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In 1563 beklaagde het stadsbestuur van Vlaardingen zich 
over de "soberen staat' van de gemeente. De vissers en arbei
ders hadden zo weinig te besteden, dat ze nauwelijks belas
ting konden betalen en slechts met moeite hun arme stadsge
noten konden onderhouden. Dit laatste was een heikel punt. 
De sociale voorzieningen werkten immers allemaal lokaal; op 
nationaal niveau was er nog nauwelijks iets geregeld. Een 
arme Vlaardinger moest in Vlaardingen hulp krijgen. De 
zorg voor deze armen was dan ook lang niet altijd eenvoudig 
in een stad die slechts op één economische activiteit geori- ^ir-" 
enteerd was: de haringvisserij. Ging het met de ene visser _"̂ -
slecht, dan had de andere visser ook niet veel extra te beste
den. In de loop der eeuwen had de visserij regelmatig te kam
pen met moeilijkheden en kostte het de stad grote moeite 
de eigen armen te ondersteunen. Dit nam niet weg dat het 
wel geprobeerd werd. Vlaardingen en haar burgers bleven 
steeds veerkrachtig. Keer op keer ontstonden nieuwe instel
lingen en kwamen nieuwe initiatieven van de grond om de 
almaar terugkerende armoede de kop in te drukken. Welke 
mogelijkheden stonden daarbij voor arme Vlaardingers open? 
De nadruk ligt in dit verhaal op de vroegmoderne tijd, van 
circa 1500 tot 1800, waarin de eigenheid van de Vlaardingse -
armenzorg goed zichtbaar wordt. In die periode zorgde ie
dere stad immers nog op zijn eigen manier voor de aldaar 
wonende armen. In de loop van de negentiende en - vooral 
- de twintigste eeuw nam de nationale overheid steeds meer 
het heft in handen. Sindsdien was de armenzorg gelijkvormig 
en verdwenen lokale verschillen langzaamaan. Het lukte de 
Vlaardingse instellingen vaak ook toen pas om daadwerkelijk 
uit de rode cijfers te komen en de 'soberen staat' van zich af 
te schudden. 

A 
Prentbriefkaart met achttiende-eeuws stadsaanzicht van Vlaardingen 
door C Pronk De haven speelde op deze prent - en in het dagelijks leven 

_ - een prominente rol 
(CoU Stadsarchief) 



Armoede 
Het dagelijks leven was in het verleden met zonder risico's 
Men was nog nauwelijks opgewassen tegen ziektes die grote 
groepen van de bevolking konden treffen De pest was zo'n 
ziekte die door iedereen gevreesd werd Deze epidemische 
ziekte hield regelmatig huis in de Nederlanden, waarbij ook het 
stadje Vlaardingen met gespaard werd In 1467 woedde de pest 
zodanig heftiq dat velen de stad ontvluchtten ^ Ook wanneer er 
geen ziektes rondwaarden, was het leven vaak zwaar De voed
selvoorziening bijvoorbeeld werd voor een groot deel nog beïn
vloed door niet te sturen omstandigheden Als het een zomer 
lang geregend had, dan viel de giaanoogst tegen en liepen 
de kosten van het dagelijks brood fors op In de winter doken 
er weer andere problemen op Wanneer de trekvaarten en de 
havens dichtgevroren waren, stokte de toevoer van goederen 
Dit was lastig, want de kosten voor het dagelijks leven lagen 
in de winter toch al hoger dan in de zomer Er was warmere 
kleding nodig, evenals brandstof voor de kachels Daar kwam 
bij dat er in de wintermaanden veel minder werk voorhanden 
was zowel in de haringvisserij als in andere ambachten Een 
dag niet gewerkt, betekende een dag geen inkomsten Als we 
vervolgens nog rekening houden met de lage lonen die betaald 
werden en de hoge sterftecijfers - dan mag duidelijk zijn, dat 
het voor veel mensen moeilijk moet zijn geweest om het hoofd 
boven water te houden Armoede lag dan ook altijd op de loer 
voor grote groepen Vlaardingers 

De gerichtheid van de Vlaardingse economie op de haring-
visserij was van grote invloed op deze armoede In het haring-
seizoen ging het de stedelingen meestal voor de wind In het 
voorjaar was er volop werk om de haringvangst voor te berei
den, waarna begin juni de vloot uitvoer Van dat moment tot 
aan de herfst waren de meeste mannen en jongens op zee en 
stroomde de hai ing binnen Naast de werklieden aan boord pro
fiteerden ook alle werkers in de nevenambachten hiervan De 
touwslagerijen, taanderijen en kuiperijen hadden hun handen 
vol Was het seizoen afgelopen of viel de vangst om welke reden 
dan ook tegen, dan was het armoe troef voor bijna iedereen 
De vissers ontvingen een afqespioken percentage van de winst 
op de haring de zogenaamde besomming Viel deze laag uit, 
dan hadden heel wat Vlaardingse gezinnen in de daaropvol
gende wintel nauwelijks iets te besteden Dit had uiteraard zijn 
weerslag op de overige nering in de stad Kopen op de pof was 
niet ongewoon in de vroegmoderne tijd, maar kon na dergelijke 
slechte harinqseizoenen tot ongekende hoogtes oplopen 

Het Vlaardingse stadsbestuur beklaagde zich - zoals al 
vermeld - i egelmatig over de armoede in de stad Ook hier 
werd de pijn gevoeld als de haringvisserij een mager jaar 
beleefde In 1563 vroeg het stadsbestuur daarom de belasting 
op getapt bier te mogen verhogen In hun verzoekschrift bena
drukten de stadsbestuurders de armoede 'overmits de quade 
fortune' Zij konden nauwelijks belasting heffen vanwege 'den 
soberen staet' van de gemeente die vooral bestond uit 'scha
mel arbeyders ende visschers' Er was voor hen weinig werk 
voorhanden Tei wijl er in de voorgaande jaren steeds dertien 

of veertien hanngbuizen uitvoeren, waren dat er in 1563 nog 
maar twee Het verzoekschrift had succes Het stadsbestuur 
mocht voortaan meer geld heffen op iedere ton bier die in de 
stad verkocht werd ^ 

Overlevingsstrategieën 
Vlaai dingen telde heel wat arme gezinnen binnen de stads
grenzen Deze armen werden met zomaar aan hun lot overge
laten Stadsgenoten bekommerden zich in alle tijden om elkaar, 
en vanaf de middeleeuwen steeds vaker in georganiseerd ver
band Het waren vaak de zogenaamde Heilige Geostmeesters 
van de keik die zich hiermee bezighielden Hun armenzorg was 
voornameli)k geïnspireerd op de Bijbelse charitas, uitgaand van 
de zeven werken van barmhartigheid het spijzen van de hon-
gerigen, laven van de dorstigen, begraven van de doden, ver
zorgen van de zieken, kleden van de naakten, herbergen van de 
reizigers en bezoeken van de gevangenen Aanvankelijk kreeg 
iedereen hulp die daarom vroeg In de loop van de zestiende 
eeuw veranderde dit, samen met de ideeën over armoede en 
armenzorg Door het toenemende aantal armen werd deze 
middeleeuwse manier van goederen, geld en voedsel uitdelen 
als onwerkbaar en ook als onaanvaardbaar beschouwd Voort
aan bekeken de Heilige Geestmeesters of iemand een 'eerlijke' 
of een oneerlijke' arme was Eerlijke armen waren mensen die 
buiten hun schuld in armoede waren vervallen Men dacht dan 
aan gebroken gezinnen doordat iemand was overleden wees
kinderen, zieken en gehandicapten - kortom mensen die niet 
konden werken Oneerlijke armen daarentegen zouden wel 
kunnen werken, maar deden dit niet Bedelaars en landlopers 
vielen onder dit etiket 

Armen konden dus wel op hulp rekenen, maar kregen 
deze niet zomaar toegestopt Zij werden geacht zoveel mo
gelijk manieren aan te wenden om aan inkomsten te komen, 
zogenaamde overlevingsstrategieën Pas als alle andere mo
gelijkheden uitgeput waren, mocht een arme een beroep doen 
op de armenzorg Er bestond een soort glijdende schaal van 
strategieën die de armen konden gebiuiken m hun pogingen 
om de armoede de baas te worden ^ In eerste instantie wer
den ZIJ geacht te werken Mannen en vrouwen behoorden zo
veel mogelijk inkomsten uit arbeid te vergaren Ook kinderen 
dienden aan het gezinsinkomen bij te dragen Vanaf een jaar 
of zeven konden zij aan de slag op de touwbanen of bij een 
ambachtsman voor eenvoudige klusjes Was het voor iemand 
niet mogelijk om te werken vanwege ouderdom of ziekte, dan 
werd hier lekenmg mee gehouden Het kwam ook i egelmatig 
voor dat alle gezinsleden wel werkten, maar dat het inkomen 
toch te laag was om er het hele gezin van te onderhouden Een 
volgende stap was dan meestal het vragen van hulp aan familie 
en vrienden Dat kon zowel om financiële hulp gaan als om hulp 
in natura Buurtgenoten stopten elkaar soms wat eten toe of 
leenden wat geld uit 

Burenhulp was uiteraard geen onuitputtelijke bron Zeker 
wanneer de armoede te wijten was aan algehele economische 
malaise of aan een mislukte haringvangst, hadden de buren 
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en familieleden het minstens zo zwaar Kopen op 
de pof was dan nog een manier om het hoofd enige 
tijd boven water te houden In de toenmalige sa 
menleving was het heel gebruikelijk om schulden 
bij winkels te hebben Zowel in arme als in rijke 
huishoudens stond vaak een behoorlijk bedrag uit 
bij de lokale middenstanders Het was voor ieder
een dan ook van groot belang om als betrouwbaar 
bekend te staan Wanneer winkeliers erop konden 
vertrouwen dat het geld ooit binnen zou komen 
was het mogelijk om tijdenlang op krediet te ko
pen Een andere manier om de eindjes aan elkaar 
te knopen, was het belenen van bezittingen Bezat 
iemand nog goederen van enige waarde dan kon 
hij die bij een bank van lening onderbrengen De 
lommerdhouder gaf vervolgens een geldbedrag en 
een leenbriefje In principe haalde de eigenaar van 
een voorwerp dit na verloop van tijd weer op waar 
bij hij of ZIJ een hogere prijs betaalde Het kwam 
ook veelvuldig voor dat de goederen met opgehaald 
- of gelost - konden worden De lommerdhouder 
verkocht de goederen dan In ieder geval vanaf de 
zeventiende eeuw beschikte Vlaardingen over een 
bank van lening of lommerd - waar ingezetenen 
enig contant geld vandaan konden halen * Voor 
veel armen was de gang naar de bank van lening 
net op het randje Zij konden hun armoede hiermee 
nog enigszins verborgen houden en hielden zich 
vast aan het feit dat zij hun spullen in betere tijden 
weer terug konden kopen Wanneer er geen goede
ren meer te belenen vielen restte nog slechts de 
bedeling 

Deze volgorde van gewenste overlevingsstra
tegieën was niet alleen opgelegd door de autori 
teiten maar leefde ook bij de ai men zelf Velen 
schaamden zich als zij om hulp moesten vragen Zij 
zagen het als een schande wanneer zij in het open
baar moesten toegeven niet meer voor hun eigen 
hachje te kunnen zorgen Pas wanneer deze stadia 
in meerdere of mindere mate doorlopen waren kon 
een arme een beroep doen op de armenzorg ötA^*e. De»ipTM»vol( l9<-.3 

Heilige Geestmeesters 
De armenzorg was in Vlaardingen lange tijd bijna volledig in 
handen van de Heilige Geestmeesters Deze mannen beheer
den in de Grote Kerk op de Markt een altaar dat gewijd was aan 
de Heilige Geest Zij zamelden geld en goederen m om aan de 
behoeftigen uit te kunnen delen Naast de Heilige Geestmees
ters kende Vlaardingen in de middeleeuwen ook het Heilig-
Sacramentsgilde en het Heilige Kiuisgilde een godvrugtige 
gemeenschap van eenige persoenen Zij beheerden eveneens 
altaren in de kerk en deelden aan de arme menschen ook aal-
moessen uit Deze genoot- of broederschappen bezaten lande
rijen in Vlaardingen en omgeving waar inkomsten uit voort-

Plattegrond van Vlaardingen naar de kaart die Jacob van Deventer 
circa 1570 optekende door Octave de Coninck (1963) Dit relatief kleine 
havenstadje kende ten tijde van Van Deventer al ruim honderd jaar een 
eigen armenzorginstelling het Heilige Geesthuis 
(Coll Stadsarchief) 

kwamen De landerijen hadden zij ontvangen uit erfenissen en 
legaten Ook collectes uit de kerk kwamen bij hen terecht Over 
de leden van de twee broederschappen is maar weinig bekend, 
terwijl de Heilige Geestmeesters in de loop der jaren een steeds 
hechtere en omvangrijkere organisatie kregen ^ 

Armenzorg was lange tijd een particuliere aangelegenheid 
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Rijke stadsbewoners konden hun zielenheil veilig stellen door 
het doen van schenkingen aan de Heilige Geestmeesters of 
aan een van de andere broederschappen Clays Pietersz en zijn 
vrouw Heiltje hadden iets dergelijks gedaan aan het beqin van 
de vijftiende eeuw In 1433 schonken zi| de opbrengst van een 
deel van hun be7ittingen - vooral landerijen - aan Vlaardingen 
om er uitdeling aan de armen van te doen Deze schenking werd 
gebruikt om een Heilige Geesthuis op te richten, op de Markt 
aan de achterzijde van de Grote Kerk bij het koor Het Heilige 
Geesthuis bestreek enkele panden in het huizenblok tussen de 
Markt, de Smalle Havenstiaat, de Vleersteeg en de Kerksteeg ^ 
De plek is tegenwoordig nog herkenbaar door de gevelsteen 
boven een van de poortjes Dit Heilige Geesthuis stond ook wel 
bekend als Gasthuis In de middeleeuwen was de armenzoig 
nog niet louter voor armen bestemd Zowel zieken, ouden van 
dagen, weeskinderen als anderszins verarmden konden in de 
diverse steden een beroep op de Heilige Geestmeesters doen 
Pas in de loop van de zestiende eeuw specialiseerden instellin
gen in de Republiek /ich tot aparte organisaties In Vlaardin
gen zou dit relatief lang op zich laten wachten 

De Heilige Geestmeesters - ook wel Gasthuismeesters ge
noemd - hadden tot taak de namen en bezittingen van de be
deelden te noteren, om het voor hen moeilijker te maken ook 
elders steun te ontvangen De armen waren om diezelfde re
den verplicht openbaar van de aalmoezen te leven zi| konden 
niet anoniem door het leven gaan Ook na het overlijden van de 
ondersteunde Vlaai dingers hadden de Heilige Geestmeesteis 
nog enige zeggenschap over hen Zo kreeg de Heilige Geest de 
beschikking over alle nagelaten goederen van een ieder "wije 
van den Heiligen Geest leevet' Waren er kinderen in het ge
ding, dan moesten zij van de winst uit de verkoop van deze 
goederen onderhouden worden Schulden hoefden de Heilige 
Geestmeesters met over te nemen Alleen de schulden die in 
het laatste jaar door de bedeelden aangegaan waren en die on
der ede bevestigd waren, moesten de Heilige Geestmeesters 
alsnog voldoen ̂  

