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Hoe te bespa ren in de armenzorg?
Gent, 1551 - 1552

Luc Devriese
I n het schepenjaa r 1551- 1552 gaf het G entse gemeentebest u u r gevormd
door de edele heren eerste e n tweede schepen va n de Keu re Anthe u n is de
Baenst en Jan va n D ixm ude m et hun 'mede ghesellen in wette', aan de toen
nog niet zo lang geleden opgerichte a rmenka mer ( 1535) twee niet mis te
versta ne raadgevi ngen mee 'ter verlichti nghe' va n de laste n .
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M aatregelen
Om te beginnen 'recommende ren' d e schepenen dat 'de aerme kinderen
ghestelt moghen werden ten dienste va n de goede lieden ende tot eenighe
neeringhen besondere tot metsen, tem meren, ticheldecken, ca uschiedene
ende diere die men m eest te beseghen heeft'. De i n dienst gestelde kinderen
kregen kost en inwoon b ij hun werkgevers. Va ndaar dat d it kon gebe u ren met
de u itdru kkelij k verwoorde bedoeling 'om m e besparene 't incommen va nder
selver camere tot by den wintere'. Da n l iggen de werkza a m heden va n hoofd
zakelij k de bouwsector stil en de te werk gestelde kinderen va llen opnieuw
ten laste va n de armenka mer.
Het tweede p u nt betrof d e m a n ier va n vergoede n . De gouverneu rs van de
ka mer kregen het advies 'dat zy ... gheene aelmoesenen en gheve in gelde,
nemaer in broode, caes, bier oft andere daervoren sprekende' (gelij kaard i
ge). O pdat niemand en ige twijfel zou koesteren geeft de ordonna ntie va n de
schepenen tot besl uit nog d e reden aan om zo te handelen : Ten fyne (ten
ei nde, opdat) de sca mele kind eren ende h uysvra uwen moghen by der ael
moesen ghesustineert werden en 't g helt by den mans nyet verd roncken ofte
andersins qualic verdaen'.
De schooiers, deugn ieten e n land lopers . . . die moesten voora l buiten de poor
ten gehouden worden. Het document u it 1704 (Stadsarchief Gent) getoond
in d e afbeelding 1 hierbij hoeft een nadere u itleg. De tekst had evengoed uit
een andere stad ku nnen komen.
H et klinkt ons a nno 2014 vertrouwd i n de ore n .
Achtergrond
De 'caemere va n den ghemeenen aermen deser stede', voorloper va n het
h u idige OCMW, was een stedelij ke instelling gevormd in de n ieuwe tijdgeest.
De 'ghemeene' a rmen wa ren de behoeftige die ten laste va n de gemeen
scha p vielen.
Responsa bi lisering en d isci p l i ne ring wa ren aan de orde. Bedelaars en land
lopers werden figu u rl ij k en soms ook letterlijk gebra n d merkt. Ze werden als
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gevaarlij k voorgestel d . H u man isten, en n iet va n de m insten zoa ls E rasm us,
Thomas More en Juan luis Vives, bestempelden 'ledigheid' a ls de moeder
va n a l le ondeugden en pleitten voor verplichte tewerkstel ling. Ook a l erken
den ze dat de arme su kkels eigenlij k slachtoffers wa ren, er moest h a rd te
gen opgetreden worden. De grote religieuze hervormers deden n iet onder.
Luther, Zwingli en voora l Ca lvij n stelden a rbeid voor als een socia le plicht,
zelfs als een manier om God te d ienen. Het was een religieuze plicht. Aa n
katholieke zijde dacht en ageerde de contra reformatie in dezelfde geest. De
verheerlijking va n de a rbeid, ooit het verachtelij ke lot va n de slaven, was aan
het ontstaan . . . en d u u rt onverm inderd verder tot in onze tijd
De centrale overheden vervaardigden richtlijnen ter za ke u it (voor de Neder
landen in 1531). I n het tweede kwa rt va n de zestiende eeuw, een tijd va n ta l
rijke hongersnoden en hongerrevolten, werden in tienta llen West-Europese
steden bedeli ngsystemen i ngericht. Opmerkelij k is wel dat d ie hele mentali
teitswissel zich voltrok i n na uwelijks e n kele decennia en dat in verschillende
landen en godsdienstva rianten. Het verliep q uasi gelijktijd ig en werd overa l
vrijwel even snel in de pra ktij k geb racht.
Het Gentse voorbeeld kadert helemaal in die stroming. lis et a l . ( 1985) sch rij
ven : 'De overweldigende meerderheid va n de stadsbesturen in West-Europa
huldigde hetzelfde principe. Haast overa l werden de pau perkinderen tewerk
gesteld of gingen in de leer bij a m bachtsmeesters, wa n neer ze de geschikte
leeftijd hadden bereikt - in de meeste geva llen zonder geldelij ke vergoedi ng'.
Dit werd per stad geregeld door een officiële stedelijke instelling, de armen
ka mer die nauw bij het sta dsbestuur aanleunde.
Vestigen we er nog de aa ndacht op dat ook de meisjes door de a rmenkamer
aan het werk gezet werden, voora l als spinsters en ka ntklossters. Een regle
ment u it 1744 stipu leert dat ze in de a rmenschool ongeveer 11 u u r per dag
moeste n werken. Voor de jongens kon het nog op iets helemaal anders u it
draaien : de 'Bla uwe Jongensschool' aan de Ba rrestraat (toen Roska mstraat)
had als tweede bena ming 'School va n Oost-lndiën' (Verlinden, 1970). De po
ver betaa lde bemanningen va n de schepen op de risicovolle la nge omvaart
werden onder dwang en bepaald niet zachtzin nig, onder andere va nuit der
gelijke instelli ngen samengestel d . Buiten de eigenaardige naam vonden we
voor wat de Gentse school betreft wel geen aa nwijzingen daa rvoor. I n de
18de eeuw gingen de jongens uit de a rmenschool en het weeshuis voora l in
de leer bij timmerl ieden, kleer- en schoe n m akers.
Precies dezelfde tijdgeest vinden we bij Justo Billiet, welgestelde l i n nenhan
delaar wonende in het nog bestaande huis Sa mson (H oogpoort), schepen en
'politijemeester' (spreek u it 'pol itie' : toezichter op privé en publ ieke bouw
werken) van de stad Gent in de periode 1659 - 1667. Va n zij n in ha ndsch rift
bewaard gebleven notities ( Politijeboecken, Stadsarch ief Gent) werden enke
le fragmenten uitgegeven, ondermeer een besch rijving va n '. . . de groote ver
a nderijnghen in beternisse' die Gent in de periode 1500 - 1662 onderging.
Een niet onbelangrijke plaats daarin is voorbehouden aan het voornemen
een 'Tuchthuys ende Spi n huys' te bouwen. Ook hier wordt de opbrengst va n
de producten 'va n meerder proffijct' door de 'tuchtbouven' voortgebracht,
als bela ngrijk voorgesteld. Dat de a uteur va n het gesch rift zelf textielha nde-
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laar was, blijkt u it zij n voorstel . H ieronder de tekst volu it, m et tussen haakjes
hier en daar een woordje uitleg.
'Maer het alderschoonste werk va n a l les ende daer de politije (stadsbestuur)
ove r zal worden ghecroont, za l zij n na het vol maecken ende voltrecken het
lanck loffelick dessei n (voornem e n) va n het Tuchthuijs ende Spinhuijs deser
stede om de jonghe w ul psche bedelaers te temmen ende te leeren werc
ken, neffens een deughedelick leven, a lsmede de vremde bedelaers ende
vageabonden, 't sij mans ofte vrauwen, door sch riek. ende vreese de stadt
te schauwen, waertoe a l l e godsvruchtige persoo nen ende nota ble burghers
gheerne sullen contri bueren, om d e noodighe middelen daer toe te provi
deeren, den a l reeden ghemaeckten bauw va n a l l e noodighe meubels ende
h u ijsraedt te stofferen, dat onder d e d i rectie d a e rtoe twee cloecke hoofden,
man ende wijf (t'saemen ghetra u wt sij nde), te gouverneeren, ende de be
slooten (opgeslote n ) tuchtbouve n door d e deught ende neerstighen aerbeijt
te corrigieren, door het weven va n l ijnwa eten, raspen va n ha udt ofte andere
slavelicke aerbeidt va n meerder p roffijct, waertoe men de jonghe meijssens
ende vra uwe n za l leeren hekelen ende spin nen, naijen ofte breijen, de jong
hens lee ren ba bijnen ende spoelen ofte a nder werck naer h u n n e jonckheidt
ende sterckheidt; wandt dese tu chtbouve n en connen geen beq uaemer ma
nufacturen leeren ofte maecken a ls l ij ( n ) maete n, daer de zelve ghemaeckt
sijnde ('t sij fij n ofte grof, breedt ofte s m a l ), connen dadelick, naer hu nnen
prijs vercoopen ende in geldt vera nderen dat soo met a nder m an ufacturen
niet en can gheschieden.'
36
�....
�
..

