telt zijn oeuvre een groot aantal spelen dat maat-
schappelijke onderwerpen aan de orde stelt. Als gezegd reflecteert Jansz in geen 
enkel spel expliciet op de armenzorgpraktijk in zijn stad en de ontwikkelingen die 
zich daarin gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw voordeden. De nood-
zaak tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de armen is evenwel een thema 
dat hij regelmatig behandelt. Hij presenteert het als onderdeel van een breder mo-
reel-didactisch discours waarin ook onderwerpen als de omgang met welvaart en 
economisch handelen, het in vrede en eendracht samenleven en het belang van so-
ciale verantwoordelijkheid aan de orde komen. 

Contacten met Coornhert

Noord-Nederlandse rederijkers als Jansz hebben lange tijd in de schaduw gestaan 
van de boegbeelden van de volgende generatie volkstalige auteurs. De literaire pro-
ductie van figuren als Samuel Coster (1579-1665) en Hendrik Laurensz Spieghel 
(1549-1612) zou in de decennia rond 1600 de definitieve doorbraak hebben inge-
luid van de Renaissance in de volkstalige literatuur. De zestiende-eeuwse rederij-
kerscultuur werd daarmee buiten het humanisme geplaatst. Ten onrechte, zoals in 
een aantal recente studies is betoogd.42 Tussen de ‘humanistische vernieuwers’ en 
de ‘traditionele rederijkers’ blijken diverse overeenkomsten te hebben bestaan. Er 
was bovendien sprake van wederzijdse beïnvloeding. 

Dit geldt zeker ook voor Louris Jansz en zijn toneeloeuvre. Er is al gewezen op 
de inhoudelijke overeenkomsten die de spelen van Jansz vertonen met het gedach-
tegoed van zijn tijd- en plaatsgenoot Coornhert.43 Die had zich in 1546 in Haarlem 
gevestigd en zou er tot 1584 werkzaam zijn als graveur, stadssecretaris en notaris. 
Haarlem was in de loop van de zestiende eeuw uitgegroeid tot een knooppunt van 
humanistisch-intellectuele netwerken. Coornhert was hierin een spilfiguur. Onder 
zijn Haarlemse vrienden waren kunstenaars als de schilder Maarten van Heems-
kerck (1498-1574), geleerden als de geneeskundige en historicus Hadrianus Junius 
(1511-1575) en de jurist Quirinus Talesius (1505-1573) en leden van de Haarlemse 

39   Van Goodts Ordonnancij. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 81v. 
40   Hüsken, Ramakers en Schaars 1992-1998; Ramakers 2003b, 111-115. 
41   Ramakers 2004a, 209-213.
42   Ramakers 2001b, 178-186; Ramakers 2012a.
43   Fleurkens 1993, 75; Ramakers 2004a, passim; Bonger 1978, 33; Pennink 1912, 211-212.
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magistraat zoals Nicolaas van der Laen, Jan van Zuren en Pieter Jansz Kies.44 
Hoewel fragmentarisch zijn er verschillende gegevens die erop wijzen dat er per-

soonlijke banden bestonden tussen de kring rond Coornhert en leden van de Haar-
lemse rederijkerskamers. Zo ontwierp Coornherts vriend en collega-graveur Maar-
ten van Heemskerck in 1550 het blazoen van de kamer Lieft Boven Al. Coornhert, 
die in deze periode nauw samenwerkte met Van Heemskerck, was zeer waarschijn-
lijk verantwoordelijk voor de gravure.45 Vermoedelijk was Van Heemskerck ook 
zelf lid van een van de Haarlemse kamers.46 In ieder geval werkte Louris Jansz in 
het najaar van 1549 samen met hem aan de organisatie van het figurenprogramma 
voor de zojuist genoemde Haarlemse intrede van prins Filips. Zowel de naam van 
Jansz als die van Van Heemskerck komen voor in de rekeningpost waarin de uitga-
ven werden verantwoord die naar aanleiding van deze gelegenheid waren gedaan.47 

Ook buiten het kamerleven zijn er aanwijzingen voor ontmoetingen tussen Jansz 
en personen die behoorden tot de directe Haarlemse vriendenkring van Coorn-
hert. Die hadden onder meer plaats naar aanleiding van juridische kwesties rond 
het Pietershof. Zo blijkt uit de rekeningen van het hof dat Vlasman en Jansz ten 
tijde van de stichting een aantal malen geassisteerd werden door Pieter Jansz Raet, 
een zeer goede vriend van Coornhert.48 De minderbroeder Van Biesten omschreef 
hem in zijn aantekeningen over het Beleg als ‘een liberale man voor den armen’.49 
Hij voorzag de twee zwagers in ieder geval een aantal keren van juridisch advies 
met betrekking tot de uitvoering van het testament van Utenhage.50 Ook Coorn-
hert zelf stond in contact met de executeurs. In 1559, nog voordat hij als stadsse-
cretaris was benoemd, vergezelde hij Vlasman en Louris Jansz naar Den Haag voor 
een rechtszaak over een legaat.51 In de jaren na het Beleg duikt zijn naam nog ver-
schillende malen in de rekeningen op. Zo wordt hij vergoed voor notariële trans-
acties – ook Jansz zelf zou in 1582 en 1583 zijn testament bij Coornhert laten op-
maken52- en voor diverse hand- en spandiensten ten behoeve van het Pietershof.53 
Coornhert zal zich zeker hebben kunnen vinden in de doelstellingen van het huis, 
waar jongens werden voorbereid op een arbeidzaam leven en doordrongen werden 
van de noodzaak van spaarzaamheid, netheid en godsdienstigheid.

44   Van Dixhoorn 2009, 274-275; Bonger 2004, 27. 
45   Veldman 1977, 123-141.
46   Ibidem, 123-132. Van Dixhoorn 2009, Cd-rom prosopografie H314 and H326.
47   NHA, SAH I, inv. nr. 432, f. 70r.-70v.; Beyerman 1953, 46-55.
48   Bonger 1978, 27. Pieter Jansz Raet was zelf in 1568 Heilige-Geestmeester en regent geweest van het Sint-
Elizabethsgasthuis. Daarnaast was hij een van de financiers bij de oprichting van de drukpers van Van Zuren. 
Coornhert droeg in 1564 aan Raet zijn vertaling van een aantal verhalen uit de Decamerone op. 
49   Van Biesten [1572-1573], f. 247r.
50   NHA, AP, inv. nr. 19, f. 55v., 56r., 56v.
51   Ibidem.
52   NHA, ONAH, inv. nr. 6, f. 138v.-141r.
53   NHA, AP, inv. nr. 19, 1578: f. 10r., 1579 (2x), 1580: f. 4v. (2x).
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Of de relatie tussen de humanist en rederijker verder ging dan deze professione-
le ontmoetingen, valt niet te achterhalen. Ze blijken elkaar in ieder geval gekend te 
hebben. Gezien het feit dat een aantal van hun ontmoetingen plaatsvond in de con-
text van het Pietershof, is het niet onwaarschijnlijk dat zij over zaken als liefdadig-
heid en armenzorg met elkaar van gedachten hebben gewisseld. De overeenkomst 
tussen beiden op deze punten is opvallend, zoals in het vervolg nog zal blijken. In 
Jansz’ spelen ontbreekt een volledig uitgewerkte moraal-filosofische argumentatie 
van deze thema’s, die wel aanwezig is in de traktaten en komedies van Coornhert. 
In vergelijking met de laatste presenteert Jansz zijn ideeën in een enigszins vereen-
voudigde vorm. Bovendien maakt hij regelmatig gebruik van herhalingen, waar-
door centrale gedachten worden benadrukt. Wellicht hield Jansz rekening met de 
beperkingen van eenmalige opvoeringen voor een divers publiek op een luidruch-
tige plaats als het marktplein. Uiteenzettingen van ingewikkelde filosofische ge-
dachtegangen gingen in een dergelijke omgeving gemakkelijk verloren. Procedés 
als herhaling en visualisering boden daarentegen de mogelijkheid om complexe no-
ties, argumenten en gedachtegangen te verduidelijken.

Zo toont hij zich een meester in het uitbeelden van abstracte begrippen en in-
stanties door middel van kleding, gestiek en attributen. Een voorbeeld is het per-
sonage Dure Tijd in het zinnespel Meest Al verjaecht neering. Volgens de toneel-
aanwijzingen gaat deze figuur sober gekleed en draagt hij een koolstruik bij zich, 
verwijzend naar het sobere voedsel in slechte tijden.54 Hetzelfde geldt voor Reden, 
een personage dat in verschillende spelen van Jansz is terug te vinden. Vaak gaat 
deze gekleed als ‘doctoor’, als leraar, en staat hij fier rechtop als een redenaar, ‘soo 
Reden behoort te doen’. 55 De fysieke verschijning versterkt de omschrijving die 
de betreffende figuur van zichzelf geeft of die anderen van hem geven en die in de 
dialoog verder wordt uitgewerkt. Bij opkomst stellen de personificaties van deze 
abstracte zaken en begrippen zich voor met hun naam. In een monoloog of naar 
aanleiding van vragen van andere personages wordt het concept vervolgens van alle 
kanten belicht. De wijze waarop dit gebeurt, doet enigszins denken aan het afwer-
ken van een aantal loci. 56 Zo gaat Jansz bij de presentatie van deze noties in op as-
pecten als afkomst, handeling, functie en hun mogelijke effecten op de mens.

Meer in het algemeen blijkt Jansz vertrouwd te zijn geweest met het toepassen 
van stijlfiguren en argumentatietechnieken die de overtuigingskracht van een be-
toog of redenering moesten vergroten. Regelmatig maakt hij in de uiteenzettin-
gen die hij zijn personages in de mond legt gebruik van stijlfiguren als retorische 
vragen, tricola en anaforen. Mogelijk had hij op de Latijnse school met deze tech-
nieken ervaring opgedaan of ze door middel van zelfstudie leren gebruiken.57 De 

54   Meest Al verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 87v., r. 593-594. 
55   Ibidem, f. 92r., r. 1044.
56   Fleurkens 1994, 95-103. 
57   Zie voor een gelijke suggestie: Hollaar 2006, 109, 201. 
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gerichtheid op ‘redevoeren’ en betogen komt eveneens naar voren in de structuur 
van Jansz’ spelteksten. Zijn stukken – dat geldt overigens voor de meeste zestien-
de-eeuwse zinnespelen – lopen niet over van dramatische handeling.58 Veelal be-
staan ze uit een opeenvolging van dialogen tussen de verschillende personages, ge-
centreerd rond één bepaald thema. 

Dezelfde zorgen

Niet alleen in zijn contacten en manier van presenteren vormde Jansz een inter-
mediair tussen de rederijkerscultuur en humanistische kringen. Ook wat betreft 
de thema’s die hij in zijn zinnespelen behandelt zijn er overeenkomsten tussen de 
twee groepen aanwijsbaar. Opvallend is de gelijktijdige aandacht in Haarlemse hu-
manistenkringen en in de spelen van Jansz voor de besteding van rijkdom en be-
zittingen. Dit thema was in de tweede helft van de zestiende eeuw door Coornhert 
en Van Heemskerck verschillende keren aan de orde gesteld, zoals in hoofdstuk 4 
beschreven is. 

In Jansz’ spelen komt het eveneens regelmatig aan de orde, bijvoorbeeld in Meest 
Al verjaecht Neering, waarin de omgang met geld en de economische moraal cen-
trale onderwerpen vormen. In welk jaar Jansz dit spel schreef en bij welke gelegen-
heid het werd opgevoerd is niet duidelijk. Qua thematiek sluit het nauw aan bij zijn 
oudste gedateerde spel Meest Al die om Paijs roepen (1559). De twee spelen ver-
tonen veel overeenkomsten en vormen welhaast een tweeluik. Ze lijken dan ook 
kort na elkaar ontstaan te zijn. Het Cooren (1565), het spel waarin hij de praktij-
ken van korenopkopers bekritiseert, verkondigt vergelijkbaar gedachtegoed, even-
als het gedeeltelijk overgeleverde Vrouwe Lorts, dat eveneens uit 1565 dateert.59 In 
al deze spelen gaat Jansz in op het gebruik van nijverheid en welvaart, of beter ge-
zegd: op het misbruik daarvan en de consequenties voor individu en gemeenschap. 
Het is in dit kader dat Jansz de verantwoordelijkheid voor de arme thematiseert. 
Verschillende elementen die in deze spelen worden aangestipt en verwerkt, zoals 
het met rede omgaan met bezit, de wereld als toneelstuk en de sociale misstanden 
onder alle maatschappelijke groepen, werkte Jansz verder uit in Van Goodts Or-
donnancij (1583), een van zijn laatste spelen.

Jansz kende het Haarlemse economische leven van binnenuit. Zelf was hij werk-
zaam in de Haarlemse lakennijverheid, onder meer als bontwerker, drapenier-
der en zijdenlakenkoopman met een winkel aan huis. Ook diverse leden van zijn 
schoonfamilie waren lakenhandelaar. Jansz was vermoedelijk afkomstig uit een 
brouwersfamilie.60 Zoals meer brouwers(zonen) in de eerste helft van de zestien-

58   Ramakers 2001a, 231-232. 
59   Respectievelijk 1OE12, 1OD5 en 1OF1.
60   Jansz’ precieze familieachtergrond blijft onduidelijk. In zijn huwelijkse voorwaarden (NHA, SAH I, inv. nr. 
1013X) worden de namen van zijn moeder Katrien Florisdr en zijn broer Floris Jansz genoemd. Waarschijnlijk 
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de eeuw hadden gedaan, had hij de overstap gemaakt naar de bloeiende lakennij-
verheid.61 In zijn spelen refereert hij geregeld aan misstanden in de stedelijke nij-
verheid. In Meest Al verjaecht Neering passeren verschillende beroepsgroepen de 
revue, variërend van de wolkamsters tot schoenlappers en lakenhandelaars. Hun 
onverantwoord handelen wordt scherp aan de kaak gesteld. In hoeverre Jansz bij 
deze opsomming concrete voorvallen uit de Haarlemse praktijk op het oog had, 
valt niet te achterhalen. Dat hij soms de actualiteit op het oog had, blijkt uit Het 
Cooren, waarin hij gebruikmakend van actuele informatie en gegevens de handels-
praktijken van korenkopers bekritiseert in een periode waarin Haarlem kamp-
te met graantekorten.62 Doorgaans fungeerden misstanden in de nijverheid voor 
Jansz in meer algemene zin als aanleiding voor kritiek op eigengerichtheid en on-
maatschappelijk gedrag. 

Jansz was overigens niet de enige Haarlemse rederijker die zich in zijn spelen uit-
liet over zaken als de omgang met geld en nijverheid. Opvallend is het grote aantal 
spelen in Haarlemse rederijkerskringen waarin de besteding van geld en egoïstische 
handelspraktijken aan de orde worden gesteld. Heijnszoon Adriaensz, in dezelfde 
periode als Jansz factor van Trou Moet Blijcken, behandelt het onderwerp in zijn 
spel Vanden Neering. Het is een soort belegeringsspel waarin het personage Nee-
ring, enigszins vergelijkbaar met het personage Cooren in het gelijknamige spel 
van Jansz, door Eijgen Baet, Loghen, Bedrogh en Cracht, de personificaties van 
ondeugdelijk handelen in economicis, wordt opgesloten in een kasteel. Verschil-
lende vertegenwoordigers van ‘tgemeen Ambachts volck’ weten haar uiteindelijk 
te bevrijden. Eerder al, in 1560, hadden de rederijkers van Lieft Boven Al het spel 
Deerste vader en deerste moeder opgevoerd, waarin een edelman, knecht, koop-
man, burger en boer met het personage Simpel Nootdruft spreken over hun beste-
ding van geld en bezit. Van kort na de Satisfactie dateert het spel Sommich Mensch 
en het huijs van Nering, geschreven door de Haarlemse rederijker Pieter Aelbertsz. 

6.5  Meest Al verjaecht Neering

Een inhoudelijke analyse van al deze spelen van derden valt buiten het bestek van 
dit onderzoek, maar het is opvallend dat in het merendeel van deze spelen kwesties 
als armenzorg en liefdadigheid slechts zijdelings aan de orde worden gesteld. Dit in 

was zijn vader op dat moment al overleden. De twee broers verschijnen opnieuw gezamenlijk in een notariële 
akte uit april 1554 samen met de namen van hun zussen en hun als voogd optredende echtgenoten (NHA, 
ORA, 76.22, f. 121v.) Volgens Thierry de Bye Dólleman waren dit de kinderen van de Haarlemse brouwer Jan 
Nannigsz (Floris Jansz was eveneens brouwer). In zijn beschrijving van een andere akte noemt Dólleman Jan 
Mathijsz als de vader van dezelfde Floris Jansz (NHA, ORA, 76.25, f. 101r.).
61   Kapteijn 1998, 125.
62   Van Dixhoorn 2010, 198-200. Zie voor het thema van de korenkopers in laatmiddeleeuwse teksten: De 
Boer 1998.
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tegenstelling tot de spelen van Jansz. Voor hem waren een juiste omgang met geld 
en liefdadigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De wijze waarop hij de zorg voor de arme in zijn spelen ter sprake brengt, kan 
geïllustreerd worden aan de hand van Meest Al verjaecht Neering. In dit ongeda-
teerde stuk draait het, evenals in Meest Al die om Paijs roepen, om het misbruik 
van welvaart en rijkdom en de consequenties hiervan voor de stedelijke gemeen-
schap. In verschillende scènes wordt deze thematiek besproken, te beginnen bij de 
opening van het spel in een gesprek tussen Meest Al, de representant van de mens 
in het algemeen, en Neering, de personificatie van de nijverheid. De laatste wordt 
vergezeld door een klein meisje, haar dochter Welvaert, de vrucht van de verbinte-
nis tussen handel en nijverheid. Neering uit haar ongenoegen over de wijze waar-
op zij behandeld wordt en het misbruik waarvan zij en haar dochter het slachtoffer 
zijn. Het publiek zal in Meest Al, die aansluitend het woord neemt, de veroorzaker 
van haar klachten hebben herkend. De weelderige kleding waarin hij op het toneel 
verschijnt, is een teken van zijn overvloedige rijkdom. Hij geeft hoog op van zijn 
gouden en zilveren munten en van zijn talrijke bezittingen die hij door ‘neerstic-
heijt’ en eigen slimheid verkregen heeft. Of, zoals hij het iets verderop verwoordt:

Heb ick wat, dat danck ick beij mijn handen.
Die hebbent wel moeten besueren,
bij nachten, bij daghen, tot allen uren.
Ick verjaech nu trueren en alle bederff.63

Zijn rijkdom is het resultaat van noeste arbeid. Niemand kon hem dan ook belet-
ten zijn bezittingen naar eigen goeddunken te besteden, dat wil zeggen voor eigen 
plezier. 

Tegenover deze redenering plaatst Neering een geheel andere gedachtegang. 
Zijn comfortabele positie dankt Meest Al niet aan zijn werklust en slimheid, maar 
aan de liefde Gods. Hij zorgt immers voor de aanwezigheid van Neering en haar 
dochter Welvaert in de stad, waardoor Meest Al de mogelijkheid krijgt te werken 
en inkomsten te verkrijgen. Daarom moet hij niet zichzelf maar God danken voor 
diens zegeningen. Dat Meest Al hier anders over denkt, is volgens Neering slechts 
het gevolg van zijn ‘onverstant’ en blindheid: 

Est niet jammer dat Meest Al dus is verblint,
Onverstandiger dan een kint in al sijn beraeden?
Hij bekent niet dat voorspoet van Goodts genaeden
Door mijn is toecoomende in alle plecken.
Daerom sal ick moeten door sijn onverstant vertreckken
uuijt deser vleckken in corten tijen.64

63   Meest Al verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 83r., r. 134-137.
64   Ibidem, f. 82r., r. 50-55.
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Zij zijn de oorzaak van zijn misbruik van nering en welvaart, die neerkomt op de 
besteding van zijn handelswinsten voor eigen gerief. Hij is echter gewaarschuwd, 
zoals ook uit de laatste twee regels van het citaat blijkt. Wanneer hij volhardt in 
zijn handelswijze zal het tweetal Neering en Welvaert het land verlaten, met alle 
gevolgen van dien. 

Dat laatste gebeurt. Op de dialoog tussen Neering en Meest Al volgt een mo-
ment van theatraal spektakel. Waarvoor Neering zo-even gewaarschuwd heeft, 
zien de toeschouwers thans gebeuren. Met bulderend geluid komt Oorlog op, raast 
over het toneel en gaat vervolgens weer af. Neering en Welvaert vluchten weg en 
laten Meest Al alleen achter.65 

In de openingsdialoog presenteert Jansz bij monde van de personages Meest Al 
en Neering dus twee diametraal tegengestelde redeneringen over het gebruik van 
nijverheid en welvaart. Gedurende het spel komen deze punten nog een aantal ke-
ren ter sprake. De argumenten die Jansz aan zijn publiek voorhoudt, doen sterk 
denken aan de wijze waarop Coornhert deze zaken beschreef. Die betoogt in zijn 
traktaat De koopman dat misbruik niet gelegen is in de zaken of objecten zelf, maar 
in het verkeerde gebruik daarvan, waarbij ‘oncunde van den aert der dingen’ de 
diepste oorzaak vormt: ‘Geen dingh is goet voor den genen die geen verstandigh 
gemoet en heeft’.66 Ze leidt tot ‘onmate’, het afwijken van de natuurlijke maat, en 
resulteert in een ellendig en onrustig leven.67 

Noodzakelijk onderricht

In het spel Meest Al verjaecht Neering hebben de woorden van Neering en het ver-
schijnen van Oorlog weinig effect op de mensfiguur. Meest Al blijft onvermurw-
baar, overtuigd van zijn onschuld. Weliswaar is hij geschrokken van de bliksem-
actie van Oorlog, maar een verband met zijn levenswijze legt hij niet. Die houding 
wordt nog eens gevisualiseerd wanneer Meest Al plaatsneemt in een stoel met de 
naam ‘eijgen goetduncken’. De rust die hij daarin verwacht te vinden is van korte 
duur. Opnieuw verschijnt Oorlog op het podium, ditmaal vergezeld door zijn die-
naren Fors en Gewelt. Zij grijpen Meest Al en binden hem vast aan zijn stoel met 
twee boeien genaamd ‘alle benoutheijt’.68 De klagende en verongelijkte Meest Al 
krijgt gezelschap van Dure Tijt, een sober gekleed personage met een koolstruik 
in zijn hand. Dit beeld domineert de rest van de opvoering. Even later voegen ook 
de twee sinnekes, Nering Bedervinge en Welvaerts Benijdinge, zich bij het tweetal, 
elk aan één zijde. 

Wanneer de sinnekes afgaan, neemt het personage Reden hun plaats in. Reden 

65   Ibidem, f. 83v., r. 174-203.
66   Coornhert 1630, cap. 14.
67   Ibidem, cap. 15.
68   Meest Al verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 86v., r. 467-468.
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speelt in het spel een cruciale rol. Hij verschaft het onderricht dat Meest Al uit-
eindelijk tot het juiste inzicht moet brengen. In bijna alle spelen van Jansz met 
een maatschappelijke thematiek treden personificaties van lerende instanties op. 
Ze dragen namen als Reden, Goet Onderwijs of Gheleerde Onderwijsinge, namen 
die verwijzen naar de rol die ze in het spel vervullen. Ook personages met namen 
waarin het adjectief ‘redelijk’ gecombineerd wordt met een ander begrip, zoals Re-
delijck Welvaren of Redelick Gevoelen, verschaffen onderricht. Daarnaast zijn in 
de spelen zelf regelmatig uitdrukkingen te vinden die naar de rede verwijzen, zoals 
de oproep te leven ‘naar reden en recht’ of ‘redelick te leven’.69 

Personificaties van de rede komen in een groot aantal rederijkersspelen voor. 
Hun populariteit maakt deel uit van een bredere belangstelling voor stoïsche ele-
menten en concepten die blijkt uit zowel Latijnse als volkstalige teksten. Ruben 
Buys heeft uiteengezet hoe de positieve werking die al eeuwenlang aan de rede 
werd toegeschreven, in de zestiende eeuw verder werd uitgewerkt. In laatmiddel-
eeuwse volkstalige didactische werken werd aan de rede een belangrijke taak toe-
geschreven bij het verwerken van tegenslag als gevolg van lot, dood en liefde. De 
beste remedie was zulke tegenslag zo onbevangen mogelijk te ondergaan en ‘irrati-
onele gemoedsaandoeningen’ te voorkomen. De rede speelde in dit ‘gelijk’ onder-
gaan van zowel voor- als tegenspoed een cruciale rol. Voortbouwend op de klas-
sieke stoa beschouwde iemand als Coornhert de rede bovendien als een onmisbaar 
middel om tot God te komen en een deugdzaam leven te leiden. Door onwetend-
heid en onverstand kon het evenwicht tijdelijk verstoord raken, maar door ‘ratio-
nele zelfkennis’ kon de mens het herstellen.70 

In verschillende spelen van Jansz zijn onderdelen van dit gedachtegoed terug te 
vinden. In de eerste plaats wordt de rede vaak gepresenteerd als raadgever en ver-
trooster. In Jansz’ oudst bewaarde spel Van Meest Al die om Paijs roepen, stelt 
Gheleerde Onderwijzinge zich voor als iemand die altijd raad geeft aan diegenen 
die bedroefd en bedrukt zijn.71 Soortgelijke opmerkingen zijn te vinden in Het 
Cooren. Zo verklaart het personage Huisman dat iedereen moet handelen naar de 
rede, ‘opdat geen aenvechten haer brengen int geween’.72 De slachtoffers van de ei-
gengerichte korenhandelaren worden door Reden getroost en krijgen het advies 
hun lijden geduldig te ondergaan. De rede dus als trooster en instrument om staan-
de te blijven in moeilijke tijden. 

Vooral echter speelt de rede een belangrijke rol in het onderrichten en verschaf-
fen van inzichten. Typerend is de kwaal waaraan de meeste protagonisten in Jansz’ 
spelen lijden, namelijk onwetendheid en blindheid. Voor Jansz is de oorzaak daar-
van niet zozeer gelegen in een gebrek aan kennis als wel in het ontbreken van een 

69   Zie bijvoorbeeld: Vrou Lorts. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 35r., r. 582, 588, 594. 
70   Buys 2005, 35-36.
71   Meest Al die om Paijs roepen. Trou moet blijcken 1994, boek E, f. 140v., r. 81-86.
72   Het Cooren. Jansz 1985, 83, r. 978.
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juist oordeelsvermogen. Dit leidt tot een verkeerde inschatting van situaties en een 
miskenning van de eigen verantwoordelijkheid daarvoor. In Meest Al verjaecht 
Neering wordt dit treffend verbeeld wanneer de protagonist gaat zitten in de stoel 
Eijgen Goetduncken, waaruit hij voor de rest van de voorstelling niet meer opstaat. 
Een cruciaal gevolg van deze onwetendheid, van deze verkeerde beoordeling van 
mensen en zaken, is een leven in zonde. Daarvoor zal men door God zeker gestraft 
worden.

Het juiste inzicht en een leven met ‘reden’ waren in die zin cruciaal, zowel voor 
het individu als voor de gemeenschap. De oorlogen, ziekten en honger waarmee 
God het tegendeel daarvan strafte, troffen namelijk niet alleen de enkeling maar 
ook het collectief. Inzicht en gedragsverandering waren daarom voor iedereen 
noodzakelijk. In Van Meest Al die om Paijs roepen stelt Gheleerde Onderwijzinge 
zelfs expliciet dat zij van groot belang is voor het land. ‘[G]elijck een predicant [d]
ie sijn stem Laet clincken’73 moet ook zij worden gehoord: openbare welsprekend-
heid dus ten dienste van het welzijn van de gemeenschap.74 Zo positioneert Jansz 
zich in zijn spelen als een leermeester, die in spelvorm de actuele situatie duidt en 
zijn publiek oproept tot inkeer. In feite beoefende hij de hoogste vorm van huma-
nistische bene facere, van weldoen. Daarin immers kwamen de scholing in deugden 
en de hulp aan anderen bij het verrichten daarvan op de eerste plaats.75 

Diefstal en moord 

Ware kennis en juist inzicht moesten leiden tot een goed en deugdzaam leven. 
Daarvan maakte ook de zorg aan armen deel uit. Dat blijkt uit de dialoog tussen 
een klagende Meest Al en Reden aan het eind van Meest Al verjaecht Neering. Na-
dat Reden de klacht van Meest Al over het hem aangedane onrecht heeft aange-
hoord, stelt hij voor de zaak verder te onderzoeken. In de vorm van een vraag-en-
antwoord spel analyseert hij het wie, wat, waarom en hoe van de situatie. Er is geen 
andere conclusie mogelijk dan dat Meest Al zelf schuld heeft aan zijn miserabele 
toestand, een stelling die hij als een ware redenaar ook zal ‘bewijsen’.76 Zo vraagt 
hij Meest Al onder meer naar diens gebruik van nering en welvaart en, meer in het 
bijzonder, naar zijn omgang met de armen. Meest Al antwoordt dat hij van mening 
is dat armen maar voor zichzelf moeten zorgen. Hij zal ze zeker geen kwaad doen. 
Hij is immers geen moordenaar, dief of rover. 

Deze gedachte wordt door Reden sterk bekritiseerd. Door het verwaarlozen van 

73   Meest Al die om Paijs roepen. Trou moet blijcken 1994, boek E, f. 140v., r. 87-88. Daarnaast zegent God 
ook de mens persoonlijk die met reden leeft. Zie bijvoorbeeld het spel Goodts Ordonnancij. Trou moet blijcken 
1994, boek D, f. 71r., r. 585-589.
74   Zie over deze doelstelling van de rederijkerskunst: Ramakers 2001b, 178-186.
75   Vives 2002, 16-19.
76   Meest Al verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 92r., r. 1044-1045.
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de armen maakt hij zich wel degelijk schuldig aan diefstal, namelijk van ‘u even 
mensch sijn vleijs en sijn bloet’. Op de vraag van Meest Al hoe hij zich dat moet 
voorstellen, antwoordt Reden geprikkeld: 

Hoe soo? Maer door u overvloedicheijt,
Die ghij gebruijcten nae u selfs wensch,
Sonder te dencken op u even mensch,
Die sijn pens niet mocht versaeden.
En ghij hadt alle daechs gesooden en gebraeden
Treesooren, scappraeden: het liep al over!
Hier behoordij mee te versien die arm sijn en pover,
Voor u selfs niet neemen dan nootruft totten live
En tander tot u even naestens gerive.
Dits Goodts motijve, dat ghij dus goedertier siet.77

Voor zichzelf gebruiken wat overblijft nadat zijn ‘nootruft’ is verzadigd: dat is het 
vergrijp waaraan Meest Al zich schuldig heeft gemaakt. Het was zijn plicht zijn 
overvloed te delen met zijn arme naaste. Jansz omschrijft dit principe als ‘Goodts 
motijve’, als een bevel en gebod van God. Het niet nakomen van deze verplichting 
is een zonde, zoals Reden iets later ook expliciet stelt. 

Het concept van een leven volgens de nooddruft was een van de belangrijkste 
pijlers van het sociaal-ethisch gedachtegoed van Coornhert, zoals beschreven in 
het vorige hoofdstuk. Ook in het spel van Jansz is deze notie terug te vinden. Op 
de overtreding van Meest Al van dit goddelijke gebod volgt de straf. Het is de oor-
log die hem als ‘de gesel gods’ treft met economisch verval en dure tijd in haar kiel-
zog. De prijs voor het verwaarlozen van de arme betaalt de overtreder dus niet pas 
in het hiernamaals maar in het heden en treft de gemeenschap als geheel. De nood 
en ellende waaronder de Haarlemse bevolking gebukt ging was een straf van God. 
Ze was het onvermijdelijke gevolg van het wijdverspreide misbruik van welvaart 
en nering, die vooral tot uiting kwam in het vergeten van de arme. 

Gevolgen voor het hier en nu

Opvallend aan de passages waarin Jansz liefdadigheid aan de orde stelt – en dat 
geldt ook voor zijn andere spelen – is de afwezigheid daarin van iedere suggestie 
van een relatie tussen armenzorg en het zielenheil van de individuele gever. Ner-
gens wijst hij op de beloning die de weldoener na zijn dood mag verwachten in het 
hiernamaals. Zelfs wanneer het personage Gheleerde Onderwijsinge in het spel 
Van Meest Al die om paijs roepen (1559) refereert aan de werken van barmhartig-
heid – bij uitstek een notie waarin liefdadigheid wordt geplaatst in het perspectief 
van het Laatste Oordeel en het hiernamaals –, geeft Jansz aan deze een op het hier 

77   Ibidem, f. 91v., r. 978-987.
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en nu gerichte invulling. In de betreffende passage wordt de protagonist gewaar-
schuwd voor een terugval in zijn oude levenswijze: 

Es dat ghij weer op het ander leven bout
En u dingen aenstelt als ghij deet te vooren:
Dat ghij den armen verdruct dier sijn benout,
Die sulcken verlaet als heel verlooren,
[…]
Den hongerijgen niet en spijst met u cooren,
Den naecten niet en cleet die u toe sijn betrout,
Die gevangenen niet vertroost die in druck versmooren
En die pelgroms van verden voor honger en cout 
Niet en bescermt,
[…]
Maer dat ghij u goet in weelden mennichfout
Onnuttelick verdoet buijten recht off reden
Ende den armen laet versmachten, jonck en out,
Die godt selfs acht als sijn leeden.78

In dat geval zullen de straffen van God zeker opnieuw volgen. Slechts door het 
verrichten van de werken van barmhartigheid en de beoefening van naastenliefde 
kunnen de vrede en eendracht standhouden.79 Deze gedachte wordt in het spel tref-
fend uitgebeeld door het personage Oorlog dat op het toneel ligt vastgebonden met 
kettingen van Broederlijke Liefde. Met het verbreken van de broederlijke liefde zal 
Oorlog weer vrij spel krijgen. Iedere verwijzing naar gevolgen voor het individu in 
het hiernamaals ontbreekt echter. 

Jansz onderscheidt zich op dit punt van een aantal van zijn tijdgenoten. Zo mo-
tiveert zijn collega-factor Pieter Aelbertsz in het spel Sommich Mensch en het huijs 
van Nering, dat vlak na de Satisfactie werd opgevoerd, zijn oproep tot liefdadig-
heid wél met verwijzingen naar het hiernamaals.80 Zelfs in Coornherts Comedie 
vande Rijckeman en in zijn embleembundel Recht gebruyck en misbruyck van 
tijdlycke have ontbreekt dit kader niet.81 

Tegelijkertijd betekent de afwezigheid van dergelijke noties in de spelen van 
Jansz geen ‘secularisering’ van het liefdadigheidsconcept, in die zin dat hij de nood-
zaak tot solidariteit met de armen alleen vanuit maatschappelijke motieven moti-
veert. Het nalaten van de zorg voor de arme duidt Jansz immers als een zonde, als 
een overtreding van een goddelijk gebod waarop zonder enige twijfel de straf van 
God volgt. Zodoende blijft zijn liefdadigheidsbegrip op religieuze leest geschoeid. 
Evenmin duidt het op protestantse sympathieën. Het idee van liefdadigheid als 

78   Meest Al die om Paijs roepen. Trou moet blijcken 1994, boek E, f. 151r., r. 1148-1162.
79   Ibidem, f. 151r.-151v., r. 1125-1183.
80   Sommich Mensch en het huijs van Nering. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 2v., r. 187-188, f. 3r., 228-
231, f. 3v., r. 244-250.
81   Coornhert 1955, 78-79, r. 1545-1575; Coornhert 1630, III, 1046-1049.
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vrucht van het geloof of werk van dankbaarheid, zo kenmerkend voor het protes-
tantse discours, ontbreekt. Het lijkt er veeleer op dat Jansz dogmatische stellingna-
mes over controversiële religieuze onderwerpen in zijn spelen vermijdt. In de jaren 
van toenemende religieuze spanning doet hij over de status van goede werken geen 
uitspraken. Hij grijpt daarentegen terug op denkbeelden die alle toeschouwers, on-
geacht hun religieuze voorkeur, aanspreken. 

Spelen naar het leven

In ons spel is de uitwerking van de redevoering van het personage Reden op de 
protagonist overigens nihil. Meest Al laat zich niet overtuigen en blijft volharden 
in zijn onschuld. En daarmee eindigt het spel ook. Enigszins abrupt dus, waardoor 
het effect echter des te groter is. In de epiloog licht een van de acteurs het plotselin-
ge afbreken van de opvoering toe: ‘Wij hebben gespeelt, soo veer als meest al haer 
leven nu is streckkende hier te tijen’. 82 Het spel is geëindigd in het ‘reële heden’ 
van de wereld buiten het toneel. Pas wanneer deze situatie zich wijzigt, of precie-
zer: wanneer de toeschouwers hun leven veranderen, zal het spel verdergaan.83 De 
bal ligt bij de toeschouwers. Jansz speelt hier met de conventies van het zinnespel. 
Daarin komt de protagonist, na een periode waarin negatieve en positieve krach-
ten hem proberen te overtuigen, altijd tot het juiste inzicht.84 Het afwijken van dit 
traditionele handelingsmotief was een unicum en maakte de voorstelling des te in-
dringender. Het spel stuurt immers aan op een (re)actie van de toeschouwers. Hoe 
het Meest Al verder zal vergaan is afhankelijk van de wijze waarop het publiek dat-
gene wat het zojuist gezien en gehoord heeft, verwerkt en toepast op de eigen situ-
atie. Spel en actualiteit worden zo door Jansz nauw met elkaar verbonden. Op het 
toneel is te zien en wordt geduid wat zich daarbuiten afspeelt.

Een andere strategie die Jansz in zijn spelen toepast om het getoonde en de actu-
aliteit te relateren is het omkaderen van het hoofdspel met een gespeelde proloog 
en epiloog. In de proloog laat hij personages afkomstig uit de dagelijkse realiteit 
van de toeschouwers, bijvoorbeeld twee buurmannen of een geus en een katholiek, 
een actueel probleem bespreken. Daarop volgt een samenvatting van het hoofdspel 
waarmee de behandelde kwestie en hetgeen de toeschouwers in het vervolg van de 
opvoering gaan zien en horen aan elkaar gerelateerd worden. In de epiloog wordt 
het vertoonde nogmaals geduid en wordt de centrale les geëxpliciteerd. Dit proces 
van framing moest de toeschouwers stimuleren het getoonde toe te passen op de 
eigen leefwereld, die te zien en te begrijpen in termen van de opvoering.

In zijn zinnespelen legt Jansz de politieke, sociale en mentale processen bloot 
die achter de ‘werkelijke’ wereld schuilgaan, die van het contemporaine Haarlem 

82   Meestal verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 93v. r. 1177-1178.
83   Ibidem, r. 1189-1193; Ramakers 2004a, 215-216. 
84   Ramakers 2004a, 215-216.
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waarin het publiek leefde. ‘Die materij sal roeren soo den tijt is gelegen’, aldus een 
buurman in de proloog van Het Cooren.85 En na de opvoering van Meest Al die 
om Paijs roepen richt het personage Paijs zich tot de toeschouwers met de woor-
den dat zojuist in spelvorm is vertoond wat hen kort daarvoor is overkomen: ‘[t]
geen Dat wij speelwijs hebben gaen toogen / Sietmen voor oogen, dattet is ge-
schiet’.86 

Interessant zijn de kleine toespelingen die Jansz in een aantal epilogen maakt 
op het mogelijke alternatief van de actuele omstandigheden: de ideale samenleving 
die ontstaat wanneer zijn publiek het gespeelde ter harte neemt. God zal een der-
gelijk land zegenen met Zijn genade, bomen en gewassen geven hun vruchten en 
de inwoners leven in rust en vrede, aldus de twee spelers aan het einde van het spel 
Meest Al verjaecht Neering.87 In een ander spel wijst Jansz op de nijverheid en wel-
vaart die zullen opbloeien en spreekt hij over een ‘gulden werlt’, waarin ‘die godt-
saelige vreede’ zou heersen.88 Jansz zag zijn spelen dus in functie van het welzijn 
van de stedelijke gemeenschap. Het verschaffen van inzicht in de heersende mis-
standen en de oproep tot morele inkeer moesten een ‘gulden werlt’ vol eendracht, 
vrede en liefde dichterbij brengen. 

Een gezond stedelijk lichaam

Jansz plaatst zijn spreken over liefdadigheid en armenzorg dus niet in een indivi-
dueel religieus kader, maar in een breder discours over het welzijn van de stedelijke 
gemeenschap, het deugdzame leven, de verantwoorde omgang met geld en bezit en 
de solidariteit met de medemens. Dat zien we terug in Het Cooren, bijvoorbeeld 
in een dialoog waarin opnieuw het personage Reden optreedt. Die staat ditmaal te-
genover twee korenkopers: Onversaedige Begeert en Nimmermeer Genoch. Eer-
der heeft het publiek gezien hoe deze twee figuren weigeren aan een hongerige 
Huisman (een boer) en Ambachtsman (een arbeider) het koren te verkopen dat op 
hun zolders ligt opgeslagen. Huisman en Ambachtsman wenden zich daarop wan-
hopig tot Reden en smeken hem met de twee kooplieden te gaan praten. Mogelijk 
dat hij hen tot andere gedachten kan brengen. 

De belangrijkste missie van Reden is het overtuigen van de korenkopers van de 
onredelijkheid van hun handelen, waarvan vooral de ‘scamele gemeent’ de dupe 
is.89 Daarvoor refereert hij aan principes die diametraal tegengesteld zijn aan de op-
vattingen van Onversaedige Begeert en Nimmermeer Genoch. Wanneer een van de 

85   Het Cooren. Jansz 1985, 35, r. 34.
86   Meestal die om Paijs roepen. Trou moet blijcken 1994, boek E, f. 152r.-152v., r. 1266-1277; zie ook: Vrou 
Lorts. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 34v., r. 548-550.
87   Meestal verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 93v., r. 1155-1167.
88   Goetheijt, Lijefde en Eendracht. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 164r.-164v., r. 1459-1460.
89   Het Cooren. Jansz 1985, 37, r. 61.
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korenkopers stelt dat iedereen slechts voor zichzelf dient te zorgen en zijn eigen 
belangen moet zoeken, werpt Reden tegen:

Dats buijten reen.
In dat verbreen slacht ghij donverstandelen.
Denct eens: offmen u soo souden handelen,
Sout ghij niet wandelen in veel drucxs ten laesten?
En dit sijn mee menschen, jae u evennaesten
en leetges van één lichaem, die mee moeten leven.90

Bedenk in welke moeilijke situatie je zelf zou verkeren, wanneer anderen jou op 
deze manier behandelden, klinkt het uit de mond van Reden. Het is een variatie op 
de gouden regel: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. Ie-
der redelijk mens, ieder die niet ‘buijten reen’ leeft, zal de juistheid van deze leefre-
gel erkennen, aldus Reden, en daarnaar ook handelen.

Ook in het werk van Coornhert wordt deze stelregel verschillende keren ge-
noemd. Hetzelfde geldt voor de gedachte van een fundamentele verbondenheid 
van alle mensen, waaraan Jansz in bovenstaand citaat eveneens refereert. In het 
vervolg van zijn dialoog met de twee graanhandelaren werkt Reden de lichaams-
metafoor verder uit om zodoende de onrechtmatigheid en onredelijkheid van hun 
opvattingen te bewijzen:

Dats quaelick gedreven!
Daer spreectij even off een lit vant lichaeme,
Hem dan eerst gesont docht, sterck en bequaeme,
Als het met blaeme tegens recht ende reden,
Die gesontheijt benoomen hadt van sijn naeste leden.
Dusdanige seeden duncken u noch goet!
Denctij niet eens, als teene lidt het ander verwoet,
Dattet lichaem dan moet vervallen als mot?91

Volgens Reden verkeren de korenkopers in de verkeerde veronderstelling dat zij 
voorspoed en rijkdom kunnen genieten ten koste van anderen. Aan zo’n egoïsti-
sche houding zal uiteindelijk het hele lichaam ten onder gaan. Niet zozeer econo-
mische als wel morele principes lagen aan deze opvatting ten grondslag. Dat blijkt 
ook uit de metaforen die Jansz in dit spel en andere stukken aanhaalt om een derge-
lijke handelswijze te beschrijven. Zinsneden als het stelen van ‘u even mensch sijn 
vleijs en sijn bloet’92, het ‘verslinden’ van de naaste93 en het ‘slacht[en van] donver-
standelen’94 drukken het onmenselijke en tegennatuurlijke uit van een handelen dat 

90   Ibidem, 77, r. 856-861.
91   Ibidem, 78, r. 863-870.
92   Meestal verjaecht Neering. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 91v., r. 973.
93   Het Cooren. Jansz 1985, 79, r. 889.
94   Ibidem, 77, r. 857.
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slechts het eigen voordeel op het oog heeft.95 Aan het einde van het gesprek tussen 
de korenkopers en Reden wordt dit door de laatste nog eens benadrukt. ‘Gaet eens 
in uselfs’, zo luidt haar oproep en onderzoek uw geweten. Dan zul je tot de over-
tuiging komen ‘dat ghij niet sijt gebooren om een ander te verslinden / maer om 
elckeen te helpen, oick hoet mach passen’.96 De mens is geboren om de ander bij te 
staan. In elk redelijk mens bevindt zich de natuurlijke wet, zoals ook Coornhert 
in zijn Zedekunst stelde, die iedereen gebiedt om zijn behoeftige medemens te hel-
pen.97 Wie dit niet doet, handelt redeloos en tegennatuurlijk. Of, zoals een van zijn 
personages in Troerspel het verwoordt, die ‘verslindt elckerlijck (met schoffierig-
heydt) het vleesch en bloedt van zijn eyghen armen’.98

6.6  Besluit

Het is onduidelijk hoe Jansz precies toegang had tot deze opvattingen en ken-
nis. Of hij bijvoorbeeld het Latijn beheerste en in staat was klassieke teksten te le-
zen is niet bekend. In ieder geval kon hij profiteren van de ‘vertaalgolf’ die vanaf 
het midden van de zestiende eeuw op gang kwam en waardoor klassieke teksten 
– ook in vertaling – een ruimer publiek bereikten dan voorheen. In Haarlem was 
het Coornhert die rond de jaren zestig een actieve rol speelde in het toegankelijk 
maken en verspreiden van stoïsche werken door deze over te zetten in de volks-
taal en op de drukpers te leggen.99 Over Jansz’ boekenbezit is niets bekend en ook 
zijn testament zwijgt erover. Ongetwijfeld zijn Jansz’ denkbeelden ook gevormd 
in contacten met zijn omgeving, zijn verwanten, zijn mede-rederijkers en de ande-
re regenten van het Pietershof. Jansz stond midden in het Haarlemse leven van de 
zestiende eeuw. Verschillende van zijn verwanten en kennissen waren bovendien 
actief in de stedelijke armenzorg.

De wijze waarop Jansz in zijn spelen vergelijkbare ideeën als Coornhert gebruik-
te en meer in het algemeen humanistische denkbeelden verwerkte, vormt een aan-
wijzing voor zijn vertrouwdheid met dit repertoire. Die blijkt uit de variatie die hij 
hierbij aan de dag legde en uit de manier waarop hij abstracte noties toepaste in een 
discussie over concrete problemen. In zijn zinnespelen waarschuwde Jansz voor de 
gevolgen van een egoïstische levenshouding. Die raakten niet alleen de mens per-
soonlijk, maar ook het collectief waarvan hij deel uitmaakte. Verbanden tussen in-
dividueel handelen en collectief welzijn werden ook al in het verleden gelegd. Het 

95   Ook Coornhert maakte geregeld gebruik van dergelijke metaforen, bijvoorbeeld in Troerspel vande ket-
ter sche werelt. Coornhert 1955, 138, r. 1494 (‘Yghelijcx vleesch werdt van zynen naasten ghekloven’) en 139, r. 
1498-1499.
96   Het Cooren. Jansz 1985, 79, r. 887-889.
97   Coornhert 1942, IV, 272-273, 11.7-10.
98   Coornhert 1955, 139, r. 1498-1499.
99   Buys 2005, 30-34.
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discours had zich toen voornamelijk beperkt tot het optreden van bestuurders en 
vorsten. Een op eigen voordeel gerichte houding van regeerders leidde onvermij-
delijk tot de ondergang van de hele gemeenschap. Daarvan was het antieke Rome 
een afschrikwekkend voorbeeld geweest. In verschillende zestiende-eeuwse tek-
sten is te zien hoe deze verantwoordelijkheid breder werd getrokken. Ook de ‘ge-
wone stedeling’ werd gewezen op de gevolgen van zijn keuzes en gedrag voor de 
grotere gemeenschap van stad en land in het aardse hier en nu. 
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Introductie

Wie op zoek gaat naar beelden van armen en bedelaars in laatmiddeleeuwse en 
vroegmoderne teksten stuit op een grote verscheidenheid aan figuren die op enig 
ogenblik als ‘arm’ werden aangeduid. Bovendien wisselden de connotaties die aan 
armoede verbonden werden en de wijze waarop deze arme lieden werden beoor-
deeld en gewaardeerd. Terwijl de ene arme een rol kreeg toebedeeld als verbin-
dende schakel tussen zijn weldoener op aarde en God in de hemel, werd de andere 
afgeschilderd als het prototype van de luiaard en de verpersoonlijking van burger-
lijke ondeugden. Een leven in armoede werd aangeprezen als een oefening in ne-
derigheid en ootmoed en daarmee als de weg tot eeuwige rijkdom. Tegelijk was 
het een toestand die de wijze burger door een verstandige omgang met geld en be-
zittingen zoveel mogelijk moest vermijden. Verschillende en soms conflicterende 
beelden stonden dus naast elkaar. 

