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Vooraf

Twee mensen hebben, onwetend en vermoedelijk ook onbedoeld, de kiem gelegd voor
dit proefschrift: Theo Schuyt en Marco van Leeuwen. Theo Schuyt lanceerde in het najaar
van 2001 het plan voor een postacademische opleiding Philanthropic Studies. Ik heb me
direct aangemeld en daar nooit spijt van gehad. De colleges en readers over historische,
bestuurlijke, juridische, culturele en marketingtechnische aspecten van filantropie zorgden
voor zowel een verbrede als verdiepte kijk op mijn eigen werk en op dat van anderen. De
interactie met studiegenoten uit het brede veld van filantropie droeg daar op een eigen
wijze aan bij. In de colleges over de geschiedenis van filantropisch handelen bracht Marco
van Leeuwen onder (veel) meer het begrip hemelrente als motief voor liefdadig geven ter
sprake. Dat begrip intrigeerde mij meteen en dat doet het nog steeds. Gaandeweg ben
ik erachter gekomen dat de wortels van deze interesse teruggaan tot mijn afkomst en
opvoeding. Ik kom uit een gereformeerd gezin; vader was zelfstandig ondernemer. Thuis
heerste een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor kerk, staat en maatschappij. Geven
van geld en tijd voor anderen sprak voor zich. En dat had alles met het geloof te maken.
Maar moest ik dat nu begrijpen als een motief van eigenbelang om er hemelrente mee te
verwerven? Die vraag bleef mij bezighouden toen ik in 1993 voor de Stichting Rotterdam
ging werken. Dit protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op sociaal
en cultureel terrein is in 1955 opgericht door de heer drs. H.J. Bonda (1898-1966), een
Rotterdamse ondernemer. Hij bracht – vanuit een sterke geloofsovertuiging – de helft van
zijn vermogen onder in een liefdadige stichting. Was dat nu te begrijpen als een motief van
eigenbelang om er hemelrente mee te verwerven?
In 2012 nodigde Theo Schuyt de alumni van de PAO Philanthropic Studies uit met een
promotiestudie bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en verdieping van
filantropie. Ik heb vrij impulsief ja gezegd; als het tenminste over hemelrente mocht gaan.
Een jaar later lag er een schets van een onderzoeksopzet. Toen kon het echte werk beginnen.
Ik ben Theo Schuyt en Marco van Leeuwen dankbaar voor de sporen die ze mij direct en
indirect hebben gewezen. In deze uiting van dank betrek ik ook het bestuur van de Stichting
Rotterdam. Van 1993-2014 heb ik daar gewerkt als ambtelijk secretaris. Het bestuur stelde
mij in staat de eerder genoemde sporen te volgen. Het faciliteerde mijn deelname aan de
PAO 2001-2002 inclusief een intensieve studiereis in mei 2002 naar de VS. Ik maakte daar
kennis met de Amerikaanse studie en praktijk op het gebied van filantropie. Het bestuur
van de Stichting Rotterdam gaf me vervolgens, toen ik eind 2014 met pensioen ging, een
duw mee in geldelijke zin voor de kosten van deze promotie. Waar vind je een werkgever
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die ook na afloop van het dienstverband educatie van zijn werknemer bevordert?
Zo was ik een aantal jaren buitenpromovendus. Promovendus zijn betekent veel lezen
en – naar verhouding – een beetje schrijven. Een promovendus heeft een open oog voor
nieuwe gezichtspunten. Zij heeft een kritische blik op vergezichten; te-ver-gezichten soms.
Een promovendus moet immers focus houden op zijn kernthema, terwijl zij zoveel meer
tegenkomt dat ook nog interessant lijkt. Promovendusarbeid was in mijn geval ook omhoog
blijven kijken, niet zozeer naar de letter van het thema hemelrente, maar om op straat naar
gevels en opschriften te zoeken. Dit is een tweede natuur geworden.
Het woorddeel ‘buiten’ in buitenpromovendus heeft voor mij in deze jaren verschillende
betekenislagen gekregen. Ik werkte buiten de universitaire sfeer van alledag, solitair, aan
mijn proefschrift. Ik heb de route afgelegd zonder geregeld contact met lotgenoten op
dezelfde weg. Ik heb geen congressen bezocht of studiereizen gemaakt en daardoor
geen uitwisseling van ervaringen genoten. Of dat de kwaliteit van mijn onderzoek heeft
beïnvloed is niet aan mij ter beoordeling. Ik heb het als plezierig ervaren dat ik geheel een
eigen weg heb kunnen zoeken en gaan.
‘Buiten’ betreft ook de laag van sociale contacten. Ik heb ze niet rigide gekapt, maar het
werken aan dit proefschrift is in de afgelopen jaren wel een constante prioriteit geweest.
Elke keuze voor tijdsbesteding bood als vast alternatief: “of je besteedt de tijd aan studie”.
De kring van sociaal contact was daardoor in de afgelopen jaren relatief klein en mijn blik in
dat opzicht beperkt. Veel is blijven steken in een voornemen tot contact zoeken. Dank aan
ieder voor het begrip daarvoor.
Mijn dank gaat ook uit naar Theo Schuyt, in zijn rol als promotor, voor zijn begeleiding in
het proces van lezen en schrijven. Hij trok me als buitenpromovendus steeds weer binnen
de academische wereld en haar mores. Tevoren had hij aangekondigd dat hij vanaf het
begin van het onderzoek in alle door mij te leveren bijdragen vooral de positieve elementen
erin zou onderstrepen en me dan zou uitnodigen een volgende stap te verkennen. Hij
heeft in dit opzicht meer dan woord gehouden. Voor mij is deze positieve insteek een zeer
waardevol en stimulerend aspect van zijn begeleiding geweest. Daarnaast zeg ik dank aan
copromotor Govert Buijs voor zijn bijdrage in de begeleiding. Veel stond al in de steigers
toen hij en ik voor het eerst contact hadden. Ik ben blij dat zijn interesse in het onderwerp
zwaarder bleek te wegen dan het probleem van gebrek aan tijd. Zijn commentaar en
doordachte adviezen hebben bijgedragen aan zowel de fundering als de constructie van
mijn proefschrift.
Ten slotte wil ik dank uitspreken voor alle hulp en steun die ik incidenteel en in
permanentie mocht ervaren. Hanneke Hengeveld ben ik erkentelijk voor de correctie van
het Engels in de Summary en in het bijzonder voor haar heldere uitleg dat hemelrente niet
adequaat weergegeven kan worden met ‘heavenly interest’. Marjan Rikkers-Michels dank
ik voor de consciëntieuze en uiterst nauwkeurige wijze waarop ze de redactie van taal,
stijl en spelling heeft uitgevoerd. Het resultaat van vele uren werk mag gezien worden.
Bovenal dank ik Conny en onze dochters en schoonzoons voor hun meedenken en reacties
als ‘leescommissie ad hoc’. In het bijzonder dank ik Conny voor haar permanente flexibele
steun om dit promotietraject uit te voeren en te voltooien. De weg als buitenpromovendus
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heb ik hierdoor niet eenzaam hoeven af te leggen. Ik uit deze dank hier in weinig woorden.
Hij is omgekeerd evenredig groot en laat zich niet in woorden vatten.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1

Introductie
“Gedenckt den armen in uw testamenten,
want Ghy en hebt geen beter renten.”1

Deze woorden maken deel uit van een tekst die op het Boter- en Broodhuisje bij de
Martinikerk in Groningen heeft gestaan. Daar is in de zeventiende en achttiende eeuw
brood en boter verstrekt aan arme mensen. De tekst refereert aan de beloning die ten deel
valt aan wie – na zijn leven – de armen met een gift gedenkt. Geld nalaten ten behoeve van
armen geeft de beste rente.
Een tekst in Amsterdam bezigt voor dezelfde gedachte de volgende bewoordingen.
“Welzalig, die met hem, getrouw aan ’s Heilands wetten.
Hun schat, Gods Kerk ten dienste, op Hemelrentten zetten.”2
Met deze woorden omschrijft een dichter in het midden van de achttiende eeuw een
substantiële gift van Abraham Cromhuysen aan de diaconie van de Lutherse kerk te
Amsterdam.3 Deze gift is bestemd voor de zorg aan behoeftige ouderen. Voor de dichter is
het duidelijk: de gever heeft met zijn grote gift een “schat … op Hemelrentten” gezet. Deze
gift ziet hij als een investering die in de hemel met rente terug zal komen. Wie het voorbeeld
van deze broeder volgt, heet “Welzalig”; handelt “getrouw aan ’s Heilands wetten” en doet
dat “Gods Kerk ten dienste”.
Wat zeggen deze teksten? De termen ‘rente’ en ‘hemelrente’ staan in opschriften op een
publieke plaats. De eerstgenoemde tekst heeft gestaan op de gevel van het uitdeelpunt
van boter en brood aan armen in Groningen. De tweede tekst staat op een wapenbord
dat in de kamer der diakenen in de Lutherse kerk te Amsterdam hing. Hemelrente wordt
in beide gevallen voorgesteld als een in het hiernamaals te verwachten vergoeding voor
vrijwillige giften voor de zorg aan armen. De vrijwillige gift dient het belang van de arme;
hemelrente het belang van de gever.
De aangehaalde teksten gaan over liefdadigheid enkele eeuwen geleden. Liefdadigheid,
tegenwoordig veelal aangeduid als filantropie, staat in de huidige tijd in toenemende mate
in de maatschappelijke aandacht. Op uiteenlopende manieren worden mensen opgeroepen
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te geven voor een goed doel. Daar rijzen ook vragen bij, zowel in positieve als negatieve
zin. Waarom geven mensen? Wat beweegt ‘grote gevers’? Willen zij zichzelf promoten?
Komen giften wel goed terecht? Er is in toenemende mate wetenschappelijke aandacht voor
filantropie. In 2001 sprak Schuyt een inaugurele oratie uit met als ondertitel: Wetenschappelijke
belangstelling voor een sector in wording4, in 2015 gevolgd door een nieuwe inaugurele rede
met de titel “Philantropie dynamique”; over de sociologische betekenis van de herintrede van
een sector.5 In de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van de filantropie, met
name in Nederland, wordt aandacht gegeven aan motieven voor liefdadigheid, waaronder
hemelrente, die geacht wordt het eigen belang van de gever te dienen.
Het woord hemelrente komt niet voor in het Van Dale Groot woordenboek van de
Nederlandse taal.6 Incidenteel is het echter al vele jaren in omloop. Het Leidsch Dagblad
van 13 maart 2002 bevat een artikel over het VU-onderzoek Geven in Nederland en in het
bijzonder over de te verwachten trends in de bestemming van erfenissen. In dat kader valt
de term ‘geronto-filantropie’, omdat legaten veelal met ouderen geassocieerd worden:
“ouderen die overigens nog steeds veel aan de kerk nalaten, ook wel gekscherend de
hemelrente genaamd”.7 Een aankondiging in 1934 van een Missieavond met lichtbeelden
bevat de zinsnede: “Entree vrij en gratis! ...Wie echter voor de Missie iets over heeft, kan het
gemakkelijk en tegen hooge hemelrente kwijt worden onder de pauze”.8
Is in de hiervoor genoemde voorbeelden het begrip hemelrente enigszins schertsend
gebruikt, ook in wetenschappelijke kring wordt de term dan wel het begrip gebezigd. In
zijn dissertatie Bijstand in Amsterdam ca. 1800-1850 bespreekt Van Leeuwen prikkels om
tijd of geld aan armenzorg te besteden en noemt onder meer “het godsdienstig motief
van het verwerven van zielenheil of zo men wil ‘hemelrente’ “.9 In haar artikel over religieus
geïnspireerde liefdadigheid bespreekt Gouda motieven om te geven en de wijze waarop
deze verwoord worden. Het geven door de rijken leverde hun sociale status en politieke
invloed op en:
In addition, through their largess the rich earned a certain amount of moral
capital in the eyes of contemporaries – or, in the sardonic phrase of a modern-day
historian, they garnered ‘heavenly interest’ (hemelrente) – which might placate
their residual anxieties about the salvation of their souls.10
Lesger onderzocht de zelfperceptie van Amsterdamse kooplieden in de tweede helft van
de zestiende en in de zeventiende eeuw. Hij stelt vast dat: “it was widely believed that
there would be generous rewards in the afterlife for good works here below … donations
to charitable institutions seem to have been investments in a better life in the next world”.11
Lesger illustreert dit onder andere met de vermelding van de eerder genoemde gift van
Cromhuysen. Hij memoreert voorts hoe de “very influential Calvinist poet and moralist
Jacob Cats (1577-1660) urged his readers to donate money to the poor, since that money
would yield high interest and the investment was secure”.12 Een “widely believed … secure
investment” – Hoe wijd verspreid was de gedachte van beloning in het hiernamaals voor
liefdadig geven en wat was haar inhoud?
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1.2

Doelstelling en kader van de studie

In het voorgaande is al gesignaleerd dat de maatschappelijke en wetenschappelijke
aandacht voor filantropie toeneemt. Deze studie beoogt daar een bijdrage aan te leveren
door het wetenschappelijk inzicht te vergroten in de betekenis van het gebruik van het
woord hemelrente, zoals dat in de Republiek tijdens de periode 1600-1800 gebezigd werd.
Gedurende de gehele periode 1600-1800 is veel geld nodig om armenzorg te
bekostigen. Exacte cijfers zijn niet bekend; beredeneerde schattingen lopen uiteen van 1 tot
5% van het Bruto Binnenlands Product.13 Het betreft de directe persoonlijke ondersteuning,
de bedeling, maar ook het stichten van opvangvoorzieningen. Kerken en particulieren
dragen een belangrijk deel van de kosten van zowel de bedeling als de voorzieningen. Het
aandeel van de overheid verschilt per stad. Maar, hoe de verhouding van hun bijdragen ook
is, zowel de kerken als de lokale overheden moeten gedurende de gehele zeventiende en
achttiende eeuw alles in het werk stellen om de benodigde gelden te werven. Het is daarom
van belang na te gaan wat de actoren, te weten kerken, particulieren en lokale overheden
doen om inkomsten te genereren en de inkomstenstroom gaande te houden. Kerken
houden in alle erediensten voor dit doel collecten.14 Niet alleen kerken collecteren; zowel
de overheid als het particulier initiatief plaatst collectebussen op strategische plaatsen.
Daarnaast organiseren ze specifiek aangekondigde huis-aan-huis geldinzamelingen
of loterijen.15 Teeuwen stelt vast dat collecten een belangrijke pijler voor de armenzorg
vormden. Ze stelt daarnaast vast dat de oproepen om te geven in deze periode inhoudelijk
vrijwel niet aan verandering onderhevig waren.16
Particulieren doen – soms substantiële – schenkingen voor de zorg aan armen en
behoeftigen. Publieke opschriften maken daar gewag van. Deze opschriften bezigen
godsdienstige terminologie om het motief om te geven en de te verwachten beloning aan
te duiden. In de beloning wordt voorzien na dit leven, veelal aangeduid als de hemel.
Het motief hemelrente dat in opschriften voorkomt, doet een rechtstreeks appel op
de potentiële gever. Het is in zijn of haar belang – in eeuwigheidsperspectief gezien –
hemelrente te verwerven. Dat is wat de tekst van de opschriften suggereert. Deze studie
wil dit appel nader onderzoeken en de aard van het eigenbelang peilen.
Overigens gaan de wortels van de gedachte aan hemelse beloning voor giften ten
behoeve van armenzorg veel verder terug dan de voor dit onderzoek afgebakende periode.
Recent onderzoek beschrijft de ontwikkeling in de theologie in de Late Oudheid waardoor
het geven van geld c.q. het afstaan van bezit aan de kerk ten behoeve van armenzorg het
middel bij uitstek wordt om een ‘schat in de hemel’17 te verwerven.18 Deze gedachte blijkt
vervolgens in de Middeleeuwen een grote rol te spelen en is ook in de vroegmoderne tijd
aanwijsbaar.

1.3

Vraagstelling van het onderzoek

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond, staat de vraag naar de betekenis en de
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maatschappelijke functie van het begrip hemelrente in deze studie centraal. De
vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt.
I.

Wat zijn de betekenis en de maatschappelijke functie van het gebruik van het
begrip hemelrente (en verwante termen als loon en beloning) in het kader van
liefdadig geven ten behoeve van armen in de zeventiende en achttiende eeuw in
Nederland?

II.

Wat is de functie van de publieke vermelding van de aard van de schenking, van
het geefmotief en van de naam van de schenker?

Deze vraagstelling wordt benaderd vanuit een breder kader van de maatschappelijke
noodzaak van het geven om niet van geld voor de arme en behoeftige.
De vraagstelling is gesplitst in de volgende deelvragen.
a.

Welke publieke opschriften met de woorden ‘hemelrente’, ‘loon’ of ‘beloning’ in
het hiernamaals, letterlijk, dan wel daaraan refererend, daterend uit de periode
1600-1800, worden in de Republiek aangetroffen?

b.

Waar worden deze opschriften aangetroffen?

c.

Welke functie hebben de publieke vermelding van de naam van de schenker, de

d.

Wat is de godsdienstige context van de gevonden opschriften en welke rol speelt

e.

Hoe zijn deze godsdienstige motieven voor liefdadig geven te verklaren?

1.4

Wetenschappelijke relevantie

aard van de schenking en het motief om te schenken?
deze?

Filantropisch handelen is tot nu toe bestudeerd vanuit verschillende wetenschappelijke
disciplines. Wiepking wijst erop dat antwoorden op de vraag: “Why do some people donate
more money to charitable organizations than others, and why do they choose to donate to
different organizations?” … “can mainly be found in economics and psychology”.19 Binnen
de economische benadering onderscheidt ze een die zich concentreert op: “the effects of
price and income on giving” en een andere die kijkt: “whether public or private benefits of
giving are more important in determining why people give”.20 In psychologisch onderzoek
naar geefgedrag onderscheidt zij eveneens twee typen onderzoek. Het ene draagt bij aan:
“the understanding of the importance of people’s cognitive and emotional characteristics
for charitable giving”, het andere richt zich op: “the effects of compliance techniques on
the incidence and level of charitable giving”.21 Wiepking kiest zelf voor een sociologisch
onderzoek: “to provide new and more sociological explanations for charitable giving”.22
Schuyt signaleert dat deelaspecten van filantropie en filantropisch handelen bestudeerd
zijn vanuit onder meer de geschiedwetenschap, culturele antropologie, sociologie en
sociale psychologie: “maar deze inspanningen hebben niet geleid tot een eigen theoretisch
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kader, een ‘theory of philanthropy’, filantropologie, philanthropology, filantropiestudie, noch
tot een filantropiewetenschap”.23 Hij vraagt zich af: “of de huidige stand van zaken een eigen
wetenschappelijke discipline ‘filantropiewetenschap’ rechtvaardigt”.24 In een overzicht van
wat er anno 2012 tot stand is gebracht, komt Schuyt tot de conclusie dat maatschappelijke
aandacht voor filantropie in Europa toeneemt: “maar de sectororganisatie, de onderbouw,
de Europese sector filantropie is nog te weinig geprofileerd en geprofessionaliseerd om een
filantropiewetenschap te rechtvaardigen”.25 Deze uitspraak geldt voor de Europese situatie;
in de Verenigde Staten van Amerika is de situatie anders. Robert Payton heeft een aanzet
gegeven tot de wetenschappelijke bestudering van filantropie.26 Met zijn leerling Michael
Moody publiceerde hij in 2008 een terug- en vooruitblik.27 Filantropie is door Payton in 1988
omschreven als: “Voluntary action for the public good”.28 De werkgroep Geven in Nederland
hanteert in haar tweejaarlijkse onderzoek de volgende definitie.
Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en tijd (expertise),
vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, kerken,
bedrijven en goededoelenloterijen), waarmee primair algemeen nuttige doelen
worden gesteund.29
Payton & Moody gaan een stap verder en stellen dat filantropie een noodzakelijke
voorwaarde is voor de groei van een samenleving. Ze benadrukken het belang van educatie
in filantropie en stellen: “It is not possible for a democracy to thrive without a healthy
philanthropic sector”.30 Zij kiezen hiermee voor een sociologische verklaring van filantropie.
De voorliggende studie benadert filantropie vanuit een sociologische invalshoek.
Liefdadig handelen in de Republiek tussen 1600 en 1800 vindt plaats in een godsdienstigmaatschappelijke context. Die context omvat aspecten van persoonlijk leven en samenleven
en is breder dan individueel economisch handelen. Deze aspecten worden in de opzet van
deze studie verdisconteerd.

1.5

Maatschappelijke relevantie

Deze studie beoogt daarnaast bij te dragen aan kennis van de historie van liefdadig handelen,
zoals die in publieke opschriften en teksten tot uiting komt. Het gaat om opschriften op
of in historische gebouwen. Vele daarvan hebben niet meer de functie waarvoor ze zijn
gebouwd. De tekst in het opschrift is in dat geval het enige dat aan de geschiedenis van
het gebouw en aan de oorspronkelijke functie van weeshuis of ouderentehuis herinnert.
Verder is het van belang de strekking van de tekst van opschriften te begrijpen. Deze
opschriften werpen licht op hoe filantropisch handelen in de zeventiende en achttiende
eeuw werd gezien en hoe dat voor het publiek werd vastgelegd met gebruikmaking van
religieuze taal en voorstellingen.
Een ander aspect van maatschappelijke relevantie betreft de huidige maatschappelijke
discussie over filantropie. Daarin gaat het weliswaar niet (meer) over beloning in het
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hiernamaals; de discussie over geven uit eigenbelang of uit altruïsme is daarentegen nog
steeds een actueel thema.31

1.6

Methode en opzet

Dit onderzoek is verkennend conceptualiserend van aard en mondt uit in een hypothetisch
model ter verklaring van het gebruik van de term hemelrente. Het onderzoek richt zich op
de inhoud en functie van godsdienstige beloningsmotieven voor filantropisch handelen.
Hoewel het onderwerp historisch is, is het geen geschiedkundige studie. Het onderzoek
maakt gebruik van inzichten uit economische, kerkhistorische, theologiehistorische,
sociologische, sociaal-politieke en politiek-bestuurlijke disciplines. De basis van het
onderzoek wordt gevormd door literatuurstudie en bronnenonderzoek; daarnaast is
secundaire analyse, webanalyse en veldwerk uitgevoerd. Bij wijze van triangulatie is een
selectie van preken over en verklaringen van twee tekstfragmenten uit de Heidelbergse
Catechismus geanalyseerd. De bevindingen van de toetsing van teksten in opschriften en
de analyse van preken en verklaringen worden vergeleken.
Het onderzoek beperkt zich tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
tussen 1600 en 1800 om de volgende redenen. Ten eerste, in de periode 1600-1800 is
Nederland staatkundig een republiek met een relatief stabiele structuur. Ten opzichte van
andere Europese landen kenmerkt de Republiek zich door een sterke autonomie van de
samenstellende delen. Het primaat ligt bij de steden die op hun beurt samenwerken in
provincies. Het landsdeel Holland neemt een overheersende positie in ten opzichte van
de andere zes provincies. Binnen het landsdeel Holland heeft de stad Amsterdam een
dominante positie. Die staatkundige structuur verandert pas ingrijpend als in 1795 de
Bataafse Republiek wordt uitgeroepen. Ten tweede is in Nederland in deze gehele periode
in religieuze zin sprake van een relatief grote mate van tolerantie in godsdienstig opzicht.
De Gereformeerde Kerk is in deze periode een bevoorrechte en publieke kerk, maar
geen volkskerk.32 Er is ruimte voor andere kerken en geloofsrichtingen, zij het met enkele
beperkingen.
De publieke opschriften met termen als hemelrente, loon en beloning bevatten
verschillende boodschappen. De eerder aangehaalde tekst uit de achttiende eeuw plaatst
een substantiële gift in een religieus perspectief. Wat willen deze godsdienstige aspecten
zeggen? Hoe is het gebruik van de godsdienstige beelden te verklaren? Van Leeuwen stelt
dat men daarvoor niet te rade moet gaan bij de kennis van de leerstellingen van kerken,
“maar vooral toch van de receptie daarvan door het kerkvolk”, 33 want de geloofspraktijk
valt niet samen met de theologische leerstellingen. Van Leeuwen zoekt de verklaring
voor het gebruik van de term hemelrente in het rationeel eigenbelang. De particulier die
geeft ten behoeve van de zorg voor armen, heeft daarvoor verschillende motieven die
onder de noemer rationeel eigenbelang zijn samen te vatten. Deze motieven kunnen
van economische, politieke, medische, sociale en zedelijke aard zijn. Een selectieve
prikkel, die rijke particulieren aanzet om voor armen te geven is: “het voldoen aan een
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godsdienstige plicht waarmee zielenheil werd verkregen of, indien men de armen niet
hielp, verspeeld”.34 In een artikel uit 1996 bespreekt Van Leeuwen oproepen tot liefdadige
giften voor armenzorg en het gebruik van de term zielenheil. Hij constateert: “Een gift
aan de arme is, zo beschouwd, een hoogrenderende lening. Zowel tijdelijk op aarde, als
eeuwig in het hiernamaals levert liefdadigheid de weldoener profijt op”.35 Van Leeuwen
citeert ter onderbouwing van deze vaststelling onder meer de eerder aangehaalde tekst
uit de Lutherse kerk in Amsterdam. De verklaring: ‘hemelrente is eigenbelang’ wordt in de
voorliggende studie nader onderzocht.
Hoofdstuk 2 geeft een schets van de armenzorg in de Republiek tussen 1600 en 1800.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de rol die diaconieën daarin spelen. Harde cijfers
over de onderzoeksperiode zijn schaars. Het hoofdstuk sluit af met een beschouwing over
de hoogte van de bedeling.
Hoofdstuk 3 begint met een beknopt overzicht van wetenschappelijke theorieën over
geven, zoals die in verschillende disciplines zijn ontwikkeld. Tegen deze achtergrond is een
literatuurstudie geplaatst, die verklaringen van armenzorg in de Republiek behandelt. De
aandacht gaat hier vooral uit naar godsdienstige motieven om voor de zorg aan behoeftigen
te geven.
Hoofdstuk 4 gaat eerst in op de afkomst van het begrip hemelrente. De Ierse historicus
Peter Brown heeft twee complementaire studies gepubliceerd, die licht werpen op het
ontstaan en het gebruik van het beeld van beloning voor liefdadige giften ten behoeve
van armenzorg.36 Van daaruit worden via de Middeleeuwen lijnen getrokken naar de
vroegmoderne tijd. Het tweede deel schetst de godsdienstige en maatschappelijke
context van de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw.37 Het hoofdstuk eindigt
met een hypothetisch model ter verklaring van het gebruik en de functie van de begrippen
hemelrente, loon en beloning.
In hoofdstuk 5 vindt door bronnenonderzoek een toetsing plaats van deze hypothese
aan teksten in opschriften uit de onderzoeksperiode. Daartoe zijn teksten verzameld waarin
– direct of refererend – sprake is van een beloning in het hiernamaals voor het geven van
geld ten behoeve van armen. Daarnaast worden fragmenten uit preken geanalyseerd.
Hoofdstuk 6 vat de resultaten van deze toetsing samen en koppelt ze concluderend
terug naar de deelvragen en de vraagstelling van dit onderzoek. Vervolgens worden de
resultaten van het voorliggende onderzoek in de wetenschappelijke discussie geplaatst.
Welke punten bevestigen eerder onderzoek en op welke punten vullen de resultaten
van het voorliggende onderzoek die bevindingen aan? Daar komt de relatie tussen de
begrippen eigenbelang en hemelrente, zoals deze in de hoofdstukken 3 en 5 geanalyseerd
zijn, aan de orde. In een subparagraaf wordt voorts aandacht gegeven aan de theoretische
fundering van de resultaten van het voorliggende onderzoek. Verder worden in de
discussie kanttekeningen geplaatst bij de reikwijdte en resultaten van het onderzoek en de
begrenzing ervan. De afsluitende paragraaf van het hoofdstuk bespreekt de relevantie voor
de wetenschap en voor de praktijk.
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Hoofdstuk 2

Armenzorg in nederland 1600-1800, een schets

Het beeld van de armenzorg in de Republiek in de Gouden Eeuw is niet eenduidig. Prak
stelt dat er twee verhalen zijn te vertellen over armoede in de Gouden Eeuw: “En wat
het ingewikkeld maakt: ze hebben allebei op hun manier gelijk”.38 Het ene vertelt dat de
inwoners van de Republiek het relatief goed hadden vergeleken met inwoners van andere
landen. Het andere vertelt dat de welvaart in Nederland zeer ongelijk verdeeld was. Grote
groepen mensen in de Republiek hadden geen deel aan de welvaart en leefden in armoede.
Voor een zuiver beeld van de armenzorg in de Republiek tussen 1600 en 1800 is het van
belang te bedenken dat – ondanks haar omvang – armenzorg geen sociale verzekering
was. Ze hing af van vrijwillige gaven in collectes, bepalingen in individuele testamenten en
toedeling uit fondsen. Er bestond geen wettelijk recht op een uitkering.39 “De armenzorg was
een samenraapsel van voorzieningen met een open einde, maar dan voor de gebruikers;
in tijden van nood daalden de uitkeringen en werden de toelatingscriteria verscherpt”.40 Dit
hoofdstuk schetst een beeld van de armenzorg in de Republiek tussen 1600 en 1800 met
als doel inzicht te verwerven in de werking van de armenzorg in het algemeen en in het
bijzonder in de financiering daarvan. Na een schets van de diversiteit van de groep armen
en de omvang ervan, komen de volgende aspecten aan bod: de opzet en uitvoering van
armenzorg; motieven om deze te verstrekken; de financiering van armenzorg; de mening
van enkele buitenlandse waarnemers over de armenzorg; royale bedeling of niet? Een
samenvatting sluit het hoofdstuk af.

2.1

Armen: ontwikkelingen, diversiteit en cijfers

De schets van een beeld van armoede en armenzorg tussen 1600 en 1800 in de Republiek
krijgt reliëf tegen de achtergrond van de situatie in de Middeleeuwen en de zestiende
eeuw. In de Middeleeuwen hebben armen zowel een plaats als een functie in de door
God gewilde maatschappelijke hiërarchie: “Tegenspoed was een persoonlijke, door God
opgelegde, beproeving, die zowel aan de betrokken pauper als aan de barmhartige die
hem bijstond de mogelijkheid tot zaligmaking bood”.41 Vanaf de elfde eeuw verschijnen
in de armenzorg, naast kerken en kloosters, leken en broederschappen van leken op het
toneel. In de steden die geleidelijk aan ontstaan, worden gasthuizen gesticht. Deze zijn
bestemd voor de algemene opvang van wie tijdelijk onderdak nodig heeft, zowel passanten
als stedelingen. In de veertiende en vijftiende eeuw leidt de behoefte om de openbare
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orde te handhaven ertoe deze gasthuizen onder toezicht van de stedelijke overheid te
brengen. Verder wordt de rol van de overheid groter doordat de economische en sociale
omstandigheden sturing vergen. Tegen het einde van de vijftiende eeuw tot ongeveer 1565
groeit de bevolking in Noordwest-Europa. In deze periode neemt ook de economische
bedrijvigheid toe. In de Nederlanden, met name in de gewesten Vlaanderen, Brabant en
Holland groeien de steden snel.42 De vraag naar arbeid in de steden trekt mensen aan.
Deze vraag is echter niet constant. Dat leidt tot problemen als de vraag afneemt. In de
jaren dertig van de zestiende eeuw doen zich voedselcrises voor. De combinatie van deze
factoren resulteert in een sterke toename van bedelarij. Die toename roept een reactie van
de stedelijke overheden op. Zij nemen restrictieve maatregelen. Een ervan is het maken
van onderscheid tussen de ware bedelaars en luiaards. Dat zijn zij die de inkomsten uit
bedelen profijtelijker achten dan die uit arbeid. Alleen de ware bedelaars komen voor enige
ondersteuning in aanmerking.
Groenveld geeft ter inleiding op zijn beschrijving van de situatie van wezen een
algemene typering van kwalificaties om als arme te worden aangemerkt:
Arm, in ieder geval, was elkeen die steun nodig had van een ander – een particulier
of een instelling. En omdat ook wezen die steun behoefden, behoort de zorg aan
hen besteed tot het terrein der armenverzorging…43
Arm is ieder die niet zelfstandig in staat is in zijn levensonderhoud en – in een huishouden
– in dat van zijn jeugdige gezinsleden te voorzien. In deze omschrijving ligt de stilzwijgende
veronderstelling besloten dat deze situatie onvrijwillig is.
Uit die tijd is evenwel nog een andere categorie armen bekend: de vrijwillig armen.
Rond 1200 ontstaan monnikenorden die zich principieel vrijwillig arm willen houden,
de zogenaamde bedelorden. De bekendste zijn de minderbroeders, volgelingen van
Franciscus van Assisi (1181-1226), en de dominicanen. Zij trekken rond, zonder bezit, levend
van wat mensen hun geven. Tegen het einde van de Middeleeuwen raken bedelmonniken
in opspraak, omdat hun houding en gedrag niet altijd overeenstemt met wat zij voorstaan.
Erasmus uit in Lof der Zotheid in 1509 kritiek op deze groep. En in de Colloquia 1523-1524
doet hij dat nog eens over. Hij verwijt hun:
zware misdrijven onder de dekmantel van bedelarij [en stelt dat] weldra
de bedelaars niet meer mogen rondzwerven, waar het hun belieft, dat elke
gemeente de eigen bedelaars moet onderhouden en dat wie kan werken tot
werken genoodzaakt moet worden.44
Dit citaat illustreert hoe in de zestiende eeuw de opvattingen over bedelen en daarmee
over armen veranderen.
In dezelfde tijd (1526) publiceert de Spaanse humanist Juan Luis Vives, leerling en
vriend van Erasmus, De subventione pauperum, een traktaat over ondersteuning aan
de armen. Vives ziet armoede niet als door God gewild. Ze komt voort uit een verschil
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in bezitsvorming. Goederen, bestemd voor de hele samenleving, zijn terechtgekomen
in de handen van enkelen. Bedelen is volgens Vives valse armoede. Opvoeding geeft
armoede door, daarom is naar zijn mening niet het geven van geld, maar het verhogen
van zedelijk peil het beste middel om armoede te bestrijden. Onderwijs, medische zorg en
arbeid dienen de arme te worden aangeboden. Kerkelijke zorg is volgens Vives op deze
punten tekortgeschoten. De verantwoordelijkheid voor de armen- en wezenzorg behoort
in zijn ogen daarom bij de overheid in plaats van bij de kerk. Zowel bij de overheid als
bij de theologen van de Reformatie vinden de ideeën van Vives weerklank.45 De toename
van de bevolking in Europa in de tweede helft van de vijftiende eeuw en de economische
ontwikkeling die daarmee geen gelijke tred houdt, leiden ertoe dat het aantal armen en
daarmee de vraag naar ondersteuning toeneemt. Overheden gaan over tot beperkende
maatregelen om bedelen tegen te gaan.
De beschikbare gegevens over het aantal armen komen voornamelijk uit studies over
steden. Voor 1800 woonden er echter meer Nederlanders in dorpen en op het platteland dan
in steden.46 Van het platteland zijn evenwel in veel mindere mate kwantitatieve gegevens
bekend. Het ‘Landschap Drenthe’ vormt een uitzondering. Gras komt voor Drenthe tot een
berekening van ongeveer 2% armen onder de bevolking. In 1630 telde Drenthe 21.800 en in
1795 bijna 40.000 inwoners.47 Het aantal armen ligt dus tussen 400 en 800.
Vanaf 1500 neemt de Nederlandse bevolking toe van circa 950.000 tot ongeveer 1,5
miljoen in 1600 en ongeveer 2,1 miljoen in 1800.48 De toename van de bevolking in de
eerste helft van de zestiende eeuw gaat gepaard met een relatieve toename van het aantal
armen. Deze toename wordt veroorzaakt door een conjuncturele economische tegenslag
en de daarmee gepaard gaande stijging van voedselprijzen. De toename van het aantal
armen is een van de factoren die ertoe leidt dat een onderscheid wordt gemaakt. ‘Echte’
armen worden onderscheiden van degenen die een keuze maken om voordeel te trekken
uit bedelarij. Deze laatste categorie wordt geacht wel te kunnen werken voor een bestaan,
maar zou dat niet willen. Tot het einde van de Middeleeuwen is bedelen vrij algemeen
toegestaan. In de vroegmoderne tijd wordt bedelen meer en meer verboden, of onder
zeer beperkende voorwaarden, zowel in gebied als in tijd, toegelaten. Om het verbod te
handhaven wordt met zware straffen gedreigd.
In de vijftiende en zestiende eeuw tekenen zich onder de ‘echte’ armen geleidelijk aan
groepen mensen af, die zonder meer voor ondersteuning in aanmerking komen. Dat zijn
(half)wezen, weduwen, oude vrouwen en oude mannen. Bij wezen is onderscheid te maken
tussen wezen en burgerwezen. De laatsten zijn de kinderen van mensen die als poorter
het recht hebben verworven binnen de poorten van een stad met stadsrechten te wonen.49
Over de omvang van de totale groep armen als percentage van de bevolking zijn weinig
harde gegevens bekend. Een veel gebruikt ankerpunt in de literatuur is de personele
quotisatie, die in 1742 plaatsvindt. In dat jaar wordt een speciale inkomstenbelasting
geheven, waarvoor in het gewest Holland zeer nauwgezet gegevens zijn verzameld. Deze
zijn bewaard gebleven en vormen in vele studies de bron voor kwantitatieve gegevens.
De grens voor de heffing in 1742 ligt bij een gezinsinkomen van ƒ 600 per jaar. Daaronder
wordt deze speciale belasting niet geheven. Het gemiddeld gezinsinkomen ligt bij circa
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f 300 per jaar. Een becijfering uit zestien Hollandse steden, verdeeld in vier groepen:
Amsterdam, vier grote steden, vijf middelgrote steden en zes kleine steden, tezamen
bijna 120.000 huishoudens50, laat zien dat 78,9% buiten de belastingheffing valt. Mensen
zonder vast werk, vaak ook zonder vaste woonplek, vormen in die periode 10 tot 20% van
de beroepsbevolking. Dit cijfer fluctueert weliswaar zowel naar plaats als tijd51, maar geeft
niettemin een indicatie van de omvang van het aantal armen. Verondersteld, dat een kwart
van de mensen zonder vast werk met een tekort aan inkomsten te maken heeft, zou 2,5 tot
5% van de 120.000 huishoudens in armoede verkeren. Dat zijn 3.000 tot 6.000 huishoudens.
Bij een gemiddelde omvang van een huishouden van 3,75 personen, zijn dat 11.250 tot
22.500 personen. Hierbij is te bedenken dat de cijfers waarop deze schattingen berusten,
op de situatie van zestien Hollandse steden zijn gebaseerd.52
Aan het begin van de zeventiende eeuw vormen migranten in Amsterdam de
meerderheid onder de bedeelden. Ondanks conjuncturele tegenslagen groeit de economie
structureel. Daardoor is er veel vraag naar arbeidskrachten. Deze komen van heinde en verre
naar Amsterdam. Maar niet allen die in Amsterdam komen, slagen erin zelfstandig in hun
levensonderhoud en dat van eventuele gezinsleden te voorzien. Al en Lesger citeren Pontanus
(begin zeventiende eeuw), over de samenstelling van de groep bedeelden. Onder hen zijn:
“diveersche natien als Fransoysen, Walen, Brabanders, Vlaminghen, Vriesen, Eemdenaers,
Enghelsche, Westphaelsche, Ditmarse, Eydersteetse ende andere uutlandische natien, uut
haer landt door de oorloghe ende andere noodzakelicheyt ghedreven”.53 Het zijn vooral
Duitsers, die vanwege de onzekere situatie in de Duitse gebieden (Dertigjarige Oorlog
1618-1648) en de grote behoefte aan werkkrachten naar Nederland en in het bijzonder naar
Amsterdam trekken.54 In haar artikel Wanhoopsmigratie. Of wat tienduizenden migranten in de
zeventiende eeuw naar Amsterdam bracht,55 beschrijft Kuijpers de toestroom van migranten
die uit noordoostelijke richting kwam. Deze stroom begint in Gelderland en Overijssel. Hij
reikt via de Duitse kust tot Denemarken, Noorwegen en Zweden. Tezamen vormt deze
stroom 70% van het aantal migranten in de zeventiende eeuw. Het doel van de migranten is
in korte tijd geld vergaren en dan terugkeren. Dat pakt – zo beschrijft Kuijpers – vaak anders
uit en resulteert in vestiging en huwelijk in Amsterdam. Ze laat dit zien in een casestudy van
Nord Friesland, het westelijk deel van Sleeswijk Holstein. Nord Friesland lijdt onder de strijd
in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Het platteland wordt geplunderd en gebrandschat.
Vijf jaar na de vrede van 1629 vindt een grote overstroming plaats. Het eiland Strand (nu
Nordstrand) wordt overspoeld en zo ook de laaggelegen kuststrook. Dat leidt tot een grote
stroom vluchtelingen. Tussen 1600 en 1800 trekken uit de stad Husum (in die tijd circa
3.500 inwoners) 795 bruiden en 1.072 bruidegoms weg met een concentratie tussen 1635
en 1665. Zo: “… noteerden de boekhouders van de Husumse stadkas, waaruit ook de lokale
armenzorg werd betaald, onder de kop ‘Tägliche und Zufällige Ausgaben’ kleine bedragen
die waren verstrekt aan de armen om de oversteek naar Holland te betalen”.56 Dit voorbeeld
en de situatie van Amsterdam in het bijzonder, krijgen nog meer reliëf tegen de achtergrond
van de vaststelling van De Vries en Van der Woude: “Volgens de meest recente studie van
de internationale migratiestroom zouden zich tussen 1600 en 1800 ongeveer 500.000
buitenlanders permanent in de Republiek gevestigd hebben. Een ongeveer even groot
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aantal zou als ‘transmigrant’ beschouwd moeten worden”.57 Dat betekent over twee eeuwen
een instroom van gemiddeld 2.500 mensen per jaar en daarnaast 2.500 transmigranten per
jaar. De transmigranten nemen dienst bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de
West-Indische Compagnie. De helft van hen reist naar Oost- dan wel West-Indië en vestigt
zich daar of komt onderweg om. Daarnaast onderscheiden De Vries en Van der Woude
tijdelijke werkkrachten in bijvoorbeeld zeevaart, visserij en agrarisch seizoenswerk. Van
deze categorie komen vanaf ongeveer 1650 jaarlijks rond 30.000 mensen enkele maanden
per jaar in de Republiek werken om in betrekkelijk korte tijd een, naar omstandigheden
hoog, loon te verdienen.58
Buursma heeft onderzoek gedaan naar de mensen die in de stad Groningen steun
ontvangen. Deze groep fluctueert in omvang en samenstelling. In Groningen is sprake
van een bijzondere omstandigheid. Door zijn strategische ligging is Groningen een
garnizoensstad en telt daarom vele soldaten en hun gezinnen onder zijn inwoners:59
Wanneer de soldaten in het voorjaar eropuit trokken, … bleven talrijke gezinsleden
in kommervolle omstandigheden achter … genoodzaakt een beroep op de
diaconie te doen, waardoor deze minder zorg aan de ingezetenen kon besteden,
al trachtte men de van elders afkomstige, behoeftige soldatenvrouwen zoveel
mogelijk te slijten aan andere plaatsen.60
Als de soldaten worden opgeroepen om oorlog te voeren, heeft dat meteen gevolgen voor
het beroep op de armenzorg. De gezinnen van de soldaten hebben op dat moment geen
inkomsten meer. Daarbij is te bedenken dat soldaten soldij ontvangen vanuit de provincie
en in hun plaats van actueel verblijf. Buursma gaat uitvoerig in op de presentie van soldaten
en hun gezinnen en de gevolgen voor de armenzorg in Groningen, want: “in andere studies
komen deze aspecten slechts beperkt aan bod”.61
In haar studie naar de Delftse bedeelden maakt Van der Vlis een onderscheid tussen een
armoedecultuur en een bedelingscultuur. Niet elke arme ontvangt bedeling. Elke bedeelde
is wel arm. Wie bedeling aanvraagt en verkrijgt, dient zich te houden aan een reeks regels
en doet dat ook om de bedeling niet in gevaar te brengen. Daarmee onderscheidt een arme
die bedeeld wordt zich van andere – niet bedeelde armen. Binnen de bedelingscultuur is
verder onderscheid te maken in wekelijkse dan wel residentiële bedeling.62 De cijfers over
aantallen bedeelden lopen per stad sterk uiteen. In 1622 telt Delft 22.679 inwoners. Van hen
ontvangt 15 tot 16% bedeling.63 Het aantal bedeelden is dus ongeveer 3.600. In Zwolle ligt
het percentage bedeelden eind zeventiende eeuw op 6 tot 10%.64 Van der Vlis tekent aan
dat de berekeningsmethode niet betrouwbaar en zeker niet uniform is. Het aantal armen
is waarschijnlijk groter dan de bedelingsregisters aangeven. Er vindt immers een zekere
selectie plaats op de noodzaak van ondersteuning. Daarnaast is sprake van selectie door
de omvang van beschikbare middelen. Verder is niet bekend of de bedelingsregisters per
stad wel op dezelfde wijze bijgehouden zijn, aangenomen al dat ze compleet aanwezig
zijn.65 Vergelijking tussen steden is daardoor maar zeer beperkt mogelijk.
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Uit het voorgaande blijkt als gemeenschappelijke noemer het gebrek aan middelen om
in eigen levensonderhoud te voorzien. Dat is een situatie die uiteenlopende oorzaken
kan hebben. Migranten vormen onder de bedeelden een grote groep, met name in het
gewest Holland. Uit de bronnen blijkt dat het in de steden om substantiële aantallen arme
mensen gaat, al zijn de verschillen tussen de steden groot. Over de armoedesituatie op het
platteland zijn weinig cijfers bekend. Voor Drenthe is wel een cijfer bekend: ongeveer 2% op
een bevolking van 21.800 rond 1630.66 Dit cijfer ligt significant lager dan het cijfer van 6 tot
16% dat hierboven voor steden is aangegeven.

2.2

Armenzorg op maat

Voor een goed verstaan van de situatie tussen 1600 en 1800 is een stap terug in de tijd op
zijn plaats. Zowel Boele als Parker beschrijft hoe de armenzorg vóór 1600 is georganiseerd.67
Primair ziet de christelijke kerk hier een taak. Haar geloofsbrieven bevatten de oproep om
God en medemens lief te hebben. De werken van barmhartigheid uit het Evangelie naar
Mattheüs geven daar concrete aanwijzingen voor. In de Middeleeuwen betonen kloosters,
ordes en congregaties zich actief, maar ook voor de individuele burger geldt een taak in het
geven van aalmoezen. Dat is theologisch onderbouwd. In godsdienstige zin worden armen
voorgesteld als degenen in wie Christus present is. Wie aan een behoeftige (hongerige,
dorstige, naakte, zieke, eenzame, vreemdeling) barmhartigheid bewijst door voedsel,
kleding, onderdak en hulp te bieden, bewijst die weldaad aan Christus zelf.68
De rol van de (stedelijke) overheid is faciliterend en toezichthoudend. In de loop van
de zestiende eeuw krijgt de rol van de overheid meer profiel en gewicht. Deze rol blijft niet
beperkt tot toezicht, maar krijgt een eigen invulling die per stad verschilt. Prak beschrijft
hoe door het ontbreken van een sterk centraal gezag de armenzorg in de Republiek een
verantwoordelijkheid van lokale besturen blijft. De situatie loopt per stad dermate uiteen,
dat elke stad zijn eigen plan trekt.69 Van der Heijden komt tot dezelfde vaststelling:
De zorg voor armen, wezen of zieken … werd gedeeld door een netwerk van
corporaties, kerkelijke organisaties, rijke ingezetenen en het stadsbestuur. Dat
netwerk was … een fragmentarisch systeem waarin de burgers van de steden
zelf een cruciale rol speelden. Stadsbesturen coördineerden of controleerden de
activiteiten van corporaties en individuele burgers soms…70
Friesland vormt in dit opzicht een uitzondering. De armenzorg in de Friese steden wordt
vooral uitgevoerd door de stedelijke armbestuurders. De diaconieën van de Gereformeerde
Kerk en later ook van andere kerken leveren een wezenlijk aandeel, maar domineren niet.
De gewestelijke overheid steunt de steden in dit beleid.71
Een gevolg van de gefragmenteerde opzet is dat de literatuur over de armenzorg in
de Republiek een verbrokkeld beeld geeft. Daarbij is te bedenken dat vooral steden in
het westen van de Republiek onderzocht zijn. Bovendien komen concrete gegevens
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merendeels uit de achttiende eeuw, omdat uit die periode meer vastgelegde gegevens
beschikbaar zijn.
Parker beschrijft de situatie van de zorg voor armen in Holland aan het begin van de
zeventiende eeuw. De actoren zijn in deze beschrijving de kerken, respectievelijk hun
diaconieën en de overheid, in casu het stadsbestuur. De grote rol die het diaconaat van
de Gereformeerde Kerk speelt in de armenzorg in Amsterdam is een doorn in het oog van
burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft, want:
Reformed charity had created more problems than it had solved […] it undermined
the long tradition of magisterial authority over social welfare and it enabled
deacons to use charity to promote the narrow confessional goals of the Reformed
Church.72
De Remonstrantse predikant Johannes Uytenbogaert valt hem in 1647 bij met een
pleidooi voor één armenzorg onder overheidstoezicht. Dat armenzorg gebruikt wordt
als middel tot ‘protestantisering’ is door historici zowel betoogd als bestreden. Parker
plaatst deze discussie in een Europees kader, maar stelt tegelijk: “The European pattern
of confessionalization, however, does not readily lend itself to understanding the evolution
of poor relief institutions in the six cities of Holland during the Dutch Reformation”.73 De
Republiek kent geen staatskerk en tolereert verschillende confessionele richtingen. Het
gaat de magistraten erom dat er armenzorg geboden wordt; door wie is een zaak van
lokale arrangementen. In deze publiek-private afstemming zijn met Parker in het begin
van de zeventiende eeuw in de Republiek in zes steden drie modellen te onderscheiden:74
Tabel 1. Modellen van uitvoering van de armenzorg
Kerken/Diaconieën

Overheid

Amsterdam

Uitvoering

Uitvoering

Haarlem

Uitvoering

Uitvoering

Delft

Gezamenlijke uitvoering

Dordrecht

Gezamenlijke uitvoering

Gouda

Uitvoering

Coördinatie en toezicht

Leiden

Uitvoering

Coördinatie en toezicht

Elk van deze steden heeft daarin een eigen ontwikkeling doorgemaakt met als
gemeenschappelijk resultaat dat kerken en diaconieën in alle gevallen een belangrijke
rol spelen in de uitvoering. De mate waarin ze daarin onafhankelijk zijn, verschilt per stad.
De overheden van de betreffende steden hebben hun rol veelal pragmatisch gekozen.
Immers wat diaconieën aan armenzorg bekostigen, drukt niet op de overheidskas. De

27

functie van toezicht en coördinatie hebben de steden wel op zich willen nemen, maar in
de zes steden niet in gelijke mate. Voor Amsterdam is nog aan te tekenen dat de behoefte
aan ondersteuning door de sterke immigratie groter is dan de kerken en diaconieën of de
overheid elk voor zich aankunnen.
In de steden speelden ook gilden een rol in de zorg voor armen: “Gilden ondersteunden
niet alleen eigen leden, maar zij gaven ook hulp aan andere armen in de stad …. Sommige
gilden deelden daarom brood, boter, turf of geld uit in de kerk: na een mis of een
begrafenis”.75 De bronnen geven geen indicatie over de omvang van de bijdrage van gilden
in de armenzorg.
Sinds de Reductie van 1594 maakt Groningen deel uit van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden en zijn Stad en Ommelanden protestants. De geschiedenis van
armenzorg en gasthuizen in de stad gaat veel verder terug, maar vanaf 1594 is de diaconie van
de Gereformeerde Kerk verantwoordelijk voor de armenzorg en de opvangvoorzieningen, zij
het onder toezicht van het stadsbestuur. De administratie van de diaconie is zeer nauwgezet
bijgehouden en bevat een schat aan gegevens. Buursma beschrijft de organisatie en de
financiering van de armenzorg in Groningen.76 De kerk voert uit, de rol van de overheid is
faciliterend en toezichthoudend. Het stadsbestuur controleert de jaarrekeningen van de
diaconie. De overheid gaat gaandeweg een meer complementaire rol spelen, doordat ze
financieel bijspringt als de kerkelijke middelen tekortschieten. Buursma beschrijft hoe in de
tweede helft van de achttiende eeuw de financiële mogelijkheden van de Gereformeerde
Kerk vrijwel uitgeput raken. Het stadsbestuur moet steeds vaker bijspringen en wordt de
grootste financier van de armenzorg.
Buursma geeft in zijn onderzoek ook aandacht aan de kans op fraude. Hij stelt dat fraude
van de kant van bedeelden zeer gering is. Hij acht het – gezien de omvang en detaillering
van de controlemaatregelen van de Gereformeerde Kerk – waarschijnlijk dat het risico
van fraude groter is bij de beheerders van de gelden bestemd voor ondersteuning, dan bij
de begunstigden. Dat ligt in Zwolle een slag anders. Van Wijngaarden maakt – over een
periode van vijftig jaar – melding van enkele beschreven gevallen van fraude, zowel door
bedeelden als door bedelers. Over de fraude door bedelers komt de onderste steen niet
boven. De ‘klokkenluider’ die een fraude gemeld heeft, vindt dat onterecht, want het kan de
arme schaden: “door veel mensche die naer latigh worden in ’t geven aan de arme”.77 Van
Wijngaarden beschrijft dat de stedelijke overheid dit probleem onderkent en hier scherp
op reageert. De overheid zoekt dit uit, omdat valse beschuldigingen moeten worden
tegengegaan. Die doen schade aan mensen. Maar tegelijkertijd geldt dat: “het vertrouwen
van de mensen in een goede besteding van hun giften moest worden bewaakt”.78
De inhoud van de ondersteuning bestaat veelal uit voedsel, met name brood van enkele
ponden zwaar79 en soms met een merkteken gebakken om onbedoelde verkoop tegen te
gaan. Daarnaast zijn er vermeldingen van bepaalde rantsoenen: bier, brood, turf, kleding.
Vooral diaconieën doen verstrekking in natura. Er is echter ook sprake van geldelijke
ondersteuning. Talrijk zijn de opgaven van hoeveel stuivers per week de ondersteuning
beloopt, naar rato van de omvang van een leefeenheid. Buursma schrijft dat de bedeling
per stad sterk uiteenloopt:
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Tot het basispakket behoorde brood alleen, of brood én geld .... Amsterdam,
Leiden en Leeuwarden verstrekten uitsluitend brood. Geld én brood was er voor
de bedeelden van Delft, ’s Hertogenbosch en Alkmaar. Een uitzondering vormde
het zeventiende-eeuwse Zwolle, waar de bedeelden uitsluitend een uitkering in
geld ontvingen …. Deze bedelingspakketten … konden worden aangevuld met …
brandstof, kleding of textiel.80
Groningen vormt op dit punt een uitzondering: “want de diaconie van de Stad hanteerde …
de vorm van een wekelijkse uitdeling in geld, brood én boter [daarmee] handhaafde men
aanvankelijk nog de bij de katholieke armenzorg gebruikelijke uitdelingen van boter en
brood”.81 In 1680 is echter een bezuiniging noodzakelijk en wordt de uitdeling van boter
gestopt. De besparing heeft effect: “Bedroegen in het boekjaar 1679/1680 de uitgaven voor
rogge en boter nog 6.509 gulden, het jaar daarop spendeerde de gereformeerde diaconie
3.710 gulden voor uitsluitend rogge”.82 Toen in 1630 en in 1698 rogge schaars en duur was,
liet de diaconie het brooddeeg tijdelijk met bonen en gerst mengen. In latere jaren van
schaarste aan geldmiddelen of hoge graanprijzen grijpt de diaconie naar andere middelen.
Buursma beschrijft een ‘springelweek’ waarin de bedeling wordt overgeslagen. Dat
gebeurt in 1748 en in 1752. In 1755 heeft de kas dermate grote problemen dat de diaconie
geen rogge op krediet meer kan kopen. De diaconie stelt de kerkenraad voor voorlopig
geen brood meer uit te delen. Dit voorstel veroorzaakt veel beroering: “Uiteindelijk vond
het broodbakken ‘als na gewoonte’ weer plaats nadat de magistraat dat had gelast”.83 Als
in 1757 de rogge opnieuw duur is, besluit de diaconie het: “brood door te snijden en also in 4
weken uit te delen ’t geen anders in 14 dagen soude worden uitgedeeld”.84 Buursma noemt
dit een ‘halfbakken’ oplossing.85 In de achttiende eeuw komen aardappels meer en meer in
de verstrekking voor. In 1771 vervangt de diaconie tijdelijk het brood door aardappels. Dat ze
al snel de brooduitdeling hervat, gebeurt waarschijnlijk uit kostenoverwegingen: “vanwege
de vrijstelling van belasting op het gemaal die instellingen voor armenzorg genoten”.86 Hoe
dan ook, de diaconie van Groningen doet veel moeite de continuïteit van de bedeling te
handhaven.
Verschillende bronnen melden dat het niveau van de bedeling bij kleinere kerken
als de Waalse gemeenten en de Doopsgezinden hoger ligt dan bij de gereformeerde
diaconieën.87 Hierbij is te bedenken dat het algemene beleid van de stadsbesturen (en
de Gereformeerde Kerk) in de zeventiende eeuw is deze kleine kerken zo weinig mogelijk
ruimte te geven. Anderzijds biedt het de diaconale kas van de Gereformeerde Kerk en de
overheidskas welkome verlichting wanneer deze kerken zelf de ondersteuning van hun
‘eigen’ armen bekostigen, ook al gaat het niet om grote aantallen. In Friesland is dit de kleine
kerken vanaf 1680 toegestaan. Zij mogen dan ook fondsen beheren en legaten ontvangen.
Bij eventuele tekorten kunnen de kleine kerken geen beroep doen op de overheid.88 Niet
alle diaconieën kampen met tekorten. Buursma vermeldt dat: “de Waalse gemeente van
Groningen rond 1782 zo welvarend was, dat de diakenen: ‘in consideratie genomen de
voordelige staat der diaconie en het gering aantal armen daarvan gealimenteerd, [hadden]
geresolveerd dezelve [alimentatie] te verhogen”.89 De lutherse kerk en de rooms-katholieke
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kerk tellen veel meer immigranten. Deze ondervinden meer problemen om in inkomen te
voorzien en zien zich dan genoodzaakt bij hun kerk een beroep op ondersteuning te doen.
De ondersteuning kent voorwaarden, want het hoger liggende doel is de zedelijke
verheffing, waaruit naar verwachting als vanzelf onafhankelijkheid van ondersteuning zal
voortvloeien. De Gereformeerde Kerk bijvoorbeeld, geeft bedeelden onderricht in de
basiskennis van het geloof en doet onderzoek naar de levenswandel.90 In Deventer bepaalt
het stadbestuur in 1581: “Buren van steunontvangers moesten erop toezien dat geen
misbruik werd gemaakt van de verleende aalmoezen. Ontdekten zij een overtreding, dan
dienden zij dit in het geheim te melden bij de stedelijke provisoren”.91 Dit gold niet alleen in
Deventer, maar ook in Haarlem en Leiden.
Om voor bedeling in aanmerking te komen moet de arme een aanvraag indienen
bij de regenten of armenmeesters. Zij houden daarvoor een spreekuur. Bij goedkeuring
van de aanvraag wordt daarvan aantekening gemaakt en soms een bedelingsbriefje
meegegeven.92 Degene die voor ondersteuning in aanmerking komt, heeft de mogelijkheid
van bezwaar als de beslissing naar haar of zijn oordeel ongunstig uitvalt. Het is niet bekend
hoe vaak bezwaar is gemaakt en wat het resultaat daarvan is. Er zijn wel enkele situaties
van opzegging bekend. In Delft levert Gerrit Thomasz zijn briefje dat hem in 1618 recht
geeft op bedeling in, omdat: “2 terwebroden ende vier st(uivers) aen gelt t’weecx hem te
luttel was”.93 Soms zeggen familie of vrienden de bedeling op. Daarvoor kunnen zij een
calculerende reden hebben. Maartge Jans is 84 jaar als haar vrienden haar bedeling
opzeggen: “seggende haer selfs van onderhout te willen versorgen … sonder dat men (de
regenten) naer haer goet, doot wesende, sal vereijsen”.94 De bedeelden en ook de verwanten
weten dat wat er aan bezittingen na de dood van de bedeelde resteert, zal vervallen aan de
ondersteunende organisatie. Dat kunnen de verzorgers door tijdige opzegging voorkomen.
Al in de zestiende eeuw blijft het niet bij materiële ondersteuning alleen. Overheden
ontwikkelen initiatieven van scholing en bemiddelen naar werk. Buursma vermeldt dat de
stad Groningen:
diverse ‘open’ inrichtingen [kende], waar bedeelden te werk gesteld werden.
Bij die werkverschaffing valt te denken aan de spin- en werkhuizen van de
gereformeerde diaconie, niet te verwarren met het tuchthuis en ten slotte het
Stadswerkhuis.95
Daarnaast trachtten stadsbestuur van Groningen en de Gereformeerde Kerk mensen
bij particuliere ondernemers te laten werken, vooral in textielnijverheid. Kinderen in een
weeshuis krijgen basaal onderwijs (lezen, rekenen, catechese) en een vakopleiding. De
bemiddeling in werk boekt echter weinig succes. De kosten zijn hoog en de economische
omstandigheden zijn te vaak zodanig dat de vraag naar arbeid ontbreekt. Zover bekend,
heeft het streven dat wezen een vakopleiding gevolgd hebben wanneer ze het weeshuis
verlaten, wel succes.96 Amsterdam sticht tegen het einde van de zestiende eeuw twee
werkprojecten, die internationaal veel aandacht trekken. Het Rasphuis biedt huisvesting
en werk aan delinquente mannen. Zij ‘raspen’ Braziliaans hout dat wordt verwerkt in
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verfstof voor kleding. Het raspen levert de naam Rasphuis. Min of meer analoog komt voor
bedelaarsters en prostituees het Spinhuis tot stand.
In zijn beschrijving van Amsterdam heeft Caspar Commelin ook het Diaconie Oude
Vrouwen-huys opgenomen. De diakenen zijn rond 1680 al enige tijd op zoek naar een
manier om oude vrouwen op te vangen:
ter oorsaak dat deze oude Luyden door en door de Stad in Kelders, Slopjes en
Kotjes woonden, en na behooren geen gemak, noch gerak konden aangedaen
worden … ook dat ieder oude Vrouw haar in ’t jaar hondert guldens quam te
kosten, en in een Huys zijnde, haar de zelve niet boven de seventigh guldens in ’t
jaar zoude komen te bedragen.97
In 1680 blijkt de Diaconie tot erfgenaam te zijn benoemd door de wapenhandelaar Barent
Helleman. De erfenis bedraagt voor de Diaconie een bedrag van 90.000 guldens, en volgens
andere bronnen meer dan 100.000 guldens.98 Hoe dan ook, voor: “De kas geen kleine stut, ter
regter tyd”.99 Niet iedereen zal er worden opgenomen. Kerkelijke en burgerlijke voorwaarden
zijn van toepassing. De Ordonnantie, of Reglement, bepaalt dat alleen weduwen zonder
kinderen, of bejaarde dochters: “beyde boven de vijftig jaren, en Lidtmaten van dese Kercke
zijnde, die ten minste vijftien jaren te vooren binnen de mueren deser Stede continueel
gewoont hebben, en aldaer tien jaren Ledematen geweest zijn” voor steun in aanmerking
komen.100 Zij zullen spijs, drank en kleding krijgen naar de mate die de Diaconie: “sal oorbaer
dunken; waer mede deselve Persoonen haer sonder enige murmureeringe sullen moeten te
vreden houden”.101 Het huis zal 400 vrouwen onderdak bieden. In 1718 kan door een legaat
van Jan van Aeken uitbreiding plaatsvinden, zodat vanaf 1719 ook 100 mannen worden
opgenomen. Het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis, zoals het sindsdien heet, staat
aan de Amstel. Het biedt sinds juni 2009 huisvesting aan het museum Hermitage Amsterdam.
Over de omvang en reikwijdte van de Amsterdamse gereformeerde bedeling geeft Van
der Hoeven cijfers.102 Omstreeks 1770 beheert de Diaconie van Amsterdam:
Tabel 2. Residentiële voorzieningen van de Diaconie van Amsterdam
Opgericht

Vorm

Aantal

1657

Diaconie Weeshuis

1000 kinderen

1683

Diaconie Oude Vrouwen

400 vrouwen

en Mannen Huis

100 mannen

Diaconie Corvershof

70 personen

1723

echtparen zonder kinderen
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Omvang

Voor de logistiek van deze voorzieningen en thuiswonenden exploiteert de Diaconie:
Tabel 3. Logistieke voorzieningen van de Diaconie van Amsterdam
Opgericht

Vorm

Aantal

Omvang

1675

Diaconiebakkerij

1

300.000 broden per jaar

1688

Diaconiebrouwerij

1

1500 tot 2000 tonnen bier

Diaconieapotheek en genees-

1 apotheker

en heelkundig college

6 ‘doctoren

à 155,4 ltr per jaar

’

5 ‘chirurgijns’
Diaconiescholen

8

Elk 1 meester. Vakken:
lezen, schrijven en
beginselen geref. leer

Van der Hoeven beschrijft ook de vele problemen waarvoor de Diaconie zich van 1785 tot
1815 gesteld ziet en die tot forse besparingen op de uitgaven nopen. De Diaconie voert
bezuinigingen door met als resultaat dat in 1815 de uitgaven 60% belopen van het niveau
van 1785.
In Drenthe omvat de zorg op maat ook preventie. De Landschapsoverheid schrijft voor
dat elk kerspel de eigen armen moet onderhouden en dat in elk kerspel de Gereformeerde
Kerk zowel ingezetenen als vreemden moet onderhouden. Bij een bevolking met een
vrijwel 100% lidmaatschap van deze kerk valt dat vrijwel samen. Eerder is al melding
gemaakt van 2% bedeelden in Drenthe. Gras verklaart dit relatief lage percentage uit een
viertal factoren. Ten eerste wijst hij op het feit dat vrijwel iedereen in Drenthe wel over wat
grond beschikt en daarmee een mogelijkheid van zelfvoorziening heeft. Hij formuleert ten
tweede het ‘rendementsprincipe’ als beginsel voor de diaconale zorg. Dat houdt in dat met
minimale middelen maximale verzorging wordt geboden. De diaconieën treden regelmatig
preventief op en zo:
betaalden de diaconieën wel paardenwerk, zoals ploegen, zaaien, eggen van
veen en het inhalen van hooi, rogge en turf, kochten zij zaaigraan, schapen en
zelfs koeien, betaalden ze bepaalde belastingen en verstrekten zij leningen.103
Dat voorkomt een langdurig beroep op een uitkering. Ten derde wijst Gras erop dat de
christelijke naastenliefde de ‘noaberschap’ versterkt. Noaberschap is een sterke sociale
binding, die voorschrijft dat men elkaar bijstaat in nood en dood.104 Ten vierde wijst
hij op een aspect van informele armenzorg, het ‘bedevaren’. Dit gebruik dateert: “uit
voorreformatorische tijden en behelsde allerlei uiteenlopende werkzaamheden, vooral in
de landbouw, die zonder vergoeding en louter voor de armen werden verricht, met name
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op zondagen”.105 Na de Reformatie verzetten de predikanten zich tegen deze in hun ogen
ongewenste inbreuk op de zondagsrust en vorm van zondagsontheiliging. De overheid
honoreerde hun klachten maar zeer ten dele, want:
de bedevaarders mochten voor en na de kerkdiensten hun gang gaan. Voor de
overheid wogen de belangen van de armenzorg zwaarder dan theologische
bezwaren. Alle middelen die de mindervermogenden steunden en de kosten
voor de armenzorg drukten, moesten worden benut.106
Over de situatie in de stad Groningen schrijft Buursma:
We kunnen concluderen dat in Groningen sprake is van diaconale ‘zorg op maat’.
Zo ontvingen diverse soldatengezinnen [waarvan de man ziek of oud was] een
aanvulling, meest in de vorm van brood. Kinderen van bedeelden [die gingen
werken] werden uitgeboedeld (en kregen een uitzet) ... ‘Startende ondernemers’ …
geld voor een winkelinventaris of een scheepje voor de turfvaart.107
Buursma’s conclusie geldt niet alleen voor Groningen, maar voor alle in deze paragraaf
besproken situaties. Dat blijkt uit de ontwikkeling van specifieke voorzieningen die in
de zeventiende eeuw voor wezen, oude vrouwen en oude mannen ontstaan en in het
bijzonder bijstand voor hen voor wie dat het meest passend lijkt. Per stad is er verschil in
de samenstelling van de ondersteuning. De beschrijvingen laten echter zien dat de situatie
van de bedeelde persoon of het bedeelde huishouden bepalend is voor de inhoud van
de bedeling. Als het inkomen uit arbeid niet meer toereikend is, wordt brood, of geld, of
kleding naar gepeilde behoefte gegeven. Soms wordt een uitstaande schuld afgelost. Dat
was voor de verstrekker en de begunstigde het voordeligst. Zorg op maat houdt ook in dat
er toezicht is op de noodzaak en de omvang van de ondersteuning. Als het even kan, wordt
een bedeelde gestimuleerd het aandeel uit arbeid in zijn totaalinkomen te verhogen.108

2.3

Motieven voor armenzorg

In de Middeleeuwen zijn de motieven om te geven aan de arme godsdienstig van aard.
Geven aan bedelaars is christenplicht. De behoeftigen en armen zijn de levende leden
van Christus. Deze gedachte is ontleend aan de Bijbel109 en wordt ook in seculiere context
gebruikt. In zekere zin heeft een rijke de arme zelfs nodig. Voor de rijke gever is de arme
de ‘thesaurier van de hemel’.110 Een bedelaar nodigt passanten uit wel te doen; dat komt
zowel de ontvanger als de gever ten goede. “Het recht om te bedelen hing traditioneel
nauw samen met de opvattingen over de verdienstelijkheid van goede werken, waaronder
het geven van aalmoezen”.111 Doordat de rijke aan de arme liefdadigheid kan bewijzen,
dient hij Christus. Dat is bevorderlijk voor het eeuwig heil van de rijke. De beeldspraak grijpt
terug op een tekstgedeelte uit Mattheüs 25:31-46. Daar wordt beeldend verteld op welke
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criteria aan het einde der tijden de schapen van de bokken zullen worden gescheiden. Tot
de rechtvaardigen (schapen) wordt gezegd dat hun het eeuwige leven te wachten staat:
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij
te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen
naar mij toe.112
De rechtvaardigen antwoorden verbaasd: wanneer hebben we dat dan gedaan? Het
antwoord luidt: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”.113 Het verhaal vervolgt met
het negatief: de ‘eeuwige bestraffing’ van hen, die geen eten, drinken of aandacht gegeven
hebben. Deze Bijbelverzen hebben vele kunstenaars geïnspireerd. Ze staan bekend als
De zeven werken van barmhartigheid. Een bekende verbeelding is geschilderd door de
Meester van Alkmaar.