De Heilige Geestmeesters beheeiden het inkomende geld 
van de legaten en hadden een aantal privileges om hun finan
ciën op peil te houden Wanneei dooi hen ondeisteunden in 
betere doen kwamen dooi het ontvangen van een erfenis en 
daardoor 'van den Heilige Geest niet meer leven en woude', 
moesten zij de Heilige Geestmeesters een genoegdoening be
talen Dit werd de uitkoop genoemd Men betaalde dan een 
- min of meer - symbolisch bedrag, dat gerelateerd was aan 
de hoogte van de ontvangen erfenis en de duui van de bede
ling Het gerecht bepaalde de hoogte van dat bedrag Deed een 
bedeelde uitkoop, dan konden de Heilige Geestmeesteis geen 
aanspraak meer maken op de goederen van deze persoon Dat 
was van belang als de arme later misschien in goeden doen 
kwam of een erfenis van iemand ontving Deze regeling was 
met alleen voor de Heilige Geestmeosters van belang maar 
ook voor de armen zelf Zij konden zich op deze wijze volledig 
losmaken van de armenzorg, kochten dus hun eer terug en ki e-
gen daarmee weer het recht op hun eigen bezittingen 

De Heilige Geest kwam aanvankelijk vooral door legaten en 
erfenissen aan haar inkomsten, vastgelegd in rentebrieven of 
testamenten De oudst bekende rentebrief stamt uit 1497 en 
was afkomstig van de deken van het kapittel Sint Adriaans te 
Naaldwijk De Vlaardingers ontvingen jaarlijks achttien Hol
landse ponden, als zij zich aan bepaalde verplichtingen hielden 
De dames uit het zusterklooster te Vlaardingen ontvingen van 
dit bedrag trouwens ook acht pond per jaar Om dit 'ewelick' te 
laten voortduren, dienden zij wel een serie missen en gebeden 
op te dragen aan Hendrik, de heer van Naaldwijk, zijn vrouw 
Machteld van Raaphorst en hun beider ouders en kinderen De 
zusters zouden dan zelf ook nog een bijdrage - in de voi m van 
een brood - ontvangen Verzuimden de dames hun plicht of 
vertrokken zij uit Vlaardingen, dan kwam het volledige bedrag 
bij de Heilige Geest terecht De Heilige Geestmeesters dienden 
de religieuze taken dan over te nemen, maar kregen toestem
ming het geld 'datter bleeff den ai men te deelen' ̂  

Gevelsteen boven het poortje van het voorniahge Heilige Geesthuis aan 
de Markt met een oproep om milddadig te geven 
(Foto Elske C van der Vlis-Dijkema) 

Diaconie 
De Heilige Geestmeesters kregen aan het eind van de zestien
de eeuw gezelschap van andere armenverzorgers de diakenen 
van de gereformeerde kerk Dit zou de verhoudingen volledig 
veranderen en gaf de armen aanvankelijk meer mogelijkhe
den De Vlaai dingers voelden zich al snel thuis bij de mouw 
opkomende gei efoi meerde keik, maai de overgang ging niet 
helemaal zonder slag of stoot Dit had meer met de vijandelijke 
Spaanse legei s te maken dan met het Vlaardingse kerkvolk Na 
de inname van Den Briel in 1572 stond Vlaardingen namelijk 
onder bezetting van de Spanjaarden Dit bleef twee jaar lang 
het geval Om het belegerde Leiden te ontzetten, werden in die 
periode niet alleen de sluizen van de rivieren opengezet, maar 
ook de dijken bij de IJssel en de Maas doorgestoken Dit leidde 
ei toe dat veel landei ijen in de omgeving van Vlaardingen - en 
dus ook die van de Heilige Geest - lange tijd onder water ston-
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den en onbruikbaar waren Tot overmaat van ramp werd Vlaar-
dingen zelf op 2 juni 1574 geplunderd en grotendeels m brand 
gestoken Gebouwen als het stadhuis, het zusterklooster en 
het Heilige Geesthuis waren hier de dupe van Vele Vlaardm-
gers ontvluchtten de stad Het was dan ook in deze periode dat 
de Heilige Geestmeesters toestemming kregen een van hun 
rentebneven te wijzigen De voorschriften van een rentebrief 
werden gewoonlijk strikt nageleefd In 1576 verleenden schout, 
burgemeesters en schepenen bij hoge uitzondering toestem
ming een brief van Griet AUert Jansz te verzilveren, alhoewel 
'de rentebrieff anders inhout ende vernielt' De situatie was zo 
nijpend dat er geen andere oplossing werd gezien De Heilige 
Geest had immers nauwelijks inkomsten om 'seeckere jonge 
arme weeskinderen ende oick seeckere oude crancke menschen 
van den armen' te verzorgen ^ 

In dit licht was de opkomst van de gereformeerde kerk een 
welkome aanvulling Deze kerk gold sindsdien als algemene 
kerk en bracht haar eigen armenzorg mee Het oprichten van 
een diaconie behoorde immers tot de kerntaken van de gere
formeerde kerk, die daarmee een belangrijke bijdrage leverde 
aan de sociale voorzieningen in de stad Zolang kerk en over
heid nog met strikt gescheiden waren, bedeelde de diaconie 
eigenlijk allerlei Vlaardingse armen Iemand hoefde met per 
se lidmaat van de kerk te zijn om hulp te ontvangen De dia
conie zou in de loop der jaren zelfs de gehele armenzorg over
nemen van de Heilige Geestmeesters Dit nam met weg dat 
het Vlaardingse stadsbestuur wel graag zicht bleef houden op 
de verleende zorg, samen met de naastgelegen ambachten 
De Heilige Geest stond daarom onder toezicht van het College 
van de Drie Gerechten Hierin zaten vertegenwoordigers van 
Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen De Vlaar
dingse Heren van de Wet benoemden dan wel jaarlijks de zes 
Heilige Geestmeesters, maar zij hielden zich daarbij aan een 
afgesproken verdeling drie uit Vlaardingen, twee uit Vlaar
dinger-Ambacht en één uit Zouteveen De diaconie bleef hier 
als het ware buiten De kerkenraad benoemde jaarlijks de vier 
diakenen om de taken waar te nemen 

De diaconie ontkwam echter evenmin aan de toegenomen 
wens op controle Alle lokale liefdadigheidsinstellingen vielen 
vanaf 1575, op gezag van de Staten van Holland, onder toe
zicht van het stadsbestuur Diakenen, Heilige Geestmeesters 
en andere betrokkenen moesten voortaan 'alle jaers reeckemn-
ge, bewijs en reliqua' van hun doen en laten tonen 1" Doordat 
de Heilige Geest niet meer de enige armenzorginstelling was, 
had het stadsbestuur steeds minder zicht op deze zaken De 
maatregel van 1575 had onvoldoende effect en werd als on
bevredigend ervaren Vijfjaar later besloten de baljuw, schout 
en burgemeesters van de stad daarom nog eens dat "alle de 
reeckeninghe van de stad' en meer specifiek ook die van de 
Heilige Geest goed genoteerd moesten worden Dit was tevens 
een poging meer grip op de zaak te krijgen De Heilige Geest
meesters moesten met hun rekeningen verantwoorden aan wie 
ZIJ de gecollecteerde gelden uitkeerden '^ 

Modernisering 
Aan het eind van de zestiende eeuw lag de traditionele ar
menzorg in de Nederlanden onder vuur, ook in Vlaardingen 
Het zomaar uitdelen van aalmoezen aan de armen in een stad 
was met meer haalbaar De steden waren gegroeid, er woon
den veel nieuwkomers die met bij iedereen bekend waren en 
door de komst van een extra instelling als de diaconie was de 
controle op fraude en misbruik lastig geworden De regenten 
van het Heilige Geesthuis stelden mede daarom in 1596 een 
nieuw reglement op, waarmee zij het aantal hulpvragers hoop
ten te verkleinen Zij merkten dat de Heilige Geestgoederen 
'hoe lange hoe meei beswaert' werden Men had het idee dat 
er steeds meer verzoeken om hulp kwamen 'doordien veelen 
in onbeschaemtheijt toenemende' Die onbeschaamdheid was 
een relatief begrip Het ging hen er om dat steeds minder men
sen moeite hadden met het aanvragen van bedeling Door het 
opstellen van regels hoopten zij het tij te keren Veel van deze 
regels golden ook al voor die tijd Misschien werd hier met meer 
zo heel strikt de hand aan gehouden, waardoor een herziening 
noodzakelijk was 

In het reglement kwam nogmaals naar voren dat de bedeel
den 'in 't openbaar' van de aalmoezen moesten leven en dat 
hun eventuele erfenissen deels aan de Heilige Geest zouden 
komen Het reglement was echter veel uitgebreider dan uit de 
eeidere keuren naar voien kwam De nadruk lag nog meer op 
de controle van de uitgaven Heilige Geestmeesters dienden 
een volwaardige administratie bij te houden en - indien ge
wenst - een lijst met alle namen van de bedeelden aan de bal
juw te kunnen overhandigen De bedeelden zelf moesten zich 
aan een keur van regels houden om misbruik te voorkomen 
De Heilige Geestmeesters waren bevreesd dat zi| steun ver
leenden aan mensen die het met strikt nodig hadden Dit zou 
hun met alleen geld kosten, maar kon ook de geloofwaardig
heid aantasten Wanneer Vlaardingse burgers het idee hadden 
dat hun collectegeld 'zomaar' werd uitgedeeld, dan zouden zij 
bij een volgende collecte wellicht minder gul geven 

Boedels van bedeelde Vlaardingers kwamen ook voor 1596 
al aan de Heilige Geestmeesters en de diaconie, maar er ver
anderde nu iets aan de regel Waarschijnlijk namen de heren 
voorheen nogal eens schulden over Het reglement stelde daar
om vast dat de diakenen en Heilige Geestmeesters eerst zes 
weken bedenktijd kregen, voordat zij een boedel van een be
deelde aannamen Was de boedel te zeer belast met schulden, 
dan konden zij ervoor kiezen de boedel met over te nemen Ze
ven jaar later breidde deze regeling zich verder uit Het kwam 
waarschijnlijk te vaak voor dat de armenverzorgers achter het 
net visten Wanneer een bedeelde na 1603 overleed en een 
boedel met schulden naliet, kwam ook de Heilige Geest op de 
lijst met crediteuren te staan Het mocht met baten Er waren 
teveel armen die een beroep op de Heilige Geest deden, waar
door het stadsbestuur in 1619 besloot dat alle boedels hoe dan 
ook aan de armenverzorgers zouden vervallen Het was vanaf 
dat moment met meer mogelijk om uitkoop te doen ̂ ^ 

Evenals m bovenstaand geval betroffen de meeste regels 
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uit 1596 vermeend misbruik van de bedeling Armen die by de 
Heilige Geest aanklopten, waren met altijd volkomen berooid 
geweest Sommigen onder hen bezaten bijvoorbeeld nog een 
huis of een erf Was dit het geval, dan raakten zij hun zeggen
schap daarover kwijt als zij bedeling aannamen Zij mochten 
dergelijke zaken niet meer zomaar verkopen Dit mocht pas als 
de Heilige Geestmeesters er toestemming voor gaven of als 
de Heilige Geest zelf het geld kon gebruiken omdat het nijet 
machtich' meer was haar armen te onderhouden '-̂  

De bedeelden waren sindsdien ook aan regels gebonden die 
van belang waren voor hun verschijning in de stad Zo moch
ten ZIJ geen kleding van luxe stoffen dragen Als zi| geld aan 
'camelot, fluweel ofte trijp' spendeerden, zouden zij geen be
hoefte meer hebben aan extra hulp voor eten of onderdak De 
bi)dragen die door de armenzorg uitgekeerd werden dienden 
slechts voor de hoogstnoodzakelijke levensbehoeften gebruikt 
te worden Werden bedeelden toch op het dragen van dergelijke 
kledingstukken betrapt, dan moesten zij hun brood weer inle
veren Gingen zij nogmaals in overtreding, dan zou de baljuw 
of zijn dienaar 'haer dat mogen affnemen' Het armengeld was 
nu eenmaal niet voor dergelijke zaken bestemd Het sprak voor 
de zestiende-eeuwers dan ook voor zich dat bedeelden geen 
alcoholische drank van hun karige inkomsten mochten kopen 
Een bezoek aan de herberg was zelfs al verboden, voor alle 
gezinsleden Werden zij daar toch betrapt, dan stonden daar 
relatief strenge straffen op Bij de eerste overtreding zou de 
schuldige opgepakt worden en een steen moeten dragen Ver
viel hij daarna nogmaals in dezelfde fout, dan werd hij voor vijf 
jaar uit de stad verbannen Verbanning was een veel opgelegde 
straf in de vroegmoderne tijd Het was afschrikwekkend omdat 
mensen hun sociale netwerk hierdoor verloren In een nieuwe 
stad was het niet altijd eenvoudig dergelijk sociaal kapitaal 
weer op te bouwen Het stadsbestuur zorgde er overigens ook 

Tekening van de kerk het stadhuis en de Markt gezien ongeveer vanaf de 
plek viiaar het Heilige Geesthuis gevestigd was door C Pronk (1743) 
(Coll Stadsarchief) 

voor dat de kasteleins en herbergiers aan deze regel meewerk
ten Maakte een bedeelde schulden met drincken' en kon hij 
vervolgens niet betalen, dan zou de stad zich daar verder met 
mee bemoeien en moest de herbergier het verlies zelf maar 
dragen ''' 

Bedelarij 
Zoals m veel andere Hollandse steden was bedelarij met de 
invoeiing van de nieuwe vormen van armenzorg niet meer toe
gestaan Tot die tijd was het gebruikelijk geweest direct geld 
of goederen aan een behoeftige bedelaar te geven Iemand die 
nu hulp nodig had, moest zich maar bij de armenzorginstelling 
melden en mocht niet meer op straat om hulp vragen Aan het 
begin van de zeventiende eeuw verscherpten de stadsdienaren 
het toezicht op deze zogenaamde oneerlijke ai men Bedelarij 
was nu strafbaar en bedelaars kwamen dus in de 'criminele 
boeken' terecht In 1605 byvoorbeeld werd Jeanne Thielmans 
opgepakt, een Frangaise Zij hield zich al eenjaar lang in leven 
met bedelarij 'soo binnen dese stad als andere steden en ten 
plattelande' Dit gaf volgens de aanklager geen pas omdat zij 
beschikte over een 'gesondts lichaems' Het gerecht conclu
deerde dat ZIJ schuldig was en sprak haar straf uit twee jaar 
verbanning uit de stad '^ Deze straf zette weinig zoden aan de 
dijk Vlaardingen was nu voor enige tijd verlost van deze bede-
lares, maar het was bijna onvermijdelijk dat zij elders wederom 
zou gaan bedelen De meeste bedelaars leidden een zwei vend 
bestaan en waren eigenlijk altijd uit andere regio's en steden 
afkomstig Zij konden geen beroep doen op de armenzorgin
stellingen van de stad en kozen daarom noodgedwongen voor 
deze overlevingsstrategie 