lbo�cn blo�t glJtO�bon�

9illli�ia!:!'!I. �c

ende ghcfhtueerr . d.lt :illt; V ;'.lghebondcn ,
Dcugbenicccn , Bedel.lcrs , ende Led iglunghers , t' iy
�fans , Vr�uw Pcrfooncn , oft:c Ki nderen niet zijn
de ghcbortigh \';tO ddc voornoemde S t.1.dt , de fel.
!i9'1o3!"91 vc Stad e fondc:r uycild fu l l Cll hebben ce ruymen ,
...._
., " ende d.icr u y c re vercreckcn op peyne v.in ce wor�· gheapprehcndcc:rt , ghc(ch.ivottcerr . ghe�cetîe}c , otèc g�1ececc��nc op
de.n rugghc met ttn gtocycndc yfcr , ofte andcrhns ghclk1tc ghel1;ámen
61 findcn te bchoorm.
I I.
ghcfijcken wort gh�ordonncert aen alte de Ctercqucn v.indc SuJcs"
poorten .. pcrtincntco toc:-tkht te neme n , ende goede for�h � te drae
p.O . .aen= (d\"e Poorten ' · ten cyndc dicrghdiJcke pcrfoonco niet en ko.
.men .binnen �e �tad< , ()p pcync v an fo fp;ntie ofte dcportcmcn t Y m buo
Odic:� • ofte ·�ndàe arbirtaire .corrcate.

VAn

Afb. 1. Ordonnantie u it 1704 (Stadsarchief Gent)
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donna ntien pol itiq ue' va n de schepenbank va n de Keu re (Stadsa rchief Gent,
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tois au XV/Ie siècle, Gent, I m p . De Busscher.
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geschiedenis, Davidsfonds, Leuven, 2004, p. 29. H et hoofdstuk 1 geeft inzicht
in het hele tijdskader en menta l iteitsomslag.
Over de armenscholen : Verlinden, M ., De levensomstandigheden van de
arme wezen, vondelingen en verlaten kinderen te Gent en te Antwerpen, 1750
-1815. Onu itgegeven scriptie UGent, 1970. Het citaat is afkomstig u it Lis, C.,
Soly, H ., Va n Da mme, D., Op vrije voeten ? Sociale politiek in West- Europa
{1450 - 1914}, Krita k, Leuven, 1985, p. 63. Met een uitgebreide bibliografie.
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