Afbeelding 1. Meester van Alkmaar, De zeven werken van barmhartigheid (Amsterdam, Rijksmuseum)

De vanzelfsprekende rol van de ene (katholieke) kerk uit de Middeleeuwen wordt na de
Reformatie overgenomen door de nieuwe kerken. Dat is allereerst de Gereformeerde Kerk
die gaandeweg de status van publieke kerk verkrijgt. Maar ook voor kleinere denominaties
als de Lutheranen, Doopsgezinden en Remonstranten spreekt het voor zich, dat zij zich
inzetten voor de zorg aan behoeftigen. Voor Amsterdam is dat proces heel precies en per
kerk en geloofsrichting beschreven door de Amsterdamse stadshistoricus Jan Wagenaar.114
Ook de Rooms-Katholieke Kerk, die zowel publieke status als haar kerkelijke goederen
verliest, blijft actief in de zorg voor haar eigen armen en behoeftigen.115 Getalsmatig
blijft de Rooms-Katholieke Kerk overigens tot ver in de zeventiende eeuw het grootste
kerkgenootschap in de Republiek.
Vives noemt het een “scandal and disgrace” voor christenen dat men in de steden zoveel
armen tegenkomt: “we to whom no injunction has been more explicitly commanded than
charity”.116 De onbaatzuchtige daad van geven aan de behoeftige in wie Christus present is,
is een centrale gedachte in christelijk handelen. Brown legt de wortels en de ontwikkeling
van deze theologie bloot. Ze gaan terug tot de periode 350-650 na Christus.117 In de kerk van
de Middeleeuwen speelt deze theologie een belangrijke rol. Het onbaatzuchtige karakter
raakt echter op de achtergrond wanneer het primaat komt te liggen bij de beloning:
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het beërven van het Koninkrijk van God. In theologische zin is op dit punt sprake van
verdienstelijkheid van goede werken. De gelovige mag er volgens deze leer op vertrouwen
dat zijn goede werken bijdragen aan het verkrijgen van hemelse zaligheid.118
In de vroegmoderne tijd komen naast een godsdienstige visie ook humanistische
gedachten over armenzorg naar voren. Armenzorg is in deze visie een publieke zaak, geen
kerkelijke zaak. Bij armoede is er geen sprake van een zedelijk, maar van een economisch
probleem: iemand is arm als hij te weinig geld beschikbaar heeft om in zijn levensonderhoud
te voorzien. Dat geld kan door arbeid verworven worden. In de humanistische visie dienen
de overheden (lokaal en bovenlokaal) daar faciliteiten voor te scheppen. Vives zelf blijft
voluit godsdienstig in zijn redenering. De humanistische elementen in zijn ideeën worden
echter omarmd door de stedelijke overheden, temeer omdat die er een mogelijkheid in
zien hun macht en invloed uit te breiden en die van de kerk navenant terug te dringen.
In zijn studie over giften bij testament voor armenzorg analyseert Van Leeuwen de
motieven van gevers. Oproepen om te geven voor de zorg aan behoeftigen weerspiegelen
de opvattingen die in brede kring leven. Van Leeuwen beschrijft ze als volgt. De
armbesturen schetsen allereerst de nood waarin kwetsbare jeugdigen of ouderen door
omstandigheden buiten eigen schuld verkeren. Koude, hoge prijzen van levensmiddelen,
veelal bij gebrek aan inkomsten, ziekte of gebrek spelen hierin een grote rol. Van Leeuwen
onderscheidt vier soorten argumenten: medelijden met de situatie van de behoeftige, een
beroep op de goede gewoonte om te geven, inlevingsvermogen in de zin van: bedenk,
het had jou ook kunnen gebeuren en ten slotte, er staat een beloning tegenover namelijk
eeuwig zielenheil. Bij het argument ‘eeuwig zielenheil’ merkt Van Leeuwen op: “Niet
alleen katholieke, maar ook luthersearmbestuurders hanteerden dit argument”.119 Dit punt
vraagt aandacht, omdat in de leer van Luther en andere reformatoren het verrichten van
goede werken (zoals aalmoezen geven) geen hemelse verdienste oplevert. Voor Maarten
Luther en de andere reformatoren is dit een van de zwaarste punten van hun kritiek op de
katholieke leer en praktijk.
Gevers worden gemotiveerd en blijven gemotiveerd tot geven – dat is nog een
ander aspect – wanneer ze vertrouwen hebben en houden in een goede besteding van
hun giften. Een van de stappen daartoe is dat de armbestuurders, die de toevertrouwde
gelden beheren en besteden, onder de bevolking te goeder naam en faam bekend staan.
Dat is uiteraard in de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt het
stadsbestuur bij aan het in stand houden van vertrouwen door de jaarrekening van de
armbesturen en de diaconie te controleren en, indien nodig, maatregelen te treffen.120
Samenvattend: motieven om te geven voor armenzorg zijn velerlei. Ze zijn vanuit de
historie vooral godsdienstig bepaald. In de vroegmoderne tijd zijn daarnaast humanistische
motieven aan te wijzen. In persoonlijk gerichte oproepen tot geven speelt naast een
beroep op medelijden het vooruitzicht van hemelse beloning een rol. Dit godsdienstige
aspect trekt de aandacht, omdat het refereert aan opvattingen uit de katholieke traditie
van de Middeleeuwen, waarvan de kerken die door de Reformatie zijn ontstaan in hun
theologische opvattingen in hun leerstellingen expliciet afstand nemen.
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2.4

Financiering en organisatie van armenzorg

De tendens van armenzorg in de tijd van de Republiek is dat elke stad voor zijn eigen armen
zorgt en daarmee ook voor de financiering verantwoordelijk is. Hoe is dat ontstaan en hoe
krijgt de financiering vorm? Tot in de zestiende eeuw is de ondersteuning van armen de
verantwoordelijkheid van de kerk. De wijze waarop de kerk financiële middelen verwierf om
deze verantwoordelijkheid te bekostigen, heeft de kerk: “aanzienlijke inkomstenbronnen
in het bezit van parochies, abdijen, kloosterorden, broederschappen van leken en andere
lichamen gebracht”.121 Daar is kritiek op want: “het leek meer om het zielenheil van de gevers
te gaan dan om de noden van de ontvangers”.122 Daarnaast: “leidde de onbekwaamheid
van de talrijke beheerders van charitatieve fondsen tot voorstellen [tot samenvoeging
van gelden in één pot] en deze onder het beheer van de stadsbestuurders te plaatsen”.123
Bogaers maakt voor de stad Utrecht melding van onbekwaamheid van beheerders van
charitatieve organisaties. In 1538 laat een visitatierapport zien dat: “het beheer van nagenoeg
alle zorginstellingen te wensen overliet … Bijna alle instituten laten … een kloof zien tussen
de intenties van de stichters en schenkers en de uitvoering”.124 Een van de oorzaken ligt in
het handelen van de beheerders: “Zij investeerden de overschotten liever in leningen aan
mensen van hun eigen stand’.125 Toename van het aantal armen, stijging van voedselprijzen
en achterblijvende bedeling, dragen ertoe bij dat in Utrecht in April 1598 een oproer onder
de bedeelden uitbreekt. Bogaers merkt op dat de oorzaken vooral moeten worden gezocht
in jarenlang wanbeheer van fondsen en bevoordeling van de eigen sociale groep door de
beheerders van de fondsen.126 Dat is de lokale overheid een doorn in het oog. Zij slagen
echter niet in hun streven de particuliere charitatieve middelen (lokaal) in één fonds samen
te voegen. Overheden reguleren wel de voedselvoorziening: “In de hele zestiende eeuw
verlangden de steden bij dreigende hongersnood van hun rijke burgers dat dezen voorraden
zouden aanleggen”.127 De overheid laat zo nodig brouwerijen stilleggen om de graanvoorraad
voor voedsel te bewaren. De maatregelen zijn echter niet toereikend om tot één uniform
stelsel van ondersteuning te komen. Een andere ontwikkeling doet zich voor:
Vanaf 1574 naastte iedere provincie en stad die zich bij de Opstand aansloot
de kerkelijke bezittingen […waarna steden en provincies …] deze ‘ad pios
usus’ beheerden, dat wil zeggen ten behoeve van liefdadige, kerkelijke en
onderwijskundige doeleinden.128
De Gereformeerde Kerk: “bleek een veel minder geld vragende organisatie te zijn dan
de rooms-katholieke was geweest”.129 Daardoor ontstaat financiële ruimte om scholen
en voorzieningen voor wezen en ouderen te stichten dan wel uit te breiden. De Vries en
Van der Woude wijzen erop dat, hoewel steden rechtens de zorg voor behoeftigen op zich
kunnen nemen: “in de praktijk de armenzorg in eerste instantie zaak voor de diaconie”130
blijft. Als in de eerste helft van de zeventiende eeuw de immigratie naar het westen van de
Republiek toeneemt en het reformatorisch kerkbegrip beperkter wordt opgevat, leidt dat
ertoe dat ieder kerkgenootschap armenzorg als diaconale taak opneemt. De Vries en Van

36

der Woude wijzen in dit kader op de bijzondere situatie in Amsterdam, waar letterlijk elke
geloofsrichting eigen armenzorg uitvoert.131 Ze wijzen er echter ook op dat de diaconieën
(niet alleen in Amsterdam, maar in de hele Republiek) aan het stadsbestuur jaarlijks verslag
van hun activiteiten moeten uitbrengen. Kerkelijke armenzorg is “ingepast in een structuur
van ondersteuning, waarin de burgerlijke overheid uiteindelijke verantwoordelijkheid
droeg”. En, omdat de diaconieën het veld niet geheel afdekken: “richten de steden allemaal
inrichtingen op voor ondersteuning”.132 Zo komen burgerweeshuizen, gasthuizen voor zieken
en werk- en tuchthuizen tot stand. Voorts worden burgerlijke aalmoezeniers aangesteld.
De Vries en Van der Woude onderscheiden drie niveaus van inkomensoverdracht aan
zwakkeren in de samenleving: familie, kerk en staat. Zij betogen dat in de Republiek familie
een relatief kleine rol speelt omdat het kerngezin domineert. In gilden, koopvaardij en
marine ontstaan: “kleinschalige vormen van verzekering [die uitkeren] bij werkloosheid,
ziekte en verweduwing”.133 Uit de schaarse en fragmentarische informatie destilleren De
Vries en Van der Woude het “vermoeden dat hieruit in de achttiende eeuw jaarlijks wel
eens zo’n ƒ 200.000 aan enige duizenden personen uitgekeerd zou kunnen zijn”.134 Door die
bescheiden rol van familie en informele zorg: “konden de Kerk en de openbare onderstand
nu juist de belangrijke plaats, die zij in Nederland innamen, krijgen”.135 De zwakkeren
in de samenleving die ondersteuning ontvangen, vallen buiten het (veronderstelde)
arbeidspotentieel. Kerk en overheid richten zich: “veel meer … op ondersteuning van
personen die buiten de werkende massa vielen … dan op degenen die met werkloosheid of
een te laag arbeidsinkomen tobden”136
Het blijkt moeilijk eenduidige cijfers vast te stellen over de hoeveelheid geld die
jaarlijks met de armenzorg in de zeventiende en achttiende eeuw gemoeid is. De Vries en
Van der Woude hebben een poging ondernomen. Zij wijzen erop dat de decentrale opzet
van de armenzorg het lastig maakt een algemene lijn te tekenen. Daar komt bij dat de
financieringsbronnen sterk uiteenlopen. Gegeven deze restricties hebben zij cijfers voor
de Republiek berekend. Deze komen uit op een inkomensoverdracht van 2,5 à 4% van het
totale nationale inkomen. Omgerekend op basis van 2 miljoen inwoners (eind achttiende
eeuw) komt dat neer op ƒ 15 à 20 per huishouden. De uitgaven voor ‘sociale zorg’ ramen zij
op 5% voor het Westen en Noorden en op 6 tot 8% voor steden.137 Studies over afzonderlijke
steden of dorpen leveren gegevens die het voorgaande enigszins inkleuren. Uit de
gegevens die Van der Vlis over de situatie in Delft heeft verzameld, blijkt dat in 1680 de
stad 24.000 mensen telt, die in 4.800 huishoudens wonen.138 Van die huishoudens worden
978 bedeeld, dat is 20,4%. Collecten in de kerken en op straat, bestemd voor armenzorg
leveren in Delft ƒ 24.000 op, dus één gulden per hoofd van de bevolking c.q. vijf gulden
per huishouden.139 Veronderstellende dat bedeelden zelf niet bijdragen, komt Van der
Vlis op een berekening van 2,5 stuivers per huishouden per week als bijdrage voor de
armenzorg. Dit is beduidend lager dan de schattingen voor de gehele Republiek. Het ligt
ook lager dan de cijfers van het dorp Graft, waaruit blijkt dat een huishouden vier stuivers
per week doneert.140 Met cijfers ontleend aan een samenvatting van gegevens over Graft,
’s Hertogenbosch en Leiden heeft Prak een berekening uitgevoerd. Hij combineert deze
cijfers met de eerder vermelde schattingen van De Vries en Van der Woude. Zo becijfert hij
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een bijdrage per Hollands huishouden van ƒ 7,50 tot 11,50 per jaar voor armenzorg: “Dat was
ongeveer 1,5 procent van het gemiddeld inkomen in Holland”.141
Van Leeuwen beschrijft dat in de achttiende eeuw ook voor een breed scala aan doelen
buiten de stad Amsterdam werd gecollecteerd. De frequentie van zulke collecten lag op
ongeveer eenmaal per jaar, de opbrengst is enkele duizenden guldens.142 Omgekeerd
signaleert Boele dat in 1606 de werving van geld via een loterij om in Haarlem een
oudemannenhuis te realiseren een veel groter gebied bestrijkt dan de stad Haarlem.143
In de financiering van weeshuizen is een ontwikkeling aan te wijzen, al zijn er per streek
verschillen en ligt de situatie op het platteland anders dan in een stad. Schenkingen
en legaten vormen al in de Middeleeuwen een belangrijke bron. Ze worden vermeld in
bedragen van een paar guldens tot enkele honderden guldens144. In de loop van de
zeventiende eeuw neemt het aantal schenkingen af. Daarvoor zijn twee oorzaken aan
te wijzen, die elkaar versterken. Het volume van de schenkingen neemt af en het aantal
huizen waarvoor ze bestemd worden, neemt toe. Groenveld wijst erop dat motieven
om te schenken meer gespreid worden. Het bevorderen van eigen zielenheil door een
liefdadige schenking beperkt zich meer en meer tot rooms-katholieken, al is dit motief
in protestantse kring zeker niet afwezig. Een liefdadige schenking enkel uit naastenliefde
komt voor naast de wens om uit voorzorg een plek in een huis voor een of meer mogelijke
weeskinderen te reserveren. In de tweede helft van de zeventiende eeuw bevorderen de
besturen van tehuizen de inkomsten door tegenover een schenking een tegenprestatie te
leveren. Dat kan zijn een plaquette of afbeelding met de naam en/of het portret van de
schenker op een opvallende plaats, maar ook het organiseren van een gedachtenismaaltijd
om de naam van de schenker in ere te houden. Substantiële giften worden beloond met
naamgeving aan het tehuis. Een andere vorm van tegenprestatie is presentie bij hun
begrafenis door bewoners van het weeshuis vergezeld van een vertegenwoordiging van
de leiding of het jaarlijks houden van een herdenking. Dit laatste lijkt een equivalent voor
het lezen van een gedachtenismis. Uit onroerende goederen zoals land en huizen komt
pachtopbrengst en huur. Dan gaat het om substantiële en permanente inkomsten. In
de loop van de zeventiende eeuw zijn voorts obligaties uitgegeven om werkkapitaal te
verkrijgen. Daarnaast is bekend dat de opbrengst van een schouwburg (Amsterdam), een
visafslag (Scheveningen), een kermis (De Rijp) of loterijen (diverse plaatsen) dienen om de
kosten van plaatselijke weeshuizen te helpen bestrijden.145 Groenveld vermeldt verder dat
in de kerkdiensten doelcollecten werden gehouden waarbij weesvaders en –kinderen als
collectant fungeerden: “Of doordat, zoals in Deventer, de collectezakken de kleur van de
wezenkleding hadden”.146
Collecten zijn een direct middel om geld te werven. Collectanten hebben mensen
collectebussen voorgehouden in de publieke ruimte en er zijn collectebussen
geplaatst op plekken waar veel geld van eigenaar verwisselde en vaak wel wat
kleingeld overbleef. De inkomsten van de diaconieën komen deels uit vastgoed, deels
uit opbrengst van kapitaal. Verder komen legaten binnen. Maar, met enige variatie
tussen de kerkgenootschappen, is een diaconie voor ongeveer 50% van haar inkomsten
aangewezen op collecten. Een diaconie heeft er dus alle belang bij de opbrengst van
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collecten te optimaliseren. Teeuwen heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop zij dat
doen.147 Zij analyseert zowel de wijze van collecteren als de oproepen die onder andere
vanaf de kansels worden gedaan om gunstige opbrengsten te bereiken. De analyse
maakt duidelijk dat niemand ontkomt aan het appel om voor armenzorg te geven.148
Van Leeuwen heeft ruim 250 Amsterdamse testamenten uit de achttiende eeuw
geanalyseerd, waarin hetzij de gereformeerde diaconie, hetzij het Rooms Catholijk
Oude Armen Kantoor wordt begunstigd. Het liefdadig begunstigen bij testament blijkt
niet voorbehouden aan mensen met veel geld: “Deze vorm van liefdadigheid betrof in
Amsterdam niet slechts de wereldburgers uit de haute finance met hun uit de Gouden Eeuw
daterende fortuinen, maar strekte zich uit tot de brede middengroepen”.149 Het gemiddeld
inkomen van de erflaters ligt in 1742 rond f 1.000, met uitersten van f 100 tot meer dan
een miljoen gulden. Als referentiepunt is hierbij te nemen de bevinding: “voorlopig lijkt
het raadzaam om het gemiddeld inkomen per persoon in Holland omstreeks 1740 tussen
f 150 en f 175 per jaar te zoeken”.150 Van Leeuwen becijfert de waarde van de testamentaire
gift (na aftrek van alle kosten) op f 1.600.151 Dat is dus ongeveer tienmaal een gemiddeld
inkomen. Deze bedragen in guldens uit 1740 vertegenwoordigen in 2016 de volgende
koopkracht in euro’s.152
Tabel 4. Koopkrachtvergelijking tussen de jaren 1740 en 2016
gulden in 1740

2.5

euro in 2016

100

944

150

1.416

175

1.652

1.000

9.440

1.600

15.104

“Charity seems to be very National…”

In de waarneming van buitenlanders staat de zorg voor armen en behoeftigen in de
Republiek tussen 1600 en 1800 in vergelijking met andere landen in Europa op een hoog
peil. Historici plegen als getuige de Engelse ambassadeur Sir William Temple aan te halen.
Deze stelt in een ambtsbericht in 1660: “Charity seems to be very National among them
[getuige] many and various Hospitals that are in every man’s curiosity and talk that travels
their Country”.153 Het definitieve bewijs voor deze stelling vindt Temple als hij een bejaarde
zeeman in Enkhuizen ontmoet. Sir William wil hem wat geld toestoppen, maar de man wijst
dat af met de woorden: “What should I do with Money?”. In alles wat hij nodig heeft wordt
immers voorzien in het huis waar hij is opgenomen. Sir William Temple concludeert: “the
only rich man that I ever saw in my life”.154
Sprunger citeert de Engelse historicus James Howell, die in zijn reisbrieven tot een
vrijwel gelijkluidende bevinding komt:
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It is a rare thing to meet with a beggar here […] and this is held to be one of the
best pieces of Government; for […] they have hospitals of all sorts for young and
old, both for the relief of the one and the employment of the other, so that there is
no object here to exercise any act of charity upon.155
Howell constateert dat de overheid zo effectief optreedt dat voor de burger geen liefdadig
doel meer is overgebleven.
Schama haalt als getuige de Franse schrijver/docent Parival aan die jarenlang in
Leiden gewoond en gewerkt heeft. Over de financiering van de uitdeling van brood onder
de armen in Amsterdam meldt Parival dat daar jaarlijks ‘achttien tonnen goud’ voor opzij
werden gezet: “een immense som die … getuigt van de neiging tot liefdadigheid van de
Nederlanders”.156 Jean-Nicolas de Parival (1605-1669) schreef dit in Les délices de la
Hollande, oeuvre panegyrique, een reisgids in de vorm van een lofrede (panegyrique) op het
land, de zeden en de gewoonten. Het citaat dat Schama aanhaalt, komt uit een passage
met de volgende context:
L’Ordre qui y est observé pour l’entretien des pauvres, tant dans les hospitaux,
qu’ailleurs, par ceux qui sont establis & qui en ont l’inspection merite bien que
j’en face quelque mention, l’Hostel Dieu pour les malades a plus de 80 mille livres
de rente. Les Orphelins, sont bien logés en bien entretenus, outre cela l’on tient,
que plus de dixhuit tonnes d’or sont chasque an distribués aux pauvres familles,
somme immense, qui prouve les grandes richesses de la Ville, par le nombre infini
des Marchans, & la grande affluence de peuples.157
Parival wijst niet met zoveel woorden op de ‘neiging tot liefdadigheid’ als wel op de
immense rijkdom van deze stad van kooplieden. Hij plaatst de “achttien tonnen goud” in
dat reliëf, als hij vervolgt:
La Compagnie des Grandes Indes, a icy une belle maison plaine de tresors
inestimables, aussi bienque la Banque en laquelle se trouve parfois plus de
deux milles & cinq cens tonnes d’or. Cela pourra fabuleux à ceux qui n’ont veu le
Hollande qu’en peinture, & non à ceux qui y sont sejourné, & qui ont veu l’abord &
le depart continuel de tant de flottes.158
Achttien ton goud jaarlijks voor zorg aan arme gezinnen is een immens bedrag. Het is echter
0,7% van de meer dan 2.500 ton goud die soms bij de bank van de VOC ligt.159 Wie Holland
alleen van schilderijen kent, kan zich dat niet voorstellen. Men moet het gezien hebben.
Samenvattend: de drie aangehaalde buitenlandse waarnemers beoordelen de
armenzorg in de Republiek als royaal. Een gedifferentieerde armenzorg behoort volgens
hen tot de identiteit van de Nederlanders. Zij zien voor de financiering van deze zorg
geen noemenswaardig probleem. Motieven om te geven worden door hen niet specifiek
vermeld. De waarnemers stellen voorts vast dat de zorg van de overheid en het particulier
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initiatief voor behoeftigen een wezenselement van de identiteit van de inwoners van de
Republiek lijkt te zijn.

2.6

Royale bedeling?

Ook bij Nederlandse historici is tot in de tweede helft van de twintigste eeuw de gedachte
dominant dat de armenzorg in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw royaal
was.160 Prak noemt als voorbeeld de visie van de historicus Blok, rond 1900. Ook citeert hij de
sociaal-historicus Van den Eerenbeemt. Deze ziet veel inzet uit naastenliefde, maar: “Men
dacht er niet aan welke sociale gevolgen de ruime en ongecontroleerde ondersteuning
wel kan hebben”.161 Deze gevolgen blijven dan ook niet uit: luiheid, arbeidsschuwheid
en bedelarij zijn hardnekkig: “Juist de overvloedige bedeling, welke reeds eeuwenlang
plaatsvond, had vele gezonde werkkrachten tot luiheid gebracht en zo een generatie
lediggangers gekweekt”.162 Van den Eerenbeemt wijst ook de schuldigen aan:
De domme politiek van de regenten in de achttiende eeuw, welke aan ieder gaven
die erom vroeg, had de zedelijke eerbied voor de arbeid ondergraven en deed bij
het volk de mening post vatten, dat bedelarij een gemakkelijker wijze was om aan
de kost te komen dan arbeid.163
Prak plaatst een citaat van De Vries in een historisch-economische studie uit 1959
in hetzelfde kader: “De duizenden sinds jaren bedeelde werklieden waren praktisch
arbeidsschuw geworden”.164 In een breder kader ziet enkele jaren later de – in Nederland
geboren – Amerikaan Joël Mokyr (economisch-historicus) de ruime bedeling als een van de
oorzaken van de moeizame ontwikkeling van de Nederlandse economie in de eerste helft
van de negentiende eeuw; de ruime bedeling had de arbeidsmarkt ontwricht. Nederlandse
auteurs als Henriëtte Roland Holst en Brugmans citerend, stelt Mokyr:
Charity and poor relief remained of major importance until at least the midnineteenth century. The main conclusion to be drawn from this is that the large
number of unemployed … may have been to a large extent voluntary rather than
involuntary unemployment.165
Mokyr illustreert dit met een citaat dat door Henriëtte Roland Holst ontleend is aan het
weekblad De Borger: “Men kon zelfs met geld niemand aan ’t werken krijgen”.166 Henriëtte
Roland Holst bespreekt in Kapitaal en Arbeid167 de situatie van werk en werkloosheid in de
achttiende eeuw. Er zijn eind achttiende eeuw mensen die het raadsel aan de orde stellen
dat er vraag naar werk is, maar tegelijk zeer velen van ondersteuning leven. Deze zou te
genereus zijn, maar volgens Roland Holst is er wat anders aan de hand:

41

Tot de luxe-uitgaven hier te lande behoorde in de eerste plaats de filantropie.
Liefdadigheid was onder de talrijke schatrijke renteniers en kooplui mode, en wat
men den ‘ton’ noemde, bracht mee rijkelijk te geven voor kollekten, gestichten,
godshuizen enz. Vooral het stichten van dergelijke gebouwen en van hofjes, waarin
de een of andere kategorie van armen onder dak werd gebracht en waaraan
vaak de naam van den stichter werd verbonden, gaf een cachet van aanzienlijke
deftigheid dat de ijdelheid streelde. Zoo verrezen de gestichten bij menigte, op
sommige plaatsen van Nederland schijnen zij zelfs ‘in alle uiterlijke pracht en
schoonheid’ zonder bepaalde behoefte tot stand gekomen te zijn, zoodat ‘een
zoodanig ruim en prachtig gebouw genoegzaam enkel door een binnenvader en
moeder met derzelfde bedienden bewoond wordt’.168
Henriëtte Roland Holst uit stevige kritiek op de wijze waarop rijken filantropie bedrijven.
Zij handelen uit eigenbelang, zonder zich te bekommeren om de effecten van hun giften.
Zij bieden zaken aan waar geen vraag naar is en missen de visie om nieuwe initiatieven te
ontwikkelen die recht doen aan de behoefte van de steeds groeiende groep armen:
De vadzige nederlandsche kapitalisten vonden het gemakkelijker het proletariaat
te bedeelen of het op te bergen in godshuizen en gestichten en daar te
onderhouden, dan het aan ’t werk te zetten in nieuwe ondernemingen, die moeite
en last zouden veroorzaken en toch niet rendeeren.169
Roland Holst beschrijft de zorg voor armen als een vicieuze cirkel waarin gebrek aan visie
bij de gegoeden leidt tot gebrek aan perspectief bij de armen. De laatsten worden daardoor
steeds meer van gestaag afnemende bedeling afhankelijk.
In hun studie over Nederland tussen 1550 en 1815 kiezen De Vries en Van der Woude
een economisch-historische invalshoek. Nederland laat volgens hen in deze periode de
eerste ronde van moderne economische groei zien. Zij maken melding van een discussie
in de tweede helft van de achttiende eeuw over de gevolgen van de armenzorg voor het
moreel van de bedeelden en voor de werking van de arbeidsmarkt. Steun zou remmend
werken op de arbeidsbereidheid en er zou sprake zijn van een ‘armoedecultuur’. De
Vries en Van der Woude bestrijden die opvatting: “wanneer wij de totale waarde van de
winterondersteuning aan Amsterdamse gezinnen berekenen, dan valt iedere grond voor
insinuaties over luiheid weg”.170 Tot ver in de achttiende eeuw ontvangt een gezin van zes
personen ongeveer een derde van het weekloon van een ongeschoolde arbeider. In hun
analyse van de ontwikkeling van de economische structuren in de tweede helft van de
achttiende eeuw komen De Vries en Van der Woude tot de vaststelling dat er onder meer
sprake is van een gesegmenteerde arbeidsmarkt.171 Daarom stemmen zij in met de eerder
aangehaalde vaststelling van Mokyr over de arbeidsmarkt:
Nog tientallen jaren na de ondergang van de oude Republiek bleef haar erfenis
van een gesegmenteerde arbeidsmarkt, armenzorg, en zwaar verankerde
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economische belangen van handel en renteniers in symbiotische relaties met
elkaar voortbestaan als een formidabele hindernis voor nieuwe economische
initiatieven in de 19e eeuw.172
De voorgaande beschouwingen van verschillende auteurs over het verband tussen de
armenzorg en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt gaan ervan uit dat valide arbeiders
een substantieel deel van de bedeelden vormen. Prak plaatst daar een vraagteken bij. De
overlijdensrisico’s waren groot: “Werk was vaak ongezond, tot in het levensbedreigende
toe”.173 Prak wijst erop dat vrouwen met en zonder kinderen en ouderen een onevenredig
groot deel uitmaakten van de bedeelden. En verder: “Veel bedeelden hadden aangeboren
aandoeningen of waren tijdens hun leven bezocht met een handicap: blinden, lammen of
‘geheel gebroken’ personen komt men in de bedeelboeken geregeld tegen”.174 Wanneer
men daarnaast bedenkt, zoals hiervoor is aangegeven, dat de bedeling voor een gezin van
zes personen nooit meer is geweest dan het derde van het weekloon van een ongeschoold
arbeider175, is het onwaarschijnlijk dat armenzorg een verstorend effect heeft gehad op de
arbeidsmarkt.
Prak signaleert dat de opvattingen over (te) ruime bedeling omstreeks 1980 veranderen:
“Verschillende auteurs verdiepten zich in de praktijk van de bedeling en kwamen … tot heel
andere conclusies”.176 Hij noemt onder meer Van Dillen, die in zijn onderzoek van archieven
in Amsterdam vele tekenen van armoede in de Gouden Eeuw aantreft. Prak memoreert
voorts berekeningen over de bedeling in Leiden en in ’s Hertogenbosch die hebben:
“uitgewezen, dat de calorische waarde van de bedeling onvoldoende was om in leven te
blijven”.177 Ook wanneer men in acht neemt dat in sommige steden naast de verstrekking in
natura ook enkele stuivers per week worden verstrekt178, blijft de bedeling uiterst schraal
en geen alternatief voor een inkomen uit arbeid. Groenveld komt tot dezelfde conclusie.
Armenzorg is aanvullend: “the relief provided, both by ecclesiastical and governmental
bodies, was in principle complimentary. Poor men and women should in the first instance
support themselves”.179 Prak merkt verder nog op dat het voor een zuiver beeld van de
armenzorg tussen 1600 en 1800 van belang is te bedenken dat – ondanks haar omvang
– armenzorg geen sociale verzekering is. Ze hangt af van vrijwillige gaven in collectes,
bepalingen in individuele testamenten en toedeling uit fondsen. Er bestaat geen wettelijk
geregeld recht op een uitkering.
Samenvattend: de gedachte van een ruime bedeling – met negatieve consequenties
voor de arbeidsmarkt – wordt wel aangetroffen in Nederlandstalige literatuur. Aan het
einde van de twintigste eeuw wordt deze gedachte definitief ontzenuwd. De armenzorg in
de zeventiende en achttiende eeuw was aanvullend en verre van royaal. Daar komt bij dat
valide potentiële arbeiders hooguit een zeer kleine groep onder de bedeelden vormden.

2.7

Samenvatting

Armenzorg is in de hoge en late Middeleeuwen christenplicht van ieder die meer bezit dan
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hij voor eigen verzorging nodig heeft. Dat criterium is flexibel. Het is niet voor iedereen gelijk
omdat ‘nodig voor eigen verzorging’ gerelateerd wordt aan de maatschappelijke positie van
de gever. De positie van de arme vormt een extra stimulans om aalmoezen te geven, want
hij wordt – op grond van de Bijbelpassage in Mattheüs 25:31-46 – gezien als een gestalte
van Christus, die als arme, naakte, hongerige, dorstige, zieke, vreemdeling of gevangene
overal aanwezig is. Elke dienst, hoe gering ook, aan een behoeftige bewezen, geldt als aan
Christus bewezen en draagt bij aan het eeuwig heil van de gever. Dit beloningsaspect krijgt
vanaf de dertiende eeuw steeds meer gewicht en wordt dominant. De maatschappelijke
positie van de arme krijgt zo ook meer belang. Hij wordt voor de rijke de ‘thesaurier van
het heil’. Bedelen is (mede) daardoor in de Middeleeuwen algemeen aanvaard. Het stelt
immers hem of haar, die daartoe in staat is, in de gelegenheid aalmoezen te geven en zo
te werken aan het eigen zielenheil. Een daad van liefdadigheid krijgt daardoor het karakter
van een transactie tot eigen voordeel.
In de zestiende eeuw verandert de visie op de positie van de arme. Als regel schrijft
men deze verandering toe aan nieuwe inzichten die het opkomend humanisme ontwikkelt
over de positie van de arme en de rol van kerken en overheid. Juan Luis Vives is degene
die systematisch verwoordt wat in bredere kring al werd gedacht. Op de achtergrond
zijn de pervertering van het geven van aalmoezen en het optreden van bedelmonniken
als bevorderende factoren voor de verandering in visie aan te merken. Vives betoogt dat
armoede primair een economisch probleem is. De verantwoordelijkheid om oplossingen te
bieden ligt primair bij de overheid. Daar is de kerk volgens Vives niet toe in staat.
Naast de visie op armoede als economisch probleem blijft in de periode 1600-1800
ook de opvatting van armoede als primair een zedelijk vraagstuk gelden. Dit verschil in
benadering brengt een verschil in aanpak met zich mee. Naast ondersteuning met geld
en/of goederen worden onderwijs en/of begeleiding en soms werk aangeboden. De
verwachting hierbij is, dat ontwikkeling van kennis en vaardigheden zal leiden tot zedelijke
verheffing en een bestaan zonder afhankelijkheid van ondersteuning. De overheid sticht
werkhuizen, zoals in Amsterdam het Rasphuis en het Spinhuis. Daarvan zijn geen evidente
resultaten bekend, anders dan dat ze al snel vooral dienen om delinquenten te werk te
stellen. Van weeshuizen daarentegen zijn wel resultaten bekend. Jongens en meisjes
verlaten het weeshuis met een relevante basale vakopleiding en zijn in staat in eigen
inkomen te voorzien.180
De Republiek geldt in de zeventiende en achttiende eeuw als een rijk land. Het is in
de zeventiende eeuw het handelscentrum van de wereld en tot ver in de achttiende eeuw
het financieel centrum van Europa. In vergelijking met andere landen in Europa zijn de
lonen in de Republiek het hoogst. Lange tijd hebben historici gemeend dat het niveau van
uitkeringen in de Republiek (daardoor) eveneens hoog lag en elke prikkel om door arbeid in
inkomen te voorzien wegnam.181 De resultaten van onderzoek vanaf ongeveer 1980 hebben
ertoe geleid dat die opvatting is verlaten. De verstrekking van armenzorg heeft het karakter
van een aanvulling naast (ongeregelde) arbeid; er bestaat geen recht op en ze is volstrekt
ontoereikend als enige middel van bestaan.182
Uitkeringen worden niet als een recht, maar als een gunst beschouwd. De verstrekker
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(persoon of instantie) heeft redenen om een uitkering te geven, maar kan deze ook
weigeren of minimaal verstrekken. Hoe de verstrekking in de armenzorg in de zestiende en
zeventiende eeuw ook wordt gekwalificeerd: ruim, voldoende of onvoldoende om van te
leven, één ding is duidelijk:
De bestaansonzekerheid was in pre-industriële steden nu eenmaal zeer hoog.
Ziekte, lage lonen, invaliditeit, oorlogen, hoge voedselprijzen en sterfte op jonge
leeftijd konden er allemaal toe bijdragen dat een huishouden niet rond kon komen
van het geld dat dagelijks werd verdiend.183
De financiering van de armenzorg heeft een breed draagvlak. Het is zeker niet alleen de
rijke en vermogende elite die voor de financiering zorgdraagt. Uit onderzoek is gebleken
dat testamenten184 en collecten in kerken en op publieke plaatsen185 en zelfs loterijen186een
belangrijk middel zijn om de permanente behoefte te dekken aan geld voor de armenzorg
en de voorzieningen daarbinnen. Stadsbesturen hebben de mogelijkheid belastingen en
heffingen op te leggen. Ze maken daar ook gebruik van. Burgers betalen deze belastingen
en heffingen. Ze krijgen er maatschappelijke rust voor terug.187 Vanaf de zestiende eeuw
ontstaat een toenemende bemoeienis met de armenzorg vanuit de overheid. Dat komt
zowel in financiering als in toezicht tot uiting. In de Hollandse steden ontstaan daarvoor
verschillende arrangementen met de overheid en de kerken als voornaamste actoren.
Maar ook particulieren spelen een wezenlijke rol. Zij geven in collecten, die wekelijks in de
kerken en met regelmaat daarbuiten worden gehouden. Deze bereiken vrijwel iedereen.
Particulieren, niet alleen vermogende, bestemmen bij legaat geld om ten behoeve van
armen te besteden.
Uit testamenten blijkt dat ook een brede middenklasse legaten voor armenzorg
bestemt.188 Grote private giften om een voorziening te stichten springen echter het meest
in het oog. Meermalen is de naam van de gever vermeld in een opschrift dat zijn of haar
lof zingt. Daarnaast wordt de gever een beloning in het hiernamaals toegezegd. Grote
legaten maken de bouw van opvanghuizen mogelijk. Vanaf het begin van de zeventiende
eeuw ontstaat geleidelijk aan specialisatie in de residentiële voorzieningen. Er zijn
immers verschillende soorten armen; de groep wordt in de zeventiende eeuw meer en
meer gedifferentieerd. Dat komt tot uiting in de verschillende voorzieningen die worden
gerealiseerd: voor wezen, oude vrouwen, oude mannen.
Een beloning in het hier en nu voor de vrijwillige inzet voor armenzorg ligt op bestuurlijk
vlak en in het maatschappelijk aanzien dat iemand daaraan ontleent. Het diakenambt
wordt (althans in Groningen) een tijdlang gezien als voorfase van een bestuursambt, maar
geleidelijk aan verdwijnt dit automatisme.189 In Amsterdam geldt het onbezoldigd ambt van
armenbestuurder als een leerschool voor en opstap naar een bezoldigde functie in het
stadsbestuur of een ander prestigieus college.190
Het ontstaan van verschillende kerken vanaf medio zestiende eeuw leidt tot een zekere
differentiatie in de zorg voor armen. In vele steden is de vraag: bedeelt de kerk of diaconie
alleen de eigen lidmaten of allen? En vindt er onderlinge afstemming of afgrenzing
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plaats met de andere actoren? Dat blijkt per stad verschillend, omdat een sterke centrale
gezagsstructuur ontbreekt. En steeds is te bedenken: de beschrijvingen betreffen nog niet
de helft van de bevolking. Van de situatie op het platteland is maar weinig bekend.
De uitdeling omvat vrijwel uitsluitend voedsel en zo nodig brandstof, kleding en in
enkele steden geld. Sporadisch worden arbeid en/of scholing aangeboden. Dat gebeurt
sporadisch, want juist als gebrek aan arbeid tot een beroep op bedeling leidt, is er door dat
gebrek ook weinig arbeid om aan te bieden. De bedeling heeft qua omvang en doel het
karakter van een aanvulling. Eigen verantwoordelijkheid geldt als een groot goed.
In beperkte mate ‘rechthebbend’ zijn alleen wie burgerrecht hebben. Er zijn echter
vele niet-rechthebbenden in de steden, waaronder vooral in Amsterdam vele migranten.
Zij krijgen wel bedeling, soms onder voorwaarden van een bepaalde duur van inwoning.
De termijn van de voorwaarde van inwoning in een stad wordt verlengd naar gelang de
vraag c.q. beschikbaarheid van ondersteuning. Voor mensen zonder burgerrecht wordt in
Amsterdam in 1662 het Aalmoezeniershuis gesticht.
Moest men lid van een kerk zijn of niet om voor bedeling in aanmerking te komen? Bij
de Gereformeerden (die in principe wel voor allen armenzorg verstrekten) gaat geleidelijk
aan de eis van een minimumperiode van lidmaatschap van de kerk gelden. Deze periode
beslaat al snel verscheidene jaren en wordt langer naarmate de geldmiddelen schaarser
zijn.
De verstrekkingen in de armenzorg dragen het karakter van ‘zorg op maat’. De situatie
van de aanvrager is bepalend voor de aard en omvang van de bedeling. Tegelijk heeft de
verstrekking het karakter van ‘zorg met mate’. Hoewel er andere geluiden te horen zijn
geweest, heeft onderzoek sinds het laatste kwart van de twintigste eeuw duidelijk gemaakt
dat de bedeling het karakter heeft van een aanvulling. Waarop dan aangevuld wordt, blijft
het probleem van de aanvrager. De economische achteruitgang in de tweede helft van de
achttiende eeuw stelt de bedeelden en de bedelers voor grote problemen. Het beroep op
bedeling neemt toe en de middelen tot verstrekking nemen af. Deze problemen worden
op de bedeelden afgewenteld.
In de armenzorg zijn voornamelijk drie partijen actief: kerken, orden/congregaties
en diaconie (1). Steeds meer komen de stadsbesturen (2) en particulieren (3) daarbij in
beeld. Aan giften van particulieren, waarmee voorzieningen voor behoeftigen worden
gerealiseerd, wordt met naam en toenaam publiekelijk ruchtbaarheid gegeven. Deze staan
centraal in de voorliggende studie.
In het voorgaande is globaal de achtergrond geschetst en ingekleurd van de armenzorg
in de Republiek tussen 1600 en 1800. Twee eeuwen lang hebben particulieren in collecten,
bij testament en anderszins, vrijwillig veel geld bestemd voor behoeftigen. Armenzorg
is in de periode 1600-1800 een vast maatschappelijk verschijnsel in de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Het is niet de vraag óf armenzorg verstrekt wordt, maar
hoe, aan wie, door wie en in welke mate. Het is evenzeer vanzelfsprekend dat de kerken
(rooms-katholiek en van de reformatie) zich verantwoordelijk weten. Op dat punt is er
continuïteit met de late Middeleeuwen. Discontinuïteit is er ook. In de late Middeleeuwen
is naastenliefde de basis voor armenzorg vanuit de kerk, maar met de aantekening dat de
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particuliere gever daarmee ook zijn eigen zielenheil bevordert. Die gedachte wordt door
de reformatoren verworpen. Christelijke naastenliefde is de basis van armenzorg. Deze
gedachte leeft in brede christelijke kring. De reformator Calvijn formuleert haar als een
wezenstaak van de kerk, met een eigen ambt: diaken. Zo ontstaat het diaconaat als een
maatschappelijk mechanisme om armenzorg te bieden.
Humanistisch gedachtegoed levert in het begin van de zestiende eeuw impulsen
tot herwaardering van armenzorg. Erasmus en, meer expliciet, Vives geven daar uiting
aan. Vives ziet armoede niet als door God gewild, maar als een gevolg van ongelijke
bezitsverdeling. Opvoeding is een middel om de vicieuze cirkel van het overerven van
armoede te doorbreken. Onderwijs, medische zorg en arbeid zijn middelen om dat doel
te bereiken. De kerk is volgens Vives niet geëquipeerd om die voorzieningen in voldoende
mate te verstrekken. Het is primair de verantwoordelijkheid van de overheid. Vives’ ideeën
vinden bijval; de praktische uitvoering ervan blijkt veel moeizamer te gaan.
Al in de late Middeleeuwen wordt onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ armen en
‘lediggangers’, mensen die een bedelbestaan profijtelijker achten dan arbeid voor een
inkomen. In de Middeleeuwen wordt bedelen vanzelfsprekend geacht, mede door de idee
dat de gever zelf baat bij zijn gift heeft en dus belang heeft bij een zo frequent mogelijke
ontmoeting met de arme. Daaronder schuilt de gedachte van een transactie.
De schets in dit hoofdstuk van de armenzorg in de Republiek tussen 1600 en 1800
tekent deze als een publiek maatschappelijk vraagstuk. Van de bevolking leeft 10 tot
15% in armoede. Gezien over de twee eeuwen is de trend stijgend. Overheden, kerken,
particulieren hebben deels verschillende, deels samenvallende motieven hier iets aan te
doen. Voor de Gereformeerde Kerk, als publieke kerk, geldt dat in het bijzonder. Zij verstaat
haar taak op dit terrein in termen van diaconaat. Dat is voor haar een van de wezenstaken
van de kerk. De overheid faciliteert dat de Gereformeerde Kerk in het algemeen en andere
kerken specifiek voor hun ‘eigen’ armen zorgen; het verlicht de lasten voor de overheid.

47

48

Hoofdstuk 3

Verklaring van geefgedrag,
in het bijzonder voor armenzorg

In de schets van de armenzorg in Nederland tussen 1600 en 1800 is de zorg voor
behoeftigen van de Middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd beschreven. Het profiel
van de ontvangers blijkt constant: het gaat om wezen, weduwen, oude vrouwen en oude
mannen. Ook mensen die tijdelijk of langdurig zonder middelen van bestaan verkeren,
worden bedeeld. De aard en de omvang van de bedeling zijn variabel. Ze hangen af van de
beschikbaarheid van middelen en van de bereidheid deze beschikbaar te stellen. Ordes,
kerken, particulieren en overheid zijn de actoren in de verstrekking van ondersteuning.
In dit hoofdstuk worden verklaringen voor armenzorg in de Republiek tussen 1600 en
1800 onderzocht met speciale aandacht voor de motieven van particulieren om te geven.
Voor dit onderzoek staat de hedendaagse onderzoeker een uitgebreid en specialistisch
instrumentarium ter beschikking. In verschillende wetenschappelijke disciplines is en wordt
onderzoek gedaan naar de vraag waarom mensen vrijwillig geven aan of ten behoeve
van anderen. De sociale psychologie, geschiedeniswetenschap, culturele antropologie,
sociologie, sociobiologie, evolutionaire biologie, filosofie, godsdienstwetenschappen en
economie hebben theoretische inzichten opgeleverd, die in de huidige wetenschappelijke
discussie een prominente rol spelen.191 Dat maakt het mogelijk op afstand motieven en
mechanismen aan te wijzen en te benoemen met een veel grotere differentiatie en precisie
dan tijdgenoten in de zeventiende en achttiende eeuw dat konden doen. In dit hoofdstuk
komen deze inzichten aan de orde.
De focus ligt bij de vraag welk licht zij werpen op motieven om te geven voor armenzorg
in de Republiek tussen 1600 en 1800, zoals dat in hoofdstuk 2 is weergegeven. Hierbij is
onderscheid te maken tussen theorieën die filantropisch geven voornamelijk opvatten als
handeling binnen een maatschappelijke context (3.1) en theorieën die geven opvatten als
maatschappelijk verschijnsel, dat in alle maatschappijen voorkomt (3.2). Hoewel niet altijd
scherp te scheiden, staat in dit onderzoek de betekenis en de maatschappelijke functie
van het gebruik van het woord hemelrente voor liefdadige giften centraal. Daarom ligt de
nadruk op theorieën die een verklaring bieden voor deze functie.
Verschillende auteurs hebben armenzorg in de zeventiende en achttiende eeuw
beschreven en de motieven om daarvoor te geven in de context geanalyseerd. Schama
heeft betoogd dat geven voor armen als legitimatie voor het bezit van veel rijkdom
diende.192 Anderen hebben betoogd dat eigenbelang het voornaamste geefmotief vormt.
Lis en Soly zien het eigen zielenheil van de gever en het continueren van diens (gunstige)
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plek in een standenmaatschappij als centraal motief.193 Van Leeuwen ziet eigenbelang
als een ‘logic of charity’.194 Boele beschrijft eigenbelang als motief om te geven in het
kader van de godsdienstige geloofspraktijk van de late Middeleeuwen en doorwerkend
in de vroegmoderne tijd. Van Wijngaarden daarentegen beschrijft burgerplicht als
een geefmotief.195 Zowel Calvijn als Bangert beschrijft – elk met eigen accenten – deze
burgerplicht in christelijke termen.196 Op basis van deze en andere theorieën over geven
wordt een poging ondernomen een eerste en voorlopig antwoord te geven op de
probleemstelling van dit onderzoek.

3.1

Geven als handeling binnen een maatschappelijke context

3.1.1

Altruïsme

Liefdadig geven, zoals het in het kader van deze studie veelal wordt aangeduid, gebeurt
vrijwillig en om niet. Het is altruïstisch. Er is geen sprake van een directe en materiële
tegenprestatie. Geven met het oog op het belang van anderen ligt in lijn met de omschrijving
van altruïsme van Comte zoals Ricard die weergeeft: “the elimination of selfish desire and
of egocentrism, as well as leading a life devoted to the well-being of others”.197 Ricard merkt
op dat deze en andere definities de vraag openlaten of altruïsme is op te vatten als een
“motivation … or a disposition”.198
Vrijwel elk handboek sociale psychologie kent een hoofdstuk altruïsme. Gergen en
Gergen verbinden altruïsme met “prosocial behavior” en “positive social action”.199 Liefdadig
geven is een voorbeeld van positief sociaal handelen. Gergen en Gergen plaatsen het
tegenover antisociaal handelen. De term altruïsme geniet bij velen voorkeur: “to emphasize
the element of selflessness that exists in many helping situations. Altruism is action that
benefits other people and is carried out with no expectation of external reward”.200
Altruïsme is te verklaren uit biologische en psychologische factoren, niet in competitieve,
maar in complementaire zin. Szuster onderscheidt aangeboren en in de jonge jeugd
aangeleerde nabootsing (‘mimicry’), socialisatie en intellectuele ontwikkeling gepaard
gaande met reflectief denken.201 Elk van deze factoren heeft invloed op het ontwikkelen
van altruïsme. De aangeboren neiging tot nabootsing, bijvoorbeeld, heeft effect op geven.
Aan Van Baaren ontleent Szuster dat: “The people being mimicked were more likely to
donate to charities”.202 In een eigen studie stelt zij vast: “we noticed increased donations to
charity accompanied mimicry, even when the mimicker was in no way associated with the
collection”.203
De hiervoor geschetste typeringen van altruïsme dateren uit het begin van de
eenentwintigste eeuw. In zijn brede studie over altruïsme merkt Ricard op: “The most
surprising thing is the persistence of intellectuals to try to spot, at all costs, a selfish
motivation as the origin of every human action”.204 Voor hem was deze vaststelling een reden
om een studie naar altruïsme uit te voeren. In de periode 1930-1970 is de term zelden in
een psychologieboek te vinden. Ricard citeert met instemming uit een speech in 1975 van

50

de president van de American Association of Psychology: “Psychology and psychiatry … not
only describe man as selfishly motivated, but implicitly or explicitly teach that he ought to
be so”.205 Klassieke economen zijn in hun theorieën volgens Ricard te lang uitgegaan van de
hypothese van ‘selfishness’, gebaseerd op de vrijemarktprincipes van Adam Smith. Daarmee
gingen ze voorbij aan: “the necessity for each individual to attend the well-being of others
so that society can function harmoniously – a necessity clearly formulated, nevertheless,
by the same Adam Smith”.206 Al eerder wees Buijs op dit element uit het denken van Adam
Smith, dat Smith ontleend heeft aan zijn leermeester, ‘the never to be forgotten Francis
Hutcheson’. In The Theory of Moral Sentiments werkt Smith het begrip sympathy uit als: “het
vermogen dat mensen hebben zich te verplaatsen in de situatie van een ander en vandaar uit
diens gevoelens en ervaringen mee te voelen”.207 Dat is voor Smith een voorwaarde voor het
functioneren van de vrije markt: “zonder sympathy is geen enkel marktverkeer mogelijk”.208
Ricard legt op dit punt een verbinding met Darwin en stelt dat het in nieuwe theorieën
in de lijn van Darwin juist gaat om: “extended altruism that transcends the ties of family
and tribal proximity and emphasizes the fact that human beings are essentially ‘supercoöperators’”.209 Ricard is van mening dat altruïsme mens en wereld beter kan maken. De
ondertitel van zijn studie luidt dan ook The Power of Compassion to Change Yourself and
the World. Met instemming citeert hij de inzet van Batson, die stelt: “I wish to argue that it
is in everyday experience that we can find the clearest evidence of the role altruism plays
in human life”.210 Ricard onderstreept Batson’s “fundamental conclusion” uit 1994 – na 18
jaar onderzoek en 31 experimenten – dat: “The results of these experiments support the
empathy-altruism hypothesis. None of the egoistic explanations proposed have received
more than scattered support”.211 Deze stellingname is weliswaar niet onweersproken
gebleven, maar, aldus Ricard:
Everyone knows that selfishness exists … but when we have acknowledged that
altruism, too, is inherent in human nature, we will have made a great step toward
the birth of a culture that is open to the other instead of one that withdraws into
purely individualist interests.212
Ricard bespreekt naast filosofische argumenten tegen ‘universal selfishness’ het altruïsme
in evolutietheorieën. Hij grijpt terug op Darwin en stelt: “Contrary to a widespread
misconception that Darwinism leaves no place for altruism, evolutionist theory insists
on cooperation between individuals and on the development of sympathy”.213 Sympathy
is: ‘’a basic element of social instincts”.214 Het gaat volgens Ricard bij altruïsme zoals
evolutionisten erover spreken in feite om prosociaal gedrag, want het betreft niet
motivatie, maar gedrag dat, tegen kosten voor zichzelf, goed is voor anderen. Hij pleit voor
terminologische zuiverheid bij evolutionisten: “in order to prevent their discussions on the
nature of evolutionary altruism from influencing our vision of real altruism in human nature,
as so often happens”.215
Altruïsme komt ook ter sprake in de studie The Selfish Gene van Dawkins. Het wezenlijke
punt van Dawkins is voor Ricard:
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We are survival machines – robot vehicles blindly programmed to preserve the
selfish molecules known as genes … [met als consequentie] … If there is a human
moral to be drawn, it is that we must teach our children altruism, for we cannot
expect it to be part of their biological nature.216
Ricard gaat niet mee met de beschouwingen van Dawkins en wijst erop dat The Selfish
Gene niet onweersproken is gebleven. Het woord selfish in de titel introduceert een
psychologische categorie in een evolutionaire studie en dat creëert verwarring. Ricard
citeert met instemming De Waal: “Genes can’t be any more ‘selfish’ than a river can be ‘angry’
or sun rays ‘loving’. Genes are little chunks of DNA”.217 Dawkins heeft in zijn Introduction to
30Th anniversary edition in de uitgave van 2006 gereageerd op de kritiek die hij kreeg op
het gebruik van de term ‘selfish’ in de titel. Nadat hij heeft opgemerkt dat: “Many critics,
especially vociferous ones learned in philosophy … prefer to read a book by title only”218,
betoogt Dawkins dat het hem gaat om de vraag: “what kind of entity is it that survives, or
does not survive, as a consequence of natural selection. That unit will become, more or less
by definition ‘selfish’. Altruism might well be favoured at other levels”.219
Ricard ontleent aan Richerson en Boyd het onderscheid tussen twee soorten evoluties.
In Not By Genes Alone onderscheiden zij de trage evolutie van genen van de snelle
evolutie van cultuur.220 In de laatste komen psychologische eigenschappen aan het licht,
die niet door genetische veranderingen tot stand zijn gekomen. Het tijdframe van deze
evolutie omvat de laatste vijf millennia. Als voorbeeld wijst Ricard op onderzoek onder de
bevolking van Noord en Zuid in de Verenigde Staten. Zuiderlingen zijn meer geneigd tot
dragen van wapens en het recht in eigen hand nemen. Zij stammen af van Schotse en Ierse
schaapherders, die bedreigingen van hun kudden tegengingen. Noorderlingen stammen af
van Engelse, Duitse en Hollandse boeren, die vreedzamer leefden. En hun kudden werden
‘s nachts niet gestolen. Dit onderscheid is niet genetisch bepaald, want – aldus Ricard – uit
onderzoek onder 100 in de Verenigde Staten geadopteerde Koreaanse kinderen blijkt dat
deze kinderen geen culturele trekken vertonen die hun Koreaanse afkomst verraden:
The difference in levels of violence between American Southerners and
Northerners … must therefore obviously be imputed to the special systems of
values and norms transmitted from generation to generation by education and
example, and not to a genetic mutation.221
Ricard voert deze bevindingen aan als ondersteuning voor zijn verwachting (en hoop) dat
altruïsme, samenwerking en wederzijdse hulp in de samenleving toenemen, want:
Over the last fifty years we have seen aversion to war develop, and have witnessed
the spread of the view that the earth is nothing but ‘a big village’… all that indicates
a change of mentalities, hence of our cultures, to be more concerned with a
feeling of “global responsibility”, to use an expression dear to the Dalai Lama.222
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3.1.2