De Vlaardingse overheid deed haar uiterste best om de be
delarij te beteugelen In 1613 bleek echter dat alle verboden tot 
dan toe nauwelijks effect hadden Men had zelfs het idee dat er 
meer bedelaais naar de stad kwamen Dit was geen specifiek 
Vlaardmgs probleem Alle Hollandse steden kampten in deze 
periode met een onoverzichtelijke stroom hulpzoekenden Vele 
keuren tegen landloperij en bedelarij passeerden de revue, alle 
zonder merkbaar resultaat Solidariteit met de armen maakte 
het moeilijk om bedelarij helemaal uit te roeien Niet alleen 
de bedelaars bleken hardleers ook de goedgeefse Vlaardingers 
hielden zich niet aan de regels Bedelen loonde bli|kbaai nog 
steeds de moeite Om dit tegen te gaan dreigde het stadsbe
stuur met strenge straffen Wie nog werd betrapt op 'bedelen, 
troggelen of aelmissen eijsschen op straten, paden ofte voor de 
kerckdoeren' kon rekenen op een verblijf van veertien dagen in 
de gevangenis ^̂  De bedelaars die in dejaien daarna opgepakt 
weiden, kwamen inderdaad af en toe in het gevang terecht 
Na verloop van enkele dagen kregen zij een verbanningsstiaf 
opgelegd Deze was inmiddels fois hoger geworden In 1617 
moesten vijf mannen voorkomen die 'leedich als vagebonden' 
hadden gebedeld De mannen waren onder andere afkomstig 
uit Den Hoorn, Embden en Schotland Vooral het feit dat zij 
'clouck ende gesont van lichaeme' waren en allevijf 'een goet 
ambacht' beheeisten, zette kwaad bloed De heren mochten 
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zich de komende 25 jaar niet meer in Vlaardingen vertonen.'' 
Nadien kregen meer mannen en vrouwen dergelijke zware ver-
banningsstraffen opgelegd, veelal 25 of 30 jaar. De absolute 
koploper was Adriaan Lucas, afkomstig uit het Duitse Ham
burg. Hij stond al jarenlang bekend als bedelaar, terwijl "hij 
een ambacht conde daermede hij eerhjck de cost soude connen 
winnen'. Zowel in Vlaardingen als in Delft had hij reeds beter
schap beloofd Het gerecht veroordeelde hem in 1620 tot 50 
jaar verbanning uit de stad.'^ 

Financiën 
De strikte regels bij de armenzorg kwamen deels voort uit de 
omvang van de problemen. De Heilige Geestmeesters hadden 
een verantwoordelijke taak en probeerden hun inkomsten zo 
goed mogelijk te besteden. Zij beheerden publiek geld en moes
ten beslissen wie van dit geld ondersteund werd: niemand an
ders dan 'den geenen dije 't van noode heeft'. De heren hadden 
daarbij geen vrije handelingsbevoegdheid. Zij mochten bijvoor
beeld niet zelf beslissen over de aan- en verkoop van landerijen. 
Jaarlijks dienden de meesters een balans op te maken van al 
hun uitgaven en inkomsten; het College van de Drie Gerechten 
controleerde dit Maakten de heren geen balans, dan dienden 
zij persoonlijk 'uijt haer eijgen goederen' een boete van drie 
pond te betalen. Lang niet iedereen was dan ook blij met de 

Collectebus zoals gebruikt werd om de 'gulle gaven' van de Vlaardingers 
m te verzamelen 
(Coll Vissenjmuseum/Vlaardmgs Museum, foto Stadsarchief) 

uitverkiezing als Heilige Geestmeester. In 1573 en nog eens 
in 1596 benadrukten de Heren van de Wet dat iedereen die 
door hen voor deze taak werd opgeroepen, de taak ook diende 
te aanvaarden 'en trouwelijk te bedijenen soo 't behoort'. Deze 
onwilligheid gold ook het ambt van kerkmeester, wellicht van
wege de angst voor represailles van de nog aanwezige Span
jaarden in het land '^ 

De controle door de lokale overheid diende niet alleen om 
de Heilige Geestmeesters in het gareel te houden. Het kon hen 
ook helpen om druk uit te oefenen op crediteuren. De Heilige 
Geestmeesters verpachtten veel van hun landerijen aan boe
ren in de omgeving en verkregen daarmee een behoorlijk deel 
van hun inkomsten. In 1601 bestond ruim een kwart van de 
inkomsten uit geld van landpacht. Een bijna even groot deel 
kwam voort uit de ontvangsten uit lestenten. Het bleek met 
altijd even eenvoudig om deze inkomsten daadwerkelijk binnen 
te krijgen. In 1604 drong het College van de Drie Gerechten 
daarom aan op het betalen van achterstallige pacht en rente. 
Niet alle crediteuren waren hiervan onder de indruk. Ruim 
twintig jaar later dreigde hetzelfde orgaan met executie van de 
desbetreffende gronden als niet direct betaald zou worden. On
geveer tezelfdertijd kreeg de rentmeester van de Heilige Geest 
toestemming voortaan zelf geld te vorderen. Ook dit zette on
voldoende zoden aan de dijk, aangezien de Heilige Geestmees
ters in 1628 weer 'veel ten achter' bleken te zijn. Twee jaar 
later verkocht de Heilige Geest een deel van haar grond, opdat 
de tekorten aangezuiverd konden worden 20 

De financiën leidden vaker tot problemen, ook al zorgde het 
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stadsbestuui er onder andere voor dat de Heilige Geest een 
deel van het algemene belastinggeld ontving Het was inderti|d 
gebruikelijk dat het innen van de belastingen aan particulieren 
werd verpacht Deze zorgden ervoor dat het geld binnenkwam, 
droegen dit over aan de overheid en mochten een deel van de 
inkomsten ter bestrijding van onkosten behouden Haalden 
zi| meer op, dan kwam dit geld - het zogenaamde oortjesgeld 
- ten goede aan de armenzorg Ook wanneer fraude ontdekt 
werd, moest een bedrag aan de armenkas betaald worden Dit 
liep niet direct van een leien dakje, omdat de verpachting voor 
Vlaardinqen in buurstad Schiedam plaatsvond Het stadsbe
stuur vermoedde dat er daardoor teveel geld in Schiedam ach
terbleef, waarom het m 1612 een verzoek aan de Staten van 
Holland richtte om deze situatie te wijzigen De verpachting 
voor Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen mocht 
vervolgens indeidaad in Vlaardingen plaatsvinden Aangezien 
de Schiedammers het hier niet mee eens waren, werd de wijzi
ging vijfjaar later weer ingetrokken Voortaan zou de verpach
ting wel weer in Schiedam gebeuren maai kregen de Vlaar-
dingers toch de 'oortjens voor den armen' uitgekeerd ^l 

Wekelijkse bedeling 
Voordat iemand in aanmerking kwam voor bedeling moest hij 
of ZIJ persoonlijk bij de Heilige Geestmeesteis of de diakenen 
langskomen Zij besloten dan of er reden genoeg was om die
gene van hulp te voorzien Dat wat de bedeelden ontvingen, 
diende namelijk een aanvulling te zijn op wat zij al hadden Aan 
alle werkende gezinsleden werd gevraagd wat zij verdienden 
en in hoeverre zij nog op steun van anderen konden rekenen 
Dit leidde ertoe dat ieder huishouden apart bekeken werd en 
dus ook bedeling op maat ontving De ondersteuning kon be
staan uit een geldelijke bijdrage, maar vaker nog uit goederen, 
meestal brood Op die manier hielden de Heilige Geestmees
ters enige controle over dat wat zij uitdeelden Wanneer een 
bedeelde geld kreeg, zou hij wellicht in de verleiding kunnen 
komen het in een van de vele herbergen te spenderen De 
armen kregen alleen dat waarvan de Heilige Geestmeesteis 
dachten dat zij dit het hardste nodig hadden Een standaard-
uitkeiinq bestond met Bedeelden van de Heilige Geest en de 
diaconie kwamen waarschijnlijk wekelijks langs en kregen af 
en toe te horen dat hun bedeling verhoogd, verlaagd of zelfs 
stopgezet was Het waren voornamelijk vrouwen die in de rij 
stonden om hun brood of geld op te halen, dit was bij uitstek 
een vrouwenaangelegenheid ^^ 

Uit de oudst bewaarde rekening van de Vlaardingse Hei
lige Geestmeesters - uit 1600/1601 - kwam een diverse reeks 
hulpgoederen tevooi schijn, teiwijl de diaconie toen toch ook al 
hulp verleende Naast de geldelijke bedeling, waarbij de armen 
een paar stuivers kregen om zelf te besteden, keerden de Hei
lige Geestmeesters ook geld uit voor de huishuur of voor het 
verzorgen van een begrafenis Doodgravei Dammes Pietersz 
ontving i egelmatig geld om een 'graff te maken' en de 'clocken 
te luije', ook voor een vreemdeling die in het Heilige Geesthuis 
was overleden Eveneens vermeld stond het Leprooshuis, een 

verblijfplaats voor besmettelijke zieken Dit lag - zoals overal 
elders - buiten het centrum van de stad Terwijl het Heilige 
Geesthuis drie nieuwe bedden kreeg en 'alle de andere oude 
beddens' gerepareerd werden was er in het 'Lipprooshuijs' 
slechts sprake van een enkel bed Waarschi|nli|k was ei maar 
plaats voor een zieke Volgens dezelfde rekening betaalden de 
Heilige Geestmeesters immers ook een bijdrage aan de Schie-
damse leproosmeesters, die de zorg voor de Vlaardingse Maer-
t|e Gleijns op zich hadden genomen •̂̂  

Een enkeling ontving reisgeld om door te reizen naar een 
andeie stad en daar op zoek te gaan naar inkomsten Een flink 
bedrag op de rekening was bestemd voor het onderbrengen van 
kinderen Dit waren wezen die op kosten van de Heilige Geest
meesters bi| Vlaardingse gezinnen inwoonden of in het tehuis 
op de Markt verbleven Bijna 150 gulden keerde de Heilige Geest 
in 1601 aan deze doelgroep uit Hier viel ook het loon onder 
dat de schoolmeesters Cornells Joosten en meester Terminius 
ontvingen van 't onderwijsen en leeren van H[eilige] Geestkin
deren' Wat bedeling in natura betreft, sprong de post voor het 
brood eruit Waarschijnli|k kreeg ieder bedeeld huishouden wel 
een of meer broden uitgereikt, terwijl er ook brood ingekocht 
moest worden voor de bewoners van het Heilige Geesthuis De 
thuiswonende armen kwamen het brood op de Markt afhalen 
of bij een Vlaardingse bakkerij Bakker Thonis Philipsz ontving 
in ieder geval een bijdrage vooi het 'gehaelt broot' dat de be
deelden met toestemming van de Heilige Geestmeesters in de 
zomermaanden bij hem opgehaald hadden 

Andere kostenposten gaven aan dat er diverse goederen 
uitgedeeld werden en dat de verzorging in het tehuis redelijk 
was Er ging geld op aan kruidenierswaren als 'butter, caes, 
seep, olije, caersse [en] beesems', aan kleren, aan het oplappen 
en maken van schoenen en aan bier Dit laatste was niet zo 
verwonderlijk Bier was in deze periode nog de volksdrank bij 
uitstek, zowel voor volwassenen als voor kinderen Het bier be
vatte een veel lager alcoholpercentage dan ons tegenwoordige 
bier en was vaak gezonder dan het vervuilde water uit de stad 
De Heilige Geestmeesters trokken verdei een gioot bedrag uit 
voor turf, als brandstof om de kamers en huizen van de bedeel
den te verwarmen 4̂ 

De diakenen namen deze wekelijkse bedeling geleidelijk 
over van de Heilige Geestmeesters Hun rekeningboeken zijn 
niet overgeleverd, maar wel enkele lijsten met buitengewone 
uitgaven uit het voorjaar van 1666 Hieruit blijkt dat zij de be
deling op gelijke wyze oigamseerden In hun overzicht stonden 
diverse bedragen en goedeien genoteeid vooi arme Vlaai din
gers, passanten, zieken en overledenen Jan Leendertsz kreeg 
in april bijvoorbeeld een paar schoenen ter waarde van twee 
gulden De diakenen keerden het geld hiertoe trouwens uit aan 
schoenmaker Pieter Doens Zo wisten zij zekei dat het geld aan 
de schoenen besteed zou worden en niet aan andere spullen 
Uit de lijsten blijkt verder dat zieken op kosten van de diaconie 
onderhouden en verzoigd konden worden Zo ontvingen Jan 
Joppe 'en sijn vrou' ruim zes gulden 'voor het waernemen van 
Neeltie Huige' De diakenen keerden ook geld uit aan een dood-

58 



graver vanwege het begraven van 'eenige arme lieden'. Tot slot 
waren er diverse passanten die op een bijdrage konden reke
nen. Een niet nader omschreven "Oostindiëvaarder' en 'een 
stomme' ontvingen in dezelfde maand respectievelijk ander
halve gulden en zes stuivers. Eerstgenoemde kwam later nog 
eens terug. In mei 1666 ontving hij nogmaals een gulden.^^ 
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Overzicht van de buitengewone uitgaven die de Vlaardingse diaconie in 
april 1666 deed. Halverwege de lijst de uitgaven voor de Oostindie-
vaarder en de twee gulden voor schoenmaker Pieter Doens. 
(Stadsarchief, Archief Hervormde Gemeente, invnr. 93). 

Fonds voor Visserijarmen 
Toen er aan het begin van de zeventiende eeuw financieel min
dere tijden dreigden in de haringvisserij, probeerde het stads
bestuur in te grijpen. De diaconie en de Heilige Geest konden 
niet alleen opdraaien voor alle verarmde vissers. Vanaf 1624 
moesten stuurlieden van de Vlaardingse schepen daarom een 
'bossche' ophangen. In deze collectebus kon de stuurman geld 

verzamelen dat hij 'uijt mildadigheijd' aan de ar
men wilde geven. Ook passanten konden er pen
ningen in doneren, die dan weer ten goede zou
den komen aan 'de armen miserable visschers' 
van Vlaardingen. Het is de vraag in hoeverre vis
sers hier direct een beroep op konden doen, aan
gezien het fonds eerst kapitaal moest vergaren. 
Ruim veertig Jaar later - in 1665 - vond het initi
atief een vervolg en werd officieel een reglement 
opgesteld voor dit 'Fonds der Visscherij-armen'. 
Verarmde vissers, hun weduwen en eventuele 
weeskinderen konden hier hulp uit ontvangen. Of 
zoals het reglement het verwoordde: aan diege
nen die 'van ghebreck soude vergaen, indien aen 
deselve geen adsistentie wiert ghedaen'. Ook dit 
Fonds was dus expliciet bedoeld voor mensen die 
het heel zwaar hadden. De Heren van de Wet we
zen voortaan drie gecommitteerden aan, alsmede 
twee stuurlieden en een reder die als penning
meester zou optreden. Deze laatste ontving een 
vergoeding van 30 gulden per jaar; het was dan 
ook geen eenvoudige klus. De penningmeester 
diende niet alleen toe te zien op het vermogen 
van het Fonds, maar hield zich ook bezig met de 
schuldeisers van de bedeelde vissers(gezinnen). 
Dit maakte hem waarschijnlijk niet zo geliefd. In 
het reglement werd al direct vermeld dat niemand 
de goede man tijdens de uitoefening van zijn 
functie onbehoorlijk mocht toespreken of kwalijk 
mocht bejegenen, "t sij met woorden ofte wer-
cken'. Daar kwam nog bij dat de penningmeester 
persoonlijk aansprakelijk werd gesteld bij een ne
gatiefjaarresultaat van het Fonds.^^ 