Teksten verschilden in de uitvoerigheid waarmee armen werden omschreven en 
gepresenteerd. Ook door de tijd heen zijn in dit opzicht verschuivingen aan te wij-
zen. Wanneer in veertiende- en vijftiende-eeuwse zonden- en biechtboeken de op-
roep klinkt aalmoezen te geven wordt over het algemeen volstaan met noties als 
‘armen en crancken’, ‘arme lude’, ‘een arm man’ of ‘armen’, ‘arme hongerige lie-
den’ of ‘lieden die sijn in noetdurfte des liues’, zonder verdere specificatie. In de 
meer omvangrijke catechetische teksten en in genres als stadskeuren, kronieken en 
rederijkersspelen worden armen vaak nader omschreven en krijgen zij soms hele 
levensverhalen toegedicht. Niet alle armen waren immers hetzelfde. Het niet be-
schikken over voldoende middelen om in de eerste levensbehoeften te voorzien 
was een noodzakelijke maar zeker geen voldoende voorwaarde om voor zorg in 
aanmerking te komen. Criteria als de oorzaken van iemands armoede, diens morele 
eigenschappen, de houding ten opzichte van zijn toestand en vooral ook diens rela-
tie met de potentiële gever waren eveneens belangrijk, zo niet belangrijker. 

Wat dit laatste betreft hebben sociologen en antropologen gewezen op de func-
tie van de uitwisseling van giften in het versterken van bestaande verbanden tussen 
mensen en het creëren van nieuwe relaties en gemeenschappen.1 Door te bepalen 
wie voor hulp en steun in aanmerking kwamen, bakende men in feite de grenzen 
van een gemeenschap af. Deze relatievorming bleef niet beperkt tot de horizonta-
le verbanden tussen de armen en hun weldoeners op aarde. Aan laatmiddeleeuwse 

1   Komter 2001, 26-38; Lynch 2oo3, 103-104.
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armen werd immers een cruciale rol toegedicht in de verticale relatie tussen God 
en weldoener. In die zin zorgden zij voor een tastbare verbinding tussen hemel en 
aarde, tussen God en stad. Onder invloed van humanisme en Reformatie deden 
zich in dit opzicht natuurlijk opmerkelijke veranderingen voor. Tegelijkertijd ech-
ter bleef de religieuze connotatie, zij het in gewijzigde vorm, behouden.

Hierbij speelde de beeldvorming over armen en armoede een belangrijke rol. 
Door de arme op een bepaalde manier te karakteriseren, werd hij immers binnen 
dan wel buiten de sociale of religieuze gemeenschap geplaatst: een hulpwaardige 
behoeftige dan wel iemand die van steun moest worden uitgesloten. Bovendien 
zegt de manier waarop een groep haar hulpwaardige armen beschrijft iets over de 
wijze waarop zij zichzelf ziet. De eigenschappen en kenmerken die aan deze armen 
werden toegeschreven, maakten hen tot acceptabele leden van de gemeenschap. 
Het is vanuit dit perspectief dat in dit deel gekeken zal worden naar de positieve en 
negatieve beelden die door de tijd heen van armen en bedelaars in omloop waren 
en de connotaties die met een leven in armoede verbonden werden. 
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7  Armen van wille, armen van node en 
vagebonden

7.1  Inleiding

In hoofdstuk 2 is het schilderij van de Meester van Alkmaar besproken waarop te-
gen het decor van een stad de werken van barmhartigheid staan weergegeven. Een 
man en een vrouw delen eten, drinken en kleding uit aan een aantal armen, bezoe-
ken zieken en gevangenen en bieden onderdak aan vreemdelingen en helpen bij het 
begraven van een dode. Op vier van de zeven panelen is ook de figuur van Jezus te 
zien. Hij bevindt zich tussen invaliden en kreupelen in gescheurde kleren, tussen 
leprozen met kale hoofden en een klepper in hun hand, tussen vrouwen met kleine 
kinderen, pelgrims en grijsaards die hun hand ophouden en de giften van de twee 
weldoeners in ontvangst nemen. 1 In tegenstelling tot deze arme en zieke mensen 
steekt Christus zelf Zijn hand niet uit. Hij staat tussen de hulpbehoevende figuren, 
maar neemt zelf geen aalmoezen in ontvangst. Op deze manier wordt een centra-
le gedachte weergegeven, namelijk dat de liefdadigheid die de weldoeners op het 
schilderij aan de levende armen betonen in feite via hen aan Christus zelf wordt be-
wezen. Of zoals deze het had verwoord: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 
hebben voor een van de onaanzienlijksten van Mijn broeders of zusters, dat heb-
ben jullie voor Mij gedaan’ (Matth. 25: 40). 

Het idee van een speciale relatie tussen de armen en Christus en zijn verbonden-
heid met de armen op aarde, was gedurende de late middeleeuwen wijdverbreid 
en is in talloze teksten, afbeeldingen en gebruiken terug te vinden. In het bijzon-
der komt deze gedachte tot uiting in de metafoor van de armen als de levende li-
chaamsdelen van Christus – ‘Christi leden’. Ze geeft uitdrukking aan de idee van 
een bijzondere band tussen Christus en de armen, die daarom ook dichter bij God 
stonden. Terwijl Christus als het hoofd in de hemel verkeerde, waren de armen als 
Zijn ledematen nog op aarde. De armen zorgden dus voor een speciale verbinding 
tussen hemel en aarde, tussen Christus en de gelovigen. Hoewel zelf niet meer fy-

1   Op de panelen waarop het bezoeken van de zieken en gevangenen is weergegeven is Jezus ook afgebeeld. Hij 
staat hier echter weergegeven tussen de bezoekers en als Salvator Mundi. Zie ook: Muller 1985, 58.
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Afb. 25 Een van de panelen van het schilderij van de Meester van Alkmaar waarop Jezus tus-
sen de armen staat afgebeeld. Meester van Alkmaar, De werken van barmhartigheid, paneel 1, 
1504 (Amsterdam, Rijksmuseum).
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siek in het ondermaanse tegenwoordig was Hij aanwezig in de armen. Wie hen 
ontving, ontving Christus zelf.

In verschillende laatmiddeleeuwse catechetische teksten zijn exempla te vinden 
waarin deze gedachte van ‘Jezus in de arme’ wordt geconcretiseerd. Een voorbeeld 
is het verhaal over Martirius, opgenomen in De tien geboden, een zondeboek uit 
de vijftiende eeuw. Op weg naar een klooster treft deze heilige vlak voor zijn plaats 
van bestemming een melaatse aan. De met stinkende zweren bedekte man spreekt 
hem aan en vertelt hem dat hij bijna thuis is, maar niet meer in staat is om te lopen. 
Door medelijden bewogen spreidt Martirius daarop zijn mantel uit op de grond 
en verbindt de melaatse. Vervolgens draagt hij hem man op zijn rug richting het 
klooster. Daar aangekomen doet zich een wonderlijke transformatie voor: de me-
laatse blijkt Christus zelf te zijn. Voordat deze weer opstijgt naar de hemel verze-
kert Hij zijn weldoener van de eeuwige beloning die hij voor zijn daden kan ver-
wachten. Zoals Martirius door zorg te dragen voor de melaatse man zich op aarde 
niet voor Christus geschaamd heeft, zo zal deze zich ook niet voor hem schamen 
in de hemel.2 

In Des conincs summe zijn verhalen van gelijke strekking te vinden. Bij de bespre-
king van de werken van barmhartigheid wordt verwezen naar de heilige Gregorius 
die zijn huis altijd open had staan voor arme mensen. Op een dag krijgt hij opnieuw 
een bedelaar op bezoek. Naar gewoonte haalt hij water om de voeten van zijn gast te 
wassen. Wanneer hij terugkomt, is de arme echter verdwenen. Kort na dit wonder-
lijke bezoek krijgt Gregorius een openbaring waarin Christus aan hem verschijnt. 
Deze vertelt hem dat Hij al vaker door Gregorius ontvangen was via zijn leden, 
de andere armen die de heilige eerder onderdak had geboden. Nu heeft Hij echter 
ook in eigen persoon van de gastvrijheid van Gregorius gebruik mogen maken.3 

In vele varianten waren dergelijke verhalen in omloop. De niets vermoedende 
hoofdfiguur ontmoet een hongerige arme of een naakte bedelaar. Onwetend van 
de bijzondere status van de behoeftige geeft hij voedsel, deelt zijn mantel of biedt 
onderdak aan. Na het verlenen van de hulp of soms alleen al na het uitspreken van 
de intentie hiertoe wordt, door een directe transformatie van de arme of achteraf 
door middel van een droom, aan de weldoener geopenbaard dat het Christus zelf 
is geweest die hem in de gedaante van een arme om hulp heeft gevraagd en aan wie 
hij steun heeft verleend.

Het gebruik van dergelijke noties beperkte zich niet tot de door de Kerk uitge-
dragen leer. Op het schilderij van de Meester van Alkmaar was al te zien hoe het 
beeld van de armen van Christus en het idee van een specifieke verbondenheid tus-
sen Jezus en de armen werd gebruikt in de context van de stad en de activiteiten van 
de Heilige-Geestmeesters. Al eerder had Jan van Boendale de lezers van zijn Der 

2   De tien geboden 1888, 66-67.
3   Des conincs summe 1486, f. s3v.
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leken spieghel gemaand de arme als ‘gods lede’ niet te vergeten. Mocht deze komen 
te overlijden, dan zouden zij de straf van God zeker niet ontlopen.4 In de Dietsche 
doctrinale (1345) stelt hij de speciale relatie tussen God en de arme opnieuw aan 
de orde. In beeldende bewoordingen schetst Boendale wat het betekende om aal-
moezen te geven aan de arme: ‘Soe wanneer ghi uwe aelmoesene geeft / In tsgheens 
hant, die breke heeft, / Soe stectise Gode in de hant’.5 Jezus’ fysieke lichaam mocht 
dan niet langer aanwezig zijn, Hij leefde voort in de armen. Het gaf de daad van 
liefdadigheid in feite een extra dimensie: het ging niet alleen om de relatie tussen 
weldoener en arme, maar ook en vooral om de verhouding tussen gever en God. 
De arme fungeerde als intermediair en verbindende schakel.6

7.2  Vrijwillige pauperes Christi

Hoewel er natuurlijk te allen tijde een onderscheid werd gemaakt tussen de twee 
groepen, deelden deze laatmiddeleeuwse ‘onvrijwillige’ armen hun bijzondere sta-
tus en religieuze functie met een andere categorie armen: de pauperes Christi, die 
vrijwillig afstand hadden gedaan van hun persoonlijke bezittingen en voor wie ar-
moede onderdeel was van hun religieuze levenswijze.7 Door de opkomst en ver-
spreiding van de bedelorden in de twaalfde en dertiende eeuw kreeg dit ideaal van 
religieuze armoede een nieuwe impuls.8 De traditionele benedictijnse uitwerking 
van de vita apostolica en de imitatio Christi was onder forse kritiek komen te staan 
van verschillende religieuze hervormingsbewegingen. Het afstand doen van per-
soonlijke bezittingen betekende binnen de traditionele orden niet dat ook werke-
lijk een leven in armoede werd geleid. Benedictijner en cisterciënzer kloosters be-
schikten over uitgestrekte gronden en andere bezittingen.9 In deze gemeenschap-
pen waren de soberheid en materiële armoede die het leven van Christus hadden 
gekenmerkt ver te zoeken. Een leven in absolute armoede, zonder de mogelijkheid 
terug te vallen op gemeenschappelijke rijkdom en bezit, werd als onderdeel van de 
ware navolging van Christus gepropageerd. Jezus zelf had immers zijn plaats in 
de hemel inclusief de daaraan verbonden rijkdom en overvloed verlaten. Zijn le-
ven op aarde had zich gekenmerkt door een afzien van elke vorm van luxe en door 
fysieke ontberingen. Een leven volgens de imitatio Christi was vanuit die optiek 
onverenigbaar met de rijkdom en daaraan verbonden zekerheden die de leden van 
bestaande ordes genoten.10

4    Der leken spieghel 1844-1848, III, 19-20, r. 101-114. 
5    Dietsche doctrinale 1842, 35, r. 700-702.
6    Rubin 1987, 93.
7    Mollat 1986, 121.
8    Ibidem; Little 1978, 24-25, 68-69; Wandel 2003, 15-21.
9    Little 1978, 62-69, 93-96.
10   Wandel 2003, 15-21; Little 1978, 62-69.
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Een bedelende Christus?

Vanuit de Kerk werden de armoedebewegingen met het nodige wantrouwen ge-
volgd. Sommige groeperingen werden als ketters veroordeeld, vooral wanneer 
hun optreden werd ervaren als een bedreiging van de sociale hiërarchie. Tegen hen 
werd soms hard opgetreden, zoals de Waldenzen ondervonden. Ook begijnen en 
begarden hadden op gezette tijden te kampen met tegenstand en beschuldigingen 
van ketterij.11 Andere wisten uiteindelijk pauselijke erkenning te krijgen, zoals de 
franciscanen en dominicanen.12 Vanaf de dertiende eeuw verspreidden de bedelor-
den zich over heel Europa en vestigden ze zich vooral in de groeiende steden.13 In 
plaats van een leven op het platteland, in de afzondering van een klooster, mengden 
zij zich onder de stedelijke bevolking, hielden preken en waren actief in de ziel-
zorg. Ook in Holland en Brabant werden kloosters en huizen gesticht, veelal met 
steun van adellijke families en rijke stedelingen.14 De strikte en radicale leefwijze 
van de broeders kon over het algemeen op waardering rekenen, wat zich onder 
meer vertaalde in legaten en schenkingen die aan deze huizen werden gedaan. In 
een stad als Haarlem hadden in de tweede helft van de dertiende eeuw de karme-
lieten en dominicanen een klooster. De observantiebeweging en de groeiende in-
vloed van de Moderne Devotie zorgden rond 1400 voor een nieuwe stichtingsgolf 
van huizen waarin mannen en vrouwen het armoede-ideaal in praktijk brachten.15 

Ondertussen discussieerden scholastici en leden van verschillende ordes en be-
wegingen over de concrete invulling van de apostolische armoede.16 De opvatting 
dat Christus en Zijn discipelen zonder bezittingen en in absolute armoede hadden 
geleefd, werd in 1323 nog per pauselijke bul als ketters veroordeeld. In volkstali-
ge zonden- en deugdenspiegels klinken echo’s van deze beruchte discussie die de 
franciscanen sterk verdeelde. In de veertiende-eeuwse Spiegel der sonden bijvoor-
beeld wordt bij de bespreking van de gierigheid uitgebreid stilgestaan bij de ‘ar-
moede christi’. Daarbij wordt opgemerkt dat nergens in de Bijbel staat dat Jezus 
gebedeld zou hebben: ‘alle die geen die seggen dat christus ennigen minschen ye 
gebad dat en mogen si openbaer niet bewisen’.17 

Ook in de vijftiende-eeuwse Nederlandstalige bewerking van Dat scaecspel zijn 
opmerkingen van deze aard te vinden.18 Het standpunt dat over mogelijke bedel-
activiteiten van Christus werd ingenomen, laat aan duidelijkheid weinig te wensen 
over: ‘Ic seg u voorwaer ende daer blive ic vastelic bi, dat hi nye broot ghebeden 

11   Geybels 2004, 37-39, 56-65.
12   Scheepsma 1997, 14.
13   Zie voor een algemeen overzicht: De Kok 2008, 36-41.
14   De Kok 2008, 41-43; Van Luijk 2004, 38-43.
15   Verkerk 1995, 69-79; zie voor een gedetailleerder beeld: Hendrikx 1977, 121-146.
16   Zie bijvoorbeeld: Colemann 2009, 69-71; Clopper 2009, 87-93.
17   Die spiegel der sonden 1901, 127-128.
18   Van Herwaarden 1994, 313.
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en heeft’.19 Met verve wordt de onderbouwing van deze stelling ter hand genomen. 
Uitgaande van de premissen dat Christus een rechtvaardig iemand was, dat er maar 
drie soorten mensen waren die terecht mochten bedelen – ‘crepelen, blijnden ende 
onmachtich hore leden of dies nijt en moghen wynnen’ – en dat Jezus niet aan deze 
gebreken leed, concludeert de bewerker dat wanneer Jezus gebedeld zou hebben, 
Hij onrechtvaardig was geweest, ‘want hi hadde aelmissen die den armen van rech-
te toe behoort ghenomen’.20 In zijn argumentatie komen dus ook de onvrijwillige 
armen ter sprake, de blinden, kreupelen en arbeidsongeschikten voor wie de reli-
gieuze bedelaars op de liefdadigheidsmarkt in feite concurrenten vormden. Wan-
neer een willekeurig persoon immers de gewoonte heeft dagelijks drie aalmoezen 
te geven, is het gevaar reëel dat de ‘rechte brootbidders’ naast het net vissen. Ook 
de woorden die Jezus sprak tot Zijn discipelen toen Hij hen op weg stuurde om 
te prediken, vormen volgens de bewerker van de tekst geen vrijbrief en legitimatie 
voor bedelactiviteiten: 

Mer hi en heeft nijt gezeit: ‘Bidt ende berooft die arme van hoor aelmissen’, mer hi meen-
de, datsie prediken, dopen, die ziecken cureren ende anders alle wercken van ontfarm-
herticheyt doen ende volbrengen souden ende daer en souden nijt meer dan horen rechten 
noottorfte of nemen.21 

Natuurlijk mochten bedelmonniken hun dagelijkse behoeften in ontvangst nemen, 
‘maar nijt als rechten aelmisse, die den rechten armen toe behoort, mer als recht 
loon, dat hem van recht voor horen arbeyt toe behoort’.22 Het zogenaamde heilige 
bedelen van religieuze armen fungeerde slechts als dekmantel voor een lui leven en 
allerlei slechte praktijken.23 

Of Christus en Zijn discipelen nu wel of niet gebedeld hadden, in de laatmid-
deleeuwse steden vestigden zich mannen en vrouwen die in verschillende vormen 
armoede en soberheid beoefenden als onderdeel van de vita apostolica. Dit kwam 
tot uiting in praktische zaken als het dragen van eenvoudige kleding, het nuttigen 
van sobere maaltijden en het wonen in kleine huizen. Door met hun handen te 
werken en, indien nodig, te bedelen moesten zij in hun levensonderhoud voorzien. 
Zo was het in feite het leven van de onvrijwillige arme dat model stond voor een 
leven in religieuze armoede. Jacob van Maerlant schrijft in zijn Sinte Franciscus le-
ven (ca. 1280) hoe Franciscus van Assisi zijn broeders opdracht had gegeven ‘dat si 
alse arme liede maken souden armen gestichte; daer si, als arme vreemde wichte, in 
wonen souden’.24 De onvrijwillige armen waren voor hem de heilige beelden van 

19   Dat scaecspel 1912, 59, r. 17-18.
20   Ibidem, 59, r. 27-28.
21   Ibidem, 60, r. 8-13.
22   Ibidem, 60, r. 20-21.
23   Ibidem, 60, r. 27-61, r.2.
24   Geciteerd in: Van Oostrom 1996b, 231. 
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Christus op aarde en hun levens voorbeelden van de ware navolging van de ‘naakte 
Christus’.25 De ellende waaronder armen gebukt gingen, hun kwetsbaarheid en af-
hankelijkheid van anderen, verbond hen met Christus, Wiens leven op aarde zich 
eveneens door deze omstandigheden gekenmerkt had. 

In de praktijk bestonden wat betreft de invulling van deze religieuze armoede de 
nodige verschillen tussen de diverse ordes en huizen. Bedelen vormde bijvoorbeeld 
binnen vroege franciscaanse gemeenschappen een vast onderdeel van de religieuze 
levenswijze.26 Andere groepen, zoals de broeders en zusters van het Gemene Le-
ven, waren in dat opzicht terughoudender. In de statuten van het Meester-Geerts-
huis in Deventer (1379) werd het de bewoonsters verboden te bedelen. Alle gezon-
de vrouwen die in staat waren te werken moesten zoveel mogelijk via handenar-
beid in hun levensonderhoud voorzien.27 Het reglement van het begijnhof in Haar-
lem (1408) bepaalde eveneens dat de vrouwen uit het hofje niet mochten bedelen.28 
Ook in de precieze waardering die aan het leven in armoede werd gegeven, zijn 
variaties aan te wijzen en door de tijd heen traden in dit opzicht veranderingen op.

Innerlijke nederigheid

Een interessante bron voor de vraag hoe religieuze gemeenschappen in de laatmid-
deleeuwse stad invulling en betekenis konden geven aan het armoede-ideaal vor-
men de vijftiende-eeuwse broeder- en zusterboeken. In deze levensbeschrijvingen 
worden het deugdzame gedrag en de vrome levenswijze van overleden fraters en 
zusters gememoreerd en als navolgenswaardig aan de nog levende devoten voorge-
houden.29 Ook de verschillende aspecten die een leven als armen van Christus met 
zich meebracht komen ter sprake. Hieronder wordt een aantal punten aangestipt.

Opvallend is de aandacht in een aantal beschrijvingen voor de uiterlijke trans-
formatie die vrouwen ondergingen bij hun intrede in een van de zusterhuizen. Het 
inruilen van rijke kleding voor armoedige vormde een vast onderdeel. Zo wordt 
van Salome Sticken (ca. 1369-1449) opgemerkt dat zij, voordat zij haar intrek nam 
in het Meester-Geertshuis, ‘ondersnedenen clederen droeg schoen van twierhan-
de verwe, ende mit anderen ydelheiden daer hem die werlike herten mede plegen 
te becummeren’.30 Toen zij zich echter aansloot bij de zusters en overging tot ‘de-
sen oetmodigen state’, deed zij afstand van deze kleding, zodat ‘niets niet in oer 
en bleef, daer si der werlt in geliken mochte’.31 Hetzelfde geldt voor zuster Grie-
ten van Nyenbeeke (†1422) die van hoge komaf was, maar desondanks ‘seer oet-

25   Wandel 2003, 18-21.
26   Simons 2001, 66-67.
27   Krauß 2007, 99, 286; Bollmann 2006, 38.
28   Koorn 1981, 99.
29   Zie over deze viten als genre: Scheepsma 1996, 214-216, 227.
30   De Man 1919, 210.
31   Ibidem.

Boele.indb   231 07-01-13   15:21



232 7 Armen van wille, armen van node en vagebonden

modich ende verworpen in oeren clederen’.32 Ook over zuster Mette ten Barchuys 
(†1429) wordt verteld dat haar intrede gepaard ging met een verandering van uiter-
lijk. Terwijl zij voorheen ‘oer lichaem verciert ende toegemaket hadde, opdat si der 
werlt behaegen mochte’, maakte ze nu ‘van oeren leden een offerhande, opdat si 
Gode behagen mochte’.33 Hun nieuwe uiterlijk visualiseerde een innerlijke gesteld-
heid, gericht op het opgeven van de wereld met alle rijkdom en status die zij daarin 
hadden genoten. Het was het begin van een nieuw leven in navolging van Christus. 

Nauw hiermee verbonden was het idee dat een leven in armoede een oefening 
vormde in de deugden van nederigheid en ootmoed. In die zin droeg armoede ook 
bij aan de vermeerdering en verdieping van een deugdzaam leven. Zeer duidelijk 
blijkt dit uit de levensbeschrijving van Geert Grote, die voorkomt in een vitenver-
zameling in het bezit van het Meester-Geertshuis. Hierin wordt verteld hoe deze 
zoon van een rijke Deventer patriciër,34 die volledig gericht was op het versmaden 
van de wereld en de navolging van Christus in armoede en vernedering, onder zijn 
‘oetmoedigen cleederen’ een haren kleed droeg en op zijn hoofd een oude versle-
ten muts. Toen een goede vriend, geschrokken van het hoofddeksel van de grote 
meester, dit wilde vervangen, werd hij tegengehouden. Volgens de prediker oefen-
de hij zich juist met zijn kleding in ootmoed.35 Het dragen van armoedige kleding 
werd gepresenteerd als een oefening voor een innerlijke houding van humilitas en 
een bijdrage in de strijd tegen hoogmoed.

Uit de levensbeschrijving van Petrus van Amsterdam (1413-1483) komt nog een 
andere associatie naar voren die de devoten met armoede maakten. Van deze Pe-
trus, die van 1459 tot zijn dood rector van het Meester-Geertshuis was, wordt ver-
haald hoe hij op een dag bij de poort van het broederhuis een arme man aantrof die 
geld vroeg om eten te kopen. Nadat hij de man – een slachtoffer van de heersende 
hoge voedselprijzen – wat brood had gegeven, merkte hij hoe deze zich schaamde 
voor zijn situatie. Die gewaarwording leidde vervolgens tot een slapeloze nacht bij 
de rector. In een vurig gebed tot God smeekte hij niet beschaamd en buitengeslo-
ten te worden wanneer hij zelf voor de poort van het eeuwige leven zou komen te 
staan.36 De ontmoeting met een hongerige bedelaar aan de poort van het broeder-
huis herinnerde Petrus aan zijn eigen positie tegenover God en vormde de aanlei-
ding voor een religieuze bespiegeling.37

Niet alle armen riepen overigens deze religieuze connotaties op. In dezelfde be-
schrijving van Petrus van Amsterdam wordt gerefereerd aan een andere ontmoe-
ting van de rector met een zeer arm persoon. Ondanks de grote armoede van de 

32   Ibidem, 47.
33   Ibidem, 97; zie ook: Klug 2005, 131-132.
34   Bollmann 2006, 38.
35   Brinckerink 1901, 413-414, 421-422. 
36   Brinckerink 1902, 273-274. 
37   Zie ook: Wandel 2003, 19.
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man geeft hij ditmaal niets. De reden van de weigering was gelegen in het gezel-
schap waarin de arme man zich bevond: een ander persoon ‘dient soe groet noet 
niet en was’.38 Hier dus geen enkele religieuze reflectie als gevolg van een ontmoe-
ting met een bedelaar. De twee arme mannen werden beoordeeld op basis van hun 
uiterlijk. Daarbij werd de een als zeer arm gekwalificeerd, terwijl zijn compagnon 
werd ontmaskerd als iemand die onterecht een beroep deed op de liefdadigheid van 
anderen, als een bedrieger dus.

Zorgen voor armen

Met de laatste twee voorbeelden raken we aan een ander aspect van het leven in 
vrijwillige armoede, namelijk het praktiseren van liefdadigheid. Dat was een van de 
centrale thema’s in Grotes Tractatus de paupertate.39 Daarvoor, in zijn beroemde 
preek Contra turrim traiectensem, had hij scherpe kritiek geuit op de bouwplan-
nen voor de verhoging van de Utrechtse Dom. De uitvoering van dit project zou 
volgens Grote slechts leiden tot hoogmoed, ijdelheid en trots. Daartegenover had 
hij een vurig pleidooi gehouden voor de uitvoering van wat hij beschouwde als een 
van de hoofdtaken van de clerus: de zorg voor armen en zieken. Inzet voor deze 
lieden was een noodzakelijk onderdeel van de imitatio Christi.40

In de vitae komt dit aspect van de liefdadigheid en zorg voor de arme verschil-
lende malen naar voren. Florens Radewijns (1350-1400), die andere voorman van 
de Moderne Devotie en vriend van Geert Grote, wordt door Thomas a Kempis 
(ca. 1380-1472) omschreven als de ‘piissimus pater pauperum, dulcissimus con-
solator tribulatorum’ en ‘compatientissimus visitator infirmorum’ (vroomste va-
der van armen, vriendelijkste vertrooster van bedroefden en meest meelijdende be-
zoeker van zieken).41 Van een van de vrouwen wordt vermeld hoe zij ‘seer grote 
barmhartigheit hadde […] over die armen ende gaf soe myldelike om gods willen 
tot allen tijden’.42 Over Gertrud ter Poerten wordt opgemerkt hoe zij vol barm-
hartigheid was naar alle arme mensen en medelijden had met hen die leden. Het-
zelfde gold voor Heylewich van Grolle (†1454), die niet alleen vol mededogen was 
voor mensen maar ook voor dieren, ‘alsoft een ander Franciscus hadde geweest’.43 
Barmhartigheid, medelijden en het helpen van armen waren kenmerken van de 
deugdzame zuster of broeder.44 Voordat zij zich hadden aangesloten bij de zuster-
gemeenschappen hadden veel vrouwen al zorg gedragen voor de armen, zo staat in 

38   Brinckerink 1902, 273. 
39   Épiney-Burghard 1998, 141-184.
40   Grote 2003, 799-802.
41   A Kempis 1922, 152.
42   Aangehaald in: Klug 2005, 141.
43   De Man 1919, 248.
44   Zie de verschillende voorbeelden die uit de zusterboeken van Diepenveen en Emmerich geciteerd worden 
in: Klug 2005, 140-143.
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de verschillende vitae vermeld. Na hun intrede werd deze inzet alleen maar groter. 
Welke rol het broederhuis en de vijf zusterhuizen precies hebben gespeeld in de 

vijftiende-eeuwse Deventer armenzorg is niet geheel duidelijk. Goudriaan stelt op 
basis van het ‘wereldmijdende karakter’ van de devote gemeenschappen dat hun 
zorgtaken beperkt waren.45 Krauß daarentegen kent in haar studie naar de Deven-
ter huizen de broeders juist een belangrijke positie toe wanneer zij hen omschrijft 
als ‘Autoritäten des geistlichen Lebens wie der Armenfürsorge’.46 Zij haalt hierbij 
onder meer een opdracht aan die de toenmalige rector van het Heer Florenshuis in 
1454 kreeg om de statuten op te stellen voor een viertal huizen die per testament 
aan de armen waren nagelaten. Bovendien waren de zusters in de Deventer huizen 
nog steeds leken en vanwege deze status medius niet aan de clausuur gebonden. Zij 
hadden dus de mogelijkheid tot contact met arme stedelingen.47 Ook in de vitae 
worden naast de medebroeders en -zusters, die immers zelf ook pauperes Christi 
waren, verschillende malen onvrijwillige armen als beneficianten genoemd.48 Hoe-
wel gekleurd door hagiografische topoi suggereren deze verhalen dus degelijk be-
trokkenheid bij de zorg voor stedelijke armen. 

Een leven in navolging van Christus betekende immers naast een bestaan zoals 
de armen ook een leven en omgang met de armen. Wat betreft de betrokkenheid 
bij de stedelijke armen- en ziekenzorg lijken echter tussen de huizen en conventen 
de nodige verschillen te hebben bestaan.49 Bovendien is bij sommige armoedebe-
wegingen een verschuiving te zien, in de zin dat de nadruk steeds meer kwam te 
liggen op verinnerlijking, persoonlijk gebed en meditatie. Daarnaast ondergingen 
verschillende lekengemeenschappen in de tweede helft van de vijftiende eeuw een 
proces van ‘verkloostering’.50 Noodzakelijkerwijs ging dit ten koste van ontmoe-
tingen buiten het klooster, casu quo met arme stedelingen.51

Niettemin waren en bleven verschillende religieuze armen, zoals tertiarissen, be-
gijnen en begarden, nauw betrokken bij verschillende vormen van armenzorg in de 
stad.52 Haarlemse begijnen bijvoorbeeld waren actief in de ziekenzorg en het do-
denwaken.53 In een aantal hospitalen en gasthuizen lag de dagelijkse zorg voor de 
armen en zieken in handen van broeders en zusters, die zich door middel van deze 
charitatieve activiteiten oefenden in vroomheid en heiligheid. Zo verzorgden de le-

45   Goudriaan 2002, 5.
46   Krauß 2007, 216.
47   Bollmann 2006, 41-42.
48   Klug 2005, 140-143.
49   Een overzichtsstudie naar de rol van de religieuze huizen, conventen en gemeenschappen in de laat mid del-
eeuwse stedelijke armenzorg ontbreekt. 
50   Bollmann 2006, 48.
51   Van Dijk 2000, 67-73; Van Luijk 2004, 141-165.
52   In de Zuidelijke Nederlanden lagen bijvoorbeeld verschillende begijnhoven vlakbij een gasthuis. Zie hier-
over: Simons 2001, 68, 76-80; voor de Noordelijke Nederlanden zijn dergelijke verbanden niet bekend. De dage-
lijkse zorg in het Bossche gasthuis lag in handen van broeders en zusters: Kuijer 2000, 65-66.
53   Koorn 1981, 97; Klug 2007, 140-146.
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den van het Heilige-Kruisgilde in Haarlem de zieken in het Sint-Antoniusgasthuis 
en die van het Onze-Lieve-Vrouwegilde de armen in het Oude Gasthuis. Vanaf de 
tweede helft van de vijftiende eeuw werden zij bijgestaan door de zusters van het 
Zijlklooster.54 Congregaties van de cellebroeders of alexianen waren geheel gericht 
op de verzorging en het begraven van (overleden) zieken, krankzinnigen en pestlij-
ders.55 Hetzelfde geldt voor de zwartzusters, hun vrouwelijke collega’s, die onder 
meer in Den Bosch actief waren.56 In sommige huizen was het zelfs gewoonte dat 
zij na hun overlijden begraven werden naast de armen die zij verzorgd hadden. Dit 
was het geval in de Oude Gasthuizen in Delft en Haarlem. Ook na de dood bleef 
zo de speciale band tussen vrijwillige en onvrijwillige armen bestaan.57

Het dienen van ‘die lede Christi’

In documenten als ordonnanties en reglementen worden de activiteiten van de zor-
gende broeders en zusters aangeduid als ‘dienen’, een notie waaruit ook een ze-
kere hiërarchie tussen verzorg(st)ers en armen spreekt.58 Van het Oude Gasthuis 
in Delft is bekend dat de norbertijnse broeders die er de zorg voor hun rekening 
namen een lichtgrijze scapulier droegen als uiting van nederigheid en dienstbaar-
heid.59 In een ordonnantie (1418) van het Deventer gasthuis, een instelling waar de 
praktische zorg in handen lag van twaalf zusters, vermoedelijk tertiarissen, worden 
de hun soms zwaar vallende taken eveneens als zodanig aangeduid. Aan het einde 
van het reglement wordt de zusters een hart onder de riem gestoken en worden zij 
opgeroepen hun dienst aan de armen te beschouwen als een voorrecht: 

[…] want die arme sijn die lede Christi ende hy is hoer hoefft. Item desen toe dienen is 
enighen mennichten to swaer, hi en heb sonderlinge gracie van Gode, der ic leyder onwer-
dich bin ende mijn totten armen, ende denc dat die Propheet seghet. God hoert gherne dat 
ghebet der armen ende syne oeren luysteren nae den ghebede hoerrer harten. Dus moet hy 
hem selven verwynnen ende all dat sijnre naturen thegen is gheeren liden ende nement vor 
penitencie, ende den alren armsten ende den alren ellendichsten ende den alren bidroefsten 
alre yrst troepen ende toe hulpen te comen.60 

Ondanks de afkeer en walging die de zusters mogelijk bij zichzelf bespeuren wan-
neer zij hun zorgende taken uitvoeren, moeten zij zich vermannen. De armen zijn 

54   Kan 1997, 9, 52-53, 120-121.
55   Verkerk 1995, 82; Kuijer 2000, 179.
56   Kuijer 2000, 179.
57   Parker 1998, 50, 51.
58   Wanneer Van Oudenhoven in zijn kroniek over Den Bosch over het Grote Gasthuis komt te spreken, 
gebruikt hij eveneens deze notie. De twee vrouwen die aan de basis van de instelling zouden hebben gestaan 
richtten zich op de zorg voor ‘arme krancken ende miserabile personen begevende haer selven om de selve te 
dienen’. Aangehaald in: Coopmans 1964, 16.
59   Aangehaald in: Parker 1998, 50.
60   Dumbar 1731, 475.
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immers ‘die lede Christi’, en met Hem als hun hoofd, verbonden. 
Ook in andere gasthuisreglementen zijn dergelijke noties terug te vinden. In de 

statuten van het Bossche Gasthuis (1277) is sprake van het zorgen voor Christi pau-
peribus.61 Dezelfde notie komt voor in een bul die in 1456 was uitgevaardigd ten 
behoeve van hetzelfde gasthuis.62 In het Deventer reglement worden de verplegen-
de zusters vermaand om juist de allerarmste en ellendigste van deze ‘leden Christi’ 
als eerste te helpen. Deze armen stonden immers vanwege hun armoedige en el-
lendige toestand dichter bij God dan andere mensen. De zojuist geciteerde passage 
benadrukt deze gedachte door te verwijzen naar Bijbelteksten waarin het welwil-
lende oor van God voor het gebed van de arme naar voren komt. Vanuit dit per-
spectief was de hulp die men aan deze armen gaf een dienst aan een hogergeplaatst 
persoon en werden de zusters aangespoord hun activiteiten in dit licht te bezien.

Voor de leden van de verschillende religieuze armoedebewegingen die in de laat-
middeleeuwse stad actief waren vormde een armoedig uiterlijk en sobere levens-
wijze zo een oefening in deugden als nederigheid en ootmoed. Armoede verbond 
hen met Christus, wiens leven zich eveneens gekenmerkt had door ontbering en 
gebrek. Bovendien had deze zichzelf tijdens Zijn leven op aarde door Zijn uitspra-
ken en daden expliciet verbonden aan de onvrijwillige armen en zieken. Armoe-
de, met haar connotaties van nederigheid en afhankelijkheid en de beoefening van 
liefdadigheid, werd zo een vast onderdeel van het leven in navolging van Christus. 

7.3  Onvrijwillige pauperes christi

Tussen de religieuze armen en verschillende van hun onvrijwillige lotgenoten werd 
uiteraard een onderscheid gemaakt.63 Sociaal-economische armoede, een tekort aan 
middelen om zelf in de noodzakelijkste levensbehoeften te voorzien, was geen ga-
rantie voor een deugdzaam leven. Niet zozeer de armoede zelf was van belang als 
wel de houding daartegenover. Tegelijkertijd werd ook de laatmiddeleeuwse on-
vrijwillige armen een bijzondere verbondenheid met Christus toegedicht, zoals we 
hierboven zagen. Exempla verhaalden van wonderlijke transformaties, op afbeel-
dingen werden zij afgeschilderd in gezelschap van Jezus en in uitdrukkingen om-
schreven als ledematen van Zijn lichaam. 

Religieuze taken

Opvallend in dit kader zijn ook de taken die de armen en zieken in stedelijke gast-
huizen en hospitalen kregen toegewezen, zoals blijkt uit bepalingen in overgele-

61   Coopmans 1964, 17, n. 43.
62   Ibidem, n. 45.
63  Zie ook: Wandel 2003 waarin echter vooral ook naar overeenkomstige aspecten gekeken wordt.
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verde reglementen, testamenten en memorieboeken. Zo bepaalde het reglement 
van het Haarlemse leprozenhuis dat alle bewoners aan het einde van de dag geza-
menlijk op de knieën moesten om te bidden voor hen die geld en goederen aan het 
huis hadden geschonken.64 In het Leidse leprooshuis vond bij het luiden van de 
avondklok een soortgelijk ritueel plaats. Alle bewoners dienden op dat moment 
geknield drie Ave Maria’s te lezen en hun weldoeners te gedenken.65 Verder moes-
ten zij iedere zondag de mis bijwonen en voor en na iedere maaltijd een pater nos-
ter en een Ave Maria bidden voor de gevers. 

Dit omvangrijke pakket aan godsdienstige verplichtingen in leprooshuizen zal 
mede hebben samengehangen met de speciale en enigszins ambivalente positie die 
in de laatmiddeleeuwse samenleving aan leprozen werd toegekend.66 Echter, ook 
in de reglementen van andere gasthuizen komen dergelijke bepalingen voor. In het 
Deventer Voorstergasthuis lag het aantal pater nosters dat door de bewoners dage-
lijks gelezen moest worden voor de zielen van de stichters en andere beneficianten 
zelfs op vijftien.67 In een ordonnantie van het Oudemannenhuis (1473) in dezelfde 
stad wordt bepaald dat de bewoners ter kerke dienen te gaan, naar Gods geboden 
moeten leven en ‘nae allen oeren vermoegen’ dienen te bidden voor alle gelovige 
zielen, in het bijzonder voor hun weldoeners.68 Volgens de statuten van het Bos-
sche mannengasthuis (1445) dienden de bewoners dagelijk een mis te horen en te 
bidden voor de stichter.69 Hetzelfde geldt voor de mannen in het Gijsbert-van-
den-Broeckgasthuis. Bovendien stelde de ordonnantie van 1464 dat zij voor elke 
maaltijd het Benedicte en Onzevader moesten bidden en na het eten nogmaals het 
Onzevader en een Weesgegroet.70 Net als in de hierboven geciteerde passage uit het 
Deventer gasthuisreglement blijkt uit deze bepalingen de rol van armen als schakel 
tussen God en gever. 

Deze intermediaire functie werd in het bijzonder zichtbaar tijdens begrafenis- 
en memoriemissen. Een vast onderdeel van deze plechtigheden vormden de open-
bare uitdelingen aan de armen die bij de plechtigheid aanwezig waren geweest of 
in een van de gasthuizen in de stad verbleven. In overeenstemming met de testa-
mentaire beschikkingen van de overledene werden broden, vlees, boter of haring 
uitgedeeld. Ook kleding, schoenen of geld behoorden tot de mogelijke giften.71 Als 
tegenprestatie deden de armen hun gebed voor de ziel van hun weldoener. Binnen 
het geheel van de uitvaart kregen de armen zo een religieuze taak toebedeeld. Ide-

64   Westerink 1985, 14-15. 
65   Ligtenberg 1908, 130.
66   Swanson 1995, 298-299.
67   Dumbar 1731, II, 43. Zie voor soortgelijke verplichtingen in verschillende laatmiddeleeuwse Engelse 
gasthuizen: McIntosh 2012, 84-86.
68   DvSA, ID 0793; inv. nr. 1.
69   Coopmans 1964, 34.
70   Ibidem, 37.
71   Kossmann-Putto 1982, 260; Spaans 1994, 217.
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aliter creëerden en bevestigden de uitdelingen aan de armen tijdens de begrafenis-
ceremonie immers de banden tussen de overledene en de levende armen, die door 
hun gebeden mede het lot bepaalden van de in het vagevuur verblijvende ziel van 
hun weldoener.72

Ook in kleiner verband kregen armen dergelijke religieuze rollen toebedeeld. 
Een voorbeeld is een gebruik van het Haarlemse Heilige-Kerstmisgilde. De leden 
van dit in de veertiende eeuw opgerichte religieuze gilde kwamen onder meer op 
beide kerstdagen bijeen om de geboorte van Christus te vieren. In het geheel van 
festiviteiten dat op deze dagen plaatsvond, nam de gildemaaltijd een centrale plaats 
in. Uit het overgeleverde register blijkt dat voor dit kerstmaal ook dertien armen 
uit de stad werden uitgenodigd. Hun getal was een verwijzing naar de deelnemers 
aan het Laatste Avondmaal: Christus en de twaalf apostelen. Voordat de leden van 
het gilde aan hun deel van de maaltijd begonnen, bedienden zij de aanwezige ar-
men. In de vijftiende eeuw lijkt dit bedienen van de armen geleidelijk naar de ach-
tergrond te zijn verschoven. In sommige jaren kregen de armen slechts geld om 
eten te kopen en was er geen sprake van een gemeenschappelijke maaltijd. Tegelij-
kertijd bleef het bedelen van dertien armen een jaarlijks gebruik, zelfs in periodes 
waarin wegens geldgebrek moest worden afgezien van een gildemaaltijd voor de 
leden.73 

Men kende deze traditie ook in andere steden van de Nederlanden.74 In Gouda 
bijvoorbeeld hielden de schutters van het Sint-Jorisgilde maandelijks een sacra-
mentsmis bij hun altaar in de Sint-Janskerk, waarbij een tafel met dertien porties 
brood, vis of vlees en bier werd gedekt voor dertien armen. Ook waren er rijke 
particulieren die zulke maaltijden organiseerden in hun eigen huis.75 In ieder ge-
val voor de duur van een dergelijke maaltijd bekleedden de genodigde armen de 
rol van pauperes Christi. In hen waren Christus en Zijn apostelen zelf bij de maal-
tijd aanwezig. In feite stonden zij zo voor een bijzondere praesentia realis: niet al-
leen in brood en wijn maar ook in deze armen was Christus tegenwoordig. Daar-
bij werd Hij, gepersonifieerd in de armen, bediend door de leden van het gilde of 
rijke burgers die daarmee letterlijk de woorden van Jezus in de praktijk brachten 

72   Zie voor een uiteenzetting over dit thema: Harding 2002.
73   Hammann 1997, 20.
74   Voor Gent: Trio 1993, 313; voor Utrecht: Bogaers 2008, 481; Gouda: Goudriaan 1996, 31. 
75   Goudriaan 1996, 31. Ook in laatmiddeleeuwse akten en testamenten waarin opdracht werd gegeven voor 
stichtingen en schenkingen zijn giften voor dertien armen te vinden. Zo stichtte de Hollandse graaf Albrecht 
in 1398 een gasthuis in Friesland dat onderdak bood aan dertien arme passanten: Van Oostrom 1992b, 221. 
In 1489 werd in Haarlem het Hof van Loo opgericht door de patriciër Symon Pietersz van Loo en zijn vrouw 
Godelt Willemsdochter, bestemd voor ‘dertien arme oft scamele menschen tzij priesteren of ander die goet 
van leven zijn’: Gaarlandt-Kist en Temminck 1981, 111; Leiden: Wouter IJsbrandtszoon, lid van de Leidse 
Jeruzalembroederschap, liet in 1467 in zijn testament opnemen dat er onder andere een Jeruzalemhof gesticht 
moest worden, bestaand uit dertien huizen bestemd voor even zoveel arme bejaarde mannen. De Boer 1979, 45, 
50. Veel hofjes bestonden uit dertien kamerwoningen. In het Haarlemse Barbaragasthuis was plaats voor dertien 
behoeftige vrouwen: Kan 1997, 10.
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dat datgene wat aan de onaanzienlijksten van zijn broeders en zusters was gedaan 
aan Hemzelf was verricht. 

Intermediair tussen God en stad

De rollen en taken die laatmiddeleeuwse armen kregen toegedicht in dergelijke ri-
tuelen laten zien hoe zij, zoals Natalie Davis dat formuleert, deel uitmaakten van 
‘the sacred in a city’.76 Evenals kerkgebouwen, religieuze processies of begrafenis-
rituelen speelden de armen een essentiële rol in de religieuze cultuur van de stede-
lijke gemeenschap.77 Voor hen die een (semi)religieus leven leidden, waren de ar-
men van belang voor de verwezenlijking van het actieve apostolaat, waartoe naast 
onderwijs en zielzorg ook liefdadigheid werd gerekend. Voor de rijkere stedelin-
gen boden de armen de mogelijkheid met het oog op hun zielenheil individueel 
of in collectief verband liefdadigheid te betonen. Dit laatste gebeurde onder meer 
binnen religieuze broederschappen.78 Sommige van deze groepen, zoals de Haar-
lemse Sint-Jacobsbroederschap, de Deventer broederschap van de Heilige Geest 
of die van het Heilig Sacrament, beheerden gasthuizen en verpleegden de daarin 
verblijvende zieken en armen. Sociale activiteiten van dergelijke broederschappen 
vonden vaak plaats in de kapellen die aan deze gasthuizen verbonden waren. Hun 
betrokkenheid bij de zorg voor de armen was een van de manieren om vroomheid 
te beoefenen.