‘Do ut des’, wederkerigheid en eigenbelang

‘Do ut des’223 is waarschijnlijk de oudste en kortste verklaring van de reden waarom mensen
geven. De uitdrukking stamt uit de Romeinse godsdienstige context van een offer aan
de goden, opdat zij mensen het goede zouden schenken.224 In meer algemene zin staat
de uitdrukking voor wederkerigheid, kortweg: ‘voor-wat-hoort-wat’. Komter analyseert
wederkerigheid naast altruïsme en eigenbelang. Deze begrippen komen in veel theorieën
over geven voor en worden door Komter gebruikt om vormen van en motieven voor
geefgedrag te typeren.225
“Charity is meant to be a free gift, a voluntary, unrequited surrender of resources. Though
we laud charity as a Christian virtue we know that it wounds … There should not be any free
gift”.226 Met deze woorden opent Douglas haar voorwoord in de Engelstalige uitgave van
Essai sur le don van de Franse antropoloog Mauss. Tegen de achtergrond van dominant
utilitarisme en vergelijkende godsdienstwetenschap227 beschrijft Mauss het geefgedrag
dat hij aantreft in kleine samenlevingen in Polynesië. Geven, ontvangen en teruggeven
blijkt een systeem van gewoonten en rituelen dat de basis vormt van de samenleving,
sociaal en economisch. 228Het reikt over generaties heen. Geefgedrag staat en valt hier met
wederkerigheid, van altruïsme is geen sprake. Malinowski komt in zijn studie Argonauts of
the Pacific naar de samenleving op de Tobriand Islands tot een soortgelijke vaststelling. De
wederkerigheid vormt de kern van geefgedrag en is noodzakelijk om in de samenleving
te functioneren: “Failure to comply places a man in an intolerable position”.229 Komter wijst
erop dat Lévi-Strauss tot vergelijkbare bevindingen komt. Voor Lévi-Strauss ligt de nadruk
echter niet bij economische transacties: “the meaning of the gift … is … to be found … in
the symbolic messages conveyed in the gift”.230 Deze boodschappen kunnen zijn: invloed,
status of macht. Het motief om te geven is wederkerig en niet gespeend van eigenbelang.
De sociaal bindende kracht van de gift (Komter) wordt niet alleen door de hiervoor
aangehaalde cultureel antropologen benadrukt, maar ook door sociaal-psychologen en
sociologen. De socioloog Simmel heeft de begrippen ‘Faithfulness’ en ‘Gratitude’ gebruikt
om te beschrijven dat commitment en dankbaarheid de wederkerigheid in menselijke
relaties onderhouden: “Gratitude is, just like faithfulness, a powerful means to establish
social cohesion”.231 Gratitude zet aan om terug te geven overeenkomstig wat men heeft
ontvangen. In Simmel’s woorden: “Gratitude, as it were, is the moral memory of mankind”.232
De sociaal bindende kracht van een gift komt eveneens tot uiting doordat een gift iets van
de identiteit van de gever laat zien en tegelijk een stempel drukt op de ontvanger. Schwarz
introduceert voor deze relatie het begrip ‘balance of debt’. Deze balans is bij voorkeur niet
in evenwicht, want juist het streven naar evenwicht houdt sociale relaties gaande. Komter
stelt vast dat Schwarz op dit punt is geïnspireerd door Simmel’s gedachte van de “cohesive
potential of feelings of gratitude”.233
Sahlins ontwikkelde een schaal voor wederkerigheid. De ene pool is solidariteit als
‘generalized reciprocity’; deze staat voor geven zonder claim of verwachting iets terug
te ontvangen. ‘Balanced reciprocity’ staat voor (vrijwel) directe uitwisseling van gift en
tegengift. Deze kan de vorm van een betaling aannemen. De andere pool is: “negative
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reciprocity, the attempt to get something for nothing … from our own point of view the
‘most economic’”.234 Er is een relatie tussen de mate van verwantschap en de aard van
wederkerigheid. Hoe dichter verwant, des te meer solidair en omgekeerd, hoe lager de
verwantschap, des te meer is sprake van ‘negative reciprocity’.235
Gouldner wijst erop dat velen reciprociteit wel belangrijk achten, maar dat weinigen een
poging tot inhoudelijke bepaling hebben ondernomen. Gouldner beschouwt reciprociteit
als een mechanisme om sociale relaties aan te gaan. De (verwachting van) wederkerigheid
stimuleert in sociale interacties om te geven, want, zegt Gouldner met een citaat van Cicero:
“There is no duty more indispensable than that of returning a kindness”.236 Komter wijst erop
dat Cheal deze morele druk uitwerkt in zijn concept van een ‘moral economy’. Een gift heeft
een element van overbodigheid: “You should not have done that”. Komter merkt voorts
op dat uit onderzoek van Cheal is gebleken dat vrouwen de voornaamste actoren zijn in
het geven van geschenken. Dat zou samenhangen met het feit dat geschenken vooral
in de privé-sfeer worden uitgewisseld en dat de privé-sfeer allereerst als het domein
van vrouwen wordt beschouwd. Zowel Schwarz als Cheal zijn sterk beïnvloed door het
symbolisch interactionisme. Giften geven is daarin: “a system of signs in which the values
we assign to other people are communicated”.237
Komter komt in een eigen bijdrage aan The Gift tot twee vaststellingen. De eerste is dat
geven geconcentreerd is op de eigen sociale laag: “People seem to choose … those social
partners in their gift relationships who are ‘attractive’ to them, because they can expect
them to give in return at some time”.238 Wederkerigheid werkt daarmee inclusief. Tegelijk
werkt wederkerigheid ook exclusief, want dit mechanisme brengt: “at a disadvantage those
who are already in the weakest social position”.239 Komter refereert hierbij aan Merton die
in de academische wereld disproportionele erkenning waarnam voor hen die al erkenning
genoten.240 Haar tweede vaststelling betreft de rol van vrouwen in generositeit. Vrouwen
blijken – immaterieel en materieel – in geefgedrag meer te acteren en te profiteren
naarmate ze psychologisch en economisch onafhankelijker zijn. Het is niet zo dat “women
… give more than men because of a supposed greater altruism”. Zeker niet: ”Aren’t the most
notorious poisoners in history of the female sex?”.241 De oorzaak ligt volgens haar elders:
“It seems as though men’s greater societal and economic power not only makes it less
urgent for them to engage in active gift giving, but also protects them from losing their own
autonomy through giving gifts to other people”.242
Het derde hoofddeel van Komter’s bundel legt de focus bij theoretische concepten
die aan de begrippen wederkerigheid, eigenbelang en altruïsme ten grondslag liggen.
Komter ontleent aan Bourdieu het inzicht dat wederkerigheid: “the subjective experience of
freedom to give [verbindt met] the ‘objective’ necessity of returning a gift”.243 In tegenstelling
tot Schwarz en Cheal die de symbolische elementen benadrukken, legt Bourdieu daarbij
nadruk op “the ‘economic’ undercurrents of gift giving”.244 In een – volgens Komter ‘classic’–
essay met de titel Rational Fools levert Amartya Sen kritiek op: “the instrumentalist, utilitarian
and over-economistic premises”245 van de rationele-keuzetheorie. Sen maakt bezwaar tegen
een eenzijdige focus op rationeel eigenbelang als enige drijfveer voor menselijk handelen.
Komter vat samen: “The concept of rationality as consistency of choice, which is implicit in
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rational choice theory, is too restricted or even false: people are often not consistent at all
in their choices”.246 Het gaat mensen niet uitsluitend om eigenbelang. Ook meevoelen met
een ander of persoonlijke betrokkenheid kan acties richting anderen oproepen. Daarom
benadrukt Sen: “the need to accommodate commitment as a part of behavior”.247 Komter
wijst erop dat de gedachte, dat altruïstische elementen bij het rationele concept van de
‘homo economicus’ horen, bij meer auteurs voorkomt. Het is ook de visie van Schmidtz die,
aansluitend bij Sen’s concepten van ‘sympathy’ en ‘commitment’, betrokkenheid en respect
toevoegt aan de ‘homo economicus’. In dezelfde lijn pleit Jenks ervoor de ‘social basis of
selfishness’ in te vullen met termen die met altruïsme samenhangen: ‘empathy, community
and morality’.248
Komter heeft dit interdisciplinair perspectief op wederkerigheid, altruïsme en eigenbelang geconfronteerd met inzichten uit de evolutionaire biologie. Altruïsme blijkt in de
evolutie van menselijk gedrag en dat van vele diersoorten een rol te spelen. Zowel mensen
als dieren geven eerder en meer aan verwanten en bekenden. Dit verwantschapsaltruïsme
is te onderscheiden van wederkerig altruïsme, geven aan niet-verwanten in de verwachting
van wederkerigheid op enige termijn.249 In een ander artikel maakt Komter de balans op:
“to demonstrate that the gift reflects a multipurpose symbolic ‘utility’ that transcends
both utilitarism and anti-utilitarism”.250 Zij acht het geven van giften te divers om enkel
economisch of instrumenteel-rationeel te benaderen. De grote bandbreedte van de vorm
en inhoud van giften brengt Komter tot de conclusie dat: “the gift does not exist … there is
not one general, unequivocal and non-ambiguous sense”.251 De wederkerigheid van geven
wordt door vijf elementen bepaald: “its survival value, the recognition of the other, the three
obligations implied in it252, the moral bond it creates and finally, the combination of altruistic
and self-oriented concerns”.253 Ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen motieven van
eigenbelang en altruïsme wordt opgeheven: “door onderscheid te maken tussen ultieme
evolutionaire functies van gedrag en de onmiddellijke subjectieve ervaringen en motieven
… [die]… de … combinatie van eigenbelang en altruïsme … zo’n effectief mechanisme maakt
in de evolutie van sociaal gedrag bij mensen en dieren”.254

3.1.3

Een evolutionair-sociologische benadering van geefgedrag

Altruïsme is nauw verwant aan naastenliefde, waarvoor de figuur van de barmhartige
Samaritaan model staat.255 Koopmans houdt een aantal theorieën tegen het licht, op zoek
naar een verklaring van naastenliefde. Als mensen hulpvaardig zijn omdat hun dat een goed
gevoel geeft, is dat: “niets anders dan een vorm van morele zelfbevrediging … [en als ze om
godsdienstige opvattingen naastenliefde uitoefenen, is dat] … Gewoon egoïstisch dus, want je
verwacht dat God je voor je goede daden dubbel en dwars terugbetaalt”.256 Koopmans wijst
erop dat de rationele-keuzetheorie wordt aangevoerd om een verklaring voor dit gedrag
te geven. Hij schetst twee varianten van deze theorie. In de variant van: “maximalisering
van materiële individuele belangen … [kan deze] … Per definitie … geen verklaring bieden
voor gedrag dat … door het welzijn van anderen is gemotiveerd”.257 In de tweede variant
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die aan de gronden voor motivering van individueel gedrag geen nadere voorwaarden
stelt, kan: “Altruïstisch gedrag … verklaard worden als het gevolg van een preferentie … voor
het welzijn van anderen, … identificatie met het belang van de groep … of een gevoel van
burgerplicht”.258 Koopmans acht beide verklaringen ontoereikend: “Wanneer rationeel gedrag
gemotiveerd kan worden door beloningen in het leven na de dood … komt de vraag op welke
vormen van gedrag dan niet rationeel zouden zijn … Zo’n theorie is even alomvattend als
nietszeggend”.259 Koopmans pleit ervoor het onderscheid tussen onmiddellijke en ultieme
verklaringen, dat Nico Tinbergen voor de gedragsbiologie heeft ingevoerd, ook in de sociale
wetenschappen toe te passen. Grondleggers als Marx, Weber Durkheim, Parsons zochten
naar ultieme verklaringen, maar: “aanhangers van het methodologisch individualisme lijken
zich überhaupt niet te realiseren dat er nog een ander verklaringsniveau dan dat van de
onmiddellijke verklaringen bestaat”.260 Het is een onmiddellijke verklaring om altruïstisch
gedrag te verklaren als een rationele keuze die mensen maken, omdat: “gegeven hun geloof
in bovennatuurlijke beloningen, de veronderstelde baten hoger zijn dan de kosten”.261 Deze
verklaring miskent de rol van religie. De sociologie zal zich moeten richten op het zoeken
naar evolutionaire en functionalistische verklaringen: “Normen, waarden en strategieën zijn
… culturele regels [die] door socialisatie, imitatie en beïnvloeding van het ene op het andere
individu worden overgedragen”.262 Normen en strategieën worden gekozen, geïmiteerd of
opgegeven naarmate mensen zien dat ze al dan niet succesvol zijn. Vanuit deze invalshoek
wil Koopmans: “de vraag stellen naar het ultieme nut van altruïstisch gedrag: wat voor functie
heeft het en voor wie of wat?”263 Mensen nemen culturele kenmerken van anderen over als
die samenhangen met succes, status, macht en seksuele attractiviteit: “een wijsheid waarvan
de reclame zich al sinds jaar en dag bedient”.264
Wederkerig altruïsme, opgevat als ‘voor wat, hoort wat’ lijkt een schoolvoorbeeld van
rationeel eigenbelang. Koopmans wijst erop dat de praktijk complexer is. Wie steekt als
eerste de helpende hand uit? Is er van het begin af aan wederkerigheid? Uit onderzoek
blijkt ‘tit for tat’ een strategie die bij aanvang hulp biedt die de gever iets kost, maar verder
in de hulprelatie steeds met gelijke munt terugbetaalt. Ze is niet gebaseerd op de rationele
maximalisering van eigenbelang, maar heeft tot effect dat er een goede kans is dat men er
uiteindelijk toch beter van wordt. Rationeel afwegen of resultaat op korte termijn nastreven
werkt hier eerder belemmerend dan succesvol. Koopmans refereert aan David Sloan
Wilson, die:
heeft gesuggereerd dat dit wellicht de reden is waarom sociale gedragsregels
vaak in mystiek-religieuze vorm gegoten zijn. Juist de goddelijke oorsprong en
de cryptische legitimatie van zulke regels vermijden dat men ze gaat proberen
te rationaliseren en vervolgens hun werking ondergraaft door er tactisch mee om
te gaan.265
Een ander aspect van altruïsme ziet Koopmans in cultuur. Instructie, imitatie en andere
vormen van overdracht kunnen culturele veranderingen teweegbrengen, die veel sneller
gaan dan genetische veranderingen. De uitbreiding van het Romeinse Rijk vond plaats door
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militaire macht, de handhaving door culturele dominantie. Een eigentijds voorbeeld is de
verbreiding van westerse kenmerken en de imitatie van de Amerikaanse cultuur in tal van
landen buiten de directe invloedssfeer van het Westen of de Verenigde Staten, al tekent
Koopmans hierbij aan: “misschien, want de vraag welke mix van culturele factoren precies
relevant is … is niet eenvoudig te beantwoorden”.266
Al de theorieën over altruïsme hebben echter nog geen verklaring opgeleverd voor het
gedrag van de barmhartige Samaritaan. Van verwantschap is in deze situatie geen sprake,
van wederkerigheid evenmin. Groepsaltruïsme is uitgesloten, dat laten de passerende
priester en leviet scherp zien. Koopmans betoogt dat hier sprake is van missionair altruïsme,
dat zowel op Bijbelse regels, als op regels uit de Koran, als op humanistische motieven
kan zijn gebaseerd.267 Hij ziet de ultieme verklaring hiervan in culturele evolutie: “altruïsme
kan de kans vergroten dat de ontvanger in culturele zin op de gever gaat lijken”.268 Het
gedrag van personen die succesvol zijn, nodigt uit tot imitatie ook zo te zijn of te worden.
Rijken en machtigen kunnen zich onbaatzuchtige naastenliefde veroorloven. Hun altruïsme
is een teken van succes. Vanuit de ontvanger van hulp gezien is de missionaris iemand
die meer kan en weet dan hijzelf. Als de opoffering van bijvoorbeeld een missionaris ertoe
leidt dat degene(n) die hij helpt zich tot zijn geloof bekeren: “kan de evolutionaire winst- en
verliesrekening toch positief uitvallen”.269 Koopmans ziet dit mechanisme ook werkzaam in
internationale humanitaire hulp. De – veelal westerse – gever verwacht dat de ontvanger
zijn waarden zal overnemen. Een ander voorbeeld wordt gevormd door nieuwe kerkelijke
groepen die zich primair op mensen in problemen richten en verwachten dat hun hulp
zal leiden tot actief lidmaatschap. Koopmans ziet dit mechanisme ook bij een politieke
partij als de Socialistische Partij: “die haar aanhang beetje bij beetje heeft opgebouwd door
gratis dienstverlening, ondersteuning van huurders en ander lokaal hulpbetoon”.270 De –
voorzichtige – slotsom van Koopmans luidt: “Een evolutionaire verklaring van religieuze
moraal kan dus tot de conclusie leiden dat religies wel degelijk een kern van eeuwige
waarheid bevatten, in de vorm van normatieve regels”.271

3.1.4

Geven om te beschaven

In een overzicht van motieven waarom mensen geven, in het bijzonder geven voor
armenzorg, hoort ook ‘het burgerlijk beschavingsoffensief’272 thuis. Aan dit ‘offensief’ is de
naam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen verbonden. Kruithof heeft de periode
vanaf de oprichting van ‘t Nut in 1784 tot 1860 onderzocht.273 Hij schetst hoe – onder de
paraplu van: “de verbreiding van kennis en deugd onder het volk”274 – in tal van geschriften
alle idealen van de burgerlijke middenklasse aan de armen worden voorgehouden. Een
van de middelen van de Maatschappij zijn prijsvragen voor geschreven verhandelingen, die
breed verspreid werden. Kruithof wijst erop dat predikanten sterk vertegenwoordigd zijn
onder de schrijvers. Armoede: “acht de maatschappij (’t Nut) wel een groot probleem, maar
grooter euvel dan stoffelijk gebrek oordeelt zij geestelijke armoede”.275 Om die te bestrijden
wordt een keur aan interventies aanbevolen, waarbij: “de nadruk niet op de werkelijke, maar
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op de geplande veranderingen in het privéleven van de gewone man”276 ligt.
De Regt behandelt hetzelfde thema en kiest voor de term ‘beschavingsarbeid’. Zij
publiceerde in 1984 een studie over arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Armoede
wordt ook in haar analyse gezien als een zedelijk probleem, waarvoor de oplossing werd
gezocht in volksopvoeding op verschillende gebieden: godsdienst, kinderen, gezinsleven
en vrije tijd: “kortom in een verhoging van het beschavingsniveau, waardoor de armen zich
tot fatsoenlijke werklieden zouden ontwikkelen”.277 Voor de bedeling waren de burgerlijke
instellingen en plaatselijke overheden verantwoordelijk. In de negentiende eeuw is daar
een permanente discussie over. Toen in 1870 de Armenwet werd gewijzigd, is bepaald:
“Niemand heeft recht op onderstand. De zorg voor de armen is een zedelijke, geen
burgerlijke plicht, zodat de nakoming daarvan niet op de weg van den Staat ligt”.278 Alleen
wanneer er geen hulp is: “… in den uitersten nood, zal men bij wijze van politietoezicht, om
te zorgen dat de persoon niet omkomt, tusschen beide treden”.279 De Regt beschrijft dat
de praktijk anders uitpakt. In 1855 draagt de overheid ongeveer 40% van de kosten van de
armenzorg, kerkelijke organisaties 50%. In 1900 is dat 47% voor de overheid, kerken minder
dan 40% en particulier initiatief 15%. Ook De Regt stelt vast dat het ‘beschavingsoffensief’
zich vooral uitte in: “verbale uitspraken, geventileerd in boeken en brochures bestemd
voor burgerlijke lezers … in de praktijk bleef de bedeling de voornaamste manier om in hun
noden te voorzien”.280
In een artikel in 2015 kijkt De Regt terug op de ontwikkeling van het concept
‘beschavingsarbeid’. Het begrip is in de loop van dertig jaar vanuit de sociologie in steeds
bredere kring overgenomen en toegepast in uiteenlopende situaties. Het concept werd
populair in de pers en: “increasingly linked to all kinds of contemporary social evils, and
used in a normative and moralising way”.281 Het begrip verwierf daarnaast populariteit bij
politici van uiteenlopende signatuur. De Regt vraagt zich af of het begrip beschavingsarbeid
nog wel gebruikt kan worden, als het zo uiteenlopend toegepast wordt. Zij beantwoordt
die vraag positief. Maar dan zal men terug moeten gaan naar de oorsponkelijke betekenis,
want:
If we restrict the term to an analysis of interventions in the life of certain groups
with the aim of instilling more self-control, the concept has not only historical
value, but can be helpful to shed light on contemporary practices.282
Het offensief van beschavingsarbeid is een uiting van wederkerigheid. Burgers verstrekken
hulp in uiteenlopende vorm met het doel de arme ontvanger op te heffen naar een niveau
van leven waarvan zij meenden dat dit voor de ontvanger en voor henzelf beter zou zijn.

3.1.5

Empirisch onderzoek naar geefgedrag

In het voorgaande is de vraag waarom mensen geven voornamelijk beantwoord vanuit de
sociologie, sociale psychologie en culturele antropologie. Incidenteel is gekeken met een
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evolutionair-biologische, een evolutionair-sociologische en een historische bril. In 2007
publiceerden Bekkers en Wiepking een overzicht van 30 jaar experimenteel onderzoek
naar filantropie. Zij verzamelden ongeveer 500 artikelen uit Engelstalige: “journals of
very different disciplines, including marketing, economics, social psychology, biological
psychology, neurology and brain sciences, sociology, political science, anthropology,
biology, and evolutionary psychology”.283 Zij ordenen de literatuur aan de hand van twee
vragen: Wie geeft hoeveel? En: Waarom geven mensen? In het kader van de voorliggende
studie is de tweede vraag van belang: Waarom geven mensen? Op basis van hun verkenning
onderscheiden Bekkers en Wiepking acht mechanismen die bepalend zijn voor filantropie.
De volgorde zegt niets over het belang of de sterkte van de werking van het mechanisme,
maar uit sociaal psychologisch onderzoek blijkt wel dat dit de chronologische volgorde
is: “in which they affect giving in the typical act of donation”.284 De acht mechanismen die
bepalend zijn voor filantropisch handelen zijn: “(1) awareness of need; (2) solicitation; (3) costs
and benefits; (4) altruism; (5) reputation; (6) psychological benefits; (7) values; (8) efficacy”.285
Bekkers en Wiepking geven een typering van elk van de acht motieven. De directe
waarneming, de herkenbaarheid en de subjectieve perceptie van een hulpbehoevende of
de hulpbehoevendheid maken een donatie waarschijnlijker. Vragen om donaties, mits met
mate, leidt tot een toename van giften. Het ontvangen van een beloning voor een gift leidt
volgens onderzoek niet zonder meer tot een hoger geefbedrag. Wel kan het karakter van
het geven veranderen: “Offering access to exclusive services in exchange for contributions
brings giving closer to buying”.286 Over altruïsme rapporteren Bekkers en Wiepking dat
zij op dat punt vooral economische onderzoeken hebben gevonden. In het kader van
het voorliggende onderzoek is de bevinding: “People are more generous after they have
spent some thinking about their own death” van belang.287 Eveneens van belang, maar dan
voor het aspect reputatie, zijn de bevindingen: “Merely knowing that one’s contribution is
perceived by others may be enough to motivate people to give … [en] … when the potential
donor has a higher social status she is more likely to give … Not giving would endanger
one’s elite position”.288 Deze woorden herinneren aan Malinowski’s eerder aangehaalde
observatie: “Failure to comply places a man in an intolerable position”.289

3.2

Geven als maatschappelijke functie

In de inleiding van dit hoofdstuk is gesteld dat de uiteenlopende disciplinaire benaderingen
van geefgedrag grofweg in twee categorieën te verdelen zijn. In paragraaf 3.1 zijn analyses
beschreven van geven als een factor die vooral invloed heeft op intermenselijke relaties.
In deze paragraaf gaat het om analyses waarin de maatschappelijke functie van geven
centraal staat. Komter omschrijft dit als volgt: “One might call the set of theoretical
perspectives sharing this focus the ‘moral cement’ approach: the emphasis is on the uniting
effects of gift giving”.290

59

3.2.1

Geven in de Oudheid

Vrijwillig geven wordt al in de voorchristelijke Oudheid aangetroffen. Daarbinnen is echter
een significant onderscheid: “die orientalische Moral denkt an die Beziehungen zwischen
Reichen und Armen, die abendländische an die zwischen Mensch und Mensch, ihr Ideal ist die
filantroopia, das Gemeinschaftsgefühl zwischen allen Menschen”.291 Bolkestein onderzocht de
geefcultuur in Egypte, Israël en de Grieks-Romeinse Oudheid. Het beeld van filantropie wordt
dan al meer dan een halve eeuw gedomineerd door het schema dat Uhlhorn ontwikkelde.
Uhlhorn typeert de Grieks-Romeinse tijd als “Eine Welt ohne Liebe”, de Israëlitische leer
en praktijk als “Unter dem Gesetz” om vervolgens met “Die Erscheinung der Liebe in Jesus
Christus” de synonieme begrippen Wohltätigkeit en Liebestätigkeit toe te schrijven aan de
invloed van het Christendom.292 Bolkestein betoogt dat deze voorstelling van zaken historisch
gezien onjuist is. Vrijgevigheid en hulpbereidheid zijn alom in de voorchristelijke Oudheid
belangrijke maatschappelijke deugden. Hij wijst er voorts op hoe de betekenis van Griekse
kernwoorden rond liefdadigheid verandert wanneer de Griekse politiek-bestuurlijke macht
zich oostwaarts uitbreidt. Filanthroopeia, ‘liefde van mens tot mens’, wordt ‘mensenliefde
die met vroomheid samenhangt’. Eleèmosynè (medelijden) gaat van de algemene definitie
‘leed dat ik ondervind doordat ik bij een ander onverdiend ongeluk waarneem, dat mij ook
zou kunnen treffen’ (Aristoteles) naar ‘medelijden, barmhartigheid, geven aan armen’ en
betekent dan ‘aalmoes’. Dikaiosynè (gerechtigheid) transformeert van ‘ieder het zijne te
geven’ (in een samenleving van gelijkgestelden) naar ‘geven van aalmoezen aan de arme’
tot aan ‘gerechtigheid doen’.293 Deze sociaal-historische en filologische beschrijving laat zien
hoe geven, als burgerplicht in algemene zin, zich in een andere sociale context ontwikkelt tot
liefdadig geven voor armen. Dat vormt sindsdien een onlosmakelijke verbinding.
Bolkestein verklaart de tegenstelling Morgenland-Avondland uit economische, sociale
en politieke factoren. De verhouding arm-rijk is in Egypte en Israël anders dan in de
Grieks-Romeinse samenleving. Boeren in Egypte zijn volstrekt afhankelijk van de heerser
en van de godheid. Van de godheid verwachten ze een beloning of compensatie voor de
ellendige situatie hier en nu. In het Morgenland (bij Bolkestein geconcentreerd op Egypte
en Israël) is sprake van een hemel waar gecorrigeerd wordt wat armen op aarde te kort zijn
gekomen. Dat is hun hoop. De Bijbelse gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus laat
dat enkele eeuwen later beeldend zien.294 De Griekse wereld kent na de reorganisatie van
Solon geen horigheid meer. Maar al voor het begin van de christelijke jaartelling worden
kleine boeren in Griekenland met armoede bedreigd door groeiend grootgrondbezit. De
Romeinse Republiek kende aan alle burgers een aandeel in de ‘praedia populi romani’ (de
in oorlogen verworven buit) toe, bestaande uit koren en levensmiddelen. Rome telde onder
zijn inwoners veel grootgrondbezitters die op hun ver gelegen landgoederen slaven laten
werken. Door oorlogen zijn er volop goedkope slaven. Wanneer de frequentie van oorlogen
afneemt, wordt het leger kleiner, de te verdelen buit minder en daarmee stagneert de
aanvoer van slaven. Soldaten, meest kleine boeren, keren terug van hun expedities en
pachten een klein stukje land. Hun afhankelijkheid wordt steeds groter. Zo ontstaat een
halfvrije horigheid, net als in het Morgenland. In politieke zin ontneemt keizer Tiberius
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het volk zijn kiesrecht en geeft het in ruil daarvoor feesten en geschenken. De staat van
vrije burgers, wordt een monarchie met een bureaucratie. Er komen sociale maatregelen
voor alle burgers, gepresenteerd als persoonlijke goedheid van de princeps en gedragen
door de keizerlijke in plaats van de staatskas. Armen kunnen daar ook in delen. Private
vrijgevigheid maakt eenzelfde ontwikkeling door. Als bijwerking ontstaat een gevoel van
superioriteit bij de gever ten opzichte van de ontvanger. En zegt de Bijbel ook niet dat
het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen’?295 De deugd van de gastvrijheid verandert van
karakter en richt zich vooral op armen. Deze ontwikkeling laat zien: “dass aus der filantroopia,
der Menschenliebe, die sich im Teil in filoxenia, Gastfreiheit, äusserte, ‘Philantropie’ d.h.
Armenpflege geworden ist”.296 Tegelijk geldt:
Die altchristliche caritas … ist die antike filantroopia, die Menschenliebe, in der
eingeschränkten Bedeutung von filoptoochia, der Liebe zu den Armen. Diese
Einschränkung des Begriffs war eine unvermeidliche Folge der gewaltigen
Verarmung … seit dem III. Jahrhundert …. In diesen schweren Zeiten hat die
christliche Kirche die Aufgabe übernommen durch Predigung der caritas und
Organisation der Armenpflege … wohltätige Unterstützung zu gewähren.297
Bolkestein publiceerde zijn studie in 1939. Bijna 80 jaar later publiceert Van der Horst een
essay over de vraag: “In de welvaartsstaat spreekt zorg voor de armen vanzelf. Maar wie is er
ooit op dit beschaafde idee gekomen?”.298 In zijn zoektocht naar een antwoord volgt Van der
Horst hetzelfde spoor als Bolkestein in zijn analyse. In teksten uit de Griekse en Romeinse
Oudheid zal men geen aansporingen aantreffen om aan armen te geven. Generositeit
geldt wel als deugd, maar alleen als de ontvangers deze verdienden. Dit is: “een van de
steunpilaren van het Griekse sociale leven”.299 Rijken worden gezien als gunstelingen van
de goden, voor armen geldt dat hun armoede als ‘eigen schuld’ het contact met goden in
de weg staat. Uit het jodendom komt de religieuze fundering van zorg voor armen, want:
“zij zijn Gods gunstelingen”.300 Van der Horst stelt vast dat de rabbijnen: “beseften dat
liefdadigheid geen gunst is, en dat om die reden men liefdadigheid moest organiseren als
een plicht van de gemeenschap”.301 Joden en christenen doen dat en wel zodanig dat in 362
na Christus keizer Julianus de Afvallige zijn (heidense) priesters in Galatië opdraagt graan
uit te delen aan behoeftigen:
Want het is een schande dat geen Jood ooit hoeft te bedelen en dat de goddeloze
Galieeërs niet alleen hun eigen armen, maar ook die van ons ondersteunen, terwijl
iedereen kan zien dat onze mensen hulp van onze kant ontberen.302

3.2.2

Altruïsme en collectieve actie

De Swaan legt een verband tussen liefdadig altruïsme en collectieve actie als het verstrekken
van armenzorg. Liefdadigheid is altruïsme bij uitstek: het is een relatie schenker-ontvanger,
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maar dient ook het collectief belang, want armenzorg weert dreiging van opstand af en
onderhoudt een arbeidsreserve. De Swaan schetst hoe in de loop van zo’n 500 jaar (van de
negende tot de veertiende eeuw) onder de boeren onderlinge arrangementen ontstaan,
gefinancierd via individuele aalmoezen tot aan dwingend opgelegde heffingen voor
‘communale onderstand’. Dit arrangement zorgde ook voor sociale stabiliteit: armen bleven
arm en boeren behielden hun bezit. De Swaan noemt als theologische reden waarom
financiering van armenzorg vrijwillig bleef, dat: “alleen de gave uit de volheid des harten
als waarlijk liefdadig gold en kon bijdragen aan de redding van de ziel”.303 De economische
functie van deze vrijwilligheid was waarschijnlijk dat een vaste afdracht bij wisselend
bedrijfsresultaat onwenselijk is. Zowel de kerk als de feodale pachtheren hadden al
moeite genoeg om pacht en tienden te innen. De vraag is nu hoe collectieve actie voor
een collectief belang blijft functioneren als die actie afhankelijk is van individuele motivatie
tot geven. De Swaan vindt de verklaring in de evolutiebiologie waar een vergelijkbaar
vraagstuk werd geformuleerd. Niet het individu, niet de soort, maar het verwante gen is
de sleutel. Verwante genen dragen zorg voor per saldo grotere voortplanting wanneer een
altruïstisch gen zich opoffert. De Swaan past dit toe op groepsaltruïsme. Daar geldt de notie
van: “het collectieve goed … waarvan het genot ondeelbaar is”.304 De Swaan: “De paradoxen
van collectieve actie en van groepsaltruïsme ontstaan en verdwijnen ook weer doordat de
verwachtingen305 die mensen van elkaar hebben zich wijzigen met de verhoudingen waarin
zij tot elkaar staan”.306 Wanneer de verwachting standhoudt dat de meesten bereid zullen
zijn tot samenwerking, groeit het vertrouwen dat collectieve actie slaagt. Dat vergroot de
bereidheid tot medewerking. De christelijke geloofsleer speelde hier een rol. Loon van de
liefdadigheid is de redding van de ziel. Geestelijken vervulden hierin een belangrijke rol, zij:
“functioneerden als entrepreneurs in charitatieve zaken … de deugd werd door hun toedoen
openbaar, haast ostentatief”.307 Dat leidde tot een proces van collectieve sancties (beloning
en bestraffing): “De talloze legaten voor de uitdeling van aalmoezen aan de armen dienden
ook als eerbetoon aan de afgestorvene en versterkten het aanzien van zijn nabestaanden
in de gemeenschap”.308 Hierbij dient men te bedenken dat het collectief zelf ontstaat in een
proces van collectieve actie. Weigering van de enkeling voor armenzorg bij te dragen, wordt
gezien als ondermijning van de gemeenschapszin. De deugd berust op de verwachting van
andermans deugdzaamheid. Hier schemert Malinowski’s eerder aangehaalde observatie:
“Failure to comply places a man in an intolerable position”309 op de achtergrond.

3.2.3

Geven als basis van een samenleving

Zowel Malinowski als Mauss beschreef geven in wederkerigheid, zoals ze dat in kleine
samenlevingen op eilanden in de Pacific aantroffen. Geven fungeert daarin als een
essentiële voorwaarde die de samenleving gaande houdt. De reikwijdte gaat over
generaties heen. Het mechanisme van geven en uitwisseling is de motor van de economie in
deze kleine samenlevingen. Mauss wijst erop dat deze sociale economie gebaseerd op het
uitwisselen van giften ver afstaat van de: “so-called natural economy, that of utilitarism”.310
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Hij refereert verder aan de vaststelling van Malinowski, dat de uitwisseling gepaard gaat
met: “comparatively enormous luxury … [en stelt] Yet the whole of this very rich economy
is still filled with religious elements”.311 Het beschreven scala van economische activiteiten
is samenlevingomvattend. Het gaat gepaard met rituelen en mythen die een ceremonieel
karakter hebben, of zoals Mauss het formuleert: “All these phenomena are at the same time
juridical, economic, religious and even aesthetic and morphological”.312

3.2.4

Geven om de samenleving te verbeteren

Kruithof laat aan de hand van de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
zien hoe de burgers, vooral de meer gegoede, ernaar streefden de arbeidersklasse of
‘het volk’ zoals ze het meestal noemden te beschaven. Onder beschaven verstonden de
burgers een levensstijl aanleren die veel op de eigen levensstijl leek: orde, regelmaat,
zelfbeheersing, taalgebruik, zedelijk gedrag. Daarvoor hadden zij diverse redenen, die zijn
samen te vatten in een streven naar maatschappelijke cohesie. Dat diende te gebeuren
door het volk tot staatsburgers op te voeden. De bewoording van de inzet van de burgers
bleek vooral op de eigen sociale geleding gericht. De praktische daden van ondersteuning
richtten zich op het bevorderen van huiselijkheid en het stimuleren van een opvoeding,
zowel van kinderen als ouders, tot regelmaat en zelfbeheersing. Kruithof wijst erop dat dit
geen uitsluitend Nederlands, maar een internationaal streven is:
Scores of tracts proclaimed the importance of home and family in promoting
social stability and urged parents to create the kind of domestic environment that
would help their children resist the morally corrosive power of the larger society.313
De grote nadruk op de moraal blijkt onder meer uit het feit dat deugd en gezondheid door
medici vrijwel gelijk gesteld werden: “De gelijkstelling van een deugdzaam leven met een
gezond leven maakte vooral de opvoedingsgewoontes van de lagere standen, die van
hygiëne niets wisten, tot een belangrijk doelwit”.314 De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
stuitte op zijn beperkingen, want: “Welke mate van dwang kan men opleggen om mensen
voor de vrijheid te laten kiezen?”315 Kruithof concludeert dat de inzet voor armenzorg in de
brede zin die ’t Nut er aan gaf:
vooral te verklaren [is] uit de vrees voor desintegratie aan het einde van de
achttiende eeuw … Het geloof in de deugd werkte als integratiekader voor de
burgerij; het beschavingsoffensief was – in elk geval voor een deel – een soort
inwendige zending.316
De Regt wijst op een ander effect van het beschavingsoffensief – zij spreekt van
beschavingsarbeid – binnen de diffuse groep die als ‘het volk’ werd aangeduid. Onder de
arbeiders werd een onderscheid zichtbaar, in de eerste plaats voor henzelf. Arbeiders in
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vaste dienst, met specifieke ambachtelijke vaardigheden, regelmatige werktijden en een
vast loon, zijn te onderscheiden van seizoenarbeiders die aanpakten waar maar werk te
krijgen was. Deze zijn op hun beurt weer te onderscheiden van losse arbeiders, die vaker
niet dan wel werk hadden en ten slotte van degenen die niet konden of wilden werken: “De
interne gelaagdheid … was verbonden met verschillen in de aard van het werk … maar niet in
de laatste plaats met verschillen in levensstijl, die weer samenhingen met de positie in de
sociaal-economische structuur”.317 Deze sociale stratificatie kwam ook in de woningsituatie
tot uiting. Het beschavingsideaal van de burgers werd door de meer ‘gegoede’ arbeiders
evenzeer nagestreefd.

3.2.5

De filantropieschaal

In analyses van de moderne filantropie is de vraag onderzocht waarom mensen geven aan
doelen waarvoor ze economisch gezien niets terugkrijgen. Mensen geven bijvoorbeeld
voor een beter milieu of behoud van oerwoud waar zij zelf niet (meer) van zullen profiteren.
Anderen geven voor kankerbestrijding na het overlijden van een partner. Die krijgen
ze daarmee niet terug. Voor een verklaring sluiten Schuyt en anderen aan bij Parsons’
analyse van de maatschappijen als actiesystemen.318 Uitgaande van een veelgebruikte
omschrijving van filantropie als ‘Voluntary action for the public good’319 is filantropie te
duiden als: “uiting van verantwoordelijkheid met betrekking tot … twee functionele eisen
die Parsons noemt: integration en pattern-maintenance”.320 Filantropisch geven gaat om het
welzijn van medemensen, maatschappelijke doelen en de toekomst van de wereld. Binnen
het onderzoek Geven in Nederland is een schaal ontwikkeld om de filantropische attitude
van individuen te meten. De schaal weerspiegelt geefgedrag. Schuyt definieert de schaal
als volgt:
De filantropieschaal beoogt de attitude te meten van de eigen verantwoordelijkheid
van individuen jegens het algemeen nut, i.c. jegens sociale en ecologische
maatschappelijke kernfuncties, geconcretiseerd in de bereidheid tot bijdragen in
de vorm van geld en/of tijd.321
Met deze schaal kan een filantropische attitude voorspeld worden. Ook kan de spreiding en
de frequentie van het gedrag worden afgelezen. De filantropieschaal is nog in ontwikkeling,
maar lijkt betrouwbaar. Omdat filantropie per definitie in een maatschappelijke context
vorm en inhoud krijgt, zullen: “de definitie van een goed doel, van filantropie en daarmee
ook … de filantropieschaal … telkens ‘gecontextualiseerd’ moeten worden”.322

3.2.6

Altruïsme en pseudo-altruïsme

Eigenbelang, wederkerigheid en altruïsme zijn kernwoorden. Woorden waarmee motieven
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om te geven worden getypeerd. Sinds ongeveer 1960 is het aantal wetenschappelijke
studies naar geefgedrag sterk toegenomen. De indeling van motieven om te geven is
verfijnd. Feigin, Owens en Goodyear-Smith hebben in 2014 een systematisch overzicht
samengesteld van: ”only social-psychology related papers on the theory of human
altruism” over de periode 1960-2014. Zij onderscheiden altruïsme en pseudo-altruïsme.
Voor hun werkdefinitie formuleren zij – refererend aan Comte – altruïsme, respectievelijk
pseudo-altruïsme: “as an intentional and voluntary act performed to benefit another person
as the primary motivation and either without a conscious expectation of reward (altruistic
approach) or with the conscious or unconscious expectation of reward (pseudo-altruistic
approach)”.323 Voor de indeling van theorieën hebben zij de onderliggende motivatie van
altruïsme als criterium gehanteerd. Sommige theorieën bieden een instrument om –
tegen de achtergrond van de eerdergenoemde uitvoeriger beschrijving van theorieën
– verklaringen van liefdadig geven in de Republiek tussen 1600 en 1800 meer reliëf
te geven. Deze verklaringen worden ideaaltypisch benaderd, want daarin zijn soms
meerdere motieven aan te wijzen. Feigin, Owens en Goodyear-Smith zien het probleem
van meerduidigheid ook in hun eigen onderzoek en stellen: “Future theoretical models
would greatly benefit from being inclusive … in allowing for the possibility of co-existing
motivational drives (egoistic and altruistic)”.324
Met het oog op het onderwerp van dit onderzoek zijn twee theorieën uit het altruïstisch
spectrum kort te typeren. De eerste is ‘empathy-altruism’, wat door Feigin, Owens en
Goodyear-Smith omschreven is als “an intrinsic altruistic motive system … in which a
person’s empathic response to another’s distress coupled with a cognitive sense of the
other, provides a basis for a motive independent of egoistic motivation”.325 Feigin, Owens
en Goodyear-Smith zien Batson als een belangrijke vertegenwoordiger van deze vorm van
altruïsme.326 De tweede theorie is ‘endocentric and exocentric altruïsm’. Onder ‘endocentric
altruism’ wordt verstaan: “doing good to feel good about oneself”, terwijl ‘exocentric
altruism’ erop is gericht: “to make the other feel good … a result of the focusing of attention
on the other rather than the self”.327 Feigin, Owens en Goodyear-Smith tekenen hierbij aan
dat ‘endocentric altruism’ gezien vanuit hun definitie als pseudo-altruïstisch moet worden
beschouwd. Uit het pseudo-altruïstisch spectrum komen vier theorieën voor een korte
typering in aanmerking. Twee zijn volgens Feigin, Owens en Goodyear-Smith nauw verwant:
het ‘arousal-reduction model’ en het ‘cost-reward model’. Uit de literatuur blijkt dat het
zien van iemands lijden een negatieve emotie oproept die vermindert door de lijdende te
helpen. Schuldgevoel versterkt deze neiging en het verlenen van hulp herstelt het zelfbeeld.
Andere omstandigheden die het zelfbeeld herstellen: “can diminish the motivation to help,
especially if these events precede the opportunity to help or if the observer is aware of
less-costly ways to improve their mood”.328 Ook de beide andere theorieën vertonen een
zekere verwantschap: ‘normative theory’ en ‘just world hypothesis’. Volgens de normatieve
theorie spelen de sterkte van een morele verplichting, de kennis van normen en waarden
en de mate waarin een morele verplichting in een groep gevoeld wordt een bepalende
rol: “people are socialised in society to adopt the norm of social responsibility and help
others”.329 De ‘just world hypothesis’ ligt in dezelfde lijn en gaat uit van een: “shared belief
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that the world is fair and people get what they deserve and vice versa”.330 Mensen helpen
alleen degenen die hen ook geholpen hebben (of zullen helpen).

3.3

Altruïsme, wederkerigheid en eigenbelang in historische studies

3.3.1

Geven als legitimering van rijkdom

Vanuit een cultuurhistorisch gezichtspunt publiceert de Engelse historicus Simon Schama
in 1987 een omvangrijke studie over Nederland in de Gouden Eeuw met de focus op het
sociaal-culturele dagelijks leven. Schama constateert dat grote rijkdom en armoede naast
elkaar bestaan in een ongemakkelijke relatie. Met de titel The Embarrassment of Riches
geeft hij aan waar de schoen wringt. In de Nederlandse weergave van de titel Overvloed
en onbehagen is dat dubbele aspect bewaard gebleven. Schama beschrijft dat steden
hun burgers op verschillende manieren in de bekostiging van voorzieningen betrekken.
Zo organiseert het stadsbestuur van Amsterdam in 1592 een loterij om de renovatie en
uitbreiding van Het Dolhuys te financieren.331 In 1605 doet het stadsbestuur van Haarlem
hetzelfde om een voorziening voor oude mannen te bouwen. Beide loterijen worden groots
aangepakt. Er is toestemming van de Staten van Holland en van de kerk. Dat laatste is
verrassend, maar wel verklaarbaar, volgens Schama. Het doel is immers liefdadigheid, te
weten het creëren van een voorziening voor opvang van behoeftigen. Daar kan de kerk
alleen maar mee instemmen. De royale prijzen in de loterij, in zilver, goud en contanten,
weerspiegelen de rijkdom, die in de samenleving aanwezig is. Dit zijn twee voorbeelden
uit vele.332
Het bezit van veel geld brengt met zich mee dat men dat ook wil tonen door bestedingen,
zowel voor zichzelf als ten behoeve van anderen. Zo komt het tot bestedingen voor armenzorg.
Het stichten van een voorziening voor behoeftigen, vormt een goede legitimatie voor het
bezit van (veel) geld. Tegelijk, zo beschrijft Schama, klinkt van de kansels en in geschriften
van predikanten een aanhoudende waarschuwing tegen het opstapelen van rijkdom; tegen
de praktijken om deze te verwerven en tegen het uiterlijk vertoon dat rijken laten zien tot in
de kerkgang aan toe. Deze kritiek komt niet alleen van kerkelijke zijde. Schama wijst erop
dat ook in humanistische kring kritiek op het vergaren van veel geld en leven in weelde valt
te beluisteren. In tekst en beeld wordt gewaarschuwd dat het bezit van veel geld onheil
brengt. Deze kritiek weerhoudt de Nederlanders er echter niet van door te gaan met rijkdom
te vergaren èn geld uit te geven: “Deze discrepantie tussen principes en praktijk had het
eigenaardige gevolg dat men om de schijn van hebzucht te vermijden geld uitgaf in plaats
van spaarde”.333 Uitgaven, mits door geestelijken en leken moreel verantwoord geacht:
“konden variëren van onmiskenbaar deugdzame giften voor filantropische doelen tot … het
scheppen van een geriefelijke huiselijke omgeving waarin een patriottisch christelijk gezin
kon worden gesticht”.334 Schama illustreert deze maatschappelijke functie van geven aan
de hand van motieven uit het leven van de puissant rijke zakenman Louis de Geer. Deze is
vanuit Luik uitgeweken naar Amsterdam. Zijn leven wordt gekenmerkt door zeer succesvol
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ondernemen, opbrengsten besteden en godvruchtig leven. Hij koopt een duur huis aan
de Keizersgracht en richt het royaal in. Tegelijk geeft hij tienden voor de armen en helpt
vluchtelingen uit Midden-Europa. Van hem is bekend dat: “toen hij in benarde tijden naar
de Republiek was gekomen, God had gezworen om voor elk van zijn kinderen tweehonderd
gulden per jaar aan de armen te geven. God had zijn gebed verhoord […] en hij had op zijn
beurt zijn belofte gestand gedaan”.335 Aan het einde van zijn leven spoort hij zijn kinderen
aan deze gedragslijn vol te houden.
Schama verzet zich tegen de typering van deze liefdadigheid als een vorm van ‘sociale
controle’. Zeker, een rationele afweging van kosten en baten zal voor de elite een deelmotief
zijn. Zelfs grote filantropische schenkingen vormen in feite een lage prijs om volksoproer te
voorkomen. Maar: “een dergelijke manipulatieve beschrijving veronachtzaamt … evenveel
als ze verklaart”.336 Schama refereert hierbij aan onder andere Lis en Soly, bij wie hij deze visie
waarneemt. Hij stelt dat de nadruk op de plicht rijkdom te delen door te geven ten behoeve
van minder bedeelden in deze visie veronachtzaamd wordt. Schama beargumenteert zijn
stellingname door te wijzen op de predikant Jacobus Hondius, die in 1675 het verzuimen
van liefdadigheid heeft opgenomen in zijn Swart Register van Duysent Sonden, een werk dat
in de Gereformeerde Kerk eind zeventiende eeuw veel invloed had. Hondius noemt drie
zonden die hij bij het geven van aalmoezen waarneemt. De eerste is als mensen:
Ledematen der Ghereformeerde Ghemeente zijnde, nochtans in een geheel
Jaer seer weynigh Aalmoessen gheven aan den Armen, schoon datse van Godt
rijckelijck zijn ghezegent … Waerom oock Godt soodanighe spaersame gevers
te minder zegent … [de tweede als ze] … by na gheen Aalmoessen willen geven
aen Vreemdelingen dewijlse deselve meest alle suspect houden … omdatse van
deselve na haer seggen soo dickwils syn bedrogen … [maar] … De goede moeten
het met de quade niet ontgelden … (de derde als ze] … in’t gheven van Aalmoessen
haer eygen eere soecken, die daer van overal roemen op andere en die het leet
is dat alle man sulcks niet weet opdatse daer over van de Menschen moghten
gepresen worden.337
Hondius voert een reeks Bijbelteksten aan ter ondersteuning van zijn betoog. Liefdadigheid
jegens armen rust echter niet alleen op religieuze plicht. Volgens Schama gaat deze
opvatting terug tot voor de Reformatie. Ze was evenzeer bekend in rooms-katholieke kring.
Schama’s conclusie luidt:
De rechtvaardiging van rijkdom door liefdadigheid, die Parival in Amsterdam
waarnam, was diepgeworteld in de Nederlandse cultuur en verschilde
volledig van bijvoorbeeld de franciscaanse moraal van afstand doen …. En op
deze oude leerstellingen werden de moderne zorgen van de humanistische
maatschappelijke hervormers voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid
van hun steden geënt. En aangezien de Gereformeerde Kerk nooit het monopolie
verwierf op liefdadigheidsinstellingen, konden de sociale instellingen zich vanaf
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1580 met de zegen van het stedelijke en kerkelijke gezag snel uitbreiden …. Deze
verzorgingsdrift moet dus niet uitsluitend geïdentificeerd worden met de Kerk; ze
vormde de kern van de burgerlijke legitimiteit.338
Deze ‘morele evenwichtsoefening’ (Schama), maakt het Nederlanders mogelijk rijk te zijn.
Dat kan op voorwaarde van geven aan liefdadige doelen. Het geefgedrag spreekt voor
zich en heeft een duidelijke functie. Deze balans rust op de gedachte dat allen, rijk en
arm, tot dezelfde gemeenschap behoren. De arme wordt als tijdelijk arm beschouwd. Als
hij in betere doen geraakt, zal hij bereid zijn anderen met gaven te steunen. Bovendien,
voorzieningen voor behoeftigen behoren tot het geheel van de stedelijke gemeenschap; ze
vormen er een organisch deel van. En ten slotte: “evenzeer is het een feit, zoals predikanten
en humanistische magistraten met klem stelden, dat de rijken de armen nodig hadden
voor hun zielenrust”.339 Hier resoneert de middeleeuwse opvatting van de wederzijdse
afhankelijkheid van rijke en arme in alle helderheid. De arme heeft – in de opvatting die al
heerst in de Middeleeuwen – een organische, door God gegeven, plaats in de samenleving.
Ieder mens maakt volwaardig deel uit van de gemeenschap. Armen zijn vrije mensen, man
of vrouw, die door lichamelijke of geestelijke zwakte of doordat ze wees of weduwe zijn,
voor het levensonderhoud tijdelijk afhankelijk zijn van anderen.340 Het beeld van de leden
van één lichaam speelt een rol in de christelijke traditie. Het komt in de Bijbel voor in de
eerste brief van Paulus aan de Korintiërs.341 Hieraan is nog toe te voegen dat Schama het
gebruik van dit christelijke beeld ook bij humanistische gezagsdragers waarneemt.
Deze cultuurhistorische beschouwing beschrijft hoe armenzorg in de Republiek een
maatschappelijke legitimatiefunctie heeft voor welgestelden. Dat geldt in het bijzonder
voor de zeer rijken. Het schenken van substantiële bedragen, tot tien procent van het bezit,
geeft een maatschappelijke legitimiteit aan dat bezit. De kracht daarvan is groter dan de
kritiek op het verwerven, bezitten en tonen van rijkdom, zoals die zowel van kerkelijke als
van humanistische zijde komt. De kritiek stelt dat de rijke de arme nodig heeft voor zijn
zielenrust in het hier en nu. Deze legitimatie is gebaseerd op een organische opvatting
van de samenleving die tot ver in de Middeleeuwen teruggaat. Alle geledingen van de
samenleving hebben in die opvatting hun eigen organische plaats en specifieke rol
als leden van één lichaam. Deze opvatting sluit aan bij een beeld uit de Bijbel van een
christelijke gemeenschap als lichaam. Godsdienstige plicht is een motief om te geven
voor armenzorg. Royaal geven voor armenzorg geeft een maatschappelijk-godsdienstige
legitimatie voor het verwerven, bezitten en tonen van rijkdom.
Op het eerste gezicht valt deze beschrijving van maatschappelijke legitimatie van
rijkdom door (royaal) te geven voor de armen theoretisch te duiden als een voorbeeld
van eigenbelang. In het schema van Feigin, Owens en Goodyear-Smith is het te relateren
aan het ‘cost-reward model’ van de pseudo-altruïstische motieven. De kosten in geld zijn
waarschijnlijk lager dan de baten, al zijn ze niet in geld gewaardeerd. De baten zijn divers:
legitimiteit van de luxe leefwijze en behoud van rijkdom, verwerven van zielenrust al dan
niet eeuwig, voorkomen van maatschappelijke onrust. Het voorbeeld van Louis de Geer en
de duidelijke aanwijzingen in Hondius’ Swart Register Van Duysent Sonden laten zien dat er
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ook sprake is van een gevoel van verplichting, nakomen van een gedane belofte, vermijden
van zonde en handelen volgens de goddelijke norm. Zowel geïnternaliseerde waarden
en normen als een maatschappelijke en godsdienstige norm spelen hier een rol. Ook
deze normatieve aspecten vallen bij Feigin, Owens en Goodyear-Smith onder de pseudoaltruïstische motieven. Lévi-Strauss heeft erop gewezen dat: “the meaning of the gift … is … to
be found … in the symbolic messages conveyed in the gift”.342 Deze boodschappen kunnen
zijn: invloed, status of macht. Giften gegeven uit zeer grote rijkdom getuigen van invloed
en status. Niettemin zijn in de geefmotieven ook altruïstische elementen aan te wijzen. Is
het geven van aalmoezen, in het geval van De Geer tienden, geheel te verklaren uit het
willen vermijden van de zonden van nalatigheid als te weinig geven, terughoudendheid ten
aanzien van vreemdelingen en streven naar eer bij mensen? Heeft, omgekeerd, een positief
christelijke levenshouding waarin, vanuit een motief van naastenliefde, royaal gegeven
wordt, niet een altruïstische kleur?

3.3.2

Geven voor eigen zielenheil en tegen maatschappelijke onrust

Ook andere auteurs refereren aan deze traditionele organische visie op de samenleving.
Zij geven er echter een andere duiding aan. Lis en Soly, schrijvend over de situatie in de
Middeleeuwen, wijzen erop dat armoede in de feodale samenleving niet uitsluitend te duiden
is als voortkomend uit een door God geschapen ordening. Economische omstandigheden
kunnen armoede veroorzaken. De vrije kleingrondbezitters kunnen door plundering,
vernietiging van de oogst of anderszins tot armoede vervallen en: “als pauperes bestempeld
[worden]. Het bestaan van die groep werd door de kerk echter niet in vraag gesteld. Zij
vormden immers een normaal onderdeel van de maatschappij, die noodzakelijkerwijze
gehiërarchiseerd was”.343 Lis en Soly wijzen er voorts op dat de kerkleiding de zonden van
avaritia en cupiditas344 weliswaar veroordeelde, maar alleen omdat ze het evenwicht in de
samenleving bedreigden; niet vanwege de hebzuchtige kern van deze zonde. Deze visie op
de positie van de arme in de samenleving heeft grote gevolgen:
In een samenleving waarin de paupertas als een normale levensstijl en de
aalmoes als een normaal bestanddeel van een ‘geschenkeneconomie’ werden
beschouwd, kon de structurele tegenstelling ‘potens-pauper’ bezwaarlijk als
dusdanig erkend worden.345
De aanwezigheid van armen wordt voor rijke weldoeners heilsnoodzakelijk. De armoede
van Christus die – naar de boodschap van de Bijbel en de leer van de Kerk – nagevolgd
moet worden, is volgens Lis en Soly voor de rijke geconcentreerd tot:
innerlijke armoede die in goede werken tot uiting kon worden gebracht .... Het
‘sociaal contract’ kwam in de vroege middeleeuwen schematisch hierop neer:
aangezien de rijken de armen nodig hadden om zalig te worden, hadden deze
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laatsten de plicht om arm te blijven … Hadden Christus, de apostelen en de heilige
Franciscus hun armoede niet vreugdevol beleefd?346
Zo wordt armoede gezien als een maatschappelijke plicht. Niet enkel het zielenheil van
de weldoener is hierdoor geborgd, ook het voortbestaan van de arbeidsmarkt en de
handhaving van een sociaal evenwicht.
De aan armen verstrekte steun is minimaal van omvang. Lis en Soly geven als voorbeeld
een berekening van de voedingswaarde van de steun in natura in het dertiende-eeuwse
Italië. Zij concluderen:
dat de liefdadige acties overal op zijn best volstonden om de begunstigden van
de onmiddellijke hongerdood te redden en dat nergens een ernstige inspanning
werd geleverd om het lot der behoeftigen substantieel te verbeteren. Altruïsme,
religieus geïnspireerd en verwoord, was stellig aanwezig. De onbaatzuchtigheid
van de meeste individuele weldoeners manifesteerde zich echter slechts binnen
welbepaalde grenzen, die ruim genoeg waren om de armoede te heiligen, maar
te eng om zelfs maar de kleinste nood daadwerkelijk te lenigen.347
Het bestaan van armoede wordt gezien als een moreel probleem voor een individu; de
samenleving beschouwt armen volgens Lis en Soly door een repressief-tolerante bril
en handelt daar ook naar. Armenzorg met minimale verstrekkingen wordt volgens hen
vooral verleend om arbeidspotentieel in stand te houden en maatschappelijke onrust te
voorkomen. Dit komt, stellen zij, omdat de machtigen (nog) niet zien: “dat de verenigbaarheid
van materiële en spirituele armoede niets meer was dan een mentale constructie”.348
Lis en Soly zien het geven voor armenzorg in de Middeleeuwen als berekenend
eigenbelang van de gever met een godsdienstige deklaag. De motieven van de gever liggen
in het kopen van eeuwige zielenrust en tijdelijke maatschappelijke rust. Dit denkkader
draagt er – zij het minimaal – toe bij het arbeidspotentieel, dat wellicht nog nodig is, in
stand te houden. Ook dat is een aspect van berekenend eigenbelang
Lis en Soly onderkennen altruïsme bij individuele weldoeners. Het is echter de vraag
of deze vorm van altruïsme binnen de verfijning van het schema van Feigin, Owens en
Goodyear-Smith nog wel als altruïstisch te typeren is. De maatschappelijke context van
de armenzorg in de Middeleeuwen heeft als kenmerken een standenmaatschappij die als
een door God gegeven en gewilde ordening wordt gezien. In die zin zou er eerder sprake
zijn van de pseudo-altruïstische theorie van de ‘just world’, met als kenmerk: “a shared
belief that the world is fair and people get what they deserve and vice versa”.349 Maar deze
typering komt uit een geheel andere context en andere maatschappelijke omstandigheden
dan de geschetste situatie in de Middeleeuwen. De motieven van zielenheil van de rijken,
het dempen van maatschappelijke onrust en het bijdragen aan instandhouding van
arbeidspotentieel zijn ingegeven door eigenbelang van de rijken c.q. de machthebbende
maatschappelijke bovenlaag.
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3.3.3

Geven uit gewoonte, om godswil en om te ontvangen

Van Wijngaarden richt zich uit: “nieuwsgierigheid naar hoe ‘gewone’ mensen vroeger
leefden … op het verzamelen van informatie over … Zwolse armen”.350 Zij stelt vast dat de
burgers van de stad een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de armenzorg voelen:
Dit uitte zich wat betreft de leden van de burgerlijke elite in het aannemen van
het ambt als armbestuurder … en wat betreft de burgers in het algemeen in hun
gezamenlijke bijdrage aan de bekostiging van de armenzorg [ook niet-burgers
rekent zij tot de ingezetenen, gfh] als gevestigden in de stedelijke gemeenschap.351
Deze gevestigden houden onder andere de sociale zorg overeind, want die hoorde ”bij de
instituties, die de: ‘bouwstenen’ van de stad vormden, en waren daarom een collectieve
zorg van de stedelijke gemeenschap”.352 Zwollenaren geven in collecten die zowel in kerken
als in de stad worden gehouden. Er waren: “ook mensen die uit eigen beweging naar het
kantoor van de armenkamer gingen om hun gift aan de aalmoezeniers en diakenen te
overhandigen”.353 Collecten deur-aan-deur worden aangekondigd. Een predikant doet
vanaf de kansel de volgende aankondiging en oproep:
D’aelmosingneers der huijsarmen, sullen naer older gewoonte op toecomende
dinsdach voor de borger dueren om gaen om aelmissen te sammelen voor den
huijsarmen. Een ieder sal gelieven aldan om godtswillen het beste te doen.354
Deze oproep is gebaseerd op gewoonte en om godswil. Geven is christelijke plicht. Van
Wijngaarden signaleert nog een derde motief. Zij noemt dat een verzekeringsmotief. Uit de
Zwolse archieven haalt Van Wijngaarden aan dat Trijne van Leeuwen, die in het verleden
geld gegeven had aan de armenkamer: “vond dat zij daarom een hogere bedeling verdiende
dan anderen”.355 Deze beschrijving laat zien dat geven voor armenzorg in Zwolle gebaseerd
was op een organische opvatting van de samenleving. Drie verschillende motieven om
te geven zijn te onderscheiden: gemeenschap, zorg voor wie het (naar verwacht: even)
wat minder heeft en wederkerigheid. Deze motieven komen voort uit godsdienstige en
traditionele wortels.
Geven heeft in de Zwolse situatie een maatschappelijke functie. Het heeft een zekere
vanzelfsprekendheid. Voor een theoretische verklaring is hier, met het oog op het beroep
dat gedaan wordt op gewoonte, een verbinding te leggen met groepsaltruïsme zoals in het
vorenstaande door De Swaan beschreven. Tegelijk rijzen er vragen. Vormen de bewoners
van een kleine stad een groep? Ze delen niet dezelfde genen. Is er sprake van collectieve
actie of veeleer van een collectief gevoelde individuele verantwoordelijkheid? Met
behulp van het analysemodel van Feigin, Owens en Goodyear-Smith komen verschillende
hypothesen in aanmerking. Voor het altruïstische aspect biedt de ‘empathy-altruïsm
hypothesis’ een aanknopingspunt. Mensen zijn begaan met het lot van een ander. Zij zijn
bereid daarvoor – zelfs eigener beweging – te geven. Dit proces wordt versterkt door
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motieven uit het pseudo-altruïstisch spectrum. Er is sprake van een normatief element:
“om godswil”. Het verzekeringsmotief bij iemand die eerder zelf gegeven heeft en nu een
beroep op de bedeling moet doen – en daarom een bonus op haar bedeling verwacht –
laat zich verklaren als de toepassing van het kosten-batenmotief.