Het oudst bekende rekeningboek uit de jaren 
1669 en 1670 laat zien dat er toen nog maar re
latief weinig gezinnen voor hulp in aanmerking 
kwamen. Van de 555 gulden die dat jaar was 
binnengekomen, gaf het Fonds ruim 422 gulden 
uit. Slechts een klein deel hiervan - ongeveer 
60 gulden - kwam rechtstreeks ten goede aan 
verarmde vissersgezinnen. In totaal betrof het 
acht personen die in 1669-1670 financiële hulp 
van het Fonds genoten. De uitkeringen leken op 

die van de Heilige Geest en de diaconie: voornamelijk brood 
en geld, afgestemd op de specifieke omstandigheden van de 
gezinnen. Anneken Quicken bijvoorbeeld kreeg wekenlang zes 
stuivers uitgekeerd. Hiermee hield zij de inkomsten van haar 
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gezin enigszins op peil Geertien Schipio kon wekelijks op tien 
stuivers rekenen Haar stadsgenoot Swaentien Willems kreeg 
zelfs twaalf stuivers per week, maar dat was vooral vanwege 
'haer sieckte' Dit waren waai schijnlijk weduwen van vissers, 
die het zonder hulp met konden redden Visser Cornells Boon 
stond eveneens op de bedelingslijst Hij was vermoedelijk oud 
en ziek, want kreeg slechts 'twee weecken onderhout' en stierf 
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nadien Het Fonds betaalde enkele schulden die nog uitstonden 
on de kosten voor het luiden van de klok bij zijn begrafenis In 
het Weeshuis verbleven in die periode twee kinderen - deels 
- op kosten van het Fonds voor Vissenjarmen Een derde kind 
was buiten de stad besteed Jan Ruwaertsz te Delft Het Fonds 
dioeg aan zijn onderhoud bi| ̂ ^ 

De lest van de uitgaven betrof diverse voorzieningen voor 
Vlaardingse visseis, alsmede het breken van het ijs in de ha
ven en het in orde maken van de 'slooten ende sleutels' van de 
collectebussen Een behoorlijk deel van het Fondsgeld ging op 
aan representatie, namelijk aan hapjes en drankjes die de be
windhebbers nuttigden bij hun overleg met reders en gecom
mitteerden uit andere steden Bij een overleg over de 'welstant 

van de neringe in september 1669 bijvoorbeeld 
spendeerden de bewindhebbers van het Fonds en de 
reders uit Maassluis voor 34 gulden in een herbeig 
De helft kwam voor rekening van het Vlaardingse 
Fonds Hier steekt de ongeveer 60 gulden voor ver
armde vissersgezinnen schril bij af In de loop der 
jaren nam het aandeel van de arme gezinnen echter 
fors toe In 1675-1676 waren het nog dertien huis
houdens die wekelijks geld ontvingen, en in 1681-
1682 was dat opgelopen tot 28 gezinnen Het meren
deel van deze bedeelden kreeg zes tot acht stuivers 
per week ^̂  De buitengewone - of extra ordinaire 
- bedeling werd hier met bij meegeteld 

Voorblad van het reglement van het Fonds voor 
Vissenjarmen in 1665 door de Heren van de Wet 
vastgesteld en bekrachtigd Herdrukt in 1722 
(Coll Stadsaichief) 

Uitbesteding 
De meeste Vlaardingse armen wisten na verloop 
van tijd de weg te vinden naar de wekelijkse uitde
ling van de diaconie en - indien van toepassing - het 
Fonds voor Visserijai men De Heilige Geestmees
ters lijken hiermee van de kaart verdwenen te zijn 
Dit was zeer zeker met het geval Zij hadden immers 
nog steeds het Heilige Geesthuis aan de Markt onder 
hun hoede Dit stond lange tijd bekend als een alge
meen gasthuis, zoals ei in veel andere steden ook 

] bestonden In dergelijke huizen weid een allegaartje 
1 aan mensen verpleegd en verzorgd Weeskindeien, 

hulpbehoevende ouderen, zieken en verarmde we-
! duwen konden hier terecht Toen de Vlaardingse 

diaconie zich om de zogenaamde huiszittenarmen' 
bekommerde, richtte de Heilige Geest zich steeds 

" meei op deze intei n wonende armen 
J Aan het eind van de zestiende eeuw vonden 
•fl grote veranderingen plaats op dit vlak Het idee won 

(, i terrein dat specifieke doelgroepen specifieke zorg 
behoefden Daarom waren in de tweede helft van 
de zestiende eeuw vele aparte weeshuizen en oude 

mannen- en vrouwenhuizen opgelicht Vooial die eerste ca-
tegoiie werd van gioot belang geacht Kindeien werden voor
heen voornamelijk besteed bij andere gezinnen Aangezien de 
praktijk van uitbesteding niet overal vlekkeloos vei liep, leek het 
oprichten van tehuizen voor kinderen een goede oplossing Op 
die wijze was er altijd toezicht op de kinderen, werden zij in de 
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juiste - gereformeerde - religie opgevoed en konden zij worden 
klaargestoomd tot zelfvoorzienende hardwerkende stadsgeno
ten Dit gebeurde echter niet m Vlaardingen Zoals al eerder 
gemeld, had het Vlaardingse stadsbestuur het m deze periode 
niet breed Er was gewoonweg onvoldoende geld voorhanden 
om een speciaal weeshuis op te richten, laat staan een gesticht 
voor oude lieden Dit leidde ertoe dat de Heilige Geest de diver
se taken bleef uitvoeren en bekend bleef staan als een 'ouder
wets' gasthuis In 1627 liet het stadsbestuur in een verzoek
schrift aan de Staten dan ook weten dat Vlaardingen 'van geen 
Weeshuijs ende Mannen noch Vrouwenhuijs is voorsien' ^9 

Weeskinderen en vondelingen werden daarom nog lange 
tijd bi| Vlaardingse gezinnen uitbesteed Het eerst bekende 
kind waar dit voor gebeurde, was Michiel IJsbrantsz in 1663 
HIJ was een zogenaamde halfwees, aangezien alleen zijn moe
der overleden was Zijn vader kon vervolgens niet meer voor 
hem zorgen waarna hij uitbesteed werd bij Maertje, de weduwe 
van Gerrit van den Berch Zij zou hem voortaan kost en in
woning verlenen en ontving daartoe een vergoeding van een 
gulden en zeven stuivers per week Enige tijd later werd dit 
verhoogd tot anderhalve gulden per week, een redelijke ver
goeding Er waren meer kinderen die in datzelfde jaar naar 
een besteedadres gebracht werden, onder andere de kinderen 

Stuurlui droegen ook bij aan het Fonds voor Vissenjarmen meestal met 
een hoeveelheid haring Deze rekening uit 1683 laat zien dat vijf stuurlui 
elkeen half vat haeryngh doneerden 
(Stadsarchief, Archief College van de Kleine Visscherijarmen inv nr 5) 

van Teunis Pouwelsz, 'bijgenaemt Groote Teun' Uit de diverse 
notities blijkt dat voor hen ook zorg op maat werd geregeld, 
soms zelfs op langlopende afspraken De oudste dochter van 
Teunis Pouwelsz - de achtjarige Pieternelletje - kwam bijvoor
beeld voor zes jaar bij de vrouw van Jacob Meesse terecht De 
eerste drie jaar zouden de Heilige Geestmeesters een gulden 
per week betalen voor 'cost en cleeren', in de daaropvolgende 
drie jaar nog maar een halve gulden Waarschijnlijk kreeg het 
kostgezin op dat moment de beschikking over het loon dat het 
meisje toen kon verdienen Haar jongere zusjes kwamen al
ledrie op een ander adres terecht, maar ook op andere voor
waaiden Hun respectieve kostouders kregen een bijdrage van 
26 a 27 stuivers per week voor 'cost ende dranck, slaepe [ende] 
wasse', maar niet voor kleding ^0 

Bi| een oudere jongen die in 1671 besteed werd, gold weer 
een andere regeling De toen dertien- of veertienjarige Dirck 
den Gouwentack trok bij vroedvrouw Pietertje Teunis in, die 
beloofde hem 'te onderhouden van kost en drank, kleederen' en 
'groot te maacken' tot zijn vijfentwintigste jaar Bereikte hij die 
leeftijd, dan diende hij van haar een welomschreven uitzet mee 
te krijgen Deze uitzet bestond onder andere uit twaalf hem
den, drie sets kleding (dagelijks, best en zondags), twee dikke 
overjassen en een 'groote en kleine stoppe brandewijn' De 
uitzet maakt duidelijk dat de jongen naar zee zou gaan, zowel 
's zomers op de haringvisserij als 's winters op de beugvaart 
Pietertje Teunis verdiende hier zelf ook iets mee zij zou telkens 
tien procent van Dircks verdiensten ontvangen -̂^ 
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Praktijk in het Heilige Geesthuis 
De veranderingen in de zorg voor weeskinderen gingen met 
helemaal aan Vlaardingen voorbij In de loop van de zeven
tiende eeuw werd het steeds minder gebiuikehjk om wezen bij 
gezinnen uit te besteden en kwamen er ook kinderen in het te
huis te wonen Langzamerhand kwam de benaming Weeshuis 
in zwang en lieten de Heilige Geestmeesters zich steeds vaker 
als regenten aanspreken Zij bestuurden het tehuis en droegen 
zorg voor de financiën, maar heten het huishoudelijk werk over 
aan vier dames Deze dames stonden bekend als de buitenmoe
ders of - later - als de regentessen In ieder geval vanaf 1637 
werden zij net als de Heilige Geestmeesters door de Heren van 
de Wet benoemd De dames zagen toe op het huishoudgeld 
waar voedsel en kledingstukken voor aangeschaft werden Dit 
betrof zaken als brood, boter, kaas, vlees, erwten, bier, leer, 
schoenen, wol, kaarsen en turf •^^ 

In het Weeshuis zelf stonden een binnenvader en een bin-
nenmoeder aan het hoofd Dit was de gebruikelijke gang van 
zaken In weeshuizen werd de gezinssituatie zoveel mogelijk 
nagebootst Deze vader en moeder werden aangesteld door het 
regentencollege en hadden tot taak de jongens en meisjes in 
het gareel te houden en op te voeden tot keurige stadsbewo
ners die in de toekomst in hun eigen behoeften zouden kun
nen voorzien Vanaf 1674 waren dit Cornells Dircksz van den 
Bos en zijn echtgenote Heindrickje Hui|brechts Zij verdienden 
met hun werkzaamheden 200 gulden per jaar, evenals kost en 
inwoning m het tehuis, enkele financiële voordeeltjes en twee 
halve vaten bier Zij volgden een binnenmoeder op, die jaren
lang alleen aan het hoofd van het huis had gestaan Naast de 
binnenouders waren er enkele andere Vlaardingers aan het 
Weeshuis verbonden, onder andere een schoolmeester en een 
chirurgijn De schoolmeester ontving een jaarsalaris van acht 
gulden, dus speelde waarschijnlijk maar een kleine rol in het 
tehuis De chirurgijn was in deze periode meester Cornells de 
Hoeij HIJ ontving jaarlijks een vast bedrag om daarvan alle 
personen binnen en buiten het tehuis te 'cureren ende waer [te] 
nemen' Tot slot stond ook een bleker op de loonlijst Deze ble
ker zorgde ervoor dat alle linnengoed uit het Weeshuis gewas
sen gesteven en gebleekt werd Voor het uitoefenen van hun 
werkzaamheden was het voor de binnenouders nog met nood
zakelijk om ervaring met kinderen of jongeren te hebben Het 
echtpaar werd niet op pedagogische kwaliteiten uitgekozen, 
maar op praktische vaardigheden Cornells Dirksz van den Bos 
was namelijk kleermaker en kon dei halve de kledingstukken 
van de inwoners onderhouden Hij kon tevens de inwonende 
longens het vak van kleei maker onderwijzen Toen hij overleed, 
bleet zijn vrouw in dienst als binnenmoedei en stelden de re
genten een nieuwe kleermaker aan •̂•̂  

Die kledingstukken waren van groot belang Zodra de we
zen het tehuis voor de eerste keer betraden werd hun een pak
ket kleding oveihandigd een stevig pak voor doordeweeks en 
een net pak voor de zondag Meisjes en jongens gingen bei
den voornamelijk in het zwart gekleed De meisjes droegen er 
een wit schort overheen en op het hoofd een kanten muts met 

oorijzer De kleding was op de rechterschouder gemerkt met 
een rood-geel-blauw lintje, de Vlaardingse kleuren Weeshuis-
uniformen waren vaak donker van kleur Dat waren veelal de 
goedkoopste stoffen en ze bleven lang netjes Een markering 
in de kleuren van de stad was evenmin uniek •*'' De weeskin
deren waren voor de overige Vlaardingers goed herkenbaai 
Hierdoor zagen de stadsgenoten wat ei met hun collectegeld 
gedaan werd en konden zij meehelpen de weeskinderen te cor
rigeren Een bezoek aan de herberg zat er bijvoorbeeld met in 
voor een weesjongen Het uniform baarde vooral op zondag op
zien, wanneer de kinderen in hun zondagse kostuum naar de 
kerk gingen De kerk speelde hoe dan ook een grote rol in het 
dagelijks leven van de weeskinderen Lezen uit de bijbel stond 
zowel bij de maaltijden als bij de schoollessen voorop, en de 
catechismus diende uit het hoofd geleerd te worden 

Naast de catechismuslessen ontvingen de kinderen in het 
Weeshuis ook enig algemeen onderwijs Het grootste deel van 
hun tijd besteedden zij echter aan arbeid De jongens leerden 
een ambacht of gingen naar zee en de meisjes bekwaamden 
zich in het naai- en breiwerk, evenals in andere huishoudelijke 
taken Het merendeel van hun inkomsten vloeide in de kas van 
het tehuis Buitenshuis werkende jongens verdienden weleens 
iets voor zichzelf met een klusje op straat De meisjes werk
ten vooral in het Weeshuis, maar hadden ook daar wel enige 
mogelijkheid om voor eigen gewin te werken Voor hen werd 
vastgesteld op welke tijden zij hun naai- en breiwerk 'tot dienst 
van het Huijs' verrichtten Was er daarnaast nog tijd over dan 
mochten zij "voor haar zelfs' aan de slag ^^ 

Bewoners van het Weeshuis 
Het gasthuis aan de Maikt werd in de loop van de zeventiende 
eeuw het domein van kinderen, ten koste van de ouderen en 
zieken die er voorheen verbleven Desondanks was er toch 
met altijd voldoende plek om iedereen te herbergen Gezien de 
grote risico's van de visserij waren er vele Vlaardingse wezen 
en halfwezen die een beroep deden op het tehuis Om toch zo
veel mogelijk kinderen ondeidak te kunnen bieden, besloten de 
regenten in 1674 tot een noodmaatregel Zij zouden voortaan 
kinderen op hun achttiende jaar al uit het huis ontslaan, 'we
gens de groote lasten' Drie jongeren kregen hier nog datzelfde 
jaar mee te maken Zij vertrokken in mei 1674 Drie jaar later 
kozen de regenten toch weer voor de opname van een oudere 
Vlaardinger, die hun een gunstig aanbod deed Het betiof een 
oude marktschippei die 900 gulden meebracht en bij zijn ster
ven nog eens 100 gulden aan het Weeshuis zou nalaten De 
schipper was daarmee een proveniei Hij kocht zijn eigen ver
zorging in en was hoe dan ook veizekerd van hulp op zijn oude 
dag Dergelijke zorgovereenkomsten kwamen elders ook wel 
voor, maar dan in specifieke oudehedenhuizen en niet meer in 
weeshuizen ^^ 