Wie deze armen waren en op basis van welke criteria zij werden geselecteerd, is 
vaak niet bekend. Hetzelfde geldt voor de openbare uitdelingen van aalmoezen die 
verbonden waren aan begrafenis- en memoriemissen. Toch krijgen we er inciden-
teel enig informatie over, bijvoorbeeld uit het hierboven aangehaalde reglement 
van het Deventer gasthuis, waarin de verzorgsters worden opgeroepen zich in te 
zetten voor de ‘leden Christi’. In de praktijk ging het hierbij om armen uit de stad 
die wegens ziekte of ouderdom niet langer in staat waren in hun levensonderhoud 
te voorzien. Door hun buren konden zij worden voorgedragen bij de burgemees-
ters en schepenen, die vervolgens besloten of zij in aanmerking kwamen voor een 
plaats in het gasthuis. De armen die hier worden aangeduid als leden van Christus 
kunnen dus gespecificeerd worden als leden van de stedelijke gemeenschap. Ook 
bij de hierboven genoemde broederschapsmaaltijden ging het om armen die in de 
stad woonachtig waren. Voor Gouda is bekend dat de Heilige-Geestmeesters al-
daar eveneens bij deze maandelijkse maaltijden betrokken waren.79 

76   Parker 1998, 45.
77   Ibidem.
78   Zie ook: Kuijer 2000, 68.
79   Goudriaan 1996, 31.
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Het lichaam van Christus

Het denkbeeld dat men een bijzondere verantwoordelijkheid droeg voor hen die 
deel uitmaakten van de eigen gemeenschap, in casu de stad, is gedurende de late 
middeleeuwen in verschillende vormen terug te vinden. Wanneer men opriep tot 
solidariteit met de armen werd juist dit aspect van verwantschap naar voren ge-
schoven en gewezen op de onderlinge verbondenheid van gever en ontvanger. Bij 
de verschillende invullingen en toepassingen hiervan zal hieronder wat langer wor-
den stilgestaan.

Zo vormde de relatie tussen gever en arme een van de pijlers van de ideeën met 
betrekking tot liefdadigheid die door de laatmiddeleeuwse Kerk werden uitgedra-
gen.80 Alle christenen vormden immers één gemeenschap. Zeer duidelijk komt dit 
naar voren in Des conincs summe. Dit werk brengt de religieuze band die alle chris-
tenen, rijk en arm, met elkaar verbond herhaaldelijk ter sprake. Vooral bij de uit-
werking van de deugd caritas wordt er uitgebreid op ingegaan. Gebruikmakend 
van aansprekende beelden worden de onderlinge verbondenheid van alle gelovigen 
en de daaruit voortvloeiende verplichtingen beschreven:

Want wi sijn alle leden eens lichaems, dats der heiliger kerken bi gracien. Ende dat een lit 
heeft ymmer van rechter natueren medeliden mitten anderen. Voert sijn wi alle gecoft mit 
enen loen, dat is waerde duerbaer bloet ons heren Ihesu Christi, dat hi so mildeliken wt 
storte ander cruce om ons te copen ende te verlossen vanden ewighen doot. Want die soen 
Gods so goedertieren ende ontfermhertich geweeset heeft tot ons, so souden wi billix goe-
dertieren wesen, ende medeliden mit malcander hebben, ende hulp ende onderstandicheit 
malcander bewisen. Voirt sijn wi alle broeders eens vaders ende eenre moeder bi gracien, 
want wi sijn alle sonen Gods ende der Heyliger Kerken. Ende die ene broeder soude ym-
mer den anderen in sijnre noot te helpen comen.81 

De centrale metaforen in deze passage, die van het lichaam en van het huisgezin, il-
lustreren en benadrukken de eenheid van de kerkelijke gemeenschap. Zoals het li-
chaam is samengesteld uit vele leden maar toch een eenheid vormt, zo zijn ook alle 
christenen met elkaar verbonden en vormen zij samen de Heilige Kerk. Alle leden 
zijn immers met dezelfde doop gedoopt, geloven in dezelfde God, zijn door het-
zelfde bloed van Christus verlost en ademen dezelfde geest. En zoals het gehele li-
chaam lijdt wanneer een deel van het lichaam pijn heeft, zo moeten ook christenen 
medelijden hebben met hun medemens in nood. 

Het beeld van het huisgezin, waarin God en de Kerk als de beide ouders wor-
den geduid en de gelovigen als hun kinderen, drukt eveneens het ideaal uit van de 
fundamentele verbondenheid tussen christenen. Deze band brengt de plicht tot 
broederlijke liefde met zich mee. Bij de bespreking van de eerste bede van het pater 
noster in Des conincs summe komt deze gedachte opnieuw aan de orde. Wie God 

80   Lynch 2003, 106-107.
81   Des conincs summe 1484, f. L1r. 
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als zijn vader aanriep, verbond zich met alle andere christenen en was derhalve ver-
plicht anderen te helpen en voor hen te bidden:

Dit woert leert ons ende seyt ons dat wi al broeders sijn groot ende cleyne, arm ende rijc, 
hoghe ende laghe, van enen vader ende van eenre moeder. Dat is Gods ende sijnre gheli-
kenisse. Ende dat nyemant den anderen haten en sal, mer minnen als broeders. Ende dat 
die een den anderen helpen sal als die lede des lichaems malcander helpen en bidden voir 
malcander.82

7.4  Verwanten

Vanuit kerkelijk perspectief viel deze gemeenschap in feite samen met de gehele 
christenheid. Dit impliceerde dat niemand die tot deze christengemeenschap be-
hoorde – en dat was eigenlijk iedereen – van liefdadigheid mocht worden uitgeslo-
ten. De christelijke plicht tot naastenliefde gold immers iedere arme en behoeftige 
medebroeder of -zuster. Tegelijkertijd waren de beschikbare middelen niet onuit-
puttelijk. Het stellen van prioriteiten was dan ook noodzakelijk. Bovendien: dat 
een vrome weduwe of nederige oude man als broeder en medelidmaat beschouwd 
moest worden en op steun en hulp kon rekenen, sprak vanzelf. Maar wat te doen 
met agressieve bedelaars en rondzwervende vagebonden? 

Familie en vrienden

Om met de schaarste aan middelen te beginnen: vroege kerkvaders als Sint Ambro-
sius hadden al betoogd dat er verschillende gradaties van armen waren aan wie men 
zorg verplicht was. Op basis van factoren als verwantschap, de nood van de arme 
en morele noties kwam men tot een orde of schaal van groepen of personen aan 
wie liefdadigheid bewezen diende te worden. Scholastieke theologen namen dit 
idee van een caritas ordinate over. Vaak werd uitgegaan van concentrische kringen. 
Beginnend bij de eigen kinderen en familieleden breidde de verantwoordelijkheid 
voor de armen zich uit naar vrienden en buren, en vandaar naar vreemdelingen. 
Verwantschap en vriendschap vormden dus belangrijke criteria.83 

In verschillende laatmiddeleeuwse volkstalige catechetische teksten zijn dezelfde 
ideeën terug te vinden. Zo stelt Des conincs summe dat men bekenden in nood eer-
der moet helpen dan andere hulpbehoevenden. In het bijzonder draagt men verant-
woordelijkheid voor de eigen ouders op leeftijd.84 Uitgebreid wordt bij dit laatste 
thema stilgestaan in de vijftiende-eeuwse exempelverzameling Der zielen troost. In 
het kader van het vierde gebod (het eren van de ouders) wijst de vader zijn vragen-

82   Ibidem, f. M4v; zie ook: f. N4v.; f. O1r.-O2r.; zie ook: Wech der salicheit 2009, f. 19r.
83   Tierney 1959, 54-61; Rubin 1987, 68-71.
84   Des conincs summe 1484, f. 56r.
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de zoon op de moeite die ouders zich voor hun kinderen hebben getroost en hoe 
vaak zij hun nachtrust voor hen hebben onderbroken. Die bezorgdheid en liefde 
dienen de kinderen op hun beurt te bewijzen aan hun ouders door hen te eren en 
indien nodig ook in materieel opzicht te verzorgen.85 Juist in een situatie waarin 
kinderen veelal apart woonden van hun ouders, zoals in de stad veelal het geval 
was, werd men gewezen op de taak voor ouders zorg te blijven dragen.86

Exempelen van navolgenswaardige maar vooral ook van afschrikwekkende figu-
ren moesten deze zorgplicht van kinderen jegens hun ouders kracht bijzetten. In 
Der zielen troost staat het verhaal van een zoon die zijn oude en zieke moeder uit 
huis zette nadat deze aan hem al haar bezit had overgedragen.87 De arme vrouw, 
door haar zoon respectloos aangeduid als ‘die ouden duuel’, kwam bedelend aan de 
deur van haar vroegere woning. De zoon liet haar binnen, maar niet voordat hij de 
gebraden hoen waarvan hij juist zat te genieten had verstopt in een kist. Hij gaf zijn 
hongerige moeder een heel klein hapje eten om haar vervolgens weer de deur uit te 
zetten. Toen de hardvochtige zoon zijn maaltijd wilde vervolgen, bleek de wegge-
stopte hoen in een slang te zijn veranderd. Het beest greep de zoon bij de keel om 
daar de volgende twaalf jaar te blijven zitten. Telkens als de man iets wilde eten, at 
de slang om zijn hals mee.

In een variant van dit exempel is de slang vervangen door een zwarte pad. Deze 
sprong op de ogen van een onbarmhartige zoon als straf voor diens slechte behan-
deling van zijn oude vader. De arme man had al zijn goederen aan zijn zoon ge-
schonken, maar die buitte zijn vader uit door hem hard te laten werken op het land. 
Als maaltijd kreeg hij slechts dun bier en grof brood voorgeschoteld. Toen de wan-
hopige zoon zich tot de smid wendde met het verzoek om de pad van zijn ogen af 
te slaan herkende de man in het zwarte beest de duivel. Daarom weigerde hij iets 
te doen, waarop de zoon overleed.88 Het verhaal besluit: ‘Lieve kint laet di dit een 
leer wesen’.89 Kinderen hadden de plicht hun arme oude ouders bij te staan. Wie dit 
niet deed beging een grote zonde en zou zijn straf niet ontlopen.

De exempels die deze les moesten illustreren en kracht bijzetten stonden in een 
bredere traditie van zowel volkstalige als Latijnse verhalen.90 Zo was in Der zielen 
troost het voorbeeld opgenomen van een dochter die haar arme vanwege diefstal 
veroordeelde moeder in leven hield door haar borstvoeding te geven.91 Dit exempel 
vormde een bewerking van het klassieke verhaal van Cimon en Pera, waarin laatst-

85   Der zielen troost 1484, f. 58r.; zie ook: Wech van salicheit 2009, f. 19r.
86   Zie ook: Krausman Ben-Amos 2008, 18-19, 29-37. Zij refereert daarbij aan verschillende studies die erop 
wijzen dat dit ook daadwerkelijk gebeurde. 
87   Overigens werd de handeling van de vrouw, namelijk het voor overlijden wegschenken van alle bezittingen 
aan kinderen eveneens ten zeerste afgeraden en gekwalificeerd als ‘dwaes’ gedrag.
88   Der zielen troost 1484, f. 58r -58v. 
89   Ibidem, f. 58v.
90   Zie ook: Van Thiel 1987, 90-149. 
91   Der zielen troost 1484, f. 54r. 
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genoemde haar oude vader opzocht in de gevangenis en hem voedde door hem te 
laten drinken uit haar borst. Het verhaal werd een eeuw later eveneens opgeno-
men in de exempelbundel Gheneuchelijcke, eerlijcke, ende profijtelijcke propoos-
ten (Haarlem 1596). Ook in dit morele instructieboek, bestemd voor de katholieke 
jeugd, stond het verhaal in de bredere context van het eren van de ouders.92 

Tegelijkertijd klinkt in sommige van deze verhalen de waarschuwing aan ouders 
door niet te veel aan hun kinderen te geven. Vooral via de erfenis dienden rijk-
dom en goederen te worden overgedragen. Zo kon te grote afhankelijkheid van de 
goedgeefsheid van kinderen voorkomen worden.93 In het vijftiende-eeuwse Hoe-
men dat huysghesinne regieren sal wordt de lezer op het hart gedrukt in zijn oude 
dagen verstandig te handelen ‘sonder enich betrouwen te hebben an u kinderen’. 
Geadviseerd wordt kinderen een beroep te leren zodat ze zichzelf in leven kunnen 
houden en niet de erfenis van hun ouders verkwisten.94 

Ondanks dergelijke waarschuwingen werd van familieleden verwacht dat zij el-
kaar in moeilijke tijden bijstonden. Intramurale zorg in gasthuizen richtte zich 
juist in eerste instantie op die groepen voor wie dit familiale vangnet niet of onvol-
doende beschikbaar was, zoals vreemdelingen, wezen en bejaarde oude mannen en 
vrouwen. In het laatste geval vervielen bij overlijden de goederen en bezittingen 
van de betreffende persoon ook aan het gasthuis en niet aan eventuele nabestaan-
den. Het had immers de zorgtaken van de familie overgenomen. In sommige vijf-
tiende- en zestiende-eeuwse akten en testamenten is te zien hoe zorg voor familie-
leden en de oprichting van een gasthuis gecombineerd werden, bijvoorbeeld in de 
bepaling dat bij plaatsing bloedverwanten voorrang moesten krijgen op anderen.95 

Gildebroeders en medeburgers

Niet alleen voor familieleden en verwanten in nood droeg men een bijzondere ver-
antwoordelijkheid. Er gold eveneens een zorgplicht ten opzichte van de arme broe-
ders en zusters van de grotere groepen en gemeenschappen waartoe men behoor-
de. Dit blijkt uit de wijze waarop collectieve verbanden hun charitatieve activi-
teiten organiseerden. Verschillende laatmiddeleeuwse gilden kenden zogenaamde 
armenpotten, waaruit armlastige leden werden gesteund. Een keur van het Haar-
lemse Comansgilde uit 1494 bepaalde dat broeders verplicht waren om verarmde 
leden elke week een kwart groot te geven.96 Volgens het reglement van het Bossche 
schoenmakersgilde uit 1448 kon een ambachtsmeester in geval van ziekte of bij on-
voldoende inkomsten een bedrag uit de kas krijgen, totdat hij zelf weer ‘sijn broodt 

92   Gheneuchelijcke […] propoosten 1596, 9.
93   Van Thiel 1987, 101.
94   Hoemen dat huysghesinne regeren sal 1486, 7.
95   Spaans 1995, 230.
96   Kurz-Pohlmann 1995, 37. 
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gwinnen kan’.97 Andere gilden boden bijstand aan hun leden in tijden van ziekte of 
droegen bij aan de begrafeniskosten bij het overlijden van familieleden.98

Ook de inwoners van een stad werden als een dergelijk solidariteitscollectief be-
schouwd. Dit blijkt onder andere uit de toenemende betrokkenheid van laatmid-
deleeuwse stadsbesturen bij de praktische organisatie van de zorg voor arme inge-
zetenen. Daarnaast waren voorzieningen als het langdurig verblijf in gasthuizen 
of de wekelijkse uitdelingen aan de parochietafels van de Heilige Geest in eerste 
instantie bestemd voor de stedelijke armen. Uit de reglementen van het Voorster-
gasthuis (1418) en het Mannenhuis (1473) in Deventer blijkt dat een plaats in de 
huizen voorbehouden was aan burgers uit de stad.99 Soms moesten armen om voor 
bepaalde hulp en zorg in aanmerking te komen aantonen dat zij een minimum aan-
tal jaren in de stad hadden gewoond. Een ordonnantie van het Leprozenhuis in 
Haarlem (1417) bepaalde dat alleen leprozen uit de Haarlemse parochie een plaats 
in het huis konden krijgen. Bovendien moesten zij voor hun ziekte langer dan drie 
jaar in Haarlem gewoond hebben.100

Vreemdelingen daarentegen werden van de meeste vormen van zorg geweerd. 
Natuurlijk konden zij voor twee of drie nachten onderdak krijgen in een van de 
gasthuizen. Ook vrome pelgrims die de stad aandeden mocht gastvrijheid niet 
worden geweigerd. Bovendien waren de openbare uitdelingen die verbonden wa-
ren aan zielmissen en memoriediensten in principe voor alle armen toegankelijk. 
Tegelijk werden armen van buiten met terughoudendheid benaderd, zelfs wanneer 
zij werden voorgedragen door het hertogelijk gezag. In de lijst van giften die uit-
gereikt werden bij de intrede van Karel de Stoute in 1467 in Haarlem komen als 
begunstigden een bekeerling voor, alsmede een ‘scamelen man’ die door de Tur-
ken uit Constantinopel was verdreven.101 Ook een kreupele man die zich in het ge-
volg van de hertog ophield kreeg drinkgeld.102 De stad weigerde echter om twee 
verarmde edellieden een jaar lang te ondersteunen, zoals de nieuwe hertog had ge-
vraagd.103 Zij moesten het doen met wijn, evenals de ‘egyptenaren’ die zich in grote 
getale rond de stad ophielden. Deze gift moest de zwervende zigeuners buiten de 
stad houden, zoals uitdrukkelijk in de rekeningpost staat vermeld.104

97    Aangehaald in: Bos 1998, 46.
98    Bos 1998, 46; Van den Heuvel 1946, 256-260.
99    Zie ook: Berkenvelder 2005, 322-323. 
100    Westerink 1985, 25-26.
101   Hoogewerf 1989, 28; NHA, SA I, 352, f. 45r.
102   NHA, SA I, inv. nr. 352, f. 45r. 
103   Ibidem.
104   Ibidem, f. 47r. Zie over de omgang met vreemdelingen en zigeuners: De Boer 1996, 14-19. 
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Geven aan zondaars?

Verwantschap in kleiner of groter verband was een van de leidende criteria voor 
het vaststellen welke armen hulpwaardig waren. Daarnaast werd scherp rekening 
gehouden met de levenswijze en de morele eigenschappen van de arme.105 Ook op 
dit punt leverden kerkvaders als Ambrosius en Augustinus argumenten. Onder 
verwijzing naar hun uitspraken stelden laatmiddeleeuwse canonisten en theologen 
dat rekening gehouden moest worden met de leeftijd en de omstandigheden waar-
in de arme verkeerde. Het geven aan armen die een ‘onwaardig’ beroep uitoefen-
den moest zoveel mogelijk voorkomen worden. Ondersteuning zou er anders toe 
leiden dat armen in hun zondige levenswijze volhardden.106 Bovendien huldigden 
verschillende scholastici de opvatting dat het ontvangen van aalmoezen niet mocht 
resulteren in een werkloos bestaan. Lieden die in staat waren te werken moesten 
dat ook doen. Een leven in bedelarij en afhankelijkheid van de goedgeefsheid van 
anderen werd streng veroordeeld.107 

Jan van Boendale refereert in zijn Dietsche doctrinale al aan deze kwestie. In een 
hoofdstuk dat geheel gewijd is aan het geven van aalmoezen komt hij onder meer te 
spreken over geleerden die het geven aan bepaalde typen armen hadden afgeraden:

Sulke lereren ons verbieden
Te gheuene den quaden lieden, 
Alse speellieden ende hyrauden,
Riesen wiuen ende ribauden.108

Geen giften dus voor ‘quaden lieden’, voor rondtrekkende speellieden, boeven en 
vrouwen van twijfelachtig allooi. Met een beroep op een anonieme wijze man ad-
viseert Boendale zijn publiek iets anders. Wie God werkelijk na wil volgen – in de 
zin van imiteren – moet zowel aan goede als aan kwade armen aalmoezen geven. 
God laat immers ook de zon opgaan over zowel heiligen als zondaars. Bovendien 
doet men deze giften niet aan de armen zelf, maar aan God. Die zal elke mildda-
dige daad rijkelijk belonen. De zondigheid van een arm persoon vermindert niet 
de kwaliteit van de gift, zo houdt Boendale in overeenstemming met de kerkelijke 
leer zijn lezers voor. Hun beloning, waar het in deze passage om draait, zal er niet 
minder om zijn. 

Ook in catechetische teksten wordt op dit punt ingegaan. Wanneer de bewer-
ker van Des conincs summe stilstaat bij de vraag aan wie aalmoezen gegeven moe-
ten worden, maakt hij onderscheid tussen drie groepen behoeftige mensen. Twee 
daarvan worden als armen aangeduid. Zij worden gekwalificeerd als waardige ont-
vangers van aalmoezen. Het betreft personen ‘die warachtelyc arm sijn van her-

105   Tierney 1959, 54-61; Rubin 1987, 69.
106   Tierney 1959, 54-61; Rubin 1987, 68-71.
107   Mollat 1986, 133-134.
108   Dietsche doctrinale 1842, 36, r. 720-723; zie voor een aantal van deze ‘lereren’: Hartung 1982, 37-46.
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ten ende van wille’ en ten tweede de ‘armen van node’. De eerste groep, de religi-
euze armen die vrijwillig hun bezit hadden opgegeven, genieten volgens de tekst 
de prioriteit. In de ruimere context van deze tekst, waarin het inwisselen van per-
soonlijke rijkdom voor een leven in religieuze armoede wordt aangeprezen als de 
beste koop die iemand kan doen, is dit advies niet verwonderlijk. Bovendien had 
de volkstalige bewerker, Jan van Brederode, zelf een dergelijke keuze gemaakt.109 
Maar ook de ‘arme van node’ mag niet vergeten worden, zo wordt de lezer voorge-
houden. In het bijzonder dienen haveloze armen, weduwen, wezen en mismaakte 
of zieke mensen te worden bijgestaan. 

De derde groep daarentegen, omschreven als de ‘quaden of den sondaren’ en 
de ‘rybauden of ander verraders’ mag men zeker niet voor hun afkeurenswaardig 
gedrag belonen.110 In Des conincs summe worden deze zondaren niet gespecifi-
ceerd. Een andere vijftiende-eeuwse zondespiegel, het Cancellierboec (1471), is in 
dit verband concreter. De lezer wordt aangeraden niets te schenken aan muzikan-
ten, straatventers en prostituees.111 Het zijn de beroepsgroepen die volgens de leer 
van de Kerk slechts zondig vermaak boden en hun publiek verleidden tot zondig 
gedrag. Ook al waren deze lieden op basis van hun materiële omstandigheden arm 
te noemen, hun levenswijze mocht niet met aalmoezen beloond worden. Sterker 
nog: dat zou niet anders dan een grote zonde zijn, houdt Des conincs summe haar 
lezers voor.112 Of, zoals de veertiende-eeuwse Spiegel der sonden refererend aan de 
kerkvader Hiëronymus resoluut stelt: ‘Den spoelluden yet te geven off den duvel 
yet te offeren dat is voer gade even gelijc’.113 Zoals het geven aan de ware armen ge-
lijk stond aan het geven aan God, zo was het belonen van zondige lieden hetzelfde 
als offeren aan de duivel. 

Het waren woorden die aan duidelijkheid weinig te wensen overlieten. Ook van-
uit de Kerk werd dus een onderscheid gemaakt tussen ware en valse armen. Uitein-
delijk echter gold de christelijke plicht tot liefdadigheid ook ten opzichte van deze 
zondaren. In Des conincs summe wordt opgemerkt dat wanneer dergelijke perso-
nen of hun familie in grote nood of armoede verkeerden of met aalmoezen van hun 
zondige leven bekeerd konden worden, men zeker niet moest schromen hun het 
hoognodige te geven.114 Ook in het Cancellierboec wordt de oproep niet te geven 
aan oneerbare lieden afgesloten met het voorbehoud ‘et en weer noetsaken’.115 In 
zulke situaties moest bij de afweging om wel of niet te geven de christelijke plicht 
tot naastenliefde prevaleren boven het slechte gedrag van de ontvanger. 

109   Van Oostrom 1996a, 119-126. 
110   Des conincs summe 1484, f. 55v.-56r.
111   Cancellierboeck 1931, 179, f. 50r. 
112   Des conincs summe 1446, f. 56r,
113   Spiegel der sonden 1900-1901, 144. 
114   Des conincs summe 1484, f. 56r.
115   Cancellierboeck 1931, 179.
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Grensgevallen

Interessant zijn de overeenkomsten tussen enerzijds de bepalingen in biechtspie-
gels als Des conincs summe en het Cancellierboec en anderzijds het Deventer gast-
huisreglement dat hierboven al kort ter sprake kwam. De instelling was aan het 
begin van de dertiende eeuw opgericht. In een deel van het huis verbleven de vaste 
bewoners: zieken, proveniers en arme bejaarden, de armen die omschreven wer-
den in het reglement als de ‘leden van Christus’. Daarnaast was er een aparte ruim-
te bestemd voor reizigers die de stad aandeden.116 Het grootste deel van het regle-
ment dat in 1418 door het Deventer stadsbestuur was opgesteld betrof deze laatste 
groep. Verschillende categorieën bezoekers passeren de revue, vaak met een in-
structie aan de zusters hoe te handelen met de uiteenlopende personen die zij aan 
de poort van het gasthuis aantroffen. 

Het is een divers gezelschap dat om overnachting moet hebben verzocht: men-
sen van allerlei slag en leeftijd, mannen en vrouwen, gewenst en ongewenst. Vooral 
over de laatste groep bevat het reglement een aantal bepalingen. Zo moesten per-
sonen die dronken waren snel naar bed worden gestuurd en lasteraars worden be-
rispt. Toegang diende te worden geweigerd aan mensen die ‘kwade eden’ zwoe-
ren of ongeloof wilden verspreiden. Ook wichelaars en tovenaars moesten buiten 
de deur worden gehouden. Aan deze lieden hoefde geen hulp te worden verleend. 
Door hun gedrag en kwade praktijken hadden zij zich immers verbonden aan de 
duivel en stonden zodoende buiten de gemeenschap.117

Gecompliceerder lag de zaak bij een andere categorie: vagebonden en prostitu-
ees. Enerzijds kregen de zusters de opdracht deze figuren op hun dwaling te wij-
zen. Ook moest geprobeerd worden hen ervan te overtuigen elders onderdak te 
zoeken. Mocht dit echter niet lukken dan moest men hen toch een nacht in het 
gasthuis laten verblijven of voldoende geld meegeven voor een overnachting in 
een herberg. Hetzelfde gold voor andere twijfelachtige types die in het reglement 
worden genoemd: personen die zich voordeden als priester of als pelgrim of die 
‘mit brieven bidden’. Met de laatste omschrijving werd vermoedelijk gedoeld op 
bedelaars die zich voordeden als kloosterlingen die voor hun verarmde instelling 
geld bijeenbedelden. Ook mensen die betrapt waren op diefstal moesten in uiterste 
nood toch worden geholpen. De betreffende bepalingen doen sterk denken aan de 
uitdrukkingen die we tegenkwamen in biechtspiegels als Des conincs summe en het 
Cancellierboeck. Ondanks het zondige leven dat deze arme lieden leidden, moch-
ten zij uiteindelijk niet worden uitgesloten van de werken van barmhartigheid.

Uit bepalingen in laatmiddeleeuwse stichtingsakten, testamenten en ordonnan-
ties blijkt echter een voorkeur voor hen die wel een goed leven leidden en door 
hun houding en gedrag als leden van Christus konden worden aangemerkt. Voor 

116   Kossmann-Putto 1982, 257-258; Dumbar 1731, 472-475.
117   Voor sommige twaalf- en dertiende-eeuwse theologen vielen zelfs speellieden al onder deze categorie van 
duivelsverwanten. Hartung 1982, 40-46. 
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vagebonden en mensen ‘van ongevallich regiment’ was er geen plaats in het Bos-
sche Sint-Antoniusgasthuis, aldus het reglement van 1361.118 Hetzelfde gold voor 
het Sint-Elysgasthuis. In het testament (1394) waarin opdracht werd gegeven voor 
de stichting van het huis worden schelmen, dieven en prostituees expliciet uitgeslo-
ten.119 Volgens de ordonnantie van het Deventer oudemannenhuis uit 1473 bood 
het huis ruimte aan dertien oude mannen die ‘eerbaar geleefd’ hadden.120 Boven-
dien moesten de bewoners in vrede samenleven en zich kuis gedragen, was het 
hen verboden in kroegen te bedelen en dienden zij om vijf uur ’s avonds thuis te 
zijn.121 In de stichtingsakte van het Haarlemse hofje van Loo uit 1489 wordt even-
eens gesproken van dertien arme mensen, ‘tzij priesteren of ander die goet van le-
ven zijn’.122 Ook daar gold goed gedrag als voorwaarde om voor een plaats in het 
hofje in aanmerking te komen. 

7.5  Arm door eigen schuld

In catechetische teksten werd dus een zekere reserve gepropageerd ten opzichte 
van armen die in zonde leefden, al was deze terughoudendheid niet absoluut. In de 
praktijk pasten verschillende armenzorginstellingen in de stad een restrictief beleid 
toe en gaven zij de voorkeur aan mensen van goed gedrag en werden verdachte lie-
den uitgesloten. Ook in teksten die niet direct met de Kerk verbonden zijn klon-
ken negatieve geluiden door. Daarbij werd soms expliciet het advies geformuleerd 
om bepaalde lieden iedere vorm van hulp en steun te weigeren. Dat hing vermoe-
delijk samen met de opvatting dat armoede niet altijd een zaak was die door God 
als een beproeving werd opgelegd, maar ook het gevolg kon zijn van onverant-
woord en dom gedrag. Zulke verarmde figuren hoefden op weinig medelijden te 
rekenen.

Zonde

Veertiende-eeuwse auteurs als Jan van Boendale en Jan de Weert waarschuwden 
in hun teksten tegen een levenswijze die leidde tot verarming en armoede. In De 
Weerts Nieuwe doctrinael worden onder de zonden van acedia (luiheid) en luxu-
ria (wellust) twee schrijnende situaties beschreven. Zij hebben betrekking op de 
huisvader die zijn plichten voor het gezin verwaarloosde door zijn geld te verdrin-
ken in de herberg. Het gevolg was dat zijn vrouw rondliep in vodden en kapotte 

118   Coopmans 1964, 29.
119   Ibidem, 30.
120   Berkenvelder 2005, 322.
121   DvSA; ID 0793, inv. nr. 1.
122   Gaarlandt-Kist en Temminck 1981, 111.

Boele.indb   248 07-01-13   15:21



7.5 Arm door eigen schuld 249

schoenen. Was het een wonder, zo vraagt de auteur zich af, dat zij in de handen van 
pooiers belandde? Dezelfde afkeuring geldt huisvaders die hun geld er doorheen 
jagen met een hoer, terwijl vrouw en kinderen verkleumd en hongerig thuiszitten:

Ende laet thuys enen cauden heert.
Wijf ende kinder liden groot ghebrec
Ende hebben hongher in haren bec,
Ende oft twijf mesdade dan
Bi armoede aen enen anderen man,
Wiens ware die sculde dan des mans?123

Ook in verband met de zonde van gula (vraatzucht) wordt een huisvader genoemd 
die zijn verantwoordelijkheden voor zijn gezin verzaakte. Deze gulzigaard braak-
te, nadat hij zich helemaal had volgestopt, alles uit om vervolgens weer verder te 
kunnen eten. De man stierf uiteindelijk in grote armoede. Hij had vrouw en kin-
deren groot verdriet gedaan, concludeert Jan de Weert.124 Het verspillen van zuur-
verdiend geld aan eten, drank en vrouwen wordt afgeschilderd als onverstandig 
gedrag, dat niet alleen de huisvader maar het hele gezin ruïneert.125 Zulke armoede 
heeft niets heiligs, maar is het gevolg van een zondig leven. 

Uit de genoemde voorbeelden komt nog een ander punt naar voren. Een ver-
keerde levenswijze kon leiden tot een leven in armoede. Een toestand van armoede 
bracht tegelijk een risico op zonden mee. De armoede en nood waarin de verarmde 
huismoeder verkeerde leidde er immers toe dat zij zich ging prostitueren. Eenzelf-
de gedachte is terug te vinden in de Der leken spieghel van Boendale, onder meer 
waar hij de ouders onder zijn lezers adviseert erop toe te zien dat hun kinderen 
een ambacht leren waarop zij in tijden van nood kunnen terugvallen.126 Naast een 
materiële motivatie – zo kon immers worden voorkomen dat kinderen het vermo-
gen van hun ouders opmaakten en laatstgenoemden zelf moesten gaan bedelen127 – 
wijst de Antwerpse stadsklerk op het risico om in ‘sonde’ te vervallen. Wie gebrek 
lijdt en honger heeft, is immers kwetsbaar. Noodgedwongen lopen dergelijke lie-
den het gevaar hun toevlucht te nemen tot praktijken en beroepen die de Kerk als 
zondig kwalificeerde. 

Het verdienen van geld door middel van zondige bezigheden werd door de Kerk 
uiteraard sterk afgekeurd. Het beste is natuurlijk wanneer zij die daartoe in staat 

123   De Weert 1915, r. 1233-1238.
124   Ibidem, r. 1335-1341.
125   Zie bijvoorbeeld: Bouc van seden 1998, f vb., r. 233-238. 
126   Der leken spieghel 1844-1848, III, 10, r. 75-81; soortgelijke adviezen zijn in verschillende teksten terug te 
vinden. Van Buuren 1998, 73: Hebstu kinder sonder goet / So doet als die vroede doet, / Die hem een ambacht 
leert, / Alst noot heeft datter hem an keert’; Dit es een goede lere 1951, f. 185v., r. 151-152: Du salst dynen 
kinderen ambachten leren /Alst noet es, dat si hon daer toe keren’; Van Buuren wijst verder nog op Die rose, 
waarin een soortgelijke gedachte werd verwoord. Van Buuren 1994, 70-85.
127   Der leken spieghel 1844-1848, III, 44-45, r. 323-333.
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zijn gaan werken om in hun onderhoud te voorzien, merkt de Spiegel der sonden 
op. Wanneer ‘arbeiden om die noetdorfte’ echter niet mogelijk is, ‘soe ist beter ge-
beden broet teten mitter vresen gads dan ambochten te doen, daer mede gade mede 
vertoernt, ende ten duvel gevaeren’.128 Bedelarij is altijd nog te verkiezen boven 
werkzaamheden die de toorn van God opwekken en de duivel in de kaart spelen, 
‘want veel neringen sijn, die die werlt hantieren, die meer tot sunden dienen dan 
tot doechden’.129 Ook Boendale lijkt aan deze praktijken te denken wanneer hij 
spreekt over het risico in zonde te vervallen. Wanneer de nood aan de man kwam 
waren juist zij die in hun jeugd geen ambacht hadden geleerd geneigd hun toe-
vlucht te nemen tot minder nette manieren om aan inkomsten te komen. 

Schande

Naast de ‘sonde’ en het gevaar voor het zielenheil noemt Boendale nog een ander 
negatief gevolg van een armoedeval, namelijk ‘scande’, het verlies van eer en repu-
tatie. Wie zijn geld en rijkdom verloor, kreeg ook te maken met het oordeel van 
zijn omgeving, dat in zulke gevallen vaak niet mild was. Deels kan dit eer- en repu-
tatieverlies verbonden worden met de zojuist genoemde zondige werkzaamheden 
en beroepen. In stedelijke samenlevingen stonden deze onderaan de lijst van accep-
tabele occupaties.130 De relatie tussen ‘scande’ en het vervallen in armoede zoals die 
in de betreffende passage wordt gelegd, kan echter breder worden gezien. Het al 
dan niet kunnen beschikken over eigendom had consequenties voor iemands sta-
tus in de stedelijke samenleving en vormde bovendien een van de middelen voor 
het tonen daarvan. 

Natuurlijk lag deze relatie complex: rijkdom vormde geen garantie voor status 
en eer, net zo min als materiële armoede per definitie gelijkstond aan schande. Te-
gelijkertijd vormden bezit, beroep, connecties, macht en invloed een nauw samen-
hangend complex van factoren dat iemands sociale positie bepaalde.131 Dat bleek 
uit het feit dat voor toelating tot het stadsbestuur een vermogenseis werd gehan-
teerd en dat iemands status viel af te lezen uit de lengte en kwaliteit van de kleding 
en de consumptie van bepaalde producten.132 Het kunnen beschikken over een ze-
kere vermogen was noodzakelijk voor een dure levensstijl. Raakte men dat kwijt, 
dan leed men onherroepelijk reputatieschade.

Verderop in Der leken spieghel beschrijft Boendale de consequenties van een ar-
moedeval. Daarbij passeren factoren als eer, macht, vrienden en invloed de revue: 

128   Spiegel der sonden 1900-1901, 153.
129   Ibidem.
130   Van Buuren 1988, 23-41.
131   Van Uytven 1999, 21-22. Andere factoren die genoemd worden zijn vaardigheden en academische graad 
en senioriteit. 
132   Ibidem, 23-34.
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Als die rike verliest sine rijcheit,
Verliest hi ere ende doghentheit,
Macht ende oec vriende mede;
Men scutene in elke stede.
Dan heet sine wijsheit al verloren,
Nieman en wilt van hem horen;
Al waert wijsheit dat hi seide,
Men soudt houden vore sotheide;
Sijn voere en prijst nieman,
Men roeptene niet te raden dan,
Hijs onwert ende onghemint;
Ets cume ieman diene kint.133 

Verlies van geld en rijkdom betekent meer dan alleen achteruitgang in materiële 
welstand. Wie zijn rijkdom kwijtraakt verliest ook de vele sociale voordelen die 
aan bezit verbonden zijn. De passage sluit af met de traditionele relativering dat 
ook een rijke ten diepste een knecht is die zijn bezittingen slechts in leen heeft. 
Bij zijn dood zal hij alles moeten achterlaten. Daarnaast worden de zorgen opge-
somd die een leven in rijkdom met zich meebrengt. Terwijl de arme medemens 
zich slechts druk hoeft te maken over zijn dagelijkse levensbehoeften, houden de 
angst voor dieven en moordenaars en de zorgen om zijn geld, vee, renten en sche-
pen op zee de rijke uit zijn slaap.

Matigheid en spaarzaamheid

Hoewel de positie van een rijke niet altijd benijdenswaardig was, moest het verlies 
van geld en bezittingen toch te allen tijde voorkomen worden. In dat kader werden 
adviezen en raadgevingen geformuleerd die betrekking hadden op een wijze beste-
ding van geld, het sparen voor de oude dag en de noodzaak om via arbeid in het ei-
gen levensonderhoud te voorzien. Ze waren in eerste instantie gericht aan stedelij-
ke groeperingen die een rijkdom bezaten en die dus ook weer konden verliezen. In 
het Bouc van seden uit het Comburgse handschrift (ca. 1400) wordt gewaarschuwd 
niet te veel geld uit te geven aan feesten:

Hout selden feeste van maeltijden.
Van costen suldi hu oec vermiden,
Die di mochten in aermoeden
Bringhen, waerstuus niet in hoeden134

Voordat je er erg in had brachten de hoge kosten van zulke maaltijden je aan de 
bedelstaf. In een klein boekje als Hoemen dat huysghesinne regeren sal na sinte 

133   Der leken spieghel 1844-1848, III, 105, r. 42-53.
134   Die bouc van seden 1892, 10, r. 221-224. 
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Bernaers leeringe, dat in de laatste decennia van de vijftiende eeuw een aantal ma-
len werd gedrukt, is een verstandige geldbesteding een van de hoofdthema’s. Het 
opent met de opmerking dat wie volgens de lessen van wijze lieden leeft niet snel in 
armoede zal vervallen. Een verantwoorde omgang met geld en bezittingen en het in 
acht nemen van voorzichtigheid en oplettendheid zijn daarbij geboden: 

En daerom elck mensche die hem in sijn huijs wijsselic ende wel regiren wil, hi behort an 
te sijen den cost ende dat behoeft van sinen huijse, ende behoert hem te wachten te seer 
oueruloedelic te verteren. Want die te veel verteert, hi verderft sijn lichaem ende sijn goet, 
ende int eynde valt hi in armoeden ende katiuicheijt, die welcke hem alle sijn leuen bi blijft. 
Daer nae be hoert ghi u te wachten vergetel of versuymich te sijn, want die mensche die 
versuymende ende sonder sorghe is valt lichtelic in armoeden.135

Ook hier worden weer bruiloften en feesten genoemd als grote kostenposten. 
Wees matig in je uitgaven, zo luidt het advies uit de mond van de wijze Bernardus, 
geef je kinderen en bedienden geen dure maaltijden en zorg ervoor dat je genoeg 
geld hebt voor je oude dag: 

Want die man die hem wel regiert ende naerstich is in sijn saken, hi en sal nimmermeer in 
armoeden vallen. Mer den genen die hemn qualic regiert ende is vergetel ende versumende 
in sijnen dingen en saken, hi sal altijt qualiken gefortuneert sijn ende quade auenture heb-
ben ende int eynde sal hi vallen in armoeden.136

Dergelijke levenslessen werden de jeugd al vroeg ingeprent. In spreukencollecties 
als de Disticha Catonis die gedurende de late middeleeuwen tot de vaste leerstof 
behoorde, wordt scholieren voorgehouden verstandig om te gaan met geld. Ne 
tantum expendas in iuventute, quod oporteat te mendicare in senectute: geef in je 
jonge jaren niet zoveel uit dat je op je oude dag moet bedelen.137

Armoede was dus ook een toestand die door een verstandige omgang met geld 
en bezittingen vermeden kon worden. Matigheid in uitgaven en sparen voor de 
oude dag waren daarbij van belang. Wie dat deed kon voorkomen dat hij op zekere 
dag zijn hand op moest houden en overgeleverd zou zijn aan de goedgeefsheid van 
anderen. Eigenlijk mochten dergelijke lieden op weinig goedgeefsheid en coulan-
tie van hun omgeving rekenen. Dit is althans de strekking van een van de antwoor-
den die de homo universalis Sidrac uit het populaire Boec van Sidrac geeft aan de 
koning op diens vraag of men vrienden en familie in nood moet bijstaan. Dit is, al-
dus Sidrac, geheel afhankelijk van de oorzaak van hun armoede. Goede mensen die 
het slachtoffer zijn van tegenslag en ongeluk moet men zeker helpen. Anders ligt 
dit voor diegenen die hun bezit door eigen schuld en onverstandig gedrag hebben 
verloren. Het bijstaan van deze lieden vergelijkt Sidrac met het opsteken van een 
toorts voor een blinde man op klaarlichte dag. Even zinloos is het om de kwade zot 

135   Hoemen dat huysghesinne regeren sal 1486, 1.
136   Ibidem, 6.
137   Aangehaald in: Van Buuren 1998, 65. 
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te helpen die zijn bezittingen verspeelt.138 Hetzelfde advies klinkt door in het al ge-
noemde werkje Hoemen dat huysghesinne regieren sal. Terwijl vrienden en beken-
den in nood geholpen moeten worden, is het onzinnig ook maar iets te geven aan 
verspillers: ‘Ghi en sult niet helpen noch bystant doen den dwasen die haer luder 
goet onnuttelick verteren: want uwe costen sijn in hem luden verloren’.139

7.6  Besluit

Naast de arme als lid van Christus circuleerden geheel andere beelden van armen 
en bedelaars. Aan de toestand van deze lieden was niets heiligs. Hun armoede was 
het gevolg van een zondig leven of van dwaas gedrag. Met welke armen deze ver-
schillende beelden in de praktijk precies correspondeerden is niet altijd duidelijk. 
Evident was dat de bejaarde weduwe aan de goede kant stond. De gezonde landlo-
per in de kracht van zijn leven kon echter op veel minder clementie rekenen. Tus-
sen deze twee polen bevond zich een grote massa waarover het oordeel veel minder 
eenduidig was. Hoe zat het bijvoorbeeld met de religieuze armoede van begijnen 
en begarden die afkomstig waren uit een arme familie? Kon bij hen nog wel gespro-
ken worden van vrijwillige armoede? En kwamen figuren als rondtrekkende muzi-
kanten, toneelspelers en andere kunstenaars in aanmerking voor aalmoezen?140 Bo-
vendien groeide de kritiek op vrijwillige armen, zoals bedelmonniken en rondtrek-
kende predikers, kritiek die als gevolg van de Reformatie allengs sterker werd.141

In de volgende twee hoofdstukken wordt de differentiatie tussen ware en valse 
armen zoals deze in de zestiende eeuw vorm kreeg verder uitgewerkt. Enerzijds 
ging het om een versterking van de associatie van armoede met ondeugden en zon-
den als luiheid en verspilling. Sommige armen werden nadrukkelijk een plaag voor 
de gemeenschap genoemd. Het gevaar dat van hen uitging werd sterker benadrukt 
naarmate het onderscheid tussen hulpwaardige en valse armen scherper werd ge-
maakt. Met de toenemende fixatie op het trekken van scheidslijnen, groeide het 
besef van de mogelijkheid bedrogen te worden. Dit is terug te zien in de fascinatie 
voor het type van de bedriegende bedelaar die met listen en leugens het goedgeefse 
volk misleidt. Anderzijds werd tegenover het beeld van de armen als luiaards en 
bedriegers de ware arme geplaatst. In tegenstelling tot zijn tegenpool vertoonde die 
juist allerlei overeenkomsten met zijn potentiële weldoeners. Bovendien werd hij, 
evenals zijn laatmiddeleeuwse voorganger, omschreven met religieuze noties. De 
vroegmoderne stad beschouwde zichzelf immers nog steeds als een christelijke ge-
meenschap. De zorg voor de ware armen als de ‘leden van Christus’ was een van de 
manieren waarop dit zelfbeeld werd uitgedragen.

138   Boec van Sidrac, vraag 50; zie ook: Pleij 1991. 
139   Hoemen dat huysghesinne regieren sal 1486, 2.
140   Van Leeuwen 2005, 1045-1053.
141   Ocker 1999, 129-157.
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8.1  Inleiding

Het categoriseren van armen in hulpwaardige en valse armen was geen vroegmo-
derne uitvinding, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek. Tegelijkertijd lijkt dit pro-
ces in de zestiende eeuw in een stroomversnelling te zijn gekomen. Opvallend in 
vergelijking met de voorgaande eeuwen is de uitvoerigheid waarmee zowel de 
‘ware’ als de ‘valse’ armen vanaf de zestiende eeuw werden beschreven. Enerzijds 
werd het beeld van de ‘ware arme’ verder gespecificeerd en gedefinieerd. Ander-
zijds werd zijn tegenpool in verschillende genres weggezet als een bedrieger en 
profiteur die evenals misdadigers en criminelen schade toebracht aan de stedelijke 
gemeenschap. 

Als oorzaak voor deze verharding wordt in verschillende studies de sterke stij-
ging van het aantal armen genoemd, die weer het gevolg was van bevolkingsgroei, 
economische neergang, verstedelijking en migratie.1 Het aantal mensen dat voor 
kortere of langere tijd van bedeling afhankelijk was, kan voor deze periode slechts 
geschat worden. Gebrek aan gegevens, definitiekwesties en de wisselende samen-
stelling van de doelgroep zijn hier mede debet aan.2 Simon Groenveld stelt voor 
zestiende-eeuws Leiden dat 28,8 procent van de stedelijke bevolking werd bedeeld. 
In tijden van schaarste of als gevolg van economische fluctuaties kon dit percentage 
sterk toenemen.3 Een aanzienlijk deel van de stedelingen leefde immers op de rand 
van het bestaansminimum. Een stijging van de voedselprijzen als gevolg van mis-
oogsten of oorlogen maakte dat deze kwetsbare groep, bestaande uit ongeschoolde 
arbeiders, leerlingen en gezellen, voor een kortere of langere periode aangewezen 
was op de bedeling. Sommigen van hen waren afkomstig van het platteland en naar 
de stad getrokken in de hoop op werk en betere tijden. Daar kwamen zij echter 
vaak terecht in beroepen waarvoor geen scholing nodig was. Het loon dat zij voor 

1   Lis en Soly 1980, 65-100.
2   Blockmans en Prevenier 1975, 501-505.
3   Ibidem; Groenveld 1975, 14, 26-27; Noordam noemt naar aanleiding van de aanslag van 1498 een percentage 
van 55 %, waarvan 18 % ‘pauper’ of ‘arm schamel volk’. Noordam 2002, 22.
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hun arbeid ontvingen was vaak onvoldoende om in de dagelijkse levensbehoeften 
te voorzien. Bovendien waren zij over het algemeen niet in grotere verbanden ge-
organiseerd. Door hun migratie naar de stad waren de familiale banden afgenomen, 
waardoor hun sociale vangnet beperkt was. Dit leidde ertoe dat zij al snel afhanke-
lijk werden van de steun van derden en via stedelijke bedeling of door bedelarij aan 
inkomsten moesten komen. 

Volgens de Haarlemse Informacie van 1514, een inventarisatie van de vermo-
genspositie van de stadsbevolking, zou in dat jaar zelfs ‘drie vierendeel van der ste-
de hem selver niet onderhouden en […] mogen, indien zy een maent sieck waren, 
sonder van de Heyligen Geest hulp te hebben’.4 In Den Bosch was in 1526 vijftien 
procent van de stedelijke bevolking afhankelijk van de bedeling.5 Bovendien had 
de stad te kampen met de toestroom van migranten afkomstig van het platteland. 
Van alle kanten waren verarmde boeren richting Den Bosch getrokken op hoop 
van steun.6 Deze toestroom van armen en bedelaars vanuit het platteland en de 
periodieke toename van het aantal armen in de stad zelf zetten het complex van ar-
menzorgvoorzieningen aan het begin van de zestiende eeuw in verschillende cen-
tra steeds verder onder druk. Onder bestuurders groeide de angst voor sociale on-
rust en ongeregeldheden en werden maatregelen genomen om het aantal bedelaars 
in te dammen. De Bossche magistraat besloot vanwege het grote aantal bedelaars 
tijdelijk de algemene uitdelingen stop te zetten. Dergelijke voorzieningen zouden 
alleen maar meer bedelaars en armen aantrekken.7 In bedelkeuren en ordonnan-
ties wordt gesproken van vagebonden, dieven en luiaards die van steun moesten 
worden uitgesloten. Uit verschillende bronnen uit de eerste helft van de zestiende 
eeuw klinkt irritatie door over de overlast van bedelaars en armen waaronder ste-
den te lijden hadden, althans in de perceptie van hen die aan de goede kant stonden. 
Daarbij worden zij afgeschilderd als een bedreiging voor het algemeen welzijn van 
de stad. Bovendien belichamen ze waarden waarmee de rest van de bevolking zich 
niet wenst te afficheren. 