3.3.4

Geven met het oog op het hiernamaals

Boele beschrijft hoe in de late Middeleeuwen liefdadig handelen een functie krijgt voor
de weldoener. Liefde tot de naaste tot uiting brengen door het verrichten van werken van
barmhartigheid vormt een wezenlijk onderdeel van de praktijk van christelijk geloven. Door
alle tijden zijn gelovigen daartoe opgeroepen in prediking en geloofsonderricht; in het
bijzonder in de weken voorafgaande aan het kerstfeest (de adventstijd) en de periode van
voorbereiding op het paasfeest (de veertigdagentijd). Boele beschrijft dat inkeer en het
besef van tekortschieten in liefde tot God en medemens de gelovige tot nadenken, berouw
en boetedoening stemmen. De kerkelijke kalender schrijft per zondag voor welke teksten
uit de Bijbel gelezen zullen worden. Deze teksten bevatten vele aanknopingspunten voor
oproepen tot beoefening van liefdadigheid door het geven van aalmoezen. Een zuiver
geweten tegenover God en medemensen vormt een voorwaarde voor deelname aan de
eucharistie. De biecht is een middel om dat zuivere geweten te verkrijgen, want begane
misstappen kunnen daarin opgebiecht en opgelost worden. De priester die de biecht
afneemt, kan absolutie verlenen en een opdracht tot genoegdoening opleggen. Boele
wijst erop dat de handeling van genoegdoening gerelateerd kan zijn aan de aard van de
overtreding. Gierigheid als zonde leent zich goed voor een genoegdoening in de vorm van
het geven van aalmoezen. Zo komt het geven van aalmoezen ook de gever zelf ten goede.
Hij vermindert de schuld die hij moet boeten en verwerft perspectief op eeuwig heil. Als
vanaf de twaalfde eeuw de concentratie op deze beloning toeneemt, komt de focus van
liefdadigheid meer en meer bij de potentiële weldoener zelf te liggen. Voor rijken krijgt het
geven van aalmoezen het karakter van een transactie. Boele verwijst hierbij naar Jan van
Boendale die schrijft: “rijken copen het hemelrijck”.356 Boele merkt op dat de gedachte van
een transactie teruggaat op de kerkvader Augustinus (354-430).
Boele beschrijft dat in het begin van de vijftiende eeuw geluiden te horen zijn die
het geven van aalmoezen zonder innerlijke houding van barmhartigheid als waardeloos
kenmerken. De innerlijke vroomheid en spirituele levenshouding komt op de achtergrond
en wordt vervangen door een ‘optelvroomheid’. Rijken die geven zonder zich innerlijk te
bekommeren om de algehele situatie van hun arme medemens, worden gekapitteld.
Boele signaleert dat het geven van aalmoezen tijdens het leven sterk wordt aangeraden.
De reden daarvoor is niet alleen dat de dood veelal onverwacht komt, maar meer nog dat
iemands geld en bezittingen vanaf dat ogenblik toebehoren aan zijn erfgenamen. Dat gold
ook voor: ”het ‘hemelse voordeel’ dat giften uit de nalatenschap moesten opleveren”.357
Zij haalt uit stichtelijke lectuur van die tijd een voorbeeld aan van een koopman die een
keer, bijna terloops, een ei weggeeft. Na zijn dood blijkt die eenvoudige gift meer waard
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dan de diamanten die hij op zijn sterfbed nalaat.358 Levenswijsheden in spreekwoorden
bepleiten het geven bij leven zodanig sterk en frequent, dat Boele met instemming
Lentes citeert: “According to the proverbs, our well-being in the hereafter is decided not
by precautionary of posthumous works of piety, but solely by works of mercy and charity
during our lifetime”.359 In het streven om liefdadigheid te bevorderen leggen schrijvers die
zich toeleggen op aanwijzingen voor een christelijke levenswandel een grote creativiteit
aan de dag. Naast de bekende zeven werken van barmhartigheid uit Mattheüs 25 worden
alternatieve werken aanbevolen die hetzelfde positief effect zullen sorteren. Deze variëren
van ‘renteloos lenen aan armen’ en zo nodig ‘kwijtschelden van schulden’ bij insolventie tot
aan het doen aanleggen van wegen en bruggen ten algemenen nutte. Boele concludeert:
In de praktijk gebrachte caritas omvatte dus een breed scala aan activiteiten,
uiteenlopend van het geven van eten aan een arme man tot een actieve bijdrage
aan de creatie en instandhouding van publieke werken.360
In zijn al eerder aangehaalde verhandeling over hulp aan armen noemt Juan Luis Vives
ook het perspectief op het hiernamaals als beloning voor het beoefenen van liefdadigheid:
Seriously, an increase of mutual love is beyond all things because it dispenses
charity near and far, honestly and joyfully, without suspicion of unworthiness.
Hereafter, we shall obtain that celestial award which we have shown is prepared
for the man of charity.361
Vives onderstreept het vrijwillig karakter van geven: “No one should be forced to do good,
otherwise the very concept of doing good is lost”.362 Vives biedt een modern aandoende
analyse van armoede als economisch en niet als zedelijk probleem. Zijn publicatie ‘De
subventione pauperum’ (over de hulp aan armen) is vaak aangemerkt als het geschrift dat
in de zestiende eeuw een nieuwe benadering van armenzorg inluidt. Dit beeld is enkele
jaren geleden genuanceerd op basis van bestudering van de ontwikkelingen in steden in
de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. ‘De subventione pauperum’ is volgens de
analyse van Tervoort niet het baanbrekende nieuwe inzicht in armenzorg, maar op te vatten
als een van de: “policy reports calling for changes based on the analysis of already existing
systems in place in many towns”.363 De sterke focus op de vraag of ontwikkelingen in de
armenzorg door het Humanisme, de Reformatie en de Revolutie werden teweeggebracht:
“has clouded the fact that continuity in the system of social care was far greater than much
of historiography would have it”.364 In moderne termen is te vast te stellen dat hier geven
voor armenzorg als maatschappelijke functie beschreven wordt.
Een godsdienstig beloningsmotief uit de alledaagse geloofspraktijk speelt een grote rol
in liefdadigheid in de Middeleeuwen. Het gevolg is dat het zwaartepunt van de aandacht
bij de gever en diens belang komt te liggen. Zijn daad van geven heeft het karakter van een
transactie, waarmee hij zijn eeuwig heil bevordert. De spontane kleine gift tijdens leven heeft
in de volksvroomheid een grotere waarde dan schatten die bij testament worden nagelaten.
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In oorsprong is de oproep tot het geven van aalmoezen een appel op altruïsme, het betonen
van naastenliefde, met de barmhartige Samaritaan als archetype.365 Vives’ onderstreping
van het vrijwillige karakter van geven: “No one should be forced to do good”366 ligt in
dezelfde lijn. In het geven van aalmoezen verschuift de nadruk naar het eigenbelang
van de gever. Pseudo-altruïstische motieven overheersen. De beschrijving door Boele
van de ontwikkeling van de praktijk van aalmoezen geven toont een systeem van kosten
versus baten of beloning versus straf, dat de gever door aalmoezen ten eigen gunste kan
beïnvloeden. De praktijk van de kerkelijke biecht helpt dit systeem in stand te houden, in het
bijzonder door het geven van aalmoezen als penitentie op te leggen. Laatmiddeleeuwse
schrijvers van stichtelijke lectuur leveren ruimschoots ideeën voor bestedingen om het
gewenste effect voor de gever te bereiken.

3.3.5

Geven als christenplicht

Hoewel de kerkhervormers van de zestiende eeuw de overtuiging delen dat armoede
bestreden moet worden en dat armen daarom hulp geboden moet worden, verschillen ze
in de theologische onderbouwing van die visie. Luther, Zwingli en Calvijn stemmen overeen
in de opvatting dat de arme geen heilsbemiddelende rol voor de rijke(re) weldoener kan
spelen. Alleen door genade kan een mens zalig worden. Steun aan de arme is een zaak
van christenplicht op grond van het gebod tot naastenliefde. Luther ziet armenzorg primair
als taak van de overheid. Calvijn ziet naast de taak van de overheid een zelfstandige
diaconale taak van de kerk. Hij heeft die visie theologisch en praktisch uitgewerkt.367 De
doopsgezinden hebben een andere invalshoek: “Armoede, zo was hun opvatting, hoorde
in zulke (bedoeld zijn doopsgezinde, van de wereld geïsoleerde, gfh) gemeenten niet te
bestaan; de behoeftigen dienen dan ook door de leden geholpen te worden”.368
Het meest uitgesproken in zijn opvatting over kerk en staat is Johannes Calvijn (15091564). Naar zijn opvatting berust de eigendom van aardse goederen bij God, die ze aan
mensen toevertrouwt om ze dienstbaar te beheren. Rijk is degene die mag beheren, arm
degene die op bemiddeling is aangewezen. Het geven van aalmoezen is daardoor geen
persoonlijke verdienste, maar een religieuze plicht. De rijke dient zijn geld zo te besteden
dat er nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan. De kerk heeft in de opvatting van Calvijn een
eigen – diaconale – taak in de zorg voor de behoeftige. Parker geeft een kernachtige
samenvatting van de Calvinistische visie op kerk en samenleving:
According to Dutch Calvinists, the church was a gathered community of the elect
obligated to carry out Christ’s work in a fallen world. To ensure that the religious
community lived up to this high standard, ministers preached the gospel and
administered the sacraments, elders helped discipline the congregation, and
deacons assisted the poor.369
McKee wijst erop dat deze gedachte consequenties heeft voor de plaats van de mens en
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van de staat. De wereld wordt gezien als Gods éne Schepping. De mens is daarin geroepen
God en medemens te dienen: “Instead of defining ‘ecclesia’ and ‘imperium’ as hierarchical,
or church and state as separate, the major Protestant reformers thought in terms of the
Christian responsibilities of ecclesiastical and civil authorities”.370 Op institutioneel niveau
heeft dat consequenties voor kerk en staat. Per reformator zijn er wel verschillen in wat tot
wiens domein en verplichtingen behoort:
but both authorities were ‘religious’, i.e. responsible directly to God. (Of course
this view is predicated on the fact that all lived within Christian states. ‘Sectarian’
views would be interesting … since most of them were far from sure that a state
could be Christian, let alone passing favorable judgments on the Christianity of
any particular, individual state).371
McKee beschrijft hoe Calvijn diaconaat als een kerntaak van een christelijke kerk stempelt
door zijn uitleg van Handelingen 6. Daar wordt verhaald hoe de jonge christelijke kerk sterk
groeit. Maar er ontstaat: “ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees-sprekenden
verwijten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden
achtergesteld”.372 De twaalf apostelen schrijven een vergadering uit van alle volgelingen
en stellen voor zeven wijze mannen te kiezen. Zij zullen worden belast met: “de zorg voor
de gemeenschappelijke maaltijden”.373 McKee beschrijft hoe Calvijn op basis van deze tekst
de positie van diakenen en hun taak primair in de armenzorg vormgeeft. Ze illustreert haar
beschrijving met citaten uit preken van Calvijn. Noordegraaf refereert aan de beschrijving
van McKee. Hij wijst erop hoe Calvijn in zijn Institutie scherpe kritiek oefent op de praktijk
van het diakenambt in de katholieke kerk en herinnert aan hoe het in de vroegchristelijke
kerk bedoeld is:
zij leggen hun geen andere taak op dan dat zij aan het altaar dienen, het evangelie
voorlezen of zingen en ik weet niet wat voor andere beuzelingen verrichten. Niets
hebben ze te maken met de aalmoezen, niets met de zorg voor de armen, niets
met de gehele bediening die ze vroeger hadden …. [Calvijn herinnert aan de
gewoonte in de oude kerk dat vóór de communie] de gelovigen elkaar kusten en
hun aalmoezen aan het altaar offerden …. De diaken, die de verzorger der armen
was, ontving hetgeen gegeven was om uit te delen. Nu komt van de aalmoezen
even weinig tot de armen als wanneer ze in de zee geworpen werden.374
Een diaken is in de visie van Calvijn belast met de armenzorg, zoals een predikant belast
is met de verkondiging van het evangelie. Vergeleken met de andere stromingen van de
Reformatie heeft deze opvatting van meet af aan in het gereformeerd protestantisme het
meest duidelijk vorm gekregen.375
De principiële visies op de verantwoordelijkheden van kerk en staat van Vives, en de
kerkhervormers als actoren in de armenzorg zijn als volgt in schema te plaatsen.
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Tabel 5. Visies op actoren in de armenzorg
Staat

Kerk

Luther

Voert uit

Inspireert

Vives

Verantwoordelijk

Geen rol

Calvijn

Eigen taak

Eigen taak (diaconie)
Alleen verantwoordelijk (voor eigen leden)

Doopsgezinden

Een heel andere benadering van motieven om te geven is te vinden in ‘Religious Giving’. Deze
bundel bevat bijdragen over motieven om te geven, vanuit verschillende godsdienstige
gezichtshoeken zoals die in de Amerikaanse samenleving aanwezig zijn.376 De bundel
behandelt weliswaar de eigentijdse situatie in de VS, maar komt tot een theologische
verklaring waarvoor de auteurs algemene geldigheid claimen. Ze is daardoor ook in het
kader van de voorliggende studie van belang. De auteurs maken onderscheid tussen
geven ten behoeve van de eigen kosten van de godsdienstige gemeenschap en giften ten
behoeve van derden. Alleen de laatste vorm valt voor hen onder het begrip filantropie. In de
theologische analyse ontwikkelen zowel Bangert (protestant) als Vacek (rooms-katholiek)
de gedachte dat geven ten behoeve van anderen een verplichting is, zij het dat: “the sense
of obligation impells us, less as a matter of duty than as a matter of opportunity”.377 Wat
iemand bezit is hem of haar gegeven. Het is per definitie tijdelijk, want het bezit duurt nooit
langer dan een mensenleven. Voor een godsdienstig mens is God de gever en de mens de
‘steward’ aan wie bezit is toevertrouwd. Geven door mensen is een vorm van verdelende
gerechtigheid en wordt voltrokken als uiting van dankbaarheid. Daarom geldt:
The most meaningful gifts are those that spring from the depths of gratitude and
love, that are responsive to the giver’s sense of obligation as foremost a recipient,
that are appropriate to the giver’s resources and circumstance, and that promote
justice as determined by the needs of individuals within their communities and
society.378
Bangert trekt deze lijn door en citeert uit de Bijbel: “From everyone to whom much has
been given, much will be required”.379 Dit houdt in dat:
in a biblical perspective, we should understand ourselves as stewards of the gifts
we receive. Moreover, the receipt of these gifts requires us to seek ways in which
to deploy these gifts … on behalf of others. If we do so in a spirit of gratitude and
generosity, so much the better. But we should do so nonetheless.380
Dit heeft consequenties voor het karakter van vrijwillig geven, want:
giving as seen in this perspective, is a matter of justice, not charity [en, omdat
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de woorden gift en geven dat niet voldoende uitdrukken,] we need to add … the
notions of ‘trust’ and ‘entrustment’.381
Een christen heeft een plicht tot geven voor behoeftigen. Daarmee staat hij geen bezit af,
maar deelt wat hem is toevertrouwd met wie daar behoefte aan heeft.
De motieven om te geven liggen in christenplicht. Door Calvijn is deze gedachte
theologisch uitgewerkt. In de kerken van het gereformeerd protestantisme heeft deze
opvatting in de inrichting van kerkdiensten en van de kerkelijke organisatie vorm gekregen
in het ambt van diaken. In de Republiek is het calvinisme de dominante richting in het
protestantisme. Met andere terminologie komt Bangert tot een vergelijkbare theoretische
visie zonder deze echter in kerkelijke praktijk te beschrijven.
In het denken van zowel Calvijn als Bangert is geven ten behoeve van een ander een
deel van het leven. Het is vanzelfsprekend en daarmee als altruïsme pur sang te typeren.
In de formulering van Bangert is het een uiting van ‘justice’, waarbij hij dat begrip als een
goddelijke norm uitlegt. Mensen moeten voortdurend herinnerd worden aan hun plicht
tot doen wat goed is. Geven vormt een wezenlijke pijler van het godsdienstig systeem.
Van de theorieën die Feigin, Owens en Goodyear-Smith beschrijven lijken de concepten
van de ‘just world’ en ‘normative theory’ als pseudo-altruïstische motieven het meest in
lijn te liggen met de visie van zowel Calvijn als Bangert. Hierbij is echter aan te tekenen dat
de invulling van de ‘norm’ en van ‘just’ in dit geval een godsdienstige dimensie heeft en
beschouwd wordt als van God gegeven. De wijze waarop Bangert naastenliefde als gebod
herleidt, raakt aan de typeringen: “doing good to feel good” en “doing good to make the
other feel good” zoals Feigin, Owens en Goodyear-Smith deze geven van respectievelijk
“endocentric altruism” en “exocentric altruism”.382 Daarnaast is op te merken dat de visie
van Bangert en de formulering ervan een godsdienstige pendant lijkt van de wijze waarop
Simmel en Schwarz de begrippen ‘gratitude’ en ‘faithfullness’ gebruiken.

3.3.6

Logic of charity: geven als beheersingsstrategie

Is hemelrente als beloning voor liefdadig geven aan behoeftigen, in het bijzonder om
daarmee zielenheil te verwerven, te verklaren als uiting van rationeel eigenbelang? In het
werk van de sociaal-historicus Van Leeuwen speelt rationeel eigenbelang een belangrijke
rol. Van Leeuwen heeft in de afgelopen vijfentwintig jaar een grote bijdrage geleverd aan de
kennis van de geschiedenis van de armenzorg in Europa, in Nederland en in het bijzonder
in Amsterdam. Enkele van zijn publicaties zijn: Bijstand in Amsterdam (diss. 1992), Sociale
Zorg (1994), Liefdadige giften in Amsterdam (1996) en Logic of Charity (2000). Van Leeuwen
is daarnaast een van de dragende figuren in het project Giving in the Golden Age (GIGA), dat
van juli 2008 tot maart 2014 is uitgevoerd.
Om niet – zoals hij het zelf uitdrukt – in de grote hoeveelheid informatie en gegevens ten
onder te gaan, ontwikkelt hij: “Een eenvoudig model van de werking van de armenzorg in
pre-industrieel Europa”.383 Met behulp van dit model gaat hij te rade bij studies op het terrein
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van geschiedenis, sociale wetenschappen en welzijnseconomie. Hij beschrijft hoe elites en
armen in een interactiesysteem hun oogmerken realiseren, welke handelingsalternatieven
zij hebben om te komen tot: “ruil van een bijstandspakket tegen gewenst gedrag”. Elites
volgen daartoe een ‘beheersingsstrategie’ en armen een ‘overlevingsstrategie’. Het
model is gebaseerd op de veronderstelling dat er een ‘pre-industriële armenzorg’ is, die
ondanks grote regionale en plaatselijke verschillen in Europa voldoende overeenkomstige
algemene kenmerken heeft om als model te beschrijven. Het tweede uitgangspunt is,
dat: “samenlevingen geanalyseerd kunnen worden door uit te gaan van doelgericht
handelende mensen”.384 Het derde uitgangspunt bouwt hierop voort en stelt dat armenzorg
in pre-industrieel Europa: “het beste kan worden opgevat als het resultaat van doelgericht
handelen van twee groepen, namelijk elites en armen”.385
Voor de beheersingsstrategie van elites noemt Van Leeuwen een reeks belangen,
die zij dienen door het verstrekken van een vorm van ondersteuning, hetzij geld, hetzij
goederen en voedsel, hetzij voorzieningen als opvang of onderwijs. Elites hebben collectief
een economisch belang bij het instandhouden van een arbeidspotentieel, zeker in streken
waar arbeid een seizoensgebonden karakter heeft. Een politiek belang is het handhaven
van openbare orde, zodat oproer voorkomen wordt. Op het terrein van gezondheidszorg
zijn maatregelen aan te bevelen om ziekten te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen.
Besmettelijke ziekten maken immers geen onderscheid tussen rijk en arm. Daarnaast is
het geven van onderwijs aan te bevelen, in de veronderstelling dat dit bijdraagt aan het
verhogen van het niveau van beschaving. Wellicht draagt het ook bij aan de economische
zelfredzaamheid en vermindert daardoor het beroep op ondersteuning. Van Leeuwen wijst
erop dat, zuiver rationeel gedacht, een individueel lid van de elite het meeste voordeel zou
behalen, wanneer hij het geven aan anderen overlaat. Dit ‘zwartrijdersprobleem’ (Olson)
wordt tegengegaan als: “er overheidsdwang is of selectieve prikkels aanwezig zijn”.386 Deze
prikkels zijn er inderdaad. Ze liggen op individueel niveau. Van Leeuwen noemt er drie:
status, carrière en godsdienstige plicht. Het is schadelijk voor iemands goede naam als hij
het laat afweten na een appel tot liefdadig geven en omgekeerd bevorderlijk wanneer hij
royaal geeft. Daarnaast is in het zeventiende-eeuwse Amsterdam (en niet alleen daar) het
bekleden van een positie als onbezoldigd bestuurder van een instelling voor armenzorg
een goed begin om door te groeien naar een hoger ambt met de emolumenten, die aan
dat laatste verbonden zijn. Ten slotte noemt Van Leeuwen als prikkel: “het voldoen aan
een godsdienstige plicht waarmee zielenheil werd verkregen, of indien men de armen niet
hielp, verspeeld”.387 Van Leeuwen wijst hier het verwerven van zielenheil aan als een van
de factoren die rijke weldoeners prikkelt om te geven en daarmee hun eigen belang te
dienen. Geven voor armenzorg is in de beschrijving door Van Leeuwen op te vatten als een
maatschappelijke functie. Het model van een beheersings- en een overlevingsstrategie
verklaren hoe en waarom het systeem van armenzorg werkt.
Dit model heeft vele jaren dienstgedaan als verklaringsmodel. Het is, hoewel in eerste
instantie ontwikkeld voor de analyse van de pre-industriële armenzorg 1800-1850, door
Van Leeuwen breder ingezet.388 In de literatuur is Van Leeuwen’s analyse meermalen
overgenomen.389 Er zijn ook vragen gerezen. Houdt armenzorg wel een arbeidspotentieel
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in stand? Mensen komen om heel andere redenen in aanmerking voor ondersteuning. Te
denken is aan verweesd zijn, ziekte, gebrek of het verlies van een kostwinner. Een ander punt
van kritiek is het volgende. Dat elites strategisch kunnen kiezen is van een heel andere orde
dan dat armen overlevingsstrategieën kunnen uitoefenen en daarin verondersteld worden
strategische keuzes te maken. Daar komt bij: wat zijn ‘elites’? Komt niet een groot deel
van ondersteuning van middengroepen? Die zijn per definitie getalsmatig veel groter. Veel
geld komt uit collecten in kerken en op publieke plaatsen en ook daar zijn middengroepen
getalsmatig veel ruimer aanwezig. In haar recensie van Logic of Charity stelt Lindemann de
vraag: “Can charity then be said to have a logic? Perhaps not, but Marco van Leeuwen is not
in fact discussing charity here at all but rather poor relief”.390 Lindemann waardeert het dat
Van Leeuwen zoveel historische informatie onthult. Tegelijk stelt ze:
Despite these considerable strengths, one still doubts whether modeling in
general, and this attempt in particular, furnishes the best way to discuss social
phenomena of great complexity like poor relief or charity … Isn’t this all putting the
modelling horse before the archival cart?391
Als voorbeeld van dit bezwaar noemt ze dat het model delen van de werkelijkheid weglaat.
Van Leeuwen onderkent dit zelf ook. Hij bestempelt het als: “weakness … that forms of ‘pure
altruism’ are not taken into account. They undoubtedly played a part in the disposition of
charity, but cannot be modelled successfully”.392
In zijn studie naar de armenzorg in Groningen bespreekt Buursma het analysemodel dat
Van Leeuwen heeft ontwikkeld. Hij richt zich op de motieven om te geven (en te ontvangen).
Voor hem is de vraag: “in hoeverre organisatoren van de zorg en de ontvangers daarvan
strategisch handelden. Hadden zij meer of minder bewust iets voor ogen dat het gedrag
leidde en leidde dit gedrag tot meer of minder armoede?”.393 Buursma wijst het schema
van een ‘overlevingsstrategie’ van armen en een ‘beheersingsstrategie’ van de elite af als:
… nogal ongenuanceerd. Er waren immers ook groepen uit de burgerij en
andere stedelingen, die niet tot de elite behoorden, maar wel bijdroegen aan de
armenzorg, aangezien zij misschien ook ooit van de bedeling gebruik moesten
maken. Als zodanig was het gebruik maken van de armenzorg niet alleen een
overlevingsstrategie, maar had zij ook het karakter van een onderlinge, sociale
verzekering. Bovendien waren handelingen die een buitenstaander – in het
heden – als een strategie of een onderdeel daarvan ervaart, voor degene die
deze verrichtte vaak niet meer dan een gebruik, waarbij men zich de strategische
betekenis niet bewust was.394
Boele stelt in haar onderzoek naar “denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid
1300-1650” het sociaal-culturele gedachtegoed over armenzorg en liefdadigheid centraal.
Haar onderzoek is geconcentreerd op de wijze van uitbeelding en overdracht aan het
publiek:
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Het is derhalve niet de bedoeling hier de eventuele verborgen drijfveren van
religieuze, psychologische, sociale of politieke aard te achterhalen, die het
handelen van individuen, instellingen en overheden ten opzichte van de armen in
deze periode kunnen verklaren.395
Boele verwijst hierbij in een voetnoot naar Van Leeuwen’s publicaties uit 1994 en 1996.
Van Leeuwen heeft sterk ingezet op rationeel eigenbelang als verklaring om te
geven voor liefdadigheid. Het verwerven van hemelrente, opgevat als zielenheil, is in Van
Leeuwen’s visie een van de motieven die appelleert aan het eigenbelang van de gever.
Logic of Charity laat zien hoe het systeem van armenzorg volgens Van Leeuwen werkt. Deze
benadering heeft door zijn brede uitwerking veel informatie opgeleverd over motieven om
te geven voor armenzorg. In de discussie over de verklaring van deze motieven is op dit
analysemodel kritiek geuit.
Rationeel eigenbelang als geefmotief wordt gedomineerd door een kostenbatenanalyse. De baten liggen zowel op individueel als op sociaal niveau en betreffen
de korte en de lange termijn. In tegenstelling tot groepsaltruïsme is hier sprake van
groepseigenbelang in de zin van handhaven van de sociale status van een elite. Altruïstische
geefmotieven zijn volgens Van Leeuwen niet uit te sluiten: “but cannot be modelled
successfully”.396 Het verklaringsmodel van rationeel eigenbelang biedt geen ruimte voor
motieven van andere aard. Koopmans heeft erop gewezen dat een bovennatuurlijk motief
als zielenheil zich per definitie niet laat verenigen met rationeel eigenbelang en daarmee
ook niet in een kosten-batenanalyse thuishoort.397

3.3.7

Giving in the Golden Age

Het onderzoeksproject Giving in the Golden Age is uitgevoerd van 2008 tot 2014. De beknopte
samenvatting van het programma schetst de context en de opzet:
Dutch philanthropy was legendary in the Golden Age. From every country
neighbouring the Dutch Republic, travellers came to admire the almshouses,
orphanages, old people’s homes, and charitable institutions. Modern scholarship
agrees with contemporary opinion: nowhere in Europe, and quite probably in no
nation in the world, was the level of charitable expenditure as high then as it was
in the Netherlands. This research programme describes the full gamut of giving.
It looks at the conditions under which people gave to this or that good cause, or
perhaps to none … As a whole, and embedded in the historical literature of the
Golden Age, the sources allow us to answer the questions of how and why the
Dutch gave so freely to philanthropic causes.398
In 2012 brengt het tijdschrift Continuity and Change een nummer uit geheel gewijd aan de
resultaten van dit GIGA-project. Deze afkorting is terecht meerduidig, gelet op de omvang
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van het project. Samen met Heerma van Voss publiceert Van Leeuwen het inleidend
artikel: Charity in the Dutch Republic – an introduction. Onder het kopje Philantropy as a
topical issue formuleren zij in paragraaf 1 het uitgangspunt van het onderzoeksprogramma:
considering charity not as referring to great philanthropists and their works, not
as a method for capitalists to control a workforce, nor otherwise as an instrument
of social control, not even as the decor of the survival strategies of the poor, and
certainly not as the introduction of the welfare state. Instead it looks at the act of
giving itself.399
In een viertal regels positioneren Heerma van Voss en Van Leeuwen het GIGA-project.
Hierin strepen zij het model door dat Van Leeuwen in 1992 heeft ontwikkeld en dat hij in
verscheidene publicaties daarna heeft gebruikt. Dit model dat een beheersingsstrategie
van de rijken en een overlevingsstrategie van de armen hanteert, wordt niet (meer) gevolgd:
“Instead it looks at the act of giving itself”. En passant zetten de auteurs ook een streep door
de rol van filantropie als fase in de sociogenese van de verzorgingsstaat. Heerma van Voss
en Van Leeuwen geven geen argumenten voor de scherpe afwijzing van de uitgangspunten
die – in elk geval door Van Leeuwen – jarenlang zijn gehanteerd.400
Van Leeuwen rapporteert in hetzelfde nummer van Continuity and Change over zijn
onderzoek naar filantropie in Amsterdam. In de inleiding van dat artikel wijst hij erop,
dat in het continentale deel van Europa liefdadigheid in de Gouden Eeuw niet uit lokale
belastingheffing wordt bekostigd, zoals in Engeland krachtens de Poor Law, maar uit
vrijwillige giften. Deze vrijwilligheid neemt hij als volgt als uitgangspunt.
Once the importance of that voluntarism is realised, it opens the way to see
charity as philanthropy and to ask the same sort of questions that scholars of
contemporary philanthropy ask today: why, for instance, do some people give
to certain causes and not to others? This is not the only way to study charitable
giving though – the last few decades of the twentieth century saw many studies
devoted to either the poor and the importance to them of philanthropy as part
of their survival strategies, or to the elites and their efforts to control charity. One
cannot entirely dissociate looking at charitable giving from the issue of social
control or survival strategies.401
In de tweede helft van dit citaat grijpt Van Leeuwen terug op zijn vroegere analyse van de
werking van armenzorg vanuit een beheersings- dan wel een overlevingsstrategie. Maar
daar moet men zich niet toe beperken: “a shift in perspective away from either ‘the history
from below’ or from ‘social control’ to philanthropic studies may prove refreshing”.402 Van
Leeuwen’s historiografische positie in het GIGA-onderzoek is als volgt te typeren: “aandacht
voor de armen als ontvangers van giften en aandacht voor de armenzorg door instituties,
maar ook voor de gevers, hun achtergrond en motieven”.
In het hiervoor aangehaalde artikel beschrijft Van Leeuwen de resultaten van zijn
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onderzoek naar de financiering van armenzorg in Amsterdam. Daaruit blijkt onder meer
dat er een verschil optreedt in de bronnen waaruit kerkgerelateerde instellingen voor
armenzorg en die waaruit de stedelijke instellingen hun inkomsten ontvangen:
In fact, over half of the income of the three Church-run institutions in Amsterdam
for which we have data came from ‘living’ sources: collections, cash legacies and
gifts. These same sources accounted for only a quarter of the funds available to
the Municipal Charity. The Municipal Charity failed to attract charitable bequests
… [De vermoedelijke403 oorzaak is] …, perhaps because the latter were often made
with a view to the afterlife, in which case a bequest to a Church-run charity was
thought more prudent than one to a secular-run charity.404
De nadruk ligt bij het vrijwillig geven, dat onmisbaar is voor het functioneren van armenzorg.
Voor zover van de gevers motieven bekend zijn, zijn ze van godsdienstig karakter met een
perspectief op het hiernamaals. Hun voorkeur ligt bij giften aan door kerken beheerde
instellingen. Van Leeuwen ontleent informatie over geefmotieven aan ‘begging letters’,
teksten die deze instellingen schrijven om geld te werven. Wil die vorm van geldwerving
resultaat hebben, dan zal een tekst een appel moeten doen op het eigen belang en op
gevoelens die leven bij de lezer die tot geven moet worden bewogen. Van Leeuwen schetst
hiervan het volgende patroon.
a

“Compassion”, een schets van de schrijnende leefomstandigheden van
wezen, grijsaards, ouders die hun kinderen niet kunnen voeden, mensen die in
deplorabele omstandigheden leven. “Once the suffering had been described and
the reader’s sympathy awakened, it was time to get them to open their purse.”

b

“Habit, you gave in the past … so we are counting on you to be generous again.”

c

“Insurance” … “giving now affords protection against misfortune in the future.

d

“Salvation” … “Benefactors will earn their reward for their generosity, both here and

Misplaced economy … throws a shadow over what is to come”.
in eternal bliss!”405
De stappen c en d spreken de lezer aan met een appel zijn eigen godsdienstig belang goed
te overwegen. Over godsdienstige motieven schreef Van Leeuwen in zijn dissertatie:
Oprecht medeleven … in combinatie met het Bijbelse gebod de armen te
gedenken bewoog sommige eliteleden tot armenzorg. Voor een deel was hier
ongetwijfeld sprake van altruïsme, waarover weinig meer gezegd kan worden dan
dat het bewonderenswaardig is, maar niet te verklaren met behulp van een model
dat uitgaat van uit eigenbelang handelende mensen.406
In de beschrijvingen van geefgedrag en de motieven daarvoor domineren pseudoaltruïstische motieven. In de kosten-batenanalyse komen de baten op langere termijn,
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vooral in de vorm van ‘the afterlife’ naar voren. Op de achtergrond staat het concept van
rationeel eigenbelang; met de kritische kanttekening van Koopmans hierbij. Het beroep
op gevers ligt met zijn terminologie in lijn met de moderne theorie van ‘arousal-reduction’
waarvan Feigin, Owens en Goodyear-Smith schrijven: “When an observer witnesses
another’s suffering this causes emotional arousal which is reduced by helping the sufferer”.407

3.4

Resumerend: een voorlopige balans

De multidisciplinaire verkenning van theoretische verklaringen van antwoorden op de
vraag waarom mensen geven blijkt een allerminst eenduidig beeld op te leveren. Sommige
onderzoekers onderkennen altruïstische motieven om te geven; andere zijn van mening
dat mensen altruïstisch gepredisponeerd zijn (Ricard). De mate van verwantschap tussen
gevers en ontvangers heeft invloed. Dat kan familiaire verwantschap zijn; anderen stellen
vast dat juist sociale verwantschap een rol speelt (Komter). De Swaan heeft gewezen op
de rol van groepsverwantschap. Ook is opgemerkt dat mensen weliswaar uit altruïstische
motieven geven, maar daartegenover – in hun eigen belang – een zekere invloed op
anderen beogen te verkrijgen (Lévi-Strauss, Koopmans).
Feigin, Owens en Goodyear-Smith spreken van pseudo-altruïstische motieven wanneer
gevers – bewust of onbewust – een vorm van beloning verwachten, dan wel handelen om
daarmee aan een norm of plicht te voldoen. Andere auteurs spreken in dit verband van
wederkerigheid (Komter, Gouldner, Bourdieu), die direct of op termijn een ‘beloning’ of
restitutie omvat. Wederkerigheid van giften is ook beschreven als de motor die economie
en samenleving draaiende houdt (Mauss, Malinowski). Vanuit de evolutionaire biologie zijn
zowel altruïsme (De Waal, Ricard) als eigenbelang (Dawkins) als basis voor geefgedrag
beschreven. In de samenleving van de negentiende en begin twintigste eeuw hebben
burgers gegeven om bij te dragen aan de beschaving van anderen, aangeduid als ‘het volk’
(Kruithof, De Regt). Dit is te zien als een vorm van pseudo-altruïsme; er speelt een zeker
(groeps)eigenbelang mee.
Meer recent heeft een literatuur-survey laten zien dat in de handeling van geven
acht mechanismen zijn te onderscheiden (Bekkers en Wiepking). Daarin komen zowel
altruïsme als eigenbelang voor. Koopmans heeft gewezen op de beperkingen van de
theorie van rationeel eigenbelang, omdat ze in haar strikt rationele vorm altruïstische
motieven per definitie uitsluit. In een minder strikte vorm aanvaardt deze theorie irrationele
overwegingen om rationele gedragskeuzes te verklaren. Koopmans acht dit een innerlijke
tegenstrijdigheid. Zowel Komter als Koopmans pleiten ervoor het onderscheid tussen
onmiddellijke en ultieme evolutionaire functies van gedrag te benutten om eigenbelang
en altruïsme te verklaren.
Naast de handeling van geven is vanuit sociologisch gezichtspunt de maatschappelijke
functie van geven onderzocht. Die gaat terug tot de Vroege Oudheid (Bolkestein, Van der
Horst) en bevat ook religieuze aspecten als hoop op een hemel als plek waar verhoudingen
rechtgezet zullen worden. Het begrip filantropie in de zin van zorg voor armen heeft zijn
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oorsprong in de Oudheid. De maatschappelijke functie komt voorts tot uiting in geven in een
collectieve actie als middel om arbeidspotentieel in stand te houden en maatschappelijke
onrust tegen te gaan (Bolkestein, De Swaan) of de samenleving te beschaven (Kruithof, De
Regt).
Geven door particulieren voor armenzorg is in de zeventiende en achttiende eeuw
vanzelfsprekend. Het heeft een maatschappelijke functie; voor de financiering van
armenzorg in deze periode is de particuliere bijdrage onmisbaar. De motieven van mensen
om te geven voor armenzorg worden verschillend verklaard. De verklaringen variëren van
geven uit rationeel eigenbelang tot christenplicht. Bij godsdienstige motieven om te geven
speelt eigen zielenheil, dan wel een te verwachten beloning in het hiernamaals een rol.
Het appelleert daarmee aan eigenbelang. Over de rol van godsdienst en in het bijzonder
hemelrente in de maatschappelijke functie van geven gaat het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4

Hemelrente, een intrigerend concept

4.1

Inleiding

Het gebruik van de term ‘hemelrente’ leidt in de eenentwintigste eeuw tot verwarring. Het
geven door ouderen aan de kerk krijgt in 2002 de typering ‘gekscherend de hemelrente
genaamd’.408 In zijn studie over bijstand in Amsterdam noemt Van Leeuwen selectieve
prikkels voor individuen om tijd of geld aan armenzorg te besteden. Eén daarvan is “het
godsdienstig motief van het verwerven van zielenheil of zo men wil ‘hemelrente’”.409
Gouda refereert aan dit woordgebruik. Zij bespreekt hoe rijken moreel kapitaal
verwerven door te geven voor armenzorg: “or in the sardonic phrase of a modern-day
historian, they garnered ‘heavenly interest’ (hemelrente)”.410 In een artikel uit 1994 noemt
Van Leeuwen de motieven die burgers hebben om zich in te zetten voor armenzorg. Inzet
als onbezoldigd bestuurder van een instelling voor armenzorg, verhoogt om te beginnen
iemands maatschappelijke status. Hij doet daarnaast ervaring op die hem geschikt(er)
maakt een hogere – en mogelijk betaalde – bestuurlijke functie te gaan bekleden. En,
ten slotte, hij verwerft zielenheil. Het woord hemelrente gebruikt Van Leeuwen in dit
verband weliswaar niet, maar hij geeft een toelichting die in het kader van het voorliggende
onderzoek van belang is. Van Leeuwen stelt:
Moge dit laatste thans mogelijk wat onaangenaam klinken, voor velen ten tijde
van de Republiek was dit niet het geval. Waar het huidige geslacht moeite mee
heeft, klonk zijn voorzaten vertrouwd. Deze en andere, individuele belangen
speelden mee in de armenzorg, naast natuurlijk vormen van ‘altruïsme’ die echter
moeilijk in een rationele verklaring zijn te vangen.411
In de eenentwintigste eeuw roept het bezigen van het woord hemelrente associaties op
als gekscherend, sardonisch en onaangenaam. Het is echter “voor voorzaten vertrouwd”
en “moeilijk in een rationele verklaring te vangen”, stelt Van Leeuwen. Hij signaleert dat het
motief van eeuwige beloning een belangrijke rol speelt in liefdadig geven, zowel voor roomskatholieke als voor protestantse gevers en ontvangers. Op zoek naar een verklaring ligt hier
een complicatie. Binnen het christelijk geloof bestaat een verschil in denken over beloning
voor hier en nu verrichte goede werken in het hiernamaals tussen de Middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd. In de rooms-katholieke geloofsleer van de Middeleeuwen geldt dat
goede werken een verdienste opleveren in het hiernamaals. Dat geldt voor degene die ze
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bij leven heeft verricht, maar ook na diens dood kunnen nog positieve effecten optreden.
Het (doen) lezen van een mis voor een bepaalde overledene komt hem of haar ten goede,
want komt in mindering op de zondeschuld van de betrokkene. De zondeschuld wordt
geboet door verblijf in het vagevuur. Goede werken worden beloond met bekorting van het
verblijf in het vagevuur. In de protestantse geloofsleer van de vroegmoderne tijd ligt dat
heel anders. Leven in het hiernamaals wordt door God uit genade geschonken op basis van
geloof van de mens. Zondeschuld wordt uit genade vergeven en niet door het verrichten
van goede werken. Goede werken worden wel van de gelovige verwacht. Deze voelt zich
daartoe gedrongen op basis van dankbaarheid voor de geschonken genade.412
Wat betekent – in dit licht – voor protestanten het hemelrentemotief om te geven voor
liefdadigheid? Van Leeuwen concludeert dat deze vraag neerkomt op de vraag op welke
Bijbelteksten en interpretatie het hemelrentemotief voor liefdadigheid is gebaseerd:
Het beantwoorden van deze vraag vergt zeker kennis van kerkelijke leerstellingen,
maar vooral toch van de receptie daarvan door het kerkvolk, en daarover is weinig
bekend .… Het antwoord ligt vermoedelijk eerder in een historische bestudering
van alledaagse geloofsbeleving, dan in een theologische bestudering van
kerkgeschiedenis en dogmatiek.413
Zo stelde Van Leeuwen het in 1996. Hij herhaalt dat in 2012 en voegt eraan toe: “One
possibility is that believers themselves reasoned that giving to the poor could certainly do
not any harm and might well do some good”.414 Iets goeds voor de gever, is hier bedoeld,
onder het motto: het schaadt niet en wie weet baat het. Dit komt neer op een pragmatische
kosten-batenanalyse van het eigen belang.
In twee studies geeft Brown antwoorden op de vragen die Van Leeuwen hiervoor
formuleert.415 Brown put uit de vroege geschiedenis van zowel kerk en theologie, als van
de dagelijkse geloofspraktijk om het ontstaan en de functie van het beloningsbegrip voor
liefdadig handelen te beschrijven. Is zijn beschrijving ook toe te passen op de geloofspraktijk
in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek? Tekent zich daarmee een antwoord
af op het eerste deel van de vraagstelling van deze studie: wat zijn de betekenis en de
maatschappelijke functie van het gebruik van het begrip hemelrente?
Dit hoofdstuk begint met een weergave van wat Brown uit de eerste eeuwen van het
christendom aanreikt over de inhoudelijke achtergrond en betekenis van de woorden
hemelrente, loon en beloning. Daarop volgt een verkenning van de maatschappelijke
en godsdienstige context van de zeventiende en achttiende eeuw en de plaats die
godsdienstige taal in die periode heeft. Het hoofdstuk sluit af met een model dat de functie
van het begrip hemelrente verklaart.

4.1.1

Hemelrente, terug naar de wortels

Waar komt het beeld of beter het begrip hemelrente vandaan? Wat zijn de wortels?
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Welk concept ligt eraan ten grondslag? Hoe werkt het door in de geloofsbeleving en het
dagelijks handelen van mensen? De Ierse historicus Peter Brown heeft in 2012 en in 2015
twee complementaire studies verricht naar welke rol rijkdom en geld tussen 350 en 650
anno Domini in de christelijke kerk en de samenleving zijn gaan spelen. De eerste draagt
als titel Through the eye of a needle met als ondertitel Wealth, the Fall of Rome and the Making
of Christianity in the West, 350-550 AD.416 De titelwoorden zijn ontleend aan een gelijkenis van
Jezus. Aan Jezus wordt gevraagd wat iemand moet doen om in de hemel te komen. Hij
zegt: “verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Je zult een schat in de hemel hebben
en volg mij”. Een rijke jongeman gaat terneergeslagen weg; hij had veel bezittingen. Jezus
zegt daarop: “I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for
a rich man to enter the kingdom of God”.417 Onder dit motto behandelt Brown de rol die
rijkdom en geld in de christelijke kerk gaan spelen in de periode van overgang van de late
Oudheid naar de vroege Middeleeuwen. Brown betoogt dat dit een wezenlijk keerpunt is in
de geschiedenis van Europa:
It was the entry of new wealth and talent into the churches from around the year
370 onward, rather than the conversion of Constantine in 312, which marks the
turning point in the Christianization of Europe. From then onward, as members of
a religion that had been joined by the rich and powerful, Christians could begin to
think the unthinkable – to envision the possibility of a totally Christian society.418
De complementaire studie The ransom of the soul, Afterlife and Wealth in Early Western
Christianity gaat in op de verbinding tussen hiernamaals en hiernumaals en de rol die geld
daarbij kan spelen. Ook deze titel is ontleend aan een tekst uit de Bijbel: “The ransom of
the soul of a man is his wealth”.419 In deze studie staat de vraag centraal naar de plaats
van de ziel na voltooiing van het aardse leven en de verbinding tussen dit leven en het
hiernamaals.
Het christendom is in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling een verboden
godsdienst. Wie deze godsdienst aanhangt, loopt het risico van vervolging. Binnen
het christelijk geloof is – mede daardoor – in de eerste eeuwen de verwachting van de
spoedige wederkomst van Christus zeer levendig. De Dag des Oordeels zal nieuwe
verhoudingen brengen en de gelovigen toegang geven tot de volmaaktheid van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Brown schetst hoe rond 300 na Christus de gelovigen
scherper beseffen dat de wederkomst van Christus en daarmee het Laatste Oordeel wel
eens langer kan uitblijven dan gedacht. Dat besef wordt in de vierde eeuw versterkt als
keizer Constantijn zich tot het christendom bekeert. Een van de gevolgen is dat christenen
van vervolgde tot erkende staatsburger worden verheven. De Kerk krijgt een plaats in de
samenleving. Rijkdom van particulieren, ook van christenen, wordt meer manifest. Hoe
moet een christen daarmee in het hier en nu omgaan? Brown betoogt dat de vorming van
een christelijke visie op de relatie tussen het hier en nu en het hiernamaals een proces
en een permanente discussie is; niet het ontvouwen en vaststellen van een leer volgens
een eenduidig patroon. Hij wil niet beschrijven wat er gebeurt, maar waarom het gebeurt.

87

Het beschrijven van deze geschiedenis is geen ‘painting by numbers’420 waarbij de juiste
volgorde en het gebruiken van de passende kleuren een exact beeld van het verleden
opleveren. Brown benadrukt dat discussie over de omgang met rijkdom en armoede in de
christenheid nadrukkelijk rekening houdt met tijd, plaats en omstandigheden. Het gaat ook
niet alleen om theologische vragen. Sociale en economische aspecten spelen evenzeer
een rol. Het dagelijks leven met zijn ups en downs is bepalend voor de geloofspraktijk
en niet de markeringspunten in de geschiedenis als bijvoorbeeld de bekering van keizer
Constantijn of de inval in Rome door de barbaren. Op hun kijk op het leven na dit leven heeft
dat zelfs helemaal geen invloed. Integendeel: “No shock of barbarian invasion can account
for the emergence of a fear of hell and of the demonic forces that lie in wait for the soul at
the moment of death”.421 Niet de grote mijlpalen in de geschiedenis, maar de confrontatie
met de dood bepaalt het leven. Zo brengt Brown het dagelijks leven van mensen, grote
historische gebeurtenissen en theologische vragen samen. Tegen de achtergrond van
het toenemend besef van het uitblijven van de wederkomst van Christus, wordt de vraag
urgenter: wat gebeurt er na de dood met de ziel?
Beeldend beschrijft Brown de ontwikkeling van het denken en spreken over dood
en leven in het hiernamaals, zoals die zich tussen 350 en 650 anno Domini voltrekt. In de
eerste eeuwen van het christendom staat de ‘Big Future’ van de wereld dermate centraal
dat de ‘little future’ van de individuele ziel amper aandacht krijgt. Christenen sterven voor
de Wederopstanding, niet voor onsterfelijkheid. God zal bij de Wederopstanding en het
Laatste Oordeel alles nieuw maken, hemel en aarde, lichaam en ziel. Het is de moeite
waard daarop te wachten. Alleen de zielen van martelaren hoeven niet te wachten; die
gaan direct naar God. Alle andere zielen, ook die van de rechtvaardigen:
had to settle down to a little future characterized by a period of waiting .… It was
thought as a time of rest in a secure and shaded place. The notion of repose
and refreshment – of refrigerium – was the center of gravity of this view of the
afterlife.422
In de derde eeuw wint de platonische gedachte van de ziel als onsterfelijke geestelijke
substantie en de hemel als het vaderland van de ziel meer en meer terrein om uiteindelijk
in de westerse christenheid dominant te worden. Brown betoogt dat daarmee de interesse
in het lot van de individuele ziel groeit en bijgevolg voor wat er met de ziel na de dood
en in de periode tot de Wederopstanding gebeurt. De ‘little future’ krijgt meer en meer
aandacht tot in kleine details. De dood vormt het begin van die reis. Brown wijst erop dat
bijna-doodervaringen en doodsbedontmoetingen met engelen en demonen voeding
leveren aan de verbeelding. Elke ziel gaat in zijn eigen tempo een onzeker traject naar
de hemel (of de hel). De reis van elke ziel weerspiegelt deugden en ondeugden, zonden
en verdiensten uit de hele levensloop van een individu. Op deze reis heerst nog niet de
hemelse zaligheid. Sterker nog, al naar gelang het geleefde leven, is loutering noodzakelijk
van niet of niet volledig voldane schuld door misstappen en zonde. Op grond van
Bijbelteksten met een apocalyptische strekking concluderen theologen tot het bestaan
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van een vagevuur. Dit purgatorium of louteringsvuur wordt voorgesteld als een plek
waar – met uitzondering van de heiligen (en eerder al de martelaren) – de zielen van alle
ontslapenen terechtkomen. Bijbelteksten bieden voldoende aanknopingspunten om de
inrichting van het louteringsvuur voor te stellen.423 Brown schetst hoe deze tussenwereld,
tussen de gelovigen van alledag en de heiligen, geleidelijk aan meer vorm en volume krijgt.
Hij memoreert dat paus Gregorius de Grote (590-604) in een geschrift uiting geeft aan zijn
overtuiging:
that Christians could make out, through dreams and visions, the principal features
of the dark land beyond the grave. It was as if the afterlife was already bathed in
the soft half-light of the dawn at the end of time.424
De zielen van ontslapen heiligen blijven gevrijwaard voor een verblijf in het purgatorium. De
overige kunnen werken aan de zuivering van hun ziel door het geven van aalmoezen. En zo,
concludeert Brown: “for Jews and Christians alike, almsgiving for the remission of sins had
involved the perpetual circulation of wealth within the religious community for the benefit
of the poor”.425 Heiligen hebben door hun vrome levenswandel en de (vele) goede werken
en wonderen, die zij jegens hun medemensen hebben verricht, als het ware een krediet
opgebouwd. Dat krediet is voor hen persoonlijk meer dan toereikend. Op hun voorspraak
kunnen ook anderen – uit hun nabijheid – erin delen. Dit opent een weg voor de ‘gewone’
zondaren om het onvermijdelijk verblijf in het purgatorium te bekorten. Paus Gregorius stelt
dat voorbeden en het vieren van de eucharistie de balans tussen hemel en hel voor de
zielen van de ontslapenen in positieve zin kunnen beïnvloeden:
The sense that the living could do something about the dead gave a muchneeded sense of agency to the average believer ... it is here … that one can sense
the silent pressure of an entire society …. Wealth came to play a role in linking the
living and the dead.426
Rijken – en allen die net zo willen handelen als de rijken – zetten zich in voor hun eigen
zielen en de zielen van de ontslapenen. Dat kan bijvoorbeeld door de doden te begraven
naast de schrijn van een martelaar. Brown beschrijft dat kerken en hun inrichting, maar ook
kloosters, een scala aan mogelijkheden bieden. In de zevende eeuw reiken kloosters tot
een hoogtepunt. Het worden ‘krachtcentrales van gebed’ voor de zielen van ontslapenen:
koningen, ridders, politieke bisschoppen – juist hun levensdaden bieden ruim aanleiding tot
voorbeden. De allerrijksten laten zich in privé-kapellen begraven, hun graftombes badend
in kaarslicht dat op een donkere aarde een afschaduwing vormt van het eeuwige licht en
dat, naar verhoopt, de dode binnenkort in het paradijs zal omstralen. Zo kwam in de vijfde
en zesde eeuw geld, veel geld, in de kerk, want: “The ransom of the soul of a man is his
wealth” staat in Spreuken.427 De traditie schrijft dit Bijbelboek aan koning Salomo toe en wie
twijfelt aan diens wijsheid? Brown beschrijft dat deze maatregelen niet pas aan het einde
van het leven bij testament behoeven te worden genomen. Integendeel, wie tijdens zijn

89

leven weldoet aan de armen – zoals vele heiligen dat hebben gedaan – draagt daarmee
effectief bij aan verkorting van het verblijf in het purgatorium van hemzelf en desgewenst
van anderen, familie en geliefden. Het maakt geen verschil of zij reeds gestorven zijn of
niet. Aalmoezen, gegeven aan armen en, meer nog, gegeven aan de kerk als beheerster
en verantwoordelijk uitvoerster van de zorg voor de armen, krijgen een tegenwaarde in
het hiernamaals. Gelden bestemd voor de oprichting van een gedenkplek voor een heilige,
voor de kerk om de dienst aan de armen in stand te houden en uit te kunnen voeren,
voor de clerus om zich aan deze taak te kunnen wijden; al deze geldelijke giften hebben
eeuwigheidswaarde. Brown concludeert:
Earth and heaven were brought together by the Christian gift. And this was done
through the daring extension of the earthly language of exchange, commerce,
and treasure (the world of the short quick orbit, as it were) to the unimaginable
world of heaven.428
De parallel tussen de taal van handel, geld en commercie enerzijds en de christelijke kerk
anderzijds heeft wortels die tot ver voor Christus teruggaan:
Ever since the sixth century BC, the explosion of commerce associated with
the invention of money and with the creation of a vast common market in the
Achaemenid Persian empire had influenced Jewish notions of religious giving.429
Zo kunnen zonden beschouwd worden als schulden, die door Gods genade direct kunnen
worden kwijtgescholden, terwijl: “Gifts to the poor could be seen as loans to God. God
would repay them with unimaginable interest”.430 Deze, in moderne ogen perverse,
commercialisering van religieuze voorstellingen:
was favored precisely because, at the time, it infused relations with God with a
sense of the infinite that echoed the breathtaking expansion of the horizons of the
possible that accompanied the rise of a monetarized economy431
en de onbegrensde mogelijkheden van zo’n economie: “were adopted as apposite
ideograms for the incalculable mercy of God”.432 Met het oog op de spits van de voorliggende
studie is daarnaast te onderstrepen dat zorg voor de armen tot de kerntaken van de kerk
wordt gerekend. Deze taak ligt op hetzelfde niveau als het in stand houden van de kerk,
het levensonderhoud van de clerus en het oprichten van gedenkplekken voor heiligen. De
rijkdom van de kerk is mede bestemd voor de armen. Dit besef dat in de vijfde en zesde
eeuw in de kerk groeit, gaat volgens Brown eeuwen terug:
… to the sense of the collective nature of the wealth of the faithful that had been
fiercely maintained in the name of the care of the poor, among the more lowprofile churches of the third and fourth centuries.433
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De gelijkenissen van Jezus dragen bij aan deze voorstellingen. Vooral die, waarin Jezus
relatief kleine menselijke daden plaatst naast de onmetelijke effecten (en beloning) in de
hemel. Voorbeelden hiervan zijn: het penninkske van de weduwe434, een beker water voor
de rondtrekkende discipelen435, de terloops verrichte goede daden jegens de behoeftige
medemens: een beker water, iets te eten, kleding, bezoek436. Christelijke predikers en
schrijvers werkten dit met toewijding uit: “Every gift, however small, brought about nothing
less than the joining of heaven and earth”.437 Niet enkel grote giften tellen, ook de kleinste
gift heeft groot effect. Iedereen die iets afstaat, deelt in de toezegging van beloning.
Regelmatige en incidentele kleine giften worden opgeteld en leveren, geaccumuleerd,
ook het gewenste effect.
Het behoeft geen uitvoerig betoog dat het godsdienstig, sociaal en economisch
effect van deze leer enorm is. Kerken, kloosters en clerus worden begiftigd met grote
sommen geld, met gebouwen en land. Zo worden zij in de Middeleeuwen een factor met
grote economische en sociale invloed. Onder de bevorderende factoren bevinden zich
de boetepredikers. Zij laten geen middel onbeproefd om de gevolgen van nalatigheid
of weigering in het geven van aalmoezen aanschouwelijk en indringend in hun prediking
te verwerken. Middeleeuwse schilders en schrijvers hebben zich op dit punt evenmin
onbetuigd gelaten. De directe relatie tussen het geven van aalmoezen aan de behoeftigen
en de beloning na dit leven die daarmee te verwerven valt, kan niemand ontgaan. Brown
schetst het dagelijks leven van de gelovige op de grens van de late Oudheid en de vroege
Middeleeuwen. Hij plaatst dit in het kader van de geschiedenis en de ontwikkeling van de
leer van de kerk.

4.1.2

Een schat in de hemel, een voorbeeld uit de zesde eeuw

In de gelijkenis van Jezus die hiervoor al werd aangehaald is sprake van: “verkoop alles wat
je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten”.438
Christenen in de vijfde en zesde eeuw gingen met veel fantasie om met de notie van
overdracht van bezit hier en nu aan de armen en het perspectief op een schat in de hemel.
De gedachte leidde hen tot plastische voorstellingen van de hemel als een plek waar voor
elke aardse weldoener een schatkamer wordt ingericht. Theologen en kerkleiders gingen
hier van harte in mee. Brown illustreert dit met een voorbeeld uit de Dialogen van Gregorius
de Grote uit het jaar 594. Gregorius verhaalt over een vrome schoenmaker in Rome. Deze
brengt elke zaterdag een deel van zijn weekverdiensten als aalmoes voor de armen bij
het graf van de heilige Petrus. Een andere vrome krijgt een visioen van een huis in de
hemel. Hieraan wordt alleen zaterdags gebouwd wanneer de schoenmaker zijn aalmoes
aan de armen brengt. Zo bouwt de vrome schoenmaker aan zijn schat in de hemel. In een
vergelijkbaar visioen zijn de huizen schatkamers geworden en de bouwstenen van goud.
Brown stelt vast:
Gregory stood at the end of many centuries of Christian giving inspired by the
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notion of the transfer of treasure to heaven through almsgiving. Gregory’s stories
circulated largely unchanged and unchallenged for a further thousand years.439
Brown vervolgt met de vaststelling: “when one turns to present-day scholarship on this
theme, we find that the idea of ‘treasure in heaven’ is surrounded by a loud silence”.440
Noch in de katholieke Dictionnaire de la Spiritualité, noch in de protestantse Theologische
Realenzyklopedie, noch in de Oxford Dictionary of the Jewish Religion is een lemma over ‘schat’
(trésor, Schatz, treasure) te vinden. Daarnaast stelt Brown vast dat de weinige artikelen die
erover geschreven zijn, het thema benaderen met: “ill-disguised embarrassment”.441 Hij
noemt als voorbeeld een bijdrage van de protestantse theoloog Klaus Koch waarin deze
stelt dat, als Jezus spreekt over “treasure in heaven, he must have meant something very
different from the meaning that came to be attached to it in later centuries”. Het opbouwen
van een schat in de hemel door het geven van aalmoezen op aarde wijst Koch af als “für den
Protestanten eine abscheuliche Vorstellung”.442 Voor moderne rooms-katholieken geldt
hetzelfde. Hilarius, bisschop van Arles (430-449), wees rijkdom af. Op zijn grafschrift staat
dat hij: “bought up heaven with earthly gifts”.443 In een moderne catalogus uit 2001 heet het:
“a formula which certain of us … would no doubt found somewhat abrupt or heretical!”.444
Resumerend, Brown beschrijft hoe in de geloofspraktijk van vele eeuwen geleden
woorden uit de Bijbel hebben gefunctioneerd en hoe deze praktijk door Paus Gregorius
de Grote in een geschrift gesanctioneerd en bevorderd is. Het volksgeloof ging daarin
de officiële kerkleer soms voor. Dit gegeven geeft steun aan het vermoeden, geuit door
Van Leeuwen, dat een verklaring voor het gebruik van godsdienstige beelden eerder:
“in een historische benadering van alledaagse geloofsbeleving, dan in een theologische
bestudering van kerkgeschiedenis en dogmatiek”445 gezocht moet worden. Moderne
auteurs uit de twintigste en eenentwintigste eeuw hebben moeite met de plastische
voorstellingen die voor de mensen vijftien eeuwen geleden vanzelfsprekend waren.

4.1.3

“Buying a passport to heaven”

De relatie tussen geven voor armenzorg, een plek in het hiernamaals en de rol van het
vagevuur zoals Brown die schetst, is in de Middeleeuwen voor de geloofspraktijk actueel
gebleven. Een van de aspecten van de leer over het vagevuur (purgatorium) is dat mensen
het verblijf aldaar (voor zichzelf en anderen) kunnen bekorten. Dat kan onder meer door
boetedoening, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van aalmoezen. Galassi heeft de
invloed van de kerkelijke leer op de praktijk van het dagelijks leven onder deze invalshoek
onderzocht. Hij refereert hierbij aan de studie van Le Goff over het vagevuur en citeert
diens vaststelling: “the birth of Purgatory is also the dawn of banking”.446 Galassi heeft
voor zijn onderzoek testamenten geanalyseerd die in Genua bewaard zijn gebleven uit
de periode 1186-1226. Hij gaat na of welgestelden (bedoeld worden zij die geld tegen
woekerrente uitleenden) in Genua in het begin van de dertiende eeuw meer geld nalaten
ten behoeve van armenzorg om zich aldus een plek in de hemel veilig te stellen. Deze
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vraagstelling staat in het kader van een onderzoek of het verbod op woekerrente (15 tot
20% wordt gerapporteerd) een vertragend effect heeft gehad op de ontwikkeling van de
middeleeuwse kapitaalmarkt. De onderzochte periode valt kort nadat het Derde Lateraans
Concilie in 1179 de besluiten tegen woekerrente heeft aangescherpt. De achtergrond van
Galassi’s onderzoek is, dat de invulling van de leer over het vagevuur de weg naar de hemel
opent ook voor hen die woekerrente vragen. De hiervoor geciteerde uitspraak van Le Goff
doelt op bankiers die zo een kerkelijk goedgekeurde mogelijkheid verkrijgen van afkoop
van zakelijk begane overtredingen. Zij kunnen hun praktijk uitoefenen zonder vrees voor
nadelige gevolgen voor hun persoonlijk eeuwig heil.
Het openen van deze ‘derde weg’ tussen hemel en hel heeft grote maatschappelijke
en economische gevolgen. De vraag in het onderzoek van Galassi is of de kerkelijke wetten
tegen woekerrente effect hebben gehad op het handelen van handelsbankiers. Deze vraag
krijgt extra spanning, want: “the Papacy was, in a sense, the greatest financial institution
of the Middle Ages”.447 Le Goff meldt dat handelsbankiers wel degelijk grote bedragen
gaven aan vrome doelen, aldus: “buying their passport to heaven”.448 Uit het onderzoek
van Galassi blijkt dat bij in totaal 117 testamenten slechts 8 zonder legatering aan kerk
of liefdadigheidswerk zijn aangetroffen. Het zijn echter niet alleen privé-personen die zo
handelen. In de dertiende eeuw reserveren de Bardi en Perruzi banken een deel van hun
jaarwinst op de rekening van ‘Messer Domineddio’ (Mr. God-Onze Heer). In 1334 staat het
saldo van die rekening op 36.291 florijnen449. Het jaarinkomen van een metselaar in Florence
bedraagt dan 110 florijnen. Het Derde Lateraans Concilie heeft echter ook bepaald dat aan
degenen van wie publiekelijk bekend is dat zij woekerrente innen, de sacramenten en een
christelijke begrafenis moeten worden onthouden: “nor may their charity be accepted”.450
De Kerk onderscheidde ‘usura certa’ van ‘usura incerta’. Woekerrente geldt als ‘certa’ als
de gedupeerde bekend was; dan is immers restitutie mogelijk. Is de woekerrente echter
‘incerta’ (er is geen gedupeerde bekend of deze is reeds overleden), dan dient restitutie
plaats te vinden aan de armen: “which in effect meant to the Church itself for charitable
work”.451 Geen van de testamenten rept over restitutie van winst uit woekerrente aan
personen. Daarmee is de bestemming gegeven: de kerk. Over giften, want die vormen in
strikte zin geen restitutie, aan kerk en liefdadige doelen is de uitkomst van het onderzoek
dat: “usury laws ... generated a massive transfer of real wealth to these who preached against
usury in the first place, that is, to the clergy”.452 Het onderzoek van Galassi ondersteunt de
inzichten die Brown presenteert, namelijk dat de relatie tussen geven voor armenzorg, het
hiernamaals en het louteringsvuur een bepalende factor is in de praktijk van het omgaan
met rijkdom.

4.1.4

“Rijken copen dat ewighe hemelrijck”

Zonder het woord hemelrente te gebruiken bevat een studie van Boele voorbeelden en
verbanden uit de Middeleeuwen, die als parallellen van hemelrente zijn op te vatten. Zij
behandelt in haar proefschrift: “denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in

93

de Noordelijke Nederlanden 1300-1650”.453 Onder het kopje barmhartigheid als religieuze
plicht bespreekt zij tekstfragmenten: “die het accent leggen op eeuwige beloning die de
milde gever kan verwachten”.454 Zij geeft daarvan enkele voorbeelden, die aangeven in
welke mate de door Brown geschetste theologie en geloofspraktijk in de Middeleeuwen
present is. Boele stelt dat vanaf de twaalfde eeuw de gedachte naar voren komt, dat aan:
“Het al dan niet verrichten van liefdadigheid … gevolgen voor de positie van de weldoener
in het hiernamaals”455 verbonden zijn. Om die positie veilig te stellen zijn hier en nu
maatregelen nodig en mogelijk. Zij haalt Jan van Boendale aan, die in Der leken spieghel het
idee van een transactie gebruikt: “Rijken ‘copen dat ewighe hemelrijck’ door de armen te
geven, waarmee zij zich verzekeren van het eeuwige hemelrijk als beloning”.456 Het beeld
van transactie of investering gaat meer dan duizend jaar terug. Boele ontleent dit aan Resl,
die erop wijst dat de kerkvader Augustinus (354-430) dit beeld ook al gebruikte:
‘Een goed koopman en uitnemende woekeraar’, aldus Augustinus, ‘was iemand
die gaf wat hij niet kon bewaren om daarmee te ontvangen wat hij nooit kon
verliezen’. Het geven van aalmoezen aan armen op aarde werd zo een investering
in het ‘budget de l’au-delà’.457
Een ander voorbeeld, aangehaald door Boele, is ontleend aan Die Dietsche Doctrinale, een
leerdicht uit 1345. Daarin is een passage te vinden, refererend aan het apocriefe Bijbelboek
Jezus Sirach: “Ghelijc dwater tvier verdrijft, alsoe verdrijft tallen stonden die aelmoesene
die sonden”.458 Enkele regels eerder is in dit leerdicht te lezen: “Ghelijc dat aelmoesene
den man Inden hemel setten can“.459 Deze voorbeelden illustreren dat het geven van
aalmoezen voor de armen tot de dagelijkse praktijk behoort die van iedere gelovige, zo
niet van ieder mens, verwacht wordt. Even vanzelfsprekend is de hemelse beloning, die de
gever hiermee verwerft. In dit kader mag echter niet onvermeld blijven dat deze praktijk van
‘optelvroomheid’ al in de Middeleeuwen niet onweersproken blijft. Boele wijst op Meester
Eckart (1260-1328) die: “ageerde tegen het boekhouden met het oog op het eeuwige
zielenheil en de ‘quid-pro-quo’ mentaliteit die zulk kwantificeren in de hand werkte”.460
De theologie en geloofspraktijk over aalmoezen en armen hebben eeuwenlang de
opvattingen over geven ten behoeve van armen bepaald en een stempel gedrukt op de
wijze waarop daarover is gesproken. De bevindingen van Brown, Galassi en Boele geven
steun aan de gedachte, dat het gebruik van het begrip hemelrente en in het verlengde
daarvan loon en beloning in het hiernamaals in de zeventiende en achttiende eeuw kunnen
worden begrepen als een integraal deel van de godsdienstige en maatschappelijke
dagelijkse praktijk.