De regenten van het Weeshuis ontvingen ook uit andeie 
hoeken extra bijdragen Onder de kindeien bevonden zich af 
en toe wezen van ouders die tot een andere dan de gerefor
meerde kerk behooiden Was dit het geval, dan betaalde het 
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kerkgenootschap mee aan de verzorging in het Weeshuis Dit 
ging niet altijd zonder problemen Vlaardingse remonstranten 
bijvoorbeeld hadden geen beschikking over een eigen instelling 
en maakten daarom weleens gebruik van het Weeshuis Als 
kleine en arme kerkelijke gemeente kon zij de verplichtingen 
echter met altijd voldoen -̂ ^ Dit probleem ondervonden meer 
kleine kerkgemeenschappen De meeste - hervormde - ge
loofsrichtingen werden wel gedoogd, maar hadden slechts wei
nig rechten en konden dus nauwelijks iets opbouwen Dit gold 
in nog grotere mate voor katholieke Vlaardmgers Het stond 
hun niet eens vrij om kerkdiensten te houden Zij kerkten in het 
geheim in een soort schuilkerkje op de grens met Zouteveen 
De kerkenraad van de gereformeeide kerk protesteerde hier 
wel tegen, maar kon het met verhinderen •̂ ^ In hoeverre deze 
kleine katholieke gemeenschap erin slaagde voor haar eigen 
armen en wezen te zorgen, is met bekend Officieel mocht zij 
geen bezit hebben en dus geen armenkas beheren Het is goed 
mogeli|k dat katholieke gezinnen elkaar hielpen en piobeerden 
weeskindeien bij andere katholieke gezinnen uit te besteden 
Dit was echter een kostbare aangelegenheid Waarschijnlijk 
kwamen er daarom ook wel kinderen van katholieke huize m 
het Weeshuis terecht Zij werden daar dan in gereformeerde 
geest opgevoed 

Aangezien het Weeshuis in Vlaardingen de enige instelling 
was waar mensen intern konden worden opgevangen, bleef het 
lange tijd een ruimhartig opnamebeleid hanteren Dit had m 
het verleden nog weleens tot problemen geleid, bijvoorbeeld in 
1653 Tot die tijd woonde Trijntje Dirckx in het tehuis Zij was 
echter niet meer bij zinnen en stak haar kist met eigendom
men 'in den Gasthuijsse' in brand Om gevaarlijke toestanden 
en nader 'onheijlen' in de toekomst te voorkomen brachten de 
Heilige Geestmeesters haar naar het Spinhuis in Schiedam, 
daar beter bekend als het Blauwhuis Dit was een instelling 
waar vrouwen opgesloten konden worden en te werk werden 
gesteld De benaming Spinhuis verwijst naar de belangrijkste 
bezigheid van de vrouwen aldaar het spinnen van garen De 
Heilige Geest bleef wel voor de verzorging van Trijntje Dirckx 
betalen -̂ ^ Ondanks de eerdere problemen kwam in 1688 toch 
de 'innocente [zwakzinnige] dochter' van de overleden Pieter 
Cornelisz Quacq in het tehuis aan de Markt te wonen Er was 
geen andere plek waar zij opgenomen kon worden Uitbesteden 
bij eenVlaardings huishouden had misschien ook gekund, maar 
dat was een relatief dure oplossing Aan de kosten voor haar on
derhoud droegen trouwens zowel het Fonds voor Visseri|armen 
als de remonstrantse gemeente bij Oudere Vlaardmgers die 
als innocent bekend stonden, kwamen in het Dolhuis van Delft 
terecht Dit was het Sint Jonsgasthuis waar men zich in de 
loop der jaren gespecialiseerd had in de zorg voor verstande
lijk gehandicapten De kosten voor hun onderhoud bleven dan 
wel voor de Vlaardingse instelling Om die reden betaalden de 
Heilige Geestmeesters in de jaren 1702 tot 1709 jaaili|ks elf 
gulden aan het Delftse Sint Jonsgasthuis Deze bijdrage was 
bestemd voor Hillegont Aerts, de vrouw van Cornells Cornelisz 
Wapenaar die 'met smneloos en dolligheijt soodanig is gesla

gen geworden' dat zij opgesloten diende te worden ^" 
In het eerste kwart van de achttiende eeuw bewoonden ge

middeld zo'n 25 kinderen tegelijkertijd het tehuis aan de Markt 
De leiding was in handen van binnenvader Frederik beenhou
wer Dit bleek geen onverdeeld succes In 1718 raakte een van 
de weesmeisjes in verwachting Deze Annetje Reijers van der 
Valk was weliswaar al 22 jaar oud, maar stond nog onder ge
zag van het Weeshuis en - wat erger was - bleek zwanger te 
zijn van de binnenvader De weesvader had zijn machtspositie 
misbruikt en werd ontslagen Dergelijke problemen kwamen in 
meer tehuizen voor De inwonende kinderen en jongeren wa
ren veelal overgeleverd aan de grillen van de binnenvaders en 
binnenmoeders '*̂  Desondanks behoorden de kinderen in het 
Weeshuis niet tot de allerellendigste groepen in de samenle
ving Emotioneel gezien kwamen zij zeker tekort, maar mate
rieel gezien waren zij met eens zo slecht af Veel Vlaardingse 
kinderen die hun ouders nog wel hadden en met in het tehuis 
woonden, moesten minstens zo hard werken, maar kregen 
daai veel minder voor terug De kinderen in het Weeshuis ge
noten enige scholing, hadden m ieder geval elke dag te eten en 
kregen bij het verlaten van het tehuis een uitzet mee 

Vanaf 1722 woonden de kinderen overigens met meer aan 
de Markt Het Weeshuis verhuisde toen naar de Ridderstraat, 
naar het buitenhuis van Adriana van Ruytenburch Door het 
overlijden van de Delftse Dirk van Sennewaart hadden de 
Heilige Geestmeesters de beschikking gekregen over een bij
zonder riante erfenis, die de verhuizing financieel mogelijk 
maakte Van Sennewaart bedacht zowel de weeskinderen van 
Maassluis als Vlaardingen met de helft van zijn nalatenschap, 
die in totaal ongeveer een waarde van 30 000 gulden verte
genwoordigde ^^ In de ogen van de meeste Vlaardmgers gold 
deze vei huizing pas echt als een overgang van de 'oude' Hei
lige Geest naar het 'moderne Weeshuis Terwijl de zorg zich in 
de loop der decennia al voornamelijk op kinderen had gericht, 
ging de instelling nu pas voor iedereen echt als een weeshuis 
door het leven Voor armenzorg moesten Vlaardmgers al lan
gere tijd bij de diaconie zi|n, hoewel ook daar aan het begin van 
de achttiende eeuw veel veranderde De verhoudingen tussen 
de verschillende instellingen en hun lokale bestuurders waren 
hiervoor van groot belang 

Rol van het stadsbestuur 
Tot in de tweede helft van de zeventiende eeuw was het 
vooral de kerk die zich met armenzorg bezighield De Heilige 
Geestmeesters deden dit van oudsher en de diakenen van 
de gereformeerde kerk kwamen erbij na de Hervorming Het 
stadsbestuur bemoeide zich weinig met deze zaken, maar was 
wel eindverantwoordelijke voor de Heilige Geest Bij crises 
kwamen de problemen trouwens eveneens op het bord van 
de stadsbestuurders terecht Af en toe grepen zi| daarom 
wel in Toen de laatste forse pestepidemie in Vlaardingen 
in 1665 uitbrak, stelden zij een speciale armendokter aan 
Deze stadsgenees- en heelmeester zou gedurende een jaar 
de 'onmagtigen om onkosten te betalen' verzorgen Hij moest 
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Reconstructietekening van het Weeshuis aan de Ridderstraat, door A. Bi]! 
Mzn. Het pand was in 1722 opgericht, maar voldeed in 1892 met meer 
aan de toenmalige eisen en werd afgebroken 
(Coll. Stadsarchief). 

hen 'alle hulp en bijstant doen zoo met genees- als heelmid
delen'; de stad betaalde. Een jaar later was de pest nog niet 
uitgewoed en kreeg de arts nogmaals een contract, nu met 
een hoger jaarloon. Op deze wijze zorgde het stadsbestuur voor 
het welzijn van haar arme inwoners. Een andere manier om de 
armen te ontlasten, was het vrijstellen van belasting. In 1688 
bijvoorbeeld hadden veel ingezetenen hoge kosten vanwege de 
inkwartiering van een regiment ruiters in de stad. Het daartoe 
benodigde bedrag werd over de gehele Vlaardingse bevolking 
verdeeld, 'met ontlasting egter - zooveel doenlijk - van de 
onvermogende'.'*-' Dit was heel barmhartig, maar had vaak een 
praktische reden. Het was immers zo goed als onmogelijk om 
van totaal berooide gezinnen geld te ontvangen. 

Vanaf 1674 kreeg het Vlaardingse stadsbestuur een ste
viger vinger in de pap bij de Heilige Geest, de diaconie bleef 
onder supervisie van de kerkenraad. Het College van de Drie 
Gerechten had tot dan toe de touwtjes in handen gehad. De 
vertegenwoordigers uit Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en 
Zouteveen verschilden echter nog weleens van mening over de 
te volgen koers. In 1664 was er al onenigheid ontstaan over het 
aanstellen van een nieuwe rentmeester. De vertegenwoordi
gers uit Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen wensten niemand 
aan te stellen zolang de vorige rentmeester zijn rekening nog 
niet goed genoeg had opgesteld. Deze Hendrick de Man had 
verzuimd bepaalde bedragen te vermelden en hij maakte dit 
ook niet op korte termijn in orde. Om de werkzaamheden door 
te laten gaan, benoemden de heren uit Vlaardingen zonder 
medeweten van de anderen een nieuwe rentmeester: Jan 

Hanedoes. Dit was niet de eerste en ook niet de 
laatste maal dat er verschil van inzicht bestond. 
In 16'73 werd een en ander op de spits gedreven. 
Terwijl de Vlaardingse regeerders een tekort van 
de armenkas wilden aanvullen met extra collectes, 
weigerden de overige regeerders hieraan mee te 
werken. Zij wilden dat de Heilige Geest gebruik 
zou maken van de bezittingen die de instelling 
had. De vroedschappen van Vlaardingen wensten 
niet in te teren op het vermogen en lieten weten 
dat de vertegenwoordigers van de ambachten 
desnoods gedwongen zouden worden om mee te 
gaan met de Vlaardingse manier van aanpak. Het 
geschil liep zodanig op dat Vlaardinger-Ambacht 
in maart 1674 uit het samenwerkingsverband 
stapte. Hiertoe zegden de vertegenwoordigers van 
Vlaardinger-Ambacht hun belang van drie zeven
de deel van het Heilige Geesthuis op en zouden 
zij vanaf dat moment 'haer eijge armen' en ande
re 'miserabele personen' ondersteunen. Dit gold 
alleen voor de Heilige Geestarmen en niet voor de 

door de diaconie bedeelden; de kerk bleef onder gezamenlijk 
bestuur. In de praktijk was het dus vooral van belang voor 
oudere hulpbehoevenden en weeskinderen, die anders bij het 
Heilige Geesthuis zouden zijn terechtgekomen. Heerlijkheid 
Zouteveen volgde dit voorbeeld. De afscheiding gold hier ook 
de zorg voor de parochiekerk en de scholen 'met alle den gevol
gen van dien'. Als afkoop betaalden de Vlaardingse Heilige 
Geestmeesters hun Zouteveense collega's 300 gulden.'*'' 

Nu de Drie Gerechten het Heilige Geesthuis niet meer con
troleerden, kwam deze taak aan het Vlaardingse stadsbestuur. 
De bestuurders stelden voortaan de nieuwe regenten en re
gentessen aan, vier van elk. Het waren bijna altijd echtparen, 
waarbij de keuze voor de man de doorslag gaf; zijn echtgenote 
kreeg dan vanzelf de functie als regentes. Het betrof hoog
geplaatste Vlaardingers, die in de handel of in de visserij hun 
sporen verdiend hadden. Het moesten - in de ogen van het 
stadsbestuur - betrouwbare personen zijn, aangezien zij ver
antwoordelijk waren voor de financiën van een publieke instel
ling. De functies waren zeer gewild en kwamen veelal bij de
zelfde families terecht. Met dergelijke regentenfuncties konden 
deze heren eer inleggen en soms leverde het hun ook praktisch 
iets op. Het werk zelf was onbezoldigd, maar door hun posi
tie konden zij soms baantjes vergeven aan lagergeplaatsten en 
hadden zij zeggenschap over de leveranties in het tehuis. Ge
bruik van dit laatste voorrecht viel bij het stadsbestuur niet al
tijd in goede aarde. In 1679 besloten de Heren van de Wet, dat 
zij voortaan de controle over de rekeningen zouden voeren. Dit 
bleek geen dode letter. Twee jaar later kondigde het college na
melijk een extra maatregel at: regenten mochten niet meer aan 
het Heilige Geesthuis leveren.'*^ Waarschijnlijk bevoordeelden 
zij daarbij iets te enthousiast hun eigen nering of die van hun 
familieleden. 
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Conflicten 
Hoewel regelmatig dezelfde personen zitting hadden in het 
stadsbestuur en het regentencollege van het Weeshuis, za
ten beide colleges elkaar toch welecns dwars Het betrof vaak 
conflicten over wie de eindverantwoordelijkheid droeg Nadat 
de rentmeester van het Weeshuis was overleden, stelden de 
regenten in 1700 bijvoorbeeld een nieuwe rentmeester aan 
Christiaan Venenbosch De Heren van de Wet lieten weten dat 
niet de regenten maar zij het recht hadden om een rentmeester 
aan te stellen Zij stelden de functie daarom vacant en benoem
den diezelfde dag nog een nieuwe rentmeester Christiaan Ve
nenbosch Er veranderde feitelijk niets, maar het stadsbestuur 
had zijn punt gemaakt Deze constellatie was overigens niet 
van lange duur Nog geen jaar later vertrok Venenbosch naar 
Zwammerdam waar hij een andere betrekking aannam Nu 
waren de Heren van de Wet er direct bij om een nieuwe rent
meester te benoemen, de regenten stemden hiermee in De 
verantwoordelijkheden lagen weer duidelijk vast '*̂  

Zeventien jaar later gmg het opnieuw mis, nu met als in
zet het weesmeisje Maertje Dirks De Heren van de Wet en de 
regenten verschilden van mening over haar opname in het te
huis Maertje was in 1717 reeds zeventien jaar In het Weeshuis 
mochten slechts kinderen tot veertien jaar opgenomen worden 
Waren zij ouder, dan dienden zi| op een andere wijze in hun 
onderhoud te voorzien De noodmaatregel van 1674 was inmid
dels weer ingetrokken De wezen bleven vanaf 1712 langer in 
het Weeshuis dan voorheen jongens tot hun tweeëntwintigste 
en meisjes tot hun eenentwintigste jaar Eerder mochten zij wel 
vertrekken, maar dan kregen ze geen uitzet mee De Heren van 
de Wet wensten in ieder geval voor Maertje een uitzondering 
te maken, misschien omdat haar oudere zus Annetje al sinds 
1700 in het tehuis verbleef Drie van de vier regenten hielden 
voet bij stuk zij wilden haar niet opnemen De Heren van de 
Wet nodigden hen uit in hun vei gadei ing om te vertellen dat 
de regenten ondergeschikt waren aan hun college Toen de drie 
heren daar niet gevoelig voor bleken te zijn, besloten de Heren 
van de Wet dat zij dit 'niet konde off mogte dulden' en ont
sloegen ZIJ de heren op staande voet Vijf dagen latei betrad 
Maertje Dirks alsnog het Weeshuis *̂  