8.2  ‘Sweeren’ en ‘puusten’

Zeer duidelijk komt deze afkeer van bedelaars en hun praktijken naar voren in 
het beroemde traktaat De subventione pauperum van de in Brugge woonachtige 
Spaanse humanist Juan Luis Vives.8 In een passage uit het tweede deel van deze 

4   Marsilje 1995, 58.
5   Blockmans en Prevenier 1975, 526-527.
6   Molius 2003, 276-279.
7   Ibidem, 278-279.
8   Zie ook: Lesaffer 2006; Van der Heijden 2007, 67. Het Latijnse traktaat verscheen in 1526 en werd op ge dra-
gen aan de magistraat van Brugge. De daaropvolgende decennia verschenen vertalingen in het Duits, Frans en 
Spaans. In 1533 volgde in opdracht van het Ieperse stadsbestuur een Nederlandse vertaling, die evenals de eerste 
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verhandeling beschrijft hij zijn ervaringen op een willekeurige kerkelijke feestdag. 
Wie tijdens dergelijke gelegenheden een kerk wil betreden, aldus Vives, is gedwon-
gen zich eerst een weg te banen door een haag van personen met abcessen, zweren, 
ziekten en andere dingen die te smerig zijn om te noemen. ‘Mesmaect van sweeren, 
puusten, etteren ende leelicke scuftichede’, aldus een Nederlandse vertaling van 
zijn traktaat uit 1533, zitten de armen voor het kerkportaal. Naast het feit dat deze 
geschonden lichamen een afschuwelijke aanblik bieden, dringt de stank die zij ver-
spreiden, ‘eenen stinckende aesseme ende luchte’, door in de neusgaten van voor-
bijgangers.9 De meest schaamtelozen van deze figuren proberen zelfs de handen en 
lichamen van passerende kerkgangers aan te raken.10 

De humanist beschreef deze situatie met het oog op de volksgezondheid die 
door de stank en viezigheid van bedelaars gevaar zou lopen. Door zich met hun 
ziekten en besmettelijke kwalen onder de massa te bewegen – bedelaars wisten im-
mers maar al te goed dat juist voor de kerkdeuren de kans op een gift het grootst 
was – vormden bedelaars voor Vives een bedreiging voor de gezondheid van de 
stedelijke gemeenschap. Daarom ook is het volgens hem de taak van de stedelijke 
magistraat maatregelen te nemen. Ze moet voorkomen dat ‘een zo afzichtelijk ge-
zwel op verderfelijke wijze vastkleeft aan de ingewanden van de gemeenschap’.11 
Ook in overdrachtelijke zin gebruikt Vives dus het beeld van een door bedelaars 
aangetaste gemeenschap. Bedelende armen vormen een ziekte die het stedelijk li-
chaam kwelt en die zo goed en kwaad als het ging bestreden moet worden. In dit 
kader vergelijkt hij de taak van het stadsbestuur met die van een medicus. Welis-
waar is die niet in staat om alle ziektes uit te roeien, maar een goede arts zal er alles 
aan doen om te voorkomen dat ernstige kwalen voortwoekeren en bovendien ge-
velde personen zo goed mogelijk verzorgen. Alleen wanneer de stedelijke overheid 
op die manier handelt, zal er, zo betoogt Vives, een schone en zuivere stad ontstaan 
waar de burger doorheen kan lopen ‘zonder bij elke stap die afzichtelijkheid van 
wonden en ziekten te moeten aanschouwen waarvan de natuur en vooral ook de 
menselijke, barmhartige ziel zich afkeert’.12

Om uiteindelijk tot dit resultaat te komen werkt Vives een aantal concrete voor-
stellen uit. Zo moeten armen die buiten hun schuld niet langer in staat zijn in hun 
levensonderhoud te voorzien verzorging ontvangen. Dit moet voorkomen dat zij 
gaan zwerven met het risico uiteindelijk te vervallen in diefstal en prostitutie. Ver-

Latijnse uitgave gedrukt werd in Antwerpen. In 1566 verscheen nog een Nederlandse vertaling van het traktaat, 
gemaakt door Henricus Geldorpius en gedrukt bij Willem Silvius in Antwerpen. Dit boekje, met de titel Van 
den armen toe onderholden des hoochgheleerden Johannis Ludovici Vivis twee boecken Allen policien nut om 
lesen, was opgedragen aan Rennick van Camminga, woonachtig in Leeuwarden en kort daarvoor aangesteld als 
weesmeester van het weeshuis in de stad.
9    Vives 1942, f. 20r.
10   Vives 2002, 91.
11   Geciteerd in: Bejczy 1994, 304.
12   Ibidem, 308.
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der dienen de kinderen van armen scholing te krijgen en een vak te leren, zodat zij 
niet in dezelfde situatie belanden als hun ouders. Om misbruik van steun te voor-
komen wordt stadsbestuurders aangeraden over te gaan tot de oprichting van een 
centrale armenkas. Vanuit dit fonds kunnen alle ware armen worden bijgestaan. 
Bedelarij is een praktijk die zoveel mogelijk beperkt moet worden. Valide armen 
die bedelen moeten aan het werk: zij maken slechts misbruik van de vrijgevigheid 
van stedelingen. Bovendien brengen zij de bereidwilligheid in gevaar bij te dragen 
aan de zorg voor de ware armen.13 

Een bedelplaag?

Halverwege de jaren twintig was Vives geen roepende in de woestijn.14 Zijn kritiek 
op het bestaande armenzorgstelsel werd gedeeld door collega-humanisten als Eras-
mus en More. Ook in bestuurlijke kringen werd nagedacht en gediscussieerd over 
hervormingen. Voor de verschijning van Vives’ traktaat hadden steden als Neuren-
berg (1522), Straatsburg (1523), Ieper (1525) en Bazel (1526) al ingrijpende reorgani-
saties doorgevoerd in de stedelijke armenzorg.15 Verder vaardigde keizer Karel V in 
1531 een edict uit waarin verschillende aanbevelingen uit Vives’ traktaat zijn terug 
te vinden.16 In de openingszinnen van het plakkaat wordt onder meer verwezen naar 
de grote toename van het aantal armen en het misbruik van aalmoezen en giften. De 
diepere oorzaak daarvan ligt bij de ‘leegheyd’, de weigering van de armen en hun 
kinderen om, zoals de tekst stelt, ‘ambachten [te] doen, noch andere neeringe, dair 
mede zy heur brood souden mogen winnen’. In plaats daarvan leiden zij ‘snode en 
quade levens’. Ondanks het feit dat zij ‘jong, sterck en welvarende van lyve zijn’ ma-
ken ze aanspraak op aalmoezen die eigenlijk bestemd zijn voor ‘den armen, ouden, 
sieken, impotenten en groot gebrek hebbende’.17 De introductie tot het edict legt 
dus expliciet een link tussen armoede, ledigheid en moreel verval. De oorzaak voor 
het groeiend aantal armen wordt verbonden met hun neiging om het leven in ledig-
heid door te brengen. In plaats van te werken vervallen ze in diefstal en prostitutie. 

In hoeverre het beeld van een grote ‘bedelplaag’ dat in dergelijke teksten wordt 
opgeroepen correspondeerde met de werkelijkheid, valt moeilijk na te gaan. Be-
delarij was voor humanisten een teken van wanorde, van chaos en de afwezigheid 
van gerechtigheid. In utopische zestiende-eeuwse teksten zijn de straten schoon en 
worden de bewoners niet gehinderd door lastige bedelaars. Het zijn elementen die 
verwijzen naar de ideale vreedzame, ordelijke en beschaafde samenleving.18

13   Spaans 1989, 169, 170; Koppenol 1998, 47-49.
14   Van der Heijden 2007.
15   Soly 1975, 591.
16   Michielse 1986, 267-287; Van der Heijden 2007, 67.
17   Van de Water 1729, 481.
18   Bejzcy 1994, 304-309, 314-316.
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In tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden zouden veel steden in de Noor-
delijke Nederlanden pas in de laatste decennia van de zestiende eeuw overgaan tot 
een reorganisatie van hun armenzorgsysteem. Toch waren armoede en bedelarij 
ook daar thema’s die in de zestiende eeuw regelmatig op de politieke agenda ston-
den. In Haarlem kwam tijdens vergaderingen van de vroedschap de zorg voor de 
armen ter sprake en werden de problemen die bedelaars in de stad veroorzaakten 
aan de orde gesteld. Daarbij werden maatregelen die steden als Leiden en Antwer-
pen in dit kader hadden genomen uitvoerig bestudeerd en werden commissies be-
noemd die zich moesten oriënteren op mogelijke maatregelen.19 Daarnaast vaar-
digde het Haarlemse stadsbestuur met grote frequentie keuren uit die het bedelen 
binnen de stadsmuren aan banden moesten leggen. De zorg diende zich te beper-
ken tot de ‘rechte armen’, die ‘behoren onderhouden te worden’.20 Om dit laatste 
te bewerkstelligen had het Haarlemse stadsbestuur in de jaren twintig en dertig op-
dracht gegeven tot de aanleg van een register van ware armen. Naast steun van de 
Heilige-Geesttafel kregen deze armen ook een stadsteken als bedelbewijs om zich 
te onderscheiden van boeven en rabauwen.21 

Typerend in dit opzicht is het woordgebruik in deze keuren. Terwijl voorheen 
noties als ‘arme luyden’ of ‘armen’ werden gebruikt, doen vanaf de jaren dertig van 
de zestiende eeuw termen als ‘rabauwen’ (1530) ‘legegangers’ (1545, 1564), ‘trog-
gelaers’ (1557) en ‘met bedelaerye haer behelpende’ lieden (1545) hun opgang. Zij 
worden in één adem genoemd met de ‘arme luyden gesont van lighaemen sijnde’ of 
de ‘vreemde arme luy’, armen die korter dan een of twee jaar in Haarlem hadden 
gewoond.22 Tegenover hen stonden de armen die wel in aanmerking kwamen voor 
de steun en bijstand die vanuit de stad geboden werd. Twee criteria speelden daar-
bij een belangrijke rol, namelijk dat van arbeidsongeschiktheid en inwonerschap. 
Alleen wie niet in staat was voldoende inkomsten te genereren en bovendien aan 
kon tonen een burger of inwoner van de stad te zijn, kon van de beschikbare mid-
delen gebruikmaken. Bedelaars en armen die niet aan deze eisen voldeden, werden 
gediskwalificeerd als luiaards, beroepsbedelaars en listige bedriegers en geassoci-
eerd met moreel verval en een misdadig leven. 

De overheid als arts

Onder het vele dat Coornhert heeft geschreven over de bestrijding van bedelarij, is 
de connectie tussen bedelarij, immoraliteit en misdaad een terugkerend thema. Al in 
een van zijn eerste toneelstukken, de Comedie van de Rijckeman, komt dit onder-

19   Zie bijvoorbeeld SAH, inv. nr. 4, f. 69r. (4 december 1545), f. 170v. (23 oktober 1555). Zie voor andere 
steden: Groenveld 1975, 19.
20   Huizinga 1911, 522, keur van 2 juni 1546.
21   Zoals blijkt uit een stadskeur van 10 januari 1532. Huizinga 1911, 522. 
22   Huizinga 1911, 522, 382-384.

Boele.indb   258 07-01-13   15:21



8.2 ‘Sweeren’ en ‘puusten’ 259

werp ter sprake. Halverwege legt hij de arme Lazarus een klacht in de mond over 
zijn concurrenten: de ‘potboeven’ die zomers hun geld verbrassen om vervolgens in 
de winter te bedelen en het ‘stercke loey schuymsel’ dat zo goed kan klagen dat men 
het verschil met een ware arme nauwelijks opmerkt.23 Dergelijke figuren maken de 
spoeling voor echte armen dun en verminderen bovendien de bereidwilligheid van 
rijken om aalmoezen te geven. De zwakke houding van de overheid ten opzichte 
van deze luie bedelaars maakt het er niet beter op. Ingrijpen is volgens Coornhert 
noodzakelijk: ze vormen een ‘last den steden’ en een ‘hinder’ voor de ware armen.24 

Net als Vives een aantal decennia eerder had gedaan, verbond Coornhert de be-
strijding van deze toestanden met het welzijn van de stad. Een goede armenzorg 
was een kwestie van algemeen belang, waarvoor vooral ook de stedelijke overheid 
zorg diende te dragen.25 Dit komt ook naar voren in zijn Boeventucht, het traktaat 
over de bestrijding van misdaad en criminaliteit waarvan hij de eerste versie in 1567 
schreef tijdens zijn gevangenschap in Den Haag. Hierin maakt Coornhert evenals 
Vives gebruik van het beeld van de overheid als een arts die zorg heeft te dragen 
voor de gezondheid van het maatschappelijk lichaam.26 Deze metafoor is bij meer-
dere zestiende-eeuwse humanisten terug te vinden, zoals bij Jan van Hout in zijn 
Leidse armenzorgrapport (1577).27 Of Coornhert het traktaat van Vives heeft ge-
kend valt niet te achterhalen, al lijkt het gezien zijn belangstelling voor deze thema-
tiek en zijn betrokkenheid bij de inrichting van de armenzorg in zijn woonplaats 
niet onwaarschijnlijk.28 Zonder te spreken van directe invloed zijn in ieder geval 
een aantal overeenkomstige noties en ideeën aanwijsbaar.29 

De ziekte waar Coornhert in zijn Boeventucht op doelt, is de overlast van die-
ven, afpersers en moordenaars, een kwaad waartegen de overheid, aldus Coorn-
hert, haar onderdanen moet beschermen. Dat hij het niet alleen over criminelen 
heeft, komt naar voren aan het begin van het traktaat. Hij wijst daar op de gevol-
gen van oorlogen (een herziene versie van de Boeventucht verscheen in 1587) voor 
de bedelproblematiek in de stad.30 Volgens Coornhert heeft de oorlog geresulteerd 
in een stijging van het aantal zwervende bedelaars. Mensen die voordien ‘naerstige 
broodwinners’ waren zijn verworden tot ‘verderflycke ledigh ghangers’.31 Iets ver-

23   Coornhert 1955, 61, r. 1102, 1107; zie ook de gravure in Coornherts Recht gebruyck en misbruyck van 
tydlicke have waarop te zien is hoe een grote groep bedelaars buiten aan een tafel zit te eten en te drinken. In de 
hooiberg bedrijven stelletjes de liefde, er wordt gedanst en muziek gemaakt. Op de voorgrond steekt een man 
een vinger in zijn keel om over te geven.
24   Coornhert 1955, 62, r. 1123, 1113.
25   Ibidem, 62, r. 1125.
26   Coornhert 1985, 31, 33.
27   Aangehaald in: Coornhert 1985, 34.
28   Zie over dit punt: Bonger 1978, 305; Coornhert 1985, 31, 33.
29   Cf. Coornhert 1985, 32-33, 34-35.
30   In het handschrift gebruikte Coornhert nog de meer algemene uitdrukking ‘des tyts ongelegenheijt’. 
Coornhert 1985, 15.
31   Coornhert 1985, 58.
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derop verwoordt hij deze stelling nog scherper: de oorlogssituatie heeft van goud 
schuim gemaakt, van kostwinners leeglopers, en van vlijtige, sobere godvruchtige 
mensen niets anders dan luie, dronken en goddelozen kerels.32 De gevolgen zijn te 
zien in de steden en op het platteland dat bezaaid is met trage ezels, woeste beren 
en op geld, ja zelfs op bloed bewuste wolven.33 De armen die Coornhert hier in het 
vizier heeft zijn in feite slachtoffers van oorlogshandelingen. Toch noemt hij juist 
ook deze personen: voormalige werklui en boeren die in betere tijden in staat wa-
ren geweest zichzelf te onderhouden, maar nu rondtrekken als luie zwervers. Juist 
tegen deze praktijken van verval moet de magistraat optreden. Voorkomen is daar-
bij beter dan genezen. Het ‘bloederige afsnijden’ van verziekte lichaamsdelen of 
het uitschrijven van bittere recepten als verbanning of geseling zijn over het alge-
meen minder prettige maatregelen.34

Als gezegd is het niet onwaarschijnlijk dat Coornhert het traktaat van Vives 
heeft gekend. Er zijn in ieder geval belangrijke overeenkomsten aan te wijzen in de 
begrippen die beiden gebruiken om de bedelende arme te beschrijven en in de con-
notaties die zij verbinden met een leven in armoede. Zo is daar het beeld van be-
delaars als plagen en ziekten die het maatschappelijk lichaam kwellen en in gevaar 
brengen. Nauw hiermee verbonden is het afschilderen van dergelijke figuren als 
‘inhumaan’, onmenselijk in de betekenis van het niet voldoen aan de morele stan-
daard van de beschaafde mensheid. Vives noemt als belangrijk doel van zijn voor-
stellen dat de armen weer pro hominibus, als menselijke wezens beschouwd kun-
nen worden, met wie welwillende burgers medelijden kunnen hebben.35 Dat is in 
de huidige situatie zeker niet mogelijk. Daarom moeten de armen gered worden 
uit de troep, stank, zonden, misdaden, schaamteloosheid, immoraliteit, onwetend-
heid, domheid, ongeluk en ellende, en gebracht worden tot een beschaafder, zui-
verder en verstandiger manier van leven.36 Bij Coornhert vinden we dezelfde ge-
dachte terug, waar hij de zwervende bedelaars beschrijft als ezels, beren en wolven 
of irritante wespen die de rest van de bevolking belagen en kwellen, als dieren dus, 
die weer moeten worden opgevoed tot mensen. 37 

Bovendien verbinden zowel Vives als Coornhert aan een leven in armoede het 
risico van moreel verval en zedeloosheid. Bedelaars, aldus Vives, geven zich veel 
eerder over aan de geneugten van het leven. Deze levenswijze maakt hen schaam-
teloos, roofzuchtig en onmenselijk, terwijl ze hun vrouwen en dochters doen ver-
vallen tot onbeschaamdheid en wellust. Voor wie in armoede leeft ligt moreel ver-
val op de loer. Coornhert legt een vergelijkbaar verband wanneer hij beschrijft hoe 

32   Ibidem, 64-65.
33   Ibidem. 
34   Ibidem, 68-69.
35   Vives 2002, 127.
36   Ibidem, 129.
37   Coornhert 1985, 64-65, 100-101, 106-107.
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deugdzame hardwerkende huisvaders zich in oorlogsomstandigheden overgeven 
aan schandelijk gedrag en praktijken als diefstal. Voor beide humanisten lag de op-
lossing in scholing, heropvoeding en vooral ook arbeid. Door armen aan het werk 
te zetten konden zij hun eigen brood verdienen en maakten zij zich bovendien 
de deugden eigen die aan een werkzaam leven verbonden waren. Hun ledigheid 
maakte hen bovendien kwetsbaar voor moreel verval. 

Ook in de initiatieven van particulieren zijn deze ideeën terug te zien. Een voor-
beeld is het fonds dat de Haarlemse schilder Maarten van Heemskerck in 1558 
samen met zijn vrouw stichtte. Daaruit konden jaarlijks de bruidsschatten voor 
twee arme bruiden worden betaald. Voorwaarde was wel dat deze meisjes van on-
besproken gedrag waren. Tien jaar later werd als extra voorwaarde gesteld dat de 
bruidegom een deugdzame ambachtsjongen moest zijn die in staat was een gezin 
te onderhouden. Zo zouden de meisjes niet in de prostitutie belanden en een eer-
zaam leven leiden.38 Een vergelijkbaar initiatief uit dezelfde periode was de stich-
ting van het huis voor arme ambachtsjongens door Pieter Utenhage, die in hoofd-
stuk 6 uitvoerig beschreven is.39 In zijn testament presenteert hij het terugdringen 
van de bedelpraktijken in de stad als een van de belangrijkste doelstellingen van 
zijn stichting.40 In verschillende aanvullende bepalingen klinken humanistische op-
voedingsidealen door. In het Pietershof, de naam die de stichting van Utenhage in 
1559/1560 kreeg, moesten de jonge bewoners worden voorbereid op een arbeid-
zaam leven als ambachtslieden die zichzelf en hun gezinnen konden onderhouden.41

8.3  Luiaards en verkwisters 

Ledigheid, luiheid en verspilling werden afgeschilderd als morele ondeugden waar-
door de rest van het sociale lichaam werd geschaad. Niet alleen vrouw en kinde-
ren, de directe kring van het huisgezin, maar de hele gemeenschap ondervond de 
negatieve gevolgen van een dergelijke levenswijze. Het is goed om bij dit punt wat 
langer stil te staan vanwege de bredere aandacht in humanistische en later ook pro-
testantse kringen voor thema’s als arbeidzaamheid en vlijt en hun tegenpolen le-
digheid en luiheid.42 Arbeidszin en ijver, deugden waaraan het valse armen en be-
delaars zou ontbreken, werden in verschillende zestiende-eeuwse bronnen aan-
gehaald als karakteristieken van de inwoners van de Lage Landen. De Haarlemse 
arts Hadrianus Junius prees in zijn Batavia (1588) de spaarzaamheid en vlijt van 
de Nederlanders, deugden die het land de nodige welvaart en voorspoed hadden 

38   Veldman 1977, 152.
39   Zie hoofdstuk 5.
40   NHA, AP, inv. nr. 1.
41   Ibidem. 
42   Zie ook: Vandenbroeck 1987, 142-144, 146-148; De Vries 2004, 31-32, 47-48.
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gebracht.43 Ledigheid was een zaak die in de Nederlanden weinig werd gevonden, 
arbeidszin des te meer. De leefwijze van de inwoners kenmerkte zich door spaar-
zaamheid, soberheid en een verantwoorde besteding van inkomsten. 

Daarnaast werden deze deugden uitgedragen als leidende normen en waarden 
voor stedelijke burgers, voor de geletterde middengroepen en de bestuurlijke eli-
te. Ilja Veldman heeft gewezen op het voorkomen van deze noties in verschillen-
de prenten uit de tweede helft van de zestiende eeuw.44 In Haarlem, in de kringen 
rond Coornhert, thematiseerden kunstenaars als Maarten van Heemskerck en Phi-
lips Galle in prentenseries het belang van arbeid en vlijt. Afbeeldingen met personi-
ficaties van de betreffende deugden en ondeugden en voorzien van een toelichting 
in de volkstaal of het Latijn waarschuwden voor de gevolgen van ledigheid. Ver-
wijzend naar de daaraan verbonden beloningen werden ijver en arbeid juist aange-
prezen. Op een van de prenten afkomstig uit de serie De misbruik van voorspoed 
van de Amsterdammer Cornelis Anthonisz uit 1546 is een personificatie van Dil-
ligentia weergegeven met een zweep en sporen aan haar voeten. De attributen ver-
wijzen naar het effect dat zij had op ieder die zich door haar liet vergezellen. Met 
de zweep verdrijft zij de ledigheid, terwijl zij met de sporen de slaap uit de ogen 
verwijdert.45 In de begeleidende rijmtekst wordt een verbinding gelegd tussen de 
beoefening van deze deugd en het voorkomen van een armoedige oudedag:

Want alleen door mijn die menschen beclijven,
Procurirende daer si in haer oude daeghen of mogen leven.
Dus sot sijnse die mijnre veriaeghen, tsi mannen ofte wijven
Want die naerstich laboriret Godt sal hem die cost gheven.46

Arbeidszin, ijver en spaarzaamheid waren waarden en deugden waarmee de mid-
delbare en hogere segmenten van de samenleving zich wensten te identificeren. 
Door bepaalde armen af te schilderen als de belichaming van de absolute tegenpo-
len van deze waarden werden deze in feite buiten de gemeenschap geplaatst. Ster-
ker nog, dergelijke armen werden vergeleken met schadelijke ziektes en dieren die 
schade toebrachten aan het welzijn van het stedelijk lichaam. Daarmee was men 
van iedere verantwoordelijkheid voor hen ontslagen. 

Arbeid als goddelijke roeping

Ook in de teksten van zestiende-eeuwse religieuze hervormers is deze positieve 
waardering van arbeid terug te vinden. Voor Luther was werken een goddelijke 
vocatio, een heilige roeping die gericht was op de instandhouding van de samenle-

43   Aangehaald in: Veldman 1992, 227.
44   Ibidem, 227-264.
45   Ibidem, 234; Armstrong 1990. 
46   Veldman 1992, 234, n. 34.
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ving. Ze gold voor iedere persoon. Door te werken gehoorzaamde de mens aan dit 
door God ingestelde arbeidsgebod. Bovendien was deze gehoorzaamheid een ui-
ting van iemands geloof. Luther plaatste het verrichten van arbeid aldus in een bre-
der perspectief, waarin werken een van de manieren was waarop een gelovige God 
kon dienen. Het oude idee van arbeid als straf voor de zonde werd dus geheel los-
gelaten. De gelovige was als vernieuwde mens verlost van de erfzonde en daarmee 
ook van de straf van zijn stamouders Adam en Eva.47 Werken werd gepresenteerd 
als de vervulling van een plicht die door God was opgelegd. Het gehoorzamen aan 
deze plicht was een vrucht van het geloof. Zo werkte de mens mee aan de verwe-
zenlijking van Gods wil op aarde. Het zonder geldige reden verzaken van deze 
roeping werd tot een zonde en de weigering om te werken was een veeg teken.48 
Vanuit dit perspectief kwam eveneens de luie parasiterende arme in beeld. Zijn ge-
drag was niet alleen schadelijk voor de gemeenschap, maar betekende bovendien 
een veronachtzaming van een door God opgelegde taak.

Ook Calvijn verbond het werken op aarde met de dienst in het koninkrijk van 
God. God had elk mens op aarde de opdracht en de talenten gegeven Zijn schep-
ping verder te ontwikkelen. In die zin was arbeid een manier om God te eren. Het 
gehoorzamen aan deze plicht was bovendien een van de uitingen van iemands uit-
verkiezing die, zo stelde Calvijn, zichtbaar was in de dagelijkse handel en wandel.49 
Omgekeerd was de weigering te werken en het doorbrengen van tijd in ledigheid 
een uiting van ongeloof en een zondige levensinstelling.

Elementen uit dit discours vinden we terug in een aantal prekenbundels dat in 
de laatste decennia van de zestiende eeuw werd gedrukt. In een verzameling pre-
ken van Balthasar Copius († 1595) die in 1588 bij Gilles Rooman in Haarlem van 
de drukpers kwam, wordt bedelarij aan de orde gesteld in een preek over het ze-
vende gebod.50 Het ‘Gij zult niet stelen’ wordt geconcretiseerd in een aantal zon-
den, waarvan de zevende de ‘ledichganck’ betreft. Met name de praktijken van 
landlopers en ‘stercke’, dat is: arbeidsgeschikte, bedelaars worden gelaakt, lieden 
die vrijwillig voor dit ‘handtwerck’ zouden hebben gekozen. Ook de verkwisting 
van levensmiddelen als Gods gaven komt bij het zevende gebod ter sprake. Grote 
kans immers dat men als gevolg van een dergelijke levensstijl te maken krijgt met 
armoede. Die leidt niet zelden tot zonden als roven en stelen: 

Ten seuenden wert den ledichganck verboden, die een beginsel is van alle quaet. Item dat 
gouden onverdoruen handtwerck der landtloopers ende stercke moetwillighe bedelaers, 
ghelijck oock die verquistinghe der gauen Godes, die hy aen wijn, koorn ende andere gauen 
mede ghedeelt heeft, daer nae dat ghemeenlijck dat roouen ende stelen pleecht te volgen.51

47   Van den Hoven 1996, 217.
48   Zie hiervoor: Wiedemann 1979, 115-124.
49   Ibidem, 185-186.
50   De Haarlemse drukker Rooman drukte wel meer werken die in de eerste plaats bestemd waren voor Am-
ster damse boekhandelaren en uitgevers. 
51   Copius 1588, 250.
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Ook hier worden de noties ledigheid, verkwisting en beroepsbedelarij in één adem 
genoemd. Door ze te beschrijven als overtredingen tegen de door God gegeven 
leefregels worden ze bovendien expliciet als zonden gekwalificeerd. 

Nog sterker wordt deze gedachte verwoord in de preek Vermaninghe tot liefde 
ende aelmoesse van Jean Taffin. In zijn preek had Taffin de kerkelijke gemeente 
aangespoord de broederlijke liefde in stand te houden door zorg te dragen voor 
de arme lidmaten. Aan het eind richt Taffin zich in het bijzonder tot de doelgroep 
van deze liefdadigheid. Zo vermaant hij de armen zoveel mogelijk zelf in hun on-
derhoud en dat van hun huisgezin te voorzien door ijverig te werken en sober te 
leven. Een arbeidzaam leven wordt voorgesteld als een grote ‘gelucksalicheyt’.52 
Ledigheid en luiheid daarentegen roepen slechts de vloek van God op en leiden 
naar oordeel en straf. Minder werken dan men lichamelijk gezien kan en het ver-
spillen van inkomsten zijn volgens Taffin grote zonden. Volstrekt afkeurenswaar-
dig is het in armoedige kleding te blijven rondlopen en gebruik te blijven maken 
van de aalmoezen van de gemeente.53 Even zondig is het wanneer vaders zich laten 
leiden door ledigheid als ‘moeder ende voetster aller ondeuchden’ door hun tijd in 
de kroeg door te brengen, terwijl vrouw en kinderen armoede lijden. Taffin beticht 
dergelijke huisvaders van wreedheid en onmenselijkheid. Hun levenswijze is zelfs 
verwerpelijker dan die van een ongelovige. 54 

Taffin sluit zijn preek af met een waarschuwing richting degenen die ten onrech-
te aanspraak maken op aalmoezen:

Dat dan de gene die de hulpe ende d’aelmoessen ontfangen, de welcke sy wel souden con-
nen derven, so sy haer broodt winnende met neerstich arbeyden, met soberheyt verspaer-
den, datse, segghe ick, dit bedencken, datse namelijck dieven ende kerckroovers zijn voor 
Gode, die alles doorsiet, ende wien met rekenschap daer van sal moeten doen in den dach 
des Oordeels.55

Ook het bedelen zelf stond in protestantse kringen in een kwaad daglicht. Aan 
arme gemeenteleden die steun ontvingen vanuit de kerkelijke diaconie was het ten 
strengste verboden om te bedelen. Wie betrapt werd, kon niet langer rekenen op 
bijstand en werd van verdere bedeling uitgesloten. Hetzelfde gold voor hen die de 
gedane giften verspeelden of verdronken in de kroeg, zoals ook naar voren komt 
uit de preek van Taffin.

Het complex van ledigheid, verspilling, immoreel gedrag en het dientengevolge 
onterecht aanspraak maken op steun keerde voortdurend terug in het spreken over 
de valse armen. Tegenover ledigheid werd een werkzaam leven gesteld. Werken 
was een plicht voor allen die hiertoe in staat waren. Volgens Taffin is het een god-

52   Taffin 1588, 48.
53   Ibidem, 48-49.
54   Ibidem, 49.
55   Ibidem.
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delijk gebod om zes dagen per week te werken. Iedereen moet rekenschap afleggen 
van de tijd die hij in ledigheid heeft doorgebracht, terwijl hij lichamelijk in staat 
was om te werken.56 Werken was zodoende gehoorzamen aan het gebod van God, 
terwijl niet-werken, zoals ook uit de prekenbundel van Copius naar voren kwam, 
gelijk stond aan zonde. De connotatie van arbeid als een straf voor de val in het 
paradijs was geheel afwezig. Arbeid kreeg daarentegen een positieve betekenis als 
bron van een gelukkig en vreedzaam bestaan.

Arbeid als medicijn

Voor humanisten als Coornhert lag de oplossing voor het bedelprobleem in arbeid. 
Armen die hiertoe in staat waren moesten zoveel mogelijk aan het werk gezet wor-
den. In zijn Boeventucht werkte hij een aantal voorstellen uit om dit doel te realise-
ren. In Haarlem zelf stond hij in nauw contact met het stadsbestuur, onder andere 
via zijn werkzaamheden als stadssecretaris en door zijn vriendschap met een aan-
tal leden van de magistraat.57 In 1582 droeg Coornhert een vertaling van een trak-
taat van Pandolphus Collenutius onder de titel Vant loeye leckere leven op aan de 
Haarlemse burgemeester Pieter Jansz Kies. Kies beraadde zich in dat jaar samen 
met een aantal andere stadsbestuurders op een nieuwe stedelijke armenzorgveror-
dening.58 In de dedicatie spreekt Coornhert de wens uit dat de bedelarij met deze 
verordening voorgoed uit de stad zal verdwijnen.59 

In zijn Boeventucht noemde Coornhert onder meer een instelling waarin mis-
dadigers en bedelaars te werk gesteld konden worden. Het was een middel om hen 
in de samenleving te herintegreren.60 Het was echter niet Haarlem, maar Amster-
dam waar in 1597 het eerste tuchthuis voor mannelijke bedelaars zijn deuren open-
de. Al snel werd deze in de volksmond het Rasphuis genoemd, naar het werk dat 
de bewoners er verrichtten. Door het dagelijks raspen en schaven van hout moest 
hun een nieuwe werkmentaliteit worden bijgebracht. Na ontslag konden zij, her-
opgevoed, weer als gezond lid van de gemeenschap functioneren. Haarlem kreeg 
in 1609 als tweede stad in de Noordelijke Nederlanden zo’n werkhuis. De ordon-
nantie die naar aanleiding van de oprichting werd opgesteld, bepaalde dat vier op-
zichters werden aangesteld die hun wijken moesten controleren op bedelactivitei-
ten. Wanneer zij jonge kinderen betrapten moesten deze naar het werkhuis worden 
gebracht. Volwassen bedelaars die langs de straten en huizen trokken dienden te 
worden gemaand aan het werk te gaan. Bij weigering moesten ze evenals de bede-

56   Ibidem, 48.
57   Fleurkens 1993, 61-76.
58   Ibidem, 70.
59   Coornhert 1582, f. A2r.-A2v.
60   Coornhert 1985, 94-95.
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laars van buiten de stad naar het werkhuis worden gebracht.61

Bijna twintig jaar later merkte de Haarlemse predikant Ampzing in zijn kroniek 
de inrichting aan als een liefdadigheidsinstelling. In zijn uitgebreide opsomming 
van weeshuizen, hofjes en gasthuizen die Haarlem aan het begin van de zeventien-
de eeuw rijk was, noemt hij het werkhuis als laatste:

Hier is een Werk-Huys ook om dat gedrocht te dwingen,
Die buyten allen band en dwang moedwillig springen,
En met onsturigheyd hun oud’ren slechts tot pijn,
Of wijven ook tot last, of mans tot hertsweer sijn.
Dus temmen wy’t gespuys, dus tomen wy de pesten,
Van onse stade en staet en ons gemeene besten;
Dus snoeijen wy den boom die quaede vruchten geeft,
Ja buygen selfs de tack die nu sijn wasdom heeft.62

In deze strofe zien we opnieuw hoe zij die niet voldeden aan de normen werden 
omschreven als een ziekte, een pest voor stad en land. Dat het huis was gevestigd in 
het voormalige pesthuis zal deze associatie voor de oudere voorbijganger nog eens 
hebben versterkt. Zoals bomen met slechte vruchten werden behandeld, zo werden 
in het werkhuis de bewoners met hun immorele gedrag gesnoeid en bijgeschaafd. 

8.4  Bedriegende bedelaars

Ook in laatmiddeleeuwse teksten werd armoede als gevolg van luiheid en verspil-
ling streng veroordeeld, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Zestiende-
eeuwse humanisten en hervormers gingen echter nog een stap verder door deze on-
deugden te verbinden met misdaad, onmenselijkheid en ongeloof. Daarnaast wer-
den deze negatieve karakteristieken geplakt op armen voor wie men geen verant-
woordelijkheid wenste te dragen. Zij werden daarmee niet alleen de tegenpolen 
van de ware armen, die buiten hun schuld om en ondanks hun werkmentaliteit in 
armoede leefden, maar ook van de rest van de gemeenschap, die waarden als ijver 
en vlijt hoog in het vaandel schreef. 

In theorie waren de scheidslijnen tussen hulpwaardige en valse armen dus dui-
delijk. Tegelijkertijd riep die categorisering vragen op. Iemand kon zich immers 
presenteren als een ware arme, maar dit in werkelijkheid niet zijn. Met het luider 
worden van de roep om waar van vals te onderscheiden, groeide de aandacht voor 
het risico in dit opzicht bedrogen te worden. Dat zien we terug in verschillende 
zestiende-eeuwse teksten waarin het type van de ‘bedriegende bedelaar’ opgang 
maakt. Hij heeft daarbij gezelschap van andere protagonisten uit de vroegmoder-

61   NHA, SAH II, Restant Enschedé doos 71a, XVIII-136.
62   Ampzing 1974, 408.
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ne schelmenliteratuur, van schavuiten met verzonnen verhalen en listige trucs die 
iedereen te slim af zijn. Ook in de voorafgaande eeuwen waren dergelijke figuren 
al in verhalen en toneelstukken opgedoken. Te denken valt aan personages als Tijl 
Uilenspiegel of de pastoor van Kalenberg, schelmen die met streken en grappen 
de goedgelovige burger en boer te grazen namen.63 Hetzelfde geldt voor typen die 
deel uitmaakten van zogenaamde ‘religieuze ordes’, zoals de Aernouts- en Ever-
aertsbroeders. In rijm en proza werd de levenswijze van deze rondzwervende lie-
den beschreven, evenals de leugens en oplichterspraktijken die zij inzetten om het 
volk geld uit de zak te kloppen.64

Onder deze schelmen en boeven tekende zich een specifieke categorie af, die van 
de bedriegende bedelaar. Met valse verhalen en listen probeert hij het volk een rad 
voor ogen te draaien om zo hun vrijgevigheid te stimuleren. Sommige teksten gaan 
tevens in op de oorzaken van zijn armoedige toestand, zoals het verspillen van in-
komsten en het doorbrengen van tijd in de kroeg. In andere teksten wordt over 
deze oorzaken echter met geen woord gerept en draait het slechts om de soms wel 
heel bizarre listen en trucs die zulke types toepasten om aan geld te komen.

Irides en Misoponus

Opvallend in de beschrijvingen van deze beroepsbedelaars is de aandacht voor hun 
uiterlijk en de kleding en de attributen die zij bij zich droegen. Vooral wordt be-
schreven hoe die zichtbare kenmerken werden ingezet om anderen te misleiden en 
te bedriegen. Het doet denken aan acteurs in een toneelspel die zich voor hun rol 
verkleden, hun uiterlijk bewerken en zich tijdelijk voordoen als iemand anders. 
Dat laatste komt duidelijk naar voren in de Ptochologia van Erasmus, opgenomen 
in diens Colloquia familiara, waarin hij de beroepsbedelaars Irides en Misoponus 
ten tonele voert.65 De link met het toneel wordt in deze dialoog zelfs expliciet ge-
maakt.

De Ptochologia is een uitgebreid gesprek tussen de twee bedelaars Irides en 
Misoponus. Zij blijken elkaar toevallig op straat te zijn tegengekomen en wisselen 
hun lotgevallen uit. Bedrog vormt daarvan een terugkerend onderdeel. Zo wordt 
direct aan het begin van de dialoog duidelijk dat een van de twee bedelaars een 
ware gedaantewisseling heeft ondergaan. Zijn vodden zijn verwisseld voor mooie 
kleding, terwijl ook zijn huid, in vergelijking met een eerdere ontmoeting tussen 
de twee, geheel gezond en genezen is. Over die nieuwe kleding van zijn compag-
non toont Irides zich niet verbaasd, over het gezonde lichaam des te meer. Daarop 
vertelt Misoponus hoe hij zijn eigen dokter is geweest. De zweren en plekken die 
de vorige keer nog zijn hele lichaam hadden bedekt, waren miraculeus verdwenen. 

63   Pleij 2007, 552-556; Vandenbroeck 1987, 50-62.
64   Ibidem.
65   Erasmus 1972, 433-437.
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Verf, wierook, zwavel, hars, lijm en in bloed gedoopte lappen konden immers naar 
believen op de huid worden aangebracht en ook weer worden verwijderd. Zelfs 
zijn collega-bedelaar was in deze overtuigende vermomming getrapt: ‘je had zo in 
een tragedie de rol van Job kunnen spelen’, aldus Irides.66 Iets verder in de dialoog 
komt het idee van een bedrieglijk uiterlijk opnieuw naar voren. De armoedige kle-
ding en vodden moeten de suggestie wekken van een miserabele toestand. Zo’n 
gefaket bestaan, stelt Misoponus, is te prefereren boven dat van een koning. Wie 
geniet er immers een grotere vrijheid dan de zwervende bedelaar, die vrij is van 
alle sociale verplichtingen en de druk die het leven in een gemeenschap met zich 
meebrengt? Bovendien wordt hij in dit alles gesponsord door het volk. Met zijn 
armoedige uiterlijk weet hij dat immers tot de nodige vrijgevigheid te bewegen.67 

Met hun zwerversbestaan, de voddenkleding die medelijden moest opwekken en 
hun gepretendeerde arbeidsongeschiktheid verenigde het duo Irides en Misoponus 
verschillende elementen die in humanistische kringen aan het begin van de zestien-
de eeuw aan zwervende bedelaars werden toegeschreven. Dit geldt ook voor de be-
schrijving van deze figuren als leden van een orde of gilde en hun praktijken als de 
uitoefening van een beroep. Zo blijkt het nieuwe uiterlijk van de bedelaar Misopo-
nus verbonden te zijn met de nieuwe ars die hij praktiseert. In korte tijd heeft hij 
zich bekwaamd in de alchemie, de ars alcumisticus. Thans trekt hij rond om goed-
gelovige mensen hun geld en goud afhandig te maken.68 Hij omschrijft zijn handel-
wijze diverse malen als een ars en ook de andere activiteiten van de twee worden in 
de dialoog aangeduid als een vaardigheid, zoals de ars incidendi loculos (de kunst 
van het stelen van beurzen).69 Irides spreekt een aantal maal over nostrum ordinem 
en nostra professio en aan het begin van de dialoog refereert hij aan de orde decoc-
torum, die van de vagebonden.70 

De gemeenschapsvormen en activiteiten van rondzwervende bedelaars als Irides 
en Misoponus werden dus omschreven met behulp van noties en begrippen waar-
mee men ook de leefwereld van de beschaafde burgers typeerde. Dat het hier om 
een omkering van de geordende wereld ging, blijkt wel uit de verdere invulling van 
deze termen. Een veertiende-eeuwse sproke Van den covente in het handschrift-
Van Hulthem sprak al van een ‘rabauwen reghel’ verbonden aan de dienst van de 
nepheilige Sint Magher van Gecxhuysen. Deze heilige werd vergezeld door colle-
ga’s als Vrouwe Lorts, Sinte Pover en de heilige Everaert en door alle broeders en 
zusters die hun regel volgden.71 Hetzelfde geldt voor de aanduiding van deze typen 
als een beroepsgroep, zoals blijkt uit begrippen als ‘koopman’ of ‘gilde’. Zij vorm-

66   Poteras in tragoedia sustinere personam Iob. Ibidem, 434, r. 42-43.
67   Erasmus 1972, 436-437, r. 129-140.
68   Ibidem, 434, r. 51.
69   Ibidem, r. 50.
70   Ibidem, 436, r. 114, r. 119; 436, r. 117; 434, r. 22. 
71   Aangehaald in: Pleij 1983, 97-108.
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den een groep met een eigen kunde en specialisatie, waarbinnen de finesses van het 
bedelaarsvak werden aangeleerd en kennis en vaardigheden werden uitgewisseld. 
Inkomsten werden verkregen door te bedelen. Dat was in feite hun beroep. Bij tijd 
en wijle drongen deze ongeordende elementen door in de ‘normale wereld’ van de 
zestiende-eeuwse stedeling. Daar deden zij zich voor als hulpeloze armen en voer-
den zij hun toneelstukje op.

Twee rabouwen

Ook in volkstalige toneelspelen komt het thema van de bedriegende bedelaar voor. 
Een voorbeeld is het tafelspel Twee Rabbouwen dat zowel qua vorm als inhoud 
verschillende overeenkomsten vertoont met Erasmus’ Ptochologia. Het stuk is van 
de hand van Louris Jansz en werd opgevoerd tijdens een feestmaaltijd – vandaar 
de naam ‘tafelspel’ – van de Haarlemse rederijkerskamer Lieft Boven Al. Ook in 
dit spel zien we twee beroepsbedelaars die elkaar op straat zijn tegengekomen en 
verslag doen van hun ervaringen. Uit hun verhalen blijkt dat beiden lange tijd door 
West-Europa hebben gezworven, waarbij zij zich voordeden als pelgrims. Uit-
voerig vertellen de twee over hun tochten langs gasthuizen, kloosters, abdijen en 
conventen: de ‘huiskens met het cruijsjen’.72 Hier werden ze royaal getrakteerd op 
vlees, groenten, bonen en wit brood, om daarna met gevulde buiken en niet zelden 
dronken van de goede wijn naar de volgende pleisterplaats te trekken. Ook wisse-
len de twee boeven een aantal succesvolle leugens en trucs uit om de goedgelovige 
stedeling tot vrijgevigheid te verleiden. Helemaal komisch wordt het wanneer de 
tafelende rederijkers – het publiek – bij het spel worden betrokken. Zij blijken zich 
eveneens te laten ‘bedriegen’. Nadat verschillende feestgangers hun beurs hebben 
getrokken, vindt het tweetal dat zij naar goed gebruik niet zonder tegengeschenk 
kunnen vertrekken. Een van hen tovert daarop een wel heel bijzonder cadeau uit 
de mouw van zijn jas. Het geschenk, dat zou bestaan uit ‘twee vinken’, wordt in 
een vraag-en-antwoordpassage in raadselvorm besproken. Vervolgens overhandi-
gen de twee bedelaars de vinken, die luizen blijken te zijn, aan de tafelende mannen 
met de verzekering dat hun cadeau zich snel zal vermenigvuldigen. 

Het is onduidelijk in welk jaar Jansz het spel precies heeft geschreven of wanneer 
het werd opgevoerd. De verwijzingen naar vroeger tijden (toen het zwerven langs 
de wegen als pelgrim nog wat opleverde) en de huidige toestand (waarin de buit 
schaars is) kan duiden op een datering na de Reformatie, al werden in de omliggen-
de landen waar de twee bedelaars zeggen doorheen te zijn getrokken al veel eerder 
maatregelen genomen. Of Jansz het stuk schreef naar aanleiding van een specifieke 
gebeurtenis of situatie valt dus niet te achterhalen. Wat de precieze datering ook is, 
in het spel wordt een thema aangesneden dat gedurende de zestiende eeuw en ook 

72   Twee Rabbouwen. Trou moet blijcken 1998, deel I, f. 57v., r. 79.
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daarna in diverse genres was terug te vinden: dat van de bedriegende beroepsbe-
delaars, die zich vermommen als ware armen om zo hun potentiële weldoeners op 
het verkeerde been te zetten.

In het tafelspel van Jansz wordt hun bedrieglijkheid dubbel weergegeven: we 
zien hoe acteurs die een rol spelen weer van rol veranderen door zich als iemand 
anders te verkleden en een nieuwe rol te gaan oefenen. Een toneelstuk in een to-
neelstuk dus. Uit de verhalen die de twee uitwisselen blijkt dat ze zich tijdens hun 
omzwervingen hebben voorgedaan als pelgrims. Halverwege het spel besluiten ze 
zich opnieuw te vermommen, ditmaal als arme, gehandicapte bedelaars.73 Om de 
inkomsten enigszins te vergroten spreken de twee af samen op te trekken. De een 
zal zich daarbij voordoen als een blinde en de ander als een invalide arme. Zo 
zal niemand hen van ledigheid kunnen beschuldigen, merkt een van de twee op.74 
Voordat ze hun ‘list’ in de praktijk brengen, oefenen ze nog even hun rollen. Ter-
wijl de een zijn lamme arm heen en weer schudt, knijpt de ander zijn ogen stijf 
dicht en steunt hij op de schouder van zijn compagnon. Het moet een komisch ge-
zicht zijn geweest, temeer daar de rederijkers zelf ook toneelopvoeringen verzorg-
den en bekend waren met het instuderen van rollen.