4.2

Godsdienstige en maatschappelijke context

De termen hemelrente, loon en beloning fungeren in de Republiek van 1600-1800 in een
protestants gedomineerde levenssfeer. Deze levenssfeer heeft vorm gekregen in de
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zestiende eeuw als resultaat van een “reeks reformaties”461: cultureel, politiek, godsdienstig,
economisch. In hoeverre deze reformaties doorwerken in de opvattingen over hemelrente
komt in een afzonderlijke paragraaf aan de orde (4.2.5). In het laatste kwart van de zestiende
eeuw krijgt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vorm. Zij draagt een christelijk
stempel: “Haar machthebbers, zo heette het in officiële stukken, deden professie van de
Christelijcke Gereformeerde Religie”.462

4.2.1

Schets van het kerkelijk landschap

Het ontstaan van nieuwe kerken in de zestiende eeuw heeft grote gevolgen in de
samenleving. De Republiek kent vanaf haar ontstaan een verscheidenheid aan kerken.
Verschillen in godsdienstige opvattingen leiden tot de vorming van evenzovele kerken.
Dit is een proces dat vele jaren duurt. In de praktijk zijn de machthebbers zich er terdege
van bewust dat onder de bevolking verschillende religieuze oriëntaties leven. Getalsmatig
vormen de rooms-katholieken gedurende ruim een eeuw na de Reformatie nog het
grootste kerkgenootschap.463 Rond 1650 behoort in de provincies Groningen, Friesland,
Drenthe en Zeeland ongeveer 80% van de bevolking tot het protestantisme.464 In Utrecht,
Holland, Gelderland en Overijssel gemiddeld 50%. Groenveld wijst erop dat in de zestiende
eeuw alleen kleine minderheden hetzij de leer van de rooms-katholieke kerk trouw
blijven, hetzij de calvinistische of doperse leer voluit aanhangen. Een grote meerderheid
aarzelt. Zij zijn wel officieel rooms-katholiek, maar aan te duiden als ‘protestantiserende
katholieken’.465 De politieke ontwikkelingen bepalen of zij de Rooms-Katholieke Kerk trouw
blijven of zich bij een van de kerken van de hervorming aansluiten: “Hoe dicht stonden toen
gematigde calvinist en gematigde roomse nog bij elkaar!”.466 Gecombineerd met de vrijheid
van geweten die de Unie van Utrecht in 1579 afkondigt: “dat een yder particulier in sijn
religie vrij sal moegen blijven”467, geeft deze stand van zaken een indicatie dat in de praktijk
de calvinistische en rooms-katholieke geloofsbeleving minder ver van elkaar liggen dan de
leerstellige gezichtspunten doen vermoeden.
De regenten in de Republiek houden in godsdienstige zin over het algemeen
ruimere opvattingen aan dan de gereformeerde predikanten. De Gereformeerde Kerk
ziet nauwlettend toe op leer en leven van haar leden en heeft via de kerkelijke tucht een
instrument om maatregelen te nemen. Niet iedereen is bereid zich daaraan te onderwerpen.
Toch willen veel mensen inhoudelijk wel betrokken zijn. Daardoor telt de Gereformeerde
Kerk nogal wat ‘liefhebbers’: mensen die wel de diensten bezoeken, maar niet onder de
tucht van de kerk vallen. Ze zijn immers geen lid.468 Van belang is in dit kader echter dat:
… het calvinisme aantrekkingskracht uitoefende op de politieke elite. De overheid
ging ver in haar politieke, financiële en morele steun aan de gereformeerden.
Zij ontvingen het monopolie op de openbare eredienst, voor betaling van hun
personeel werd gezorgd, en op het onderwijs kregen zij flinke invloed.469
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Daar staat wel iets tegenover. De overheid wil op haar beurt ook invloed uitoefenen.
Kerkelijke goederen, van katholieke origine, zijn vervallen aan de overheid. Zij
verzorgt daaruit de armen, betaalt de (gereformeerde) predikanten en onderhoudt de
(gereformeerde) kerkgebouwen. Dit betekent veelal ook dat een niet-gereformeerde stem
heeft in de predikantsbenoeming en in de aanwijzing van kerk- en armmeesters en kosters,
maar ook als commissaris-politiek aan de kerkenraadsvergadering deelneemt.470 Nietgereformeerde kerkmeesters collecteerden soms ’s zondags voor de armenzorg waarop
de overheid tekortkwam.

4.2.2

‘Civil religion’

In de zeventiende en achttiende eeuw is de Gereformeerde Kerk publieke kerk. Ze heeft
een dominante positie ondanks het feit dat ze – zeker in de zeventiende eeuw – niet het
grootste aantal leden telt. Hoe is het te verklaren dat in de zeventiende en achttiende eeuw
de verwevenheid van de publieke kerk met de samenleving tot een dominantie van deze
kerk leidt, waar andere kerken zich in hun gedragingen naar buiten alleen maar bij kunnen
aanpassen? Van Rooden brengt twee inzichten naar voren over de rol van godsdienst in de
Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw. Ten eerste, zijn uitgangspunt is:
dat godsdienst in Nederland alleen zinvol bestudeerd kan worden op het niveau
van een politieke eenheid, omdat daar bepaald wordt wat van betekenis is van de
voorstellingen en handelingen van de verschillende religieuze groepen.471
Van Rooden pleit er – ten tweede – voor onderscheid te maken tussen de plaats in de
samenleving die godsdienst heeft en wat godsdienst mensen doet. De plaats in de
samenleving betreft de inrichting van de maatschappij. Dat is iets anders dan hoe
godsdienst in het leven van mensen tot uiting komt. Van Rooden stelt:
Onder de Republiek was godsdienst gelokaliseerd in de zichtbare politiekreligieuze orde van de samenleving. Vanaf het laatste kwart van de achttiende
eeuw werd godsdienst gelokaliseerd in het innerlijk van de leden van de morele
gemeenschap van het vaderland.472
Van Rooden verzet zich tegen de gangbare secularisatiethese die, in zijn termen, kort
gezegd neerkomt op ‘modernisering leidt tot afname van godsdienstigheid’ en pleit ervoor
te kijken naar de plek van godsdienst in de samenleving. In de zeventiende en achttiende
eeuw was Nederland een godsdienstig land waar godsdienstige uitingen vanzelfsprekend
waren. Vanaf begin achttiende eeuw schrijft de centrale overheid gemiddeld tweemaal
per jaar een bededag voor de staat van het land uit. Ze stelde daarvoor een brief op, die
door de Staten-Generaal aan de Provinciale Staten wordt gezonden, die deze brief, al dan
niet aangepast, via de lagere overheden onder de predikanten verspreiden: “Bededagen
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vormden zo het belangrijkste ritueel dat tijdens de Republiek de eenheid van deze
politieke gemeenschap bevestigde”.473 Aanvankelijk gebeurt dat alleen in de publieke
kerk (de Gereformeerde Kerk), maar al snel sluiten de predikanten van andere kerken zich
hierbij vrijwillig aan.474 Dat doen ook de joodse gemeenschappen en waarschijnlijk ook
de katholieken.475 Deze ‘state of the union’ met een voorgeschreven Bijbelgedeelte vormt
voor de predikanten de basis voor hun predicatie.476 In de opsomming van doelen van de
bededag komt – op overheidsvoorschrift – steevast de zinsnede voor: “voortplantinge en
aanwas van de waare Christelyke Gereformeerde Religie”.477 Zo klinkt het van alle kansels,
gereformeerd of niet. Deze ontwikkeling brengt Van Rooden tot de vaststelling: “Wat we
hier hebben is … civil religion”.478 De overheid schrijft – nationaal – een godsdienstig ritueel
uit: “Het ritueel betreft de toestand van de hele samenleving en omvat een religieuze
interpretatie van de nationale werkelijkheid die in feite niet aan een bepaalde confessie
gebonden is”.479 De reden dat andere kerken en geloofsgenootschappen dan de publieke
Gereformeerde Kerk hieraan kunnen en willen deelnemen is door de remonstrant
Episcopius in preken verwoord. Van Rooden vat dit samen: “God zegent de Republiek
omdat de overheid vrijheid verschaft God op de juiste wijze te aanbidden”.480 Rietbergen
stelt vast dat voor de bededagen teksten worden geschreven: “waarin de overheid poogde
de onderzaten tevredenheid te doen onderstrepen over het staatsbestel dat welvaart en
tolerantie garandeerde”.481 Rietbergen vindt het daarnaast opmerkelijk dat de predikanten
– in de dagen van de Republiek – in hun preken op bededagen dit ‘stabiele staatsbestel’
koppelden aan: “de historische rol van de Oranjes, die in krachtige, Bijbelse termen als de
persoonlijke beschermers van deze waarden werden gepresenteerd”.482

4.2.3

Bijbelse taal in de publieke ruimte

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond van de politiek-religieuze orde van de
samenleving in de Republiek is het alleszins verklaarbaar dat in de zeventiende en
achttiende eeuw publieke opschriften godsdienstige uitingen bevatten. Ook de duiding
van menselijk liefdadig handelen in godsdienstige termen roept geen verbazing op. Deze
vanzelfsprekendheid wordt uitvoerig geïllustreerd door Van Lennep en Ter Gouw in hun
inventarisatie van uithangtekens. Zij wijzen er bij de bespreking van Bijbelse en kerkelijke
figuren op dat door de Reformatie de Bijbel binnen ieders bereik was gekomen.483 Wie hem
niet kon lezen, hoorde er zondag aan zondag uit verhalen. Ook Schama wijst daarop. Hij ziet:
Het soort Bijbelse taal dat zich in de Nederlanden had ontwikkeld, was altijd
al sterk gericht op de regulering van maatschappelijk gedrag484 … Van kansel
en psalmboek bereikte het de schouwburg en de prentenhandel, waarbij het
calvinistische fundamentalisme werd afgezwakt, maar precies om die reden als
nationale cultuur aan kracht won.485
De neerslag hiervan laat zien dat Bijbelse personen en hun daden in het dagelijks leven
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alom en bij iedereen bekend waren. Ze worden zonder terughoudendheid en met brede
creativiteit in reclameopschriften gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld een schoenmaker in
Leeuwarden alle maten leveren en laat dat aldus weten:
Hier verkoopt men schoenen, voor rond en achter plat
Passen se David niet, dan passen se Goliath.486
Een kledingverkoper maakt gebruik van het Bijbelse verhaal over de oudtestamentische
Jozef.487 Jozef is in Egypte opgeklommen tot kamerheer bij Potifar. Deze is veel op reis, zijn
vrouw voelt zich eenzaam en probeert haar kamerheer te verleiden. Jozef weerstaat haar
verleidingspoging en verdwijnt onder achterlating van zijn jas. Een kledingverkoper benut
dit thema op zijn uithangbord:
Ben je bij Potifars wijf geweest en verloor je je jas
Kom dan hier, ik heb er net een van pas.488
Van Lennep en Ter Gouw hebben talloze voorbeelden verzameld. Het valt hun op dat –
vergeleken met andere landen, zoals Engeland489 – in de zeventiende eeuw zoveel teksten
aan de Bijbelse geschiedenis zijn ontleend. Zij tekenen aan dat zo’n tekst “er dan doorgaans
met de haren bijgesleept was, alleen om den poëet een rijmslag te bezorgen”.490 Zij zien
dit als: “een natuurlijk gevolg der Reformatie”.491 Ook uit de zestiende eeuw zijn er wel
uithangtekens bekend, die aan de Bijbel ontleend zijn, maar de Hervorming vormt een
markeringspunt, want:
De Hervorming had den Bijbel in ieders handen gegeven […] en zo hadden de
Bijbelschriften, zoo niet altijd in hun hart, dan zeker in hun hoofd een plaats
gevonden; de Bijbelsche personaadjen waren hun goede bekenden geworden,
en de Bijbelsche tafereelen stonden hun even goed voor den geest, zoo niet
beter dan die, welk in hun tijd en om hen heen voorvielen.492
Vooral het Oude Testament is populair. Kinderen krijgen oudtestamentische namen en:
Reeds van zijn geboorte af leefde het kind in een Bijbelsche atmosfeer, en men
kon, zonder te ver gedreven beeldspraak, er van zeggen, dat de Bijbelstudie
hem met de pap werd ingegeven, want zowel de paplepel als de steel van den
drinknap waren met Bijbelsche figuren vercierd.493
Van Lennep en Ter Gouw concluderen over de opschriften en uithangtekens die alle
facetten van het leven betreffen:
dat ze met voorstelling en opschrift hun doel troffen, ligt buiten twijfel: de klanten
voelden zich door het tafereel aangetrokken, omdat het Bijbelsch was en door
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het opschrift omdat het rijmde en derhalve de gelijkenis volkomen was en de
toepassing juist moest zijn.494
Deze voorbeelden illustreren Van Rooden’s analyse, dat in de zeventiende en achttiende
eeuw sprake is van een ‘civil religion’ in de Nederlanden. Gebruik van godsdienstige
teksten en motiveringen is niet een extra of een bijzonderheid, maar hoort tot de praktijk
van alledag.
Schama merkt op dat de godsdienstige invloed op het dagelijks taalgebruik niet enkel
calvinistische wortels heeft, maar mede: “terugging tot een oudere en dieper liggende
humanistische reformatie”.495 Hij wijst erop dat de Bijbel ook voor de rederijkersspelen in
de zestiende eeuw een onuitputtelijke bron vormde. Boele heeft deze rederijkersspelen
onderzocht. Zij levert uitvoerig bewijs en illustratiemateriaal voor de stelling van Schama.
Zo beschrijft zij bijvoorbeeld hoe in 1606 in Haarlem een loterij wordt georganiseerd om de
bouw van een nieuw oudemannenhuis te bekostigen. Ter stimulering van de lotenverkoop
is een rederijkersfestival georganiseerd door de Haarlemse rederijkerskamer “Trou Moet
Blijcken”.496 Het is een tiendaags festival waarin armen, armenzorg en liefdadigheid centraal
staan. Aan Ramakers ontleent Boele hierover enkele gegevens: “In de zinnespelen diende
men … de volgende vraag te beantwoorden: ‘Die d’Armen liefdich troost, wat loon de sulck
verwacht? Als oock, wat straffe sel, die troostloos haer veracht?’”.497 De deelnemende
rederijkerskamers kwijten zich met verve van deze opdracht en de loterij is een groot
succes. Boele stelt vast dat in de helft van de spelen niet alleen ieders christenplicht om
te geven aan de orde komt, maar ook de rol van: “het stadsbestuur als een zorgende vader,
die toezicht houdt op het welzijn van de stedelijke gemeenschap, in het bijzonder op dat
van de zwakke leden”.498 Zij plaatst dit gegeven in het kader van de ontwikkeling waarbij de
stedelijke overheid in de zestiende eeuw een grotere rol krijgt in de coördinatie van de zorg
voor armen, omdat de katholieke kerk deze rol in de Noordelijke Nederlanden niet langer
mag vervullen. Boele wijst erop dat deze rol door de schrijvers van de rederijkersbijdragen
en door de overheid zelf in christelijke termen wordt verwoord. In een ordonnantie over
een verbod op bedelen stelt de Haarlemse overheid in 1609: “bemerckende dat de
versorginge der gerechten ende waren Armen by God almachtich allen Menschen ende
sonderlinghe den overheyt seer hoochlicken is bevolen”.499 Boele haalt een tekst aan uit
Deventer, daterend uit 1581, waar dezelfde opvatting in voorkomt. Voorts wijst ze op een
parallel die Lorentzen voor Duitsland beschrijft. Als in de Duitse landen de liefdadige zorg
voor armen niet meer door kerken wordt behartigd, blijken de seculiere overheden deze
taak over te nemen en in religieuze termen te omschrijven en te onderbouwen.500 Boele
signaleert wel een verschil met de kerkelijke situatie in de Republiek. In de Republiek
bestaan verscheidene geloofsoriëntaties naast elkaar. Stedelijke overheden overstijgen dit
particularisme en weerspiegelen het ideaal van: “de stad als een christelijke gemeenschap,
die onder leiding staat van een non-confessionele christelijke overheid”.501 De rederijkers
bevestigen dat in hun spelen.
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4.2.4

Nauwe verbinding Republiek en godsdienst

In zijn beschrijving van de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw memoreert Schama de
identificatie van het Nederlandse volk met het volk Israël uit de Bijbel en de gevolgen die
dat heeft:
Iedere zondag (op zijn minst) werd er van de kansel een waterval van retoriek
over hem [Schama spreekt over een Nederlandse jongen van 12 jaar, gfh] heen
gestort, waarin het lot van de Hebreeërs werd opgeroepen alsof de gemeente
zelf een stam van Israël was. Het onderscheid tussen de geschiedenis en
de Schrift vervaagde wanneer de Nederlandse onafhankelijkheid en macht
werden toegeschreven aan de goddelijke uitverkiezing van een nieuw volk dat
een lichtend voorbeeld voor de naties moest zijn …. In de praktijk betekende dit
dat het bestaan in de wereld van de calvinisten was doortrokken van Bijbelse
zinspelingen, analogieën en voorbeelden.502
Ook Van Rooden beschrijft deze gelijkschakeling van de verhalen over het volk Israël en de
Republiek. Hij tekent er echter bij aan dat calvinisten niet noodzakelijk een politieke parallel
maken. Deze kan ook op de kerk of de familie toegepast worden. Er is met andere woorden
niets specifiek gereformeerds aan “de voorstelling dat God de lotgevallen van de natie
bestuurt”.503 Dat zou het geval zijn als deze stijlfiguur alleen in de gereformeerde kerken
zou zijn toegepast. Aan de hand van de bededagen, die de overheid uitschrijft en die vrijwel
alle geloofsgemeenschappen opvolgen, laat Van Rooden zien dat het grootste deel van de
bevolking van de Republiek zo denkt.504
De nauwe verbinding van de Republiek met de godsdienst wordt al in 1620 gevoeld.
De openingszin van de inleiding op de uitgave van de Acta of Handelingen van de Nationale
Synode van Dordrecht (1618 en 1619) bevat een aanspraak van de Staten Generaal aan:
Monarchen, Koningen, prinsen, graven, steden en magistraten … [en stelt] Dat het
fundament van deze onze zeer vermaarde Republiek de eenheid is, en van de
eenheid de ware Godsdienst, heeft iedereen wel geweten … Dewijl alzoo de Kerk,
zoolang als wij hier leven, nauwelijks van de Republiek gescheiden kan worden505
Deze Nationale Synode verstrekt – met inhoudelijke en financiële steun van de Staten
Generaal – de opdracht voor een vertaling van de Bijbel. Deze is bekend onder de naam
Statenvertaling.506 Een kenmerk van deze vertaling is dat er kanttekeningen bij geplaatst
zijn. Deze zijn geplaatst door de vertalers op verzoek van de opdrachtgevers, de Nationale
Synode:
Dat zij eenige korte verklaringen er bij voegen, waarmede reden gegeven wordt
van de overzetting in de duistere plaatsen; maar de waarnemingen der leerpunten
daar bij te voegen, is geoordeeld noch noodig, noch raadzaam te zijn.507
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De kanttekeningen zijn dus uitdrukkelijk niet bedoeld om de gereformeerde leer te
bevestigen. Voor de Staten Generaal is dat een alleszins begrijpelijke opstelling. Of dat door
de gebruikers ook zo gezien is? In een publicatie ter gelegenheid van 300 jaar Statenbijbel
betoogt Grosheide – met een keur aan voorbeelden – over degenen die de Statenvertaling
uitgevoerd hebben:
Zij waren Gereformeerde theologen, onverdacht in de leer … wars van alle
Romanisme en Remonstrantisme … dat hield voor hen in … [het] toelichten van
hun vertaling door kanttekeningen … en [dat zij], daarbij vooral negatief rekening
hielden met de dwalingen van hun tijd.508
Republiek en heersende godsdienst blijken meer samen te vallen dan de opdrachtgevers
vooraf beogen en beschrijven.

4.2.5

Continuïteit in motivering om te geven

In de zestiende eeuw is op kerkelijk erf veel strijd en valt de ene (westerse) kerk in
verschillende stromingen uiteen. In de lutherse en calvinistische opvatting verdwijnt
het leerstuk van de verdienstelijkheid van goede werken. Luther en Calvijn stempelen
het ‘Sola Fide’: door geloof alleen krijgt de gelovige deel aan de zaligheid Gods. Goede
werken blijven echter onverkort van groot belang. De basis ligt in de opdracht de naaste
lief te hebben als jezelf. Als goede werken zijn het ‘vruchten van dankbaarheid’ voor de
ervaren verlossing. Voor protestantse gelovigen rijst in de zestiende eeuw de vraag:
waaraan kan een christen weten dat hij het beoogde geheiligde leven ook feitelijk leeft of
dat hij vorderingen maakt op de weg van heiliging van zijn leven? Deze vraag wordt in het
(calvinistische) geloofsleerboek van de Heidelbergse Catechismus in 1563 behandeld.509 In
zondag 32 komt aan de orde:
Aangezien wij uit al onze ellende zonder enige verdienste van onze kant alleen
uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken
doen? … [het antwoord luidt] opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid
bewijzen voor zijn weldaden en Hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat ieder
voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof; en onze naaste
door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt.510
Berkhof wijst erop dat Weber in 1905 in Die protestantische Ethik und der Geists des Kapitalismus
op grond van deze bronnen de opkomst van het kapitalisme mede in verband brengt met
de calvinist die zijn succes in bedrijf en handel als een teken van Gods verkiezing en gunst
beschouwt. Succes in persoonlijk leven, in bedrijf en handel kunnen worden gezien als
vruchten van het persoonlijk geloof. Calvijn heeft daar in zijn Institutie een bespreking aan
gewijd. Berkhof is van oordeel dat op dit punt het beroep op Calvijn als getuige ten onrechte
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is. Latere navolgers van Calvijn en met name het Engelse puritanisme in de zeventiende
eeuw bieden naar de mening van Berkhof wel grond voor Weber’s these.511
In de dagelijkse praktijk van geloven en leven blijkt het onderscheid calvinist – roomskatholiek niet zo scherp te maken als men op grond van de leer zou verwachten. Dat
komt in het liefdadig handelen en de motivering voor zulk handelen ook tot uiting. Door
protestanten worden particuliere weeshuizen gesticht. Deze voorzien in een behoefte. In de
motieven om ze te stichten en de dagelijkse gang van zaken in de tehuizen ziet Groenveld
continuïteit met de rooms-katholieke voorgangers: “…vooreerst bleef de zorg voor het eigen
zielenheil de gelovigen nog net zo beheersen als voorheen; en in weeshuizen klonken
dan ook regelmatig de gebeden op voor de memorie van de goede stichter”.512 Groenveld
signaleert nog een ander element in de armenzorg, dat van de Middeleeuwen doorloopt tot
in de achttiende eeuw. Het lezen van een gedachtenismis, waarvoor de opbrengst van land
of een fonds beschikbaar was, krijgt een protestantse pendant in een gedachtenismaaltijd.
In het weeshuis De Oranjeappel wordt jaarlijks een maal ter nagedachtenis aan de stichter
gehouden. De weeskinderen krijgen dan elk zes stuivers.513
Groenveld ziet wel verschillen in de geloofsleer, maar stelt vast dat in de praktijk van
dagelijks leven en handelen het verwerven van hemelse beloning voor rooms-katholieken
en protestanten een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk is. Hij ziet ondersteuning voor
deze opvatting in een tekst van Jacob Cats, die – in de woorden van Groenveld – “rijmelde”:
Siet na den rechten eys uw sinnen in te prenten
Dat gelt dus uytgeleyt, u geeft de beste renten:
Ghy hebt des vaste borght, ghy hebt ja seker pandt,
Ghy hebt een wissel-brief van Godes eygen handt.
Slaet hier geen twijffel aan, ghy moogt u des betrouwen,
Want in den Hemel selfs wert hier van boek gehouwen.514
Rijmelen of niet, de symmetrie met financiële transacties blijkt uit de termen “renten,
borght, pandt, wissel-brief”, die in een hemelse ‘boekhouding’ vastgelegd worden. In het
verlengde van deze vaststelling merkt Groenveld op dat bij de gevers deze gedachten
waarschijnlijk vertrouwd zijn. Maar ook de ontvangers ervaren hun rol in godsdienstig
perspectief. Groenveld wijst op de dichter Hooft, die bij de uitvaardiging in 1630 van het
bedelverbod in Holland vaststelt dat het gewone volk bedelen als een Gode welgevallig
werk beschouwt.515
De zorg voor behoeftigen is na de Reformatie evenzeer nodig als in de Middeleeuwen.
Rooms-katholieken en protestanten staan voor dezelfde uitdaging. Looijenstein wijst er in
zijn recensie van het proefschrift van Boele op, dat zij twee belangrijke vaststellingen doet.
De tweede vaststelling raakt aan het voorliggende onderzoek. Zij luidt, in de woorden van
Looijensteijn:
dat er sprake was van een grote continuïteit in dat denken tussen pre- en
post-reformatie. Van een breuk in het denken over armenzorg en liefdadigheid
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lijkt nauwelijks sprake…. Er lijkt meer sprake te zijn geweest van accentdan grondverschillen. Een belangrijke gevolgtrekking, want nu blijkt dat de
theoretische verschillen tussen de katholieke en protestantse liefdadigheid
minder groot waren dan wel eens wordt gedacht.516
Dat is alleszins verklaarbaar. Het doel is het liefdadig geven te stimuleren. De theologische
redenering dat voor katholieken het zielenheil en voor protestanten de werking van Gods
genade in de gelovige het aangrijpingspunt is, lijkt in de geloofspraktijk van alledag niet
scherp in het bewustzijn te liggen. Want:
als het er om ging de gelovigen tot geven aan te sporen, gebruikten beide
geloofsrichtingen vaak dezelfde redeneringen en voorbeelden … zelfs onverdacht
protestantse schenkers in de achttiende eeuw bleven het ogenschijnlijk katholieke
hemelrente-motief gebruiken.517
Looijenstein doet hiermee een vaststelling die voor de beantwoording van de centrale
vraag van deze studie van belang is. Hij constateert dat alles in het werk gesteld wordt om
de gelovigen tot geven aan te sporen. Dat zou de functie zijn van het gebruik van Bijbelse
of godsdienstige formuleringen die voor mensen herkenbaar zijn. De aansporingen die
in deze vorm gegoten zijn, gelden niet alleen gelovigen. Het publieke karakter van de
oproepen maakt geen onderscheid tussen gelovig en niet-gelovig, laat staan dat daarin
confessionele leerverschillen worden verdisconteerd.

4.3

Een model ter verklaring van hemelrente

Op basis van het voorgaande kan een model worden opgesteld om een aantal factoren
en hun onderlinge relaties te benoemen. Armenzorg is een urgent publiek vraagstuk, aan
de oplossing waarvan in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek drie actoren
werken: kerken, overheid en particulieren. Kerken staan in een lange traditie van armenzorg,
die teruggaat tot de vroege Middeleeuwen. Wat de ene – rooms-katholieke – kerk en haar
kloosters doen, wordt door de kerken die na de Reformatie ontstaan voortgezet, terwijl
de Rooms-Katholieke Kerk zelf haar verantwoordelijkheid in dezen blijft zien en nakomen.
De stedelijke overheid, of juister: overheden, zien meer en meer een taak in de zorg voor
armen, hetzij faciliterend en regulerend, hetzij zelf (mede)uitvoerend. Particulieren worden
aangesproken en aangespoord geld te geven in collecten voor de minderbedeelde
medemens en daarnaast de armenzorg in hun testament te gedenken. Het helpen lenigen
van de nood van de medemens is een christelijke plicht. Deze plicht is al in de late Oudheid
en vroege Middeleeuwen theologisch onderbouwd. Het aspect van een transactie krijgt
daarin meer en meer nadruk. In de arme medemens is Christus present. Voor de rijke is de
arme een instrument om eeuwig heil te verwerven. Dit aspect van heilsverwerving wordt
weliswaar door de Reformatie losgelaten, maar het geven voor armenzorg behoudt het
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vooruitzicht van beloning die in het hiernamaals zal worden genoten.
Opschriften over liefdadig geven, met een verwijzing naar een beloning in het
hiernamaals, gebruiken de woorden hemelrente, loon, beloning of andere woorden van
dezelfde strekking. Deze opschriften zijn vrijwel alle op publieke plaatsen te vinden. De
inhoud van deze termen is te verklaren uit de sterk godsdienstig gestempelde taal in de
zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek. De inwoners van de Republiek zijn geheel
vertrouwd met dit taalgebruik. De omgangstaal, het dagelijks leven, het aanprijzen van
goederen (reclame avant la lettre), het onderwijs en uitingen van de overheid zijn doorspekt
met godsdienstige termen en verwijzingen naar teksten en verhalen uit de Bijbel. Het
uitbrengen van de Statenvertaling van de Bijbel in 1637 en het brede gebruik daarvan heeft
daar sterk toe bijgedragen. Daarnaast heeft de prediking uit de Bijbel, zondag aan zondag,
in kerken van welke signatuur ook, met de kracht van herhaling op herhaling een grote
bijdrage geleverd. Vanuit theologisch-historisch gezichtspunt is de verbinding tussen een
gift, een goede daad of een uiting van naastenliefde en het ontvangen van een x-voudige
beloning in het hiernamaals een vanzelfsprekendheid, zowel in de geloofsleer als in de
geloofspraktijk. De wortels van deze duiding liggen in de periode van 350-450 na Christus.
Of iemand nu de rooms-katholieke opvatting daarvan volgt, dan wel de protestantse, voor
beide geldt dat goede werken in het hiernamaals niet onbeloond blijven. Gelovigen kunnen
zich daarvoor op woorden van Jezus beroepen518.
De positie van kerk en godsdienst in de periode van 1600-1800 is dat de Gereformeerde
Kerk als publieke, bevoorrechte, kerk functioneert. Naast deze kerk gedoogt de overheid
– in deze periode in toenemende mate – dat andere kerken hun godsdienstoefeningen en
andere activiteiten houden. De overheid heeft er belang bij hun weinig in de weg te leggen
bij het verstrekken van bedeling aan de behoeftigen onder hun leden. De overheid ziet
hierdoor haar eigen lasten verlicht. Zij treedt op als metaconfessionele christelijke overheid.
Ze geeft kaders aan die de bewegingsruimte van kerken bepalen; de kerken plegen zich
daarbinnen te bewegen. In de Republiek is sprake van een civil religion. Het gebruik van
godsdienstig geladen termen is dagelijks spraakgebruik. Deze termen zijn voor ieder die ze
leest of hoort, gelovig of niet-gelovig, begrijpelijk.
De functie van de opschriften kent verschillende lagen. Waar namen vermeld worden,
dragen ze bij tot de roem of status van de schenker. Het is echter altijd niet met zekerheid
vast te stellen of de naamsvermelding een eis van de schenker, dan wel een dankbaar
eerbetoon van de ontvanger is. Met grotere waarschijnlijkheid is te veronderstellen dat
opschriften, door permanente ruchtbaarheid te geven aan de daad van liefdadigheid, een
krachtige oproep vormen om hetzelfde te doen. Meer dan eens is een aansporing van
die strekking in de tekst van het opschrift opgenomen. Het perspectief van een hemelse
beloning vormt een extra stimulans, die bij de lezer of hoorder geen bevreemding wekt.
Integendeel, dit refereert aan de geldende – en algemeen bekende – voorstellingswereld.
Het vorenstaande leidt tot de hypothese dat de opschriften als voornaamste bedoeling
hebben het liefdadig geven en de continuïteit daarvan te bevorderen. Ze zijn te zien als een
vorm van reclame. De plaatsing is ingegeven door overwegingen van wat tegenwoordig
marketing ten behoeve van fondsenwerving zou heten. Deze veronderstelling vindt steun in
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het gegeven dat in de steden in de Republiek gemiddeld tot 50% van de inkomsten voor de
zorg aan armen en behoeftigen uit levend geld519 komt. Dat feit maakt optimalisering van de
bereidheid tot geven tot een prioriteit. Een vergelijkbaar instrument voor optimalisering van
het werven van geld is de zorgvuldige en brede aankondiging van huis-aan-huiscollecten
in de zeventiende en achttiende eeuw, waarvan meermalen melding gemaakt wordt.520
Samenvattend luidt de hypothese dat publieke opschriften over liefdadig geven ten
behoeve van minder bedeelden met een perspectief van beloning in het hiernamaals
bedoeld zijn als aansporing om de continuïteit van geldwerving te bevorderen. Deze
hypothese is in het volgende model weergegeven.

Publiek

FINANCIERING ARMENZORG
Gezamenlijke taak
Privaat
Levend geld nodig

Republiek 1600 - 1800

Algemeen belang

armen
ouderen
wezen

Kerken
Particulieren
Christelijke context
Civil religion

Publieke opschriften

Geloofspraktijk

Weldoen aan armen
Christenplicht
Godsdienstige taal: bijbelteksten
plaatsbekleding
hemelse beloning

Overheid faciliteert

Hemelrente:

geloof en ratio

Aansporing

Eigenbelang
Figuur 1. Model van de functie van opschriften over beloning

De verklarende factoren in dit model hangen nauw samen. De armenzorg is een publiekprivate zaak die een urgent karakter heeft. De armenzorg in de zeventiende en achttiende
eeuw wordt voor een groot deel uit levend geld gefinancierd. Dat maakt het werven van
geld permanent noodzakelijk.
Een van de kenmerken van de Republiek tussen 1600 en 1800 is dat er sprake is van een
civil religion. Deze komt tot uiting in de nauwe verbinding van dominante kerk en overheid.
De taal in de Republiek is sterk godsdienstig gestempeld. Het verwerven van hemelrente
door liefdadig geven voor behoeftigen doet een beroep op mensen op het niveau van
individueel eigenbelang. Het perspectief ‘verkrijgen van hemelrente’ heeft echter een
maatschappelijke functie als aansporing tot geven voor armenzorg. Het heeft daarmee een
functie in het algemeen belang. Deze hypothese wordt in het volgende hoofdstuk getoetst.
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Hoofdstuk 5

Hemelrente in opschriften en geschriften521

5.1

Twee sporen

Om de hypothese uit het voorgaande hoofdstuk te toetsen worden twee sporen bewandeld.
Het eerste spoor is een onderzoek van een verzameling teksten van publieke opschriften
en geschriften (5.1). Het tweede spoor is een tekstanalyse van een selectie van preken over
en verklaringen van twee fragmenten uit de Heidelbergse Catechismus (5.2). In paragraaf
5.2 worden de selectie van preken en verklaringen en de opzet van de tekstanalyse
verantwoord. Dit hoofdstuk sluit af met een samenvatting van de bevindingen uit het
onderzoek van opschriften en de tekstanalyse en de conclusie die hieruit te trekken is (5.3).

5.1.1

Teksten in opschriften en geschriften – methodologie

Het onderzoek naar teksten in publieke opschriften is als volgt opgezet. Een tekst is in de
verzameling opgenomen wanneer er sprake is van
•

een publiek karakter van de tekst, in een opschrift of geschrift- het vermelden
van, dan wel refereren aan rente, loon of beloning die een gever na dit leven wacht

•

vrijwillig geven van geld voor de zorg aan behoeftigen, of het (doen) stichten van
een tehuis voor huisvesting en verzorging van behoeftigen met een substantiële
gift mogelijk maken

•

een al dan niet expliciete oproep of aanbeveling tot navolging van dit gedrag

•

datering van de tekst in de periode 1600-1800.

Het begrip ‘publieke opschriften’ is ruim genomen. Naast publieke opschriften in of aan
gebouwen komen ook teksten – preciezer: (gedeelten van) gedichten – die in boeken
opgenomen zijn in aanmerking. Ook deze hebben een publiek karakter.
Het proces van selectie en verzameling is gestart bij de studie Liefdadige giften in
Amsterdam tijdens de achttiende eeuw.522 De oorspronkelijke vindplaatsen van door Van
Leeuwen aangehaalde teksten zijn vervolgens in hun context geraadpleegd. Daarnaast is
Wagenaar’s geschiedschrijving van Amsterdam een belangrijke vindplaats voor teksten.523
Behalve Wagenaar schrijven Commelin524 en Van der Vijver525 over de geschiedenis van
Amsterdam. Gedichten van de Amsterdamse dichter Schelte zijn – gerangschikt naar
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gelegenheid – in een bundel uitgegeven.526 Raadpleging van deze bundel leverde acht
teksten op die aan de selectiecriteria van dit onderzoek voldoen.
Gevelstenen vormen een andere toegang tot opschriften. Tot op de dag van vandaag
worden op huizen, kerken en gebouwen in Nederland gevelstenen met tekst aangebracht.
De website www.gevelstenen.net biedt hiervan een overzicht per plaats met de essentiële
data en de integrale tekst. Gedateerd in het tijdvak 1600-1800, komen gevelstenen voor
met teksten die binnen het kader van dit onderzoek vallen. Deze bron leverde negen
teksten op die aan de selectiecriteria van dit onderzoek voldoen.
Voorts is literatuur over interieurs van kerkgebouwen geraadpleegd. Aan een studie van
Steensma over protestantse kerkinterieurs zijn twee teksten ontleend.527 In het midden van
de negentiende eeuw publiceren Van Lennep en Ter Gouw twee inventariserende studies,
de ene naar uithangtekens, de andere naar opschriften.528 Zij hebben hun bevindingen
gerubriceerd. Aan de rubriek godsdienst zijn enkele teksten ontleend.
Dit zijn de bronnen waarin teksten zijn gevonden. Het zoekproces is breder uitgevoerd.
De website www.reliwiki.nl biedt veel informatie over kerkgebouwen, maar levert geen
teksten die binnen de selectiecriteria van dit onderzoek vallen. Verder is in juni 2016 een
artikel geplaatst in Kerkbeheer.529 Daarin is gevraagd: “naar opschriften met teksten waarin
de woorden hemelrente, loon of beloning (in het hiernamaals) voorkomen in combinatie
met geven voor armenzorg. De periode van 1600-1800 in Nederland vormt de begrenzing
in tijd en plaats. Is er in uw kerk zo’n opschrift of kent u een kerk of gebouw waar dat het
geval is?”530 Met een oplage van 6.000 exemplaren bereikt dit blad (vrijwel) alle beheerders
van protestantse kerkgebouwen. Hierop is geen reactie ontvangen die voldeed aan de
selectiecriteria van dit onderzoek.
Het bronnenonderzoek heeft 37 teksten opgeleverd die binnen de selectiecriteria
vallen. De analyse van de tekst van deze publieke opschriften volgt de factoren die in het
model aan het slot van hoofdstuk 4 zijn weergegeven.

5.1.2

Weldoen aan armen

Weldoen aan de armen is de gemeenschappelijke strekking van de verzamelde teksten
van opschriften en in geschriften. Ze brengen dat op verschillende wijze tot uiting. Een
aantal teksten uit zich in algemene bewoordingen. Zo heette het in een van de opschriften
op het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis te Amsterdam:

			

531

Afbeelding 2. Amsterdam, Prinsengracht 235-237
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Van Lennep en Ter Gouw noteren dat het Boter- en Broodhuisje, dat aan de Martinikerk in
Groningen is gebouwd, onder meer de regels bevat:
Gedenckt den armen in uw testamenten532
Een opschrift op het Heilige Geestweeshuis te Leiden (1607) houdt de lezer het volgende
voor:
DIE OP DER ARMEN NOOT VERSTAET
HEM GOD VERLOST VAN ALLE QUAET
DIE DEN ARMEN MILDLYK GEEFT
SYN SCHAT IN DEN HEMEL HEEFT533
In Dordrecht staat op een gevel van het Sacramentshuis dat als gasthuis dient:
WEL DIEN DIE HEM DES NOOTDRUFTIGHE AENNEEMT,
DIEN SAL DE HEERE VERLOSSE INDER BOOZE TIJT534
Boven de ingang van het Swigtershofje in Amsterdam staat dezelfde tekst in het Latijn. Als
bron staat in dat opschrift Psalm XLV: 1. Deze verwijzing is niet juist. De tekst in de onderstaande
afbeelding is in de Vulgata, de Latijnse tekst van de Bijbel, te vinden in Psalm 41:2.

							

Afbeelding 3. Amsterdam, Amstel 88-98
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535

In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn deze woorden vertaald als: “Gelukkig wie zorgt voor de
armen, in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven”.536 De strekking is dat wie zich
om de arme bekommert, op zijn beurt op de hulp (letterlijk: bevrijding) van de Heer mag
rekenen.
Twee borden in de Dorpskerk of Laurentiuskerk te Mijnsherenland bevatten een
concrete oproep tot hulp aan de arme, namelijk om de naakte te kleden en de hongerige
te spijzen. Dit opschrift is opgebouwd uit twee borden met elk twee teksten. Het ene bord
bevat in het midden twee citaten uit de Bijbel, een over de liefde van God voor de wereld
en een over de liefde die van mensen gevraagd wordt die “God kennen”.537 In een rand
daaromheen staat:
DE LIEFDE DES HEEREN WILT TOCH BEWIJSEN
DE NAECTE MET GEWAAD DE HONGERIGE MET SPIJSEN
Het andere bord roept in de omranding op om “GOEDE RENTMEESTERS” te zijn. Het
middengedeelte laat weten dat dit inhoudt:
… den ellendighen in syn armoedt
Te helpen bystaen in Kost en cleere538
In de Zuiderkerk te Enkhuizen doet de tekst van het opschrift een beroep op de gevoeligheid
van de lezer:
… wilt U Liefde blylyck toonen den Armen …
Dus laet voor d’Armen klacht u hert niet zyn versteend
Maer wilt t’haer onderstant u miltheyt tonen vaken539
In een gedenkbundel bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis te
Amsterdam schrijft Pieter Nieuwland:
en gij, die u gezegend ziet met overvloed van aardsche goed’ren,
slaat de oogen op uw arme broedren540
In Maastricht staat boven de deur van een voormalig armenhuis een opschrift met een citaat
uit de Bijbel, te weten Proverbia (Spreuken) 28:27. Het opschrift, te zien op de afbeelding,
bevat zowel de Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling.
Deze twaalf citaten uit opschriften en geschriften maken ongeveer een derde van
de verzameling teksten in dit onderzoek uit. Elk van de teksten betoogt dat de zorg voor
armen een zaak is die mede de inzet van de burger vraagt. Opschriften doen een beroep
op zijn en haar geld, meeleven, mededogen of weldoen. De behoeftigen worden in de
voorgaande teksten meestal aangeduid als armen. Daarnaast komen de aanduidingen
wezen, nooddruftigen en ellendigen voor.

110

							

541

Afbeelding 4. Maastricht, Grote Looiersstraat 17

Dat armenzorg als een publiek-private taak wordt gezien, vindt ondersteuning in teksten
die het liefdadig handelen memoreren van personen, die met naam en toenaam in deze
teksten voorkomen. Hier volgen enkele voorbeelden. Het Klaeuwshofje in Delft voert
alleen de initialen en de familiewapens van de stichters. Dat zijn de bierbrouwer Dirk Jansz
Uijtenhage van Ruyven (D W V R) en zijn vrouw Elisabeth van Arichem (E F V R). Het hofje
biedt onderdak en onderhoud aan rooms-katholieke ongehuwde vrouwen en weduwen.
Hun handelen wordt als volgt weergegeven.

Afbeelding 5. Delft, Oranjeplantage 58-77

Die mildelick saeyen in der armen hoven, svllen rycklick maeyen in den ovgst hierboven,
Anno 1605 542
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Van Lennep en Ter Gouw maken melding van een opschrift uit 1620 op een woning in
Dokkum:
Die aan de armen
Door ontfarmen
Gaff dees woningh […]
TVEBE GEERTS, WEDVWE VAN WOLTERVS DVETICHVM.543
Over dit opschrift is aan Van Lennep en Ter Gouw gemeld dat het zich bevindt in de
Parksteeg. Van de predikant Wolterus Duetichum is echter alleen bekend dat hij enkele
huisjes voor armen in de Kerksteeg heeft gesticht. Van Lennep en Ter Gouw spreken over
een “verplaatste gevelsteen” en stellen vast: “Hoe de steen van daar naar de plaats waar zij
nu staat, is heengedwaald, weten de Dokkumers niet, en wij weten ‘t ook niet”.544 Of Tuebe
Geerts zelf misschien een of meer huisjes in de Parksteeg heeft gesticht, is niet bekend.
Evenmin is bekend of de tekst van het opschrift door, dan wel over Tuebe Geerts wordt
gezegd. Hoe dit ook zij, de vermelding van de naam legt een relatie naar een liefdadige
gever.
In Vlissingen vindt men een opschrift dat duidelijk de stichter en haar boodschap
vermeldt. De weduwe van Karel Nys, Cornelia Quack, sticht een hofje voor armen en geeft
zowel een motivering als een persoonlijke raad:

Afbeelding 6. Vlissingen, Zeemanserve 24-64

Het vers eindigt met: “Cornelia Nys dits myn auys” (advies, gfh)545. Voor Cornelia Quack is
het duidelijk: sparen is een deugd en het is zaliger aan de armen te geven dan te ontvangen.
Wie overvloed heeft, heeft die van God en wie uit die overvloed de arme gedenkt, zal door
God beloond worden. De lezer trekke zelf zijn conclusie.
In Utrecht sticht Maria van Pallaes woningen voor armen. Zij is, net als Cornelia Quack,
weduwe. Haar handelen is in Utrecht als volgt vastgelegd.
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Maria van Pallaes door liefde Goodts gedreven,
Heeft doen sy weduw’ was van d’Heere Schroyesteyn
Dees Cameren gesticht eenich onderhout gegeven
Niet achtend swerels gonst maer Plaets in chemels Pleyn546
In één opschrift komt de term armenzorg letterlijk voor:
Zo weldoen dank verdiend en Armenzorg belooning547
Dit staat boven de deur van het Corvershof te Amsterdam en memoreert het liefdadig
handelen van het echtpaar Corver en Trip. Zij maken in 1723 de bouw van een woon- en
zorgvoorziening voor bejaarde echtparen mogelijk.
Twee van de verzamelde opschriften met naamsvermelding zijn, op één woord na,
gelijkluidend. Ze zijn beide aangebracht op een woonvoorziening voor ouderen. Het ene
dateert uit 1695 en bevindt zich op het door Agneta Deutz gestichte hofje in Amsterdam.

Afbeelding 7. Amsterdam, Prinsengracht 855-899

Agneta Deutz laat hier haar Liefde en Godsdienst blyken548
Het andere, uit 1769, heeft dezelfde beginregel, maar met de naam van Wouterus van
Oorschot. Dit staat in een opschrift in Haarlem. Net als Agneta Deutz doet hij dit om zijn
liefde te laten blijken:
Den Armen tot een Troost, tot voorbeeld aan de Ryken549
Van zijn godsdienst maakt dit opschrift geen gewag. Lidmaatschap van de Hervormde
Gemeente is wel voorwaarde voor opname in het hofje.550
In 1726 laten Anthonie Grill en zijn echtgenoot in Amsterdam een tehuis voor ouderen
bouwen. Een opschrift laat het gebouw spreken:
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ANTHONY GRILL, die met zyne ECHTGENOOT
My heeft gesticht, leert ons noch na hun dood,
hoe ieder lid der Christelyke Kerke
dient zyn geloof te toonen door zyn werke551
Het opschrift boven de ingang van het Van Brants-Rushofje in Amsterdam (1733) richt zich
rechtstreeks tot de lezer:
Aanschouwer, … Volg Brantz in deugden, en zijn liefde tot den armen552
Het opschrift in de Kamer der Diakenen in de Lutherse Kerk in Amsterdam houdt sinds 1751
de gedachtenis aan een schenker vast op een wapenschild met de woorden:
De dankbre Godsvrucht, die, in Luthers Tempelchor,
CROMHUISENS milde gunst haar Armoe zag belonken553
In 1763 komt daar een wapenschild bij:
Godvreezende Armoe ziet zig weder mild beschonken
TEN HOVENS Weduw volgt haar broeders loflijk spoor554
Het opschrift op het Bestedelingenhuis, dat in 1789 door een gift van Johanna Bontekoning
gesticht kon worden, laat weten:
De Milde Liefde van Johanna Bontekoning;
Gaf Jezus Arme leen dit Nuttig Huys Ter Wooning555
De dichter Schelte geeft in een gedicht duiding aan liefdadig handelen. Hij typeert het
legaat dat Barent Helleman nalaat aan de Diaconie als volgt.
Dat heet Godsdienstig zyn … en dienst aan die te doen die Christus plaats bekleden556
Met deze dertien citaten uit opschriften en geschriften waarin de naam van een persoon
of personen voorkomt is ruim een derde van de verzameling teksten in dit onderzoek
gemoeid. Ze bevestigen dat de zorg voor armen geen zaak van overheid of kerken alleen
is. Burgers die daartoe in staat zijn, maken voorzieningen voor arme ouderen mogelijk. De
opschriften die hieraan gewijd zijn, leggen niet alleen deze uiting van liefdadig handelen
vast, maar houden ook degene die hiervoor verantwoordelijk is in herinnering.
Bij de naamsvermelding in opschriften is nog een kanttekening te plaatsen. De expliciete
vermelding van de namen van de schenkers is in de protestantse traditie niet onomstreden.
Driessen wijst hierop in zijn beschrijving van de geschiedenis van de diaconale gebouwen
in Amsterdam, waaronder het Corvershof. In de gevelsteen van het Corvershof is te lezen:
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Afbeelding 8. Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18

Driessen merkt op dat in dit opschrift: “de eeuwigdurige gedachtenis van de naam van de
gever centraal staat. [Dat is opmerkelijk, want] deze gedachte is niet vanzelfsprekend in de
Protestantse Kerk, vanwege de gedachte dat giften in het verborgene gegeven moeten
worden”.558 Het is niet bekend wat in 1723 de motieven van de Diaconie zijn om boven de
ingang van het Corvershof zo expliciet de namen van de schenkers vast te leggen. Want,
wanneer de Diaconie in 1795 een plan presenteert om toezeggingen te werven, zodat
ze jaarlijks giften ontvangt, stemt de overheid daar weliswaar mee in, maar vraagt de
kerkenraad zich af: “of verbinding van de Giften streed tegen de les van den Zaligmaker dat
onze Liefde Giften in het verborgene moeste geschiede’ (een verwijzing naar Mattheus 6:14 waar onder meer staat: ‘laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet’)”.559
De overige twaalf teksten in dit onderzoek refereren ook alle aan een private rol in de
financiering van de armenzorg. In Buren bevindt zich een gevelsteen die herinnert aan de
stichting van een weeshuis. De tekst bevat daarnaast een algemene oproep dit weeshuis
te steunen:
Bethoent oock leser tot dese fundatie
U christlick milt hert, doet avgmentatie560
Jacob Cats geeft zakelijk klinkende overwegingen voor liefdadig geven. Feitelijk is het een
lening:
… al watje sult besteden
aan eenigh huys-genoot,
of Christi minste leden
….Dat geldt, dus uytgeleydt,
u geeft de beste renten 561
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De Amsterdamse dichter Schelte schrijft een tiental gedichten die een legaat van Helleman
en de besteding daarvan in de bouw van een Oude Vrouwen Huys onder verschillende
invalshoeken weergeven. De bedoeling is dat de Diaconie, in wier opdracht het huis
gebouwd is, één gedicht uitkiest om in het Oude Vrouwen Huys te plaatsen.562 Van andere
inhoud en toon, maar met dezelfde boodschap zijn de teksten die bij het eeuwfeest van dit
Oude Vrouwen en Mannen Huis van de Diaconie van Amsterdam zijn gebruikt.563
Op de gevel van het Portugees-Joods Oudemannenhuis in Amsterdam staat een tekst
waarin beloning voor ouderenzorg aldus verwoord is:
Des Hemels gunst bestraalt en zegent en behoedt
Die d’oud bejaarde Lién staâg ondersteunt en voedt564
Vis heeft in zijn weergave van de geschiedenis van het Rooms Catholijck Oude Armen
Kantoor een gedicht opgenomen dat Delsing maakte voor degenen die ondersteuning
ontvangen en hen die de middelen daarvoor bijeenbrengen. Voor de laatsten staat daar
onder meer:
Vertroost dan de Armoe’ die om uwen bijstand schreit!
Ontsluit uw milde hand565
De basis van al deze teksten – hoe uiteenlopend van inhoud ook – is dat privaat geld voor
de zorg aan behoeftigen wordt bestemd.
Weldoen aan armen komt in de volgende teksten op een wat andere wijze aan de orde.
De armen, in dit geval wezen, worden in de tekst van de volgende opschriften sprekend
ingevoerd. In een opschrift in de Grote of St. -Bavokerk in Haarlem doen wezen een direct
beroep op de menslievendheid van de lezer:
Gij wilt ons weesen dog uijt Liefd een Aelmoes schenken566
Ook in Rotterdam komen in een opschrift wezen aan het woord. Zij spreken de lezer aan die
de zegen van een zekere welstand ondervindt:
Sta gy ons by, gesegende van goeden,
Uws weeldes walg wil ons in nooden voeden567
In het Walen Weeshuis te Amsterdam spreken wezen de gevoeligheid van de lezer aan:
Och laat uw mededogen stralen
Op dees van elk vergeten schaar,
Op ’t arme Weeshuis van de Walen568
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In een tekst in het Weeshuis der Collegianten te Amsterdam doen wezen een beroep op
mildheid:
Geef van uw haaf,
een milde gaaf,
ons arme weesen569
Tot slot van deze paragraaf een tekst die een geheel andere invalshoek heeft. Hier valt
vooral op wie dit onder de aandacht brengt.

Afbeelding. Dokkum, Markt 30

Boven de ingang van een voormalig weeshuis in Dokkum hangt een gevelsteen die het
oorspronkelijk gebruik van het pand in herinnering houdt. De laatste regels luiden:
De burgemeesterschap liet deese steen dus houwen,
opdat men werken doe die nimmermeer berouwen570
Hier geen erflater of diaconie die een naam vereeuwigt, maar een oproep van de
burgemeester, die zijn burgers aanspoort tot een christelijk leven dat armen rijkelijk wel
doet.
Geen van de opschriften in dit onderzoek geeft een aanknopingspunt om te
kwantificeren wat of hoeveel van de burger verwacht wordt.571 Uit de analyse van de inhoud
van de opschriften laat zich evenwel afleiden dat een financiële bijdrage verwacht wordt, of
ten minste de bereidheid die te leveren. Dat is de strekking van de opschriften. Binnen deze
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vaststelling zijn in de verzameling van 37 opschriften in dit onderzoek twaalf oproepen in
algemene termen te onderscheiden. Zij kenmerken zich door het gebruik van termen als
‘geef’, ‘zich de nood aantrekken’, ‘doet wel’, ‘gedenkt’. Een tweede groep, dertien in getal,
veronderstelt ook het geven van hulp, maar concretiseert die in het bieden van onderdak
of het verstrekken van kleding of voedsel. De teksten over onderdak refereren aan een
situatie waarin een – meestal met name genoemde – persoon een pand gerealiseerd of
financieel mogelijk gemaakt heeft. De overige opschriften gaan in meer algemene zin
over liefdadigheid jegens behoeftigen en bevelen deze houding aan. Alle in dit onderzoek
gevonden teksten van opschriften en in geschriften formuleren zonder enige reserve of
voorwaarden een private verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van de
armenzorg in de Republiek tussen 1600 en 1800.

5.1.3

Christenplicht

Christenplicht is op te vatten als het verzamelbegrip waarin tot uiting komt dat mensen
handelen, omdat zij dat op grond van hun geloof als plicht zien. Leven uit geloof wordt
volgens het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal ook wel als godsvrucht of
godvrezendheid aangeduid. In de beide volgende paragrafen wordt onderscheid gemaakt
tussen handelen uit geloof als algemene christenplicht en de specifieke wijze waarop de
bestemming van een substantieel legaat als christenplicht wordt geduid.

5.1.3.1

Christenplicht, handelen uit geloof

Zes teksten wijzen met zoveel woorden geloof of godsvrucht aan als bron voor het liefdadig
handelen. Van prinses Maria van Nassau staat op een opschrift op een weeshuis in Buren:
’t Gelooff door hoop in liefde crachtich
Heeft beweecht dees princesse goetdadich
Te stichten ter eere van Godt almactich
Dit Weeshvis …572
Op de Kameren van Pallaes in Utrecht staat een opschrift dat de drijfveer van de stichtster,
Maria van Pallaes, weergeeft:
Maria van Pallaes, door liefde Goodts gedreven
heeft […] dees Cameren gesticht…573
Op het al eerder vermelde hofje van Agneta Deutz zijn haar beweegredenen om het hofje
te stichten als volgt verwoord.
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Agneta Deutz laat hier haar Liefde en Godsdienst blyken
Den Armen tot een Troost, tot voorbeeld aan den Ryken574
Niet alleen het handelen van Agneta Deutz vindt navolging. Als de Amsterdamse koopman
Wouterus van Oorschot in 1768 in Haarlem een hofje sticht, wordt in de gevel een vrijwel
gelijkluidende tekst geplaatst.
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Afbeelding 10. Haarlem, Kruisstraat 4

De schrijver van de tekst op de website www.hofjesinhaarlem.nl acht het waarschijnlijk dat
Wouterus van Oorschot zelf de tekst van het opschrift heeft opgesteld. Hoe dat ook zij, het
is pas na zijn dood geplaatst, gezien de vermelding van de datum van overlijden. Zowel de
letterlijke overeenkomst, als het verschil van één woord met de tekst op het Deutzenhofje
valt op. Het woord ‘godsdienst’ ontbreekt in het Haarlemse opschrift.576 Maar, met of
zonder ‘godsdienst’, de ‘troost´ voor de armen en het ‘voorbeeld aan de ryken’ zijn in beide
opschriften welsprekend aanwezig.
De opschriften die aan Abraham en Johanna Cromhuysen gewijd zijn, spreken beide
over de godsvrucht waaruit zij handelen:
De dankbre Godsvrucht, die, in Luthers Tempelchor
Cromhuisens milde gunst haar Armoe zag belonken
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[…]Godvrezende Armoe ziet zig weder mild beschonken
TEN HOVENS Weduw volgt haar broeders loflijk spoor
….
De naneef eer’, met ons, die overmilde vrouw
Die deugd by wapens voegde en by de Godsvrugt trouw577
Het opschrift bij het hofje dat Anthonie Grill en zijn echtgenoot in 1726 stichten, geeft een
les mee aan de lezer:
ANTHONY GRILL […] leert ons nog na hun dood,
Hoe ieder lid der Christelyke Kerke
Dient zijn Geloof te toonen door zijn werke578

5.1.3.2

Christenplicht, het legaat van Helleman

In de geselecteerde teksten komt vijfmaal de naam van Helleman voor. De wijze waarop
dat gebeurt en de omstandigheden die daartoe aanleiding geven, geven reden om daar
in een afzonderlijke paragraaf bij stil te staan. Als op 12 oktober 1680 de Amsterdamse
koopman Barent Helleman overlijdt, laat hij een substantieel bedrag na aan de Diaconie van
de Gereformeerde Kerk.579 Dat bedrag is meer dan welkom, zowel in hoogte als het tijdstip
waarop. De diakenen zijn niet tevreden over de wijze waarop ze “de Ledematen Jesu Christi,
die by haar gealimenteerd worden [helpen] ter oorsaak dat dese oude Luyden door en door
de Stad in Kelders, Slopjes en Kotjes woonden”.580 De kosten per persoon belopen voor de
Diaconie honderd gulden per jaar, terwijl de kosten “in een Huys zijnde, haar dezelve niet
boven de seventigh guldens in ’t jaar zoude komen te bedragen”.581 Er is echter geen geld
om zo’n huis te bouwen en de besparing te realiseren. Het legaat van Helleman is dan ook
een geschenk uit de hemel. De diakenen gaan voortvarend aan de slag. Ze overtuigen
de kerkenraad, die op zijn beurt de volle medewerking van de burgemeesters krijgt.582
Een jaar na de dood van Helleman wordt de eerste steen gelegd voor het Oude Vrouwen
Huys, dat vanaf november 1683 aan 400 vrouwen onderdak biedt. De “sinryke Poëet Dirk
Schelte”583 wijdt een reeks gedichten aan dit legaat en zijn gevolgen. Het gedicht, dat in de
regentenkamer van het Oude Vrouwen Huys is geplaatst, wordt vaak geciteerd. Het somt
op aan wie dank toekomt:
Heb dank Godtvrugtigen, door wien dit huis hier staat
Voor ’t ruim geschonken erf, d’ Hoogachtb’re Magistraat.
Voor ’t geld veel geeveren en Helmans die door ’t sterven
De kas geen kleyne stut, ter regter tyd deed erven;
De Broed’ren voor hun zorg, voor tyd-verzuim en vlyt
Elk wagt van zijn talent, de renten t’ zyner tijd.584
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Schelte positioneert in het voorgaande gedicht Helleman als ‘major donor’. Hij is de enige
persoon die met name wordt genoemd. Zorgvuldig memoreert Schelte verder allen die op
enigerlei wijze een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het huis.
De Amsterdamse geschiedschrijver Commelin legt niet uit wat hij bedoelt als hij
spreekt over de “sinryke Poëet Dirk Schelte”, maar in elk geval in letterlijke zin produceert
Schelte vele zinnen voor de diakenen. Twee diakenen hebben hem in 1683 gevraagd om
een gedicht “daar de naam van Barent Helmans, in gedagt diende te wezen”.585 Schelte
honoreert hun verzoek met de presentatie van maar liefst tien gedichten om de naam van
Barent Helleman ‘in gedagt’ te houden. Hij heeft ze in zijn verzamelbundel opgenomen. Ze
geven een beeld van de gevarieerde gedachten van de dichter en van de context waarin hij
ze verwoordt. Een oproep tot navolging van de royale gift van Helleman vormt een constante
in de reeks gedichten. In een van die gedichten, “Het Diakonen Oude Vrouwenhuis spreekt”
wordt Helleman in instrumentele zin gememoreerd als gever:
Mits ruim een tonne schats, by erff, de kas vermeerde;
Waar toe de Hemelvoogd, een HELLEMAN bewoog
….
Zoo zorgde de Al-zorger, voor bezorgers van zyn leden586
Helleman verschijnt hier als een instrument in de Al-zorgende handen van de Hemelvoogd.
Diens zorg omvat ook de diakenen die op hun beurt voor de leden zorgen. Bedoeld zijn
de behoeftigen, door de diakenen zelf hiervoor al aangeduid als “Ledematen Jesu Christi”.
In een ander gedicht komt alleen de naam van Helleman voor:
Godvrugt’ge Overheen, die nimmer waart gewoon,
Door bloed, geplengt op puin, of stapelen van doon,
Uw lof te zetelen, maar veel eer op gebouwen,
De Godsdienst toegewyd, die Staat en Stadt behouwen:
Gedoog dat Helmans schild, hier zy myn schoorsteen-pronk,
Die aan Diakonen zoo mild zyn schatten schonk,
Zoo word de aanschouwer, die met Dorkas na dit leven
Nog graag onsterfflyk bleef, door ‘t zien, geport tot geven587
Het wapenschild van Helleman is bij het gedicht in de regentenkamer geplaatst. Dit feit
fungeert als kapstok (en als rijm) voor de mededeling over zijn milde gift. Het gedicht lijkt
echter als voornaamste doel te hebben de “Godvrugt’ge Overheen” lovend aan te spreken
en tegelijk de lezer – met een belofte van onsterfelijkheid – tot geven aan te sporen.
In weer een ander gedicht denkt Schelte na over wat er gebeurt bij het legateren:
Toen Helleman zyn ziel weer gaf, aan die s’hem leende,
Toen leende hy syn goed, aan die ‘t hem eerstmaal gaf.
Hy leend zyn Schepper, die met goed troost, die eerst weende,
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Diens naam, met ‘Dorkas naam, verduurd de nyd en ‘t graf.
Nooit zetten geeveren hun geld uit, met meer voordeel,
Want baremhertigheid, zal roemen in het oordeel588
Zoals de mens een ziel te leen krijgt, leent Helleman zijn geld aan de Schepper, die hem
dat ooit gaf. Het is het beste dat iemand met zijn geld kan doen. Barmhartigheid is eeuwig
lonend en daarom de beste en meest voordelige investering die iemand kan doen.
De naam van Helleman ‘in gedagt’ houden is het hoofdthema van het volgende gedicht.
Dus toond ons ‘t nut gestigt, geboud door milde giften.
Van ‘t Godt gezegend volk, geport door hemel-driften,
Waar door dat Hellemans (wiens wapen dat hier praald,)
Heeft by veele anderen onsterfelyke eer behaald589
De gift van Helleman levert hem – na zijn dood – onsterfelijke eer op, aldus de dichter. En
passant noemt hij ‘hemel-driften’ als geefmotief van de andere leden van Gods volk die
giften hebben afgestaan.
Schelte legt de diakenen nog vijf andere gedichten voor die vergelijkbare thema’s
centraal stellen. Zij hebben zo de keus Helleman in gedagt te houden onder vijf
verschillende accenten: als grote gever, als instrument van de Hemelvoogd, als iemand
die de overheid steunt in haar goed-doen, als voorbeeld voor anderen en als iemand die
onsterfelijke eer toekomt. De diakenen kiezen voor de meest inclusieve tekst, die hiervoor
al werd aangehaald. Helleman komt in het gedicht voor als ‘major donor’ en naast hem
ontvangen de stedelijke overheid en veel andere gevers dank. De diakenen zelf worden
door deze tekst bij elke vergadering van de Diaconie herinnerd aan de belofte dat hun “de
Renten t’zyner tyd” wacht voor de door hen bestede tijd en getoonde vlijt.