Het aannemen en - dus ook - ontslaan van de regenten 
en regentessen van het Weeshuis vormde het belangrijkste 
machtsmiddel van de stadsbestuurders Alhoewel de voorde
len van een regentschap vaak evident waren, was met iedereen 
ervan gediend Een enkeling weigeide de benoeming te aan
vaarden, tot ongenoegen van de Heren van de Wet Toen een 
regentes liet weten dat zij 'haar bedieninge als buijtemoeder 
in het Weeshuijs niet langer wilde waarnemen', maanden de 
Heren van de Wet haar om dat nog eens ernstig te overdenken 
ZIJ diende haar termijn toch uit Vanaf 1723 stonden er zelfs 
boetes op het weigeren van dergelijke functies Een regent of 
regentes die het ambt niet wenste te aanvaarden, moest 100 
gulden betalen Volhardde iemand ook daarna nog, dan kon 
zelfs verbanning uit de stad volgen '*̂  Voor zover bekend wer
den dergelijke straffen nooit opgelegd 

De regenten waren binnen het Weeshuis de hoogste gezag
hebbers, maar moesten zich soms tot de Heren van de Wet 
wenden Dit was noodzakelijk in 1733 toen er klachten binnen
kwamen over de werkwijze van de binnenvader en zijn zoon 
De regenten wilden de zaak graag binnenshuis oplossen, maar 
hadden de hulp van de Heren van de Wet nodig Zij hadden 
immers de mogelijkheid om de binnenvader ook daadwerkelijk 
te veroordelen en te straffen, iets dat na verhoor onafwend
baar bleek Binnenvader Claas Claasz de Koe en zijn zoon Ja
cob hadden zich onbehoorlijk uitgelaten tegenover de oudste 
weesmeisjes Toen bleek dat de binnenvader en zijn echtgenote 
de hoofdgetuige in het Weeshuis onder druk hadden gezet om 
haar verklaring weer in te trekken, stond zijn schuld al bijna 
vast Uit de daaropvolgende verhoren bleek inderdaad dat bin
nenvader De Koe diverse malen 'zeer onbescheiden dronken' in 
het Weeshuis had rondgelopen Samen met de andere onrecht
matigheden leidde dit er uiteindelijk toe dat hij samen met zijn 
vrouw ontslagen werd In dezelfde periode lagen trouwens ook 
weer twee van de vier regenten onder vuur, aangezien zij zich 
verzetten tegen uitspraken van de Heren van de Wet Hun werd 
eveneens de wacht aangezegd '*̂  

Relatie onderling 
Geschillen waren er met alleen met het stadsbestuur Ook on
derling was het tussen de diverse armenzorginstellingen niet 
altijd pais en vree Ieder college probeerde de eigen organisatie 
op een juiste wijze te leiden, ook als dit met direct tot voordeel 
van een andere instelling was De diaconie had in 1712 bijvoor
beeld grote moeite met een door de Heren van de Wet afgekon
digde maatregel De stadsbestuurders wensten de regeling van 
de boedels van bedeelden uit 1596 aan te passen Tot die tijd 
kiegen zowel de Heilige Geestmeesters als de diaconie na een 
sterfgeval de beschikking over de boedels van door hen onder
steunde bedeelden Aangezien het Fonds voor Visserijarmen 
steeds meer gezinnen bedeelde, wenste het stadsbestuur deze 
regeling ook voor dit fonds in te voeren Dit schoot de diaconie 
- en daarmee de kerkenraad - in het verkeerde keelgat en leid
de in de jaren nadien tot een principiële discussie over welke 
organisatie nu voor welke armen verantwoordelijk was ̂ "̂  

De diverse instellingen kwamen in 1720 tot een vergelijk 
over specifieke groepen hulpbehoevenden De Heilige Geest
meesters en het Fonds voor Visserijarmen zouden zich voort
aan bekommeren om alle 'innocenten' en 'krankzinnigen' De 
diaconie ontfermde zich over de eigen lidmaten en over de ge
wone armen, maar met over degenen die tot een ander kerkge
nootschap behoorden Tot slot kwamen vondelingen en verla
ten kinderen die te oud waren om in het Weeshuis opgenomen 
te worden, toch tot last van de Heilige Geest De diaconie bleef 
hiermee dus van groot belang voor de algehele armenzorg in 
de stad, maar hoefde zich voortaan met meer druk te maken 
om een aantal bijzondere categorieën hulpzoekenden ^̂  Fi
nancieel gezien bleek deze verdeling met goed haalbaar Het 
Weeshuis werd almaar rijker en had steeds minder kinderen 
te verzorgen De diakenen wensten een bijdrage van de lokale 
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overheid Zij ontvingen altijd al het oortjesgeld voor de armen 
en verdeelden dit onder de diaconie en de Heilige Geest In 
1727 weigerden zij echter het oortjesgeld aan de Heilige Geest 
uit te keren Tussenkomst van de Heren van de Wet mocht 
niet baten De diakenen hielden voet bi| stuk In de kerkeniaad 
maakten zi| afspiaken ovei het nazien van oude rekeningboe-
ken om de door hen veronderstelde 'ruïne van haar diakonij' 
tegen te gaan Het bleek dat de bepaling van 1720 niet goed 
werd nageleefd, iets waar vooral de diakenen last van hadden 
De classis raadde de Vlaardingers aan alle armen die geen lid
maten waren maar 'de alimentatie te ontzeggen De diakenen 
zagen hier weinig heil in Zi| hoopten 'die saek in dei minne 
te kunnen schikken, maar de pogingen daartoe bleven 'vrug-
teloos' De regenten van het Weeshuis togen daarop naar het 
Hof van Holland, dat hen uiteindelijk in het gelijk stelde Vanaf 
1729 was de verdeling weer als vanouds, met dit verschil dat de 
Heilige Geestmeesters nu het geld van de pachters ontvingen 
ZIJ waren voortaan degenen die de bijdrage mochten veidelen 
en dus een deel aan de diaconie overdioegen ''^ 

Het oortjesgeld was slechts een klein onderdeel van het 
probleem Na de uitspraak van de Hoge Raad in november 1729 
gingen de stadsbestuurders en de kerkenraad nogmaals om ta
fel De partijen kwamen nu tot een definitieve oplossing De 
veideling uit 1720 werd gehandhaafd De Heilige Geest en het 
Fonds voor Visserijarmen bekommerden /ich om hun specifie
ke doelgroepen en de diaconie zou zich blijven richten op 'alle 
andere armen' In ruil daartoe beloofde het stadsbestuur om in 
voorkomende gevallen financiële tekorten van de diakenen aan 
te vullen De stad zou hun m ieder geval jaarlijks een bedrag 
van 250 gulden schenken, waarbij gelijk al vei meld werd dat 
de diakenen ei niet om zouden hoeven vragen Dit bleek geen 
overbodige toevoeging, want de afspraak werd slecht nage
leefd De eerste betaling m 1731 liep al een half jaai vei traging 
op Deze situatie verbeterde nauwelijks in de daaropvolgende 
jaren Dat de diaconie voortaan het geld dat bij de bedeling 
overbleef tot eigen gewin mocht gebruiken, was bijna een dode 
letter De diaconie had vakei een tekoit dan een overschot De 
toezegging van hulp door de magistraat kon hier weinig aan 
veranderen Wanneer het de diaconie slecht ging, ging het de 
stad meestal ook niet vooi de wind ^•^ 

Draagkracht van de stad 
Het reilen en zeilen van de diverse instellingen vooi sociale 
zorg stond of viel met de financiële draagkracht van de stad 
In vroegmoderne steden betaalden de inwonei s geen belasting 
voor de sociale zorg zoals dit in latere tijden gebeurde Stads
genoten waren echter wel degenen die het merendeel van het 
geld voor de armenzorg bijeen brachten Dit gebeurde op di
verse manieren Aan het begin van de zeventiende eeuw kwam 
het merendeel van de inkomsten van de Vlaardmgse diaconie 
en de Heilige Geestmeesters uit collectes die gehouden wei den 
tijdens de wekelijkse kerkdiensten De collectes dienden het ge
ven van aalmoezen aan bedelaars en passanten te vervangen 
Halverwege de zeventiende eeuw kwam hiei een aantal collec

tes bij drie tot vier ommegangen per jaar moesten de tekorten 
van de Vlaardmgse armenzorg aanvullen Door de stad aange
stelde collectanten gingen dan alle huizen langs en vroegen ie
dereen om een bijdrage Anders dan in de huidige tijd betiof dit 
geen vrijblijvende collecte Bewonei s werden gemaand thuis te 
blijven en anders hun bijdrage door de buren te laten voldoen 
Collectebussen hingen ook in hei bergen en andere gelegen
heden Deze brachten maar weinig op Uit de rekeningen van 
de Heilige Geest uit 1662 bleek bijvoorbeeld, dat er nog geen 
dertien gulden was opgehaald met 'de bossen hangende in de 
paiochie' De totale inkomsten van dat jaar bedroegen luim 
4 800 gulden Zes jaar later was de opbi engst uit de bussen een 
stuk hoger In het inkomstenboek stond toen genoteerd dat er 
ruim 55 gulden afkomstig was uit 'het armbusse hangende in 
't secretanje', maar ook uit de bussen m herbergen als 'In de 
Pijnas', 'In de Oude Salm' en 'In de Nieuwe Salm' ^'' 

Zoals bij giften gebruikelijk, werd van rijkere stadsgenoten 
meer geld verwacht dan van de minder bedeelden Vooral re
ders en stuurlui wei den gemaand iets extra s uit hun opbi eng-
sten te schenken De bewoners van het Heilige Geesthuis ont
vingen in de zeventiende eeuw bijvoorbeeld regelmatig gratis 
haring, door de stuurlui geschonken Daar werd door de instel
ling op gerekend In 1662 was het er niet van gekomen 'm 
plaets van den haring die de stuerluyden deser stede gewoon 
waren jaerlijx aen desen Huijse te vereeren, soo is daer voor bij 
eenige reeders geit gegeven' Het ging om bijna 60 gulden ^̂  
BIJ het Fonds voor Visserijarmen waren de bijdragen van de re
ders van nog groter belang, vooral de 'fooyen en legaten die zij 
schonken Soms ontving ook het Fonds een hoeveelheid haring, 
de winst hiervan kwam de kas dan ten goede De verkoop van 
VIS was hoe dan ook van belang voor de financiën, aangezien 
de zogenaamde halve stuiver' werd geheven op de afslag van 
verse vis 

Aan het begin van de achttiende eeuw zocht het stads
bestuur naar extra inkomstenbronnen voor het Fonds Zoals 
al vermeld regelde de stedelijke overheid dat het Fonds vooi 
Visserijarmen de beschikking kreeg over boedels van dooi hen 
bedeelde personen Dit was echter geen grote en structurele 
bion De beheeideis van het Fonds kregen daarom m 1734 een 
stuk land aan de Westhavenkade toegewezen, waarop zij de 
zogenaamde Visserijschuur heten bouwen Veihuui van ruimte 
m dit pand leverde het Fonds behoorlijk wat op, evenals het 
'speelhuysje' dat erachter gelegen was Dit was een plek waar 
de 1 ijke Vlaardingers zich in de zomermaanden of op zondagen 
konden vermaken Het Fonds had meer bijzondere inkomsten
bronnen, zoals hot monopolie op de verhuui van rouwmantels 
Deze mantels werden over de gewone kleding gedragen, wan
neer iemand in een begrafenisstoet meeliep In 1751 het het 
bestuur van het Fonds 72 van dergelijke mantels maken, die 
voor begrafenissen gehuurd konden worden voor zes stuivers 
pei stuk BIJ het ten grave diaqen van vooiaanstaande Vlaar-
dingei s wai en ei i egelmatig tientallen per keer nodig Op deze 
wijze betaalden de stadsbewoneis wel mee aan de armenzorg, 
maar niet direct Er waren meei indiiecte inkomstenbronnen. 
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bijvoorbeeld het geld van boetes op overtredingen van de open
bare orde. Toen in 1748 een nieuw algemeen vloekverbod werd 
uitgevaardigd, profiteerde de diaconie daarvan. Wie voortaan 
betrapt werd op 'ligtvaardig vloecken, sweeren en profaneeren 
van Codes naam' kon rekenen op een boete van zes gulden. 
Twee gulden van dit bedrag ging naar de armen.^^ 

Het evenwicht tussen goedgeefse burgers en ontvangende 
armenwas precair. De Vlaardingse burgerij merkte het dan ook 
direct toen het in de loop van de achttiende eeuw economisch 
minder ging Het aantal collectes liep op tot maar liefst acht 
per jaar. In 1745 hield het Weeshuis nog een extra collecte 
De bmnenvader zou alle huizen langs gaan en daarbij één van 
de weeskinderen meenemen die de Vlaardingers zou vragen 
"of sij wat blieve te geeven voor de arme weese'. Men rekende 
erop dat het weeskind voldoende medelijden zou opwekken om 
de mensen diep in de buidel te laten tasten. Aan het eind van 
de achttiende eeuw werd de frequentie van de collectes nog 
verder opgevoerd en was het gebruikelijk om tweewekelijks te 
collecteren Vier zogenaamde 'bosjesgangers' gingen dan op 
zondag met de collectebussen alle wijken van de stad langs; zij 
werden hierbij geassisteerd door vier mannen die aangesteld 
waren door het stadsbestuur.^^ 

Zelfredzaamheid 
De Vlaardingse burgers zaten in de achttiende 
eeuw niet stil. De toestand van de armen hield 
hen volop bezig en daarom ontplooide men aller
hande nieuwe initiatieven. De nadruk lag daarbij 
steeds meer op de zelfredzaamheid van de ar
men. Armenzorg mocht slechts nog dienen voor 
degenen die echt niets meer voor zichzelf konden 
betekenen De overige armen moesten aan het 
werk. De scheidslijn tussen eerlijke en oneerli|ke 
armen kwam steeds strikter te liggen, maar het 
idee ontstond nu ook dat deze laatste categorie 
zich tot eerlijke arbeiders kon ontwikkelen. Rijke 
burgers wilden dit bewerkstelligen door de armen 
'te verheffen' en hen op te leiden tot arbeidzame 
stadsgenoten. Vooral van scholing verwachtten zij 
veel heil. Wanneer kinderen naar school zouden 
gaan en daar lezen en schrijven leerden, zouden 
zij beter in staat zijn later aan het werk te gaan. 
Lange tijd was dit voornamelijk weggelegd voor 
kinderen uit de meer gegoede gezinnen en voor 
de kindei en die in het Weeshuis woonden. Het 
onderwijs kostte immers twee stuivers per week 
en als leerlingen ook leerden schrijven en reke
nen zelfs vier stuivers, Toen de idee postvatte dat 
schoolgang latere armoede tegen kon gaan, wer
den ook de kinderen van bedeelde gezinnen op 

Bouwtekening van het Van Leydenshofje, met op de 
zijgevel het oprichtingsjaartal 1757 vermeld 
(Stadsarchief, Archief Van Leydenshofje, mvnr 41). 