Na deze oefening gaat het tweetal op pad. Al snel krijgt het de toeschouwers in 
het vizier, het tafelende gezelschap. De een waarschuwt de ander zijn ‘offici’, zijn 
rol of taak, goed te vervullen, waarna zij de groep aanspreken. De aanwezige rede-
rijkers worden zo expliciet bij het spel betrokken. Zij spelen het spel mee en laten 
zich ‘bedriegen’ door de woorden en het uiterlijk van het tweetal. Terwijl zij in de 
eerste helft van het spel gehoord hebben hoe de twee rabauwen anderen bedrogen, 
worden zij nu zelf ingepakt. Het tweetal vraagt aandacht voor hun ellendige situ-
atie, hun arbeidsongeschiktheid en voor de schaamte waaronder zij gebukt gaan. 
Ondertussen verwijzen zij naar hun gebrek aan bedelervaring: ‘O vrienden, ghij 
siet wel dat wijt niet veel hebben gedaen / Wij coonen daer niet mee omme gaen 
/ Als sommige plegen’.75 Voor de acteurs zal dat zeer waarschijnlijk in de werke-
lijkheid ook het geval zijn geweest. Voor de karakters echter die zij speelden, de 
beroepsbedelaars, gold juist het tegenovergestelde, zoals uit hun eerdere verhalen 
bleek.

In het spel zijn de vaste motieven van komische literatuur te vinden, zoals list 
en vermomming.76 Het publiek is op de hoogte van het bedrog van de twee, maar 
laat zich desondanks beetnemen. Er wordt gespeeld met het motief van het zich 
voordoen als iemand anders, zowel op het niveau van de verhaallijn (de boeven die 
bedelaars spelen en hun rol oefenen) als op het niveau van de spelers (hun gebrek 

73   Schelmenduo’s die zich verkleden en vermommen als bedelaars of arme klerken zijn in meerdere kluchten 
terug te zien, zoals Scavuijt of Weer Gheluck ende Heer Profijt. Kramer 2009, 21, 198. 
74   Twee Rabbouwen. Trou moet blijcken, boek I, f. 62r., r. 280-281.
75   Ibidem, f. 64r., r. 372-373.
76   Kramer 2009, 17-24.
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aan bedelervaring waardoor zij hun rol misschien wat klungelig spelen). Zo over-
tuigt het stuk de toeschouwers zowel van de bedrieglijkheid van de valse bedelaar 
als van de moeilijkheid die te herkennen. Het mag voor eerlijke burgers lastig zijn 
armoede te faken, valse bedelaars lukt dat wel degelijk. 

8.5  Toneelspelers

Over de listen en leugens van bedelaars, zoals die in Erasmus’ Ptochologia of in 
het spel van Jansz aan de orde kwamen, verschenen vanaf de zestiende eeuw zelfs 
aparte boekjes. Daarin passeerde een groot aantal bedelaars de revue. Sommige van 
deze beschrijvingen werden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Aan de basis 
van deze traditie stond het in 1504 gedrukte Liber vagatorum. Dat borduurde zelf 
weer voort op administratieve documenten en rapporten die in het midden van de 
vijftiende eeuw in opdracht van magistraten uit steden als Bazel en Parijs waren 
opgesteld. Van het Liber vagatorum zelf verschenen in de zestiende eeuw verschil-
lende herdrukken en vertalingen.77 

Een Nederlandstalige versie werd in 1563 in Antwerpen gedrukt, onder de titel 
Der fielen, rabauwen oft der schalcken vocabulair. Gelet op de datum van kerke-
lijke goedkeuring, 30 september 1547, moeten er eerder al drukken van zijn ver-
schenen. Daarvan echter zijn geen exemplaren bewaard. In 1613 werd het boekje 
nogmaals gedrukt in Haarlem bij Gilles Rooman. De listen en leugentrucs van be-
delaars bleven fascineren. In de zeventiende eeuw verschenen diverse titels als Die 
conste ende maniere om broot ende vleesch, visch, wyn, gebraet, spijs, dranc, ende 
den vryen kost te kryghen sonder ghelt (1610), Kluchtige calliope uytbeldende den 
aert, eygenschappen, ende manieren der arme bedelaeren, bestaende in verscheyde 
manieren van eyschen (1651) en de Legende ofte history vande snoode practycquen 
ende de behendige listicheden der dieven (1640/1645).78

Geheel in overeenstemming met de contemporaine adagia werden dergelijke 
boekjes op de titelpagina aangeprezen als zowel ‘stichtelijck als vermakelijck’.79 
Bovendien kon de lezer zich laten informeren over het bedrog van deze figuren ‘op 
dat hem elck daer voor wachten soude’.80 Men moest niet iedereen geloven die met 
een meelijwekkend verhaal aan de deur kwam. In het Fielen vocabulair volgt na ie-
dere beschrijving een conclusio met het advies de betreffende arme al dan niet een 
aalmoes te geven. Daarnaast kon men uit de teksten morele lessen trekken, zeker 
daar waar werd stilgestaan bij gedragingen die onvermijdelijk leidden tot een be-
delaarsbestaan. In het Fielen vocabulaer zelf wordt overigens weinig aandacht be-

77   Geremek 1992, 64-65.
78   Van Vaeck 1994.
79   Kluchtige calliope 1651.
80   Fielen vocabulaer 1613, 1.
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steed aan de oorzaken van de armoede van de verschillende categorieën bedelaars. 
Een uitzondering vormt het laatste deel van het boekje. Dat bestaat uit de oudere 
tekst Den rechten weg nae t’gasthuys, waarin nauwgezet wordt beschreven welke 
personen voor een plek in het gasthuis in aanmerking komen. Het luisteren naar en 
lezen van deze verhalen moest overigens vooral vermaak opleveren. De gewoon-
tes, de listen en het bedrog van zwervers en bedelaars werden uitvoerig verhaald en 
vaak smakelijk beschreven.

Ontmaskeringen

Het Fielen, rabauwen oft der schalcken vocabulair van 1613 bestaat uit vier delen. 
De middelste delen, een inventaris van 28 soorten bedelaars en een ongestructu-
reerde voortzetting met andere wetenswaardigheden over deze figuren, zijn het 
omvangrijkst. Daaraan vooraf gaat een woordenlijst, ‘eenen vocabulaer om root 
walsch oft Aragoens te quisten, oft om coopmans latijn te spreken’.81 De alfabeti-
sche lijst bestaat uit 288 lemma’s waaraan telkens de Nederlandse vertaling van het 
betreffende begrip is toegevoegd. Het overgrote deel van deze begrippen is terug 
te vinden in de categorieën en verhalen die in de rest van het boekje zijn opgeno-
men. De lijst is dus gerelateerd aan de leefwereld die aan deze verdachte figuren 
werd toegeschreven. De woorden hebben betrekking op zaken als eten en drin-
ken (‘runtvleesch’, ‘melck’, ‘wijn’), de gelegenheden waar bedelaars zich ophouden 
(‘bedeleers herberghe’, ‘hoerenhuys’, ‘gasthuys’ of de kerk), hun kleding, attribu-
ten en lichaamsdelen, hun sociale afkomst (een ‘kint’, een ‘hoere’, een ‘nonne’, een 
meester, een boer, een edelman), werkwoorden die verwijzen naar hun valse prak-
tijken (‘bedrieghen’, ‘braden oft sieden’, ‘stelen’, ‘liegen’) en de mogelijke straf-
maatregelen die ontlopen moeten worden (‘ghevanghenisse’, ‘die galghe’, ‘gheban-
nen’, ‘een diener oft een die last heeft om yemant te vanghen’).82 

Door onderling deze taal te spreken worden ‘menighe simpel menschen’ bedro-
gen, aldus de proloog. Listen kunnen immers door middel van deze geheimtaal 
voor derden verborgen blijven. Bekendheid met het jargon kan het risico aan deze 
listen ten prooi te vallen wellicht verminderen. In die zin wordt deze bedelaarstaal, 
dit ‘Arragoens’ of ‘coopmans latijn’, gepresenteerd als een vakjargon, verbonden 
aan een specifieke beroepsgroep. Dat past in het beeld van dit bonte gezelschap van 
zwervende bedelaars als een ‘gilde’ dat bedelarij als beroep beoefende en tijdens 
ontmoetingen kennis en ervaringen uitwisselde.83

Op de woordenlijst volgt het tweede deel met de beschrijving van 28 soorten 
bedelaars. Aan sommige ervan zijn exempelen toegevoegd. Alle sluiten af met een 
conclusio, een advies hoe met de betreffende categorie om te gaan. Zo opent de op-

81   Ibidem, 4
82   Ibidem, 5-8.
83   Jütte 1994, 10-13, 18, 178-185.
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somming met een beschrijving ‘Van de bregheren’, dat wil zeggen ‘schamel huys-
armen met kleyne kinderen die in sommighe steden oft dorpen wel bekent zijn’.84 
Sommigen van hen schamen zich om in hun woonplaats te bedelen, maar kunnen 
niet anders omdat zij ziek zijn of niet langer over de kracht beschikken zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien. En hoewel diegenen onder hen die in staat zijn te 
werken dit zeker moeten doen, luidt de conclusio:

Den armen menschen die oudt oft cranck zijn, alsoo dat sy haer broot niet ghewinnen en 
connen, salmen gheerne om gods wille gheven. Maer andere schalcken en salmen in haer 
boeuerijen niet stercken.85

Bij alle overige categorieën is oplettendheid geboden. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de ‘grantueren’, lieden die doen alsof ze lijden aan epilepsie. Wanneer je een derge-
lijk persoon voor je huis of voor de kerk tegenkomt, moet je goed opletten hoeveel 
woorden ze gebruiken, zo luidt het advies. Weliswaar is ‘menich mensche […] be-
zwaert met zware kranckheydt der heylighen’, maar goedgebekte ‘grantueren’ zijn 
verdacht. Hun welbespraaktheid is vaak een aanwijzing ‘dat zy dit lange gespeelt 
ende bedreven hebben’. Opnieuw zien we hier de notie van ‘spelen’. Deze vlotte 
praters zijn zonder twijfel valse en onoprechte lieden. De slotsom luidt dan ook 
dat zij niets moeten krijgen.86 Dezelfde oplettendheid geldt voor de ‘dutseren’, be-
delaars die zeggen lange tijd ziek te zijn geweest en nu op bedevaart moeten, of die 
aan de deur komen en vragen om een lepel boter of wat wijn voor hun zieke vrouw 
of kind. Ze zijn half goed, half kwaad, aldus de conclusio: hun verhaal kan kloppen, 
maar wees op je hoede.87 

Voor het overgrote deel echter zijn de adviezen negatief en worden de bedelaars 
ontmaskerd als leugenaars. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ‘loseneeren’, die kete-
nen bij zich dragen en verhalen vertellen over hun gevangenschap in moslimge-
bieden of op galeischepen waaruit zij door een Godswonder zijn ontsnapt. Zij lie-
gen echter, zo luidt het oordeel, en hun kettingen zijn gestolen. Aalmoezen geven 
wordt ten zeerste ontraden.88 Hetzelfde geldt voor de ‘schwanfelderen’. Deze be-
delaars lopen buiten zonder kleren, opdat mensen hun uit medelijden helpen. Wees 
echter gewaarschuwd, zegt de tekst. Van tevoren hebben zij zich namelijk inge-
wreven met brandnetels. Koud zullen ze het daarom zeker niet hebben.89 

84   Fielen vocabulaer 1613, 9.
85   Ibidem, 9.
86   Ibidem, 19-22.
87   Ibidem, 22-25.
88   Ibidem, 11-12.
89   Ibidem, 28-29.
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Rekwisieten

Kleding is volgens de verhalen een middel dat door bedelaars wordt ingezet om 
een bepaalde identiteit te suggereren. Sommigen hangen hun hoed of mantel vol 
met tekens van heiligen in wiens naam zij vervolgens om een aalmoes vragen. Ook 
schelpjes, Veronica-doeken en andere pelgrimsinsignes worden op de kleding be-
vestigd, zodat zij eruit zien als pelgrims. Anderen doen zich voor als een beroofde 
koopman of berooide edelman. Aan zulke verkleedpartijen doen ook veel ‘geeste-
lijken’ mee: lieden die zich voordoen als bedelmonnik of als aankomend priester 
of kloosterling. Zij proberen geld te verzamelen met leugenachtige verhalen over 
een altaarkleed dat bekostigd moet worden voor hun eerste mis of over een afge-
brand klooster. 

Opvallend is het veelvuldig gebruik van bezegelde brieven en verklaringen, die 
de bedriegers tevoorschijn halen om hun opgediste verhaal geloofwaardigheid te 
verschaffen. Armen en zieken konden inderdaad brieven krijgen van autoriteiten 
waarin de ‘eerlijkheid’ van hun armoede werd bevestigd of waarmee zij konden 
aantonen daadwerkelijk aan een bepaalde ziekte te lijden (de zogenaamde ‘vuil-
brieven’).90 Ook bisschoppen en abten gaven hun ondergeschikten soms brieven 
mee waarin de goede redenen voor hun bedelbestaan werden bevestigd. Tegelijker-
tijd was voorzichtigheid geboden, zo blijkt uit de verhalen. Fraude lag op de loer. 

Vooral het lichaam werd bewerkt om vrijgevigheid te bevorderen. Dit gebeur-
de bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen op ontbrekende lichaamsdelen zoals 
een hand of voet. In werkelijkheid echter, zo waarschuwt de verteller, was men die 
kwijtgeraakt tijdens een gevecht in de kroeg of als gevolg van een straf. De ergste 
bedriegers zijn zij die ‘alderschoonste leden onder haer cleederen’ hadden ‘ende 
van buyten schijnen si seer ghebreckelijc’,91 lieden dus met een gezond lichaam, in 
staat om te werken, die evenwel hun uiterlijk toetakelen om ziekten te simuleren. 
Dit bedrog is in een groot aantal verhalen terug te vinden en illustreert het belang 
van arbeidsongeschiktheid als rechtvaardig criterium voor liefdadigheid. Zwanger-
schap, ziekte en invaliditeit waren vaak de enige geldige redenen voor volwassen 
mannen en vrouwen om te bedelen.92 

Dat beroepsbedelaars hiervan op de hoogte waren, blijkt maar al te goed uit de 
verhalen. Lichaamsdelen worden afgebonden met een bebloede doek of ingepakt 
in een handschoen. Met een mengsel van paardenmest en water wordt de huid in-
gewreven om zo geelzucht voor te wenden. Rode klei en zeepsop in de mond en 
oren moeten een epileptische aanval simuleren. Andere beproefde middelen zijn 
het voor het lichaam binden van een bebloede varkensdarm (ten teken van een 
open buik) en het plakken van vellen aan het gezicht of het bedekken van het li-
chaam met bulten en zweren gemaakt van een vreemde substantie (om een huid-

90   Ebbinge Wubben 1993, 34-35.
91   Fielen vocabulaer 1613, 14.
92   Vanhemelryck 2004, 22.
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aan doening te suggereren). ‘Vopperinnen’ simuleren hevige pijn aan hun borsten. 
Daarbij maken zij gebruik van een milt die zij over hun borst leggen om vervolgens 
het geheel met bloed te bestrijken.93 ‘Bultdragherinnen’ stoppen oude wambuizen 
en kussens onder hun kleding, zodat voorbijgangers denken dat ze zwanger zijn, 
terwijl de ‘zeeperen’ voor een hete oven gaan zitten nadat ze hun lichaam hebben 
ingesmeerd met een bepaalde zalf.94 Zij zien er dan uit als iemand die lange tijd ziek 
is geweest. In de badkuip echter wordt alles er eenvoudig weer afgewassen, merkt 
de auteur op.

Bepaalde voorbeelden zullen vast overdreven zijn.95 Sommige listen zijn wel heel 
onwaarschijnlijk, even onwaarschijnlijk als de aanname dat een gemiddeld mens 
daarin zou trappen. Toch vertonen sommige verhalen wel degelijk overeenkom-
sten met wat uit andere bronnen bekend is, zoals het gebruik van de kerk als be-
dellocatie, het tonen van bedelbrieven en het vragen van aalmoezen onder verwij-
zing naar patroonheiligen van ziekten.96 Het belangrijkste punt van overeenkomst 
evenwel vormt het gevaar van bedelarij (en het daarachterliggende bedrog) in het 
algemeen.97 

De gedachte dat men niet zonder meer op iemands fysieke toestand, kleding of 
attributen kon afgaan en dat men het risico liep misleid te worden, is bijvoorbeeld 
terug te vinden in de stedelijke regelgeving. Een voorbeeld hiervan zijn de tekens 
en loodjes waarvan in verschillende vijftiende- en zestiende-eeuwse keuren en or-
donnanties sprake is. Het ging om onderscheidende insignes, bevestigd op de kle-
ding of aan een touwtje, waaraan de ware arme herkend kon worden. Tegelijk kon-
den ook die vervalst worden of worden uitgewisseld. Een bepaling in een Bossche 
ordonnantie van 1450 stelt daarom dat het koord met het bedelteken van de stad 
zo strak om de hals moest worden vastgebonden, dat het niet meer over het hoofd 
kon.98 Verder zijn in ordonnanties en plakkaten bepalingen te vinden waarin het 
simuleren van een bepaalde ziekte of ander bedrog streng werd verboden. In Hol-
land vaardigde men in 1586 een plakkaat uit waarin het voorwenden van melaats-
heid strafbaar werd gesteld.99 Volgens de zojuist genoemde Bossche ordonnantie 
van 1450 stond op het simuleren van ziekte een maand gevangenisstraf.100 In een 
Haarlemse ordonnantie van 1609, waarin het bedelen op publieke plaatsen en bij 
huisdeuren volledig werd verboden, is sprake van personen die ‘met gesonden li-
chamen oft met gheveynsde ghebreecken valsche pretexten oft met andere quade 

93    Fielen vocabulaer 1613, 29-30.
94    Ibidem, 33, 35. Moorman 2002, 704 vertaalt het werkwoord ‘bulten’ onder meer met ‘bevallen, baren’ en de 
uitdrukking ‘in de bult moeten’ met ‘zwanger zijn’.
95    Schama 2006, 578-579; zie ook: McIntosh 2012, 173-183.
96    Zie bijvoorbeld: Van Os 1997, 163; Vives 2002, 28-29.
97    Zie ook: McIntosh 2012, 173-183.
98    Van Os 1997, 163.
99    Van Deursen 1999, 64.
100   Van Os 1997, 163.
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practijcken […] gaen bedelen’. De ordonnantie bepaalde dat deze figuren moesten 
worden opgepakt en ondervraagd. Zij mochten hun straf niet ontlopen.101 

Vanwege de strafbaarstelling van dergelijke bedelpraktijken is ook in vonnis-
senboeken af en toe een glimp van deze bedelaars op te vangen. Llewyn Bogaers 
maakt voor Utrecht melding van een aantal veroordelingen van bedelaars die een 
ziekte of gebrek hadden geveinsd, terwijl zij bij nader onderzoek kerngezond ble-
ken te zijn. Het aantal veroordelingen voor simulatie was echter maar klein. De ja-
ren na de uitvaardiging van het plakkaat van 1531 gaven in sommige regio’s welis-
waar een kleine stijging te zien, maar het aantal vonnissen bleef laag.102 Ofwel werd 
niet altijd even hard tegen deze figuren opgetreden ofwel werden zij meteen de stad 
uitgezet. Ook vonnissenboeken verraden hoe de gevestigde orde tegen dit bonte 
gezelschap van rondtrekkende figuren aankeek.103 Er worden dezelfde begrippen 
voor hen gebruikt als in andere bronnen. Ook de locaties en situaties waarin ze hun 
bedrog pleegden waren dezelfde als die waarin hun soortgenoten in andere bron-
nen worden beschreven. Net als deze deden zij zich voor als ware armen en leken 
zo op leden van de eigen gemeenschap, maar zij werden ontmaskerd als ‘vreem-
den’, behorend tot een buiten de samenleving staande subgemeenschap. Hun an-
ders-zijn kwam tot uiting in hun taal, moraal en werkzaamheden die slechts gericht 
waren op het bedriegen van de bevolking.104 Deze lieden was men zeker geen hulp 
verschuldigd. 

8.6  Besluit

Volgens zestiende-eeuwse teksten en afbeeldingen belichaamden brassende bede-
laars en bedriegende zwervers alles wat ‘goede burgers’ juist niet waren. Vanwe-
ge de negatieve waarden die zij belichaamden, fungeerden zij als tegenbeeld van 
de stedelijke midden- en bovenklasse. Zoals Paul Vandenbroeck en Herman Pleij 
hebben beschreven, maakten deze figuren deel uit van de verkeerde en omgekeerde 
wereld die een belangrijke rol speelde in de negatieve zelfdefiniëring van de zelfbe-
wuste stedeling.105 Bedelaars en zwervers overtraden de burgerlijke normen en aan 
hen werd een levenswijze toegedicht die schadelijk werd geacht voor de stedelijke 
samenleving. Tegelijk speelde de uitvergroting van hun eigenschappen een belang-
rijke rol in de herbevestiging van de bestaande orde. 

In dit hoofdstuk werd voor een andere invalshoek gekozen. Niet zozeer de om-

101   NHA, SAH II, Stadspublicaties 004 Y.
102   Bogaers 2008, 533. Dit lijkt ook voor andere steden het geval te zijn geweest. Het Gentse ballingenboek 
maakt voor de periode 1494-1540 slechts melding van één veroordeling. Blockmans en Prevenier 1975, 533 n.129.
103   Lis en Soly 1980, 100-101; zie ook: Schama 2006, 578.
104   Geremek 1992, 89-91. 
105   Vandenbroeck 1987; Pleij 1983, zie ook: Vanhemelryck 2004; Geremek 1992; Schubert 1995; Jütte 1994. 
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gekeerde wereld, maar de zestiende-eeuwse armenzorgpraktijk waarin het on-
derscheiden van ware en valse armen steeds belangrijker werd, vormde het decor 
waartegen de beelden van deze luiaards en bedelaars werden beschreven. Huma-
nisten als Coornhert en Vives stelden bedelaars gelijk met vagebonden en misda-
digers en formuleerden concrete adviezen richting overheid om deze lieden aan te 
pakken. Door de levenswijze van bedelaars te karakteriseren als schadelijk voor 
de rest van de samenleving werden deze in feite buiten de gemeenschap geplaatst. 
Voor hen droeg men geen enkele verantwoordelijkheid. Met het toenemende be-
lang van differentiatie tussen armen, groeide echter ook de kans om bedrogen te 
worden. Verschillende genres thematiseerden dit bedelaarsbedrog: de verkleedpar-
tijen en toneelstukjes waarmee werkschuwen de brave burger misleidden. De oor-
zaken van die armoedige toestand of adviezen hoe die te vermijden, kwamen nau-
welijks ter sprake. Wel werden, zoals in het Fielen vocabulair, donatieadviezen ge-
geven en waarschuwde men voor al teveel goedgelovigheid.

Tegelijk waren deze negatieve beelden van armen niet de enige die in de zes-
tiende en zeventiende eeuw in omloop waren. Ook rond 1600 werden sommige 
armen nog steeds aangeduid als ‘Christi leden’ en met religieuze noties omschre-
ven. In het volgende hoofdstuk staat de beeldvorming van de hulpwaardige armen 
centraal. Welke voorstellingen waren van hen in omloop en welke taken kregen zij 
binnen het stedelijk lichaam toebedeeld?
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9 ‘Christi leden’ rond 1600

9.1  Inleiding

De afgelopen decennia hebben de criminalisering van bedelarij en het terugdrin-
gen van bedelpraktijken door middel van verbod en straf in het onderzoek naar de 
vroegmoderne armenzorg de nodige aandacht gekregen. Dat is niet verwonderlijk 
gezien de grote kloof tussen deze negatieve, sociale connotaties enerzijds en de po-
sitieve, religieuze noties van de laatmiddeleeuwse arme anderzijds. Het beeld van 
de bedriegende bedelaar en profiterende luiaard was moeilijk te verenigen met dat 
van de arme als intermediair tussen God en gever. Terwijl de laatmiddeleeuwse 
arme een cruciale taak kreeg toebedeeld in de kerkelijke genadeverstrekking, werd 
de zestiende-eeuwse zwervende bedelaar in kluchten, preken en stedelijke veror-
deningen afgeschilderd als een maatschappelijke outcast. Als luiaard en verspiller 
werd hij het antitype van de stedeling die zelf zijn brood verdiende in plaats van te 
teren op de vrijgevigheid van anderen.

De beeldvorming van de ware, hulpwaardige armen, heeft veel minder aandacht 
gehad. Vanuit Foucaultiaans perspectief is gewezen op de processen van discipli-
nering waaraan ook de ‘ware armen’ onderworpen werden.1 Om hulp te mogen 
ontvangen moesten zij aan bepaalde morele criteria voldoen. Dit is terug te zien in 
de Deventer Almissersordeninge die het stadsbestuur in 1581 uitvaardigde. Buren 
van steunontvangers moesten erop toezien dat geen misbruik werd gemaakt van 
de verleende aalmoezen. Ontdekten zij een overtreding dan dienden zij dit in het 
geheim te melden bij de stedelijke provisoren.2 Het stadsbestuur zette de buurt, 
waarin iedereen elkaar kende, dus in om toezicht uit te oefenen op het gedrag van 
armen.3 Wie werd aangetroffen in een herberg of betrapt op ontucht of hoere-
rij werd van verdere steun uitgesloten. Bovendien moesten de stedelijke proviso-
ren erop toezien dat de ontvangers van aalmoezen naast stoffelijk ook geestelijk 

1   Zie voor een overzicht: Parker 1998, 13-14.
2   Van Doorninck 1876, 287.
3   Zie voor de relatie tussen stadsbestuur en gebuurten in de Haarlemse en Leidse armenzorg: Dorren 2001, 85-
87; Walle 2005, 86-89.
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voedsel kregen. Dit laatste gebeurde onder meer door middel van onderricht in de 
christelijke basisbeginselen, zoals de Tien Geboden, het Onzevader en de geloofs-
belijdenis.4 Vanuit de Gereformeerde Kerk was deze morele controle op armen die 
diaconale steun ontvingen nog sterker. De kerkenraad vroeg van de arme leden een 
onberispelijke levenswandel en eventuele beschuldigingen van zondige en godont-
erende activiteiten werden nauwkeurig onderzocht.5 

Maar dat was niet het enige. In hoofdstuk 2 kwam al naar voren hoe religieuze 
normen en waarden een centrale rol bleven spelen in het vroegmoderne armen-
zorgdiscours. Noties als de werken van barmhartigheid en het gebod tot naasten-
liefde werden aangepast aan de nieuwe constellatie. Ze werden onder meer door 
de stedelijke magistraat ingezet om burgers te motiveren een bijdrage aan armen-
zorginstellingen of stedelijke collectes te geven. Ze maakten bovendien deel uit van 
een breder ideaal dat door verschillende stadsbesturen werd uitgedragen, namelijk 
dat van de stad als een christelijke gemeenschap onder de bezielende leiding van 
een even christelijke magistraat. 

Ook de wijze waarop hulpwaardige armen werden gepresenteerd, de daarvoor 
gebruikte beelden en associaties, kunnen in dit kader bestudeerd worden. De ten-
dens bepaalde armen en bedelaars te kwalificeren als personen die zich door hun 
gedrag buiten de gemeenschap plaatsten, was immers ook andersom werkzaam. 
Enerzijds werden de ‘onwaardige armen’, zij aan wie men geen steun wenste te 
verlenen, door negatieve karakteriseringen buitengesloten van steun. Anderzijds 
waren er ‘ware armen’, aan wie eigenschappen en kenmerken werden toegeschre-
ven die hen tot acceptabele leden van de gemeenschap maakten. In die zin is de 
beeldvorming van deze categorie armen eveneens nauw verbonden met proces-
sen van groepsvorming en zelfdefiniëring. De wijze waarop een gemeenschap haar 
hulpwaardige armen beschreef, zegt iets over de wijze waarop zij zichzelf zag. De 
kenmerken en eigenschappen die aan deze armen werden toegeschreven, maakten 
hen tot acceptabele leden van de eigen groep.

9.2  Krachteloze en hulpeloze oude mannen

Ook voor de wijze waarop ‘eerlijke’ en ‘hulpwaardige’ armen rond 1600 werden 
gepresenteerd vormen de Haarlemse spelen van 1606 een interessante bron. Zo-
als eerder beschreven vond dit evenement plaats naar aanleiding van een liefdadig-
heidsloterij waarvan de opbrengst bestemd was voor de bouw van een oudeman-
nenhuis in de stad. In alle wedstrijdspelen waren representanten te zien geweest 
van arme oude mannen, de doelgroep van de loterij. In veel opvoeringen spelen zij 

4   Ibidem. Zie voor bepalingen van gelijke strekking de ordonnantie die het Haarlemse stadsbestuur in 1598 
tegen de bedelarij uitvaardigde: Spaans 1989, 177.
5   Parker 1998, 123-146; Kuijpers 2005, 313-314.
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een prominente rol. De spelen staan uitgebreid stil bij hun situatie. Door middel 
van hun monologen en dialogen, versterkt door theatrale en visuele middelen als 
kleding, attributen, mimiek en gestiek, wordt zo een beeld van deze armen gecre-
eerd en gepresenteerd aan het publiek. Sommige spelen gaan zelfs in op hun inner-
lijke toestand, hun houding ten opzichte van hun miserabele situatie.

Slachtoffers van externe factoren

We weten niet hoe deze oude mannen er op het toneel precies uitzagen. Wel had-
den sommige kamers in de intrede armen opgevoerd, waarvan gravures zijn op-
genomen in het Const-thoonende Iuweel. Daarin dragen zij eenvoudige kleding 
(Leiden), steunen op een stok of lopen op blote voeten (Ketel). Ook hun namen 
verwijzen naar de categorieën personen die traditioneel tot de ware armen werden 
gerekend, zoals Weduwe, Weeskind, Cruepele of Blinden (Vlamingen Haarlem). 

Daarnaast wordt hun innerlijke toestand weergegeven, bijvoorbeeld in een dee-
moedige lichaamshouding (Vlaardingen) of een bedroefde gezichtsuitdrukking 
(Ketel). De Vlaamse kamer uit Leiden presenteert in de figuren Verheuchden Ar-
men en Danckbaer Mensch juist de gesteldheid van twee armen die steun hadden 
ontvangen. De eerste heeft een zandloper en een psalmboek in zijn hand. Volgens 
het bijschrift verwijzen deze attributen naar de tijd die hij thans in christelijke 
vreugde doorbrengt. Zijn collega heeft zijn handen gevouwen als teken van zijn 
dankbaarheid. Hun tegenpolen, die eveneens worden opgevoerd, heten Wraecgie-
rige en Onverduldicheit. De eerste is in het rood gekleed, heeft een wrede grimas 
op zijn gezicht en probeert met een zwaard de vrek vóór hem te verwonden. Zijn 
in het zwart geklede compagnon wil zichzelf van het leven beroven. 

De figuren uit de intrede waren niet identiek aan die in de spelen. Toch zien we 
daarin dezelfde aandacht terug voor het uiterlijk en het innerlijk van de arme. Zo 
blijkt uit de dialoog en de toneelaanwijzingen dat de arme oude mannen ‘arm ge-
kleed’ gingen, sommige van hen kreupel liepen of op krukken steunden. In ver-
schillende spelen is sprake van bedroefde gezichten, handen die wanhopig naar 
de hemel worden opgeheven; er wordt gehoest en veelvuldig gezucht.6 De namen 
van deze personages, zoals Oudt en Arm, Den Troostelosen Armen, Crachtelosen 
Ouderdom, Hulpeloosen Ouderdom en Arm van State, drukken hun miserabele 
toestand uit. In twee spelen doen zij hun intrede vanuit compartimenten met na-
men als tHuys des Droefheyts of Desolaet Leven, die eveneens de ellende bedui-
den waarin de arme oudjes verkeren.7 

De visuele en dramatische elementen versterkten de verhalen die deze persona-
ges over zichzelf vertelden. Vaak in lange monologen, gelardeerd met pathetische 

6   Bijvoorbeeld Schiedam: ‘Men soud’ uyt ons gelaet den druck wel connen sijen / daer ’thert meed is gequelt 
soe jammerlick van binnen Const-thoonende Iuweel 1607, f. P1v.-P2r. 
7   Respectievelijk: Schiedam en Hazerswoude.
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spreekfiguren als ‘och’, ‘eylaes’, ‘o’ en ‘o wee’, waarbij een snik en een traan niet 
worden geschuwd, verhalen zij over hun toestand. In de verdrietige levensverha-
len wordt uitgebreid stilgestaan bij de oorzaken van hun armoede. Sommige oude 
mannen kampen met ziekte en ouderdomskwalen, andere zijn getroffen door oor-
log of het slachtoffer geworden van geloofsvervolging. Terwijl sommigen vertel-
len over hun levenslange strijd tegen armoede die zij ondanks hun werkmentaliteit 
moeten voeren, vertellen anderen over hun voormalige goedbestede rijkdom en het 
ongeluk dat hen getroffen heeft.

Zo spreekt het personage Crachtelosen Ouderdom in het Schiedamse spel over 
mensen die vanaf hun jeugd lijken te ‘verdrencken in lydens water-vloet’ en te 
kampen hebben met armoede en gebrek.8 Hij is een van hen. Zijn ouders waren 
arm toen hij geboren werd, in zijn jeugd had hij de zware last van armoede moe-
ten dragen en nu hij oud geworden is, drukt die des te zwaarder. De andere arme 
in het spel, Hulpelosen Ouderdom, heeft een heel ander leven achter zich. In vroe-
ger tijden, toen het geluk hem nog toelachte, beschikte hij over geld en goederen. 
Hij had het nodige aan zijn kinderen gegeven in de verwachting dat zij hem op la-

8    Const-thoonende Iuweel 1607, f. M2r.

Afb. 26 Anoniem, detail van de Intrede van de Vlaamse kamer In Liefde Ghetrouwe uit 
Haarlem, houtsnede in het Const-thoonende Iuweel 1607 (Groningen, Universiteitsbiblio-
theek).
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tere leeftijd zouden bijstaan. Hun dood heeft hem echter van zijn oudedagsvoor-
ziening beroofd en nu rest hem slechts armoede.9 Niet minder triest is het verhaal 
van het personage Benout Herte in het spel van de Haagse kamer De Corenbloem. 
Die stamt uit een gegoede handelsfamilie die haar overschot steevast deelde met de 
armen. Zelf had hij een goede school doorlopen, waar hem de nodige tucht was bij-
gebracht. Op volwassen leeftijd was hij getrouwd met een vrouw naar de zin van 
zijn ouders, terwijl hij als koopman de nodige voorspoed kende. Het ging echter 
mis toen zijn factorij failliet ging, een tegenslag die werd versterkt door de gevol-
gen van de huidige oorlog. Niets is er overgebleven van zijn goederen en bezittin-
gen. Hij, ‘die plach te werden ghebeden’, is thans genoodzaakt zelf zijn hand op te 
houden.10

Hele levensgeschiedenissen passeren de revue. In deze persoonlijke tragedies 
ligt het accent op het slachtofferschap van de armen. Immoreel gedrag, het ver-
spillen en vergokken van hun geld of overmatig eten en drinken is hen volkomen 
vreemd. Zoals de verschillende levensverhalen benadrukken, was de ellendige toe-
stand waarin zij verkeren het gevolg van externe krachten en factoren, zoals oorlog 
en economische tegenslag of ziekte en ouderdom, omstandigheden die buiten hun 
macht liggen en waardoor in theorie ieder mens getroffen kan worden. 

9    Ibidem, f. M2v.-M3r. 
10   Ibidem, f. Ggg4v.-Hhh1r.

Afb. 27 Anoniem, Verheuchden Armen en Danckbaer Mensch en hun tegenpolen Wraec-
gierige en Onverduldicheit. Detail van de Intrede van de Vlaamse kamer De Orange Lelie 
uit Leiden, houtsnede in het Const-thoonende Iuweel 1607 (Groningen, Universiteitsbiblio-
theek). 
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De verhalen van de oude mannen zullen voor de toeschouwers herkenbaar zijn 
geweest. Op verschillende punten corresponderen de gepresenteerde levensge-
schiedenissen met tegenslagen waar Hollanders rond 1600 inderdaad mee te ma-
ken kregen. De oorlogssituatie waaraan sommige verhalen refereren betekende 
een extra risico voor kooplieden en investeerders. Ook vluchtelingen die huis en 
haard hadden moeten verlaten waren slachtoffer van oorlogsomstandigheden. On-
der hen bevonden zich duizenden geloofsvluchtelingen uit de Zuidelijke Neder-
landen die in hun nieuwe woonplaatsen een nieuw bestaan moesten opbouwen en 
daardoor vaak in een kwetsbare positie verkeerden.11 Naast deze verarmde lieden 
woonde in de stad een grote groep arbeiders en dagloners die waren veroordeeld 
tot een levenslang bestaan in armoede. Ondanks de reële stijging van de lonen in 
de periode 1580-1620 bleven zij het gevaar lopen te weinig te verdienen om in hun 
levensonderhoud te voorzien.12 Met name werknemers in de textielindustrie en de 
scheepsvaart waren kwetsbaar. Een lichte stijging van de graanprijs of een persoon-
lijk ongeval maakte hen al afhankelijk van de hulp van derden.13 Ook deze lieden 
werden op het Haarlemse toneel gepresenteerd. Of deze uiteenlopende categorieën 
armen ook in aanmerking kwamen voor een plaats in het Haarlemse oudemannen-
huis, het doel van de loterij, is maar de vraag. De instelling die in 1609 haar deuren 
opende, zou slechts toegankelijk zijn voor Haarlemse burgers. Ook liefdadigheid 
was in de zeventiende eeuw duidelijk aan stand en afkomst gebonden. 

Levende argumenten

Binnen het geheel van de spelen vervulden deze uitgebreide karakteriseringen en 
verhalen over de arme oude mannen duidelijk een retorische functie. Typerend in 
dit verband is een opmerking uit de proloog voorafgaand aan het spel van de Leid-
se kamer De Witte Acoleyen. Daar wordt gesteld dat ‘de oude biddende mannen’ 
worden ‘voortgestelt om te bewysen den noot der armen’.14 Een uitspraak met de-
zelfde strekking is te vinden in de proloog tot de bijdrage van de Schiedamse ka-
mer. In het spel zelf herhaalt het personage Schuldige Plicht deze gedachte nog 
eens expliciet in zijn dialoog met de mensfiguur Menich Christenmensch:

11  Zie bijvoorbeeld: Kuijpers 2005, 293-297.
12   Prak 2002, 154-156.
13   Ibidem, 155-156.
14   In het spel van de Katwijkse kamer wordt een opmerking met gelijke strekking gemaakt door het personage 
Den Troosteloosen Armen wanneer deze de hoop uitspreekt dat het hart van Meesten Hoop der Menschen 
gebroken zal worden: ‘Och ick woude dat mijn noot over al waer bekent, / voorstellende mijn groote armoe, en 
swaricheyt gewis’. Const-thoonende Iuweel 1607, f. G3r.; zie ook: Schiedam (f. M1r.-v.): ‘Wy (seg ick) sullen u 
den over hogen noot, / Het iammerlick gebreck, en smertich deerlick clagen, / Van ‘tcrachteloos geslacht, wiens 
gryse outheyts dagen: / Hun storten over ’thooft seer veel ellenden swaer / Gaen stellen voor het ooch als in een 
spiegel claer’. Zie ook het spel van Gouda, waar de twee armen mee moeten als levende bewijzen om Obstinaet 
Gierigaert te bewegen tot liefdadigheid: ‘Och vriendt siet dees traghe handen, en vercrompen beenen, / Laet u 
dit bewegen, wil liefdich ons armoede ter herten trecken’. f. Ddd2r.
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Wy stellen u voor oogen
Den over groten nood, d’onlydelicken last,
Die binnen dese Stadt noch meerdert ende wast,
Door ’tgroot getal van veel oud’ mannen, die verschoven
Hijer leven in gebreck, in armoed’ en ellent.
Dit sijnse die ick seg, compt, sijetse en bekent
Hoe nodich datse hulp, hoe datse troost behoven.
Mercet, waermen hun besiet van onder af tot boven
Met jammer men bespeurt veel pynlicheden cranc,
Daer door sy onbequaem zyn, tot den arbeyt stranck.
Den honger heeft hun vleysch schijer tot het been gecloven.
Wie soud’hun haten doch, wie soud’nijet zyn belad’n
Als hy zyn oogen eens op hun soud’ moeten slaen?
Wijres hert soud’ t’hunwaerts doch met lijefde nijet ontsteken?
O Menich Christenmensch, hun hope is naest Godt
Op u alleen gestelt, volbrengt dan liefd’s gebodt,
Deelt hun gaven mildt, verhooret doch hun smeecken!15

Op deze wijze werden de mensfiguren op het toneel, en via hen de toeschouwers, 
aangespoord te kijken naar de personages die de rol van oude man vertolkten: zie 
deze arme mannen en let op hun lichamen; zie hoe ze gebukt gaan onder pijnlijke 
kwalen, waardoor ze niet langer kunnen werken en haast omkomen van de honger. 
Hun miserabele uiterlijk onderstreepte en bevestigde de trieste levensverhalen die 
in hun monologen en dialogen naar voren komen. Zij dienden als ‘levende argu-
menten’ in het grotere betoog dat de toeschouwers moest opwekken tot liefdadig-
heid. Het hierboven beschreven arsenaal aan theatrale middelen stelde de betref-
fende acteurs in de gelegenheid de toestand van de arme mannen met de nodige pa-
thos te verbeelden en in te spelen op het gemoed van de toeschouwers.16 Wiens hart 
kon immers ongevoelig blijven bij het zien en horen van zoveel ellende? 

Tegenpolen van valse bedelaars

Het bewijzen van de nood van de armen wordt in alle spelen zeer uitgebreid ter 
hand genomen. Dat dit überhaupt gebeurde kan niet los worden gezien van de an-
dere beelden van armen die in omloop waren. In die zin stonden de in de spelen 
van 1606 gepresenteerde personages en levensgeschiedenissen tegenover de verha-
len over luiaards, verspillers en bedelende boeven die rond 1600 eveneens in woord 
en beeld circuleerden. Als personage waren deze tegenpolen van de hulpwaardige 
oudjes in de spelen niet te zien geweest. In de uitspraken van sommige mensfigu-
ren zijn ze echter wel degelijk present. Is de armoedige toestand van de oude man-
nen niet simpelweg hun eigen schuld, luidt een veelgehoorde tegenwerping. ‘Had’ 

15   Const-thoonende Iuweel, f. P2v.-P3r. 
16   Zie in het algemeen: Coigneau 2005, 248. 
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ghy ’tuw’ wel bewaert, ghy leet nu geen verdriet’, krijgt het personage Bedelaer in 
het spel van de Leidse Acoleyen te horen op zijn verzoek om een aalmoes.17 In het 
Goudse spel stelt Obstinaet Gierigaert dat mensen die in armoede zijn geraakt van-
wege hun domheid, gokken of excessief eten of drinken bij hem tevergeefs zullen 
aankloppen. Voor hen draagt hij geen enkele verantwoordelijkheid.18 Verschillen-
de armen wordt verweten dat zij vast te lui zijn geweest om te werken of hun tijd 
en zuurverdiende geld hebben verkwanseld. De oude mannen zijn slechts fielten, 
landlopers en oude boeven: 

Hadt ghy in u jonckheyt willen u lenden bucken,
So en waer u gheen noot dus bedelen te gaen
By huysen en deuren om te haelen u stucken.
Maer ’tis recht fielten werck dat ghy gaet bestaen,
Want den bedel-sack sijt ghy seer toeghedaen.
Die hebt ghy so lief dat ghy hem niet cont laeten.
Want als ghy landtloopers een goede proeye hebt gevaen,
Soo moet ghy savonts ’tgelt by goet bier verpraten.
En dan looptmen weer bedelen door steghen en straten.
Dus sijn wy ontslaeghen van u tot ghenen tijden.19

Zelfs Bijbelse autoriteiten worden aangehaald. Had Paulus niet verboden aan lui-
aards en onverstandigen te geven en zei Sirach niet dat het geven aan boeven meer 
kwaad dan goed deed? Wie kon dat nodige onderscheid zo snel maken?20 

Dat de mensfiguren het met hun verdachtmakingen bij het verkeerde eind heb-
ben, wordt hun expliciet duidelijk gemaakt: de oude arme mannen ‘niet en zijn van 
sulcken zeden oft aert’.21 Zij zijn geen beroepsbedelaars of luie landlopers die teren 
op de zak van de gever of hun giften verspillen in de herberg. Om elke associatie 
met dergelijke figuren, met ‘moetwillighe bedelaars’, te vermijden wordt hun ellen-
dige toestand benadrukt, hun ziekte en arbeidsongeschiktheid en hun schaamte om 
de hand op te houden. De beelden van de ware, rechtvaardige arme zoals die op het 
Haarlemse toneel getoond werden, vormden zo de antitypen van de luiaard en be-
driegende bedelaars uit het vorige hoofdstuk. Het was waar dat niet alle armen en 
bedelaars hetzelfde waren en dat onderscheid gemaakt moest worden tussen waar-
dige en onwaardige armen. Tegelijk betekende het bestaan van valse armen en luie 
bedelaars niet dat de beurs voor iedereen gesloten kon blijven.

17   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Z1r. 
18   Ibidem, f. Ddd1r.-Ddd2r.
19   Ibidem, f. Ff3r.-Ff3v. Zie bijvoorbeeld ook: f. Kk4v.-f. Lllr.
20   Ibidem, f. Kk4v.-f. Ll1r.
21   Ibidem, f. Iiir.; zie ook: f. Ddd1r., f. B4v. 
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9.3  Eigen armen eerst

De uitgebreide karakterisering van de oude mannen kan bovendien niet los ge-
zien worden van de contemporaine ontwikkelingen in de stedelijke armenzorg. 
De verschillende instanties die zich ten tijde van de wedstrijd bezighielden met de 
zorg voor armen hanteerden diverse criteria waarmee de armen werden geclassi-
ficeerd en de grenzen tussen eerlijke en oneerlijke armen werden getrokken. Van 
deze criteria stond arbeidsongeschiktheid bovenaan. Voor de belangrijkste spelers 
in de stedelijke armenzorg, de magistraat en de kerkelijke diaconieën, vormde dit 
een zeer belangrijk criterium voor de beoordeling van iemands steunwaardigheid.22 

Een ander criterium dat van invloed was op de soort en hoeveelheid steun die ie-
mand kon verwachten, was de vraag in hoeverre de betreffende arme beschouwd 
kon worden als lid van de gemeenschap.23 Zoals eerder aangegeven kende het ex-
clusief bestemmen van bepaalde vormen van zorg voor de eigen inwoners een lan-
gere traditie. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werd deze voorwaarde van 
ingezetenschap door stadsbesturen steeds vaker naar voren geschoven, vooral in 
perioden van economische recessie. Zo verordende een Haarlemse stadskeur uit 
1597 dat iemand minstens twee jaar in de stad moest wonen om bijstand te ontvan-
gen uit de armenkas. Voor nieuwelingen die niet uit een Hollandse plaats afkom-
stig waren, was dit zelfs vijf jaar.24 Keuren sommeerden werkloze armen die korter 
dan twee of drie jaar in de stad verbleven te vertrekken.25 Ook in bedelkeuren werd 
een onderscheid gemaakt tussen eigen armen, ingezetenen van de stad enerzijds 
en vreemde bedelaars anderzijds.26 Terwijl de eersten nog tot aan het einde van de 
zestiende eeuw van de Heilige-Geestmeesters en stedelijke aalmoezeniers toestem-
ming kregen op bepaalde plaatsen en tijden te bedelen, werd dit aan vreemde bede-
laars verboden.27 Ook de bedden in de nieuwe gespecialiseerde instellingen die in 
de decennia rond 1600 hun deuren openden, waren doorgaans gereserveerd voor 
autochtonen. Met betrekking tot de burgerweeshuizen, bejaardentehuizen en an-
dere stedelijke godshuizen maakte men bovendien vaak nog een extra onderscheid, 
namelijk tussen ingezetenen en burgers.28 

Eenzelfde principe is terug te zien bij de gereformeerde diaconieën, die in eer-
ste instantie slechts de arme lidmaten van de eigen gemeente, de ‘huysghenoten des 
geloofs’, bedeelden. 29 Het was voor deze belijdende geloofsgenoten dat de overi-
ge leden een speciale verantwoordelijkheid droegen. Zeer duidelijk kwam dit naar 

22   Parker 1998, 169-170.
23   Parker 2009, 157; Kuijpers 2005, 289-290.
24   Parker 1998, 93. 
25   Parker 2009, 157.
26   Ibidem, 158; Spaans 1989, 177. 
27   Parker 1998, 76; Vos 2007, 312.
28   Berkenvelder 2005, 323, 483; Spaans 1989, 187-188; Prak 2002, 176.
29   Parker 1998, 57-58, 75-85; Spaans 1989, 174-177. 
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voren in de preek Vermaninghe tot liefde ende aelmoesse van de Waalse predikant 
Taffin. Enerzijds riep hij zijn lezers op goed te doen aan alle mensen. Iedereen 
droeg immers het beeld van God in zich, was van hetzelfde vlees geschapen en was 
verbonden met de ‘naaste’ die volgens het liefdegebod moest worden bijgestaan. 
Wie dit niet deed verbrak in feite de band die God tussen alle mensen had inge-
steld. Toch gold deze vermaning in het bijzonder de ‘huysgenooten des gheloofs’ 
en de ‘lidtmaten Jesu Christi’. Tussen hen bestond een speciale band, die veel nau-
wer en hechter was, ‘dewijle het even-beeldt Gods in haer claerlijcker is schijnen-
de’.30 Juist daarom was men meer en eerder zorg verplicht aan deze medelidmaten 
dan aan andere armen.31 

9.4  Eenheid in verscheidenheid

Via stadskeuren en (gedrukte) preken werden dergelijke ideeën gecommuniceerd 
naar een groter publiek. De differentiatie tussen de verschillende armen werd zo, 
aldus Robert Jütte, ‘a commonplace concept through which contemporaries orga-
nized their view of the social order’.32 Tussen de verschillende categorieën van ar-
men die rond 1600 in omloop waren plaatsten de Hollandse rederijkers in hun op-
voeringen de personages van de oude arme mannen, die tevens de doelgroep van 
de loterij representeerden. De wijze waarop zij hun personages vormgaven laat 
verschillende overeenkomsten zien met de kwalificaties en criteria zoals die gehan-
teerd werden door de belangrijkste actoren in de stedelijke armenzorg. Het meest 
in het oog springend is wel het benadrukken van de arbeidsongeschiktheid en het 
slachtofferschap van de arme mannen in woord en beeld. Door het accentueren 
van deze aspecten werden de arme personages en in het verlengde van hen de bene-
ficianten van de loterij ware en daarmee ook hulpwaardige armen. De rederijkers 
maakten zo gebruik van bredere contemporaine noties waarmee armen werden ge-
classificeerd. Al dan niet doelbewust speelden zij in op de mogelijke associaties die 
bij het publiek leefden. 