5.1.4

Godsdienstige taal

In dit onderzoek is de taal van de opschriften over weldoen aan de armen te typeren als
variatie binnen een eenduidig thema. Godsdienstige termen en begrippen vormen de inhoud
en het referentiekader van de teksten. In deze paragraaf staat dit taalgebruik centraal onder
vijf invalshoeken. Eerst worden teksten besproken die letterlijk of vrijwel letterlijk een tekst
uit de Bijbel weergeven. Vervolgens worden onder het hoofdje plaatsbekleding teksten
geanalyseerd, waarin de Bijbelse gedachte voorkomt van de arme in wie Christus present
is. Daarna komt het element hemelse beloning aan de orde, zoals dat op uiteenlopende
wijze in woorden en beelden voorkomt. Voorts worden omschrijvingen van meer algemene,
christelijke liefdadigheid geanalyseerd. Ten slotte staan tijdsaanduidingen centraal die in
christelijke begrippen worden uitgedrukt.

122

5.1.4.1

Bijbelteksten

Vier opschriften citeren vrijwel letterlijk teksten uit de Bijbel. Van de drie gevelstenen op
het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis te Amsterdam draagt een de tekst:
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Deze woorden komen uit het Evangelie naar Mattheüs 5:8. De tekst stond zonder verdere
toelichting naast de twee eerdergenoemde: “Uw loon is in de hemel” en “Doet wel aan den
armen”.
In Dordrecht wordt Psalm 41:2 aangehaald op een gevel van het Sacramentshuis dat
als gasthuis dient:
WEL DIEN DIE HEM DES NOOTDRUFTIGHE AENNEEMT,
DIEN SAL DE HEERE VERLOSSEN IN DER BOOZE TYT591
Deze tekst is ontleend aan de Deux-Aesbijbel.592 Boven de ingang van het Swigtershofje in
Amsterdam staat dezelfde tekst in het Latijn.593 De strekking is dat wie zich om de behoeftige
bekommert, op de kwade dag de hulp van de Heer zal krijgen in de vorm van verlossing of
bevrijding. De kwade dag kan, letterlijk genomen, elke dag zijn. Voor de gelovige echter is
de dag des oordeels de kwade dag bij uitstek.
In Maastricht staat boven de ingang van een voormalig armenhuis (thans in gebruik als
bibliotheek van de Universiteit Maastricht) de al eerder aangehaalde tekst:
Qui dat pauperi,
non indigebit,
Die den armen geeft
sal geen gebreck lyden
Pvb. 28. V 27594
De tekst is ontleend aan Pvb, dat wil zeggen Proverbia, een Bijbelboek beter bekend als
Spreuken. Het zou deze teksten tekortdoen ze op te vatten als een Bijbelse variant van de
seculiere wijsheid ‘het is zaliger te geven dan te ontvangen’. In de context van Spreuken is
de vraag aan de orde: hoe leeft de voor God rechtvaardige? Geven aan de armen wordt in
deze tekst geduid als het doen van gerechtigheid.
Het thema gerechtigheid komt verder in de opschriften alleen met zoveel woorden

123

voor in de tekst op het Boter- en Broodhuisje te Groningen:
Mit aelmissen te geven,
Gerechtigheyt te plegen …
Beërven wij in Gode dat ewighe leven595
In zijn gedicht voor het Walen Weeshuis gebruikt Vondel geen letterlijke Bijbeltekst. Hij
refereert echter aan Bijbelse teksten en thema’s, die ieder bekend zijn en vervlecht deze
als volgt:
Och laat uw mededogen stralen
Op dees van elk vergeten schaar
….
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorbij dees kribben gaan
En stallen, zonder met de wijzen
Te offeren een luttel goud
Om ’t naakt en hongrig kind te spijzen,
Dat in dit Bethlehem verkoud?596
In deze kerstgedachte avant-la-lettre laat Vondel de wezen aan het woord. Zij benutten
in deze tekst op creatieve wijze bekende thema’s uit de Bijbel door het geboorteverhaal
van Jezus in de stal en de komst van de wijzen, zoals verhaald in Lukas 2, te verbinden
met het kleden van naakten en voeden van hongerigen uit Mattheüs 25. Vondel plaatst
deze elementen onder het thema van het lijden van Christus. Zo vervlecht hij drie – in een
christelijke context algemeen bekende – noties in één betoog.
Het onbevangen gebruik van Bijbelteksten in opschriften over liefdadigheid jegens
armen, zonder verdere uitleg of verklaring, vormt een sterke aanwijzing, dat degenen die ze
opstellen en plaatsen ervan uitgaan dat de tijdgenoten de bedoeling zonder meer zullen
begrijpen.

5.1.4.2

Plaatsbekleding

Het tweede aspect van godsdienstig taalgebruik in de teksten is de relatie tussen de
behoeftige en Christus. Hier is de Bijbelse gedachte van de arme die Christus representeert
aan de orde.597 Deze gedachte speelt in de Middeleeuwen een grote rol. Ze komt in acht
teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw met zoveel woorden naar voren.
Jacob Cats geeft in een uitvoerig leerdicht over de goede ouderdom overwegingen voor
een goede en Gode welgevallige besteding van geld:
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‘t Is seker, lieve ziel, als watje sult besteden
Aen eenigh huys-genoot, of Christi minste leden
Dat wordt, in waere daadt, by hem alsoo verstaen,
Als of men aen hem self de weldaedt had gedaen598
Vondel werkt de representatiegedachte verder uit. Hij stelt in het hiervoor aangehaalde
gedicht voor het Walen Weeshuis de wezen gelijk met de pasgeboren Jezus. Als in de arme
Christus present is, dan is in de arme wees de jonge Christus present. Daarmee is voor hem
de reden gegeven aan het geboorteverhaal te herinneren.
In een heel andere toonzetting beschrijft de dichter Schelte hoe Helleman een legaat
bestemt voor liefdadigheid en welke betekenis men aan deze gift dient toe te kennen. Over
het feit van het legateren zelf ziet hij oorzaak en gevolg:
Waar toe de Hemelvoogd een HELLEMAN bewoog599
Dit handelen duidt Schelte als de kern van godsdienstig leven:
Dat heet Godsdienstig zyn, den Armen by te staen,
En dienst aan die te doen die Christus’ plaats bekleeden600
Een opschrift in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem voert wezen sprekend in. Zij
houden de lezer ter overdenking de gedachte van plaatsbekleding en beloning voor:
Dat Gij de arme doet dat doet gij Godes zoon
Wij sijn aen sijne Plas en heij is weer u Loon601
Ook de burgemeester van Dokkum kent de representatiegedachte. Hij laat in de tekst van
het opschrift boven de ingang van het weeshuis schrijven:
… HEM DIE SEYDE KOOMT DEN ARMEN TEGEMOET,
WANT DAT GY DOET AAN DEES, WEET DAT GY’T AAN MY DOET602
In een bijdrage bij de viering van het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen
Huis te Amsterdam (1783) schrijft Jordens in de volgende bewoordingen over geven aan
armen:
Een penning, in zijn’ naam, geschooten aan zijn leden603
In dezelfde publicatie spreekt zijn collega Nieuwland hen die zich met een overvloed aan
aardse goederen gezegend weten als volgt aan:
Slaat de oogen op uw arme broedren,
Die Jesus in zijn plaats hier liet604
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Hij laat in het midden of dit een algemene oproep is om aan ouderen hier op aarde wel
te doen, of dat het een oproep is om specifiek te geven voor de arme ouderen die ‘hier’,
in dit jubilerende tehuis, zijn opgenomen. Hoe dit ook zij, de gedachte van de arme als
plaatsbekleder van Jezus is duidelijk weergegeven.
Het Bestedelingenhuis, dat de Amsterdamse Diaconie in 1789 opent dankzij een royale
gift uit de nalatenschap van oud-diaken Johanna Bontekoning, draagt een tekst die begint
met de woorden:
De Milde Liefde van Johanna Bontekoning;
Gaf Jezus Arme leen dit Nuttig Huys Ter Wooning;605
De bewoordingen en de context in deze teksten is verschillend. Dichters als Cats en Vondel
gebruiken de representatiegedachte om hun lezers te overtuigen. Schelte, Jordens en
Nieuwland geven met hun teksten aanwijzingen voor christelijk handelen. Wezen worden
sprekend ingevoerd en verwoorden hoe zij hun positie zien. En de burgemeester van
Dokkum herinnert in zijn tekst aan wat zijn burgers allen weten. De gedachte dat de arme
Christus representeert, wordt in al deze teksten gebruikt om de lezer te herinneren aan een
bij hem en haar bekende stand van zaken.

5.1.4.3

Hemelse beloning
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Dit opschrift, dat zich bevond op het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis in Amsterdam, geeft
kernachtig weer waar het in deze paragraaf om gaat. In 33 teksten komt een beloning voor
liefdadig geven ten behoeve van armen voor. Kenmerkend voor deze beloning is dat ze na
dit leven plaatsvindt. Zowel het liefdadig geven als de beloning wordt in een brede variëteit
aan bewoordingen tot uitdrukking gebracht.
De tekst die op het Boter-en Broodhuisje bij de Martinikerk te Groningen gestaan heeft,
geeft perspectief, want met het geven van aalmoezen:
daer ende neven, beërven wij in Gode dat ewighe leven607
Op het Bestedelingenhuis in Amsterdam is eveneens sprake van eeuwigheid. Over de
stichtster, Johanna Bontekoning wordt gezegd:
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Nu Rust zy van Haar Werk zy Ziet Haar Liefde Loonen:
Haar Arbeid uyt Genaa met Eeuwig Heil Bekroonen608
In drie teksten wordt een relatie gelegd tussen liefdadig geven en onsterfelijkheid als
beloning daarvoor. De Amsterdamse dichter Schelte schrijft over het legaat dat de
koopman Barent Helleman aan de diakenen nalaat:
Zoo word de aanschouwer, die met Dorkas na dit leven,
Nog graag onsterffelyk bleef, door ’t zien, geport tot geeven609
Het voordeel dat Helleman heeft van zijn legaat, brengt Schelte in een ander gedicht als
volgt ter sprake.
Waar door dat Hellemans (wiens wapen dat hier praald)
heeft by veele anderen onsterflyke eer behaald610
In de al eerder aangehaalde tekst boven de deur van het Covershof in Amsterdam zijn de
namen van Corver en Trip vastgelegd en heet het dat door hun:
… geschenk en wil dit Godshuis is gebouwt
Dat met haar Wapens pronkt, hun Naam onsterflijk houd611
Hierbij is aan te tekenen, dat het begrip onsterfelijk in de eerste van de drie voorgaande
teksten verbonden wordt aan de ‘aanschouwer’ als potentiële gever. De andere teksten
schrijven onsterfelijkheid toe aan de ‘eer’ en de ‘naam’ van met name genoemde major
donors.
Eerder is de tekst “Uw loon is in de hemel” al aangehaald. Hij is te verstaan in samenhang
met de beide andere teksten op het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis “Doet wel aan de armen”
en de Bijbeltekst “Saligh syn de barmhertige” die ook hiervoor al ter sprake kwamen. Het
begrip ‘hemel’ komt in de overige opschriften in verschillende bewoordingen voor. Zo
gebruikt de tekst bij het Klaeuwshofje in Delft met het oog op geven voor armenzorg het
beeld van zaaien en oogsten:
DIE MILDELICK SAEYEN
IN DER ARMEN HOVEN
SVLLEN RYCKLICK MAEYEN
IN DEN OVGST HIERBOVEN612
Het opschrift op het Heilige Geest Weeshuis in Leiden laat weten, dat wie de nood van de
arme onderkent en mild geeft, van kwaad wordt gevrijwaard:
HEM GOD VERLOST VAN ALLE QUAET
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… [en hij] …
SYN SCHAT IN DEN HEMEL HEEFT613
De beloning voor hen die rijkelijk en uit ontferming geven voor armenzorg heet op twee
opschriften in Dokkum om te beginnen:
Die aan de armen
Door ontfarmen
Gaff dees woningh
Heeft ‘s hemels zalen
Vrij van Qualen
Tot een beloningh.614
Jaren later is in opdracht van de burgemeester van Dokkum geschreven:
DEELT RYCKLYCK UIT EN WAGT EEN HEMELSCHE BELONING615
Al eerder is aangehaald dat Cornelia Quack in Vlissingen een hofje heeft gesticht als
woonvoorziening voor ouderen. Het opschrift op het Quackshofje bevat een persoonlijk
advies van de stichtster aan de lezer:
DIE DEN ARMEN WILT GHEDENCKEN,
GODT WILT HEM ZYN HEMELRYCK SCHENKEN,
Cornelia Nys dits myn auys616
In de Zuiderkerk in Enkhuizen houdt een tekst degenen die hun liefde jegens de armen
laten blijken door de aalmoezeniers van hun gaven te voorzien, de belofte voor:
So sult in t hemels Throon ghy met Godt zyn vereent617
Maria van Pallaes sticht in Utrecht de Kameren van Pallaes, bestemd voor huisvesting van
arme ouderen. In een opschrift is vastgelegd waarom ze dit doet:
Niet achtend swerels gonst maer Plaets in chemels Pleyn618
In de Grote of St. Bavokerk te Haarlem brengt een opschrift in herinnering dat geven voor
wezen is aan te bevelen, want:
Gedenkt wij varen hier wij Moeten ’t al verlaten
Wat sal ons van ’t Goet ja al de werrelt Baten
Alleen het geen gij Geeft dat Blijft u als gij sterft
Dat blijft u by den heer als gy de hemel erft619
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In de wachtruimte voor de te bedelen armen van het Rooms Catholijck Oude Armen
Comptoir in Amsterdam is in 1771 een tekst geplaatst, opgesteld door de latere regent
Delsing. Het gedicht bevat vier regels voor de armen, gericht op orde, openheid en
dankbaarheid jegens God. Daarop volgen vier regels voor de potentiële gevers:
En gij, Beschouwers! Deelt ge in’s Hoogsten zegeningen.
Vertroost dan de Armoe’ die om uwen bijstand schreit.
Ontsluit uw milde hand, opdat Barmhartigheid.
U plaatse in’t zalig choor der blijde hemelingen 620
Over een hemels perspectief voor de armen wordt niet gerept.
Hemelse zaligheid en rente op een gift ten behoeve van armenzorg is in de Lutherse
Kerk in Amsterdam als volgt verwoord:
Welzalig, die met HEM, getrouw aan ’s Heilands wetten,
Hun schat, Gods Kerk ten dienste, op Hemel-renten zetten621
Drie dichters formuleren de hemelse beloning voor liefdadig geven aan armen in expliciet
financiële termen. Jacob Cats stelt dat geld dat door giften aan behoeftigen wordt besteed
in wezen wordt uitgeleend en:
U geeft de beste renten …. [het is een]
wissel-brief van Godes eygen handt
… [men kan daarop vertrouwen] …
Want in de Hemel selfs wert hier van boek gehouwen622
Voor het Weeshuis der Collegianten dicht Van Eeke over geven aan zorg voor wezen. Wie
daarvoor geeft, heeft zijn:
gelt, op Winst gestelt
…
God geeft het weer
…
Hier en na desen623
Ruim 100 jaar later gebruikt de dichter Jordens ook termen voor liefdadig geven, die hij
ontleent aan financiële transacties. Hij schetst de hemelse beloning voor de giften aan het
Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis in Amsterdam als volgt:
Gij, die Jehovah leent, Hem van uw goed vereert,
Drijft wissen handel op het Rijk der zaligheden
….
Gij wisselt aardschen schat, vergankelijke stof
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Voor ’t eeuwig dierbaar goud van ‘t hoogste Hemelhof624
Resumerend, de termen hemel en eeuwig leven hebben een breed scala aan verwante
beelden: oogst hierboven, ‘s hemels zalen vrij van kwalen, hemelrijk, hemels troon, ‘s
hemels plein, koor der hemelingen, rijk der zaligheden en hoogste Hemelhof. Deze beelden
worden zonder verdere uitleg gebruikt in de veronderstelling dat ze de tijdgenoot volstrekt
duidelijk zullen zijn.

5.1.4.4

Christelijke liefdadigheid

De beloning voor liefdadig geven wordt in enkele opschriften uitgedrukt in christelijke
termen, die niet expliciet naar een leven na dit leven verwijzen. Het opschrift op een
weeshuis te Buren (Gld) memoreert de stichting van dat huis door prinses Maria van Buren
(zuster van prins Maurits). De tekst roept op zich ook om behoeftige wezen te bekommeren
en verwoordt de beloning aldus:
Bethoent … U christlick milt hert, doet avgmentatie
Godt sal v geven syn ewige gratie625
Op het Portugees-Joods Oude Mannenhuis in Amsterdam ‘Steunsel of staf der Oude
Mannen’ staan vergelijkbare termen:
Des Hemels gunst bestraalt en zegent en behoedt
Die d’oud bejaarde Lién staâg ondersteunt en voedt626
Het opschrift in het Heilige Geest Weeshuis in Rotterdam gebruikt voor liefdadig geven de
term ‘woeker’ om het uitlenen aan te duiden, maar zonder financieel onderpand:
Dus woeckert men den Heer, dit’s offerhande
Den gever krijgt den Heyligen Geest te pande627
In zijn bijdrage bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis te
Amsterdam gebruikt Nieuwland de termen lenen en loon met de volgende bewoordingen.
Wie armen weldoet, leent aan God!
Hem wacht een loon, van hoger waarde
Dan al de schatten van deze aarde,
‘t Volmaakt en eeuwig heilgenot628
Gods genade, de Heilige Geest als onderpand, volmaakt en eeuwig heilgenot, voor
tijdgenoten zijn dat beloningen met eeuwigheidswaarde, die het nastreven meer dan waard
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zijn. Ook de dichter Schelte appeleert hieraan in zijn gedichten over het Oude Vrouwen
Huys te Amsterdam. Hij formuleert het beloningsperspectief dat mensen met hun giften
nastreven in het hiervoor al aangehaalde gedicht met de term ‘hemel-driften’.629

5.1.4.5

Tijdsaanduidingen in christelijke termen

In het onderzoek worden voorts opschriften aangetroffen die een tijdsaanduiding
geven voor de beloning voor liefdadig geven. Enkele daarvan bevatten een inhoudelijke
kwalificatie. Het opschrift op het Sacramentshuis in Dordrecht citeert Psalm 41:2
WEL DIEN DIE HEM DES NOOTDRUFTIGHE AENNEEMT:
DIEN SAL DE HEERE VERLOSSE INDER BOOZE TYT630
Dezelfde tekst staat in het Latijn op het Swigtershofje in Amsterdam.
IN DIE MALA LIBERABIT EUM DOMINUS631
Het opschrift in de Dorpskerk te Mijnsherenland bespreekt de verantwoordelijkheid van
wie de zegen heeft van tijdelijke goederen om daarmee de arme bij te staan. Daarop volgt
een waarschuwing aan wie zich daaraan onttrekt:
Die sulcx weygert en hem gaet keere
Van ’t schreijen der armen en de liefde faelt
Sijn rekeningh sal swaer sijn ’t slot te meere
Want hy weynich schult sal hebben betaelt632
In een opschrift in het Weeshuis der Collegianten te Amsterdam wordt het tijdstip van de te
verwachten beloning eenvoudig verwoord:
Bij ons uw gelt
op winst gestalt
Is buiten Vrese
God geeft het weer
En nog veel meer
Hier, en na desen633
Min of meer in dezelfde geest is de te verwachten beloning voor liefdadig handelen onder
woorden gebracht in een opschrift in het Oude Vrouwen Huys te Amsterdam:
Elk wagt van zyn talent, de renten t’zyner tyd634
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Bij de totstandkoming van hetzelfde tehuis schreef de dichter Schelte over een te
verwachten beloning. Hij neemt een voorschot op de gunstige uitkomst:
Nooit zetten geeveren hun geld uit, met meer voordeel,
Want baremhertigheid, zal roemen in het oordeel635
Bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis formuleert Jordens de
gedachte van beloning in calculerende termen. Bij het geven voor behoeftigen mag men
weten:
Een penning, in zijn’naam, geschooten aan zijn leden,
Schat Hij, ten rekendage, als een talentpond zwaar636
Hemelse beloning voor liefdadig geven ten behoeve van armen komt in de opschriften
in dit onderzoek in veelkleurige bewoordingen voor: boze tijd, kwade dagen, het slot,
ten rekendage. De strekking is dat geven voor behoeftigen beloond zal worden in het
hiernamaals, naar verwachting zelfs royaal beloond. Sommige opschriften bezigen termen
die wijzen op een oordeel of een afrekening. Wie echter gegeven heeft voor de arme, mag
op een positieve uitkomst rekenen.

5.1.5

Hemelrente, gelovig en rationeel

In deze paragraaf worden de teksten uit de opschriften en geschriften bezien met de
focus op financiële terminologie. In de verzameling staan zes teksten die godsdienstige
termen gebruiken en de lezer een rationele afweging voorhouden. Zo gaf het Boter- en
Broodhuisje te Groningen in overweging, dat aalmoezen geven en gerechtigheid plegen
het eeuwige leven in God doen beërven. De concluderende aanbeveling om gericht op dat
doel te handelen, luidt:
Gedenckt den armen in uw testamenten,
Want Ghy en hebt geen beter renten637
De Dichter des Vaderlands Jacob Cats concretiseert in het al eerder aangehaalde leerdicht
zijn advies:
Siet na den rechten eys uw sinnen in te prenten,
Dat geldt, dus uytgeleydt, u geeft de beste renten:
Ghy hebt des vaste borght, ghy hebt ja seker pandt,
Ghy hebt een wissel-brief van Godes eygen handt.
Slaet hier geen twijffel aan, ghy moogt u des betrouwen,
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Want in den hemel selfs wert hier van boek gehouwen638
Het klinkt als een prospectus bij de uitgifte van aandelen: uitstekend rendement,
betrouwbare partner, die persoonlijk betrokken is, gerenommeerde administratie. De wezen
uit het Weeshuis der Collegianten kiezen een directere terminologie om op vergelijkbare
wijze te pleiten geld in hun weeshuis te investeren:
Bij ons uw gelt
Op winst gesteld
Is buiten Vrese
God geeft het weer
En nog veel meer
Hier, en na desen639
De wezen in Rotterdam gebruiken wat meer bedekte termen wanneer de dichter Zas hen
het beroep op liefdadige giften als volgt laat verwoorden.
Sta gy ons by, gesegende van goeden;
Uws weeldes walg640 wil ons in nooden voeden.
Wy groeyen vast in tal en last, ons klagen
Moet yedereen ten deel ook helpen dragen;
Dus woeckert men den Heer, dit ’s offerhande
Den gever krijgt den Heyligen Geest te pande641
De lasten moeten verdeeld worden en wie geld geeft ten behoeve van deze wezen, leent
tegen rente aan de Heer. Het gebruik van de term woeker geeft aan dat een hoge opbrengst
verwacht mag worden. De Heilige Geest krijgt men als onderpand. Manneke tekent hierbij
aan dat na de Reformatie de particuliere giften voor het Heilige Geest-Huis beduidend zijn
afgenomen. Deze giften blijken minder nodig, omdat aan het eind van de zestiende en in
de zeventiende eeuw de inkomsten uit onroerend goed voor het Heilige Geest-Huis hoger
zijn dan de uitgaven.642
De Amsterdamse dichter Schelte, van wie al verschillende ‘rijmwerken’ zijn aangehaald
over de erfenis van Barent Helleman, gebruikt in een van zijn gedichten ook het beeld van
lenen. Een mens leent zijn ziel van de Schepper en geeft die bij overlijden als het ware
weer terug. Evenzo is het legateren van bezit ook een vorm van teruggeven aan “die ’t hem
eerstmaal gaf”.643 Schelte’s calculerende conclusie over die wederkerige leen:
Nooit zetten geeveren hun geld uit, met meer voordeel644
Dit is geen incidentele retorische uitglijder of dichterlijke overdrijving. Dat is te zien in teksten
bij woorden, gesproken en geschreven bij de viering van het eeuwfeest van het Diaconie
Oude Vrouwen en Mannen Huis in 1783. Dominee Cuperus uit Amsterdam maakt deel uit
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van de commissie die de herdenking voorbereidt. Hij spreekt ook de herdenkingsrede
uit. Deze rede is uitgegeven. De bundel bevat een voorwoord, dankwoorden aan de
gevers (‘weldoeners’) en de tekst van enkele gezangen, die de 653 bewoners645 van het
Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis na het voor hen aangerichte feestmaal zingen.
In deze teksten komen woorden voor die refereren aan investeringen, rente, winst en
vermogensrendement. Jordens schrijft onder meer “Aan de weldoeners” over hun giften
ten behoeve van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis:
Het offer uwer liefde om hoog, tot God geklommen
En de uitgaave in uw’ schoot, met woeker, weêrgekeerd
Gij, die Jehova leent, Hem van uw goed vereert
Drijft wissen handel op het Rijk der zaligheden.
Gij maakt den Heilvorst, op zijn woord, uw schuldenaar:
Een penning, in zijn’ naam, geschooten aan zijn leden,
Schat Hij, ten rekendage, als een talentpond zwaar.
Dit heet uw goed’ren tot de grootste winst besteeden
Gij wisselt aardschen schat, vergankelijke stof,
Voor ‘t eeuwigdierbaar goud van ‘t hooge Hemelhof
Gelukkigen! hoe dijgt uw uitgezet vermogen!646
Geven voor de zorg aan ouderen blijkt met een naadloze overgang in godsdienstige en
financiële termen te worden verwoord. Net als in de eerder vermelde teksten wordt hier
het geven voor de zorg aan behoeftigen voorgesteld als een uitstekend renderende
investering. Het is godsdienstig en financieel-rationeel gezien in alle opzichten de beste
keuze. Alle partijen worden er beter van.
De teksten in deze paragraaf laten zien dat godsdienstige en financiële terminologie in
de Republiek moeiteloos samengaan. Dat geldt voor de hele zeventiende en achttiende
eeuw. De teksten op het Huiszittenhuis te Amsterdam en het Boter-en Broodhuisje in
Groningen dateren uit het begin van de zeventiende eeuw. De viering van het eeuwfeest
van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis van Amsterdam vindt plaats in 1783. De
financieel getinte terminologie wordt zonder nadere verklaring gebruikt. De schrijvers van
deze teksten weten dat hun publiek ze zonder meer zal kunnen plaatsen en begrijpen.

5.1.6

Aansporing

Vierentwintig teksten in opschriften en geschriften zijn te lezen als een goede raad of
morele aanbeveling tot continue liefdadigheid. Sommige stellen een met name genoemd
persoon hierbij als voorbeeld. Zes teksten geven rationele overwegingen om geld voor
armenzorg te geven, bijvoorbeeld ‘een goede rente’. Twaalf teksten spreken de lezer in de
gebiedende wijs aan. In deze paragraaf passeren zestien teksten de revue waarin zowel de
belofte van beloning, als een oproep tot voortgezet geven voorkomt.
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Op het Boter-en Broodhuisje tegen de Martinikerk in Groningen heeft een tekst gestaan die
het accent legt op aalmoezen geven en daarmee gerechtigheid plegen. Door de plaatsing
boven de plek van uitdeling naast de kerk, is het een publiek opschrift dat door de kracht
van herhaling aanspreekt. De herinnering aan testamenten als middel en uitzicht op rente
maakt de tekst des te concreter.647
De tekst van het opschrift op het weeshuis te Buren spreekt over:
Te stichten …
Dit Weeshvis om daer in gestadich
d’Arme weese te geven alimentatie
Bethoent oock leser tot dese fundatie
U christlick milt hert, doet avgmentatie
Godt sal v geven syn ewige gratie648
Het woord ‘gestadich’ legt de basis voor de oproep aan de lezer voortdurend haar of zijn
verantwoordelijkheid na te komen met Gods ‘ewige gratie’ als beloning.
In een tekst in Mijnsherenland geeft het begrip ‘rentmeester’ al een zekere permanentie
weer. De urgentie van een positieve keuze zich als rentmeester te gedragen, wordt
benadrukt door in geval van weigering het tegendeel van beloning voor te houden:
Die sulcx weygert en hem gaet keere
Van ’t schreijen der armen en de liefde faelt
Sijn rekeningh sal swaer sijn ’t slot te meere
Want hy weynich schult sal hebben betaelt649
Kort gezegd: daarop zal worden afgerekend. Men heeft het zelf in de hand hoeveel schuld
moet worden betaald. De oproep is: bedenk dit, handel ernaar en blijf (royaal) geven. Dat
ligt in lijn met de oproep van de burgemeester van Dokkum ten behoeve van de armen:
DEELT RYCKLICK UIT EN WAGT EEN HEMELSCHE BELONING650
Alleen door de vermelding ‘burgemeester’ is vast te stellen dat deze tekst niet uit kerkelijke
bron afkomstig is.
Cornelia Quack in Vlissingen is de enige in de 37 opschriften in dit onderzoek die zich
direct tot de lezer richt: “Dits myn Auys”.651 Anders gezegd: zo denk ik erover en daarom heb
ik gedaan wat ik gedaan heb. Impliciet vraagt het opschrift van de lezer een reactie op de
vraag: en wat doet u?
De aalmoezeniers in Enkhuizen willen de arme beschermen tegen gebrek “dat daghlycx
meer en meer knaecht tot verr’int gebheent”. Hun pleidooi is duidelijk: laat wie het op aarde
goed heeft, ons aalmoezeniers dan ook in staat stellen de arme te helpen.652
Jacob Cats herinnert eraan dat men met enige regelmaat bestedingskeuzes maakt. Aan
die beslissingen komt dubbel gewicht toe. De behoeftige hoort tot de leden van Christus
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en daarnaast is te bedenken dat goede daden jegens de arme worden bijgehouden in de
hemelse boekhouding:
… in den hemel selfs wert hier van boek gehouwen653
De wezen van het Heilige Geest Weeshuis in Rotterdam roepen iedereen op hun last te
helpen dragen. Zij voeren hun strijd ‘om honger uit te bannen’, maar hebben daar de hulp
van “gesegende van goeden” bij nodig. Daarom doen ze een beroep op bijstand:
Wy groeyen vast in tal en last, ons klagen
Moet yedereen ten deel ook helpen dragen654
Hun Amsterdamse lotgenoten zien dat net zo. Zij leggen in hun pleidooi een nog directer
verband met christenplicht en bevelen de lezer aan zijn investering – jegens God – op peil
te houden:
Ay, zorg niet, dat de schatten mindren,
Die gij aan God op woeker geeft655
Andere wezen, ook in Amsterdam, roepen op te blijven geven, want zij hebben daar nu wat
aan en de gever zelf mag nog meer ‘return on investment’ verwachten:
Bij ons uw gelt
Op Winst gestelt
...
God geeft het weer
En nog veel meer
Hier, en na desen656
Het pleidooi van de wezen in de tekst van het opschrift in de Grote of St. Bavokerk in
Haarlem is één aanhoudend pleidooi om aalmoezen en milde giften, waarbij de gever zijn
gift in perspectief van de eindigheid van het leven<> moet bezien:
Alleen het geen gij Geeft,
dat Blijft u als gij sterft657
Voor de opschriften op zowel het Anthonie Grill-hofje als het Van Brants-Rushofje geldt,
dat de opstellers hiermee de lezer tot navolging van hun daden oproepen. Daarbij wordt
niet gedacht aan het ook zelf stichten van een hofje, maar “geloof tonen door werken” en
“volgen in deugden”.658
Een van de teksten van de dichter Schelte zwaait lof toe aan de “Godvrugt’ge
Overheen” die de godsdienst zijn toegewijd en stad en staat in stand houden. Hij vraagt
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hun het gedenkbord voor Helleman en zijn gift te gedogen, want Helleman heeft de
diakenen een substantiële gift geschonken. Dit verzoek heeft ook een verder liggend doel:
Zoo word de aanschouwer, … door’t zien, geport tot geeven659
Met andere woorden, met uw instemming plaatsen wij hier een gedenkbord, want dat zal
naar onze verwachting bevorderlijk zijn voor de fondsenwerving.
De tekst op het opschrift in de wachtruimte van het Rooms Catholijck Oude Armen
Kantoor bevat vier regels met een boodschap voor de ontvangers van armenzorg en
vervolgens vier regels voor degenen die daaraan bijdragen:
Draagt zorg, ô Armen, dat ge elkaêr hier dringt noch stoot:
Zijt stil: misleid ons niet door onrechtmaatig klaagen
Tracht ons, naar waarheid, uw behoeften voor te draagen
En dankt uw’ God! Hij is’t die u bezorgt in nood.
En gij, Beschouwers! Deelt ge in’s Hoogsten zegeningen
Vertroost dan de Armoe’ die om uwen bijstand schreit!
Ontsluit uw milde hand, opdat Barmhartigheid
U plaatse in’t zalig choor der blijde hemellingen660
Zorg voor de armen is (mede) een private taak, waarvoor de actoren regels stellen aan
de armen. De arme begunstigden wordt een lering in godsdienstige taal voorgehouden:
dankt God, want uiteindelijk is Hij het die helpt! Het bijdragen in de financiering wordt
voorgesteld als christenplicht, waarvoor een beroep op dankbaarheid van de burgers mag
worden gedaan. Deze burgers dienen te beseffen dat bezit in wezen is “delen in ‘s Hoogsten
zegeningen”. Op betoonde milddadigheid volgt bovendien een hemelse beloning. En dat
geeft alle reden tot een aansporing te blijven geven.
De teksten bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis te
Amsterdam bevatten, hoewel voor deze specifieke gelegenheid opgesteld, elementen van
een aansporing tot voortgezet geven. In de rede tot de ‘weldoeners’ schrijft Jordens onder
meer:
Drijft wissen handel op het Rijk der zaligheden
Gij maakt den Heilvorst, op zijn woord, uw schuldenaar
…
Dit heet uw goedren tot de grootste winst besteeden.661
Bij dezelfde gelegenheid wijst Pieter Nieuwland zijn lezers op hun eigen positie, op de
arme oude broeders (en nog veel meer ongenoemde zusters) en op degenen die zich
inzetten om hen te helpen. Zij kunnen het niet alleen. Er wordt daarom solidariteit in het
geven gevraagd:
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En gij, die u gezegend ziet
Met overvloed van aardsche goedren,
Slaat de oogen op uw arme broedren,
Die Jesus in zijn plaats hier liet!
Helpt ook den last een luttel dragen
Van hun, die d’ouden stok hier schragen662
Samenvattend is hier te concluderen dat met enige variatie in sterkte vrijwel alle
aangehaalde teksten van opschriften het karakter hebben van een aansporing, ja zelfs
van ‘porren’ tot geven; voortdurend geven, ten behoeve van de nooddruftige. Daarvoor
worden gedachten in overweging gegeven. Daarvoor kan men het advies volgen van een
weduwe in Vlissingen tot de burgemeester van Dokkum, die “deese steen liet houwen,
opdat men werken doe die nimmer meer berouwen”.663 Van tal van rijke mensen is de
naam voor eeuwig in steen gebeiteld. Zij zijn ten voorbeeld gesteld om de geldstroom
voor liefdadigheid gaande te houden. In andere gevallen zijn het de bewoners zelf (met
name wezen) of tekstschrijvers die – zover nog nodig – het besef levend houden dat er veel
gegeven moet worden. Deze communicatie over liefdadige giften heeft als voornaamste
doel de financiering van armenzorg op gang te houden.

5.2

Analyse van preken en verklaringen van de Heidelbergse Catechismus –
methodologie

De keuze voor preken en in het bijzonder preken over de Heidelbergse Catechismus is
op de volgende overwegingen gebaseerd. Verschillende auteurs hebben erop gewezen
dat de prediking in de kerken een belangrijke plaats heeft in de periode 1600-1800.664 De
graad van kerkelijkheid ligt in deze periode hoog, al zijn er geen precieze betrouwbare
cijfers bekend over het aantal kerkgangers per zondag. Preken kunnen worden beschouwd
als massacommunicatiemiddel. Er zijn tussen 1600 en 1800 ook massa’s preken
gecommuniceerd. Een voorzichtige, beredeneerde, schatting levert voor de Republiek 32
miljoen preken buiten de kerkelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren.665 Een
andere beredeneerde schatting komt tot een veel hoger getal. Beutel heeft (voor Duitsland)
becijferd dat predikanten in de periode 1550-1650 per jaar 200 preken schreven en
hielden.666 Groenhuis schrijft over de predikanten in Nederland vóór 1700: “Als dienaren des
Woords beklommen zij twee, soms driemaal op één zondag de kansel … Op verschillende
plaatsen werd in de week ook nog enkele malen gepreekt”.667 Hij vermeldt een aantal
van “naar schatting 1200 Gereformeerde predikanten”.668 Aannemend dat Nederlandse
predikanten niet voor hun Duitse collega’s onderdeden, levert dat 1.200 x 200 preken =
240.000 preken per jaar. Dat zou over een periode van 2 eeuwen 240.000 x 200 = 48 miljoen
preken opleveren. Een (zeer klein) deel van de preken is in druk uitgegeven. Dat gebeurde
“op veler verzoek” en vaak “onder toevoeging van enkele aantekeningen en verklaringen”.669
De Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619 nam de Heidelbergse Catechismus aan

138

als een van de belijdenisgeschriften van de Nederduits Gereformeerde Kerk. Keurvorst
Frederik III van de Palts had in het midden van de zestiende eeuw opdracht gegeven
een catechismus op te stellen, bedoeld voor geloofsonderricht. De jonge theologen
Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus van de Universiteit van Heidelberg werden met
deze opdracht belast. Het resultaat is een geschrift geworden, waarvan Graffmann stelt
dat het door zijn brede verbreiding en toepassing in vele Duitse landen, de Republiek en
– later – de Verenigde Staten en Hongarije “das gesamte Volksleben, vor allem in Holland
… aufs tiefste geprägt [hat]”.670 De Heidelbergse Catechismus vormt de neerslag van hoe
de Gereformeerde Kerk de Schrift verstaat en op het leven van de individuele gelovige
toepast. De catechismus is onderverdeeld in 52 stukken, die zondagen worden genoemd.
De zondagen zijn onderverdeeld in vragen en antwoorden. De vraag-en-antwoordstructuur
van een catechismus leent zich goed om leerstellingen te behandelen en is behulpzaam
bij het memoriseren. Het aantal van 52 zondagen maakt het voor de hand liggend om
elke zondag in een kerkdienst (veelal de middagdienst) een zondag te behandelen. Deze
vraag-en-antwoordstructuur wordt door schrijvers van stichtelijke lectuur op hun beurt
toegepast om de catechismus nader te verklaren en gedetailleerd uit te leggen. Met een
keur van Bijbelteksten onderbouwen zij de juistheid van de gereformeerde leer en tonen
de dwalingen aan van anderen; vooral die van papisten, mennisten en socinianen.671 De
Heidelbergse Catechismus is niet alleen geschreven om de geloofsleer te verklaren, maar
ook om aanwijzingen te geven voor de dagelijkse praktijk van het leven als gelovige. Naast
preken over de zondagen van de Heidelbergse Catechismus zijn er vele catechetische
werken en verklaringen gepubliceerd. De preken en verklaringen van de Heidelbergse
Catechismus zijn voor de predikanten van de Gereformeerde Kerk een belangrijk middel
geweest om invloed uit te oefenen op het geloven en leven van de kerkleden. Het is niet
bekend welk percentage van de eerder becijferde aantallen preken gewijd is aan de
Heidelbergse Catechismus. Het lijkt een aanzienlijk getal te zijn, want in 1741 vraagt Van
den Honert zich af, ziende de reeks boeken die de laatste halve eeuw:
over Godgeleerde Stoffen, in de Nederduytse Taal, syn uytgekomen … of men een
eenig soort van Schrivten vinden sal, welkers getal sal kunnen halen by dat der
Vraag- en Antwoord-Boeken, of Boekjens, insonderheid gerigt ten Leidrade van
het onderwys en ondersoek der geener, die sig tot het Lidmaatschap der Kercke
… wenschen te begeven.672
Deze auteur heeft weliswaar geen bezwaar tegen de inhoud van de boeken op zich, maar
vindt dat ze zodanig geschreven zijn “dat sy wel vrundelik hadden mogen worden afgeraden
… of beter souden geschreven en uytgegeven syn, soo de Schryvers het voornemen … wat
langer overdagt hadden”.673 Zijn eigen publicatie is dan ook niet zomaar tot stand gekomen.
In de Voorreden aan den Christeliken Leser geeft Van den Honert, hoogleraar en predikant te
Leiden, in 117 punten een theologische en kerkpolitieke uiteenzetting, waarin hij teruggaat
tot de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619. Aan het slot schrijft hij, dat hij op het punt
stond zijn:
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arbeid liever den vergetenheid te willen overgeven, als het ongenoegen … nog
groter te maken. Beter, dagt my, soude het syn, het werk van een anderen kant
te beginnen, en liever te tonen waar in wy al, als waar wy niet overeenkomen.674
De meeste auteurs zijn minder uitvoerig in hun verantwoording. Zij hebben veelal de
opbouw van de geloofskennis van de “Heil en Troost-soekende Leser”675 voor ogen.
Tot de onderwerpen in de Heidelbergse Catechismus behoren de Tien Geboden. Twee
vragen en antwoorden bevatten specifiek tekst over ‘geven voor armenzorg’. De eerste is
zondag 38, waar vraag en antwoord 103 over het vierde gebod “Gedenk de sabbatdag”
luiden676:
Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk, dat de kerkedienst, of het predikambt,
en de scholen onderhouden worden, en dat ik, inzonderheid op den Sabbat, dat is,
op den rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen,
de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, enden armen
Christelijke handreiking te doen; ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van
mijn boze werken ruste, den Heere door zijn Geest in mij werken late, en alzo den
eeuwigen Sabbat in dit leven aanvange”.677 (onderstreping gfh)
Vraag en antwoord 111 over het achtste gebod “Gij zult niet stelen” uit zondag 42, luidt:
Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en
mag, bevordere; met hem alzo handele, als ik wilde, dat men met mij handelde;
daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddruftige helpen
moge.678 (onderstreping gfh)
Deze twee tekstfragmenten bieden een herkenbaar en afgebakend uitgangspunt om een
analyse uit te voeren naar de wijze waarop deze passages uit de Heidelbergse Catechismus
worden uitgelegd en toegepast met het oog op het dagelijks leven van de hoorders en
lezers. De analyse is gericht op de onderstreepte tekstgedeelten, omdat deze in lijn liggen
met liefdadig geven voor armenzorg.

5.2.1

Opzet van het onderzoek van de twee geselecteerde tekstfragmenten

Om teksten voor dit onderzoek op het spoor te komen is de website www.prdl.org
geraadpleegd. De Post Reformation Digital Library bevat duizenden titels van theologische
literatuur uit de periode na de Reformatie. Daaronder zijn ook preken over en verklaringen
van de Heidelbergse Catechismus. De website www.heidelbergsecatechismus.eu biedt
specifiek studiemateriaal aan over de catechismus. De site zelf is anno 2018 nog in
opbouw. De beheerder van deze website verzamelt echter al 20 jaar digitale werken over
de Heidelbergse Catechismus. Hij beschikt over een digitaal bestand met alle door hem

140

verzamelde preken en verklaringen die tussen 1600 en 1800 in Nederland zijn verschenen
en heeft het voor dit onderzoek belangeloos ter beschikking gesteld. Het bestand omvat
preekbundels en verklaringen over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus. Ze
zijn vrijwel alle geschreven door predikanten. Uit dit bestand van 42 unieke titels uit de
periode 1600-1800 komt in 34 boeken679 een passage voor waarin vraag en antwoord 103
en 111 aan de orde komen. Deze 34 titels zijn onderzocht met de volgende vragen.
1

Worden de passages “enden armen Christelijke handreiking te doen” en “opdat ik

2

Komt het begrip beloning aan de orde en zo ja hoe?

5.2.2

Algemene kenmerken van de onderzochte preken en verklaringen

den nooddruftige helpen moge” in de preek of verklaring besproken en zo ja, hoe?

Van de preken en verklaringen van de Heidelbergse Catechismus zijn de volgende
algemene en cijfermatige kenmerken te noteren. De 34 titels zijn als volgt gespreid naar
jaar van verschijnen. In de achttiende eeuw zijn ruim tweemaal zoveel titels verschenen als
in de zeventiende eeuw.
Tabel 7. Spreiding in tijd van titels van preekbundels over de Heidelbergse Catechismus
1601-1650

3

1651-1700

7

1701-1750

14

1751-1800

10

Van de 34 titels bevatten 10 specifieke preken over elk van de 52 zondagen en 24 bestaan
uit verklaringen. Qua vorm variëren de verklaringen van meer of minder uitvoerige betogen
tot een korte vraag-en-antwoordopzet dan wel een vraag-en-antwoordgesprek tussen
een Onderwijzer en Leerling.
Twee titels zijn uit het Hoogduits vertaald, enkele andere uit het Latijn om “het gemeyn”
toegang te geven tot de inhoud van deze boeken.
De plaats van uitgave laat de volgende spreiding zien.
Tabel 8. Spreiding van de plaatsen van uitgave van preekbundel over de Heidelbergse Catechismus
Amsterdam

9

Leiden

7

Utrecht

5

Rotterdam

4

Groningen

2

Den Haag, Dordrecht,

1

Enkhuizen, Leeuwarden,
Schiedam en Steenwijk
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Sommige predikanten hebben hun werk ter goedkeuring voorgelegd aan een of meer
hoogleraren in de Heilige Godgeleerdheid en geven daarvan blijk in het voorwoord. De
meeste publicaties bevatten een goedkeurende verklaring van hetzij de classis, hetzij
enkele collega-predikanten. Het opdragen van het werk aan de stadhouder, een andere
hooggeplaatste dan wel de plaatselijke of gewestelijke overheid is evenmin ongebruikelijk.
De geschriften waren veelgevraagd. Van zeven titels is een tweede druk verschenen,
van drie een derde en van drie andere een vijfde druk; van twee werken verscheen zelfs
een achtste druk. Het is niet bekend hoeveel exemplaren de oplage per druk is geweest.

5.2.3

Algemene inhoud en thematiek van de behandeling van het vierde en achtste
gebod in de context van de zeventiende en achttiende eeuw

De historicus Van Deursen heeft een selectie van verklaringen van de Heidelbergse
Catechismus over de De Tien Geboden in de 17e eeuw gepubliceerd.680 Hij zocht daarvoor
een tiental verklaringen van auteurs uit de zeventiende eeuw met een zekere spreiding in
de tijd. “Al die verklaringen weerspiegelen het leven van de eeuw waarin ze te boek gesteld
zijn”.681 Aan deze studie zijn enkele algemene punten over de Catechismusuitleg van het
vierde en achtste gebod te ontlenen, die licht werpen op de kerkelijke en maatschappelijke
context. Het vierde gebod heeft in de zeventiende eeuw tot vele en felle disputen geleid.
Is het sabbatsgebod gebaseerd op de schepping, omdat God op die dag rustte van zijn
scheppingswerk, of is het een zinvolle oude christelijke traditie, die gerespecteerd moet
worden? Hoewel de discussie fel gevoerd werd, leidde deze niet tot fundamenteel verschil
van opvatting over de zondag als rustdag.
De opvatting dat de geboden van God voor alle mensen gelden, leidt tot het formuleren
van een taak voor de overheid. Al zegt de tekst van de Catechismus dat niet met zoveel
woorden, het is in de zeventiende en achttiende eeuw ieder duidelijk dat de overheid tot
taak heeft een kader voor kerkdiensten te scheppen. Het is een zaak van de gelovigen
zelf of ze deze ook bezoeken. Zondagsarbeid is niet toegestaan als het de gebruikelijke
beroepsarbeid betreft, met uiteraard een uitzondering voor predikanten en kosters. Ook
werken van barmhartigheid in de zin van zorg voor behoeftigen zijn toegestaan. En omdat
vuur of een dijkdoorbraak geen zondag kennen (“sal naer ons tot ’s maendaghs toe niet
wachten”) en een vijand er niet mee wil rekenen, is arbeid in de zin van het bestrijden van
acuut gevaar ook op zondagen toegestaan.
Bij de tekst van het achtste gebod “Gij zult niet stelen” merkt Van Deursen op dat in
de zeventiende eeuw een bijna oneindige reeks vormen van diefstal en roof te noemen
is. Dat vindt zijn neerslag in de catechismusuitleg. De maatschappelijke context wordt
weerspiegeld in de thema’s die in de catechismusverklaringen van die tijd aan de orde
komen. Van Deursen meldt kinderdiefstal, die volgens velen in rooms-katholieke kring
zou voorkomen in de vorm dat kinderen tegen hun zin aan het gezag van de ouders
worden onttrokken en in kloosters worden opgenomen. Onder mensendiefstal komt af
en toe slavernij ter sprake. Niet elke predikant stelt dit aan de orde, maar bijvoorbeeld
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Pouderoyen en Smytegelt veroordelen slavernij als overtreding van het achtste gebod.
De veroordeling vanaf de kansel blijkt in de praktijk echter geen effect te sorteren; de
slavenhandel gaat door want “als dat nu eenmaal toch gedaan werd, waarom zouden dan
alleen de Nederlanders zich afzijdig houden? Een koopman moest in de behoeften van
de markt voorzien”.682 Andere predikanten stellen de rechtspraak aan de orde, die rijken
door langdurige en kostbare procedures in hun voordeel laten beslissen. Weer een ander
punt is het wel of niet mogen heffen van (woeker)rente op geleend geld; mag men van een
arme rente vragen en zo ja, hoeveel dan? Naast gierigheid en verkwisting wijst Van Deursen
ten slotte luiheid en de plicht tot arbeid aan als een maatschappelijk thema dat hij in vele
preken en verklaringen uit de zeventiende eeuw aantreft.
Zowel de verklaringen van, als de preken of leerredenen over de zondagen van de
Heidelbergse Catechismus zijn doorspekt met Bijbelteksten. Ze worden royaal aangevoerd
om de waarheid en de betrouwbaarheid van de weergegeven leerstellige beweringen te
bewijzen. “Bewijs’t mij” is de steeds terugkerende vraag van de Leerling. In de verklaring
van Venhuizen is een van de herhaaldelijk terugkerende vragen van de Leerling: “Wie zijn
hier ’t spoor bijster?”.683 Dat blijken als regel de papisten, mennisten en socinianen te zijn.
Het enkele feit dat in het antwoord een of meer verwijzingen naar Bijbelteksten of citaten
uit de Bijbel worden aangevoerd, is voldoende bewijs. Of het nu uitspraken van Jezus in
de Evangeliën, tekstfragmenten uit Spreuken of van de oudtestamentische profeten,
aanhalingen uit de Mozaïsche wetten of de brieven van Paulus en andere apostelen zijn
– het aanvoeren van een tekstfragment uit de Bijbel geldt als afdoende. Vragen als “Wat
wordt daar in die context mee bedoeld?” komen in deze zeventiende en achttiende-eeuwse
geschriften niet voor. Voor de opbouw van een betoog worden daarentegen de regels van
de logica strikt in acht genomen.
Ook het betoog bij het vierde en het achtste van de Tien Geboden is gelardeerd met
een scala aan Bijbelteksten. Bij de verklaring van het vierde gebod wordt de passage
“enden armen Christelijke handreiking te doen” door 75% van de uitleggers en predikanten
met dezelfde tekst onderbouwd. Dat is een aanhaling uit de eerste brief van Paulus aan de
Korintiërs:
Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven
weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de
verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.684
De context is een oproep van Paulus om, met het oog op de moeilijke situatie van de
christenen in Jeruzalem, te sparen met wekelijkse bijdragen. Elke week een klein bedrag
per individu kan leiden tot een substantiële som, die de apostel bij een te verwachten
bezoek aan Corinthe in ontvangst zal nemen en naar Jeruzalem zal brengen. De tekst, zoals
aangehaald, is in de Heidelbergse Catechismus – en daar niet alleen – gaan fungeren als
een sterk argument dan wel Bijbels voorschrift voor zowel de wekelijkse samenkomsten
op zondag, als voor het regulier collecteren voor behoeftigen. Daarnaast is de tekst een
voorbeeld van een appel tot christelijke solidariteit over landsgrenzen heen.
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Bij de behandeling van vraag en antwoord 111 over het achtste gebod is iets vergelijkbaars
waar te nemen. Ruim 25% van de auteurs in het bestand van preken en verklaringen haalt
de volgende tekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs aan: “Die gestolen heeft, stele
niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede
te delen dengene, die nood heeft”.685 Daarmee onderbouwen zij de catechismuspassage
“opdat ik den nooddruftigen helpen moge”. De reden van citeren is vermoedelijk eerder
ontleend aan instemming met de oproep tot arbeid en delen, dan aan de veronderstelling
dat al hun hoorders en lezers daadwerkelijk hebben gestolen.

5.2.4

Preken en verklaringen nader beschouwd

Nadere analyse van de 34 verklaringen en preken over de catechismusvragen 103 en 111
levert de volgende punten op. Zowel de passage “enden armen Christelijke handreiking
te doen” (antwoord 103 uit zondag 38), als “opdat ik den nooddruftige helpen moge”
(antwoord 111 uit zondag 42) krijgen relatief weinig aandacht in preken en verklaringen
vergeleken met de andere aspecten van beide catechismusvragen. Het dominante patroon
is, dat bij de behandeling van zondag 38 de meeste aandacht besteed wordt aan vragen
rond de aard van het houden van de sabbat als rustdag; het belang van de kerkdienst
en de facilitering daarvan door de overheid; het belang voor de individuele gelovige deze
kerkdienst bij te wonen en, in het verlengde daarvan, de gehele sabbat/zondag te besteden
aan geestelijke oefening. Ook het belang van de instandhouding van scholen krijgt veel
aandacht. Ze worden als regel onderscheiden in lagere en hogere scholen. De lagere zijn
volgens de meeste auteurs van belang om lezen en schrijven te leren, maar onderricht in
de basisbeginselen van het christelijk geloof mag zeker niet veronachtzaamd worden. De
hogere scholen dienen primair voor de opleiding tot het ambt van predikant en daarnaast
voor opleiding in de geneeskunde, rechten en talen. Zonder veel nadere toelichting zien de
auteurs van preken en verklaringen de instandhouding van de scholen als een taak van de
(christelijke) overheid.
Eerder is al aangegeven dat de preken en verklaringen bij de catechismustekst over
hulp aan de armen veelal Bijbelteksten ter ondersteuning aanvoeren. De predikanten
Salomon van Til en Petrus Curtenius geven een inhoudelijke uitleg. Van Til is van mening dat
mensen naar de kerkdienst moeten gaan om “het geven van aalmoezen; opdat de armen
en nooddruftigen neffens ons, zonder enige bekommeringe des gemoeds, de zelve ruste
genieten zouden”.686 Zijn collega Curtenius ziet nog meer redenen waarom men “naarstig
tot de Gemeente Gods komen moet … want:
1.

de Aalmoessen worden verzameld in de openbaare Vergaderingen.

2.

men hoort daar Gods Woord verkondigen, dat, op zoo veele plaatzen, de

3.

de openbaare Gebeden moeten ons verpligten, om niet harder te zijn jegens de

weldaadigheid aanprijst.
behoevtens van anderen, dan wij wenschen, dat God omtrent de onze zij.
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4.

de menigte der geenen die uitstrooien, strekt ons tot een spoor om dezelve

5.

en de Armen zelvs worden in staat gesteld, om op eene eerbaare wijze in de

natevolgen.
Heilige Bijeenkoomsten te verschijnen”.687
Impliciet geeft Curtenius aan dat de “Christelijke handreiking” bestemd is voor de armen
die in de eigen gemeente ter kerke gaan. Ouboter, die zijn “Aaneengeschakelde Verklaring
… met eenige tusscheningevoegde Aanmerkingen” eveneens in het jaar 1791 uitgeeft,
brengt dezelfde concentratie van begunstigden op de eigen gemeente expliciet onder
woorden. Men moet de kerkdienst bezoeken en “den armen aldaar christelijke handreiking
doen en dus zijne liefde, met de daad, aan de behoeftigen en ellendigen in de Gemeente,
blijmoedig en gewillig betoonen”.688
Ruim honderd jaar eerder heeft Ridderus in zijn “Seevenvoudige Oeffeningen over
de Catechismus”689 in de “Waerheyt-bevestigende” oefening naast 1 Korintiërs 16:2 ook
Deuteromium 16:16, aangewezen als reden om aan de armen christelijke handreiking te
doen. Daar is te lezen: “Men sal niet ledigh voor het aengesichte des Heeren verschynen”.690
Zijn collega Tiele verwijst naar dezelfde tekst, maar voegt ook vers 17 toe “een yder na
de gave syner hand”.691 Ook Reiners haalt deze teksten uit 1 Korintiërs en Deuteronomium
aan. Hij tekent bij deze laatste tekst aan dat het doen van een “Christelyke handreiking
waarschijnlijk ook op de sabbat geschiedt, omdat de Joden gewoon waren op hunne
feestdagen een gedeelte van hunne spyze aan den armen te zenden”.692
In zijn preek over zondag 38 behandelt Beukelman de plichten die het gebod meebrengt
met verwijzing naar een keur van Bijbelteksten zonder deze echter met zoveel woorden
te citeren. De uitdrukkelijke aanbeveling de armen christelijke handreiking te doen ziet
Beukelman in Hebreeën 13:16: “En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid
niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen”.693 Dat moet bescheiden,
blijmoedig, milddadig, meedogend, volvaerdig en volhardend gedaan worden. Elk van
deze houdingsaspecten voorziet hij van een Bijbeltekst, ook weer zonder deze met zoveel
woorden te citeren.694 Ook Barueth haalt deze woorden uit Hebreeën 13 aan. Hij vraagt
aandacht voor de context waarin de aangehaalde woorden voorkomen en wijst erop dat de
belijdenis van de mond hier direct verbonden is met de daad van liefdadig geven.695
Een eeuw eerder, in 1686, verwijst de Groningse predikant Martinus in zijn
veelgevraagde696 Grotere Catechisatie697 naar Jesaja 58:7 en 10, echter zonder deze tekst
met zoveel woorden te citeren. Zowel vanwege de inhoud als de context is een citaat hier
op zijn plaats. De profeet stelt de door God gevraagde levenshouding aan de orde en
schrijft:
Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen
in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees
niet verbergt? …. En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel
verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als
de middag.698
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In deze woorden krijgt de arme, ten behoeve van wie de catechismus christelijke handreiking
bepleit, reliëf als hongerige, dakloze, naakte of ‘uw vlees’: medemens. Andere predikanten
hebben in dit kader verwezen naar Mattheüs 25:31-46, het meest bekende Bijbelgedeelte
waar hongerigen, dorstigen, naakten, zieken, eenzamen en gevangenen voorkomen als
mensen in wie Christus zelf gerepresenteerd wordt.699
Belonen en beloning komen beide een keer voor in preken over zondag 42 bij de
bespreking van vraag en antwoord 111. In zijn preek over de passage “opdat ik den
nooddruftige helpen moge” typeert Philippus Lansbergius:
De christelijcke liberaelheyt ofte mildadigheyt …[als] een middeldeucht … tusschen
de gierigheyt ende verquistinghe, waer door wy ons gelt ende goet dieghene
gheven die het behoort ghegeven te worden … en dat niet op hope van so vele
wederom te krijgen ofte eenighe andere belooninge daervoor te ontfangen.700
Dit is een oproep tot liefdadigheid uit naastenliefde of in de woorden van Lansbergius
“de genegentheyt die wy hebben om onsen naesten te helpen”.701 Een honderd jaar later
formuleert Tuinman een omgekeerd perspectief. Met een reeks teksten uit het Oude en
uit het Nieuwe Testament toont hij aan dat het bijstaan van nooddruftigen een voorschrift
is. Hoe doet men dat? “Hier toe behooren alle werken van liefde en barmhertigheid,
na yders vermogen met milddadigheid: ’t geene God beloonen zal na de beloften en
toezeggingen”.702 Tuinman voert hierbij verschillende Bijbelteksten aan, zonder ze met
zoveel woorden te citeren. Hij verwijst onder andere naar een tekst uit Spreuken: “Die zich
des armen ontfermt, leent den Heere, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden”. Hier is het
schema te herkennen dat ook bij de teksten in opschriften voorkomt: liefdadig geven aan
behoeftigen – is een lening aan de Heere – en zal vergolden worden. Een bepaling van hoe
en wanneer de vergelding plaatsvindt, ontbreekt. Een preek uit 1786 geeft een aanduiding
van het tijdstip. In een leerrede over vraag en antwoord 111 wordt met instemming Efeziërs
4:28 aangehaald: “Die gestolen heeft, stele niet meer … opdat hij hebbe mede te deelen,
den geenen die nood heeft”. De predikant voegt hieraan toe: “Dat is aan God zoo byzonder
aangenaam, dat Hy dit zelfs ten geenen dage met naame noemen en roemen zal Matth.
25”.703 De woorden ‘ten geenen dage’ in combinatie met de verwijzing naar Mattheüs 25
maken duidelijk dat de predikant het Bijbelverhaal over het laatste oordeel in Mattheüs
25:31-46 op het oog heeft. In dezelfde preek roept hij zijn hoorders op de besteding van
hun geld kritisch te bekijken:
Wat zal ik zeggen van al het misbruik en verkwisting van Gods gaven? Wat wordt
‘er meenige stuiver (op dat ik niet zegge verkwist), te onbruike doorgebragt? …
daar men ze duizendmaalen nuttiger had konnen aanleggen, ook aan Armen!”.704
Hij eindigt zijn preek met de aanbeveling: “Zyt gy van God wat ruimer bedeelt, maakt daar
van geen misbruik, maar een goed gebruik, ook tot mededeelzaamheid aan den Armen,
om zoo Gode de Renten te geeven”.705 Het begrip rente wordt hier gebruikt in de zin van
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afdracht in plaats van verkrijging, zoals in alle andere teksten in de voorliggende studie.
Liefdadig geven is niet eindeloos. Van der Hooght maakt in zijn Grondige Verklaring
van de Catechismus een terughoudende kanttekening. Hij schrijft: “maar dat men all’het
overschot van onze nooddruft moet weggeven is ongegrond. Want dan was de fonteynader om te geven haast gestopt. Boven dit, leest men klaar dat men mag overhouden”.706
Als bewijsplaatsen voert hij onder meer aan dat Jezus na de wonderbare spijziging zijn
leerlingen opdraagt het overgeblevene te verzamelen “opdat er niets verloren ga”.707
Petrus Curtenius708, hoogleraar en predikant te Amsterdam, behandelt vraag en
antwoord 111 van de Heidelbergse Catechismus met een uitleg waarin de meeste aspecten,
die zijn collega’s slechts aanstipten, uitvoeriger aan de orde komen. Het is Gods wil dat er
op aarde altijd nooddruftigen worden gevonden. Dat is:
niet alleen, om die Nooddruftigen daardoor te oeffenen in de deugd van
nedrigheid, en van onderwerping aan ‘s Heeren wil, maar ook, om de vermogenden
te beproeven, wat gebruik zij van zijne zegeningen, ook ten aanzien der armen,
zouden maaken.709
Hij baseert dit – met andere auteurs – op Mattheüs 26:10: “Want de armen hebt gij altijd met
u, maar Mij hebt gij niet altijd”. Er geldt een basale eis voor christelijke mededeelzaamheid:
“dat eischt ook de billijkheid en rechtvaerdigheid, omdat men anders hun onrechtvaerdiglijk
zoude onthouden; hetgeen God hem zelv van onze goederen heeft toegelegd”. Immers,
bezit is mensen slechts toevertrouwd. Curtenius ziet de mensen als “Rentmeesters, die
de renten gemoedelijk moeten uitdeelen aan dezulken, welken de opperste Regeerder
denzelven heeft toegeschikt”.710 Mensen dienen te beseffen dat zij ook zelf aan de bedelstaf
kunnen geraken en dat wij als mensen feitelijk:
zelvs arm zijn, die alle oogenblikken Gods genade behoeven, wien wij dagelijks
om een stuk broods te bidden hebben, en Wien wij onze meeste dankbaarheid
bewijzen, door beoeffening van wèldaadigheid, als waardoor wij de meeste
gelijkheid met God hebben.711
Curtenius memoreert dat Jezus zelf arm is geworden, terwijl hij rijk was en zich bovendien
vereenzelvigt met de arme en behoeftige. Voor dat laatste voert Curtenius als Bijbeltekst
Mattheüs 25:35-40 aan met een concluderende toevoeging:
Van daar, het zeggen der Joodsche Meesters, dat ‘er drie dingen zijn, die de
waereld doen bestaan, de Wet, de Godsdienst, en de Weldadigheid’; dat er
een hemelsch brood bewaard wordt voor hun, die den armen van hun brood
gegeeven hebben; en dat de Wijn in Gods Paradijs voor den geenen geschikt is,
die de armen in hunnen dorst gedrenkt heeft.712
Om zijn bewijsvoering te versterken en te verbreden wijst Curtenius op het oude Athene,
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waar de Tempel der Barmhartigheid alleen mensen toeliet die de Raad voor ‘weldadig’ had
verklaard. De schande niet te worden toegelaten in de tempel wilde iedereen vermijden:
“Altemaal klaare bewijzen, hoe zeer men ten allen tijde de noodzaaklijkheid erkend heeft
van de schoone lievdepligt, DEN NOODDRUFTIGEN te helpen”.713 Liefdadig geven is met
andere woorden een universeel gevoelde noodzaak. Voor christenen en joden geldt een
beloning in het hiernamaals, voor anderen een sociale erkenning in het hier en nu.
In het betoog van Curtenius zijn enkele punten te onderstrepen. Er zijn nu eenmaal armen
en rijken, dat is een ordening van God. Rijken – en alle mensen – dienen te beseffen dat zij
in Gods ogen arm zijn. Bezit is hun toevertrouwd als aan rentmeesters met de verplichting
daarmee goed te doen. Het gaat er niet om rente te verwerven, maar de rente uit te delen
aan behoeftigen. Zulk delen kan leiden tot een ontmoeting met Christus. Curtenius wijst
expliciet – als het ware na het inprenten van eigen armoede – een beloning aan voor wie
armen brood geeft en dorstigen te drinken: analoog aan het liefdadig handelen in dit leven
staan hemels brood en paradijselijke wijn de liefdadige gever in het leven na dit leven
te wachten. Brood en wijn zijn voor christenen ook de elementen in de viering van het
Avondmaal.