school verwacht. De diaconie betaalde hun schoolgeld, zowel 
voor de jongens als voor de meisjes. Eenmaal op school leerden 
de kinderen - volgens het schoolreglement van 1730 - in eer
ste instantie de beginselen van het lezen en later pas van het 
schrijven en soms van het rekenen. Aan rekenonderwijs kwam 
iemand pas toe als hij de andere zaken onder de knie had. Dit 
was maar voor een deel van de kinderen het geval. Veel van hen 
bleven weg van school. Het was zinvoller als zij thuis aan het 
werk gingen of- in het geval van de meisjes - in het huishou
den hielpen. Jongens konden in de werkplaats van hun vader 
of als leerling in een ander bedrijf vaak enig geld in het laatje 
brengen. Gezinnen konden nog niet zonder de inkomsten van 
deze kinderen. Zolang de leerplicht nog niet bestond, werkten 
de meeste Vlaardingse kinderen dan ook meer dan dat ze naar 
school gingen - zeker in de drukke zomermaanden. De kinde
ren uit bedeelde gezinnen hadden niet zoveel keuze. Wanneer 
zij van school spijbelden om te werken, kon de diaconie een 
deel van hun bedeling inhouden ^̂  

Was iemand eenmaal aan het werk, dan lag het gevaar van 
armoede nog steeds op de loer. Ziekte, ongevallen en ouderdom 
zorgden ervoor dat mensen tijdelijk of langdurig niet konden 
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werken en dus geen inkomsten hadden In de loop van de acht
tiende eeuw besloten daarom steeds meer beroepsgebonden 
gilden tot het instellen van sociale verzekeringen voor hun ei
gen leden In Vlaardingen gebeurde dit in 1757 toen zowel de 
kleermakers als de schippers een gildenbos of -bus oprichtten 
ledei lid van het gilde deponeerde voortaan twee stuivers pei 
week in deze bos Werd iemand ziek dan kon een bescheiden 
uitkering uit dit tonds vei strekt worden Alhoewel de leden vooi 
beide bussen evenveel betaalden, beloofde het schippersgilde 
een hogere uitkering bij ziekte of ouderdom Een zieke schipper 
kreeg wekelijks drie gulden tegenover anderhalve gulden voor 
zieke kleermakers Het schippersgilde kon dit beloven doordat 
in deze bus ook geld van anderen vloeide Vreemde schippeis 
die goedelen in Vlaai dingen overlaadden moesten immers ook 
een bijdrage leveren aan het ondersteuningstonds ^'^ 

Jongeren werden geacht naar school te gaan en volwasse
nen moesten werken, maar ouderen bleven extra zorg behoe
ven ZIJ konden niet altijd meer voor hun eigen inkomen werken 
Ambachtsheer Diederik van Leyden (1695-1764) kwam een 
aantal van hen tegemoet met een particulier initiatief Hij liet 
in 1757 acht huisjes bouwen het zogenaamde Van Leydens-
hofje Van Leyden legateerde hiertoe 9 000 gulden aan obliga
ties De rente van dit kapitaaltje was voldoende om hier acht 
bejaarde echtparen of alleenstaanden gratis te laten wonen Zij 
kregen ook levensmiddelen en brandstof uitgereikt Bewoners 
dienden oveiigens wel allemaal van protestantse huize te zijn 
Het hofje bevond zich op het Liesveld, tussen de Biersloot en 
de Hoogstraat ^'^ 

In het hofje woonden alleen de mensen die daartoe uit
genodigd werden Wilden Vlaardingers het heft meer in eigen 
hand houden, dan konden zij zich vanaf datzelfde jaar verzeke
ren in een beurs of een fonds Vergelijkbare fondsen verrezen 
in die periode in het hele land Meestal honderd - mannelijke 
- leden legden jaarli|ks een bepaald bedrag in Kwamen zij 
te overlijden, dan ontving hun weduwe hieruit een jaarlijkse 
tegemoetkoming Het idee was goed, maar de uitvoering liet 
meestal te wensen over De Vlaardingse beurs was bestemd 
voor weduwnaars, weduwen, vrijers en vrijsters Terwijl in 
1757 de eerste leden ingeschreven werden, ging de beurs in 
1773 alweei failliet Het aantal ontvangers was te hoog in ver
gelijking tot het aantal betalende leden Het lag niet direct aan 
Viaardings wanbeheer dat het fonds zo snel weei verdween, dit 
was het lot van de meeste beurzen en fondsen die in de acht
tiende eeuw in het land ontstonden ^̂  

Bittere armoede 
Hoewel ai moede nooit ver weg was geweest liep het aan het 
eind van de achttiende eeuw volledig uit de hand Do welvaart 
van Vlaardingen nam ziendei ogen af Met de haringvisserij viel 
met veel winst meer te behalen, terwijl nu ook andere takken 
van bedrijvigheid inzinkingen vertoonden De bijna continue 
zeeoorlog met Engeland zorgde voor veel overlast Oorlogs
schepen maakten de internationale wateren onveilig, waardoor 
haringvissers niet konden ot mochten uitvaien De vieide zee-

Inteneurfoto van een woning aan het Van Leydenshotje compleet met 
kachel linnenkast stoel en bedstee circa 1935 
(Coll Stadsarchief) 

oorlog met Engeland biak in 1780 uit Dit kwam in Vlaardingen 
extra hard aan, aangezien op dat moment de gehele vissers-
vloot, ruim 80 schepen groot, op zee was Onder leiding van 
schipper Jacob van der Windt toog een aantal Vlaardingers 
eind december naar zee om hun collega s te waarschuwen Nog 
geen twee weken later wisten zij met het merendeel van de vis
sersboten terug te keren Slechts vier schepen waren in handen 
van de Engelsen gevallen In deze periode had de diaconie het 
zwaar te verduren Het stadsbestuur kon de belofte om tekor
ten aan te vullen niet meer waarmaken, zodat er op alle mo
gelijke manieren naar extra inkomsten moest worden gezocht 
Een extra collecte bood wel enige soelaas, maar kon ook niet 
telkens herhaald worden Belastingen op verse vis waren al 
verhoogd en in 1782 kreeg de diaconie daaiom toestemming 
obligaties te verkopen Interen op het vermogen was echter on
voldoende om alle openstaande rekeningen te voldoen Bakkers 
en turfboeren weigerden in 1783 zelfs om nog aan de diaconie 
te leveren zolang de achterstallige schulden met ingelost wa
ren Diakenen en stadsbestuurdei s zochten wel naar nieuwe 
middelen, maar kwamen er niet echt uit ''^ 

De nieuwe stadsiegering - de municipaliteit - die in 1795 
het oude bewind terzijde schoof, kon het tij evenmin keren 
De visserij bracht te weinig op om Vlaardingen uit het slop te 
halen en er bleef volop armoede in de stad Dit had wederom 
te maken met vijandigheden op zee, waardoor lang niet alle 
haringvissers konden uitvaren In de jaien nadien werd het er 
niet betei op Ook in 1798 verbood de legering het uitvaren 
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van de vissersvloot. De directe afhankelijkheid van de visserij 
leidde ertoe, dat op een bevolking van nog geen zesduizend 
inwoners gemiddeld drie- tot vierduizend bewoners onder
steuning ontvingen. De verhouding was zodanig scheef, dat de 
overige Vlaardingers de kosten voor deze bedeling niet meer 
konden compenseren. Het uitdelen van voedsel aan de armen 
stond hierdoor zwaar onder druk. Dit leidde er ondermeer toe, 
dat arme stadsgenoten zich moesten behelpen met alles wat zij 
aan eetbare goederen konden vinden, vaak ook slecht en onge
zond voedsel. Het aantal sterfgevallen nam daardoor fors toe. 
Het bleek voor velen niet langer mogelijk om zonder hulp rond 
te komen. Vlaardingse armen die zich tot dat moment niet tot 
de bedeling hadden willen wenden, konden nu weinig anders 
meer. Zij moesten hun schaamte opzij zetten. Een tijdgenoot 
zag daar een bijkomstig probleem in. Vele armen die voorheen 
'te edelmoedig en te schaamachtig' waren om bedeling te vra
gen, deden dit nu toch. Dit zorgde ervoor dat de drempel voor 
veel anderen omlaag ging omdat 'het minder schande werd, 
brood der mildadigheid te eten'.^-^ 

Ook het Fonds voor Visserijarmen beleefde zware tijden. 
Aangezien er nu honderden Vlaardingse huishoudens in de 
registers van het Fonds stonden, moesten de uitkeringen om
laag. De gecommitteerden van het Fonds sloegen alarm bij 
het stadsbestuur. Zij vreesden 'de bedeelingen binnen weinig 
jaaren geheel te moeten ophouden'. Er waren zoveel aanvra
gen van armen die 'bij de Visscherijcasse om hulp en bijstand 
smeeken' dat het Fonds financieel niet meer uit de voeten kon. 
Het liep zodanig uit de hand dat de Vlaardingse reders in 1799 
toestemming vroegen - en kregen - om een landelijke collecte 
te houden.^^ 

Dat de armoede alle lagen van de bevolking trof, werd 

Het uitzeilen van de Vlaardingse buizen was aan het eind van de 
achttiende eeuw feestelijker dan ooit. Door oorlogen en andere 
vijandigheden was het lang niet ieder jaar toegestaan. 
(Coll. Stadsarchief) 

datzelfde jaar nog duidelijk. Diverse kinderen uit het Wees
huis gingen zelf op zoek naar eten: op vuilnishopen wel te 
verstaan. Het voorheen welvarende tehuis had op dat moment 
onvoldoende middelen om de kinderen volwaardige maaltijden 
te verschaffen. Het aantal inwonende kinderen was de laatste 
jaren flink toegenomen, tot bijna vijftig in 1795 en nog eens 
twintig daarbij in 1798. Tezelfdertijd kampte het tehuis met 
grote financiële tekorten en moesten de regenten regelmatig 
geld lenen en teerden ook zij dus in op hun vermogen. Ze pro
beerden met enkele maatregelen de problemen binnen de per
ken te houden. De kinderen kregen voortaan brood van zowel 
rogge als tarwe, dat voordeliger was dan louter tarwebrood. 
Ook de kosten van de uitzetten voor jongeren die het Wees
huis verlieten, moesten omlaag; voortaan was hier nog maar 
60 gulden per kind voor gereserveerd. Een oproep aan welge
stelde medeburgers in 1799 leverde wel extra geld op, maar 
was onvoldoende om de slechte financiële staat op te lossen. 
Kinderen uit het tehuis kregen in deze periode soms iets toe
gestopt: een tonnetje haring door een reder bijvoorbeeld. Het 
moet voor de Weeshuisregenten een vreemde gewaarwording 
zijn geweest, dat zij als vertegenwoordigers van een bedélende 
instelling zelf blij moesten zijn met alle hulp die van buiten 
kwam. De regenten van het Weeshuis klopten in deze jaren 
regelmatig bij de municipaliteit aan om gewag te doen van de 
'droevige, allerakeligste en hartbrekende omstandigheid' van 
het tehuis.^^ 

De cijfers van de diaconie bleven eveneens zorgen baren. 
De diakenen beschikten in het eerste halfjaar van 1800 over 
een bedrag van ruim 5.451 gulden, afkomstig uit algemene 
middelen en uit de collectes. De vraag was echter vele ma
len groter. De diaconie bleek in diezelfde periode maar liefst 
12.383 gulden uitgegeven te hebben, meer dan het dubbele 
van de inkomsten.^^ Er moest iets gebeuren, wilde de Vlaar
dingse armenzorg niet binnen zeer korte tijd failliet gaan. 

Oplossingen 
Het bleek onmogelijk om binnen de stadsgrenzen uit deze im
passe te geraken. Stadssecretaris Pieter Verkade gooide het 
daarom in 1801 over een andere boeg. Hij stelde een stuk op 
over de situatie in het Vlaardingse tehuis: Berigt wegens Vlaar-
dingen, bijzonder omtrent het Weeshuis. Verkade riep op tot 
een geldinzameling, omdat de weeskinderen al drie dagen lang 
geen brood hadden gegeten en in geen twee weken een stukje 
vlees hadden geproefd. De oproep was niet alleen voor Vlaar
dingse burgers bestemd. Zij vormden maar een kleine groep 
en konden de grote aantallen bedeelden in de stad niet onder
houden. Er was hulp van buiten nodig om de grootste ellende 
de baas te worden. Een andere oproep in de kranten liet weten 
dat de Vlaardingse weeskinderen al enige tijd niets anders te 
eten kregen dan 'aardappelen met azijn'. Diverse lieden toon
den hierna hun behulpzaamheid door gedichten te schrijven 
over de toestand van de wezen in de stad, waarbij uiteraard 
om hulp gevraagd werd. Zo dichtte de Rotterdamse dichter J. 
Scharp onder andere: 'Vlaardingen, weleer gezegend, nu ver-
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De smeekbede voor het Weeshuis uit 1801 sorteerde effect ook in 

Amsterdam Het Dankoffei 111 dichtvorm kon vei volgens gekocht worden 

wat weer wat extra geld voor het Vlaardingse Weeshuis opleverde 

(Coll Stadsarchief) 

armd, verzinkt in nood en heeft voor zi|n arme weesjes zelfs 
geen schamel stukje biood' Onder andeie als leactie hierop 
kreeg het Weeshuis de beschikking over enkele extra giften en 
gaf de nationale oveiheid toestemming obligaties te verkopen 
De giootste schulden konden nu betaald worden, waardooi 
het tehuis kredietwaardig werd geacht en inkopen kon doen 
De vrede een jaar later was van nog veel groter belang de 
Vlaardingse vissersvloot kon weer uitvaren Deze opleving was 
echter van korte duur In 1803 raakten Frankrijk en Engeland 
immeis opnieuw in oorlog Vlaardingse vissers waren teiug bi| 
af, net als de financiën van de diaconie en het Weeshuis Des
alniettemin kwam het Weeshuis uit de diepste crisis, wederom 

met behulp van Pieter Verkade Hi| was een van de oprichters 
van het Weeshuisfonds Hiertoe werden 1 500 aandelen uitge
geven ter waarde van 50 gulden De winst uit dit fonds kwam 
ten goede aan het tehuis ^^ 

In de tussentijd stond de municipaliteit onder grote druk 
en werd deze in 1803 vervangen door een nieuw gemeentebe-
stuui Eenjaar later besloot dit bestuur de instroom van kin
deren in het Weeshuis te beperken Voortaan mochten onwet
tige kinderen - bastaarden - niet meer opgenomen worden 
Het regentencollege en het stadsbestuur waren unaniem van 
mening dat voortaan gene kinderen in onechte geteeld' door 
het Weeshuis verzorgd mochten worden Het was slechts een 
druppel op de gloeiende plaat Deze kindeien moesten hoe dan 
ook wel hulp in Vlaardingen krijgen Men kon hen met zomaar 
op straat zetten In datzelfde jaar trok een aantal notabelen 
naar Amsterdam om daar te collecteren voor de Vlaardingse 
armen Zij kregen daartoe toestemming vanwege de 'hooge 
nood' waarin meei dan vierduizend Vlaai dingers zich zouden 
bevinden ^^ 