Dit gold ook voor het andere belangrijke criterium dat door de armenzorgin-
stanties in de stad werd gehanteerd: het al dan niet behoren tot dezelfde gemeen-
schap. Maar dit criterium werd op een heel specifieke manier ingevuld. Opvallend 
namelijk is de afwezigheid in de spelen van referenties aan criteria als de woon-
plaats en de religieuze denominatie van de arme oudjes. Deze zaken waren juist wel 
van belang voor de stedelijke aalmoezeniers en gereformeerde diakenen. 

30   Taffin 1591, 42.
31   Ook diaconieën gingen overigens in de loop van de zeventiende eeuw eisen stellen aan de duur van het 
lidmaatschap om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Migranten die in andere plaatsen lid waren 
geweest van een protestantse gemeente werd gevraagd om een attestatiebewijs. Kuijpers 2005, 296.
32   Jütte 1994, 12.
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Burgers van de Republiek

Het ontbreken van deze punten in de spelen zal mede samenhangen met de diver-
siteit van de participanten aan het festival. De religieuze verscheidenheid binnen 
Hollandse steden – in Haarlem bijvoorbeeld was zelfs in 1620 slechts twintig pro-
cent van de bevolking officieel lid van de Gereformeerde Kerk, veertien procent 
behoorde tot een Mennonitische gemeente, twaalf procent was Katholiek geble-
ven, één procent was Waals of Luthers, terwijl de andere helft van de bevolking 
zich bij geen enkele gemeente had aangesloten – weerspiegelde zich vermoedelijk 
onder de aanwezige rederijkers, de jury en de toeschouwers.33 Dat geldt evenzeer 
voor hun geografische herkomst. Als gevolg van de toestroom van religieuze en 
politieke vluchtelingen was de bevolkingspopulatie van veel Hollandse steden zeer 
divers van samenstelling.34

Typerend was ook de samenstelling van de jury die de spelen moest beoordelen. 
Daarin zaten zowel een katholieke rector, Cornelius Schonaeus, als een gerefor-
meerde predikant, Johannes Matthisius.35 Bovendien waren de deelnemende ka-
mers afkomstig uit verschillende Hollandse steden en dorpen. Onder hen waren 
kamers die opgericht waren door immigranten uit Brabant en Vlaanderen. Ook de 
loterij zelf was geen lokale aangelegenheid geweest. In heel Holland en Zeeland en 
zelfs buiten de Republiek waren lootjes verkocht.36 Het ontbreken in de rederij-
kersspelen van iedere verwijzing naar een notie als ingezetenschap moet tegen deze 
achtergrond worden begrepen. 

Aan de basis van het criterium van ingezetenschap lag de door bestuurders ge-
huldigde opvatting dat iedere stad in principe verantwoordelijk was voor haar ei-
gen armen. Zeker in tijden van schaarste zag het stadsbestuur erop toe dat inwo-
ners vooral ook bijdroegen aan de zorg voor de armen uit de eigen woonplaats. 
Kerkelijke gemeenten moesten bijvoorbeeld toestemming vragen aan het stads-
bestuur voor collectes voor geloofsgenoten elders. Vaak was het uit te keren be-
drag ook aan een maximum gebonden.37 Hoewel het punt van ingezetenschap in de 
spelen dus ontbreekt, blijkt uit de opmerkingen die in twee opvoeringen worden 
gemaakt dat wel degelijk over deze kwestie was nagedacht. Zo richtten de Leidse 
rederijkers aan het einde van hun spel het woord speciaal tot de toeschouwers die 
niet uit Haarlem afkomstig waren. Verwijzend naar de grensoverschrijdende lief-
dadigheid van de nieuwtestamentische gemeenten en de moed van de Haarlemmers 
tijdens het Spaanse Beleg (1573-1574) roepen zij hen op tot het kopen van lootjes 
voor de Haarlemse loterij.38 

33   Prak 2002, 230.
34   Ibidem, 230, 262.
35   Van Dixhoorn 2008, 121.
36   Kilian 1989, 12.
37   Van Deursen 1999, 221.
38   Zie ook hoofdstuk 4.
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Ook komt het thema ter sprake in de Fabula comica, het spel van Cornelius 
Schonaeus dat de leerlingen van de Haarlemse Latijnse school tijdens het festival 
opvoerden. Het werd, evenals het Const-thoonende Iuweel, het jaar daarop ge-
drukt bij de Zwolse drukker Zacharias Heyns. De Fabula is geschreven in het La-
tijn. Tussen de bedrijven door echter staan Nederlandstalige tussenspraken, waarin 
commentaar wordt geleverd op de voorafgaande scène. Ook de proloog met een 
samenvatting van het spel is in het Nederlands. Zo konden ook zij die geen Latijn 
verstonden de inhoud volgen. In het spel helpen twee vriendelijke en deugdzame 
mannen een aantal arme oudjes. Verderop in het spel blijken zij een actieve rol te 
spelen in de Haarlemse lotenverkoop. Wanneer in de derde acte het besluit van het 
stadsbestuur tot de oprichting van een bejaardentehuis ter sprake komt, komt ook 
de noodzakelijke bijdrage van niet-Haarlemmers aan de orde. Het personage Eu-
sebius, die het nieuws over de plannen van de magistraat verspreidt, spreekt zijn 
verwachting uit over een goede afloop. Vertaald luiden zijn woorden: 

Nee, ik denk dat het een succes wordt: 
Het is immers een godvruchtig en prachtig werk in onze Republiek,
En in de allereerste plaats noodzakelijk. Daarom vertrouw ik erop
Dat God onze bestuurders tot hulp zal zijn: dan zullen vele anderen, 
Niet alleen burgers, maar ook vreemdelingen deze zo schitterende
Onderneming met hun hulp en bijdrage tot een gelukkige afloop
Weten te brengen. Wie immers zou in deze zaak zijn beste beentje
Niet willen voor zetten? Tenzij hij een hart van ijzer heeft, 
Nog harder dan welk soort staal ook.39

De bouw van het Haarlemse oudemannenhuis wordt hier naar voren geschoven 
als een project dat niet alleen van belang is voor de lokale gemeenschap van Haar-
lem, maar waarvan de glorie ook op de rest van de Republiek zal afstralen. In het-
zelfde gedeelte wordt nog verwezen naar andere liefdadigheidsinstellingen die de 
afgelopen jaren in verschillende Hollandse plaatsen waren gesticht.40 Aan de basis 
hiervan stonden, zo stelt Eusebius, de deugdzaamheid van de mensen en de hulp 
van God. Op basis hiervan verwacht hij dat ook in Haarlem een dergelijke instel-
ling gerealiseerd zal worden, waaraan ook inwoners van buiten de stad een bijdrage 
zullen leveren. 

In Christus verbonden

Ook voor de andere spelen geldt echter dat het ontbreken van noties als ingezeten-
schap of religieuze denominatie niet betekende dat referenties aan een soort rela-
tie en verbondenheid tussen de arme oude mannen en hun mogelijke weldoeners 

39   Schonaeus 1607, r. 296-304. Met dank aan Jan Bloemendal, Egbert Vloeimans en Verena Demoed voor hun 
vertaling.
40   Ibidem, r. 305-310. 
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ontbraken. Het tegenovergestelde is eerder het geval. Dit blijkt onder meer uit de 
frases en metaforen die in de spelen gebruikt worden om de relatie tussen de oude 
mannen en de mensfiguren te karakteriseren. Verschillende malen worden de eer-
sten omschreven als de naasten van de potentiële gever. Ook de aloude familie-
metafoor komt regelmatig voorbij, waarbij gever en arme worden omschreven als 
‘zusters en broeders’ of als kinderen van Christus, hun gemeenschappelijke vader. 
Een andere, veel gebruikte metafoor is die van het menselijk lichaam. Evenals de 
familiemetafoor wordt het beeld van het lichaam gebruikt om de nauwe band tus-
sen rijk en arm te beschrijven en de verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wan-
neer in het spel van de Goudse kamer het personage Obstinaet Gierigaert de arme 
oude mannen wegzet als luie bedelaars wordt hij terechtgewezen:

Och vriendt en spreeckt doch niet soo oneerbaer,
Want wy zijn altegaer susters en broeders, verstaet dit.
Christus is wel elck mans hooft alderliefste, maer
Wy zijn alle, voorwaer, onder malcandre d’een des anders lit
En een’ge kind’ren van die, dien ter rechterhant des Vaders voor ons bit,
Van wiens den Armen scherp’lijck wert bevolen
Elck een die hier in weelde overvloedich sit.41 

Door Christus, hun hemelse vader, waren rijk en arm aan elkaar verbonden. Dit 
bracht voor de meer welgestelde kinderen de verplichting met zich mee hun arme 
broeders te helpen. Als Gods kinderen hadden zij het voorbeeld van hun vader te 
volgen. Christus, die Zijn leven had gegeven om arme zondaars te redden van de 
eeuwige straf, was immers de ultieme personificatie van liefdadigheid en medelij-
den.

Binnen de religieuze en geografische verschillen tussen de deelnemers van het 
Haarlemse festival grepen de rederijkers in hun bijdrages terug op de oude me-
tafoor van het lichaam van Christus om hun oproep tot solidariteit met de arme 
oude mannen kracht bij te zetten. Christus als hoofd vormde de verbindende scha-
kel tussen de verschillende ledematen. Zijn menswording maar vooral Zijn lijden 
en sterven worden gepresenteerd als de basis voor de relatie tussen arm en rijk. Dit 
beeld was al eeuwenlang door verschillende partijen ingezet om solidariteit te be-
werkstelligen. We zagen het voorbijkomen in catechetische teksten als Des conincs 
summe en de Wech der salicheit. Rond 1600 wordt het opnieuw opgepakt om een-
heid te creëren onder de in allerlei opzichten van elkaar verschillende toeschou-
wers en de Haarlemse oude mannen. 

Een van de andere wedstrijdonderdelen, het refrein, laat zien hoe deze gedachte 
van armen en rijken als leden van het corpus Christi nader werd ingevuld. De deel-
nemende kamers hadden de opdracht gekregen vier strofen van zeventien regels te 

41   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Ddd1r.
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schrijven op de stokregel ‘Lieft ghy Christum het hooft, soo troost dan oock Zijn 
leden’. Deze bijdragen waren geheel rond de lichaamsmetafoor geformuleerd. Tel-
kens werd gewezen op de onderlinge verbondenheid tussen arm en rijk. Niet ver-
wonderlijk gezien de protestantse context ontbreekt elke verwijzing naar een in-
termediaire rol van de armen tussen de weldoener en God. Ook is er niets deugd-
zaams aan hun armoedige toestand. Verder komt geen enkele referentie voor aan 
de armoede die Christus’ leven op aarde zou hebben gekenmerkt, een van de pij-
lers onder de laatmiddeleeuwse notie van de armen als Zijn ledematen. Wat hen op 
aarde tot leden van Christus maakt, zijn Diens uitspraken. Hij had de armen aan-
geduid als ‘Zyne leden cranc’ en als Zijn plaatsvervangers op aarde. Daarbij had 
Hij bevolen zorg te dragen voor ‘Sijne arme leden teer’42 en verzekerd dat ‘wat ghy 
doet liefdich in Myner name / Dat doet ghy My seer milt’. 

Op hun beurt waren ook verloste christenen verbonden aan datzelfde hoofd. 
Verschillende refreinen openen met een oproep aan de toehoorders te bedenken 
wat Christus voor hen had gedaan. Met het geven van Zijn leven aan het kruis had 
Hij de ultieme liefde betoond. In zekere zin verkeerde immers iedere gelovige, 
voordat hij door Christus van zijn onreine zonden werd verlost, in een ellendige 
toestand en was in die zin arm. Ook hij was dus het object van liefdadigheid ge-
weest, een beneficiant van Jezus’ liefde. Christus vormde zo de ultieme weldoener, 
de ware Samaritaan en Pelikaan, het ‘exempel van liefde’. In plaats van de belicha-
ming te zijn van de ware arme, wordt Jezus in deze refreinen gepresenteerd als het 
prototype van de ware gever.43 De verloste en geredde christen volgde dit voor-
beeld na en gehoorzaamde aan de opdracht te zorgen voor hen die door Christus 
gekwalificeerd waren als ‘Sijne arme leden’.

9.5  Gelijke kwetsbaarheid

Het idee van een verbondenheid tussen armen en rijken werd in de spelen van 1606 
nog op een andere manier ingevuld. Dit is al gebleken uit de levensverhalen die de 
arme oude mannen vertelden. ‘Dus niemant can segghen, daer toe sal ick niet co-
men’, luidt de stokregel van de vier strofen waarin een van hen in het spel van de 
Haagse kamer zijn tragische levensverhaal uiteenzet.44 Sommige oude mannen re-
fereren aan hun voormalige rijkdom en goede positie die zij zijn kwijtgeraakt. An-
deren vertellen over hun eervolle afkomst en het grote aanzien dat hun ouders bij 
iedereen genoten.45 Deze goede komaf voorkomt dat zij vervallen in praktijken als 
hoererij en diefstal. De schade die zij daardoor zouden toebrengen aan de nage-

42   Ibidem, f. Cc2r.; zie ook: f. Hh3r.
43   Zie ook hoofdstuk 5.
44   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Ggg4v.-Hhh1v.
45   Ibidem, f. F1v. (Katwijk); f. M2v.-M3r. (Schiedam); f. Kk1v. (Amsterdam); f. Hhh2v. (Den Haag).
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dachtenis van hun ouders zou te groot zijn, aldus een van de oudjes.46 Een andere 
arme klaagt hoe hij van het ene op het andere moment zijn vrouw, kinderen en be-
zittingen is kwijtgeraakt.47 Voordat je het weet verkeer je zelf in deze positie, luidt 
zijn waarschuwing. In onzekere tijden kunnen geld en bezittingen immers in één 
dag verdampen.

De uitspraken van de arme personages zinspelen op een zekere mate van ge-
lijkheid tussen hen en de mensfiguur als potentiële weldoener, of anders gefor-
muleerd: op een gelijkheid in kwetsbaarheid voor armoede en ongeluk. Ook lie-
den die een moreel hoogstaand leven hadden geleid en hardwerkend en spaarzaam 
hun tijd hadden doorgebracht, konden door armoede getroffen worden. Iedereen 
was kwetsbaar voor externe omstandigheden, zoals economische tegenslag, ziek-
te, oorlog of geloofsvervolging. Dat armoede een lot was dat iedereen kon treffen, 
kwam ook in die zin uit de spelen naar voren dat acteurs, stadsbewoners aan de 
goede kant van de streep, de rol van arme oude man speelden. 

Gods wilsbeschikking

Hoe om te gaan met dergelijke tegenslagen? Aan alle lotgevallen van de mens la-
gen diepere oorzaken ten grondslag, zaken die gerelateerd waren aan fundamentele 
thema’s als een voor de mens ondoorgrondelijke maar door God gewilde orde. Zo 
spreekt de arme in de openingsmonoloog van het spel van de Haselieren uit Ha-
zerswoude zijn verbazing uit over de ongelijkheid die hij bespeurt tussen mensen. 
Iedereen is weliswaar uit hetzelfde stof geschapen. Echter, wanneer hij om zich 
heen kijkt ziet hij rijken die misbruik maken van Gods gaven door deze te verkwis-
ten aan lekker eten en dure kleding. Zelf heeft hij altijd hard gewerkt en sober ge-
leefd, maar kampt nu toch op oudere leeftijd met grote armoe. Deze tegenstrijdige 
situatie, door hem aangeduid als ‘Gods schicking’, is hem een raadsel, een ‘verbor-
gen slodt’ dat hij niet kan ontsluiten.48 In het Goudse spel is het het allegorische 
personage Gherechten Yver dat verklaart hoe de materiële ongelijkheid zijn bevat-
tingsvermogen te boven ging: ‘Hoe onbegripelijck is u Godtlijcke kennise puere, / 
Uwe oordelen en weghen zijn niet om doorgronden’.49

In de genoemde spelen wordt deze ongelijkheid uiteindelijk herleid tot ‘Godts 
ordonnantien en verborgen conduiten’ die de mens moet laten rusten.50 In deze 
goddelijke orde waren armoede en de aanwezigheid van armen een gegeven. Zelfs 
wanneer het brood spotgoedkoop zou zijn en er veel meer geld te verdienen viel, 
zouden er armen op aarde zijn, aldus Schriftuerlic Vermaen in het spel van Hazers-

46   Ibidem, f. Hhh2v.
47   Ibidem, f. Kk1r.-Kk1v.
48   Ibidem, f. R2v.-R3r.
49   Ibidem, f. Ccc1v.
50   Ibidem, f. R3r.
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woude. Christus zelf had dit immers al gezegd (Matth. 26:11). En, zo vervolgt hij, 
’tgunt gesproken es door des Heeren mont, / Es waerachtich en sal waerachtich 
blyven naer desen’.51 

Dergelijke opvattingen werden breed gedeeld. Dat zien we aan zestiende-eeuw-
se uitspraken over de indeling van samenlevingen waarin aan armen een plaats 
werd toegekend. In zijn embleembundel De rerum usu et abusu deelt Coornhert 
de samenleving op in drie groepen: de rijken, zij die net genoeg verdienden om in 
hun levensonderhoud te voorzien en de armen. Deels hing deze indeling samen 
met het hoofdonderwerp van zijn bundel. Tegelijk was het bestaan van armoede 
en armen in het ondermaanse voor Coornhert onlosmakelijk verbonden met het 
aardse bestaan. Het maakte deel uit van de door God gewilde orde.52 Ook in het 
zinnespel Goodts Ordonnancij (1583) van Louris Jansz treden de armen op als een 
onderscheiden groep.53 In het spel verdeelt de titelfiguur Goodts Ordonnancij, de 
verpersoonlijking van de goddelijke orde, de verschillende maatschappelijke rollen 
onder de spelers. Evenals de koning, de koopman en de boer krijgt ook de bedelaar 
zijn rol. Aan de andere kant thematiseert dit spel treffend de verwisselbaarheid van 
sociale posities, een belangrijk onderscheid met het laatmiddeleeuwse spreken over 
deze zaken. De drijvende kracht achter deze herverdeling van de rollen is eveneens 
Goodts Ordonnancij. Die maakt van een koning een bedelaar en van de boer een 
legeraanvoerder. 

In het stuk van Jansz wordt de rolverwisseling die zijn personages ondergaan 
nog gerelateerd aan hun eigen handelen, om precies te zijn met hun omgang met 
positie en vermogen. Soms was een dergelijke relatie echter afwezig, zoals bleek uit 
een van de uitspraken van de arme mannen op het Haarlemse toneel. Wat dan als 
verklaring overbleef was een beroep op Gods verborgen raadsbesluiten. Zo werd 
tegelijkertijd aan het lijden zin of nut toegeschreven. Sommige spelen omschrijven 
de miserabele situatie van de arme als een beproeving van hogerhand.54 Het per-
sonage Den Troostelosen Armen in het Katwijkse spel karakteriseert zijn situa-
tie als een door God opgelegde beproeving, waarvan de reden hem onbekend is.55 
Het enige wat hem rest, is een smeekbede tot God om bijstand: ‘O Godt laet ick u 
door armoede niet versaecken’, zo luidt de terugkerende regel in het openingsre-
frein waarin hij zijn nood klaagt. In de princestrofe vraagt hij om geduld om zijn 
ellende te kunnen dragen.56 Wanhoop, een gemoedstoestand die te allen tijde ver-
meden moet worden, ligt immers op de loer. Dit komt tot uiting in het spel van de 
Haagse Corenbloem. De arme Onrustigh Ghemoet verwoordt op klagende toon 

51   Ibidem, f. S3r. 
52   Puhlmann 2007.
53   Zie voor dit spel: Ramakers 2004a, 218-221.
54   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Hhh2v., f. F1v. 
55   Ibidem, f. F1v.
56   Ibidem, f. F2r.
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de innerlijke onrust waarnaar haar naam verwijst: ‘Niemant weet hoe vreemt al-
thans in mijn woelen / Verscheyden ghedachten om mijn selfs te doen mischief’.57 

In de spelen waarin deze klachten te horen waren, wezen lerende instanties de 
armen terecht en boden zij troost. God legde immers nooit zwaarder lijden op dan 
iemand aankon. Bovendien zou Hij uiteindelijk zorgen voor vertroosting. Ver-
trouw daarom op God, zo kregen arme personages te horen, en wees lijdzaam en 
geduldig: 

’t Leven op der aerden is niet dan eenen strijt,
Dus t’aller tijt hebt ghedult in uwen staet,
Soo sult ghy onghetwijffelt ghevoelen de baet.
Denck vrouch en spaed: ‘’tis ons eyghen schult, o Godt’.
Soo sult ghy goe vruchten voort brenghen nae Zijn ghebodt,
Maer vlucht niet vant cruys, volcht hier in Petrus raet.58

Om hun adviezen te versterken en te onderbouwen noemen de lerende instanties 
verschillende exempelen, zoals de oudtestamentische figuren Job, Abraham, Jozef 
en Tobias. Onthoud hun voorbeeld, zo houden zij de wanhopige armen voor. Ook 
zij werden door God met armoede en vernedering beproefd. Ondanks hun ellende 
bleven zij echter lijdzaam en prezen zij God. 

De ars patientiae

Dat patientia, geduld of lijdzaamheid, in moeilijke tijden een noodzakelijke deugd 
was, werd al in scholastieke preken en traktaten verkondigd. In twaalfde- en der-
tiende-eeuwse ad status-preken worden armen en zieken direct toegesproken (‘ad 
infirmos in hospitalibus; ad pauperes; ad pauperes et afflictos’, etcetera.) en onder 
verwijzing naar de beloning in het hiernamaals aangespoord tot geduld. Hun mise-
rabele positie kon het verlangen naar het komende eeuwige leven alleen maar ver-
groten. Daarnaast werden zij gewezen op de positieve kanten van hun armoedige 
leven. Zo waren arme en zieke mensen immers minder vatbaar voor zondig plezier 
en vermaak. Verder moesten zij bedenken welke gevaren een leven in weelde met 
zich meebracht.59 

Ook in de zestiende eeuw werd in verschillende genres het thema van lijdzaam-
heid en geduld in tijden van tegenspoed en ongeluk aan de orde gesteld.60 Materiële 
armoede was een van de vormen waarin deze tegenslag zich kon manifesteren. In 
dit kader werd ook de ‘lijdzame arme’ naar voren geschoven als navolgenswaardig 
voorbeeld voor het juiste gedrag en houding in moeilijke tijden. Vooral in huma-

57   Ibidem, f. Hhh2v.
58   Ibidem, f. Hhh3r. 
59   Van den Hoven 1996, 226-227.
60   Pleij 2007, 685; Buys 2009, 18-19.
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nistische kringen, waar het gedachtegoed van de Stoa op veel belangstelling kon re-
kenen, bestond aandacht voor dit thema. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 fungeer-
den figuren als Tobias, Job en Lazarus als prototypen van lijdzaamheid en geduld. 
Verarmd en ziek als zij waren, lieten zij zich niet door hun lot teneerdrukken, maar 
droegen het geduldig.61 

In Latijnstalige toneelstukken als de Lazarus mendicus van Macropedius, de To-
baeus van de Bossche schoolmeester Vladeraccus of de gelijknamige komedie van 
de Haarlemse rector Schonaeus werden zij gepresenteerd als gedragsvoorbeelden. 
Met deze levenslessen konden de leerlingen van de Latijnse school zich wapenen 
tegen de onzekerheid van het bestaan en de wisselingen van het lot. Op het toneel 
werd hen deze houding voorgespeeld en als acteurs oefenden zij de juiste levens-
houding en deugden als het ware in. Hoewel veelal afkomstig uit de midden- en 
bovenklasse van de samenleving konden immers ook zij door armoede getroffen 
worden. Zelfs wanneer het hen economisch voor de wind bleef gaan, lagen tegen-
slagen op de loer. Juist dan was het van belang zich staande te houden en zich niet 
te laten beïnvloeden door de wisselvalligheden van het aardse bestaan. 

Ook in verschillende rederijkersspelen is deze associatie te vinden. Wanneer een 
‘eerlijke arme’ op het toneel werd gepresenteerd, waren lijdzaamheid en geduld 
vaste eigenschappen. Een voorbeeld is het zinnespel De Rijcke Wrecke ende Laza-
rus, dat de Haarlemse rederijkers in 1597 opvoerden tijdens het Zandvoortse rede-
rijkersfestival. Net als de spelen van 1606 besteedt ook dit spel de nodige aandacht 
aan de miserabele positie van de arme Lazarus. Na een uiteenzetting van de ellende 
waarin hij verkeert, roept de wanhopige Lazarus de hulp in van Patiencije. Die ver-
voegt zich bij de klagende Lazarus. Zij vermaant hem zich in zijn armoede ‘eerlijk’ 
te gedragen en niet in opstand te komen tegen God. Die legt de mens immers niet 
meer op dan hij dragen kan.62 Met haar opmerkingen en adviezen leert zij Laza-
rus zijn lijden lijdzaam te ondergaan. Aan het eind dankt hij haar voor de vertroos-
tende woorden. Verderop in het spel, wanneer Lazarus voor de deur van de fees-
tende rijke man ligt en zijn krachten voelt afnemen, komt het thema nogmaals kort 
ter sprake. Instemmend refereert hij aan de woorden van Job, die het mensenleven 
karakteriseert als een lange pelgrimage vol angst en moeite. Ondanks deze ellende 
moet de weg naar het hemelse vaderland ‘patientelijck’ ten einde gegaan worden.63 
Ook bij het naderen van zijn dood verwijst Lazarus naar deze pelgrimage. Aan zijn 
lijdensweg komt nu echter een einde. Hij beveelt zijn geest in Gods handen. Zo 
groeide de klagende Lazarus gedurende de voorstelling uit tot een voorbeeld van 
lijdzaamheid die zijn ellende en armoede eerlijk en geduldig droeg.

61   Veldman 1986, 38.
62   De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Trou moet blijcken 1993, boek C, f. 40v-41r., r. 253-326.
63   Ibidem, f. 44r., r. 626-628.

Boele.indb   295 07-01-13   15:21



296 9 ‘Christi leden’ rond 1600

Eerder al waren soortgelijke denkbeelden gepresenteerd in de spelen van Louris 
Jansz. In Het Cooren bijvoorbeeld maant Reden Ambachtsman (een arbeider) en 
Huisman (een boer), personages die de groepen vertegenwoordigden die het hardst 
door de praktijken van de korenopkopers getroffen worden, hun lijden geduldig te 
verdragen.64 Eenzelfde advies krijgen de vertegenwoordigers van de minderbedeel-
de maatschappelijke groepen in het zo-even genoemde spel Goodts Ordonnancij. 
Wanneer zij hun rollen van slaaf en bedelaar en de daarbij behorende kleding van 
Goodts Ordonnancij krijgen overhandigd, wordt hun opgedragen hun last ‘wil-
lich’ te dragen en in de hun opgelegde staat niet te ‘vloeken / noch sijn rebel’.65 Zij 
moeten dus berusten. Maar hun wordt tegelijkertijd beloofd dat God hen zal hel-
pen. Iedere acteur is immers verplicht de rol te spelen die de factor hem heeft toe-
bedeeld en deze zo goed mogelijk te vertolken: ‘Alst den heer belieft sal hijt anders 
maeken, / Neemt soo die saeken / Tsal u hart verlichten’, zegt Goodts Ordonnan-
cij tegen de bedelaar.66 En de klagende boer en burger krijgen van Reden te horen:

Goodts Ordonnancij behoort arm ende rijck
Sonder eenich versijck gelijck te draegen,
Tsij voorspoet off tegenspoet, hoet mach bejaegen,
Sonder over te claegen off te sijn rebel.67

Iets verderop klinkt het opnieuw richting de nog steeds niet overtuigde boer en 
burger:

Neen vrienden, tis een gelijck leven opter aerden
Voor diet gelijck neemen can en daer mee verselt,
Twelck niet en is geleegen in rijckdom off gelt,
In hoochmoet off gewelt, maer in een vernoegent hart,
Dat alle dingen, gelijck oick hoe verwert,
Sonder druck off smert willich can dreegen.68

Het ‘gelijck’ en ‘willich’ dragen van voor- en tegenspoed is de opdracht die Jansz 
hier in de mond van Reden legt. Hij gold in het bijzonder voor hen wier toestand 
zich kenmerkte door armoede en tegenspoed. Hun rol was immers door God zelf 
opgelegd. Zij waren tot deze staat geroepen en moeten er zich zonder klagen in 
schikken.

64   Het Cooren. Jansz 1985, 85, r. 1015-1018.
65   Goodts Ordonnancij. Trou moet blijcken 1994, boek D, f. 69v., r. 422.
66   Ibidem, r. 435-436.
67   Ibidem, f. 75r.-75v., r. 982-986. 
68   Ibidem, f. 75v., r. 1016-1021.
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9.6  Besluit

In de spelen van 1606 reageren de oude armen op dergelijke vermaningen over 
het algemeen met dankbaarheid, vaak aangevuld met een gebed om geduld en lijd-
zaamheid. In het spel van de Haastrechtse kamer wordt hun reactie bovendien ge-
visualiseerd: de oude mannen krijgen na hun klacht en de wijze lessen van de le-
rende instanties twee stoelen toegeschoven met de allegorische namen Obedientie 
en Reverentie. Daarop gaan zij zitten ‘met patientie op de borst’. Het ging vermoe-
delijk om een bordje met dat woord.69 De arme personages in de spelen van 1606 
werden gepresenteerd als rolmodellen voor de juiste houding in tijden van nood en 
tegenspoed. Met hun lijdzaamheid, gebed en berusting vertoonden zij bovendien 
de juiste reactie ten opzichte van hun situatie, wat hen natuurlijk des te meer tot 
hulpwaardige armen maakte. 

69   Const-thoonende Iuweel 1607, f. Xx3r. 

Boele.indb   297 07-01-13   15:21



Conclusie

In dit deel zijn verschillende beelden van armen de revue gepasseerd. De opkomst 
en verspreiding van de religieuze armoedebewegingen brachten de pauperes Chris-
ti, zij die vrijwillig hun rijkdom hadden opgegeven, binnen de laatmiddeleeuwse 
stadsmuren. Hun armoedige levensstijl, waarvoor het leven van de onvrijwillige ar-
men als model fungeerde, was onderdeel van een innerlijke oefening in deugden als 
nederigheid en wereldverzaking. Bovendien waren zij door hun armoedige levens-
wijze verbonden aan Christus zelf. Hoe de armoedegelofte ook werd ingevuld: het 
was ondenkbaar dat Jezus op aarde in rijkdom en welstand had geleefd. 

Sommigen van hun onvrijwillige lotgenoten kregen op gezette tijden eveneens 
een dergelijke geheiligde status toegeschreven. Ook zij werden beschouwd als ar-
men van Christus. In ruil voor bijstand en steun hadden zij de religieuze taak te 
bidden voor hun weldoeners. Deze religieuze status kan niet los gezien worden van 
de rol die het geven van aalmoezen speelde in de laatmiddeleeuwse lekenvroom-
heid. Wie aan armen gaf, gaf aan Christus zelf. De armen vormden zo de verbin-
dende schakel tussen hemel en aarde. Net als de mannen en vrouwen die vrijwillig 
hun rijkdom hadden opgegeven, kregen zij een rol toebedeeld met betrekking tot 
het zielenheil van de overige stedelingen. In de stad waren zij op verschillende lo-
caties samen te zien, zoals in gasthuizen, waar religieuze broeders en zusters zorg 
droegen voor zieken en bejaarden. 

De toenemende kritiek in de zestiende eeuw op bedelmonniken en de groeiende 
invloed van het protestantisme, waarin van een bemiddelende functie van de ar-
men met betrekking tot het zielenheil van hun gevers geen sprake meer was, leidde 
in zekere zin tot een desacralisering van de armen en hun armoede. Toch bleven 
de oude religieuze metaforen en beelden een rol spelen, zoals blijkt uit de verschil-
lende bijdragen aan de Haarlemse wedstrijd van 1606. Ze werden ingezet om een 
relatie en verbondenheid te creëren tussen de armen en hun potentiële weldoeners. 
In een periode waarin de particuliere liefdadigheid als onderdeel van de individuele 
relatie tussen een gelovige en God aan belang inboette, werd het aloude gemeen-
schapscriterium steeds belangrijker. Men schreef bepaalde armen eigenschappen 
toe waarmee zij in feite een gelijke van de potentiële gever werden. De arme en zijn 
weldoener woonden in dezelfde stad, maakten deel uit van dezelfde Kerk, deelden 
bepaalde morele eigenschappen, hadden een gemeenschappelijke geschiedenis of 
stonden bloot aan dezelfde lotgevallen en gevaren. Er werd verwezen naar bestaan-
de gemeenschappen of er werden nieuwe collectieven gecreëerd om de oproep tot 
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solidariteit met de arme te ondersteunen. Een ander effect van dit naar voren schui-
ven van gemeenschappelijke kenmerken is dat de zorg zelf inwisselbaar werd. Het 
bijdragen aan een armenzorginstelling ontwikkelde zich tot een soort van verze-
kering voor de contributeur. Mocht hij in dezelfde omstandigheden terechtkomen 
dan was ook hij van hulp en bijstand verzekerd.1

1   Zie voor een uitgebreide bespreking van dit ‘verzekeringsargument’: MacCant 1997.
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10 Jacob Revius (1586-1658)

10.1 Inleiding

In de Over-ysselsche sangen en dichten, een dichtbundel van de Deventer predi-
kant Jacob Revius, is een achtregelig leerdicht opgenomen met de titel Liefde. In 
de eerste regels van het gedicht worden op plastische wijze de lichamelijke reacties 
beschreven die volgen op een klein ongelukje als het bezeren van een teen:

Quetsty het minste lit, ja stootty maer een tee
Het oge overloopt, de tonge roept, o wee!
Het hayr rijst overeynd. hier siedy hoe de leden
Wel dragen over een van boven tot beneden.1

Ogen gaan tranen, uit de mond komt een uitroep van pijn en de haren rijzen te 
berge. Ook al zijn ze in afstand het verst van de bezeerde teen verwijderd, organen 
als oog en tong ondervinden de gevolgen van het kleine lijdende lichaamsdeel bij 
de grond. Het tekent de verbondenheid tussen de verschillende ledematen, aldus 
Revius. In de tweede helft van zijn gedicht past hij dit beeld toe op de relatie tus-
sen christenen onderling: 

O Christen denckt dit na, hoe hoge dat ghy staet
De minste die God vreest die is u ledemaet.
Bemint hem als u self en nimmer hem verlatet
Want nieman, is hy vroet, zijn eygen vleys en hatet.

Hoe hoog iemand ook op de maatschappelijke ladder staat, hij moet bedenken dat 
hij samen met ‘de minste die God vreest’ deel uitmaakt van hetzelfde lichaam. Heb 
hem daarom lief als uzelf en laat hem niet aan zijn toestand over. Geen enkel ver-
standig mens haat immers zijn eigen vlees (Ef. 5:29). Zo dienen ook christenen als 
leden van hetzelfde lichaam elkaar lief te hebben en bij te staan.

Liefde is een van de gedichten in de Over-ysselsche sangen waarin Revius ingaat 

1   Revius 1930-1935, 52. 
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op thema’s die betrekking hebben op de zorg voor de arme medemens en waarin 
hij een expliciete sociaal-ethische les verwoordt. Naast Liefde staan gedichten als 
Weduwen gave, Een coude dronck waters, Diaken en Miltdadigheyt. Ze hebben 
een plaats te midden van sonnetten, oden, raadsels en epigrammen waarin thema’s 
en gebeurtenissen uit het Oude en Nieuwe Testament in dichtvorm worden ver-
werkt. Daarnaast bevat de bundel een deel met gelegenheidspoëzie, zoals bruilofts-
liederen, lijkdichten, gedichten naar aanleiding van historische gebeurtenissen en 
strijdzangen. 

Overigens zullen maar weinig tijdgenoten van Revius het bovenstaande vers 
hebben gekend. Het publiek dat Revius met zijn bundel bereikte, kan gezien de 
geringe oplages niet erg groot zijn geweest. De eerste uitgave, die in 1630 verscheen 
bij de Deventer drukker Sebastiaen Wermbouts, was geen succes. Het toevoegen 
van een nieuwe titelpagina, een dedicatie aan de Leidse hoogleraar Daniel Hein-
sius en een aantal van diens lofdichten aan de tweede druk van 1634 bracht hierin 
weinig verandering.2 Wellicht waren de door Revius gekozen vormen en de inhou-

2   Porteman en Smits-Veldt 2008, 463-465.

Afb. 28 Jonas Suyderhoef 
en Daniel Heinsius naar 
Frans Hals, Portret van Ja-
cob Revius (1586-1658), 
gravure (Deventer, Deven-
ter Musea).

Boele.indb   301 07-01-13   15:21



302 10 Jacob Revius (1586-1658)

delijke verwijzingen die hij maakte naar klassieke en eigentijdse literatuur te inge-
wikkeld voor het gereformeerde volksdeel, zoals Enny de Bruijn suggereert.3 De 
Hollandse literaire elite zou op haar beurt niet veel op hebben gehad met de soms 
streng orthodox-gereformeerde noties en opvattingen die de Deventer predikant 
ook in zijn poëzie tentoonspreidde.4 Of Revius zelf ook aansluiting heeft gezocht 
bij deze nationale elite, is een tweede. Zoals De Bruijn in haar biografie laat zien, 
bewoog Revius zich veel meer in nationale en internationale kringen van gerefor-
meerde wetenschappers, van taalgeleerden en geschiedschrijvers.5 

Gedurende zijn werkzame leven heeft Revius zowel in het Latijn als in het Ne-
derlands over uiteenlopende onderwerpen en in verschillende genres geschreven en 
gepubliceerd. Thema’s als naastenliefde en armenzorg nemen in dit geheel slechts 
een kleine plaats in. Naast een aantal gedichten uit de Over-ysselsche sangen kan 
de omvangrijke kroniek genoemd worden die Revius aan het einde van zijn leven 
over zijn geboortestad schreef. De Daventria illustrata, sive Historiae Urbis Da-
ventriensis libri sex verscheen in 1651 en behandelt de geschiedenis van Deventer 
vanaf het prille begin tot 1641. In dat jaar verliet Revius zijn geboortestad om als 
regent van het Statencollege te gaan werken in Leiden. Ook de Daventria illustrata 
zal slechts een select publiek hebben bereikt, ditmaal vanwege de taal waarin Revi-
us het werk schreef. Het Deventer stadsbestuur bestelde in 1650 in ieder geval 200 
exemplaren, bestemd voor zittende en toekomstige generaties raadsleden.6 Anders 
ligt dit natuurlijk met de vele preken die Revius van 1614 tot 1641 op zon- en feest-
dagen hield op de kansels van de Grote of Lebuïnuskerk, de Bergkerk of de Broe-
derenkerk. Ongetwijfeld heeft hij in sommige daarvan zijn toehoorders opgeroe-
pen tot liefdadigheid en vrijgevigheid tegenover de arme. Geen van Revius’ preken 
echter bleef bewaard. 

Tegelijkertijd biedt Revius’ literaire oeuvre in combinatie met zijn positie als 
predikant enkele aanknopingspunten voor een beschouwing van de gereformeerde 
armenzorg in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Als roulerend voorzitter van 
de Deventer kerkenraad, waar in Deventer ook de diakenen deel van uitmaakten, 
was Revius nauw betrokken bij de besluitvorming rond de bedeling uit de diaco-
nale kas. Bovendien voerde hij bij tijd en wijle zelf taken uit op dit gebied. Daar-
naast was hij als voorzitter van de Deventer classis en afgevaardigde naar de verga-
deringen van de provinciale synodes nauw betrokken bij de organisatie van inza-
melingsacties die werden georganiseerd voor noodlijdende protestantse gemeen-
ten buiten de grenzen van de Republiek. Onder meer in zijn Daventria illustrata 
brengt Revius deze solidariteitsbetuigingen met gelovigen elders en zijn eigen aan-
deel in de coördinatie en uitvoering daarvan uitgebreid voor het voetlicht.

3   De Bruijn en Florijn 2006, 69.
4   Porteman en Smits-Veldt 2008, 463. 
5   De Bruijn 2012, 182-260.
6   Verbaan 2011, 30.
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In het gedicht Liefde grijpt Revius terug op de aloude lichaamsmetafoor om de 
christelijke lezer op te roepen tot solidariteit met zijn godvrezende naaste in nood. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe in gereformeerde kringen in 
Deventer en meer in het bijzonder door Revius zelf de lichaamsmetafoor in woord 
en daad werd ingezet om de onderlinge cohesie te bevorderen en keuzes op dit ter-
rein ten opzichte van anderen te legitimeren. 

10.2  Nieuwe verhoudingen

Op 28-jarige leeftijd was Jacob Revius definitief teruggekeerd naar zijn geboor-
testad. Tien jaar eerder, in 1604, was hij op kosten van de stad in Leiden filoso-
fie en theologie gaan studeren. Daarvoor had hij in Amsterdam de Latijnse school 
doorlopen, waar hij ook het overgrote deel zijn jeugd had doorgebracht. Dat ver-
blijf was een direct gevolg geweest van de oorlogsperikelen waarin Deventer in 
de jaren tachtig en begin jaren negentig van de zestiende eeuw had verkeerd en 
de machtswisselingen die daarmee gepaard waren gegaan.7 Na bijna tien jaar van 
protestants bestuur was de stad in januari 1587, twee maanden na Revius’ geboor-
te, weer in Spaanse handen gevallen. Verschillende gereformeerde en prinsgezinde 
Deventenaren waren daarop gevlucht en in ballingschap gegaan. Onder hen be-
vond zich de vader van Revius, de lakenhandelaar Rijck Reefsen, die in 1586 burge-
meester was geweest in het gereformeerde stadsbestuur. Hij vestigde zich met zijn 
gezin in Amsterdam. Hetzelfde hadden de leden van zijn schoonfamilie gedaan, 
de Heynks, overtuigde calvinisten en eveneens behorend tot de voormalige be-
stuurselite van Deventer.8 Terwijl schoonvader Johan Heynk na de herovering van 
de stad door prins Maurits in 1591 besloot om terug te keren, bleef Revius senior 
samen met zijn gezin in Amsterdam. Na een vervolgstudie in Franeker, een rond-
reis door Frankrijk en een tijdelijk predikantschap in twee andere gemeenten werd 
Revius junior in oktober 1614 in Deventer als predikant bevestigd. Kort daarna, op 
8 oktober 1615, trouwde hij met Christina Augustinus, evenals hijzelf afkomstig 
uit de bestuurlijke elite van de stad.9 

Gezien zijn vele activiteiten en de wijze waarop hij die ontplooide, was Jacob 
Revius een gedreven, enigszins militante figuur. Hij voelde zich in ieder geval 
nauw betrokken bij de religieuze en politieke kwesties van zijn tijd.10 Zijn engage-
ment betrof zowel zaken binnen als buiten de stad. Jarenlang was Revius voorzit-
ter van de provinciale synode van Overijssel. Vanuit die positie verdedigde hij met 
verve zijn contrareformatorische sympathieën tegenover remonstranten en anders-

7    Holthuis 1993, 31-44.
8    De Bruijn en Florijn 2006, 13, 15.
9    Ibidem, 29-35.
10   Zie ook: De Bruijn 2008, 42-43; De Bruijn 2012, 132-134.
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denkenden. Daarnaast stond hij via zijn familie in nauw contact met de stedelijke 
overheid. Binnen de kerkenraad liepen deze contacten via het speciale ambt van 
de burgemeester-ouderling. Verder nam Revius volop deel aan het culturele leven 
van de stad. Zo was hij lid van het Deventer muziekcollege, een gezelschap rond de 
stadsorganist, dat wekelijks bijeenkwam om te musiceren. Daarnaast zat hij ver-
schillende jaren in de Schoolraad en was hij een van de drijvende krachten achter 
de oprichting van het Athenaeum Illustre in 1630. 

Revius was niet direct betrokken bij een van de stedelijke armenzorginstellingen 
in Deventer. Dat gold wel voor enkele familieleden, zoals zijn grootvader Johan 
Heynck.11 Wel had hij in zijn functie van predikant en voorzitter van de kerken-
raad direct te maken met de gereformeerde diaconie. Tot het begin van de achttien-
de eeuw waren in Deventer de vergaderingen van de diakenen niet gescheiden van 
die van de ouderlingen. Tijdens de wekelijkse kerkenraadsvergaderingen werden 
diaconale zaken besproken en beslissingen genomen over het verlenen van eventu-
ele assistentie aan arme gemeenteleden.

Toen Revius in 1614 als predikant werd bevestigd droeg de gereformeerde dia-
conie in de eerste plaats zorg voor de arme leden van de eigen kerkelijke gemeen-
te. Dat was niet altijd zo geweest. Het stadsbestuur dat na de machtswisseling van 
1591 aan het bewind kwam had zich aanvankelijk terughoudend opgesteld tegen-
over deze nieuwe armenzorginstelling. De bestuurders keerden zich tegen het be-
leid van de diaconie waarbij slechts zorg werd verleend aan de eigen arme gemeen-
teleden.12 Mogelijk beschouwden zij een autonome instelling zoals de kerkenraad 
die voor ogen had als een te grote bedreiging voor hun eigen autoriteit. Bovendien 
stonden ook alle andere armenzorginstellingen in de stad onder hun toezicht. Een 
uitzonderingspositie voor de diaconie was niet gewenst.