5.2.5

Resumé van preken en verklaringen van de Heidelbergse Catechismus

Liefdadig geven voor armen komt in de tekst van de twee catechismusvragen in de
voorliggende studie expliciet aan de orde. Des te opmerkelijker is het dat het thema
liefdadig geven voor behoeftigen relatief kort besproken wordt, zowel in preken als in
verklaringen. De theologische vragen over de aard van de sabbat en de verhouding tot de
zondag krijgen veel aandacht. Daarnaast domineren praktische vragen over de besteding
van de zondag, respectievelijk het streng eerbiedigen van de zondagsrust. Een breed
spectrum van mogelijke vormen van diefstal komt aan de orde in de bespreking van het
verbod te stelen. Voor beide besproken geboden geldt dat tot in detail en met naam en
toenaam overtredingen worden aangewezen. Degenen die zich daaraan schuldig maken,
worden expliciet genoemd. Doorgaans zijn dat de papisten, vaak ook de mennisten en de
socinianen. Als de oproep tot geven ten behoeve van armen aan de orde komt, voeren
de meeste auteurs, zowel in preken als in verklaringen, om te beginnen een of meer
Bijbelteksten aan. Ze gebruiken deze om – veelal zonder verdere uitleg – de waarheid of
evidentie van de oproep tot milddadigheid te bewijzen. Voor beide catechismusantwoorden
geldt dat één Bijbeltekst in de uitleg domineert. Voor de christelijke handreiking aan armen
(antwoord 103) is dat 1 Korintiërs 16:2, waar opgeroepen wordt op elke eerste dag der week
iets terzijde te leggen voor een collecte ten behoeve van armen in Jeruzalem. Voor de hulp
aan nooddruftigen (antwoord 111) is dat de oproep uit de brief aan de Efeziërs 4:28 om uit
de opbrengst van arbeid aan anderen mee te delen (en niet meer te stelen).
Enkele auteurs geven reliëf aan de armen door hongerigen, dorstigen, mensen zonder
onderdak of kleding te benoemen. Sommige anderen concentreren hulp aan armen vooral
op hulp aan de armen in de eigen gemeenschap. Het doel is in dat geval dat ook zij deel
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kunnen hebben aan de kerkdiensten en de zondagsrust.
Een enkele auteur wijst erop dat wie bezit heeft, dat toevertrouwd heeft gekregen. Hij
is slechts rentmeester en in Gods ogen eveneens arm. Dat besef mag voor hem reden zijn
om mild te geven voor behoeftigen.
Het begrip beloning komt op twee manieren voor in de teksten van preken en
verklaringen. Enerzijds als oproep te geven zonder daar beloning voor te verwachten;
anderzijds komt meermalen naar voren dat God de liefdadige gever zal belonen. Curtenius
benoemt dat als enige auteur in de voorliggende studie concreet: wie de arme brood
geeft, staat hemels brood te wachten en wie een dorstige arme te drinken geeft, mag in
Gods paradijs wijn tegemoet zien.714 Geven ten behoeve van armen wordt, analoog aan een
Bijbeltekst uit Spreuken,715 als lenen aan God aangeduid. Daartoe wordt opgewekt met de
belofte van vergelding van Gods kant.

5.3

Opschriften en preken vergeleken

In de voorgaande paragraaf is vastgesteld dat in de onderzochte preken en verklaringen
het thema liefdadig geven ten behoeve van armen relatief weinig aandacht krijgt. Dat
is opmerkelijk, omdat in de catechismuszondagen 38 en 42 fragmenten voorkomen die
met zoveel woorden hulp aan armen en nooddruftigen aanbevelen. De overige aspecten
in de beide zondagen over wat men als gelovige dient te doen en na te laten, worden
door de predikanten en auteurs uitvoerig, met precisie en oog voor leerstellig en praktisch
detail uitgewerkt. Waarom gebeurt dat niet op het punt van hulp aan de armen? De
aanknopingspunten zijn in de teksten aanwezig. Gezien vanuit de strekking van de teksten
in opschriften heeft deze vraag twee lagen. De eerste betreft de oproep tot hulp aan
de arme. De Heidelbergse Catechismus formuleert deze hulp als een christenplicht. In
deze studie is vastgesteld dat de financiering van armenzorg in de Republiek voor een
substantieel deel uit privaat en levend geld komt. Het zou in de lijn der verwachting
liggen dat ook dit aspect van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid in de prediking
en in de aanwijzingen voor christelijk leven aan de orde zou komen. De tweede laag
betreft het beloningsperspectief dat in opschriften expliciet en in de onderzochte preken
vrijwel niet voorkomt. Predikanten en auteurs wijzen op tal van punten, bijvoorbeeld de
zondagsrust, met grote zorgvuldigheid en detaillering afwijkingen van de rechte leer en
de juiste levenswijze aan. Het zou daarom geen verbazing wekken als het beloningsaspect
in opschriften, dat meer bij de katholiserende geloofspraktijk dan bij de protestantse
geloofsleer lijkt aan te sluiten, kritisch zou zijn behandeld. Hoe is het te verklaren dat dit
niet gebeurt in de onderzochte preken?
De eerste en meest voor de hand liggende verklaring is dat de predikanten en auteurs
geen aanleiding zien zaken, die voor hen en hun publiek vanzelf spreken, nog eens nader
uit te leggen. Wat algemeen bekend is en breed wordt gedragen, behoeft geen nadere
uitleg. Deze opvatting zou verklaren waarom een aantal predikanten en auteurs de plicht
tot hulp aan de armen wel memoreert, maar daarbij volstaat met het verwijzen naar de
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Bijbeltekst die hieraan ten grondslag ligt. Het is in voldoende mate overtuigend wanneer
aangetoond wordt dat een algemeen aanvaarde praktijk gedragen wordt door de leer van
de Heidelbergse Catechismus en dat die, op haar beurt, rust op de tekst van Gods Woord.
Met deze ‘vanzelfsprekendheids-hypothese’ hangt een tweede verklaring samen. Het doel
van de prediking en van verklaringen van de geloofsleer gedurende de zeventiende en een
groot deel van de achttiende eeuw is het aantonen en bevestigen van de rechte leer zoals
aangehangen door de Gereformeerde Kerk. Dat gebeurt door een minutieuze uitleg van
de Heilige Schrift, waarin de juistheid en het Bijbels karakter van die leer werd bewezen.
En in het verlengde daarvan volgt het geven van zeer gedetailleerde aanwijzingen voor
het rechte leven als (calvinistisch) gelovige conform deze leer. Deze verklaring vindt
steun in de analyse van Bosma. In zijn studie over de doorwerking van de Verlichting in de
Nederlandstalige prediking in de achttiende eeuw analyseert hij de preekstijl. Hij stelt dat
van 1600 tot circa 1750 de prediking wordt gekenmerkt door een letterlijke uitleg van de
tekst, woord voor woord, gepaard gaande met een uitvoerige verdediging van de – voor waar
en te verdedigen gehouden – leer van de kerkelijke richting van de betreffende prediker.716
Deze verklaring is te typeren als ‘rechteleer-hypothese’. In beide verklaringen blijft evenwel
de vraag onbeantwoord wat de predikers en auteurs vinden van het beloningsperspectief
dat in opschriften voorkomt. Sommige opschriften bevinden zich in kerken; ze kunnen de
predikanten moeilijk zijn ontgaan.
Een derde verklaring, die ook op het punt van de rechte leer aangrijpt, is wat speculatief
van aard. Deze verklaring veronderstelt een zekere verlegenheid bij predikanten en
auteurs ten aanzien van de ‘beloningsteksten’ in de Bijbel.717 Beloning voor het goede
werk jegens een medemens, staat in een zekere spanning met het adagium ‘door genade
alleen’, dat als de theologische kern van de Reformatie geldt. De relatief geringe aandacht
voor beloning voor hulp aan armen zou te verklaren zijn uit terughoudendheid bij de
uitleggers de gedachte van beloning voor goede daden prominent te behandelen. Deze
verklaring vindt ondersteuning bij Brown. Hij is eerder al in hoofdstuk 4 aangehaald: “when
one turns to present-day scholarship on this theme, we find that the idea of ‘treasure in
heaven’ is surrounded by a loud silence”.718 De “loud silence” die Brown waarneemt, zou
volgens deze verklaring ook al in de zeventiende en achttiende eeuw aanwezig zijn. Met
deze ‘terughoudendheids-hypothese’ hangt een vierde verklaring samen. De geschetste
terughoudendheid bij predikanten en auteurs ten aanzien van het benadrukken van een
beloning voor goede werken kan wijzen op een verschil, of zelfs een kloof, tussen hun
eigen geloofsexpressie en die van het niet-theologisch geschoolde publiek. Theologisch
geschoolden hangen de rechte leer van de Reformatie aan; met eigen accenten al naar hun
leerstellige en geloofsoriëntatie. Het is de vraag of dat in gelijke mate voor het ‘gewone
kerkvolk’ gold. Elders in deze studie zijn auteurs aangehaald die hebben gewezen op
continuïteit in de verwoording van de geloofspraktijk bij het volk tussen de voor- en nareformatorische tijd. Looijenstein stelde vast: “zelfs onverdacht protestantse schenkers in
de achttiende eeuw bleven het ogenschijnlijk katholieke hemelrente-motief gebruiken”.719
Groenveld constateerde dat bij alle verschillen in geloofsleer ook voor protestanten het
verwerven van hemelse beloning (dat voor Groenveld als rooms-katholiek geldt) een
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belangrijk streven was.720 Deze verklaring is te typeren als een ‘geloofspraktijk-hypothese’.
Een vijfde verklaring is gebaseerd op de vaststelling dat de teksten van de opschriften
– naar hun aard en bedoeling – de taal van alledag gebruiken. In deze studie is betoogd dat
godsdienstig gestempelde taal de lingua franca van de zeventiende en achttiende eeuw
is. De taal en beelden van de kerk en de kerkelijke prediking getuigen van een andere leefen denkwereld. Tegelijk roept deze ‘taalveld-hypothese’ een vraag op, die al eerder aan
de orde is gesteld. Als twee taalvelden onderscheiden kunnen worden, terwijl ze elkaar in
godsdienstige terminologie en beelden zozeer raken, waarom is dat dan niet in de uitleg
van de catechismus gethematiseerd? Uit de eerder genoemde voorbeelden, ontleend
aan catechismuspreken en –verklaringen, blijkt dat de leefwereld van handel en dagelijks
verkeer bij het gebod “Gij zult niet stelen” wel zeer concreet werd besproken. En ook bij de
uitwerking van het sabbatsgebod bespreken de predikanten en auteurs juist de routine van
het leven van elke dag, die op zondag onderbroken dient te worden. Tot in detail wijzen zij
misstappen en overtredingen aan en waarschuwen voor de verleiding daartoe.
Het voorgaande maakt duidelijk dat er een spanning bestaat tussen de teksten van
de opschriften en de inhoud van preken en verklaringen op de specifieke punten die in
dit onderzoek aan de orde zijn. Ook is duidelijk dat deze spanning niet eenduidig is te
verklaren. In het voorliggende onderzoek is als hypothese geformuleerd dat de opschriften
dienen om een breed publiek aan te sporen voor armenzorg te geven en te blijven geven.
Catechismuspreken en -verklaringen hebben dat doel niet. In de tekstfragmenten van
de catechismus, die in dit onderzoek centraal staan, is de plicht tot hulp aan de armen
vanzelfsprekend. Die heeft geen verdere uitleg nodig. Daarom kan de prediker volstaan met
tekstbewijs uit de Bijbel zonder verdere toelichting. De andere punten van geloofspraktijk
hebben een hogere urgentie. Dat geeft grond de ‘vanzelfsprekendheids-hypothese’ te
volgen.
Wanneer een oproep tot hulp aan armen niet hoeft te worden geëxpliciteerd, geldt
dat per consequentie ook voor het beloningsperspectief. Daarnaast lijkt er sprake van
een zekere terughoudendheid bij de protestantse predikers. Het beloningsperspectief
komt in de geselecteerde preken en verklaringen vrijwel niet aan de orde. Het is niet
te bepalen of de predikanten en auteurs dat doen uit terughoudende instemming of
stilzwijgende afkeuring van het beloningsaspect. Het is niet uit te sluiten dat het verschil in
geloofspraktijk tussen de geestelijken en leken hier een rol speelt. Uit de in paragraaf 5.2.4
aangehaalde tekst uit een preek van Curtenius met de hemelse belofte van brood en wijn
voor wie de arme hier en nu te eten en te drinken heeft gegeven, kan men concluderen
dat het beloningsperspectief door hem vergeestelijkt wordt. Omdat deze vorm alleen bij
Curtenius is aangetroffen, is deze uitspraak echter niet te generaliseren. Met enige reserve
is te stellen dat de verklaring voor het vrijwel ontbreken van het beloningsperspectief in de
geselecteerde preken gezocht dient te worden bij een combinatie van terughoudenheid
en verschil in geloofspraktijk.
Bij het voorgaande is het volgende op te merken. In haar studie over de financiering van
armenzorg tussen 1600 en 1800 onderzocht Teeuwen oproepen tot liefdadig geven voor
collecten. Zij analyseerde naast oproepen van de burgerlijke autoriteiten ook religieuze
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teksten, met name preken, al zijn die niet eenvoudig te vinden: “Poverty and charity were
probably not the most common topics for ministers to confront their listeners with”.721
Teeuwen raadpleegde een honderdtal preken, waarvan tweederde catechismuspreken,
op drie criteria: (1) trefwoorden; (2) gehouden door predikanten uit de vier door haar
onderzochte steden; (3) specifieke Bijbelteksten over armoede en liefdadigheid. Een van
haar bevindingen over catechismuspreken luidt: “many ministers made the connection
between people’s generous behaviour and their position in the afterlife”.722 Zij komt tot de
conclusie:
Both ministers and town governments presented charity as a religious duty
Christians had towards the poor and needy. Contrary to theological doctrine,
Protestant authorities moreover promised generosity would be regarded in the
afterlife, while stinginess would be punished.723
Teeuwen wijst erop dat het de vraag is of de selectie van een honderdtal preken
representatief is voor de prediking in de vroegmoderne tijd. Gelet op het aantal preken uit
de periode 1600-1800, waarvan onder 5.2. in deze studie bij benadering is berekend dat dit
in de miljoenen loopt, is deze vraag terecht. Ze geldt overigens evenzeer voor de selectie
van preken in de voorliggende studie.

5.4

Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk zijn twee sporen van onderzoek gevolgd: een analyse van teksten van
publieke opschriften en een analyse van teksten van preken en verklaringen van een
specifiek onderdeel van de geloofsleer. In deze paragraaf worden die sporen bij elkaar
gebracht om te zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn.
Armoede, afhankelijkheid door leeftijd en behoefte aan voedsel, kleding en/of onderdak
speelt in alle opschriften een rol. De opschriften veronderstellen dat mensen bereid zijn te
geven voor zorg aan behoeftigen. Daarmee laten de opschriften zien dat bestrijding van
armoede in de zeventiende en achttiende eeuw in de Republiek een vraagstuk is, voor
de oplossing waarvan een beroep op particulieren wordt gedaan. Bijna de helft van de
opschriften (46%) memoreert wie dat hebben gedaan. De tekst duidt hen met naam en
toenaam aan en stelt ze ten voorbeeld. Het memoreren van hun liefdadig handelen gebeurt
in termen variërend van een feitelijke aanduiding tot een uitvoerige lofprijzing. Verder is
vast te stellen dat de opschriften het geven voor de behoeftige – vrijwel als vanzelf – in
een godsdienstige context plaatsen. De tekst van de opschriften varieert naar de mate
waarin deze godsdienstige context geëxpliciteerd wordt. Dit kan een referentie zijn aan een
godsdienstig of Bijbels woord, maar ook het citeren van een passende tekst uit de Bijbel
over hulp aan armen. Ten slotte komen opschriften voor die beschrijven hoe een gelovige
heeft te handelen. Alle opschriften bevatten een element van aansporing om hetzelfde
te doen. Deze aansporing varieert van een aanbeveling in de aanvoegende wijs tot een
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uitdrukkelijke oproep het gegeven goede voorbeeld na te volgen. Aan zulk handelen laat
de ware gelovige zich kennen.
De notie van rente, loon of beloning die God zal toekennen voor liefdadig handelen
jegens de arme komt in uiteenlopende bewoordingen voor. Een aantal opschriften bevat
een verwijzing naar de persoon van Christus, die wordt gerepresenteerd door de arme. De
idee van een transactie met loon en verrekening krijgt vorm in termen als schuld, lening,
verkrijgen van rente en een boekhouding, die in de hemel wordt bijgehouden van te
verrekenen goede daden.
De tekst in preken en verklaringen van de geselecteerde passages uit de Heidelbergse
Catechismus stemt hiermee overeen wat betreft de noodzaak om hulp aan de armen te
verstrekken. De selectie van de catechismusteksten zelf stelt hulp aan nooddruftigen
centraal; preken en verklaringen onderbouwen vervolgens die verplichting voor een
christen met een keur aan Bijbelteksten. Dat wekt op zich geen verbazing, gelet op degenen
tot wie de preken gericht zijn en voor wie de verklaringen geschreven zijn. Maar tegelijk valt
op dat het zwaartepunt van de aandacht van de uitlegger van de catechismus niet bij het
weldoen aan de armen ligt. Tot in de kleinste details wordt gesproken en geschreven over
elementen van zondagsrust. Ook worden uiteenlopende vormen van diefstal veroordeeld.
Daarmee vergeleken is de aandacht voor armenzorg bijna plichtmatig te noemen. Gebeurt
dat omdat de christenplicht tot armenzorg dermate evident is dat ze geen nadere uitleg,
maar slechts de herinnering aan Bijbelteksten behoeft? Het feit dat twee Bijbelteksten in
de verwijzingen domineren, kan als een positive indicatie voor evidentie worden opgevat.
Beloning neemt in de catechismuspreken en -verklaringen een veel minder dominante
plek in dan in de teksten van opschriften. Eén predikant gebruikt beloningstermen. Wie een
arme brood geeft, staat hemels brood te wachten en wie een dorstige te drinken geeft, mag
in het paradijs wijn verwachten. Daartegenover is ook slechts in één tekst sprake van geven
zonder de verwachting van beloning. Voor de overgrote meerderheid van de predikantenuitleggers is het beloningsaspect geen wezenlijk punt van aandacht. Het is op basis van
de geselecteerde teksten niet vast te stellen of dit uit terughoudende instemming dan wel
stilzwijgende afkeuring van het beloningsaspect gebeurt.
De teksten in opschriften gebruiken onomwonden het perspectief van beloning in het
hiernamaals. In de ‘officiële’ – want doorgaans kerkelijk goedgekeurde – teksten in preken
en verklaringen speelt het beloningsapect, op één uitzondering na, geen rol. In de voor
deze studie geselecteerde teksten uit preken en verklaringen is ook geen referentie te
vinden aan het beloningsperspectief in de oproepen tot liefdadig geven in opschriften.
De tekst van de beide passages uit de Heidelbergse Catechismus zou daar wel een
duidelijk aanknopingspunt voor bieden; een oproep tot financiële hulp aan armen komt
expliciet naar voren. In de analyse van de beide catechismusantwoorden is vastgesteld
dat de predikanten met een scherp oog voor detail in brede zin overtredingen of mogelijke
overtredingen van Gods geboden weten aan te wijzen. Ze waarschuwen daar indringend
voor. Het is daarom onwaarschijnlijk dat van de zijde van predikanten (en degenen die hun
preken en verklaringen van een approbatie voorzagen) leerstellige of praktische bezwaren
bestaan tegen hemelrente- en beloningsterminologie in opschriften. En om dezelfde
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reden bestond er evenmin bezwaar tegen de vermelding van namen van personen in zulke
opschriften. Juist de Gereformeerde Kerk als dominante, publieke kerk verkeerde in de
positie een eventueel gesignaleerde afwijking van de gezonde kerkleer aan de kaak te
stellen. Gegeven deze stand van zaken is de conclusie aannemelijk dat de strekking van de
teksten in opschriften inclusief het beloningsperspectief de volle instemming genoot van
de gereformeerde predikanten, hun kerkenraden en de hoogleraren in de godgeleerdheid.
Waar personen genoemd worden in de tekst van opschriften is vereeuwiging van de
naam van de gever een algemeen aspect. Geloof of godsdienst is de reden voor het liefdadig
handelen dat tot uiting komt in geven voor armen. Dat wordt aangetroffen als vermelding,
maar ook in meer expliciete bewoordingen als ‘voorbeeld’. Enkele malen komt de persoon
van de gever wel in het opschrift voor, maar is het doel van de tekst het liefdadig handelen
van de betrokkene in herinnering te houden. Een tekst op rijm helpt deze in de herinnering
vast te houden. Voor alle opschriften met persoonsvermelding in de verzameling van deze
studie geldt, dat zij zich niet beperken tot het verlenen van onsterfelijke roem aan de naam
van de gever. Het aldus vastleggen is ook een middel om lezers tot nadenken te stemmen
en hun de urgentie van hun eigen inzet voor de armen na aan het hart te leggen.
De rol van de lezer van opschriften is niet beperkt tot kennisnemen. De opschriften
gebruiken zowel de aanvoegende als de gebiedende wijs om de lezer (‘aanschouwer’) tot
navolging van het beschreven liefdadig gedrag te bewegen. Ze gebruiken godsdienstige
terminologie om die uitnodiging te versterken. De teksten herinneren er bijvoorbeeld aan dat
mensen rentmeester zijn en mee verantwoordelijk voor het welzijn van minder bedeelden.
Een extra stimulans voor zulk handelen vormt de belofte en de gegronde verwachting van
loon of beloning in het hiernamaals. Daar kan men zich hier en nu op voorbereiden door
juist te handelen. Ook hiervoor laten de opschriften een scala aan bewoordingen zien.
Termen die thuishoren in de wereld van geld en handel lopen als een rode draad door
de teksten, twee eeuwen lang. Letterlijke citaten uit de Bijbel ondersteunen de oproepen
aan de lezers. Ieders leven wordt in godsdienstig licht gesteld zowel door de kerkelijke
instellingen als door de overheid.
Deze teksten in de opschriften en geschriften verwoorden elk aspect van liefdadig
geven in godsdienstige taal. De situatie van de behoeftige, jong of oud; de motieven van
‘major donors’ om te geven; het betonen van lof aan de schenker; het loon dat hij of zij
ermee verwerft; de – soms dringende – oproep het gegeven voorbeeld te volgen; de
consequentie van nalatigheid op dit punt; al deze handelingen blijken zich te lenen voor
godsdienstige terminologie.
In de zeventiende en achttiende eeuw is de Gereformeerde Kerk de publieke kerk.
Ze wordt door de overheid gesteund en bevoorrecht. Toch levert dat geen aanwijsbaar
verschil in de terminologie die de opschriften en geschriften laten zien. Het Huiszittenhuis
te Amsterdam is een initiatief van het stadsbestuur, niet van een kerk. De tekst op het
weeshuis in Dokkum is door de burgemeester geplaatst. Het echtpaar Uyttenhage van
Ruyven te Delft sticht huisjes voor rooms-katholieke oude vrouwen. Helleman legateert
aan de gereformeerde Diaconie. Swigters sticht een hofje voor rooms-katholieken en broer
en zus Cromhuysen bedenken de lutherse diakenen.724 Godsdienstige taal is de lingua
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franca van de opschriften in de zeventiende en achttiende eeuw.
Met een variatie in sterkte dragen alle teksten van opschriften het karakter van een
aansporing tot aanhoudend geven ten behoeve van de minder bedeelde, de ongelukkige
en afhankelijke medemens. Daarvoor reiken de opschriften gedachten ter overweging aan
en geven ze persoonlijk advies de gehele Republiek door; van een weduwe in Vlissingen725
tot de burgemeester van Dokkum.726 De godsdienstige taal die wordt gebruikt is geheel te
verklaren uit de rol van religie in de samenleving in de Republiek van de zeventiende en de
achttiende eeuw. Daar is sprake van een civil religion.
Deze analyse is samen te vatten in de volgende conclusie. De opschriften met de
termen hemelrente, loon of beloning in het hiernamaals zijn bedoeld als en werken als
communicatie ten dienste van de continuïteit van fondsenwerving. Deze conclusie
bevestigt de hypothese die in het model in hoofdstuk 4 is verwoord. In eigentijdse termen
gesteld vormen de opschriften een marketinginstrument voor de fondsenwerving voor
armenzorg. Elk van de opschriften spreekt het publiek aan op een persoonlijk niveau en
appelleert aan een keuze voor het juiste handelen. Dat handelen zal worden beloond na
dit leven. Het is daarom in ieders persoonlijk belang deze keuze te maken. Tegelijk dienen
de opschriften een algemeen belang, namelijk het werven van voldoende middelen om
de armenzorg te (blijven) bekostigen. Deze conclusie wordt versterkt door de vaststelling
dat in de geanalyseerde kerkelijke teksten uit catechismuspreken en -verklaringen geen
specifieke benoeming van deze aansporingen voorkomt. De betreffende passages in preken
en verklaringen onderstrepen de algemene christenplicht tot weldoen aan de armen. Ze
herinneren eraan dat dit in Gods Woord in enkele kernteksten wordt gesteld. Met een keur
aan verwijzingen naar andere Bijbelteksten wordt dit geïllustreerd. De vanzelfsprekendheid
van deze verplichting behoeft vanuit de geloofsleer geen breed betoog. De noodzaak van
permanente werving van gelden ten behoeve van armenzorg is evident. Deze vaststellingen
versterken de conclusie dat de oproepen tot liefdadig geven met hemelrenteperspectief
een maatschappelijke functie hebben. Ze dienen het algemeen belang van continuïteit van
fondsenwerving. Hierover gaat het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 6

Resumé, conclusie, discussie en aanbevelingen

6.1 Terug naar de vraagstelling van het onderzoek, resumé en conclusie
Onderzoek naar het begrip ‘hemelrente’ en de wijze waarop het gebruikt wordt, ligt ten
grondslag aan deze studie. De term hemelrente komt voor in opschriften en teksten over
liefdadig geven ten behoeve van arme wezen, weduwen of ouderen. Deze teksten dateren
uit de zeventiende en achttiende eeuw. In sommige teksten staat het woord letterlijk; andere
bezigen – met dezelfde strekking – de woorden ‘loon’ of ‘beloning’ in het hiernamaals. De
opschriften zijn te vinden op of in gebouwen bestemd voor de zorg aan behoeftigen en
in enkele kerken. Het begrip hemelrente staat niet in het Van Dale Groot woordenboek.
Eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw komt het woord hemelrente incidenteel
voor, in combinatie met kwalificaties als ‘gekscherend’727 en ‘sardonisch’.728 Of men vindt
hemelrente “thans mogelijk wat onaangenaam klinken”.729 Hoe dan ook, tijdgenoten uit de
eenentwintigste eeuw laten blijken dat ze met hemelrente geen affiniteit hebben en er niet
mee uit de voeten kunnen.
In de zeventiende en achttiende eeuw ligt dat heel anders. De algemene opinie is dat
geven van geld ten behoeve van zorg voor de armen “generous rewards in the afterlife”
zal opleveren.730 De veelgelezen dichter Jacob Cats (1577-1660) geeft dat nog plastischer
aan. Hij schrijft over het geven van geld ten behoeve van arme medemensen: “dat gelt
dus uytgeleyt, u geeft de beste renten”.731 Het verschil in appreciatie van het woord
hemelrente tussen de periode van 1600 tot 1800 en het begin van de eenentwintigste
eeuw roept de vraag op wat de opschriften en teksten met deze connotatie van beloning
in het hiernamaals aan de tijdgenoten in de zeventiende en achttiende eeuw zeggen.
Vele van deze opschriften zijn tot op vandaag op of in (voormalige) zorginstellingen en in
kerken te vinden. Dat maakt het zoeken naar een antwoord op de vraag naar de betekenis
maatschappelijk relevant.
Ook in wetenschappelijk opzicht is deze vraag relevant. Studies over liefdadig geven
ten behoeve van armen behandelen als regel de motieven van mensen om geld voor
ondersteuning aan behoeftigen te geven. Ze proberen deze motieven te verklaren. Een van
die verklaringen is gebaseerd op de theorie van het rationeel eigenbelang. Deze theorie
gaat ervan uit dat mensen in de meeste situaties handelen vanuit doelgericht eigenbelang.
Van Leeuwen ontwikkelde op basis van dit uitgangspunt een theorie waarin liefdadigheid
wordt verklaard als beheersingsstrategie die de rijke elite hanteert om voor armenzorg te
geven. Rijken hebben een collectief belang bij het in stand houden van een arbeidsreserve,
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maar ook bij handhaving van de maatschappelijke orde en het voorkomen van uitbraken
van ziekten. Individueel hebben zij belang bij het vergroten van hun maatschappelijk
aanzien. Het besturen van een instelling voor armenzorg is in dit referentiekader een
vrijwilligerstaak, die bijdraagt aan de kwalificatie voor een betaalde en statusverhogende
functie als bestuurder van een publiek orgaan of een stad. En daarbovenuit kent geven ten
behoeve van de armen een beloning in de vorm van zielenheil. Voor de rijke elite dient het
geven van tijd of geld aan zorg voor de armen hun collectief of persoonlijk eigenbelang.
In deze theorie fungeert het bieden van bijstand aan armen als een ruil. De tegenprestatie
van ontvangers van bijstand is het vertonen van maatschappelijk gewenst gedrag. Van
Leeuwen stelt dat armen een overlevingsstrategie hanteren. Zij kunnen kiezen voor
aanvaarding van ondersteuning tegen de prijs van aanpassing van hun gedrag. Zij kunnen
er ook voor kiezen ondersteuning te weigeren. Die keuze levert vrijheid op andere manieren
na te streven om middelen van bestaan te verwerven, zoals bedelen of criminaliteit, of een
andere verblijfsplek te zoeken.
Het begrip hemelrente, opgevat als beloning in het hiernamaals voor hier en nu gedane
investeringen, raakt Van Leeuwen’s theorie op het punt van verwerven van zielenheil.
Hij benoemt dit als een persoonlijk motief in de beheersingsstrategie die de elite volgt.
Het verwerven van hemelrente ziet hij als een motief van rationeel eigenbelang. In latere
studies laat Van Leeuwen evenwel de mogelijkheid open dat andere – meer altruïstische
– motieven een rol spelen in liefdadig geven, maar deze zouden zich niet lenen voor
weergave in zijn model.732
In de voorliggende studie is de vraag onderzocht wat de inhoud en functie zijn van het
gebruik van de term hemelrente (en verwante termen als loon en beloning) in opschriften
en geschriften in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 1800. In
dit onderzoek zijn 37 publieke opschriften en teksten uit publieke geschriften uit de periode
1600-1800 gevonden, waarin de termen hemelrente, loon of beloning in het hiernamaals
voor liefdadig geven voor armenzorg letterlijk voorkomen of waarin beloning na dit leven
het referentiekader is. Daarnaast is een analyse gemaakt van preken en verklaringen over
twee tekstfragmenten uit de Heidelbergse Catechismus waarin het geven van hulp aan
armen geformuleerd wordt als behorend tot een christelijke levensstijl. De betreffende
tekstfragmenten zijn in 34 publicaties uit de periode 1600-1800 gevonden. Deze publicaties
zijn uitgaven van gehouden preken of geven een verklarende uitleg van de catechismus.
In het theoretisch model aan het slot van hoofdstuk 4 is weergegeven hoe de
armenzorg tussen 1600 en 1800 in de Republiek werkt. Hier is het model enigszins verkort
weergegeven.

158

Armenzorg
Publiek

Privaat

Algemeen belang

Republiek 1600 - 1800

Levend geld nodig
Kerken
Particulieren

Christelijke context

Civil religion

Publieke opschriften
Hemelrente:
geloof en ratio

Aansporing

Eigenbelang
Figuur 2. Verkort model van de functie van opschriften over beloning

De pijlen in het model geven aan dat het begrip hemelrente – hier opgevat als term die
loon en beloning in het hiernamaals (mee) omvat – fungeert als aansporing tot liefdadig
geven voor armenzorg. Levend geld is een belangrijke bron voor de financiering van de
armenzorg. De continuïteit van deze inkomstenstroom is essentieel voor de verstrekking
van armenzorg.
Vanuit dit model kijkend naar de vraagstelling en de deelvragen van dit onderzoek kan
het volgende worden vastgesteld. De analyse van de inhoud van teksten in opschriften
en geschriften toont aan dat beloning in het hiernamaals – bij alle variatie in toonaard –
een constant referentiepunt vormt in de publieke opschriften over liefdadigheid jegens
de armen. Een kwart van de teksten uit de verzameling in het onderzoek komt voor in
geschriften. Driekwart bevindt zich op of in gebouwen, die zijn gesticht als instellingen voor
zorg aan wezen of ouderen. Sommige teksten zijn heden ten dage nog op die gebouwen
terug te vinden.733 Amsterdam is de grootste vindplaats in aantallen (57%); verder is er
een grote spreiding over de Republiek, van Vlissingen tot Dokkum en van Enkhuizen tot
Maastricht.
Verscheidene opschriften stellen het geven voor behoeftigen voor als een geldelijke
investering, die een hoog rendement zal opleveren. Het is om die reden zowel moreelgodsdienstig als rationeel een krachtige aanbeveling. Het rendement wordt evenwel in
geen van de opschriften gekwantificeerd. De teksten in de opschriften gebruiken christelijkgodsdienstige taal en beelden. Bijbelcitaten en referenties aan beelden uit de Bijbel komen
veelvuldig voor. Christelijke geloofsvoorstellingen als plaatsbekleding, de gedachte dat de
arme Christus representeert734, of het laatste oordeel, waarin ieder mens rekenschap zal
moeten afleggen van haar of zijn daden, worden zonder verdere toelichting gebruikt. De
teksten staan als regel op rijm. Van de dichters Cats en Vondel is een tekst gevonden, maar
ook een burgemeester heeft een tekst laten opstellen. Voor alle teksten geldt dat zij zonder
reserve christelijk-godsdienstige bewoordingen gebruiken. Iets minder dan de helft van de
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teksten (46%) vermeldt de naam van de gever. Deze teksten stellen de persoon van de
gever ten voorbeeld, zowel in geloof als in liefdadig handelen, en roepen op dit voorbeeld
van geloof en handelen na te volgen. Dat gebeurt soms expliciet, soms in de vorm van een
aanbeveling. Verschillende teksten van opschriften schetsen in treffende bewoordingen
de miserabele omstandigheden van wezen of ouderen. Zij beogen de lezer gevoelig(er)
te maken voor de afhankelijke situatie van de behoeftigen en hem te doordringen van het
feit dat hij daar verbetering in kan brengen door goedgeefs te handelen. De zekerheid dat
daar een eeuwige beloning tegenover staat, appelleert aan zijn eigenbelang en vormt een
stimulans te meer om liefdadig te handelen.
De opschriften zijn niet gebonden aan godsdienstige denominatie. Uit de tekst zelf is
niet af te leiden tot welke geloofsrichting de opsteller behoort. Twee teksten laten zien
dat ook het stadsbestuur zich in christelijk-godsdienstige bewoordingen uitlaat en zijn
burgers met christelijk-godsdienstige bewoordingen tot liefdadig handelen oproept. Het
gebruik van christelijk-godsdienstige taal en beelden is te verklaren uit de wijze waarop
de maatschappij in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw functioneert.
De tekst van de Bijbel is al vanaf het midden van de zestiende eeuw beschikbaar door
Bijbelvertalingen in het Nederlands. De Statenvertaling, die in 1637 verschijnt, is de meest
bekende en meest verspreide vertaling van de Bijbel in de Republiek tussen 1600 en 1800.
Prediking, zondag aan zondag, doet haar werk door de kracht van herhaling. Kennis van
basale christelijke geloofsteksten is een van de kerndoelen in het onderwijs aan kinderen.
De overheid doet in officiële stukken “professie van de Christelijcke Gereformeerde
religie”.735 Ze uit zich tegenover haar burgers in christelijk-godsdienstige taal. De overheid
neemt daarmee een metaconfessionele positie in; zij stelt zich boven de kerkelijke
denominaties. Zij schrijft vanaf begin achttiende eeuw jaarlijks een bededag uit met
onder meer als doel “voortplantinge en aanwas van de waare Christelyke Gereformeerde
religie”.736 De overheid levert jaarlijks een thema en voorbeden, Kerk en Staat vallen evenwel
niet samen; de Reformatie heeft geleid tot de stichting van verschillende kerken van
protestantse denominatie. De Nederlandse Gereformeerde Kerk neemt een bevoorrechte
positie in. Zij is de publieke kerk. De overige kerken en geloofsrichtingen genieten –
ondanks tal van beperkingen – een relatieve vrijheid. De Republiek kent daardoor een
grote verscheidenheid aan kerkgenootschappen en geloofsrichtingen. Ze spreken echter
wel alle dezelfde taal. En ook zij geven gehoor aan de jaarlijkse oproep van de overheid
een bededag te houden. Deze godsdienstig-maatschappelijke stand van zaken brengt Van
Rooden tot de conclusie: “Wat we hier hebben is … civil religion”.737
In de periode 1600-1800 zijn in de Republiek miljoenen preken gehouden. Een klein
deel ervan is in druk bewaard gebleven. Daarnaast zijn preken en verklaringen over de
Heidelbergse Catechismus bewaard gebleven. In deze catechismus gaat het om uitleg van
de leer van de Gereformeerde Kerk en aanwijzingen voor het dagelijks leven van de hoorder.
De auteurs van preken en verklaringen werken tot in de kleinste details aanwijzingen uit over
wat te geloven en hoe te leven. Zij weten heel precies overtredingen van Gods geboden
aan te wijzen. Dat blijkt uit de context van het onderzoek van twee specifieke passages uit
de Heidelbergse Catechismus in 34 publicaties. Deze passages gaan over de christelijke
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plicht behoeftigen (armen en nooddruftigen) te steunen. Deze plicht wordt door de auteurs
als vrijwel vanzelfsprekend beschouwd. Zij volstaan met het vermelden of expliciet citeren
van Bijbelteksten die, naar hun interpretatie, hulp aan armen aanbevelen. De minutieuze
uitleg, die bij andere aspecten van christelijk leven voorkomt, ontbreekt op dit punt. Ook
wijzen zij op dit punt geen dwalingen aan, zoals ze dat bij allerlei andere aspecten van
leer en leven wel doen. Beloningsterminologie komt in één van de geanalyseerde teksten
voor; voor de overgrote meerderheid van de predikanten-uitleggers is dat echter geen
onderdeel van hun betoog. Het is niet vast te stellen of dit uit leerstellige terughoudendheid
dan wel hun eigen geloofsbeleving voortkomt. Dit geeft grond voor de conclusie dat van
de zijde van predikanten (en degenen die hun preken en verklaringen van een approbatie
voorzagen) geen grote bezwaren bestaan tegen hemelrente- en beloningsterminologie in
publieke opschriften. Juist de Gereformeerde Kerk als dominante, publieke kerk verkeerde
in de positie op dat punt gesignaleerde afwijkingen van de gezonde kerkleer of juiste
geloofspraktijk aan de kaak te stellen. Gegeven deze stand van zaken is de conclusie
aannemelijk dat de strekking van de teksten in opschriften de volle instemming genoot van
de gereformeerde predikanten, hun kerkenraden en de hoogleraren in de godgeleerdheid.
Het gebruik van christelijk-godsdienstige terminologie heeft een functie in de
continuïteit van de financiering van de armenzorg. Deze financiering hing voor een belangrijk
deel af van levend geld, dat wil zeggen collecten, legaten en spontane giften. Hemelrente
is te verstaan als middel om een noodzakelijk maatschappelijk mechanisme – het werven
van particulier geld voor zorg aan behoeftigen – gaande te houden. Opschriften en teksten
in geschriften vervullen de functie dat ze dit mechanisme laten werken. Ze formuleren
in uiteenlopende toonsterkte aanbevelingen en oproepen tot liefdadig geven. De gever
wordt – soms met naam en toenaam – ten voorbeeld gesteld aan ieder die het wil lezen of
horen. Sommige gevers lijken zich van deze voorbeeldfunctie bewust en richten zich in de
tekst van het opschrift tot hun publiek. De opsteller(s) van een opschrift hecht(en) eraan te
onderstrepen dat de gever moreel en rationeel juist handelt. Hij of zij zal er – na dit leven –
ruim voor beloond worden. Het gebruik van de termen hemelrente, loon en beloning in het
hiernamaals heeft daarmee eerst en vooral een communicatieve functie. Dit komt alleen in
de tekst van opschriften tot uiting. In de onderzochte preken lijkt het geven voor armenzorg
als vanzelfsprekend te worden beschouwd.

6.2

Kanttekeningen bij het onderzoek

Bij het resultaat van het voorliggende onderzoek zijn kanttekeningen te plaatsen over de
reikwijdte van de voorliggende studie. De eerste kanttekening is dat de verzameling van
zevendertig teksten in tijd en vindplaats weliswaar twee eeuwen en vrijwel de gehele
Republiek bestrijkt, maar niet kan claimen dat de selectie van teksten uitputtend is. Een
inventarisatie die een claim van volledigheid kan leggen, zou een nieuw onderzoek in
een andere opzet vergen. Zo’n onderzoek is in de uitvoering een uitdaging van formaat.
Steensma wijst erop dat er geen database bestaat van tekstborden in kerken. Er is weliswaar
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een groot aantal publicaties over kerkgebouwen beschikbaar, maar deze zijn veelal beperkt
tot één gebouw per publicatie. De meeste publicaties worden geschreven als gedenkboek.
Tekstborden staan daarbij zeker niet in het centrum van de aandacht. Om een inventarisatie
van teksten in kerken te maken “moet men deze kerken bezoeken en foto’s maken, want
in veel bronnen … staat alleen ‘Bord met teksten’”.738 Of er sprake is van Bijbeltekst of
anderszins is bij deze vermeldingen niet bekend. Vervolgens dient men ze te transcriberen
en te systematiseren. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor teksten in instellingen voor
zorg aan behoeftigen. Bij deze instellingen doet zich als bijkomende complicatie voor dat
veel gebouwen uit oogpunt van doelmatigheid niet meer als opvangvoorziening in gebruik
zijn, waardoor men is aangewezen op secundaire bronnen.
De tweede kanttekening betreft de context van elk van de teksten afzonderlijk. Voor
het onderzoek zijn de teksten letterlijk genomen zoals ze zijn aangetroffen in publieke
opschriften en geschriften in de brede context van de samenleving in de Republiek.
Van deze context is in het onderzoek vastgesteld, dat het gebruik van godsdienstige
terminologie alleszins verklaarbaar is. In de analyse is de focus gericht op de wijze waarop
de lezer van het opschrift wordt aangesproken. Welke middelen worden ingezet om (meer)
mensen tot liefdadig geven te bewegen? Uit de tekst zelf is weinig tot niets af te leiden
over de persoonlijke achtergronden en omstandigheden van de gever of de gift. Daar is,
gelet op het doel van deze studie, geen nader onderzoek naar ingesteld. Op deze wijze is
zoveel mogelijk de situatie benaderd die voor tijdgenoten in de zeventiende en achttiende
eeuw geldt. Van sommige personen van wie namen in dit onderzoek voorkomen, zijn wel
omstandigheden en achtergronden bekend. Agneta Deutz, bijvoorbeeld, staat met haar
naam vermeld in het opschrift van het door haar gestichte hofje in Amsterdam: “Agneta
Deutz laat hier haar Liefde en Godsdienst blyken. Den Armen tot een Troost, tot voorbeeld
aan den Ryken”.739 In het Digitaal Vrouwenlexicon beschrijft Volbeda dat dit blijk van liefde en
godsdienst niet zonder problemen tot stand is gekomen. Het “woest leven en woedende
conduyte”740 van haar zoon Jan is reden voor Agneta Deutz hem te onterven tot op zijn
legitieme portie. Dat heeft verscheidene juridische procedures gevergd en is uiteindelijk
notarieel vastgelegd. Na het overlijden van Agneta blijft – na aftrek van overige kosten –
desondanks ƒ 340.000741 over om een hofje te stichten742.
Een ander voorbeeld is de tekst op de afgebeelde foto waarin Johanna Bontekoning
voorkomt.
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Johanna is diacones geweest en heeft met haar erfenis een bestedelingenhuis mogelijk
gemaakt op het terrein naast het Corvershof. Zij is als diacones betrokken geweest bij
het werk van de Diaconie, onder andere in het Corvershof, en wist zo van binnenuit welke
lacunes er in het netwerk van diaconale voorzieningen zaten.744 Daar heeft zij met haar
mogelijkheden iets tegen gedaan.
Het lijkt aannemelijk dat detailonderzoek van de teksten in opschriften in nog meer
gevallen licht kan werpen op de omstandigheden en achtergronden van gever en gift. In
samenhang daarmee zou nader onderzoek mogelijk ook meer licht kunnen werpen op de
beweegredenen van hen die een opschrift opstellen en (laten) plaatsen.
De derde kanttekening bij het voorliggende onderzoek raakt de inhoudelijke
onderbouwing van het christelijk-godsdienstige karakter van de samenleving in de
Republiek tussen 1600 en 1800. De analyse van de herkomst van het gebruik van het
begrip hemelrente volgt de inzichten die de Iers-Amerikaanse historicus Peter Brown
ontwikkelt. Zijn studies Through the eye of a Needle uit 2012 en The ransom of the soul uit
2015 tekenen het ontstaan en de ontwikkeling van de gedachte, dat giften ten behoeve van
de zorg aan armen de gever een beloning in het hiernamaals opleveren. Deze beloning kan
ook bestaan in vermindering van te vereffenen schuld. Brown laat zien dat de wortels van
deze beschouwing in de vierde eeuw na Christus liggen en – ten aanzien van aalmoezen
– elementen bevatten die teruggaan tot voor het begin van de christelijke jaartelling.745 In
de zevende eeuw is deze leer gemeengoed in de westerse christenheid. Het voorliggende
onderzoek toont continuïteit aan in de wijze waarop de gedachte van hemelse beloning

163

voor liefdadig geven in de Middeleeuwen en tot in de vroegmoderne tijd aanwezig is.
Deze doorwerking is aangewezen in de alledaagse geloofspraktijk. De geloofspraktijk
valt niet samen met de ontwikkeling van kerkelijke leerstellingen zoals die in en na de
Reformatie in de zestiende eeuw plaatsvindt. De verschillen tussen rooms-katholieken en
protestanten blijken minder scherp aan te wijzen dan in de officiële kerkleer het geval is.746
In 2014 komt Teeuwen in haar studie naar de financiering van armenzorg door collecten
tot dezelfde vaststelling. Al is er theologisch een groot verschil tussen de protestantse
en rooms-katholieke leer over armoede, betoonde liefdadigheid en beloning, “in practice
the Reformation did not bring about fundamental changes in this respect. Protestants
were still promised a reward for charitable behaviour in the afterlife, while misers would
be punished”.747 Nader onderzoek kan misschien meer licht werpen op de relatie en
wisselwerking tussen kerkelijke leerstellingen en de alledaagse geloofsvoorstellingen.
De vierde kanttekening is te maken naar aanleiding van een studie van Bogaers.
In haar studie over de samenhang tussen cultuur en religie in Utrecht bespreekt zij het
zielenheilsargument als motief voor liefdadig handelen. Dit motief speelt in haar analyse een
rol in het proces waarin de elite zich meer en meer onderscheidt binnen een gemeenschap.
In ruil voor grote giften ten behoeve van armenzorg worden in kerken privé-kapellen
en grafmonumenten gesticht. Dat kan niet ieder zich veroorloven en dat is precies de
bedoeling van de stichter. Bogaers pleit voor zorgvuldige analyse van de motieven van een
schenker om te voorkomen dat wij “het begrip zielenheil religieus duiden, terwijl het in een
aantal opzichten vooral een maatschappelijk en zakelijk doel dient”.748 Haar beschouwing
over elitevorming die met behulp van het argument van zielenheil wordt bevorderd, raakt
aan het voorliggende onderzoek, want “Dit proces stopte niet met de Reformatie; ook de
protestantse elite was in de kerk prominent aanwezig. Hun banken, kussens, rouwborden
waren niet over het hoofd te zien”.749 Deze aspecten van sociale stratificatie vallen buiten
het kader van het voorliggende onderzoek.
Een kanttekening van geheel andere aard kan gemaakt worden bij het gebruik van
christelijk-godsdienstige terminologie in de begrippen hemelrente en loon of beloning in
het hiernamaals. Alle teksten van opschriften die in het voorliggende onderzoek verzameld
zijn, gebruiken christelijke terminologie. Die selectie vloeit voort uit het doel van dit
onderzoek. De vraag of er wellicht ook seculiere teksten zijn die het liefdadig geven van
mensen memoreren en anderen oproepen hetzelfde te doen, is niet onderzocht. In het
voorliggende onderzoek is de impliciete veronderstelling, dat in de Republiek tussen 1600
en 1800 geen seculiere teksten worden aangetroffen die tot liefdadig geven aansporen en
een beloning in het vooruitzicht stellen. Het argument daarvoor is dat de zeventiende en
achttiende eeuw in de Republiek geanalyseerd zijn als een tijdperk waarin sprake is van een
civil religion. Kerken spelen een belangrijke rol in de armenzorg en de overheid treedt op als
een christelijke overheid. Zo spreekt ze ook haar burgers aan. Ze stelt zich metaconfessioneel
op, dat wil zeggen, kiest geen partij voor een van de kerken, maar beschouwt zich als
daarboven geplaatst. Aansporingen tot liefdadig geven, of ze nu van private organisaties
en personen of van de overheid komen, bezigen christelijk-godsdienstige terminologie. Dat
is een vereiste voor effectieve communicatie. De veronderstelling dat er helemaal geen
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seculiere teksten van vergelijkbare strekking voorkomen in de periode 1600-1800, zal
alleen door specifiek onderzoek bevestigd kunnen worden.

6.3

Hemelrente in de wetenschappelijke discussie

Het voorliggende onderzoek benadrukt de communicatieve functie van het gebruik van de
termen hemelrente, loon en beloning in opschriften over liefdadig handelen ten behoeve
van armen. Wat is de betekenis van dit inzicht voor de wetenschappelijke discussie over
motieven voor filantropisch handelen? Welke auteurs komen in hun studies tot bevindingen
die in lijn liggen met of raken aan de bevindingen uit het voorliggende onderzoek?
Het theoretisch model dat eerder geschetst is, beschrijft de private bijdragen in de
financiering van de armenzorg in de christelijk gestempelde samenleving van de Republiek.
De beschrijving is in vijf subparagrafen verdeeld. In de eerste komt aan de orde welke rol
hemelrente en verwante begrippen bij andere auteurs spelen. In de volgende gaat de
aandacht uit naar het aspect van aansporing tot geven en de communicatieve aspecten uit
het theoretisch model. De derde subparagraaf stelt de relatie overheid – burgers aan de
orde. Vervolgens ligt de focus bij eigenbelang en de wijze waarop hemelrente eigenbelang
dient. De vijfde subparagraaf belicht de maatschappelijke functie van hemelrente met een
schets van enkele lijnen van het theoretisch kader waarbinnen het theoretisch model te
plaatsen is.

6.3.1

Hemelrente, loon, beloning en zielenheil

In het onderzoek is vastgesteld dat het woord hemelrente (of rente in het perspectief van het
hiernamaals), in letterlijke zin, slechts enkele malen letterlijk voorkomt in de geselecteerde
opschriften en geschriften in de periode 1600-1800. De woorden loon en beloning in het
hiernamaals voor liefdadig geven ten behoeve van armen hebben een verwante strekking:
hemelse beloning, zielenheil. Zij komen vaker voor in de teksten. In zijn analyse van motieven
om te geven voor armen onderzoekt Van Leeuwen oproepen tot geven in de achttiende
eeuw in Amsterdam. In dit kader komt het argument: “geven verwerft zielenheil” aan de
orde.750 Katholiek en protestant gebruiken dit motief. Voor katholieken kan Van Leeuwen
dit op theologische gronden plaatsen. Voor protestanten en in het bijzonder calvinisten
vraagt hij zich af waar zij het verkrijgen van hemelrente op baseren. Dat zij geven om status
te verwerven of omdat ze het als Bijbelse plicht opvatten, valt volgens Van Leeuwen te
begrijpen. Om hier meer van te begrijpen zou de alledaagse geloofsbeleving bestudeerd
moeten worden. Daar ligt misschien de sleutel tot verstaan, zo verwacht hij, eerder dan
in “theologische bestudering van kerkgeschiedenis en dogmatiek”.751 Hij concludeert:
“eigenlijk was een liefdadige gift zowel een gift als een investering die God met rente en
hemelrente beloonde”.752 Van Leeuwen wijst op de vele opschriften in Amsterdam met
oproepen om te geven en stelt “Als desem doortrok de christelijke oproep tot liefdadigheid
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de Amsterdamse samenleving”.753 Deze vaststellingen zijn te beamen. In het licht van
de uitkomsten van het voorliggende onderzoek zijn hier twee opmerkingen aan toe te
voegen. Het zijn, ten eerste, niet zozeer christelijke oproepen tot liefdadigheid, als wel in
christelijke termen gegoten algemene oproepen tot liefdadig geven. De reden daarvoor
is dat deze – inderdaad christelijk-godsdienstige – taal ten tijde van de Republiek door
iedere burger wordt begrepen. De tweede opmerking is, dat het voorliggende onderzoek
aantoont dat de gedachte van beloning in het hiernamaals voor een liefdadige gift ten
behoeve van de arme wortels heeft die meer dan duizend jaar teruggaan. Brown heeft
hiervoor in zijn uitvoerige analyse veel en overtuigend materiaal aangedragen. Deze diepe
wortels voeden de alledaagse geloofsbeleving van zowel katholieken als protestanten in
de zeventiende en achttiende eeuw. Deze gedachte is zo dominant, dat ze confessionele
verschillen overstijgt. Met een andere argumentatie en zonder Brown te citeren, komt Van
Leeuwen later, in 2012, tot dezelfde conclusie. In een artikel verwerkt hij deels gegevens
die hij ook in een eerdere publicatie (1996) heeft gebruikt en vult deze aan met gegevens
uit Engeland, Italië en Frankrijk. Daaruit blijken regionale verschillen, maar in het kader van
de voorliggende studie is belangrijk: “that these quotations show that religion in general
and the Heavenly Interest motif in particular played a part in charitable giving for Catholics
and Protestants alike”.754
Bogaers brengt in haar onderzoek naar de verwevenheid van cultuur en religie in Utrecht
in de periode van 1300 tot 1600 ook de relatie tussen armenzorg en zielenheil ter sprake. Zij
concludeert dat er – althans in Utrecht – geen relatie bestaat tussen memoriestichtingen
(het lezen van missen voor zielenheil van de overledene) en het geven voor armenzorg.
Bogaers stelt vast dat het begrip zielenheil eerder in een maatschappelijke context begrepen
moet worden dan in het kader van de ‘zielenheilseconomie’. In de zestiende eeuw loopt het
aantal memoriestichtingen sterk terug, omdat de families die zich dat financieel konden
veroorloven daarin al voorzien hadden, “het ging immers niet om persoonlijke herdenking,
maar om een monument voor de familie”.755 Het onderzoek van Bogaers betreft de periode
1300-1600 en beperkt zich uitdrukkelijk tot Utrecht. Deze beperking in tijd en plaats neemt
niet weg dat het zinvol is haar beschouwingen in de verdere discussie over hemelrente,
armenzorg en eigenbelang te betrekken. Dat geldt temeer, omdat Bogaers in haar analyse
vaststelt dat het argument van zielenheil, te verkrijgen door afkoop van een overtreding of
zonde, door welgestelden gebruikt wordt om hun sociale positie te bevestigen: “Zo kon het
gebeuren, dat wij het begrip zielenheil religieus duiden, terwijl het in een aantal opzichten
vooral een maatschappelijk en zakelijk doel dient”.756
In de al eerder aangehaalde studie van Boele komt zielenheil in de godsdienstig
gestempelde context van armenzorg aan de orde bij de inhoudelijke analyse van de
rederijkersspelen tijdens een festival in Haarlem in 1606. De werken van barmhartigheid
uit de Bijbel757 vormen voor de deelnemende rederijkerskamers een bron waar ze in
woord en beeld royaal uit putten. De rederijkers zien verbindingen tussen rijk en arm:
“hun gedeelde kwetsbaarheid, hun gezamenlijke afkomst, hun verbondenheid in Christus
en hun gemeenschappelijk verleden”.758 Boele verklaart dit door erop te wijzen dat zulke
verbindende mechanismen ook spelen in buurt, gilde en broederschap. In het kader
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van de hier voorliggende studie is daarbij aan te tekenen dat de aspecten van loon en
beloning in het hiernamaals voor liefdadig geven ten behoeve van de behoeftige in de
rederijkersspelen een doorgaande lijn vormen. Looijenstein merkt in zijn recensie van
de studie van Boele op, dat deze constatering de gedachte van continuïteit tussen late
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in de uitvoering van de armenzorg bevestigt. Tevens
ziet hij in haar studie het geringe verschil tussen rooms-katholiek en protestant in de
dagelijkse geloofspraktijk bevestigd.759 Ook Bogaers ziet voor de dagelijkse geloofspraktijk
meer continuïteit dan discontinuïteit tussen late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
Hetzelfde geldt volgens Bogaers voor de relatie rooms-katholiek en protestant.760
Op een andere wijze komen loon en beloning voor liefdadig handelen aan de orde
in een testament dat de rijke wapenfabrikant en -handelaar Louis de Geer rond 1650
opmaakt voor zijn kinderen. Daarbij herinnert hij eraan dat hij, ooit gevlucht vanuit Luik
naar de Republiek, God heeft gezworen – bij goede afloop – voor elk van zijn kinderen
tweehonderd gulden per jaar te schenken aan de armen.761 Hij beveelt zijn kinderen aan
hetzelfde te doen: “Vreest Godt … gedenckt den Ermen en de bedruckten, soo sult ghij
Godes segen over U en U posteriteijt halen”.762 De cultuurhistoricus Schama haalt deze
geschiedenis aan als voorbeeld van de wijze waarop in de zeventiende eeuw de rijken hun
– soms zeer uitgebreide – bezit legitimeren door royale giften voor de zorg aan armen.763
Schama typeert dit handelen als een “morele evenwichtsoefening, die de Nederlanders
veroorloofde rijkdommen te behouden … op voorwaarde dat ze werden gegeven aan
gemeenschappelijk bepaalde doelen”.764 Dat is niet gebonden aan het lidmaatschap of de
voorschriften van de Gereformeerde (of een andere) Kerk. Deze houding “vormde de kern
van de burgerlijke legitimiteit”.765 De typering van Schama raakt aan de resultaten van het
voorliggende onderzoek. Beloning van Godswege in en na dit leven voor wie zich in het hier
en nu liefdadig jegens de armen betoont, is een algemene overtuiging, die in godsdienstige
termen wordt geuit. Zowel deze overtuiging als deze godsdienstige termen overstijgen de
specifieke confessies.