Uiteraard had niet alleen het Weeshuis problemen met de 
slechte financiële toestand Om de hoogste nood van de ove
rige armen te lenigen, vond in 1804 de oprichting van de 'soup-
cokerij' plaats Deze instelling was in de Achterstraat gevestigd 
en zorgde ervoor dat armen bij ti|d en wijle een eenvoudige 
maaltijd kregen De soepkokenj was zeker geen overbodige 
luxe De verschillende zorginstellingen betaalden eraan mee 
om hun bedeelden in de wintermaanden van wat extra voedsel 
te voorzien Bedeelden van de diaconie of het Fonds voor Visse-
rijarmen bijvoorbeeld konden hier met een speciale 'soepbrief' 
driemaal in de week een pan soep ophalen Het recept wisselde 
weleens, maar de soep bestond meestal uit een vleesbouillon 
met daarin ingrediënten als gort, groene erwten, aardappelen 
en selderij Het betrof grote hoeveelheden soep Per uitdeling 
deelde men maar liefst 600 porties uit Het loonde de moeite 
om daarna te blijven wachten tot de eventuele restanten uit de 
ketels verdeeld werden Bijkomend voordeel van de instelling 
was dat de soepkokenj in de winter extra werk en dus inko
men verschafte aan diverse Vlaardingeis Aaidappelschilsters, 
waterhalers, soepscheppers en roerders konden hiei aan de 
slag Dit was hoe dan ook steeds meer het uitgangspunt van 
de Vlaardingse - en de nationale - overheid Armenzorg moest 
zich vooral op diegenen richten die echt met konden werken 
Werkloze armen moesten zoveel mogelijk aan het werk ge
bracht worden ^^ Dat hun loon dan vaak nog steeds te laag 
was om een gezin van te onderhouden werd hierbi] niet alti|d 
erkend 

Ten tijde van het Koninkrijk Holland, onder leiding van Lo-
dewijk Napoleon, leefde de lokale economie een klein beetje 
op Lodewijk Napoleon was de vissersgemeente redelijk gunstig 
gezind, maar kon het tij ook met keren De gevangen vis kon 
niet vrij vervoeid en veihandeld worden, terwijl ook de oor
logsspanning met afnam Daar stond tegenover dat de lokale 
overheid een speciale belasting invoerde om het Weeshuis van 
extra inkomsten te voorzien In 1808 en 1809 betaalde iedere 
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De boepkokerij uit 1804 bleef lange tijd in een behoelle voorzien Tot 
in de Tweede Wereldoorlog vonden er uitdelingen plaats en stonden er 
- hiei in de Paterstraat - regelmatig lange i yen wachtenden 
(Coll Stadsarchief) 

De in 1846 opgerichte katholieke Sint Vincentiusvereniging herdacht 
haar 60-jarig bestaan onder andere met een ri|k versierd gedicht. Uit dit 
vers: 'Als vroeger is nu nog voor velen Vincentius een heerlijk woord ' 
(Stadsarchief, Archief RK Parochie Joannes de Doopei, inv.nr 332) 

ingezetene die meer dan 250 gulden aan inkomen had een bij
drage aan het tehuis. De tekorten konden hiermee enigszins 
binnen de perken worden gehouden, voor het Weeshuis al
thans. De vijandigheden op zee waren nog niet achter de rug. 
De eerstvolgende grote confrontatie met Engeland stond op 
naam van Napoleon, die Holland vanaf 1810 bij zijn keizerrijk 
had ingelijfd. Een blokkade zou de Engelse overmacht in de we
reldhandel moeten breken, maar kostte veel Vlaardingers hun 
inkomsten. Niemand mocht de Noordzee bevaren, waardoor 
de haringvisserij in de stad volkomen stil kwam te liggen. De 
vissersvloot was toen al vele malen kleiner dan honderd jaar 
eerder Reders waren steeds voorzichtiger geworden met hun 
investeringen en hadden diverse schepen uit de vaart geno
men, met grote werkloosheid en armoede tot gevolg.̂ '̂  

Stadsarmbestuur 
In de Bataafs-Franse periode stond de scheiding tussen kerk en 
staat volop ter discussie. De gereformeerde kerk verloor haar 
geprivilegieerde positie. De nationale overheid nam nadien di
verse algemene taken op zich, zo ook de armenzorg. Er moest 
onder andere in alle steden een instelling komen voor armen 
die met direct hulp van een kerkgemeente ontvingen. Dit was 
in Vlaardingen zeer zeker nodig Vanaf 1812 was daarom een 
Stadsarmbestuur actief, een belangrijke verandering. Arme 
Vlaardingers waren voorheen op de diaconie aangewezen; deze 
instelling zou zich nu uitsluitend op de eigen lidmaten richten. 
Het Stadsarmbestuur verzorgde aanvankelijk alleen uitdelin
gen aan armen, maar al snel na de oprichting werd ook medi
sche zorg verleend. Medeburgers hoefden daar trouwens nau
welijks iets aan bij te dragen. Slechts in extreme omstandig
heden klopte de Vlaardingse overheid bij hen aan. Bedeelden 
van het Stadsarmbestuur konden rekenen op brooduitdelingen 
en een financiële bijdrage, maar werden dan wel geacht zoveel 
mogelijk te werken. Dit gold ook nog steeds voor de kinderen 
uit de bedeelde gezinnen. Zij konden vanaf 1815 terecht op de 
werk- en leerschool van de Armeninrichting. Hier genoten zij 
's avonds enig onderwijs en moesten zij overdag tegen een be
scheiden loon netten breien voor de haringvisserij.^^ 
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Op onderwijsgebied gebeurde er meer in deze periode Regen
ten van het Weeshuis en leden van het gemeentebestuur had
den al in 1806 een onderwijzer aangesteld, speciaal voor de 
'weezen en de diaconie- en stadsarmenkinderen' Het Wees
huis beschikte over enkele huisjes die veibouwd werden om 
als schoollokaal dienst te doen Personele problemen leidden 
echter tot een snelle ondergang van dit initiatief Al in 1807 
moest de eerste schoolmeester ontslagen worden, omdat hi| 
een ongeoorloofde relatie met een weesmeisje had Zijn opvol
ger vertrok alweer na een halfjaar, en ook diens opvolger hield 
het met lang uit De inmiddels vierde schoolmeester voldeed 
niet aan de verwachtingen en moest in 1810 ontslagen woiden, 
het experiment werd als mislukt beschouwd en stopgezet Het 
gebouwtje werd nadien nog opgeknapt en ook wel verhuurd, 
maar de weeskinderen volgden weer gewoon onderwijs buiten 
de instelling Ondanks dit debacle bleef het onderwijs een be
langrijk speerpunt, juist ook voor de armen Vlaardingen telde 

Visschers-Weduwen- en Weezenfonds 
te Vlaardingen. 

De ZEELIEDEN worden opmerkzdam gemaakt op de 
volsjende 

BEPALINGEN. 

Zeelieden moeten 1 Vo van de gage storten van )ongsa£ 

tot zoolang zij ter zee varen, willen uit het Fonds onder

steund kunnen worden 

Ouders, Weduwen en Weezen, 
Zij zelven op hun ouden dag. 

Wie dit met van fongsaf doet en hltjft doen, is voor 

altijd verstoken van eenige voorrechten uit het Fonds voor 

zich en zijne betrekkingen 

Op later leeftijd willende aanvangen klinkt het te laat I 

VVic van elders g.ian viren en niet voor den danv.ing 

van de reis hiervan aangifte doen met de verklaring dat zij 

na afloop der reis 1 7«, der gage zullen storten, verbeuren 

voor hun betrekkingen elke ondersteuning uit het Fonds 

Wie rechten wenscht te hebben, moet vooraf aan 
zijne verplichtingen denken. 

N B BIJ haastig vertrek kunnen de betrekkingen de aan
gifte doen 

daardoor in 1816 maar liefst zeven scholen, waarop ongeveer 
een derde van de Vlaardingse jeugd onderwijs volgde ̂ ^ 

Algemene bijstand 
Het aantal sociale voorzieningen nam in de loop van de ne
gentiende eeuw fors toe, vooral door het langzamerhand toe
staan van allerhande hulpveileners Sinds de komst van het 
Stadsarmbestuur boette de diaconie aan belang in De diake
nen richtten zich op de eigen geloofsgenoten, nog steeds een 
aanzienlijk deel van de armen Zij kregen echter gezelschap 
van andere diaconieën van afgescheiden organisaties van de 
hervormde kerk Ook katholieke Vlaai dingers kregen hun ei
gen instellingen Zij konden sinds 1846 terecht bij de Sint Vin-
centiusvereniging, later bij het Rooms-Katholiek Armbestuui 
Het Stadsarmbestuur bleef zich bekommeren om iedereen 
die elders buiten de boot viel Na het ingaan van de Armen
wet van 1854 stond deze instelling bekend als het Burgerlijk 
Armbestuur Deze landelijke wet veranderde vrij weinig aan 
de situatie Armen klopten nog steeds in eerste instantie aan 
bij hun eigen kerkgenootschap Kregen zij daar geen gehoor of 
onvoldoende steun, dan mochten zij zich pas tot het Burgerlijk 
Armbestuur wenden Zij hadden echter geen recht op bijstand 
- het bleef liefdadigheid De armen stonden daarbij ook aan 
grootscheepse controles bloot, meer nog dan voorheen Vooral 
de kerkelijke instellingen deelden hun goederen niet zomaar 
meer uit Bedeelden kwamen vanaf ongeveer 1900 niet meer 
zelt langs voor hun bedeling, maar werden thuis opgezocht De 
diakenen van de hervormde kerk deden dit zelfs driemaal per 
jaar Zij informeerden dan naar de schoolgang van de kinderen, 
de inkomsten die iedereen had en - uiteraard - naar de kerk
gang van het hele gezin -̂̂  

Tegenover deze toegenomen bemoeienis stond de keuze
vrijheid van de armen, die zeker in de tweede helft van de ne
gentiende eeuw exponentioneel toenam Er ontstonden diverse 
instellingen waar arme Vlaardingers verzorgd konden worden 
Een groot deel hiervan hield zich bezig met medische zorg Dit 
was met ten onrechte, aangezien de stad diveise malen leed 
ondei uitbraken van de cholera Zowel het Burgerlijk Armbe
stuur als de diaconie gingen zich bezighouden met ziekenver
zorging De laatste richtte onder andeie het Diaconiehuis in de 
Emmastraat op, waar oudere lidmaten hun laatste dagen kon
den slijten Naast de instellingen ontstonden ook vele fondsen 
en verenigingen Voor diverse fondsen was een lidmaatschap 
en dus een contributie vereist Het is dan ook met gezegd dat 
iedereen op alle fondsen een beroep kon doen maar het was in 
ieder geval de moeite van het proberen waard Een arme kon 
zich in de loop van de negentiende eeuw ondei andere vervoe
gen bij het Zakkendragersfonds, het Ida Maria de Raath-fonds, 
de Sint-Elisabethsvereeniging, het Zeemanstonds, ondersteu-

Het Vissers Weduwen- en Wezenfonds uit 1878 leqde sterk de nadruk op 

zelfredzaamheid Zeelieden moesten zelf bijdragen en daaidoor leren 

vooi zichzelf en hun nabestaanden te zorgen 

(Stadsarchief, Archiet Vissers Weduw/en- en Wezenfonds, inv nr 7) 
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De diaconie richtte in 1898 een tehuib vooi oude heden op in de 
Emraastraat, waardoor deze ouderen uit het Weeshuis vertrokken Het 
pand doet tegenwoordig dienst als moskee Foto, ook als ansichtkaart 
gebruikt, circa 1920 
(Coll Stadsarchief) 

ningsfonds Het Algemeen Belang, de Vereeniging van Liefde
dragers of Sociëteit Tot Hulp En Troost. De fondsen boden hulp 
bij allerhande zaken, variërend van een uitkering bij ziekte tot 
het dragen van de lijkbaar bij een begrafenis. Er waren zeer 
veel verschillende loketten waar een arme om hulp kon vragen. 
Het bleef echter grotendeels een kwestie van liefdadigheid. Een 
arme had nog niet daadwerkelijk recht op ondersteunmg.^^ 

Het merendeel van deze verenigingen en fondsen met 
kleurrijke namen verdween in de twintigste eeuw van het to
neel. De lokale en - vooral - de landelijke overheid nam de zorg 
steeds vaker in eigen hand. De Vlaardingse situatie verschilde 
sindsdien dus nauwelijks meer met die van andere steden in 
het land. Dit was voor Vlaardingen niet ongunstig. De arme 
vissersgemeente hoefde nu niet meer zelf voor een sociaal 
vangnet te zorgen. Daar kwam bij dat de visserij in deze peri
ode aan belang inboette. De stad richtte zich langzamerhand 

ook op andere takken van nijverheid en verkreeg daarmee een 
evenwichtiger economie. 

De Tweede Wereldoorlog fungeerde als breekpunt in de 
sociale voorzieningen. De macht en invloed van de diverse ar
menzorginstellingen nam af. Tot die tijd was het nog relatief 
omstreden als de overheid zich met sociale kwesties bemoeide 
op individueel of op stedelijk niveau. Na de oorlog werd dit juist 
een belangrijke taak van diezelfde overheid. De Algemene Ou-
derdoms Wet (1957) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(1959) maakten de weg vrij voor het sluitstuk van deze wet
geving: de Algemene Bijstandswet van 1965. Liefdadigheid 
was nadien in principe niet meer nodig. Voor iedere arme in 
Nederland was er nu iets geregeld. Dat nam niet weg, dat de 
soms al eeuwenoude lokale instellingen toch bleven bestaan. 
De besturen beraadden zich op andere taken en wendden hun 
kapitaal vaak voor vergelijkbare doelen aan. In Vlaardingen 
was dat niet anders. Het Weeshuis bijvoorbeeld functioneerde 
nog een aantal jaren als Tehuis voor Werkende Jongens, maar 
sloot rond 1960 de deuren. Het ging sindsdien voort als geld-
schietend fonds Ook de diaconie bleef een rol van betekenis 
spelen. 

Aan het eind van de twintigste eeuw beleefde de traditi
onele liefdadigheid zelfs weer een opleving. Door bezuinigin
gen op het sociaal stelsel was het immers noodzakelijk om voor 
steeds meer zaken externe hulp te zoeken. Particulieren met 
financiële problemen, maar ook instellingen als ziekenhuizen 
en bejaardentehuizen deden en doen heden ten dage weer een 
beroep op dergelijke fondsen. De charitas verdween dus niet 
helemaal, maar werd wel een minder belangrijke factor dan 
voorheen. Ook nu nog blijkt dat het aanpassingsvermogen van 
de instellingen groot is. Een hele stadsbevolking kunnen zij 
niet meer onderhouden, maar ze kunnen wel het ergste leed 
verzachten en proberen de eventuele 'soberen staat' van Vlaar
dingen te doen keren. 

Vanwege schaarste aan levensmiddelen richtte Vlaardingen in 1917 een 
centrale keuken op Door inlevering van bonnen konden Vlaardmgers 
hier een goedkope - gekookte - maaltijd ophalen 
(CoU M P Zuydgeest) 
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De bijdragen voor het Vibbers. Weduwen- en Wezenfonds werden 

afgehouden van het loon van de opvarenden, hier aangetekend voor 

de VL 97 Prinses Juhana in 1934 Een zegel, stempel en handtekening 

verzekerden dat de betaling daadwerkelijk had plaatsgevonden 

(Stadsaichief. Archief Visseis Weduwen- en Wezenfonds inv nr 35) 

De VL 97 Prinses Juhana, afgemeerd in de Vlaardingse haven, circa 

1949 

(Foto A Verboon Jzn coll M 1' Zuydgeest) 
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