Bij haar oprichting kreeg de diaconie dan ook de opdracht niet alleen steun te 
verlenen aan de eigen lidmaten, maar ook aan armen die geen lid waren van de ker-
kelijke gemeente.13 De diakenen functioneerden zodoende naast de stedelijke huis-
zittenmeester, de functionaris die belast was met het beheer van de zogenoemde 
Huisarmenstaat. De gereformeerde diaconie ontving voor haar werk een bedrag 
uit deze centrale armenkas. Door de oorlogssituatie van de voorgaande jaren en de 
economische achteruitgang die daarvan het gevolg was geweest, waren veel stads-
bewoners afhankelijk geworden van externe steun.14 Verder werden tijdens kerk-
diensten collectes gehouden en werd soms een beroep gedaan op meer welgestelde 
gemeenteleden om een extra bijdrage. Daarnaast verkreeg de diaconie incidenteel 
inkomsten uit legaten.15

11   In 1591 bijvoorbeeld werd hij benoemd tot provisor van het Heilige-Geestgasthuis. Van Slee 1926, 10.
12   Van Slee 1926, 23-26; Spiertz 1985, 148-150.
13   Spiertz 1985, 148.
14   Van Slee 1926, 23-24.
15   Ibidem, 23.
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De wijze waarop de Deventer magistraat aan het einde van de zestiende eeuw 
de armenzorg in de stad coördineerde is illustratief voor haar taakopvatting in de 
nieuwe politieke en religieuze constellatie. Als christelijke overheid presenteerde 
zij zich als hoofdverantwoordelijke voor de juiste uitvoering van de zorg voor de 
in de stad wonende armen. Dat blijkt uit de motiveringen van verordeningen met 
betrekking tot de armenzorg die zij in deze jaren uitvaardigde. Zo sprak het stads-
bestuur in de Almissers Ordeninghe van 1581 over hun plicht 

soe wal voer armenn als rijckenn behoirlicke sorge thoe dragenn, daermit niett alleine eenn 
deel der gemeenthenn, sunder dat gantze corpus gantz bedient worde.16

De verordening maakt onder meer melding van provisoren die van overheidswege 
werden aangesteld en die alle armen moesten registreren. Voor elke arme in de stad 
moest worden nagegaan waar ze woonden, of ze ziek waren, jong of op leeftijd, 
hoeveel kinderen ze hadden, wat de oorzaak van hun armoede was, hoelang ze al 
arm waren, of ze werkten of bedelden, of ze kroegen bezochten, welke inkomsten 
ze hadden en wie hun vrienden en familie waren. Op basis van deze informatie 
werd bepaald in hoeverre en voor welk bedrag zij ondersteund mochten worden.17 

In 1591 was het gereformeerde protestantisme definitief de officiële religie ge-
worden. De publieke uitoefening van andere denominaties werd verboden. Voor 
sommige gasthuizen in de stad betekende dit een wisseling van de wacht. Religi-
euze broeders en zusters die in een aantal huizen de dagelijkse zorg voor hun reke-
ning hadden genomen werden vervangen door leken. Het financiële beheer kwam 
in handen van provisoren die door schepenen en raad werden gekozen.18 Dat deze 
dekatholisering overigens geleidelijk verliep, bleek nog in 1622. In dat jaar drong 
de gereformeerde kerkenraad bij het stadsbestuur aan op verwijdering uit de hospi-
talen van alle ‘paapse relicten’, zoals beelden en altaren.19 Voor het toezicht op het 
geheel aan stedelijke armenzorgvoorzieningen benoemde het stadsbestuur jaarlijks 
twee overprovisoren. Deze functionarissen moesten toezicht houden op alle stede-
lijke armenzorginstellingen, zoals het weeshuis, het oudemannenhuis, het gasthuis 
en op de zorg voor huisarmen. Slechts enkele huizen bleven in private handen.20

De veranderingen die zich rond 1600 in de stedelijke armenzorg van Deventer 
voltrokken, zijn vergelijkbaar met hervormingsprogramma’s elders in de Repu-
bliek. Intensivering van de controle vanuit de stedelijke overheid ging gepaard met 
maatregelen die de bedelarij in de stad moesten inperken. Het stadsbestuur vaar-
digde in de jaren negentig geregeld verordeningen uit waarin vreemdelingen, be-
delaars en vagebonden gesommeerd werden de stad voor zonsondergang te verla-

16   Van Doorninck 1876, 282.
17   Ibidem, 289.
18   Dit gold in ieder geval voor het Heilige-Geesthuis en het Voorstergasthuis. 
19   Spiertz 1985, 148. 
20   Ibidem.
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ten.21 De gevolgen van de Spaanse bezetting en de daaropvolgende verovering door 
prins Maurits deden zich nog steeds voelen. Een groot deel van de huizen was ver-
woest en soldaten hadden de stad geplunderd. De armoede was groot en het zou 
nog jaren duren voordat de stad zich economisch herstelde.22 Aan arme Deven-
tenaren werd het bedelen overigens niet geheel verboden. Op door het stadsbe-
stuur vastgestelde dagen was het armen die in het bezit waren van een bedelver-
gunning toegestaan op straat aalmoezen te vragen en zelfs aan de deur te bedelen.23 

Terwijl het stadsbestuur zich richtte op alle behoeftige stadsbewoners, zag de 
gereformeerde diaconie voor zichzelf als gezegd vooral een taak in de steun aan ar-
men uit de eigen gemeente. Een van de eerste nationale synodes, die van Dordrecht 
in 1574, had bepaald dat diaconieën hun zorg dienden te beperken tot de arme 
‘huysgenoten des geloofs’. Die stellingname hangt niet alleen samen met de positie 
die de Gereformeerde Kerk in de steden van de Noordelijke Nederlanden innam, 
maar ook met haar visie op de kerkelijke gemeente als aparte gemeenschap van ge-
lovigen. Het stond alle stedelingen vrij diensten bij te wonen, de doop te ontvan-
gen of hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Tegelijkertijd echter maakte de 
Kerk een scherp onderscheid tussen belijdende leden aan de ene kant en toehoor-
ders en overige stedelingen aan de andere. De belijdende leden werden als een apart 
lichaam beschouwd, als een gemeenschap van heiligen en het volk van Christus. 
Gezamenlijk vormden zij de ‘huisgenoten des geloofs’.24 Verbonden met dit ge-
meenschapsideaal was het streven dit lichaam heilig en zuiver te houden. Mannen 
en vrouwen die zich bij de gereformeerde gemeente aansloten hadden zich dan ook 
te onderwerpen aan de kerkelijke discipline en tucht. 

Een ander aspect van dit gemeenschapsideaal was de uitdrukkelijke wens zorg 
te dragen voor arme lidmaten.25 Men beschouwde de hulp aan hen als een uiting 
van broederlijke liefde die de leden in navolging van Christus aan elkaar dienden 
te bewijzen. In die zin speelde ze een belangrijke rol in de versterking van de on-
derlinge harmonie en cohesie binnen de gemeente. Een gebruik waarin de notie 
van bijzondere verbondenheid tot uitdrukking kwam, was de viering van het hei-
lig avondmaal. Zoals in de meeste gereformeerde gemeenten vond de viering van 
dit sacrament in Deventer vier keer per jaar plaats.26 Deelname was slechts toege-
staan aan de belijdende leden, die bovendien niet onder censuur mochten staan. Zij 
aten en dronken gezamenlijk het brood en de wijn die herinnerden aan het lichaam 
en het bloed van Christus. Het avondmaal diende dan ook in de eerste plaats om 
de gemeenschap van de individuele gelovige met het verlossingswerk van Christus 

21   DvSA; ID 0691; inv. nr. 7a. 5 juni 1597; 11 juni 1598; 22 oktober 1598.
22   Noordegraaf 1995, 322; Holthuis 1993, 193-197.
23   Zie bijvoorbeeld de opmerkingen hierover in de Deventer Almissers Ordeninge: Van Doorninck 1876, 282-
285.
24   Parker 1998, 98-99.
25   Zie ook: Roodenburg 1990, 111-112. 
26   Van Eijnatten & Van Lieburg 2005, 199.
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te bevestigen.27 Bovendien had dit sacrament ook een sociale functie in die zin dat 
het onderlinge vrede en liefde tussen de gemeenteleden moest bevestigen. Tijdens 
het avondmaal werden de communicanten ‘door den selven gheest in warachtigher 
broederlicker liefde’ met elkaar verbonden, zoals het gereformeerde avondmaals-
formulier het verwoordt.28 Zoals een brood uit vele graankorrels bestaat en wijn uit 
vele vruchten is samengesteld, 

alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broe-
derlijke liefde, om Christus’, onzes lieven zaligmakers wil, die ons te voren zo uitnemend 
heeft liefgehad, allen te zamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar 
ook met de daad jegens elkander bewijzen.29

Dit met de daad bewijzen van de onderlinge liefdesband kreeg in Deventer ook 
concreet vorm in de collectes die rond de bediening van het avondmaal werden ge-
houden.30 Tijdens een kerkenraadsvergadering in 1595 was besloten om in de voor-
bereidingsdienst voorafgaand aan de viering en aan de avondmaalstafel te collec-
teren voor arme gemeenteleden.31 Aan het einde van de avondmaalstafel stonden 
collectebusjes waarin de communicanten bij het aan- of afgaan hun giften konden 
storten. De onderlinge verbondenheid van de leden van het lichaam van Christus, 
die in het delen van brood en wijn werd bevestigd en versterkt, kwam zo ook ma-
terieel tot uiting.

Hoewel de gereformeerde gemeente in Deventer dus in feite een veel smaller 
gemeenschapsidee hanteerde dan het stadsbestuur waren de verhoudingen tus-
sen kerkelijke en wereldlijke autoriteiten over het algemeen niet gespannen.32 De 
omstandigheid dat het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk vanaf 1591 een 
voorwaarde was voor het vervullen van een stedelijke bestuursfunctie, zal hierbij 
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.33 Bovendien waren kerkenraad en stadsbe-
stuur ook institutioneel met elkaar verbonden. In de gereformeerde kerkenraad in 
Deventer zaten qualitate qua twee burgemeesters, die door de magistraat werden 
voorgedragen en benoemd.34 Enerzijds kon het stadsbestuur door middel van deze 
constructie toezicht houden op de gang van zaken en al te veel gereformeerde ijver 
beteugelen. Anderzijds maakten de ouderlingen en diakenen van de aanwezigheid 
van de twee gebruik om hun wensen en ideeën kenbaar te maken bij het stadsbe-

27   Zie bijvoorbeeld ook Revius’ gedicht Avond-mael, waarin hij deze relatie tussen de individuele gelovige en 
God die door middel van brood en wijn wordt beleefd, ter sprake bracht. Revius 1930-1935, 217. 
28   Roodenburg 1990, 98-100.
29   Formulier om het Heilig Avondmaal te houden; zie ook: Roodenburg 1990, 100.
30   DvSA; ID 1058; inv. nr. 1, f. 6 en f. 529-534. Overzichten van de inkomsten en uitgaven van onder meer de 
avondmaalscollecten zijn er voor de periode 1595-1608 (inkomsten) en 1602-1608 (uitgaven), dus van voor de 
periode dat Revius als predikant werd bevestigd.
31   Ibidem. 
32   Zie over dit punt ook: Knetsch z.j., 23-27.
33   Spiertz 1985, 143.
34   Ibidem, 147-148; Van Slee 1926, 11.
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stuur. Zo maken de kerkenraadsnotulen regelmatig melding van een verzoek aan 
de burgemeester-ouderlingen zaken aanhangig te maken bij het stadsbestuur.35 

De Deventer kerkenraad richtte zich slechts op de leden van de eigen gemeente, 
mensen die zich na het doen van een geloofsbelijdenis aan de gemeente hadden ver-
bonden. Daarmee stonden zij onder de kerkelijke tucht. Tijdens de wekelijkse ker-
kenraadsvergaderingen konden klachten over hun handel en wandel worden be-
sproken. De belijdende leden maakten echter slechts een klein deel uit van het aan-
tal kerkgangers. Op de totale omvang van de stadsbevolking was hun aantal zelfs 
nog kleiner. Toch achtte de kerkenraad zijn opvattingen over tal van zaken rele-
vant voor de stedelijke gemeenschap als geheel. Geregeld maande hij de magistraat 
tot maatregelen aangaande zaken als onderwijs, alcoholgebruik, huwelijksleven en 
zondagsheiliging, en tot toezicht op de naleving daarvan. Ook het stadsbestuur re-
kende het tot zijn verantwoordelijkheid op deze terreinen regulerend op te treden. 
Naast het fysieke en economische herstel van de stad, die zeer te lijden had gehad 
onder het beleg van prins Maurits, had men ook de zedelijke en morele hervorming 
van de samenleving op het oog.36 In die zin liepen de doelstellingen van magistraat 
en kerkenraad niet ver uiteen, al zullen de opvattingen over de wijzen waarop die 
gehaald moesten worden niet altijd dezelfde zijn geweest.37 

Ook over de organisatie van de armenzorg vond na de Reformatie tussen de ker-
kelijke en wereldlijke autoriteiten overleg plaats. In verschillende steden in de Re-
publiek werd gezocht naar werkbare relaties tussen diaconie en stedelijke institu-
ties.38 De wens van de Gereformeerde Kerk slechts zorg te dragen voor de eigen 
armen stuitte soms op weerstand vanuit de zijde van de overheid. In Deventer lij-
ken er op dit punt geen grote problemen te zijn ontstaan.39 Aanvankelijk stond de 
diaconie er onder toezicht van het stadsbestuur. In 1598 werd die situatie gewij-
zigd. In navolging van het Oost-Friese Emden werden diaconie en de stedelijke 
huisarmenmeesters in Deventer gescheiden.40 Aldus werd de centralisatie waar-
mee in de voorgaande jaren was geëxperimenteerd gedeeltelijk weer teruggedraaid. 
Naast de zes diakenen van de Gereformeerde Kerk stelde het stadsbestuur in 1602 
zes aalmoezeniers of huisarmenmeesters aan. Elk van hen kreeg een wijk toegewe-
zen waar hij toezicht diende te houden op de daar woonachtige armen. De Deven-
ter diaconie kreeg op haar beurt toestemming zich te concentreren op haar eigen 
arme leden. 

35   Zie bijvoorbeeld: DvSA; ID 1058; inv. nr. 1, f. 370r.
36   Zie ook: Roodenburg 1990, 32-33.
37   De Bruijn 2012, 363-366.
38   Zie voor studies naar de verhouding diaconie en stedelijke armenzorg: Parker 1998; Kooi 2000; Groenveld 
1974, 102-127.
39   Van Slee 1926, 23-24.
40   Ibidem, 25, 26; Spiertz 1985, 149; zie voor Emden: Fehler 1999.
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10.3  ‘Weest so doende een diaken’

In 1614, het jaar waarin Revius bevestigd werd als een van de vier predikanten van 
de stad, waren de verhoudingen tussen stedelijke en gereformeerde armenzorg dus 
grotendeels uitgekristalliseerd. Terwijl de aalmoezeniers zorg droegen voor de ar-
men in de verschillende wijken, waren de diakenen verantwoordelijk voor de inza-
meling van geld en levensmiddelen en de distributie daarvan aan de arme leden van 
de gereformeerde gemeente. Aan het einde van de zestiende eeuw waren zij nog 
bijgestaan door twee diaconessen, die tussen 1594 en 1599 jaarlijks ‘ten dienste der 
arme lidmaten’ werden benoemd. In de zeventiende eeuw worden deze vrouwe-
lijke diakenen echter niet meer genoemd.41 

In zijn Over-ysselsche sangen nam Revius een gedicht op waarin hij stilstaat bij 
de juiste uitvoering van het diakenschap.42 Samen met de gedichten Predicant en 
Ouderling vormt het een drieluik over de ambten die vertegenwoordigd waren in 
de gereformeerde kerkenraad. De ouderlingen en diakenen vormden de leden, de 
predikant fungeerde doorgaans als voorzitter. In het gedicht Diaken formuleert 
Revius een aantal raadgevingen en vermaningen met betrekking tot de waardige 
uitoefening van dit ambt:

Suldy wesen een diaken
En Gods segeninge smaken,
Neemt in goet-doen u vermaken:
Alle sturicheyt wilt staken,
Weest van minnelijcker spraken,
Laet haer noot u herte raken
Dien de middelen ontbraken.

Wie als diaken de zegen van God wil ontvangen, mag niet boos en stuurs zijn, maar 
dient zich steeds vriendelijk en met bewogen hart te richten op de arme gemeente-
leden. Dit is de juiste gezindheid voor het verrichten van de werken van barmhar-
tigheid waarvan Revius er vervolgens vijf opsomt: 

Spijst de hongerige caken,
Drencktste die van dorste blaken,
Troost die naden adem snaken,
Helpt de naeckte onder t’laken,
En de vremde onder daken.

Tegelijkertijd moeten deze barmhartigheid en dienende gezindheid gepaard gaan 
met de nodige voorzichtigheid en zelfs terughoudendheid. Op de oproep tot lief-
dadigheid laat Revius de waarschuwing volgen niet te geven aan de onwaardige 

41   Spiertz 1985, 149.
42   Diaken. Revius 1930-1935, 244-245. 
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armen, door hem aangeduid als ‘luyaerts’. Het zijn lieden die uit gemakzucht en 
traagheid misbruik maken van de vrijgevigheid van anderen. Hun ‘vingers sijn ha-
ken’, aldus Revius en in hun hart verzaken zij God. 

Dat een leven in luiheid zondig was, is voor Revius een uitgemaakte zaak. In een 
aantal gedichten zegt hij dit expliciet, bijvoorbeeld in Ledich-ganck. Daarin wor-
den een arbeidzaam en een ledig leven verbonden met respectievelijk deugdzaam-
heid en zonde. Ter verduidelijking gebruikt Revius het beeld van stromende ri-
vieren en stilstaande poelen.43 Terwijl stromend water vers en zuiver blijft en bo-
vendien smakelijke vissen levert, is stilstaand water onderhevig aan vervuiling en 
vormt het een schuilplaats voor ongedierte. Hetzelfde geldt voor de mens. Iemand 
die trouw zijn beroep uitoefent, zal zich onthouden van het doen van kwaad en 
blijmoedig proberen deugdzaam te leven. Hiertegenover staat de persoon die zich 
‘t’enemael tot ledich-ganck begeeft’. ‘Ist wonder’, vraagt Revius zich af, ‘dat hy 
staech in vuyle sonden leeft?’44 Ledigheid is een zaak waartoe de duivel aanzet: zo-
als een soldaat inkwartiering zoekt in de huizen van burgers, zo verschaft de duivel 
zich toegang tot het hart van luiaards.45 

Ook bij Revius klinkt dus het inmiddels bekende advies de bedeling te beperken 
tot armen die een deugdzaam leven leiden en die lichamelijk niet in staat zijn in hun 
onderhoud te voorzien. Net als voor de stedelijke magistraat was dit onderscheid 
tussen ware en valse armen voor de gereformeerde diaconie essentieel. Dit blijkt 
onder meer uit het liturgisch gebed voor de diakenvergaderingen, dat aan de orde 
kwam tijdens de Synode van Dordrecht van 1618-1619. Revius had aan die syno-
de deelgenomen. In dit gebed is sprake van de noodzakelijke aanwezigheid van 
de ‘Geest der onderscheiding’ bij de vergaderingen van de diakenen. Die stelden 
hen in staat onderscheid te maken ‘tussen de rechte armen en de onrechte’.46 In het 
bevestigingsformulier van de diakenen, eveneens vastgesteld in Dordrecht, wordt 
eveneens gesproken over de ‘onderscheidingsgave’ en de noodzaak met voorzich-
tigheid te handelen om zo ‘niet meer te besteden dan waar het van node is’.47 

Hoe strikt en streng de Deventer diakenen in de praktijk waren, valt uit de sum-
miere opmerkingen die hierover in de notulen van de kerkenraadsvergaderingen 
zijn te vinden, moeilijk op te maken.48 Dat er zorgvuldigheid in acht werd geno-
men en niet zomaar hulp werd verstrekt, is evenwel duidelijk. Wie in aanmerking 
wilde komen voor bijstand uit de diaconale kas moest hiervoor een verzoek indie-
nen bij de kerkenraad. De diakenen wonnen vervolgens informatie in over de toe-

43   Ledich-ganck. Revius 1930-1935, 53.
44   Ook in het kwatrijn Hant en tonge legt Revius aan de hand van het beeld van een bij met was aan zijn pootjes 
en honing in de mond de link tussen het vlijtig werken met de handen en het prijzen van God met de tong. Revius 
1930-1935, 54.
45   Ledig-ganck, t’selve. Ibidem, 53. 
46   Een gebed vóór de vergadering der Diakenen. 
47   Formulier van bevestiging der Ouderlingen en Diakenen. 
48   DvSA; ID 1058; inv. nr. 1.
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stand en de grootte van de nood waarin de betreffende persoon verkeerde.49 Het 
resultaat werd gerapporteerd en besproken tijdens de kerkenraadsvergaderingen. 
Vervolgens werd bepaald of, voor hoelang en hoeveel steun de betreffende persoon 
kreeg. Alle gemeenteleden die in aanmerking kwamen voor bedeling werden ge-
registreerd in een apart register. Bovendien brachten de diakenen het geld, brood, 
turf en de andere giften zelf bij de bedeelden langs, wat de mogelijkheid bood tot 
directe controle. Er werd dus een strikt toezicht gehouden. 

Hoeveel iemand vanuit de diaconale kas kreeg was afhankelijk van de situatie 
waarin hij of zij verkeerde. Soms werd slechts eenmalig een bedrag gegeven. Een 
aantal personen ontving alleen in de wintermaanden of tijdens ziekte bijstand. 
Naast het geven van geld sprong de diaconie soms in door de huishuur te beta-
len of door giften in natura uit te delen. Daarnaast droeg ze verarmde gemeentele-
den voor bij de provisoren van de stedelijke gasthuizen en bemiddelde ze voor een 
plaats in een armenzorginstelling.50 Voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
assistentie vanuit de diaconie was lidmaatschap van de kerkelijke gemeente. Een 
vrouw uit Keulen die in 1625 om steun verzocht maar geen attestatie kon overleg-
gen werd de hulp geweigerd.51 Ook iemands levenswijze of gedrag kon een belet-
sel vormen om voor steun in aanmerking te komen. Zo kreeg in 1621 een gemeen-
telid dat om bijstand verzocht voorlopig nul op rekest. Pas wanneer zij een aantal 
ruzies bijlegde, kon zij rekenen op een aalmoes uit de diaconale kas.52 Een zekere 
Harmen Boekman werd meegedeeld dat hij pas assistentie kon krijgen, wanneer hij 
zijn straf voor zijn ‘stijricheijt’, zijn onbeschofte gedrag, had ondergaan.53

Voor de diakenen waren bij de uitoefening van hun ambt, zo besluit Revius zijn 
gedicht, de nodige toewijding en zorgvuldigheid onontbeerlijk: 

Sijt getrou voor alle saken
Past goe rekening te maken,
Willet bidden ende waken,
Godes loon hebt voor een baken,
Weest soo doende een diaken.

Nauwgezet zijn in de uitvoering en een behoorlijke administratie voeren, dit om-
geven door gebed: ‘Weest soo doende een diaken’. 

49   DvSA; ID 1058; inv. nr. 1, f. 492, f. 500, f. 513, 516, f. 518.
50   Ibidem, f. 272, f. 282, f. 283. 
51   Ibidem, f. 366. 
52   Ibidem, f. 268, zie ook: f. 431. 
53   Ibidem, f. 269. 
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10.4  Gods zegen

Terwijl hij zich in Diaken richt op de diaconale zorg, komt liefdadigheid in het al-
gemeen nog aan de orde in twee kwatrijnen. In Weduwen gave bijvoorbeeld haalt 
Revius het verhaal aan van de arme weduwe uit het Markusevangelie (Markus 
12:41-44).54 Terwijl zij slechts twee penningen in de offerkist van de tempel wierp, 
werd zij om deze kleine gave uitvoerig door Jezus geprezen. Die wist immers hoe 
gering haar bezittingen waren en hoe groot in vergelijking daarmee haar gift. ‘Elck 
gaef is aengenaem die deylt na dat hy heeft’, ‘God rekent niet hoe-veel, maar van 
hoe-veel men geeft’. Bijdragen naar vermogen dus. 

Ook in het andere kwatrijn Een coude dronck waters is de gedachte terug te vin-
den dat de omvang van de gift van weinig belang is. Spelend met tegenstellingen en 
paradoxen verwoordt Revius naar aanleiding van Mattheüs 10:42 hoe de kleinste 
weldaad die in naam van Christus wordt gedaan, rijkelijk zal worden beloond met 
het eeuwige leven: 

Een couden beker nats in Christi naem gegeven
Wert rijckelijck beloont met het oneyndich leven.
Dien couden beker nats ontsteect in my een gloet
Die het vervrossen hert in liefde blaken doet.55

De koude beker water brengt een warmte teweeg, die het bevroren hart in liefde 
doet ontbranden. 

Als gezegd nemen deze gedichten in het geheel van de bundel een kleine plaats 
in. Het zijn bovendien traditionele noties en thema’s die Revius aan de orde stelt. 
Zijn werk vormt in dit opzicht overigens geen uitzondering. In een embleem-
bundel Zinne-beelden oft Adams Appel (1642) van zijn tijd- en plaatsgenoot Jan 
van der Veen (1578-1659) spelen thema’s als liefdadigheid en armenzorg eveneens 
een geringe rol.56 Hetzelfde geldt voor de Sinne- en minnebeelden van Jacob Cats 
(1577-1660). In de periode waarin Revius zijn gedichten en zijn kroniek schreef, 
lagen de veranderingen in de stedelijke armenzorg al weer enkele decennia terug. 
Het proces van herformulering en aanpassing van traditionele noties en argumen-
ten was inmiddels tot stilstand gekomen. Discussies over de rol van goede wer-
ken en liefdadigheid in het leven van de gelovige waren grotendeels uitgekristalli-
seerd.57 Niet dat deze thema’s thans onbesproken bleven. Maar de tijd dat daaraan 
loterijen en wedstrijden waren gewijd en daarover rapporten en traktaten werden 
geschreven, was voorbij. De wijze waarop Revius het thema liefdadigheid in zijn 

54   Revius 1930-1935, 204.
55   Ibidem, 207.
56   Van der Veen 1642.
57   Zie ook de opmerking van Sheila Muller die spreekt van een ‘general easing of social and ideological 
tensions associated with poor relief’ in de loop van de zeventiende eeuw. Muller 1985, 92.
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gedichten aan de orde stelt, doet enigszins clichématig aan. Hij verwijst naar de 
eeuwige beloning die de milde gever wacht, roept op om te geven naar vermogen 
of refereert aan het liefdegebod. 

Niet clichématig lijkt het denkbeeld van aardse welvaart en voorspoed als een 
geschenkn van God. In verschillende zeventiende-eeuwse teksten waarin liefda-
digheid aan de orde komt, wordt de gedachte verwoord dat wie het materieel goed 
gaat dit rechtsreeks te danken heeft aan God. Sommige zeventiende-eeuwse chris-
tenen interpreteerden voorspoed en aards succes als concrete aanwijzingen voor 
Gods zegen. Ze waren afhankelijk van een christelijke levenswandel, in casu van 
een godvruchtige besteding van geld en bezittingen. Verspilling aan luxegoederen 
en ongebreideld consumentisme werden sterk veroordeeld. De persoon echter die 
blij en mild deelde met zijn medemens in nood kon verwachten door God geze-
gend te worden met een vermeerdering van zijn bezit. 

Simon Schama haalt het voorbeeld aan van de Amsterdamse rijke koopman 
 Louis de Geer. Die hield in 1646 in zijn testament zijn erfgenamen voor om God 
te vrezen, gehoorzaam naar Zijn geboden te leven en de armen te gedenken: ‘soo 
sult ghij Godes seghen over U en U posteriteijt haelen’.58 Dertig jaar eerder, tijdens 
de Haarlemse rederijkerswedstrijd van 1606, was deze gedachte ook al in sommige 
spelen naar voren geschoven. Ter onderbouwing werd verwezen naar Bijbeltek-
sten waarin gesproken werd over Gods liefde voor de milde gever of werd opge-
merkt dat de milde gever niet zou verarmen.

We zien hetzelfde terug in Revius’ gedicht Miltdadicheyt.59 Hij legt hierin een 
verband tussen het delen met de behoeftige medemens en de zegen van God die 
men als beloning daarvoor mag verwachten. Revius begint met een herkenbaar 
beeld, waaraan hij vervolgens een morele les verbindt. Het is een procedé dat hij in 
meer gedichten toepast en dat we hierboven al een paar keer hebben geïllustreerd. 
Een alledaags voorval of voorwerp wordt aangegrepen om een les te formuleren en 
te illustreren. Een vorm van emblematisch denken,60 zij het dat de illustratie niet 
in beeld wordt gepresenteerd maar in de vorm van een beschrijving:

Treckt wt u borren-put een emer ses of seven
De welle sal daer na te claerder water geven:
Deylt den behoeftigen van uwen overschot
U goet sal dies te meer gesegent zijn van God

De bron van een waterput zal na het putten het reservoir weer aanvullen met hel-
der en schoon water. Zo mag ook degene die zijn overvloed deelt met de arme er-
van uitgaan dat zijn bezit door God wordt aangezuiverd. 

Meer in het algemeen werden thema’s als de omgang met geld en rijkdom in cal-

58   Schama 2006, 339.
59   Miltdadicheyt. Revius 1930-1935, 66. 
60   Zie ook: Strengholt z.j., 10.
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vinistische kring veelvuldig aan de orde gesteld. Vanaf de kansel schilderden predi-
kanten geldzucht en inhaligheid af als vormen van afgoderij. Gereformeerde ker-
kenraden plaatsten bankiers onder censuur en ontzegden hun de toegang tot het 
Avondmaal. Ook Revius uit in verschillende van zijn gedichten kritiek op de heb-
zucht en het winstbejag die welig zouden tieren. In een ervan wordt de mytholo-
gische koning Midas ten voorbeeld gesteld. Gedreven door domheid en kortzich-
tigheid wenste hij dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen.61 In een dia-
loog tussen Deugd en Geld komen het liegen en stelen aan de orde, praktijken die 
volgens Revius vaak ten grondslag lagen aan het verdienen van veel geld.62 Elders 
wordt ‘matigen rijcdom’ aangeprezen.63 In het gelijknamige gedicht gebruikt Re-
vius het beeld van twee schepen. Het ene zwalkt ongeladen over de golven, terwijl 
het andere dreigt te zinken vanwege de te grote lading die het met zich meevoert. 
Vervolgens wordt de gelijkenis doorgetrokken naar de mens. Terwijl armoede een 
mens tot diefstal kan drijven, brengt overvloed het gevaar van trots en hoogmoed 
met zich mee. Het gedicht sluit af met een bede tot God om te helpen het midden 
te vinden: ‘O Heere, geeft my niet te weynich, noch te veel, / Maer laet my nemen 
heen mijn recht bescheyden deel’.64

Verder schreef Revius vier gedichten die de titel ‘Woecker’ dragen. In de eerste 
wordt de onverstandige lener gewaarschuwd. Iemand die boven zijn stand leeft 
en telkens naar de lommerd moet om zijn bestaan te bekostigen, moet niet ver-
baasd staan wanneer hij uiteindelijk al zijn goederen kwijtraakt.65 Verder worden 
in drie van de vier gedichten in scherpe bewoordingen en met sprekende beelden 
de meedogenloze praktijken van woekeraars bekritiseerd. Op elke eerste dag van 
de maand kwelt de woekeraar zijn ‘armen schuldenaer’.66 Hij vraagt exorbitant 
hoge rentes ‘sonder maet der penningen’ en ontziet niemand die in tranen en wan-
hoop voor hem zit.67 Een ander gedicht gaat over een woekeraar die aan het einde 
van zijn leven een gasthuis laat stichten. Alle arme mensen die hij tijdens zijn leven 
heeft uitgeknepen, kunnen er meteen een plaats krijgen, zo wordt cynisch opge-
merkt. De beste man weet op deze manier wel heel erg handig zijn eigen zielenheil 
veilig te stellen. Als hij het helemaal goed wil doen, kan hij er het beste maar gelijk 
een weeshuis bij laten bouwen.68 

61   Giericheyt. Revius 1930-1935, 59. 
62   Gelt en deucht.Revius 1930-1935, 62-63.
63   Matigen rijcdom. Ibidem, 65.
64   Ibidem.
65   Woecker.Revius 1930-1935, 63.
66   Ibidem.
67   Ibidem, 63-64. 
68   Ibidem, 64. 
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10.5  Hulp voor noodlijdende gemeenten

In het gedicht Liefde gebruikte Revius de lichaamsmetafoor om op te roepen tot 
solidariteit met het kleinste lid in nood. Gezien de noties die hij in het vervolg van 
het vers gebruikt, lijkt de predikant daarbij in het bijzonder de christelijke gemeen-
te op het oog te hebben. Zo spreekt hij specifiek de gelovige aan (‘O Christen, be-
denk…) en wordt het kwetsbare lid omschreven als ‘de minste die God vreest’. In-
teressant is de ruime aandacht die Revius in zijn kroniek Daventria illustrata be-
steedt aan een concrete invulling van deze gedachte, namelijk aan de materiële hulp 
die in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw door de Overijsselse ker-
ken was verleend aan noodlijdende zustergemeenten in het buitenland. De brieven 
die vanuit Genève (1621), La Rochelle (1625) en Zweibrücken (1636) naar de ge-
westelijke synodes waren gestuurd, nam Revius geheel op, samen met de reacties 
op de eerste twee hulpverzoeken.69 Ook een antwoordbrief van de Deventer sy-
node van 1631, waarin steun wordt toegezegd aan de Zwitserse kerken, kreeg een 
plaats in zijn kroniek. 

Geloofsbroeders

Hulpverlening vanuit kerken aan noodlijdende gemeenten of christenen in andere 
plaatsen, ook in het buitenland, vond vanaf het begin van de zeventiende eeuw ge-
regeld plaats. Kerkenraden of predikanten stuurden brieven naar de provinciale sy-
nodes, de classis of naar collega-predikanten. Daarin zetten zij hun precaire situatie 
uiteen en lieten daarop een verzoek om materiële steun volgen. Tijdens kerkdien-
sten werd voor dergelijke hulpprojecten gecollecteerd en vermogende gemeente-
leden werden direct benaderd met een verzoek om een bijdrage. De Deventer ker-
kenraad of classis ontving in de eerste helft van de zeventiende eeuw verschillende 
van zulke verzoeken, onder meer van een aantal Duitse en Zwitserse gemeenten 
en vanuit het Franse La Rochelle.70 Verder vonden in 1636 en 1638 inzamelingen 
plaats voor kerkelijke gemeenten in Rijnberck en Braaningen en werd in 1644 mee-
gewerkt aan een collecte die in grote delen van de Republiek plaatsvond voor arme 
protestanten in Ierland. 

Dergelijke steun werd gepresenteerd als een uiting van de onderlinge verbon-
denheid van gelovigen die de territoriale grenzen van stad en land oversteeg. De 
lidmaten van Christus vormden immers een universele gemeenschap. De brieven 
die Revius in zijn kroniek citeert bevatten elementen uit dit discours en laten zien 
hoe dit naar de praktijk vertaald werd. Een voorbeeld is de brief die de predikanten 

69   Revius 1998, 20-24; 28-30 [629-633, 636-638], 57-61 [662-667], 115-118 [702-706].
70   Brieven met verzoeken om steun zijn onder meer overgeleverd van de Gereformeerde Kerk van Urdenbach 
en Benraedt (na 1617), La Rochelle (1625), de kerken van Bacharach, Kreutznach en Simmern (1626), een 
predikant uit Steinfurt (1627), Meisenheim (1643) en Worms (1646). DvSA; ID 1057; inv. nr. 117. 
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van Zweibrücken in de zomer van 1636 stuurden aan de Nederlandse kerken. De 
stad had zwaar te lijden onder de gevolgen van de Dertigjarige Oorlog. De opstel-
lers van de brief doen dan ook een dringend beroep op de liefdadigheid en steun 
van het gereformeerde volksdeel.71 Uitgebreid verhalen zij van de erbarmelijke om-
standigheden waarin de inwoners van de streek verkeerden. In een aparte bijlage 
zijn enkele schrijnende verhalen toegevoegd die de extreme honger nog eens extra 
over het voetlicht brengen. Om het verzoek om hulp kracht bij te zetten refereren 
de predikanten aan de onderlinge geloofsverbondenheid. De adressanten worden 
aangesproken als ‘broeders en zusters in Christus’, wonend in ‘Gelderland, Hol-
land, Zeeland, Friesland, Brabant, Overijssel, Utrecht, Groningen, ongeacht van 
welke rang, stand of positie’. Verwezen wordt naar Christus als ‘de gemeenschap-
pelijke redder en Heer’ van deze grensoverschrijdende christelijke gemeenschap. 
Hij vormt de schakel tussen al die leden. Ook de werken van barmhartigheid ko-
men aan bod, evenals de rijke beloning die Jezus had toegezegd aan hen die ‘enkele 
druppels water’ aan hun arme medemens zouden geven. 

La Rochelle

Of in Deventer ook daadwerkelijk gecollecteerd werd voor de inwoners van Zwei-
brücken, meldt Revius niet. In de meeste gevallen stuitten dit soort inzamelacties 
voor buitenlandse gemeenten op weinig bezwaren van de zijde van de stedelijke of 
nationale autoriteiten. Wat anders lag de situatie tien jaar eerder, toen de solidari-
teit met geloofsbroeders elders wel op gespannen voet stond met de actuele inter-
nationale politieke verhoudingen. Het stadsbestuur van het Hugenotenbolwerk La 
Rochelle had in 1625 een brief gestuurd naar een aantal calvinistische gemeenten 
in de Republiek.72 Ook de Overijsselse synode had het betreffende schrijven ont-
vangen.73 

La Rochelle werd al langer bedreigd door troepen van de Franse koning Lode-
wijk xiii. Mede onder het bewind van diens kardinaal Richelieu was na een peri-
ode van relatieve rust de strijd tegen de Hugenoten weer opgelaaid.74 In de brief 
vroegen de bestuurders van La Rochelle aandacht voor de penibele situatie waarin 
de stad zich bevond. Daarnaast wezen zij de Nederlandse kerken op de voedselbe-
voorrading, die vanwege de dreiging van Franse troepen over land en een blokkade 
van de haven ernstig gevaar liep. Bij dit alles werd de sleutelpositie benadrukt die 
de stad innam in de verdediging van het ware geloof. De brief refereerde aan de rol 
die La Rochelle in het verleden had gespeeld als toevluchtsoord voor protestantse 

71   De citaten zijn afkomstig uit de Nederlandse vertaling van de Daventria illustrata: Revius 1998, 115-118.
72   Revius 1998, xii-xiii; zie ook: DvSA; ID 1057; inv. nr. 117-2.
73   Ibidem, 57-60 [662-667]. Er waren in de Republiek al eerder collectes voor La Rochelle gehouden. In 1621 
bijvoorbeeld had de Amsterdamse kerkenraad geld ingezameld voor de stad. Van Deursen 1999, 221.
74   James 2006, 27-28.
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vluchtelingen, voor de ‘zovele ongelukkige en onder vervolging zuchtende ker-
ken’.75 De situatie waarin de inwoners zich nu bevonden en de strijd die zij lever-
den vloeiden voort uit hun ijver voor de ‘verdediging van de goddelijke waarheid’. 
Bovendien was het voortbestaan van de stad cruciaal voor de instandhouding van 
de overige Franse kerkelijke gemeenten. Dat laatste gold ook in materieel opzicht. 
Door de gunstige ligging aan de kust vormde La Rochelle een belangrijke toe-
gangspoort van waaruit de bevoorrading van belegerde Hugenotenplaatsen plaats-
vond. De zeeblokkade en de belegering van de stad brachten deze toevoer echter 
in gevaar en honger dreigde. 

De belegering van La Rochelle was een onderwerp dat de gemoederen van cal-
vinisten in de Republiek flink bezighield. Dit was mede het gevolg van de actieve 
rol die de Staten van Holland in deze hele kwestie speelden. In 1624 hadden zij een 
bondgenootschap gesloten met de Franse koning Lodewijk xiii. Die had de Ne-
derlanden steun beloofd in hun strijd tegen de Spaanse Habsburgers. Op hun beurt 
verplichtten de Staten zich tot hulp aan de Franse koning in zijn ondernemingen 
tegen de Hugenoten. Op basis van dit Verdrag van Compiègne hadden de Staten 
in 1625 opdracht gegeven tot het zenden van een konvooi schepen dat de legers 
van Lodewijk moest bijstaan. De handelswijze van de Hollandse Staten was een 
doorn in het oog van de Gereformeerde Kerk. In verschillende steden, waaronder 
Amsterdam, werd gepreekt tegen de Franse koning en de steun van de Staten voor 
Lodewijk xiii.76 

Het is interessant te zien hoe in de correspondentie tussen de verschillende par-
tijen over deze kwestie verschillende malen de lichaamsmetafoor wordt aangehaald 
en ingezet om verzoeken te onderbouwen en standpunten te legitimeren. Dit gold 
bijvoorbeeld voor de brief van het stadsbestuur van La Rochelle aan de calvinisti-
sche kerken in de Republiek, waarin het zijn verzoek om steun uiteenzet. Ter mo-
tivering van de hulpvraag verwijzen de bestuurders onder meer naar de onderlinge 
band tussen de Franse en Nederlandse calvinisten: 

Niemand die deel heeft aan de band die ons verenigt met het lichaam van Christus, is niet 
oprecht bedroefd als hij ziet dat een van de voornaamste leden van dat lichaam te gronde 
gaat.77

Protestantse gelovigen in de Republiek en Frankrijk maakten deel uit van hetzelfde 
lichaam. En wanneer een belangrijk lichaamsdeel lijdt, kon het niet anders dan dat 
de andere leden meeleden en waar mogelijk tot hulp en bijstand zouden overgaan. 

Ook in een brief die de predikanten van de provinciale synode van Overijssel 
hadden gericht tot de Staten-Generaal en die Revius persoonlijk, in gezelschap 
van de Kamper predikant Wilhelmus Stephani, aan de afgevaardigden had over-

75   Revius 1998, 57 [662].
76   Zie bijvoorbeeld: Bostoen 1989, 203.
77   Revius 1998, 58 [663].
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Afb. 29 Fragment van de brief (gedateerd 27 september 1625) die het stadsbestuur van La 
Rochelle stuurde aan kerkelijke gemeenten in de Republiek (DvSA; ID 1057; inv. nr. 117-2). 
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handigd, werd aan de lichaamsmetafoor gerefereerd. In de brief verwoordden de 
Overijsselse predikanten hun bezwaren tegen de steun die de Staten van Holland 
aan de koning van Frankrijk hadden toegezegd. Omdat zij deel uitmaakten van 
hetzelfde christelijke lichaam waren zij tot het schrijven van deze verklaring over-
gegaan:

In waarheid zijn wij, Verheven en Hoogmogende Heren, allen ledematen van één lichaam 
en kunnen wij onze diepe droefheid niet voor ons houden welke voortvloeit uit de drei-
gende ondergang van zoveel voortreffelijke leden van het ene lichaam waartoe wij allen 
behoren.78

De identificatie met lijdende geloofsbroeders wordt aangehaald als motivatie voor 
hun poging zich met de politieke besluitvorming in deze kwestie te bemoeien. Iets 
eerder in hun brief hadden de predikanten in niet mis te verstane bewoordingen 
de acties tegen de hugenoten geduid als onderdeel van een bredere strijd van de 
paapse antichrist tegen de ‘uitmuntende kerken, die ons geen enkel onrecht heb-
ben aangedaan.’79 De Staten-Generaal worden opgeroepen hun afspraken met de 
Franse koning niet te laten prevaleren boven ‘het verdrag met God alsmede de 
band welke wij met zijn uitverkoren Kerk hebben’.80

Het verdrag van Compiègne zou in 1627 uiteindelijk niet worden verlengd. Wat 
niet kon worden afgewend was een langdurig beleg van La Rochelle. In 1628 werd 
de stad als laatste Hugenotenbolwerk veroverd, nadat als gevolg van het beleg 
tweederde van de stedelijke bevolking van de honger was gestorven.

In zijn Daventria Illustrata had Revius zowel de brief uit La Rochelle als het 
schrijven van de Overijsselse kerken aan de Staten-Generaal in zijn geheel opge-
nomen. Revius had een belangrijk aandeel gehad in de demarches ten behoeve van 
de hugenoten, die hij in zijn kroniek ook over het voetlicht brengt. Zo sluit hij zijn 
verslag af met de opmerking dat zijn ambtgenoot Stephani en hij naar Den Haag 
waren afgereisd, waar zij de brief aan de vergadering hadden aangeboden. Ook re-
fereert hij aan het persoonlijk onderhoud dat beiden vervolgens nog met de stad-
houder prins Maurits over deze kwestie hadden. Tijdens de ontmoeting hadden de 
twee nogmaals hun standpunten en opvattingen uiteengezet.81 Bovendien verwijst 
hij naar de grootschalige collecte die in de kerken van Overijssel was gehouden. 
Ondanks het tegengestelde standpunt van de Hollandse Staten hadden de predi-
kanten vanaf de kansel hun gemeenteleden aangespoord gul te geven voor de in-
woners van La Rochelle. 

78   Ibidem, 61 [666].
79   Ibidem, 60 [666].
80   Ibidem, 61 [666].
81   Naar aanleiding van het overlijden van prins Maurits zou Revius nog een lijkzang schrijven: Hemel-vaert 
van prins Mauritz van Orangien. Revius 1930-1935, 35-38.
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10.6  Besluit

Opvallend is de geringe aandacht die Revius besteedt aan de stedelijke liefdadig-
heidsinstellingen. Zijn tijd- en ambtgenoot Samuel Ampzing staat daar in zijn kro-
niek van Haarlem juist wel uitgebreid bij stil. Hetzelfde gebeurt in de Harlemias 
(1648) van Theodorus Schrevelius of de Beschryvinge der Stadt ende Meyerye van 
’s Hertogen-bossche (1649) van Jacob van Oudenhoven (1600/1601-1690). Wellicht 
speelt het verschil in opzet tussen de kronieken hier een rol. Terwijl Ampzing zijn 
lezers aan de hand van verschillende thema’s een beeld geeft van zijn stad en daarbij 
ook de liefdadigheidsinstellingen noemt, volgt Revius een chronologische aanpak 
en verhaalt hij per jaar de gebeurtenissen die zich in Deventer voordeden.82 Meer 
nog dan uit een verschil in opzet kan Revius’ afwijkende aanpak verklaard wor-
den uit een verschil in belangstelling. Hoewel de titel doet vermoeden dat het hem 
te doen is om de geschiedenis van de stad als geheel, beperkt Revius zich tot en-
kele aspecten van het leven in de stad. Dat geldt met name voor het laatste tijdvak 
(1619-1641), waarin hij zijn eigen tijd behandelt. Vooral kerkelijke zaken acht hij 
vermeldenswaardig. Daarnaast besteedt hij veel aandacht aan wetenschap, aan (lo-
kale) geleerden en aan het Atheneum Illustre. Het zijn religie en kennis die Revius 
als predikant, als drijvende kracht achter de oprichting van het Atheneum en later 
als regent van het Statencollege in Leiden, het meest interesseerden. Verschillende 
keren maakt hij in zijn kroniek melding van zijn eigen aandeel in de gebeurtenis-
sen die hij beschrijft. De stedelijke liefdadigheidsinstellingen, waar hij nauwelijks 
bemoeienis mee had, blijven zodoende buiten beeld.

82   Zie voor een afbakening van het genre van zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen: Verbaan 2011, 280, 
18-20. 
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Na eerder al de Descriptio Originis Urbis Silvaeducensis (1540) van Simon Pelgrom 
(1507-1572) te hebben vertaald, maakte de gereformeerde predikant Jacob van Ou-
denhoven in het midden van de zeventiende eeuw zelf een historische stadsbe-
schrijving van Den Bosch. Vanuit zijn studeerkamer in het Zuid-Hollandse dorpje 
Nieuw-Lekkerland beschrijft hij de gebouwen die zijn geboortestad sierden. Uit-
gebreid staat hij stil bij de vele kerken, kloosters en kapellen die in de stad te vin-
den zijn. Volgens Van Oudenhoven zijn ze typerend voor de vurige gedrevenheid 
waarmee de Bosschenaren zich in het verleden hadden ingezet voor de dienst aan 
God. En hoewel de oude religie natuurlijk ‘met groote verkeerden yver’ gepaard 
was gegaan, had ze zeker ook goede dingen voortgebracht. Van Oudenhoven doelt 
op de talrijke armenzorgvoorzieningen in de stad. Ze waren de vrucht van de liefde 
tot God, maar evenzeer van de liefde tot de naaste: 

Alsoo en hebben sy aen de andere zijde, in het tweede deel vande Goddelijcke oeffe ninghe 
(be-staende in liefde teghens onsen even naesten) niet willen in ghebreke blijven; maer met 
lust ende yver gheoeffent ende sorghe gedraghen dat de ghebreckelijcke persoonen ten 
vollen mochten werden onderhouden ende van alle tydelijcke havenissen versien, tot dien 
eynde stichtende verscheyden publijcke huysinghen de selve doterende ende begavende 
met huysen, hoven, landen ende renten om de selvighe daer mede van tijdt tot tijt te mogen 
onderhouden. De welcke naermaels by hare afkomelingen seer vermeerdert ende vergroot 
zijn ende noch dagelijcx vermeerderen ende vergrooten.1

Van Oudenhoven sluit zijn beschrijving af met het uitspreken van de wens dat de 
huidige generatie haar voorouders in ‘dit loffelijck werck’ zal navolgen. Rijken 
konden hun overvloed immers niet beter besteden dan aan armenzorginstellingen. 
Besteding aan andere doelen is onnutte verkwisting. Alleen wat aan de armen ge-

1   Van Oudenhoven 1649, 41-42. De Haarlemse kroniekschrijver Schrevelius noemt in zijn kroniek die een 
jaar eerder was verschenen eveneens de vruchten van de pauselijke religie, waarbij hij de daarbinnen beoefende 
liefdadigheid aanhaalt als voorbeeld voor zijn eigen tijd: ‘Maer mijns bedunckens zijn onse voorsaten hier in 
te prijsen dat sy voor de naekomelinghen als de banier op-gesteken hebben om hare caritaten aen d’armen te 
bewijsen naedien sy soo veel godts-huysen voor d’arme ongevallige menschen gesticht en groote inkomsten 
besproken hebben soo by Testament als Legaten’. Schrevelius 1648, 27.
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geven is, heeft waarde. Immers, wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer 
(Spr. 19:17).2

Terwijl humanisten en hervormers in hun kritiek op de oude Kerk ook de vige-
rende armenzorgpraktijken hadden gehekeld, presenteerden protestanten als Van 
Oudenhoven en Schrevelius in het midden van de zeventiende eeuw de katholie-
ke liefdadigheid juist als een navolgenswaardig voorbeeld aan hun tijdgenoten. De 
vele gasthuizen, hofjes en hospitalen waren volgens de twee het resultaat van ge-
hoorzaamheid aan het gebod tot naastenliefde, een praktijk waaraan contemporai-
ne burgers zich konden spiegelen.

De stedelijke liefdadigheidsinstellingen vormden het tastbare bewijs van de lief-
de die de inwoners aan elkaar bewezen. In het midden van de zestiende eeuw had 
de Bossche priester Molius de armenzorgvoorzieningen in zijn stad al als zodanig 
gepresenteerd. In de zeventiende-eeuwse stadsbeschrijvingen van Schrevelius, Van 
Oudenhoven en Ampzing worden ze opnieuw beschreven als het resultaat van 
goede sociale relaties, maar sterker nog dan voorheen benadrukken zij de motiva-
tie vanuit persoonlijke devotie. De Bossche priester Molius had in het midden van 
de zestiende eeuw algemene communale waarden als vriendschap, broederschap 
en liefde aangeduid als de fundamenten van de stedelijke armenzorgpraktijk. Bij 
de gereformeerde predikanten Ampzing en Van Oudenhoven is die toch vooral 
het resultaat van godsvrucht en het in praktijk brengen van het liefdesgebod uit het 
evangelie. Het beeld dat zij daarmee naar voren schoven is dat van de stad als een 
christelijke gemeenschap, samengesteld uit een christelijk stadsbestuur, christelijke 
burgers en christelijke armen. In het vervolg van deze epiloog passeren deze drie 
‘leden’ van het stedelijk lichaam nogmaals een voor een de revue.

Een christelijk stadsbestuur

Zoals in dit boek beschreven werd, ging de bemoeienis van bestuurders met de ar-
menzorginstellingen in hun stad terug tot de periode waarin de eerste hospitalen 
en gasthuizen werden opgericht. Armenzorg was een zaak van sociale orde en ste-
delijke overheden beschouwden het als hun taak de eendracht en rust binnen de 
stadsmuren te handhaven. Bovendien namen zij maatregelen die de meest kwets-
bare groepen moesten beschermen, zoals het reguleren van de prijs van primaire 
levensmiddelen, het instellen van minimumlonen en het controleren van de graan-
voorraden. Wanneer in laatmiddeleeuwse didactische teksten van auteurs als Wil-
lem van Hildegaersberch, Jan de Weert of Jan van Boendale wordt gereflecteerd 
op de taken van het stadsbestuur zijn het onder meer deze punten die aan de orde 
komen.3 In leerdichten, spreekwoorden en rijmpjes werden stedelijke bestuurders 

2   Ibidem, 53.
3   Brinkman 1991; Meder 1991.

Boele.indb   322 07-01-13   15:21



Epiloog 323

opgeroepen tot onderlinge eendracht en de handhaving van justitia.4 De laatste had 
betrekking op de concrete rechtspraktijk, maar kende ook een sociale component, 
gerelateerd aan het idee van distributieve gerechtigheid.5 

Bovendien konden goede bestuurders geprezen worden vanwege de vriendelijk-
heid en gastvrijheid die zij betoonden aan burgers en vreemdelingen. De in De-
venter geschoolde Arnoldus Heymerick deed dit in de beschrijving die hij in 1476 
van de IJsselstad maakte.6 Naast de voortreffelijke ligging en de bloeiende handel 
brengt Heymerick het lofwaardige beleid van de stedelijke magistraten ter sprake. 
Die hadden altijd het algemeen belang op het oog en pleegden onpartijdige recht-
spraak. Bovendien waren zij vriendelijk tegenover alle inwoners, beschaafd tegen-
over gasten en vreemdelingen, en meelevend met armen.7 

De gedachte dat de stedelijke overheid een speciale taak had in de zorg voor 
de armen werd vanaf het einde van de vijftiende eeuw steeds vaker geformuleerd. 
Vanuit humanistische kringen klonk de oproep aan stedelijke bestuurders de grip 
op de armenzorg te vergroten, in het bijzonder met het oog op de contemporaine 
bedelproblematiek. Als een arts moesten zij het bedelkwaad wegsnijden en zorg 
dragen voor de gezondheid van het stedelijk lichaam. Herhaaldelijk werd gewe-
zen op ‘doverheyts slapheyt’ in deze kwestie. Niet dat stadsbesturen op dit terrein 
geen maatregelen namen. In de loop van de zestiende eeuw vaardigden die regel-
matig keuren uit die de bedelarij moesten beperken. In wijken en buurten wer-
den registratiesystemen opgezet, terwijl de financiële controle op bestaande instel-
lingen werd geïntensiveerd. Volgens sommigen, bijvoorbeeld Coornhert, gingen 
deze maatregelen niet ver genoeg en was een systematische aanpak noodzakelijk. 
In protestantse kringen maakten deze klachten bovendien deel uit van een bredere 
kritiek op katholieke instellingen en gebruiken.

Expliciete reflecties van stedelijke bestuurders op hun taken op dit beleidsterrein 
zijn te vinden in de keuren en ordonnanties die vanaf het laatste kwart van de zes-
tiende eeuw werden uitgevaardigd. Daarin presenteerden zij zich als een door God 
gewilde overheid met de opdracht te zorgen voor rijk en arm. Heel concreet maak-
ten de Hollandse rederijkers deze gedachte tijdens het Haarlemse festival van 1606, 
waarmee zij aansloten bij de opvattingen van het stadsbestuur. Het besluit van de 
magistraat een nieuw oudemannenhuis te bouwen werd in verschillende spelen 
aangeduid als goddelijk geïnspireerd. Dergelijke omschrijvingen kunnen niet los-
gezien worden van contemporaine ontwikkelingen in religie en samenleving. De 
belangrijkste daarvan waren het wegvallen van de Katholieke Kerk als cohesieve 
kracht en de vestiging van de Gereformeerde Kerk met haar eigen gemeenschaps-
visie. Tegenover de religieuze pluriformiteit die na de Reformatie ontstond, positi-

4   Zie bijvoorbeeld: Van Anrooij 2000.
5   Isenmann 1997, 189-190.
6   Bedaux 2008 bevat een Nederlandse vertaling van de beschrijving. 
7   Ibidem, 13.
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oneerden stadsbestuurders zich als metaconfessionele christelijke overheid die het 
welzijn van het gehele stedelijke lichaam op het oog had. In dit boek zijn die ont-
wikkelingen met name beschreven voor het Hollandse Haarlem. Maar ze deden 
zich ook voor in Den Bosch, waar na de Reductie van 1629 gezocht werd naar een 
vorm van cohabitatie van katholieken en gereformeerden, ook op het gebied van 
de armenzorg.8

Ondertussen probeerden stedelijke bestuurders de samenhang onder de stads-
bevolking te bevorderen. Dit is terug te zien in de aandacht voor het verleden, het 
memoreren van de heldendaden van recente of verre voorouders en de creatie van 
gemeenschappelijke mythes waarin alle stedelingen zich konden herkennen. De 
belangstelling voor de Haarlemse Damiatelegende is hier een voorbeeld van. Fes-
tiviteiten als liefdadigheidsloterijen en daaraan gerelateerde activiteiten kunnen in 
hetzelfde licht worden bezien. Het waren communautaire ondernemingen waarin 
uiteenlopende individuen en groepen participeerden En hoewel dergelijke evene-
menten slechts eenmalig plaatsvonden, was de instelling die uit de opbrengsten er-
van gefinancierd was een blijvende herinnering aan de getoonde solidariteit.

Christelijke burgers

De belangrijkste financiers en uitvoerders, zowel structureel als incidenteel, bleven 
de burgers zelf. Zij gaven aan collectes, verleenden hulp aan familie, buren, vrien-
den en onbekenden en legateerden roerende en onroerende goederen aan gasthui-
zen en hofjes. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw werden de liefdadigheid, 
vrijgevigheid en gastvrijheid binnen geschoolde kringen als prijzenswaardige ei-
genschappen van burgers gepropageerd en in beschrijvingen van concrete gemeen-
schappen geroemd. Ook Deventer en Den Bosch waren het onderwerp van derge-
lijke loftuitingen. In de zeventiende eeuw wordt het bezit van die eigenschappen 
zelfs een karaktertrek die aan Nederlanders in het algemeen wordt toegeschreven, 
onder meer in reisverslagen van buitenlandse bezoekers. 

Door de urbanisatie ontstonden in de late middeleeuwen verschillende verban-
den en netwerken waarbinnen inwoners elkaar onderling steun verleenden. Dit ge-
beurde binnen collectieven zoals parochies, gilden en buurten. Van de leden van 
deze netwerken werd verwacht dat zij elkaar in tijden van nood bijstonden. Dat 
kon in de vorm van informele hulp, maar ook door binnen en buiten deze collec-
tieve verbanden instellingen op te richten die incidenteel dan wel structureel hulp 
en bijstand boden, zoals gasthuizen en Tafels van de Heilige Geest.

De laatmiddeleeuwse Kerk had gelovigen gewezen op de plicht als broeders en 
zusters en leden van hetzelfde lichaam voor elkaar te zorgen. In principe gold deze 
wederzijdse verplichting voor de gehele christenheid, al maakte ook de Kerk onder-

8   Vos 2007, 314-315.
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scheid tussen morele categorieën. Waar het ging om de consequenties van het niet 
gehoorzamen aan deze plicht werd met name op het zielenheil gewezen. In het hier-
namaals zouden de milde gever en de gierige vrek ieder hun verdiende loon ontvan-
gen. Exemplarische figuren zoals de rijke man uit de Lukasparabel en de barmhar-
tige Samaritaan moesten deze lessen illustreren en de verwerking daarvan door toe-
hoorders en lezers bevorderen. Zulke waarschuwingen dienden enerzijds ter voor-
koming van asociaal gedrag en vervulden anderzijds een verbindende en identiteits-
vormende rol. Het religieuze discours over armen, armenzorg en liefdadigheid cre-
eerde een gemeenschappelijke belevingswereld, ook in praktische zin, waarbinnen 
burgers elkaar konden aanspreken op hun plichten tegenover minderbedeelden. 

Vanaf het midden van de zestiende eeuw werd een nieuwe gedachtegang ont-
wikkeld, waarbij een verband werd gelegd tussen de houding van de individuele 
burger ten opzichte van de armen en het collectieve welzijn van de stad. We zagen 
hoe de Haarlemse rederijker Louris Jansz de tegenslagen en rampen van zijn stad 
in de tweede helft van de zestiende eeuw kwalificeerde als straffen van God. Ze wa-
ren het onvermijdelijke gevolg van het misbruik dat stedelingen van hun welvaart 
maakten door die niet te delen. Het verwaarlozen van de armen beschouwde Jansz 
als de ultieme uiting daarvan. De gevolgen van een dergelijke houding moesten hij 
en zijn tijdgenoten aan den lijve ondervinden. 

De relatie die Jansz legde tussen individueel gedrag en het algemeen welzijn zou 
uitgroeien tot een dominant onderdeel van het vertoog waarmee stedelingen rond 
1600 tot liefdadigheid werden aangespoord. Het verrichten daarvan werd aldus 
niet uitsluitend meer gepresenteerd als een religieuze maar ook als een burgerlijke 
plicht. Inzet voor de armen werd een zaak waaraan het collectieve welzijn van de 
stad verbonden was. Bovendien creëerde een dergelijk vertoog een dubbele afhan-
kelijkheidsrelatie en lotsverbondenheid tussen haves en have-nots. Het welzijn en 
de voorspoed die de meer welgestelde stedelingen konden genieten was afhanke-
lijk van hun bereidheid te delen met de arme leden van de gemeenschap. Dit besef 
moest die bereidwilligheid ook bevorderen. 

Anders dan in bronnen als stadskeuren en juridische documenten worden juist 
deze aspecten benadrukt. Typerend in dit opzicht is de wijze waarop de ware ar-
men worden weergegeven. Terwijl in keuren slechts gesproken wordt over de 
‘rechte arme’ die een aantal jaren in de stad woonachtig moet zijn wil hij voor zorg 
in aanmerking komen, wordt deze relatie in didactische teksten en toneelspelen 
verder vormgegeven en ingekleurd. De toeschouwers van de rederijkersspelen van 
1606 werden gewezen op hun gedeelde kwetsbaarheid, hun gezamenlijke afkomst, 
hun verbondenheid in Christus en hun gemeenschappelijk verleden. Bovendien 
werden zij opgeroepen een voorbeeld te nemen aan Bijbelse figuren en collectie-
ven, zoals de barmhartige Samaritaan en de eerste christengemeenten. Zowel toen 
als nu was solidariteit met de armen geen vanzelfsprekendheid, maar een houding 
die telkens weer gecreëerd moest worden. Genres als toneelspelen en preken bo-
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den de mogelijkheid uitgebreid op deze punten in te gaan en laten zien met welke 
procedés en beelden geprobeerd werd deze zo noodzakelijk geachte verbonden-
heid te realiseren.

In feite werden daarbij dezelfde mechanismen toegepast, die werkzaam waren 
binnen kleinere solidariteitsverbanden zoals de buurt, het gilde of de broederschap. 
Terwijl in dergelijke kleine groepen face-to-face-relaties het onderlinge vertrou-
wen bevorderden, was het bereiken daarvan op grotere schaal aanzienlijk moei-
lijker. De stad was immers allang geen gemeenschap meer waarin iedereen elkaar 
kende. Dat gold al voor de late middeleeuwen, waarin het aantal inwoners per stad 
aanzienlijk was gegroeid. Factoren als de komst van vluchtelingen en het wegvallen 
van de Katholieke Kerk hadden rond 1600 de anonimiteit en pluriformiteit van de 
stedelijke massa nog eens doen toenemen. Bovendien groeide het aantal stedelin-
gen dat geen deel uitmaakte van traditionele netwerken als gilden en kerkgemeen-
schappen en derhalve afhankelijk werd van bedeling uit de stedelijke armenkas. 
Het benadrukken van lotsverbondenheid die een belangengemeenschap creëerde 
– zowel rijken en armen hadden baat bij goede armenzorgvoorzieningen  – was een 
argument om de noodzakelijke solidariteit ook op een grotere schaal te stimuleren.

Christelijke armen

Het belang van verbondenheid tussen gever en arme blijkt ook uit de beelden van 
ware armen die rond 1600 in omloop waren. In hoofdstuk 9 is uitgebreid stilge-
staan bij de wijze waarop in de Haarlemse spelen van 1606 de arme oude mannen 
aan het publiek gepresenteerd werden. Voor het merendeel van de toeschouwers 
moeten de toekomstige bewoners van het oudemannenhuis onbekenden zijn ge-
weest. In ieder geval zullen die niet tot de eigen solidariteitskring hebben behoord. 
De beschrijvingen die hun impersonaties in de spelen van zichzelf gaven, inclusief 
de verhalen over wat hen allemaal was overkomen, moesten de toeschouwers met 
hun lot bekend maken. Hen werd ongeluk toegeschreven dat iedereen kon over-
komen. Zo werd het publiek de mogelijkheid geboden zich actief met de doelgroep 
van de loterij te identificeren. Qua levenshouding en werkmentaliteit verschilden 
zij niet zoveel van de toeschouwers, wat de vrijgevigheid en bereidheid tot steun 
moest vergroten. Het inleggen in de loterij werd daarmee een soort van verzeke-
ring. Mocht hij in vergelijkbare omstandigheden komen te verkeren dan kon de ge-
ver eveneens een beroep doen op de te creëren voorzieningen. Aldus werd bewust 
of onbewust teruggegrepen op mechanismen die ook werkzaam waren op het ni-
veau van de familie of de buurt of binnen belangengemeenschappen als gilden en 
broederschappen. Dergelijke presentaties droegen bij aan de creatie van het nood-
zakelijke onderling vertrouwen. 

Bovendien grepen stadsbestuurders en rederijkers terug op de aloude notie van 
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de gemeenschap als corpus Christi. Armen werden omschreven als leden van Chris-
tus, waarmee de overige gelovigen via Hem verbonden waren. Afzonderlijke ge-
loofsgemeenschappen in de stad gebruikten deze notie om zichzelf als groep te de-
finiëren en een exclusieve groepssolidariteit uit te dragen. Daartegenover plaatsten 
stadsbestuurders dan weer hun bredere opvatting van het begrip door een beroep 
te doen op een algemene christelijkheid, waarin toeschouwers van alle denomi-
naties zich konden herkennen. Blijkbaar werd een dergelijk argument voldoende 
werkzaam geacht en appelleerde het aan een gevoel van verbondenheid dat confes-
sionele grenzen overschreed. Zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw was 
het merendeel van de stedelingen bij geen enkele Kerk aangesloten. Bovendien wis-
selde men zeker tot 1650 nog geregeld van denominatie.9 Men kon de diensten van 
de Gereformeerde Kerk bezoeken, zonder dat men de noodzaak voelde zich for-
meel aan deze of een andere geloofsrichting in de stad te binden.10

Binnen dit christelijke lichaam werden de ware armen nog steeds omschreven 
als ‘leden Christi’, zoals uit de spelen van 1606 en de kroniek van Ampzing blijkt. 
Hun armoede werd overigens niet langer op zichzelf als heilig of deugdzaam be-
schouwd. Terwijl voor de moderne devoten een armoedige levenswijze gold als 
oefening in nederigheid en gehoorzaamheid en oud-scholieren van de Latijnse 
school, wellicht ook onder invloed van het gedachtegoed van de broeders, hun 
vroegere bedelbestaan nog afschilderden als een manier om zich moreel te vormen, 
werd deze vanaf de zestiende eeuw afgeschilderd als een goddelijke beproeving. 
Wie ermee te maken kreeg diende zijn toestand met de juiste instelling te dragen, 
dat is: geduldig en lijdzaam. 

Bovendien behoorden zij een christelijk leven te leiden. Van armen die om steun 
aanklopten bij de wereldlijke en kerkelijke autoriteiten werden woon-, leef- en fa-
milieomstandigheden uitgebreid gecontroleerd. Buurtbewoners moesten toezicht 
houden op de leefwijze van bedeelden in hun directe leefomgeving en eventueel 
misbruik melden. Het stadsbestuur maakte dus gebruik van bestaande sociale ver-
banden om de steunontvangende armen te controleren. Tegelijk paste dit monito-
ren van hun levenswijze in het ideaal van de stad als christelijk lichaam. Wilden be-
deelden als armen van Christus worden beschouwd, dan moesten zij een christelijk 
leven leiden. De oude arme mannen die te zien waren geweest tijdens de wedstrijd 
van 1606 voldeden aan die eis. Bovendien betuigden zij na de ervaren milddadigheid 
hun dankbaarheid aan God en hun weldoeners. Ook dat paste bij hun plaats in het 
stedelijk lichaam. De spelen van 1606 laten zo tevens zien hoe deze armen fungeer-
den als voorbeeld voor degenen die nu nog aan de veilige kant stonden, iets wat we 
eerder vaststelden voor prenten en toneelstukken van humanisten als Coornhert 
en Macropedius. Niemand immers was gevrijwaard van het risico van armoede. 

9    Van Eijnatten & Van Lieburg 2005, 188-189.
10   Zie ook: Frijhoff 2009, 42, 45.
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Hybridisatie

In de drie delen zijn enkele grote lijnen getrokken, waarbij noties, metaforen en 
persoonstypen gekwalificeerd werden als laatmiddeleeuws of humanistisch, ka-
tholiek of protestant. Uit de casestudies is naar voren gekomen dat de grenzen 
tussen deze begrippen niet altijd scherp te trekken zijn en dat ogenschijnlijk te-
genstrijdige denkbeelden en praktijken op het niveau van individuele gelovigen 
gecombineerd werden. Als humanistisch te karakteriseren opvattingen inzake be-
delarij bleken samen te kunnen gaan met de wens op een traditionele manier be-
graven te worden, inclusief de ongedifferentieerde uitdeling van aalmoezen (Pieter 
Utenhage in Haarlem). En het vervullen van het katholieke priesterschap sloot het 
maken van kritische opmerkingen over openbare uitdelingen in de pre-reformato-
rische periode niet uit (Willem Molius in Den Bosch).

Deze vermenging kan beschouwd worden als een proces waarvoor Peter Burke 
de term ‘hybridisatie’ gebruikt.11 Zulke hybridisatie ontstaat als gevolg van bewus-
te en onbewuste keuzes die historische figuren op verschillende levensterreinen 
maken. Daarvoor grijpen zij terug op het reservoir aan praktijken, tradities en no-
ties dat op een bepaald moment in een bepaalde plaats beschikbaar is.12 De kwali-
ficatie van een persoon, praktijk of artefact als ‘hybride’ is dan ook niet zozeer een 
aanduiding voor een ‘tussenvorm’, de voorloper die de overgang naar een nieuw 
tijdperk inluidt of een restant uit een voorbije periode. Natuurlijk kunnen cultu-
rele verschuivingen en veranderingen de uitkomst zijn van een dergelijke hybridi-
satie. Veel meer echter vestigt de notie de aandacht op de – vanuit het perspectief 
van de hedendaagse onderzoeker soms tegenstrijdige – variaties in vormen en in-
houden die in een bepaalde periode naast elkaar bestonden, gecombineerd werden 
en ook in een persoon verenigd konden zijn

In de praktijk van alledag zal een dergelijke vermenging of hybridisatie van oude 
en nieuwe activiteiten zich veel vaker hebben voorgedaan. Mensen maakten ge-
bruik van de beschikbare begrippen en praktijken en maakten in dit opzicht ver-
schillende keuzes. Dit geldt met name ook voor de zestiende eeuw, een periode 
waarin verschillende en soms ook uiteenlopende ideeën en beelden over armen, ar-
menzorg en liefdadigheid in omloop waren.

11   Burke 2004. 
12   Ibidem; Frijhoff 2003; Burke 2005, 35-52. 
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Summary
Members of one body
Representations of the poor, poor relief and charity in the Northern 
Netherlands 1300-1650

In pre-modern towns, solidarity between rich and poor inhabitants was just like in 
modern-day societies not a self-evident phenomenon. People had to be driven to 
give to charity. This study examines how government authorities, the church and 
other institutions in late medieval and early modern towns encouraged and moti-
vated people to take social responsibility. These motivations are placed in the con-
text of developments in the representations of the poor, poor relief and charity. 
How were poor people and poor relief depicted and represented and how did these 
images and notions develop over time? And was there a change in the way charity 
was presented, from being considered a private and religious duty to being seen as 
a more communal or civic responsibility?

To answer these questions, this study analyses several literary, educational and 
historiographical texts that discuss topics such as poor relief, charity and poverty, 
with a focus on the towns of Haarlem, Deventer and Den Bosch. Several of these 
texts responded to potential arguments against charity, presented exemplary fig-
ures and used appealing images and metaphors. A long-term analysis was com-
bined with three case studies in order to detect continuity and change (a diachron-
ic perspective) and to illustrate the role and significance of ideas about charity in 
a particular town and period (a synchronous perspective). To examine the long-
term developments, three categories of recurring notions, metaphors and charac-
ters were selected: (1) the works of mercy, (2) positive and negative exemplary fig-
ures of benefactors and merciless despisers of the poor, and (3) representations of 
‘the poor’ in texts and pictures. The three case studies deal with three writers: the 
priest Willem Molius (ca. 1500-1565) living in Den Bosch, the rhetorician Louris 
Jansz (ca. 1520-ca. 1589) in Haarlem, and the minister Jacob Revius (1586-1658) in 
Deventer. These men wrote about charity and poor relief in their historiographical 
and literary works and were also connected to one of the poor relief institutions in 
their home town. As such they illustrate how notions about charity were used in 
practical situations.

Late medieval charity belonged to the religious domain. Poor relief played a cru-
cial role in the vertical relationship between the individual believer and God. As the 
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most important touchstone on Judgement’s day, a record of charitable deeds sig-
nificantly influenced one’s position in the hereafter. Simultaneously, charity was 
practised in the here and now, in the horizontal relations with fellow human beings.

The works of mercy, as formulated in the gospel according to Matthew, were 
pre-eminently suited to express and illustrate this intertwining of religious and so-
cial action. They explicitly connect the practice of charity during one’s earthly life 
to one’s place in the hereafter. From the foundation of the first hospitals in the 
towns of the Northern Netherlands toward the end of the thirteenth century, sev-
eral groups and institutions referred to the works in diverging contexts. Late me-
dieval catechetical texts cited the notion to point out to their reading and listening 
audiences that charity was a religious duty. This duty has to be performed with an 
inner feeling of compassion and empathy with the conditions of the poor. From 
the fifteenth century onwards hospitals and the so-called Tables of the Holy Ghost 
decorated their locations with paintings and sculptures of the works of mercy. 
They served to encourage people’s generosity and place the poor relief activities in 
a religious perspective. Humanist treatises and prints depicted the works of mercy 
as the expression of the inner virtue of caritas. Performing charity was hence part 
of an active life in service of the community.

When we take a closer look at the actual poor relief arrangements, we can see 
how groups and individuals adopted and assimilated the notion of the works of 
mercy to their own local circumstances. In the Gospel, for instance, Jesus men-
tions ‘the least of [his] brothers’ as the recipients of the works of mercy. In the late 
medieval and early modern practice this rather inclusive description of worthy re-
cipients was narrowed down; the accessibility of various provisions was restrict-
ed to the local poor from the town, neighborhood or parish. In addition, while 
the works of mercy implies a face-to-face interaction between a benefactor and 
the poor, the notion was also used and adapted to frame alternative poor relief ar-
rangements. The plays that were performed during the Haarlem rhetorician festi-
val of 1606 provide some interesting examples of this. On the stage, for instance, 
characters performed the works of mercy not only in interaction with the poor, 
but also indirectly, through the intermediary of characters representing the town 
magistrate. The traditional works were put in practice by providing the magistrate 
with the necessary means to help the poor, that is: to establish a new institution as 
part of the restructuring of the town’s poor relief system. Together, the individual 
citizen and the urban authorities devoted themselves to the help of the urban poor. 
Citizens engaged in individual charity and provided the magistrate with the neces-
sary income to finance poor relief provisions. The magistrate, in turn, distributed 
these gifts to the worthy poor. The traditional notion of the works of mercy al-
lowed authors to frame current events and new developments in religious terms. 
In doing so, they could provide a kind of legitimacy to new constellations and al-
ternative poor relief arrangements.
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The Reformation didn’t really complicate the exemplary use of the works of 
mercy, though the idea that good works could influence one’s position in the here-
after was problematic for many Protestants. Sermons and catechetical works dis-
cussed extensively the complex relationship between faith, grace and good deeds 
and addressed the questions raised by the doctrine of justification by faith alone. 
Why, for instance, was it necessary to perform good deeds or the works of mer-
cy if they did not have any effect on one’s place in heaven? And, how to interpret 
the scriptural passages suggesting a causal relationship between performing charity 
and the salvation of the soul? During the Haarlem contest of 1606 several cham-
bers of rhetoric raised this issue in their plays and formulated counter-arguments. 
It appears from these plays that by taking a different theological framework, au-
thors could still use the eternal salvation of the donor as a key argument to stir 
people to charity.

Another way to motivate people to charity was the presentation of exemplary 
characters. By using exemplary figures one could show how abstract notions and 
virtues translated into real actions. In addition, the narrative form of exempla of-
fered the possibility to stage the consequences of certain choices. Characters, such 
as the Rich man – the adversary of the poor Lazarus in the Biblical parable (Luke 
16:19-31) – or Tobias, were part of a long tradition in speaking about charity. They 
were useful as long as the conventions connected with their character and storyline 
supported the proposed lessons about charitable giving.

The introduction of new exemplary characters could indicate the emergence of 
new points of interest and of changing opinions. To give an example, the popular-
ity of the Good Samaritan in the sixteenth century coincides with the growing in-
terest in the active, virtuous life in service of the community and the ongoing ‘desa-
cralization’ of poverty. The new Protestant congregations reverted to the old ideal 
of the early Christian communities to stimulate solidarity between rich and poor 
parishioners and between fellow believers elsewhere. Also outside the church this 
exemplum was used, for instance during the Haarlem rhetorician contest of 1606. 
It had to convince people from in- and outside Haarlem to contribute to the costs 
of the new old men’s home. After all, they were members of the same community.

The growing importance of the idea of poor relief as a collective duty appears 
also in the statements about the correct use of money and possessions. The Day 
of Judgement, on which every individual believer had to account for his spending 
habits, remained an important perspective. However, from the sixteenth century 
onwards, there is a growing attention for the effects of one’s money decisions on 
the welfare of the collective. When the rich refused to share their wealth with the 
poor, they would be punished in the hereafter. But God also punished entire com-
munities where greedy and self-interested people neglected the poor. In this way, 
not only the actions of town officials, but also those of other groups were directly 
connected with the collective well-being. Of course, people had to save for their 
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own retirement and carried responsibility for their children, old parents and other 
relatives. This financial burden, however, was no excuse for neglecting one’s duty 
to the weak members of the wider community.

Who were these weak members? And how were they represented? It is clear that 
not all poor were considered to be equally worthy of receiving charity. Lacking 
the basic necessities of life was an essential condition to qualify for poor relief, but 
it was not the only requirement. Criteria such as the cause of one’s poverty, good 
moral standing, attitudes to one’s miserable condition and, especially, one’s rela-
tion to the potential giver were at least as important.

Late medieval poor were often described as pauperes Christi or ‘members of 
Christ’. This expression was also used to describe religious men and women who 
had voluntarily renounced their wealth to practise virtues such as humility and 
the renunciation of worldly things. Like those who lived a life of voluntary pov-
erty, the involuntary poor had to pray for the souls of their benefactors and per-
form religious tasks. In admonitions to charity they were depicted as the connec-
tion between heaven and earth: giving to the poor was tantamount to giving to 
Christ Himself. These religious images were of course not the only representations 
of the poor and poverty that circulated in the fourteenth and fifteenth century. 
In some texts poverty is described as the result of a sinful life or foolish conduct. 
Authors warn their readers against such behaviour and dissuade them from help-
ing these kinds of people. In addition, town magistrates regularly took measures 
against ‘foreign’ beggars and restricted the accessibility of several provisions to the 
poor of the town or parish. The distinction between worthy and unworthy poor 
was certainly not an invention of the early modern period.

However, this said, it does seem that this division became a more convention-
al and influential classification during the sixteenth century. It is striking, for ex-
ample, how in several genres extensive descriptions explained the differences be-
tween true and false poor. On the one hand, the image of the ‘true poor’ became 
more specified and defined. His counterpart, on the other hand, was dismissed as 
a fraud and profiteer who, like thugs and criminals, corrupted the urban commu-
nity. Along the growing desire to distinguish between worthy and unworthy poor, 
there was a mounting fear of deception. A number of genres dealt with fraudulent 
beggars, describing in great detail the masquerades and tricks by which these im-
posters deceived the good and trusting citizen.

The negative images of the poor described above were not the only ones that cir-
culated in the sixteenth and seventeenth centuries. Around 1600, some poor were 
still called ‘members of Christ’ and they were described in religious terms. The 
increasing critique on sixteenth century mendicants and the Protestant denial of 
poor people’s mediating function between individual believers and God resulted 
in a ‘desacralization’ of poverty. Interestingly, however, these developments did 
not render the old religious metaphors and notions meaningless, for they were still 
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used to describe and represent the worthy poor. Several examples can be found in 
the contributions to the Haarlem rhetorician contest of 1606 which described the 
worthy old men as living members of Christ on earth or ‘Christi members’. These 
phrases did not so much express an idea of sacred poverty or poverty as an object 
of virtue, but much more an Christian attitude towards this miserable situation. In 
addition, these expressions were part of a broader complex of notions and images 
that served to create a relationship between the poor and their potential benefac-
tors. Both were brothers and sisters in Christ and members of the same Christian 
community.

Around 1600, requests for alms attributed to the worthy poor several charac-
teristics in order to emphasize the similarities between benefactors and those re-
lying on their charity. Both lived in the same town or were members of the same 
Church. They shared similar moral qualities and a common history. Furthermore, 
both rich and poor were exposed to the same vicissitudes and dangers of life. In un-
certain times everyone risks poverty and could lose their money and possessions in 
a single day. From this perspective, contributing to poor relief institutions was to 
some extent even presented as a kind of insurance.

Finally, the three case studies show how these notions, metaphors and exempla-
ry characters were used in practice and in specific circumstances. The priest Wil-
lem Molius, living in Den Bosch gave in his chronicle a very lively account of the 
civic poor relief institutions, merging old wisdoms, traditional concepts and criti-
cal observations of current affairs. The Haarlem rhetorician Louris Jansz, regent of 
a home for poor boys, urged his fellow citizens to take responsibility for their poor 
neighbours, using humanistic motives and ideas in his plays. The poems and town 
chronicle of the reformed minister Jacob Revius show how the body metaphor was 
used to urge for solidarity with members of the Deventer Protestant congregation 
and, especially, also with fellow believers in foreign countries.

Furthermore, the case studies show how individual believers could combine 
seemingly contradictory ideas and practices. Catholic priesthood could coincide 
with a critical stance towards the public distribution of wealth, and the human-
ist denunciation of begging could go side-by-side with the wish for a tradition-
al Catholic funeral. This intermingling can be considered as a form of what Peter 
Burke called ‘hybridization’, resulting from the conscious and unconscious choic-
es that historical actors made in different areas of life. People deployed the availa-
ble repertoire of concepts and practices and could make different choices. This ap-
plies in particular to the sixteenth century, an era in which several and sometimes 
diverging ideas and images circulated about the poor, poor relief and charity.

Met dank aan Jasper van der Steen voor zijn correcties en commentaar.
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Geraadpleegde teksten en afbeeldingen gerelateerd aan Deventer, Haarlem en ’s-Hertogenbosch. 
Per stad chronologisch geordend.
Deventer

Geert Grote, ca. 1371 
 Geraadpleegde editie: Gerardi, Magni, Opus contra magna edificia superflua ac constitutiones 

falsas, principaliter contra tvrrim traiectensem. R. Hofman ed., Gerardi Magni, Opera omnia I 
(Turnhout 2003) 775-806.

Kroniek van het Meester-Geertshuis te Deventer [1456-1485]
 Geraadpleegde editie: Man, D., de, Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden 

zusteren, naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven (’s-Gravenhage 1919).
Scriptum de magistro Gherardo Grote [1458-1459]
 Geraadpleegde editie: Dumbar, G., Analecta seu vetera aliquot scripta inedita I (Deventer 1719) 

1-87.
Levensbeschrijvingen Geert Grote e.a. [tweede helft 15e eeuw]
 Geraadpleegde editie: Brinckerinck, D.A., ‘Biographieen van beroemde mannen uit den Deven-

ter-kring’, Archief van het Aartsbisdom Utrecht 27 (1901) 410-423; 28 (1902) 1-37, 225-276, 321-
343; 29 (1903) 1-37.

Heymerick 1476
 Geraadpleegde tekst: Bedaux, J.C., ‘Het middeleeuws Deventer bezongen door Arnold Heyme-

rick’, Deventer Jaarboek 22 (2008) 7-20, aldaar: 10-17. 
Heymerick 1482 
 Geraadpleegde editie: Schröder, F., ‘Ars mendicandi. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelal-

terlichen Schülerbettels’, Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 18 (1925) 124-145; aldaar: 
133-145. 

Dialogus seu Collationes Salomonis et Macrolphi [1485-1487]
 Dialogus seu Collationes Salomonis et Macrolphi (Jacobus van Breda; Deventer [1485-1487]) KB 

Den Haag, 170 G 123.
 N.B. In de jaren tachtig en negentig verscheen dit boekje verschillende keren bij zowel Jacobus 

van Breda als Richard Pafraet. 
Kolde [1492-1500]
 Geraadpleegde druk: Kolde, Dietrich, Kerstenspiegel (Christiaen Snellaert of Henrik Eckert van 

Homberch; Delft [1493-1500]). KB Den Haag, 150 E 16.
 N.B. De druk die tussen 1492 en 1500 bij Richard Pafraet in Deventer verscheen is niet in Ne-

derlandse collecties aanwezig.
Boec van Sidrac 1496
 Geraadpleegde tekst: Boek van Sidrac. J.F.J. van Tol ed. Het boek van Sidrac in de Nederlanden 

(Amsterdam 1936).
Butzbach 1506
 Geraadpleegde editie: Butzbach, Johannes, Odeporicon: zweisprachige Ausgabe: [eine Auto 

biographie aus dem Jahre 1506]. A. Beriger ed. (Wienheim1991).
Tobiae liber ca. 1515
 Tobiae liber continens plurima bene vivendi precepta (Albertus Pafraet; Deventer ca. 1515). UB 

VU Amsterdam, XC.00396.-.
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Murmellius 1515
 Geraadpleegde tekst: Groenland, J., Een humanist maakt school: de onderwijsvernieuwer Joan-

nes Murmellius (ca. 1480-1517) (s.l.; s.n. 2005) 53.
Revius 1630; 1634
 Geraadpleegde editie: Revius, Jacobus, Over-ysselsche sangen en dichten. W.A.P. Smit ed. 2 dl. 

(Amsterdam 1930-1935).
 De eerste druk verscheen bij Sebastiaen Wermbouts in Deventer; de tweede bij Frans de Heger 

in Leiden.
Van Veen 1642
 Van Veen, Ian, Zinne-beelden oft Adams Appel (Everhard Cloppenburgh; Amsterdam 1642). 

UB UvA, 077-33.
Revius 1651
 Revius, Jacobus, Daventria illustrata, sive historiae urbis Daventriensis, libris sex. Perducti usque 

ad annum a nato MDCXLI (Pieter Leffen/Willem Christiaens van der Boxe; Leiden 1651).
 Geraadpleegde editie: Revius, Jacobus, Licht op Deventer: de geschiedenis van Overijssel en met 

name de stad Deventer, V en VI. A.W.A.M. Budé, G.T. Hartong en C.L. Heesakkers eds. (Hil-
versum 1995 en 1998).

Haarlem

Des conincs summe 1484 
 Summe le roy of des conincs summe. Ende leert hoe dat men de sonden biechten ende beteren sal 

(Jacob Bellaert; Haarlem 1484). KB Den Haag, 168 [G] 32 [1].
Der zielen troost 1484
 Der zielen troost (Jacob Bellaert; Haarlem 1484). KB Den Haag, 168 E 6.
Tobias 1486 
 Collacie vanden goeden Tobias en zijn zoon (Johannes Andreae; Haarlem 1486). KB Den Haag, 

185 G 35.
Prentenreeksen Coornhert en Van Heemskerck 1549-1555
– Dirck Volckertsz Coornhert naar ontwerp van Maarten van Heemskerck, barmhartige Sama-

ritaan verzorgt de wonden. Uit de serie Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, gravure 
(Haarlem 1549) Amsterdam, Rijksmuseum.

– Dirck Volckertsz Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De zes Werken van barmhartig-
heid en het laatste Oordeel, gravure (Haarlem 1552) Amsterdam, Rijksmuseum.

– Dirck Volckertsz Coornhert naar ontwerp van Maarten van Heemskerck, De lof der degelijke 
huisvrouw, gravure (Haarlem 1555) Amsterdam, Rijksmuseum.

– Dirck Volkertsz Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De triomf van Tobias. Uit de serie 
Patientiae Triumphus, gravure (Haarlem 1559) Amsterdam, Rijksmuseum.

Louris Jansz [1559-1583]
– Vrou Lorts. Trou moet blijcken, boek D, f. 29r.-35r.
– Van Goodts Ordinancij. Trou moet blijcken, boek D, f. 67r.-81v. 
 Voltooid in 1583.
– Meest Al verjaecht Neering. Trou moet blijcken, boek D, f. 82r.-94r.
– Goetheijt, Lijefde en Eendracht. Trou moet blijcken, boek D, f. 152r.-166v.
– Meest Al die om Paijs roepen. Trou moet blijcken, boek E, f. 139v.-152v.
 Geschreven in 1559.
– Het Cooren. Trou moet blijcken, boek F, f. 1r. 18v.
 Voltooid in 1565.
– Van Twee Rabbouwen. Trou moet blijcken, boek I, f. 56r.-67r. 
 Geraadpleegde edities: Behalve voor Het Cooren is de bronnenuitgave van de collectie van Trou 

moet blijcken gbruikt: Trou moet blijcken: bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse Rede-
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rijkerskamer ‘De Pellicanisten’. W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers, F.A.M. Schaars eds. 8 dln. 
(Assen/Slingerberg 1992-1998).

Jansz, Louris, Een spel van sinnen beroerende Het Cooren (1565). WM.H. Hummelen en G.W.R. 
Dibbets eds. (Zutphen 1985).

Schonaeus 1570
 Geraadpleegde druk: Schonaeus, Cornelius, Terentius Christianus, sive comoediae duae. Teren-

tiano stylo conscriptae. Tobaeus. Iuditha (R. D[exter]; Londen 1595). UB Leiden, EEBO collec-
tie.

Coornhert 1582
 Geraadpleegde editie: Coornhert, Dirck Volckertsz, Comedie vande Rijckeman. P. van der 

Meulen ed., Het roerspel en de comedies van Coornhert (Leiden 1955).
Coornhert 1582 
 Coornhert, Dirck Volckertsz, Vant loeye leckere leven, wert hier die const constich beschreve. 

Pandulphus Collenutius, wten Latijn rijmsgewijs nagheboetst in Neerlantsche talen door D.V. 
Coornhert (Haarlem 1582). UB Leiden, 1497 F 33: 2. 

Coornhert 1586
 Geraadpleegde editie: Coornhert, Dirck Volckertsz, Zedekunst dat is wellevenskunste: vermids 

waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst be-
schreven int Neerlandsch. Bruno Becker ed. (Leiden 1942). 

  N.B.: In 1596 verscheen een tweede druk bij Barent Adryaensz in Amsterdam. In 1630 werd de 
tekst opnieuw uitgegeven. 

Coornhert 1587
 Geraadpleegde editie: Coornhert, Dirck Volckertsz, Boeven-tucht. A.-J. Gelderblom en M. 

Meijer Drees eds. (Muiderberg 1985).
Copius 1588
 Copius, Balthasar, Vier ende vijftich predicatien ouer den christelijcken ende in Gods woort ghe-

gronden catechismus (Gilles Rooman; Haarlem 1588). UB UvA, OTM: OK 71-62. 
Taffin 1591 
 Taffin, Jean, Vermaninghe tot liefde ende aelmoesse. Ende van de schuldighe plicht ende troost 

der armen (Gilles Rooman; Haarlem 1591). UB UvA, OTM: OK 63-6071 (3).
Jacobi 1596 
 Jacobi, Heyman, Gheneuchelijcke, eerlijcke, ende profijtelijcke propoosten (Gilles Rooman; 

Haarlem 1596). UB UvA, OTM: O 60-436 .
Collectie Trou moet blijcken [ca. 1600]
 Geraadpleegde editie: Trou moet blijcken: bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse Rede-

rijkerskamer ‘De Pellicanisten’. W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers, F.A.M. Schaars eds. 8 dln. 
(Assen/Slingerberg 1992-1998).

– Sommich Mensch en het huijs van Nering. Boek C, f. 1r.- 18v. 
 Opgevoerd in Haarlem na de Satisfactie (1577). Geschreven door Pieter Aelbertsz., factor van de 

Haarlemse kamer De Pellicaen (= Trou moet blijcken). 
– De Rijcke Wrecke ende Lazarus. Boek C, f. 39r.-46v.
 Opgevoerd in 1597 tijdens het Zandvoortse rederijkersfestival door de Haarlemse kamer De Pel-

licaen.
– De seven wercken van Barmherticheijden. Boek C, f. 26r.-38v.
 Opgevoerd in 1597 tijdens het Zandvoortse rederijkersfestival door de Hoornse kamer De Rode 

Angieren en in 1606 door de Haarlemse kamer De Pellicaen.
– Christum liefde bewijsen. Boek C, f. 62v.-85v.
 Opgevoerd in 1597 tijdens het Zandvoortse rederijkersfestival door de Dordtse kamer De Fon-

teynisten. 
– Mennich Eenvoudich Mensch soect lijefdebewijs. Boek E, f. 155r.-167r.
 Geschreven door Jan Prins, factor van de Haarlemse kamer De Wijngaertrancken (= Lieft Boven 

Al). Opgevoerd in 1597 tijdens het Zandvoortse rederijkersfestival door diezelfde kamer. 
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– Menich Mensch en Onversadelijcke Begeert. Boek N, f. 27r.-50v.
Const-thoonende Iuweel 1607
 Const-thoonende Iuweel. By de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 

’t licht gebracht […] (Zacharias Heyns; Zwolle 1607). UB Groningen, E 251 A; UB Leiden, 1497 
C 35: 1.

Schonaeus 1607 
 Schonaeus, Cornelius, Fabula comica, in commendationem aedificij, egenis senibus Harlemi ex-

truendi (Zacharias Heyns; Zwolle 1607). UB Leiden, 1366 G 14: 2.
 Opgevoerd tijdens het Haarlemse rederijkersfestival van 1606. 
Fielen vocabulaer 1613
 Der fielen Rabauwen, Bedelaren (Ofte der Schalcken) vocabulaer (Vincent Casteleyn; Haarlem 

1613). KB Den Haag, KW 654 C 45.
Ampzing 1621
 Ampzing, Samuel, Het lof der stadt Haerlem in Hollandt (Adriaan Rooman; Haarlem 1621). UB 

Leiden, 1204 B 29.
Ampzing 1628
 Gebruikte editie: Ampzing, Samuel, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland: in rijm 

bearbeyd ende met veele oude ende nieuwe stucken [...] verklaerd ende bevestigd. Opnieuw uit-
gegeven en ingeleid door G. H. Kurtz (Amsterdam 1974).

Coornhert 1630 
 Coornhert Dirck Volckertsz, ‘De Koopman’. Opgenomen in: II.Deel van Dieryck Volckertsz. 

Coonherts Wercken (Jacob Aertsz Colom; Amsterdam 1630). 
Schrevelius 1648
 Schrevelius, Theodorus, Harlemias, ofte, om beter te seggen, de eerste stichtinghe der stadt 

Haerlem, haer toenemen en vergrooting der selfden […] (Thomas Fonteyn; Haarlem 1648). UB 
Leiden, 1015 G 5.

’s-Hertogenbosch

Van Os 1523
 Geraadpleegde editie: Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant 

van Adam tot 1523. A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, J.G.M. Sanders en G.A.M. van Syng-
hel eds. (Den Haag 1997).

Macropedius 1541, 1542, 1545
 Geraadpleegde editie: Macropedius, Georgius, Lazarus mendicus. A.F.M. Bussers ed., Lazarus 

mendicus Georgii Macropedii. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling, inleiding en commen-
taar (Leiden 1992).

 In 1542 en 1545 verschenen in Den Bosch nog twee drukken, namelijk bij Jan Scheffer en bij Jan 
van Turnhout.

Molius ca. 1550
 Geraadpleegde editie Kroniek van Molius: een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschie-

denis van zijn stad. J.A.M. Hoekx e.a. eds. (Den Bosch 2003).
Cuperinus ca. 1558
 Geraadpleegde editie: Cuperinus, Albertus, ‘Die chronicke vander vermaerder ende vromer 

stadt van Tsertogenbosch’. C.R. Hermans ed., Verzameling van kronyken, charters en oorkon-
den betrekkelijk de stad en meijerij van ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1848) 1-395.

Vladeraccus 1598
 Geraadpleegde editie: Vladeraccus, Petrus, Tobias (1598) M. Verweij ed. With an introduction 

and commentary (Leuven 2001).
Van Oudenhoven 1649
 Van Oudenhoven, Jacob, Beschryvinge der stadt ende meyerye van ’s-Hertogen-bossche (Broer 

Jansz; Amsterdam 1649). UB Leiden, 1012 C 37.
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