6.3.2

Aansporing tot geven, communicatie

In het voorliggende onderzoek is geconcludeerd, dat de opschriften die hemelrente, loon
en beloning in het hiernamaals voor liefdadig geven in het vooruitzicht stellen, eerst en
vooral een communicatieve functie hebben. In hoeverre is voor dit inzicht aansluiting bij
andere auteurs te vinden? Verschillende auteurs wijzen erop dat de financiering van de
zorg voor armen niet uit een vastgesteld overheidsbudget komt, maar afhangt van de
besluiten en inzet van stadsbesturen, private partijen, kerken, organisaties en particulieren.
Prak merkt op dat – hoe breed ook opgezet – armenzorg in de Republiek een onzeker
stelsel is met een open einde. Dat open einde is, voor wie erop is aangewezen, ook meteen
het kortste eind: “In tijden van nood daalden de uitkeringen en werden de toelatingscriteria
verscherpt”.766 Mensen kunnen er geen recht op laten gelden. Van Leeuwen stelt vast dat in
Amsterdam rond 50% van de financiering van de armenzorg uit levend geld komt.767
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Teeuwen wijst erop dat, waar Engeland vanaf het begin van de zeventiende eeuw wetgeving
heeft die op plaatselijk niveau basaal een vorm van armbelasting kent, de Republiek door
haar sterk decentrale organisatie geen eenduidig financieringssysteem heeft. Steden en
dorpen laten onderling grote verschillen in de financiering van armenzorg zien. Teeuwen
heeft vier steden in haar onderzoek betrokken. In een ervan, ’s Hertogenbosch, komt de
financiering van armenzorg grotendeels uit opbrengst van onroerend goed. In de loop
van de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw komen in de Republiek wel meer
opbrengsten uit vastgoed en kapitaal, maar:
charitable donations remained to be an indispensable source of income. The civic
charities in Delft and Zwolle still financed over 40 per cent of their activities from
collection gifts and for the Reformed Diaconate in Utrecht this was even 60 per
cent.768
In haar onderzoek naar oproepen tot geven analyseert Teeuwen preken en oproepen van de
overheid. Godsdienstige argumentatie blijkt dominant in de oproepen van de stadsbesturen.
Predikanten en overheid zijn van mening dat liefdadig geven een christenplicht is. Teeuwen
stelt vast dat: “Contrary to theological doctrine, Protestant authorities moreover promised
generosity would be rewarded in the afterlife [en] Not only were many similarities found
between the Catholic and Protestant poor relief discourse”,769 ook binnen de protestantse
denominaties en binnen de stromingen in de Gereformeerde Kerk wordt eenduidig
gepreekt over armoede en opgeroepen hier mild voor te geven. Teeuwen gaat nader in op
het publieke karakter van de oproepen tot geven. Deze oproepen zijn tot ieder gericht en
alleen wie eenvoudig niets heeft om te geven, hoeft zich niet aangesproken te weten. De
relatief hoge opbrengst van collecten schrijft Teeuwen toe aan verschillende factoren. Niet
alleen zijn oproepen tot geven van de zijde van overheid en predikanten kennelijk effectief,
maar door de wijze waarop het systeem van armenzorg is opgebouwd, met veel particulier
initiatief op stads- en ook op buurtniveau, heerst er onder de bevolking een zekere
vanzelfsprekendheid om te geven.770 Deze vaststelling raakt aan een van de resultaten in
het voorliggende onderzoek, namelijk dat opschriften in dit systeem een functie hebben,
en wel het aansporen tot liefdadig geven voor behoeftigen.
De visie dat liefdadig geven christenplicht is raakt aan de opvatting die Bangert
over christenen en geven ontwikkelt. Bangert komt in een theologische redenering
tot de conclusie, dat “giving … is a matter of justice, not charity”.771 Daarmee is liefdadig
geven evenzeer een christenplicht als in de oproepen van overheden, die in teksten van
opschriften772 en in de prediking in kerken in de Republiek gedaan worden. Bangert komt
echter tot zijn opvatting met een eigen en andersoortige argumentatie. De nuancering
die Bangert aanbrengt in zijn vaststelling dat “the sense of obligation is more a matter of
opportunity than of duty”773 maakt dat het vrijwillige karakter van het geven bewaard blijft.
In de rederijkersspelen die Boele beschrijft, hebben armen een eigen rol. Beeldend
schetsen zij in de spelen hun nood als een lot dat iedereen kan overkomen. Ze vertonen
zich op het toneel zo herkenbaar mogelijk. De begunstiger van de loterij en de begunstigde,
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de arme oudere, staan daardoor dicht naast elkaar en zijn voor het publiek herkenbaar.
Het doel van het festival met de wedstrijd van rederijkersspelen is vrijgevigheid voor de
bouw van een oudemannenhuis te bevorderen en gaande te houden. Dit mechanisme
van wederkerigheid duidt Boele als “de aloude notie van de gemeenschap als corpus
Christi”.774 Kerken hebben weliswaar de neiging zich exclusief als lichaam van Christus te
definiëren, “daartegenover plaatsen de stadsbestuurders dan weer hun bredere opvatting
door een beroep te doen op een algemene christelijkheid, waarin toeschouwers van alle
denominaties zich konden herkennen”.775 Van de bedeelde armen worden een christelijk
leven en dankbaarheid verwacht, zowel jegens God als jegens de weldoeners. Bijna twee
eeuwen later verschijnt die gedachte in vrijwel dezelfde bewoordingen. In het Rooms
Catholijck Oude Armen Comptoir in Amsterdam lazen armen die op de bedeling wachtten:
“En dankt uw’God! Hij is’t die u bezorgt in nood”776
Ook in de jubelrede van Cuperus bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en
Mannen Huis te Amsterdam777 en in de zangen die de oude broeders en zusters bij die
gelegenheid in de mond gelegd worden, worden zowel God als de weldoeners aan de
bedeelde ouderen voorgehouden als degenen aan wie dank toekomt.
Zowel de beschrijving door Boele van het rederijkersfestival te Haarlem in 1606, als de
feestrede bij het eeuwfeest van het Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis te Amsterdam
met zijn aankleding van ondersteunende teksten en liederen, laten zien dat ze in het
teken staan van blijvend stimuleren van liefdadig geven. De publieke opvoering en alle
daarin gebezigde teksten hebben een communicatieve functie om het maatschappelijk
mechanisme van private giften voor liefdadige doelen gaande te houden.
In haar studie over armenzorg in Zwolle in de tweede helft van de zeventiende
eeuw benoemt Van Wijngaarden drie redenen waarom mensen voor armenzorg geven.
Deze vertonen raakvlakken met de bevindingen van het voorliggende onderzoek.
Van Wijngaarden stelt om te beginnen vast dat in Zwolle een algemene bereidheid tot
inzet voor armen is waar te nemen: “wat betreft de leden van de burgerlijke elite in het
aannemen van het ambt als armbestuurder … en wat betreft de burgers in het algemeen in
hun gezamenlijke bijdrage aan de bekostiging van de armenzorg”.778 Daarnaast constateert
zij dat mensen niet alleen gevraagd, maar: “uit eigen beweging … hun gift aan de
aalmoezeniers en diakenen … overhandigen”.779 Zij noteert in hetzelfde kader de wijze van
aankondigen van een collecte vanaf de kansel. De predikant stelt dat de aalmoezeniers:
“naer older gewoonte … voor de borger dueren om gaan … Een ieder sal gelieven alsdan
om godtswillen het beste te doen”.780 Geven zowel uit christenplicht als burgerplicht
klinkt hier door; daarnaast legt een beroep op de oude gewoonte gewicht in de schaal.
De derde reden tot geven duidt van Wijngaarden aan als een verzekeringsmotief. Een
vrouw, die een beroep op ondersteuning doet, maar zelf eerder aan de armenkamer
heeft gegeven, meent dat zij daarom “een hogere bedeling verdiende dan anderen”.781
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6.3.3

Verschillende actoren

Boele maakt enkele opmerkingen over de rol van de overheid die zich als christelijke
overheid beschouwt en manifesteert. Zij signaleert in de ontwikkeling van de armenzorg
van de late Middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd een steeds groter wordende rol van
de overheid. Humanistische invloeden roepen de overheden op meer verantwoordelijkheid
te nemen. Vanaf het einde van de zestiende eeuw doen overheden dat in toenemende
mate: “Daarin presenteerden zij zich als een door God gewilde overheid met de opdracht
te zorgen voor rijk en arm”.782 Als voorbeeld noemt Boele de bouw van een voorziening
voor oude mannen in Haarlem. Het bouwbesluit van het stadbestuur van Haarlem: “werd
in verschillende spelen783 aangeduid als goddelijk geïnspireerd”.784 Boele verklaart deze
ontwikkeling uit het feit dat de Rooms-Katholieke Kerk haar positie als enige en daarmee
verbindende kerk heeft verloren. Door de Reformatie is religieuze pluriformiteit ontstaan.
Het stadsbestuur stelt zich op “als metaconfessionele christelijke overheid”785 die zich
inzet voor cohesie van de samenleving. Daarvoor zijn christelijke burgers nodig, die hun
christenplicht en burgerplicht jegens elkaar en in het bijzonder jegens de armen verstaan.
Boele laat in haar beschrijving van de laatmiddeleeuwse armenzorg zien dat een organische
opvatting van de (stedelijke) samenleving – leden van één lichaam – ten grondslag ligt aan
de uitvoering van de armenzorg. Zij ziet die lijn ook doorlopen in de vroegmoderne tijd.
Het is niet de vraag óf armenzorg zal worden geboden, maar hóe dat zal gebeuren. Voor
het stimuleren van de geefbereidheid van burgers wordt inhoudelijk en organisatorisch
daarom al het mogelijke gedaan.
Het voorgaande laat zien dat de overheid zich actief als christelijk manifesteert. Voor
een meer volledig beeld is het zinvol enkele elementen uit de beschouwingen van Schama
hieraan toe te voegen. Hij wijst op de identificatie in de calvinistische prediking van de
Nederlanders met het Bijbelse volk Israël: “alsof de gemeente zelf een stam van Israël
was”.786 Van Rooden beaamt de tendens tot identificatie, maar tekent erbij aan dat deze
niet noodzakelijk politiek van aard is. Ook de kerk of de familie herkende zich in de Bijbelse
lotgevallen en paste deze op zichzelf toe.787 Met name teksten uit het Oude Testament
spreken de Nederlanders aan. Een klein uitverkoren volk tegenover een grote heidense
wereld vol vijanden. De gedetailleerde beschrijvingen in het Oude Testament zorgen voor
toepasbaarheid in vrijwel elke situatie in de Republiek:
In de Republiek der Nederlanden was het Hebreeuwse zelfbeeld (van de
Nederlander, gfh) veel meer een band die het land verenigde dan een dogma
dat het verdeelde. Van kansel en psalmboek bereikte het de schouwburg en
de prentenhandel, waarbij het calvinistische fundamentalisme werd afgezwakt,
maar precies om die reden aan nationale cultuur won.788
Schama noemt in dit kader naast predikanten: “humanisten als Coornhert […] cryptoarminianen als Hooft en de hartstochtelijk patriottistische, maar uiteindelijk katholieke
Vondel”.789 In het vorenstaande is sprake van een “metaconfessionele overheid”(Boele); het
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gebruik van de Bijbel en Bijbelse taal in de Republiek is ook metaconfessioneel te noemen.
Het verschijnen van de Statenvertaling van de Bijbel heeft deze ontwikkeling bevorderd.
In de opdracht tot vertaling is opgenomen dat er ‘korte verklaringen’ bijgevoegd kunnen
worden om ‘duistere’ teksten te verduidelijken: “maar de waarnemingen der leerpunten
daar bij te voegen, is geoordeeld noch noodig, noch raadzaam te zijn”.790 Voor zover de
overheid invloed heeft gehad op de formulering van de opdracht, heeft ze ook hierbij een
metaconfessioneel standpunt ingenomen. Daarmee stelt ze zich boven de burgers in hun
confessionele verscheidenheid. Tegelijk faciliteert de overheid burgers een eigen accent te
leggen in de wijze waarop ze zich voor armenzorg inzetten.
In haar al eerder aangehaalde studie over cultuur en religie in de stad Utrecht 13001600 laat Bogaers zien dat buurten met een qua inkomen gespreide samenstelling, een
nulde- en een eerstelijnsvoorziening in de armenzorg vormen.791 Bogaers is van mening dat
de rol van de buurt, en daarmee van de burger in zijn primaire leefomgeving, in de literatuur
over armenzorg wordt onderschat ten faveure van een rol van de kerk en kerkelijke
instellingen. Er is weinig wezenlijk verschil tussen de beschrijving van Boele en de als
alternatief gepresenteerde opvatting van Bogaers. Beiden baseren zich op de gedachte
van een organisch functionerende samenleving. Boele gebruikt dit als totaalconcept;
Bogaers gebruikt het als argument in haar betoog dat (armen)zorg in de Middeleeuwen
en op de grens van de vroegmoderne tijd – in Utrecht, zegt ze er steeds bij – van ‘onderop’
bestudeerd moet worden.
Dit beeld van de samenleving, zoals dat uit de studies van respectievelijk Boele en
Bogaers naar voren komt, is – onder alle retorische versiering en overdaad aan stichtelijkheid
– ook aan te wijzen in de feestrede van dominee Cuperus in 1783.792 Daarmee is vast te
stellen dat samenleving en armenzorg een ononderbroken rechte lijn laten zien van de late
Middeleeuwen tot het einde van de achttiende eeuw. Dat is het beeld van een organische
opvatting van de samenleving, waarin arm en rijk hun plaats en rol hebben. Op burgers
kan de overheid een beroep doen om ten behoeve van de zorg aan behoeftigen een
geldelijke bijdrage te leveren. Het is gebruikelijk daar in godsdienstige taal en beelden
over te communiceren.

6.3.4

Hemelrente, niet alleen eigenbelang

De conclusie van deze studie luidt, dat de teksten over hemelrente, loon en beloning eerst
en vooral bedoeld zijn om continuïteit in geven voor armenzorg te bevorderen. Ze doen dit
door te appelleren aan het rationeel eigenbelang van de potentiële gever.
Van Leeuwen heeft gesteld dat het verwerven van hemelrente in de vorm van
zielenheil rijke weldoeners prikkelt tot geven om zo hun eigenbelang te dienen. Vormen
van altruïsme bij het geven sluit Van Leeuwen niet uit, maar er is niet veel over te zeggen:
“They undoubtedly played a part in the disposition of charity, but cannot be modelled
successfully”.793
Koopmans heeft erop gewezen dat rationeel eigenbelang en altruïsme per definitie niet
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samengaan. Daarnaast ziet hij een beroep op rationeel eigenbelang dat zich van irrationele,
want bovennatuurlijke, voorstellingen bedient als logisch tegenstrijdig.794 Hij kritiseert:
… aanhangers van het methodologisch individualisme …. ze zijn er heilig van
overtuigd dat ze het verschijnsel religie verklaard hebben wanneer ze aan kunnen
tonen dat mensen religieuze plichten nakomen omdat, gegeven hun geloof in
bovennatuurlijke beloningen, de veronderstelde baten hoger zijn dan de kosten.795
Koopmans pleit ervoor het onderscheid tussen onmiddellijke en ultieme verklaringen uit de
gedragsbiologie ook in de sociale wetenschappen toe te passen. Hij heeft dat gedaan door
vanuit evolutionair-sociologisch perspectief een ultieme verklaring van altruïsme te geven.
De vraagstelling van het voorliggende onderzoek geeft aanleiding te zoeken naar een
ultieme verklaring van de functie van eigenbelang in relatie tot het beloningsperspectief van
hemelrente. Komter wijst erop dat het onderscheid tussen “ultieme evolutionaire functies
van gedrag en onmiddellijke subjectieve ervaringen en motieven”796 de ogenschijnlijke
tegenstelling tussen altruïsme en eigenbelang kan opheffen.
Om te beginnen zijn enkele punten aan te stippen, die de context van de teksten
van opschriften betreffen. In het voorliggende onderzoek is het publieke karakter van de
opschriften onderstreept. Ze spreken mensen aan als deel van een groter geheel. Dat is
niet alleen, per definitie, de samenleving waar gevers, potentiële gevers en begunstigden
deel van uitmaken; de teksten appelleren expliciet aan de christelijk-religieuze waarden
en voorstellingen, die in deze samenleving gedeeld worden. Tot deze waarden hoort het
helpen van behoeftigen, van welke leeftijd ook, en de vanzelfsprekendheid van het appel
voor die hulp medeverantwoordelijkheid te nemen. De voorstellingswereld is – bij alle
verschil in bewoording – eenduidig: aarde en hemel zijn verbonden. Wat men op aarde
aan goeds jegens de arme doet (of nalaat), heeft een waarde na dit leven. Het eigenbelang
waaraan de teksten van opschriften impliciet refereren, krijgt daarmee een transcendent
karakter; zelfs als een tekst daar in rationele boekhoudtermen over spreekt.
Daarnaast spreken, in deze context van gedeelde waarden en voorstellingen, de teksten
van opschriften mensen niet enkel aan als individu dat uit strikt persoonlijk belang wellicht
geld wil afstaan. Het eigenbelang dat de gever met zijn gift dient, overstijgt de grenzen van
het individuele leven van de gever. Naar eigen zeggen liet Wouterus van Oorschot “zyn
liefde blyken”797 toen hij met zijn gift een voorziening voor arme oude vrouwen stichtte.
Dit deed hij als “voorbeeld aan de ryken”.798 Zo zijn er meer teksten die de gever en diens
handelen publiekelijk ten voorbeeld stellen, of ze nu door de gever zelf, zoals bij van
Oorschot, of door anderen zijn opgesteld.
Vervolgens, in het verlengde van het voorgaande, ligt achter de tekst van opschriften
een godsdienstige laag, waarin individueel eigenbelang niet vooropstaat. In deze studie zijn
daarvan voorbeelden aangehaald: het gebod van naastenliefde, zoals dat in de Barmhartige
Samaritaan is verpersoonlijkt en het verrichten van – ogenschijnlijk kleine – werken van
barmhartigheid. Naar christelijke opvatting dragen mensen een verantwoordelijkheid voor
de zwakkere. De wederzijdse afhankelijkheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid
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wordt tot uiting gebracht in het Bijbelse beeld van een lichaam met vele lichaamsdelen.799
Christelijk-godsdienstig gedachtegoed was dominant in de Republiek tussen 1600 en 1800
en geeft daarmee ook een inkleuring aan het eigenbelang waaraan wordt geappelleerd.
Dat overstijgt het strikt individuele belang. Eerder is aangehaald dat verzuim van
liefdadigheid, het uitsluiten van vreemdelingen en het najagen van eigen eer bij het geven
van aalmoezen als een zware zonde geldt.800 Het eigenbelang van niet te zondigen staat in
religieus perspectief.
Hiermee samenhangend, ten slotte, is in deze studie betoogd dat de maatschappelijke
context van de Republiek tussen 1600 en 1800 religieus gestempeld is. In dat kader
is de positie van de overheid als ‘meta-confessioneel’ getypeerd. In enkele teksten van
opschriften drukt de overheid zich uit in godsdienstige beloningstermen als ze haar
burgers oproept zich voor behoeftigen in te zetten. Ook de overheid ziet het eigenbelang
van de burgers niet strikt individueel. De maatschappelijke context van geven voor armen
door rijken is door Schama beschreven als een morele evenwichtsoefening. Royaal geven
legitimeerde het bezit van grote rijkdom. Een aantal van deze ‘major donors’ is met naam en
toenaam in een opschrift vereeuwigd. Daartoe wordt religieuze taal gebruikt.
Hoe functioneert de notie eigenbelang in religieuze context, of anders gezegd, wat
betekent het perspectief van hemelrente voor eigenbelang als motief om te geven? Hierbij
is onderscheid te maken tussen onmiddellijke en ultieme verklaringen van eigenbelang.
Met Van Leeuwen’s benadering vanuit rationeel eigenbelang is hemelrente onmiddellijk te
verklaren als een veronderstelde bate op termijn. Concreet is er niet meer van te zeggen,
want in de teksten van opschriften wordt de beloning niet gekwantificeerd. Het is aan de
gever of hij verwacht dat de opbrengst te eniger tijd hoger zal zijn dan de kosten nu.
Bij nadere analyse van de context van de teksten van opschriften blijkt een variëteit aan
beelden die een hemels beloningsperspectief voorstellen. Ook blijkt het kader van motieven
om te geven niet eenduidig. Het motief voor de gever is niet enkel het persoonlijk belang.
Godsdienstige motieven zijn verschillend van aard: van bewogenheid met de medemens
tot het nastreven van eigen zielenheil; veelal een combinatie van beide. De gever is deel
van een gemeenschap en geeft een voorbeeld; in handelen, in het uiten van haar of zijn
geloof, in liefde voor de medemens, of met het oog op het hiernamaals. Dit is niet beperkt
tot individueel eigenbelang. Het is te typeren als een transcendent eigenbelang, want het
heeft meer aspecten dan het individueel belang; deze aspecten zijn zowel godsdienstig
als maatschappelijk van aard. Er is wel sprake van eigenbelang; de persoon van de gever
blijft voluit aanwezig. Maar zij of hij kan als persoon onder uiteenlopende gezichtshoeken
worden aangesproken.801 Hemelrente als appel op eigenbelang overstijgt het individu.

6.3.5

Maatschappelijke functie van geven

In het vorenstaande is beschreven hoe liefdadigheid jegens armen in de Republiek tussen
1600 en 1800 een zekere vanzelfsprekendheid kent. Het is tegen deze achtergrond
niet de vraag of armenzorg wordt verleend, maar hoe en door wie? Dit geldt vanuit de
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invalshoek van de verstrekker van armenzorg. Voor de ontvanger, degene die afhankelijk
is, geldt deze vanzelfsprekendheid niet. In deze studie is Prak al eerder aangehaald; hij
wijst erop dat behoeftigen geen recht op zorg kunnen doen gelden.802 Waar komt de
‘vanzelfsprekendheid’ van armenzorg dan vandaan?
In een nadere bepaling van filantropie en haar maatschappelijke rol en betekenis, stelt
Schuyt de beschouwingen van Luhmann over hulp aan de orde. Voor Schuyt is nadere
bestudering relevant geworden “nu moderne filantropie public goods financiert”.803 Ook in
het kader van deze studie is er reden bij de beschouwingen van Luhmann stil te staan.
Luhmann verstaat onder helpen “ein Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse eines anderen
Menschen”.804 Deze ‘Bedürfnisse’ hebben een zaakdimensie (waaraan is behoefte: voedsel,
geld?) en een sociale dimensie (wie heeft deze behoefte?). Luhmann onderzoekt helpen
sociologisch, want: “Eine soziologische Untersuchung helfenden Handelns wird weder
moralisch noch psychologisch ansetzen”.805 Het gaat er niet om “ob und unter welchen
Umständen ein Mensch den anderen helfen soll; noch wird sie die Motivation zur Hilfe durch
Rückgriff auf psychische Strukturen der Erlebnisverarbeitung zu erklären versuchen”.806
Hulp is een functie in sociale systemen die naargelang van de maatschappelijke
omstandigheden vorm krijgt. Dat vergt een maatschappelijk coördinatiemechanisme.
Daarin speelt de factor tijd een rol: wanneer ontstaat de vraag om hulp en wanneer kan
eraan worden voldaan? Burgers en door hen daartoe gestichte instellingen voorzien hierin.
De vorm die hulp heeft, hangt af van het stadium van ontwikkeling van de samenleving.
Luhmann onderscheidt drie stadia van ontwikkeling.
In de eerste, de ‘archaïsche’, samenleving komen de leden elkaar tegen en kennen
elkaar. Hulp wordt geboden op basis van wederkerigheid en op het moment dat hulp nodig
is. Er is sprake van “eine Institutionalisierung von Hilfspflichten bzw. Abgabepflichten und
eine Institutionalisierung von Dankespflichten je für sich”.807 Een samenleving verandert
doordat verregaande arbeidsdeling plaatsvindt, met name in steden. Religie en politieke
macht komen in de plaats van familieverbanden en vereisen ambten en procedures om
rechtsvragen op te lossen. Groepen en stammen ontwikkelen zich tot standen en klassen.
Naarmate de samenleving aldus complexer wordt, “um so mehr wird die Dehnbarkeit
der Dankbarkeit zum Problem”.808 Luhmann typeert deze vorm van samenleving – het
tweede stadium – als ‘hochkultiviert’. Een van de kenmerken van dit type samenleving is
dat hulp niet meer direct in tijd en persoon geboden kan worden, zoals in het archaïsche
samenlevingstype. Wederkerigheid is geen spontaan werkend mechanisme meer, maar:
Die Motivation zur Hilfe muss auf Umwegen beschafft, muss kulturell ermittelt
werden … Freigebigkeit wird zur Tugend hochstilisiert … Hilfe wird … als gute Tat
begriffen und soll entsprechend der Ordnung sozialer Schichten, von oben nach
unten gerichtet werden … unter dem Stichwort des Almosens.809
Luhmann betoogt dat zich in deze uitdrukking al een begin van een probleem aftekent:
“eine Marginalisierung des Helfens … eine Entpflichtung des Helfenden, der freiwillig
handeln soll – aber eben doch soll”.810 De hulpzoekende kan appelleren aan “generalisierte
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religiöse Motivationsmuster … Der Arme spekuliert nich nur mit den Heilsinteressen des
Reichen, er spricht sein Gewissen unmittelbar an, er stellt sich ihm als Anlass zur guten Tat
in den Weg”.811 Wederkerigheid heeft een andere vorm gekregen en “erscheint … nicht mehr
in der Form einer erwartbaren Gegenleistung, sondern nur noch in der generalisierten Form
einer Anerkennung der Lage, insbesondere einer Anerkennung der Statusdifferenz”.812 Hulp
is daardoor niet meer “statuskonstituierendes Prinzip; sie … ist Statussymbol”.813
Luhmann beschrijft verder dat in de ontwikkeling van de samenleving economie een
dominante rol gaat spelen. “Der Geldmechanismus wird universell in dem Sinne, dass er
nahezu alle Befriedigungsmöglichkeiten vermittelt”.814 Dat heeft grote gevolgen. Kapitaal,
op te vatten als beschikbaarheid van geld, “tritt als abstrakteres funktionales Äquivalent
an der Stelle von Dankbarkeit. Geld wird zum generalisierten Hilfsmittel”.815 De praktijk
van aalmoezen geven verandert hierdoor; in de Middeleeuwen economisch en na de
Reformatie ook moreel, vooral omdat ze de aandacht “von den konkreten Bedürfnissen
weg auf die Motive des Geldgebers hinlenkt”.816 De moraal van gelijkheid, wederkerigheid
en omkeerbaarheid van helpen en dank leidt ertoe dat vermogenden niet langer als:
höhergestellte und Reiche unter Abgabedruck gesetzt werden, sondern als
Privatleute Geld spenden [en tegelijk dat] Armut nicht mehr als ‘heilige Armut’, als
von Gott verordnetes Schicksal, als Gelegenheit zu guten Taten, gesehen [wird]
sondern als erziehender Faktor und als Arbeitsmotiv.817
Analoog krijgt de armenzorg vorm. De overheid gaat hierin een grotere rol spelen. Ze
financiert deze door het heffen van belasting. Armenzorg wordt zo een probleem van het
verdelen van geld en de tijdsfactor van hulp wordt onbegrensd. Luhmann concludeert:
“Unter solchen Umständen wird Mildtätigkeit eine Zumutung”.818 Geld maakt alles
vergelijkbaar: er zijn altijd anderen die meer geld hebben en dus hulp kunnen geven.
Maar ook: er zijn altijd anderen die nog behoeftiger zijn en nog eerder hulp nodig hebben.
Daarom is een nieuwe vorm van helpen nodig.
Deze nieuwe vorm – het derde stadium – ziet Luhmann in de ‘moderne’ samenleving.
Functies, die op het niveau van de samenleving als geheel niet (meer) vervuld kunnen
worden, worden gedifferentieerd en in specialistische organisaties ondergebracht. De
moderne samenleving “konstituiert eine Umwelt, in der sich organisierte Sozialsysteme
bilden können, die sich aufs Helfen spezialisieren. Damit wird Hilfe in nie zuvor erreichter
Weise eine zuverlässig erwartbare Leistung”.819 Hulp wordt georganiseerd in programma’s
en projecten. Hulpverlener wordt een beroep en behoeften worden gedefinieerd. Luhmann
wijst erop dat het definiëren van behoeften en het formuleren van hulprogramma’s om
deze te vervullen:
wirken als selektive Faktoren, deren Wirkungsverstärkung zugleich Effekte
selektiver Nichtbeachtung mitproduziert. In dem Maβe als das Organisationsmilieu
Erfahrungs- und Handlungsgrundlage wird … ist die Entscheidung zu helfen oder
nicht zu helfen, nicht Sache des Herzens, der Moral oder der Gegenseitigkeit,
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sondern eine Frage der methodischen Schulung und der Auslegung des
Programms .… Die helfende Aktivität wird nicht mehr durch den Anblick der Not,
sondern durch einen Vergleich vor Tatbestand und Programm ausgelöst.820
Schuyt stelt dat in een groot deel van Europa de organisatie de voornaamste vorm van
helpen is, maar dat de andere vormen ook worden aangetroffen. Anderzijds stelt hij, met
Luhmann, dat de globalisering een vierde vorm van maatschappijsystemen laat zien, waar
de categorie helpen (nog) geen coördinatiemechanisme heeft.821 Het zal erom gaan “das
alte Problem des Helfens im Weltmaβstabe neu zu definieren als Problem der Verteilung”.822
De analyse van Luhmann raakt aan het voorliggende onderzoek. De samenleving in de
Republiek tussen 1600 en 1800 beantwoordt aan de typering ‘hochkultiviert’. Luhmann’s
systeemtheoretische analyse maakt duidelijk hoe de maatschappelijke reactie op armoede
zich ontwikkelt van de Middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. Ze verklaart hoe door
de ontwikkeling van de geldeconomie de praktijk van aalmoezen geven verandert. Hulp
verlenen aan behoeftigen, het bestrijden van armoede, wordt een probleem van het
herverdelen van geld. Daar komt op het vlak van de moraal de invloed van de Reformatie
bij. Daardoor verschuift de aandacht van de concrete situatie van de behoeftige arme naar
de gever, die tot financiële generositeit gemotiveerd moet worden. Luhmann ziet daarin
de erkenning van het standsverschil tussen helper en geholpene. Dat hangt tot op zekere
hoogte samen met het karakter van een aalmoes geven. Schuyt wijst in zijn parafrase van
Luhmann op de verandering in het coördinatiemechanisme dat ervoor zorgt, dat hulp werkt.
In weinig complexe samenlevingen is dat wederkerigheid823, maar die vergt wederzijdse
bekendheid. Als een samenleving ingewikkelder wordt, kan niet meer aan de voorwaarde
van wederzijdse bekendheid worden voldaan. Het kerkelijk gebod van liefdadigheid
dient dan als coördinatiemechanisme.824 In het verlengde van dit gebod hebben teksten
op opschriften en in geschriften in de maatschappelijk-godsdienstige context van de
Republiek een wezenlijke functie in het proces van het motiveren tot geven. Ze stimuleren
het functioneren van het coördinatiemechanisme. In het onderzoek van de opschriften
komt naar voren dat de relatie tussen helpen en danken duidelijk aanwezig is. Helpen, hier
en nu, levert de helper hemelrente op; van de geholpene wordt dankbaarheid verwacht.
Deze kan tot uiting worden gebracht in op de gever gerichte voorbeden, het bijwonen van
herdenkingsdiensten of, meer algemeen, dankbaarheid jegens God en tevredenheid met
de verstrekte bedeling.

6.4

Een stap op weg naar een filantropologie?
De analyse in paragraaf 6.3.4 onderstreept het inzicht dat liefdadigheid c.q. filantropisch

handelen een maatschappelijke functie heeft. Volgens de systeemtheoretische analyse
van Luhmann is de functie hulp in elke samenleving aanwezig. De vorm waarin hulp
functioneert hangt af van de mate van complexiteit van de samenleving. Ook Payton &
Moody beschouwen filantropie, opgevat als “Voluntary action for the public good”825 als
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universeel. Schuyt draagt dezelfde opvatting uit.826 Eerder in deze studie is gewezen
op de toenemende belangstelling voor filantropie, zowel in maatschappelijk als in
wetenschappelijk opzicht. Kunnen hieraan consequenties worden verbonden voor de
wetenschappelijke bestudering van filantropisch handelen?
In de voorliggende studie zijn inzichten gepresenteerd die ontleend zijn aan
uiteenlopende wetenschappelijke disciplines. Geschiedeniswetenschap levert – uit de
aard van het onderwerp van dit onderzoek – een belangrijke bijdrage. Het accent ligt op
sociale geschiedenis, maar ook de economische geschiedenis, cultuurgeschiedenis en niet
te vergeten kerkgeschiedenis en theologiegeschiedenis, hebben inzichten opgeleverd, die
in deze studie zijn verwerkt. Daarnaast leveren de sociologie en de sociale psychologie een
bijdrage. Ten slotte heeft de sociale systeemtheorie een voor deze studie belangrijk inzicht
aangereikt. Alle hier genoemde wetenschappelijke disciplines dragen bij aan inzicht in het
proces van liefdadig handelen van mensen ten behoeve van anderen, veelal aangeduid als
filantropie. De eigen invalshoek die elke wetenschappelijke discipline heeft, brengt met zich
mee dat ze elk met een eigen invalshoek filantropisch handelen benaderen en beschrijven.
Zo kan filantropie naar voren komen als maatschappelijk verschijnsel dat als instrument van
sociale controle door de elite sociaal-historisch interessant is (Van Leeuwen), dan wel een
sociaal-historische misstand is (Roland Holst). Filantropie laat zich onder het aspect van
geefgedrag van individuen sociologisch beschrijven (Bekkers, Wiepking). Filantropie en
daarbinnen met name armenzorg is op te vatten als een van de factoren in het economisch
functioneren van een arbeidsmarkt (De Vries, Van der Woude). Een theologische analyse
leidt tot de conclusie dat filantropie als liefdadigheid jegens medemensen in wezen niet
bestaat (Bangert). Geven deze voorbeelden van invalshoeken, elk voor zich, een integraal
en samenhangend beeld van filantropie als maatschappelijk verschijnsel?
De sociaal-historische benadering van ‘instrument van controle door de elite’ legt
zichzelf twee beperkingen op. De eerste is dat er meer filantropisch gedrag is dan
alleen van de elite. Dit begrip wordt gebruikt zonder precieze definiëring of afgrenzing.
Waar houdt ‘elite’ op en kan men spreken van ‘gegoede burgerij’ of ‘middengroepen’?
Van Leeuwen, die het begrip elite veelvuldig gebruikt, constateert in zijn analyse van
testateurs in Amsterdam dat bijna de helft van de mensen die geld nalaten uit de elite
komt.827 De meerderheid is dus niet tot de elite te rekenen. Hanteert – dat is de tweede
beperking – deze meerderheid filantropie ook als instrument voor sociale controle?
Wat wil ze dan controleren als ze al een meerderheid vormt? De analyse van teksten
in opschriften die in dit onderzoek is uitgevoerd wijst niet in de richting van controle.
Filantropie als sociaal-historische misstand (Roland Holst) miskent de breedte en variatie
in filantropisch handelen. Geefgedrag leent zich voor een sociologische analyse (Wiepking).
Zij acht een interdisciplinaire benadering van geefgedrag gewenst, maar werkt deze
wens niet nader uit. De theologische analyse van liefdadig geven leidt tot de conclusie
dat dit geven een zaak van gerechtigheid is, geen vrijwillige liefdadigheid (Bangert). Deze
conclusie vergt aanvaarding van een theologische premisse.
Dit overziende lijkt het aanbeveling te verdienen filantropisch handelen als een
zelfstandig maatschappelijk verschijnsel te benaderen. De huidige tijd heeft veel aandacht
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voor filantropie; Schuyt spreekt van de “herintrede van een sector”. Dat geeft aanleiding
voor de overweging filantropologie als nieuw wetenschappelijk domein te beschouwen.
Daarvoor kunnen – bij wijze van eerste oefening – enkele lijnen geschetst worden.
Filantropiewetenschap of filantropologie is op te vatten als de systematische
wetenschappelijke bestudering van vrijwillige bijdragen die mensen, al dan niet in
organisatorisch verband, leveren ten behoeve van medemensen en/of de samenleving.
Twee definities geven richting aan het begrip filantropisch handelen. De eerste en meest
kernachtige is van Payton: “Voluntary action for the public good”.828 De tweede is ontleend
aan het project Geven in Nederland, waar Schuyt formuleert:
Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en/of tijd (expertise)
vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties (fondsen, kerken,
bedrijven, goededoelenloterijen) waarmee primair algemeen-nut doelen worden
gediend, met de intentie, het motief, om dit laatste te doen.829
Deze definitie is overgenomen in het convenant Ruimte voor Geven, dat de Nederlandse
rijksoverheid in 2011 met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie sluit. Schuyt
is een pleitbezorger van deze ontwikkeling naar een filantropologie. Hij stelt:
Dit vakgebied kan in specifieke gevallen uitgroeien tot een eigen wetenschappelijke
discipline of tot een subdiscipline van een bestaande wetenschap. Of dit gebeurt
hangt onder meer af … van de aanwezigheid en inzet van wetenschappelijke
ondernemers, entrepreneurs, die aan de ontwikkeling van het vakgebied een
noodzakelijke vorm en inhoud geven.830
De tendens naar concentratie op filantropie zonder omkadering door een bepaalde
wetenschappelijke discipline lijkt ook aanwezig in twee artikelen die verslag doen van
het project Giving in the Golden Age (GIGA). Heerma van Vos en Van Leeuwen schrijven in
de introductie van het verslag van dit project, dat zij dit onderzoeksprogramma hebben
uitgevoerd:
considering charity not as referring to great philanthropists and their works, not
as a method for capitalists to control a workforce, nor otherwise as an instrument
of social control, not even as the decor of the survival strategies of the poor, and
certainly not as the introduction of the welfare state. Instead it looks at the act of
giving itself.831
Van Leeuwen merkt elders in deze bundel op:
a shift in perspective away from either the ‘history from below’ or from ‘social
control’ to philanthropic studies may prove refreshing.832
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Een benadering vanuit het perspectief van filantropische studie “may prove refreshing”. Van
Leeuwen geeft niet aan hoe hij “philanthropic studies” opvat, noch wat het verfrissende
is (en voor wie) dat van deze benadering verwacht mag worden. Niettemin is zijn signaal
duidelijk. Hij wil geen hagiografie van grote filantropen als model van beschrijving.
Filantropie opgevat als eigenbelang in de zin van een beheersingsstrategie van de elite om
hun sociale positie en sociaal-economische macht te behouden, is niet (meer) aan de orde.
Evenmin wordt filantropie benaderd vanuit de ontvanger die er als overlevingsstrategie
voor kiest. Het sterkst nemen Van Leeuwen en Heerma van Voss afstand van de gedachte
van filantropie als fase in de overgang naar een verzorgingsstaat zoals door De Swaan
beschreven: “The act of giving itself vormt de ingang en het kader voor ‘philanthropic
studies’ ”.833
Zowel Van Leeuwen als Schuyt merkt op dat de eenentwintigste eeuw al een groot aantal
studies naar aspecten van filantropisch handelen heeft opgeleverd. Daarnaast verschijnt
eens in de twee jaar een publicatie in het kader van het onderzoek Geven in Nederland. In
2017 is het twintig jaar geleden dat dit grootschalige Nederlandse onderzoek is gestart. Er
zijn ambities een onderzoek Giving Europe op te zetten. Studies naar geefgedrag, naar de
historie van liefdadigheid in middelgrote plaatsen, naar sociale impact en impactmeting,
die in de afgelopen jaren verschenen zijn, illustreren de toenemende wetenschappelijke
aandacht voor de filantropische sector. Drie Nederlandse universiteiten houden zich
inmiddels bezig met het onderwijs- en onderzoeksveld filantropie.834 Zowel in het HBO als
in het postacademisch onderwijs worden cursussen en opleidingen aangeboden.
In zijn inaugurele oratie heeft Bekkers in 2013 de maatschappelijke betekenis van
filantropie geschetst. In 2018 voegt hij hieraan toe:
For the science of philanthropy I believe we will do a better job if we combine the
best of all worlds if researchers from different disciplines put their minds together.
[Eenvoudig is dat niet, maar] Despite the bureaucratic and academic difficulties
inherent in multi- and interdisciplinary research, it is my vision that philanthropy
should be precisely that.835
Hij onderstreept de urgentie als volgt: “In the context of declining levels of giving by
households, which we see in the Netherlands (Bekkers, De Wit & Felix, 2018) as well as in
the US (Lilly Family School of Philanthropy, 2017), we need a science of philanthropy more
than ever”.836
In zijn paasboodschap aan en vanuit het netwerk van Europese onderzoekers in de
filantropie ERNOP laat Schuyt zijn in 2012 geuite voorzichtige reserve varen:
With this newsletter, the time has come to announce the birth of a new academic
discipline. It is called philanthropology, the science of philanthropy. The
steep growth of scholarly articles on philanthropy, published in a fast widening
field of academic journals, has made this step inevitable. To protect this unique
topic of human interest from being scattered into many academic pieces, from
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disciplinary competitiveness, misperceptions and misunderstandings, the
proclamation of a new academic discipline will foster the focused attention that it
deserves […] Please, bring everybody this beautiful news!837
Voor Schuyt geeft de versnippering van een wezenlijk menselijk belang, gevoegd bij
competitie tussen wetenschappelijke disciplines die leidt tot misverstanden en verkeerde
percepties, reden om de geboorte van een nieuwe discipline aan te kondigen.
De wens en de tendens zijn helder: filantropie als een zelfstandig te onderscheiden
sector in de maatschappij zou een eigen wetenschappelijk domein van bestudering
moeten hebben: filantropologie. Met Payton en Moody is hierbij aan te tekenen dat
wetenschappelijke bestudering van filantropie weliswaar jong is, maar dat voor de
bestudeerde verschijnselen, veelal aangeduid als charity, geldt: “Organized charity is older
than democracy and capitalism, older than Christianity and Buddhism … as ad hoc individual
expression … as old as humanity itself; we can safely consider it as universal”.838 Schuyt
voegt hieraan toe dat filantropie niet alleen een lange geschiedenis heeft, maar zich ook op
de toekomst richt: “Philanthropy cares about the survival of both man and globe”.839
Schuyt schetst een breed domein voor de filantropologie: “all voluntary contributions
to society and globe”.840 Filantropologie bestudeert waarden841 en bronnen. Ze richt zich
zowel op de mensen en organisaties aan wie bijdragen ten goede komen, als op de wijze
waarop filantropie is ingericht, de ‘philanthropic institutions’. De missie van filantropologie
is daarmee niet alleen beschrijven en analyseren, maar ook “to increase its impact”.842
Dit laatste aspect, impactverbetering, roept de vraag op hoe dat gezien moet worden.
Is impactverbetering een resultaat dat verwacht mag worden van de wetenschappelijke
bestudering als zodanig, bijvoorbeeld doordat methoden van filantropische ondersteuning
vergeleken worden op hun impact? Of gaat het erom dat binnen het onderzoeksprogramma
van filantropologie impactverbetering een eigen plek krijgt? Hoe dan ook, het pleidooi om
een wetenschappelijk domein filantropologie als onderdeel van het sociologische domein
te onderscheiden en te ontwikkelen is helder. Het is vanuit het voorliggende onderzoek
alleen maar te onderschrijven.
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Samenvatting

Deze studie gaat over het gebruik en de functie van het begrip hemelrente en verwante
termen als loon en beloning in het hiernamaals. Deze termen zijn te vinden in opschriften
in of op kerken en zorgvoorzieningen die dateren uit de periode 1600-1800. Hemelrente
staat in deze teksten voor loon of beloning in het hiernamaals voor liefdadige giften die
particulieren geven voor de zorg aan armen, met name wezen, weduwen en ouderen. In
de laatste decaden van de twintigste eeuw is de wetenschappelijke verklaring veelal dat
appelleren aan eigenbelang ten grondslag ligt aan het gebruik van de term hemelrente.
Deze studie plaatst een vraagteken bij die verklaring.
Het woord hemelrente is in het huidige spraakgebruik niet gangbaar. Het komt niet voor
in het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Amsterdamse kooplieden, de
dichter Jacob Cats en velen met hen in de zeventiende eeuw evenwel, zien geven voor armen
als “secure investment … in a better life in the next world” (Lesger, 2008). De vraagstelling van
de studie is: wat zijn de betekenis en de maatschappelijke functie van het gebruik van het
begrip hemelrente in het kader van liefdadig geven voor armenzorg in het Nederland van de
zeventiende en achttiende eeuw? En wat is de functie van de publieke vermelding van de
aard van de schenking, van het geefmotief en van de naam van de schenker? Het onderzoek
is in vijf deelvragen gesplitst. Deze richten zich op publieke opschriften waarin sprake is van
hemelrente, loon of beloning in het hiernamaals voor liefdadig geven voor armenzorg en
zoeken een verklaring voor het gebruik van deze godsdienstige motieven. Het onderzoek
draagt bij aan de kennis van de historie van filantropisch handelen. De vraag of dit handelen
uit eigenbelang dan wel altruïsme plaatsvindt, is ook in de huidige tijd nog actueel.
Armenzorg wordt in de Middeleeuwen beschouwd als christenplicht van ieder die
meer bezit dan hij voor eigen verzorging nodig heeft. Dat is niet voor ieder hetzelfde, maar
gerelateerd aan de maatschappelijke status. De positie van de arme vormt een extra
stimulans om aalmoezen te geven, want hij wordt – op grond van de Bijbelpassage in
Mattheüs 25:31-46 – gezien als een gestalte van Christus. Elke dienst, hoe gering ook, aan
een behoeftige bewezen, geldt als aan Christus bewezen en draagt bij aan het eeuwig heil
van de gever. Een daad van liefdadigheid krijgt daardoor het karakter van een transactie
voor eigen zielenheil. In de zestiende eeuw verandert de visie op de positie van de arme
door nieuwe inzichten die het opkomend humanisme ontwikkelt over de arme en de rol
van kerken en overheid. Dat brengt een andere aanpak van armenzorg met zich mee.
Naast kerken en plaatselijke overheden dragen particulieren bij in de armenzorg. Het is
niet alleen de rijke elite die voor de financiering zorg draagt. Testamenten en collecten
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in kerken en op publieke plaatsen zijn een belangrijk middel om geld te werven voor
de armenzorg. Grote private giften om een voorziening te stichten springen echter
het meest in het oog. Opschriften memoreren soms de naam van de gever, zingen zijn
of haar lof en melden dat de gever een beloning in het hiernamaals te wachten staat.
De uitdeling aan armen omvat doorgaans voedsel, verder brandstof of kleding en in enkele
steden geld. De bedeling had qua omvang en doel het karakter van een aanvulling. Eigen
verantwoordelijkheid geldt als een groot goed.
Harde cijfers over het aantal armen ontbreken. Beredeneerde schattingen komen uit op
10 tot 15% van de bevolking in steden. Steden verstrekken bedeling aan wie daar om vraagt,
soms onder voorwaarden van een bepaalde duur van inwoning. Ook bij de Gereformeerde
Kerk (die aanvankelijk in principe voor allen armenzorg verstrekte) gaat geleidelijk de eis
van een minimumperiode van lidmaatschap gelden. De verstrekkingen in de armenzorg
dragen het karakter van ‘zorg op maat’ en tegelijk heeft de verstrekking het karakter van
‘zorg met mate’. De economische achteruitgang van de Republiek in de tweede helft van
de achttiende eeuw stelt de bedeelden en de bedelers voor grote problemen.
Buitenlandse waarnemers prijzen de armenzorg in de Republiek als kwantitatief en
kwalitatief royaal. Helpen behoort tot de identiteit van de inwoners, zo is hun verklaring.
Anderen hebben betoogd dat vrijgevigheid jegens behoeftigen de maatschappelijke
en morele legitimatie vormt van overvloedig grote rijkdom (Schama, 1988). Tot ver in
de twintigste eeuw wijzen onderzoekers een royale armenzorg in de zeventiende en
achttiende eeuw aan als een oorzaak van de trage economische ontwikkeling in Nederland
in de eerste helft van de negentiende eeuw. Het beeld van een royale bedeling kantelt als
in de jaren zeventig van de twintigste eeuw onderzoek naar armenzorg op lokaal niveau
uitwijst dat bedeling slechts als aanvulling kon dienen en dat valide arbeidskrachten een
kleine minderheid onder de bedeelden vormden.
Geefgedrag wordt in de moderne tijd in verschillende wetenschappelijke disciplines
onderzocht. Onderzoekers staat een verfijnd instrumentarium ter beschikking om
motieven en mechanismen te bepalen. Daarbij is onderscheid te maken tussen geven als
handeling binnen een maatschappelijke context en geven als maatschappelijke functie,
een verschijnsel dat in alle samenlevingen voorkomt. In de wetenschappelijke literatuur
spelen drie kernwoorden een rol: altruïsme, eigenbelang en wederkerigheid. Ricard voert
een pleidooi voor de erkenning van altruïsme als motief in menselijk handelen en als
hoopvol maatschappelijk perspectief. Hij verzet zich tegen de stelling van Dawkins dat de
kern van overleven ‘selfish’ is en dat altruïsme daarom niet aangeboren maar aangeleerd
is. Komter is van mening dat het geven van giften te divers is voor een puur economische
of instrumenteel-rationele benadering. Zij legt de nadruk bij wederkerigheid van geven.
Eigenbelang en altruïsme komen naast elkaar voor in mensen. Om die ogenschijnlijke
tegenstrijdigheid te verklaren is het zinvol onderscheid te maken tussen onmiddellijke
subjectieve ervaringen en ultieme evolutionaire functies van gedrag (Komter, 2007b;
Koopmans, 2006). Uit een overzicht van dertig jaar empirisch onderzoek naar geefgedrag
zijn mechanismen gedefinieerd, die bepalend zijn voor filantropisch handelen (Bekkers &
Wiepking, 2007).
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De maatschappelijke functie van geven is vanaf de voorchristelijke Oudheid aan te wijzen.
Geven ten behoeve van medeburgers ontwikkelt zich tot liefdadig geven voor alle armen,
burger of niet. Gevoed uit joodse wortels houdt de christelijke kerk deze gewoonte vast.
Geven uit altruïsme dient, als collectieve actie, een collectief belang: het verstrekken
van armenzorg helpt om oproer te voorkomen. Cultureel-antropologen beschrijven
samenlevingen in de Pacific, waar de uitwisseling van giften als economisch fenomeen
omgeven is met juridische, religieuze en sociale aspecten en daarmee het functioneren van
de samenleving draagt. Via de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zetten Nederlandse
burgers zich in de negentiende eeuw in voor verbetering van leefomstandigheden
van ‘het volk’. Aan het einde van de twintigste eeuw is een filantropieschaal ontwikkeld.
Hiermee is de filantropische attitude van individuen te meten en, mits aangepast aan de
specifieke maatschappelijke context, te voorspellen. Onderzoeken naar geefgedrag zijn in
een differentiërend overzicht samengebracht waarin altruïsme onderscheiden wordt van
pseudo-altruïsme. In het laatste zijn eigenbelang en wederkerigheid begrepen.
Voor liefdadig geven in de periode 1600-1800 zijn uiteenlopende verklaringen gegeven.
In deze periode was er bij een deel van de bevolking aanzienlijke rijkdom. Tegelijk stond de
liefdadigheid op een verhoudingsgewijs hoog peil. Uit cultuur-historisch gezichtspunt is
dit aangeduid als een ‘morele evenwichtsoefening’: grote rijkdom is maatschappelijk en
moreel aanvaardbaar als ze gepaard gaat met royale liefdadigheid (Schama, 1988). Sociaalhistorici hebben in meer algemene zin betoogd dat de verstrekkingen in de armenzorg
amper voldoende zijn om in leven te blijven. Zij worden verstrekt om arbeidspotentieel
in stand te houden, maatschappelijke onrust te voorkomen en een standenmaatschappij
te handhaven (Lis en Soly, 1986). Anderen verklaren het geven voor armenzorg uit
godsdienstige motieven. In dezelfde lijn ligt de aanbeveling uit de late Middeleeuwen dat
bewust geven tijdens leven waardevoller is dan het nalaten van een grote som gelds. Het
hemels voordeel tijdens het leven is dan voor de gever zelf. Dat voordeel ontgaat hem of
haar als het bezit in de nalatenschap verdeeld wordt (Boele, 2013).
In de zestiende eeuw ontwikkelt Johannes Calvijn een visie op armenzorg die in de
Gereformeerde Kerk institutioneel vorm krijgt. Het geven van aalmoezen voor de armen
is volgens Calvijn een wezenskenmerk van de kerk. De diaconie vindt daar haar kerntaak.
Collecten voor armenzorg dienen in elke kerkdienst plaats te vinden. Binnen de context van
het Amerikaans protestantisme definieert Bangert geven als een vorm van gerechtigheid
en daarmee als christenplicht.
Mensen handelen in de meeste situaties vanuit wat zij zien als hun rationeel eigenbelang.
Vanuit deze theorie verklaart Van Leeuwen liefdadig geven voor armenzorg tijdens de
Republiek. Hij ontwikkelt een model dat uitgaat van rationeel doelgericht handelen van
gevers en ontvangers van bijstand. Rijke gevers – door Van Leeuwen aangeduid als elite
– hanteren een strategie van beheersing en ontvangers van bijstand een strategie van
overleving. De elite heeft daarvoor collectieve en individuele motieven. Tot de individuele
motieven behoort het verwerven van zielenheil. De arme ontvanger biedt in ruil voor
bijstand sociaal gewenst gedrag. In 2012 laat Van Leeuwen dit model los en “looks at the
act of giving itself”, want, “a shift in perspective away from either ‘the history from below’ or
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from ‘social control’ to philanthropic studies may prove refreshing”.
Het spoor naar de wortels van het gebruik van het begrip hemelrente als loon voor
liefdadig geven voert naar de periode van 350 tot 650 na Christus. De christelijke kerk
heeft vanaf haar ontstaan zwaar te lijden onder vervolgingen. Ze verwacht een spoedige
wederkomst van Christus. Vragen van leven en dood staan in dat perspectief. In de vierde
eeuw wordt het christendom als godsdienst erkend. De wederkomst van Christus blijkt uit
te blijven. Vragen van leven en dood komen in een ander, meer individueel perspectief. Wat
gebeurt er na de dood met de ziel in afwachting van het einde der tijden? Al naar gelang het
geleefde leven is loutering nodig van niet (volledig) voldane schuld die door misstappen
en zonden is opgebouwd. Dat gebeurt in het louteringsvuur (purgatorium). Het geven van
aalmoezen is een middel om zondeschuld te boeten. Dat kan zowel voor de eigen schuld als
voor die van reeds gestorvenen. “For Jews and Christians alike, almsgiving for the remission
of sins had involved the perpetual circulation of wealth within the religious community
for the benefit of the poor” (Brown, 2015). Zo krijgen aalmoezen een tegenwaarde in het
hiernamaals. “Gifts to the poor could be seen as loans to God. God would repay them with
unimaginable interest” (Brown, 2012). Bijbelse beelden prikkelen de gelovige fantasie.
In de volksvroomheid vinden deze gedachten en beelden een vruchtbare bodem voor
geloofsvoorstellingen die verder gaan dan het kader van de theologische leerstellingen.
Twee voorbeelden uit de Middeleeuwen illustreren de relatie tussen geven voor
armenzorg en de in het hiernamaals verwachte beloning. Een analyse van testamenten in
Genua uit de periode 1186-1226 laat zien dat ze bepalingen bevatten die geld toewijzen
aan de kerk of aan liefdadigheidswerk ten behoeve van armen. Deze praktijk wordt geduid
als ‘Buying a passport to heaven’. Het tweede voorbeeld betreft de duiding van het geven
van aalmoezen en een hemelse beloning. ‘Rijken copen dat ewighe hemelrijck’ typeert de
strekking van de voorbeelden.
Het protestantse christendom domineert de godsdienstige en maatschappelijke context
van de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw, in het bijzonder de Nederduitse
Gereformeerde Kerk. Dit betekent niet dat de Gereformeerde Kerk getalsmatig de grootste
kerk is, wel dat ze de publieke, door de overheid bevoorrechte kerk is. De bevoorrechting
bestaat uit bekostiging van haar predikanten en kerkgebouwen; daartegenover staat
overheidsbemoeienis met benoemingen van predikanten, kerk- en armmeesters en
kerkenraadsvergaderingen. De regenten in de Republiek hanteren ruimere opvattingen
over godsdienst dan de Gereformeerde Kerk. Bij de Unie van Utrecht is bepaald dat ieder
in zijn religie vrij mag blijven. Dat leidt in de praktijk tot een gedoogbeleid ten aanzien
van andere kerken als de remonstranten, doopsgezinden en lutheranen. Vanaf het begin
van de achttiende eeuw schrijft de overheid een bededag uit voor de staat van het land.
De Gereformeerde Kerk volgt deze. De overheid nodigt de andere kerken uit dat ook te
doen; veelal doen zij dat ook. De overheid formuleert als een van de bedoelingen van de
bededag: “voortplantinge en aanwas van de waare Christelijke Gereformeerde Religie”. Van
Rooden typeert dit als ‘civil religion’.
In de publieke ruimte is het gebruik van godsdienstige taal vanzelfsprekend. Een
schoenmaker schrijft op een uithangbord: “Hier verkoopt men schoenen, voor rond
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en achter plat, passen se David niet dan passen se Goliath”. Van Lennep en Ter Gouw
(1868) hebben talloze voorbeelden verzameld en concluderen: “Klanten voelden zich ...
aangetrokken omdat het Bijbelsch was en … omdat het rijmde en derhalve de gelijkenis
volkomen was en de toepassing juist moest zijn”. De beschikbaarheid van de Bijbel in de
eigen taal, zondagse prediking, godsdienstonderwijs als een van de voornaamste vakken
op school zorgden ervoor dat godsdienstige taal bij iedereen bekend en vertrouwd was.
Een van de grote verschillen tussen rooms-katholiek en protestant op het terrein van
theologische leerstellingen betreft de betekenis die goede werken (zoals aalmoezen geven)
hebben voor de gelovige. Volgens de rooms-katholieke leer helpen goede werken de
gelovige op de weg naar zaligheid; ze leveren als het ware verdienste op. In de protestantse
leer geldt het ‘sola fide’, de gelovige krijgt alleen door geloof deel aan de zaligheid. Van de
gelovige worden goede werken verwacht als vruchten van dankbaarheid voor het heil dat
hem of haar wacht. Verschillende auteurs wijzen erop dat in de zeventiende en achttiende
eeuw het onderscheid rooms-katholiek – protestant in de dagelijkse praktijk van geloven
en leven niet zo scherp ligt als de leerstellingen doen verwachten. Het verwerven van
hemelse beloning voor goede werken van liefdadigheid blijkt voor protestanten in deze
periode evenzeer een aansprekend beeld als voor rooms-katholieken.
Op basis van het voorgaande wordt in deze studie een hypothetisch model ontwikkeld
ter nadere verklaring van het gebruik van het begrip hemelrente. In de christelijkgodsdienstige context van de samenleving in de Republiek tussen 1600 en 1800 komen
opschriften en teksten voor met als kernwoorden: weldoen aan armen, christenplicht.
De godsdienstige taal waarin ze gesteld zijn heeft enkele kenmerken: ze is gesteld in
Bijbelteksten en/of maakt melding van plaatsbekleding (in de arme is Christus present),
en/of stelt hemelse beloning in het vooruitzicht. Ten slotte wordt het begrip hemelrente
uitgelegd in termen van geloof en rationele afweging. De teksten zijn als persoonlijk gericht
op te vatten en appelleren aan welbegrepen eigenbelang. De opschriften bevatten echter
ook een aansporing het liefdadig geven na te volgen. Publieke opschriften over liefdadig
geven met een perspectief van beloning in het hiernamaals zijn bedoeld als aansporing
om de continuïteit van geldwerving te bevorderen. Zulke opschriften hebben daarmee een
functie voor het algemeen belang. Deze hypothese wordt aan de hand van een analyse van
de teksten van opschriften en fragmenten uit preken getoetst.
De verzamelde teksten gaan over liefdadig geven voor zorg aan behoeftigen; ze roepen
al dan niet expliciet op hetzelfde te doen en refereren aan een beloning na dit leven. De
teksten zijn gevonden in literatuur en in opschriften op gevelstenen en in kerkgebouwen.
Deze teksten plaatsen het liefdadig handelen in een godsdienstige context. De tekst van
de opschriften is erop gericht de lezer (‘aanschouwer’) tot navolging te bewegen. Dat
gebeurt door een directe oproep, soms gevolgd door een rationele rendementsafweging
met termen uit de financiële sfeer. In de teksten is godsdienstige taal gebruikelijk: de
achtergrond van de opsteller van de tekst maakt geen verschil. Gereformeerd, luthers of
rooms-katholiek en de stedelijke overheid bezigen dezelfde godsdienstige taal. Dat is de
lingua franca van de opschriften in de zeventiende en achttiende eeuw.
Bij wijze van triangulatie is een selectie van preken en verklaringen over twee fragmenten
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uit de Heidelbergse Catechismus onderzocht. De tekstfragmenten gaan over hulp
aan armen als element van het leven van gelovigen. De geselecteerde preken en
verklaringen bespreken tot in detail aanwijzingen voor het dagelijks leven, maar zijn zeer
summier op het punt van geven ten behoeve van armen. Veelal volstaan de predikers
op dit punt met het verwijzen naar enkele Bijbelteksten. Ze geven daarmee aan dat
de catechismus voluit de Bijbelse leer weergeeft. Over het aspect van hemelrente
als beloning voor liefdadig handelen spreekt slechts een van de geselecteerde
preken. Dit is niet eenduidig sluitend verklaarbaar. Met enige waarschijnlijkheid is te
veronderstellen dat geven voor armenzorg als zo vanzelfsprekend wordt beschouwd,
dat deze oproep uit de catechismus geen nadere uitleg en onderstreping meer nodig
heeft. De verklaring voor het vrijwel ontbreken van het beloningsperspectief is te zoeken
in terughoudendheid bij theologen en predikers. De protestantse kerkelijke geloofsleer
verzet zich sterk tegen de gedachte dat goede werken verdienste in het hiernamaals
zouden opleveren. In de dagelijkse geloofspraktijk is dat besef veel minder sterk aanwezig.
De conclusie van de hiervoor genoemde toetsing is dat de opschriften met termen die een
beloning in het hiernamaals verwoorden voor liefdadig geven ten behoeve van armen, eerst
en vooral zijn bedoeld als communicatie ten dienste van de continuïteit van geldwerving.
In eigentijdse termen gesteld: de opschriften vormen een marketinginstrument voor
fondsenwerving voor de armenzorg.
De centrale vragen in dit onderzoek zijn hiermee beantwoord. Ze luiden (1) wat zijn
de betekenis en de functie van het gebruik van het woord hemelrente (en de verwante
begrippen loon en beloning) voor liefdadige giften in de zeventiende en achttiende eeuw
en (2) wat is de functie van de publieke vermelding van de aard van de schenking, van het
geefmotief en van de naam van de schenker? In het onderzoek is vastgesteld dat termen
die loon in het hiernamaals toezeggen voor liefdadige giften voor behoeftigen zowel
godsdienstig als maatschappelijk vertrouwde begrippen zijn in de zeventiende/achttiende
eeuw. Ze zijn niet confessioneel gebonden en worden niet alleen van kerkelijke zijde,
maar evenzeer door de overheid gebezigd. Het gebruik van de term hemelrente is eerst
en vooral een communicatiemiddel, bedoeld om de geldwerving voor zorg aan armen
en behoeftigen gaande te houden. Dat is een algemeen belang. Deze conclusie is een
aanvulling én een correctie op de wijze waarop vanuit de theorie van rationeel eigenbelang
hemelrente als een persoonlijk belang van rijke gevers wordt beschouwd.
Armenzorg en de opschriften over hemelrente worden in deze studie beschreven
en geanalyseerd als een sociaal arrangement dat een maatschappelijke functie vervult.
Hulp aan behoeftigen vindt plaats op basis van een algemeen moreel appel op het gebod
van naastenliefde. Teksten in opschriften, zoals in dit onderzoek geanalyseerd, spelen
een motiverende rol in dit proces. De gebruikte taal en beelden zijn te begrijpen in de
godsdienstig-maatschappelijke context van de Republiek tussen 1600 en 1800.
Bij dit onderzoek zijn kanttekeningen te plaatsen. De eerste is dat de verzameling
van teksten van opschriften wellicht niet volledig is. Het zoeken naar teksten is breed
uitgevoerd. Het is evenwel niet met zekerheid te stellen dat het uitputtend is. Er zijn vijf
teksten in kerken aangetroffen. Het aantal kerken dat in de periode 1600-1800 tekstborden
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bevatte, is niet bekend. Een andere kanttekening is dat het onderzoek zich richt op de
maatschappelijk-godsdienstige context van de Republiek in de zeventiende en achttiende
eeuw. De specifieke persoonlijke achtergrond van een met naam vermelde gever is daarom
niet in de analyse van de teksten verdisconteerd. Verder is als kanttekening te noteren dat
in dit onderzoek alleen opschriften met christelijke terminologie zijn opgenomen. De –
niet getoetste – veronderstelling is dat de maatschappelijk-godsdienstige context van de
Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw geen seculiere teksten over liefdadig
geven voor behoeftigen heeft opgeleverd.
In de wetenschappelijke discussie heeft Van Leeuwen het verwerven van zielenheil als
individueel motief voor liefdadig geven benoemd. In dit onderzoek is vastgesteld dat het
niet zozeer gaat om christelijke oproepen tot liefdadigheid, als wel om algemene oproepen
tot liefddadig geven, gegoten in christelijke termen. Die hebben het karakter van een
aansporing. Verder blijkt de gedachte van beloning in het hiernamaals diepe wortels te
hebben, die de confessionele verschillen tussen rooms-katholiek en protestant overstijgt.
Dit laatste is ook door Looijestein en Boele onderstreept. Bogaers heeft erop gewezen dat
zielenheil in een aantal opzichten eerder een maatschappelijk dan een religieus doel dient.
De vaststelling dat de overheid haar rol in de armenzorg in metaconfessionele christelijke
termen verwoordt (Boele) vindt in dit onderzoek bevestiging.
Hemelrente als beloningsperspectief appelleert aan eigenbelang. Dat is evenwel niet
het puur individuele eigenbelang, zoals het in de theorie van het rationeel eigenbelang
wordt beschreven. Het appel dat op de potentiële gever wordt gedaan staat in een sociaalgodsdienstige context. Het eigenbelang waaraan wordt geappelleerd overstijgt de grenzen
van het individu. De potentiële gever wordt aangesproken als lid van een gemeenschap die
normen en waarden deelt. Deze normen en waarden worden godsdienstig gefundeerd. Er
is sprake van een transcendent eigenbelang.
De bevindingen van het voorliggende onderzoek liggen in lijn met de systeemtheoretische
maatschappijanalyse van Luhmann. Deze beschrijft hoe helpen een functie is in
maatschappelijke systemen die al naar gelang van de maatschappelijke omstandigheden
vorm krijgt. De Republiek tussen 1600 en 1800 is in Luhmann’s termen te typeren als een
‘hochkultivierte’ samenleving. Hulp aan behoeftigen vindt niet rechtstreeks plaats, maar is
vooral een probleem van herverdelen van geld. De aandacht verschuift van de situatie van
de behoeftige naar de potentiële gever die tot generositeit moet worden gemotiveerd. Het
kerkelijk gebod van liefdadigheid dient in dit proces als coördinatiemechanisme. Teksten in
opschriften stimuleren dat dit mechanisme functioneert. Wederkerigheid wordt zichtbaar
in het verwerven van hemelrente, maar ook in dankbaarheid van de ontvanger van hulp.
Steeds meer wetenschappelijke disciplines onderzoeken aspecten van geven
en filantropie. Ze hebben daarbij elk hun eigen disciplinaire benadering en focus.
De voorliggende studie heeft daar in brede zin uit geput. Deze multidisciplinaire
wetenschappelijke aandacht voor liefdadigheid in het verleden en filantropie in bredere
zin in de huidige tijd leidt tot de overweging dat het aanbeveling verdient om – vooralsnog
tentatief – de contouren van een zelfstandige filantropologie te schetsen.
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Summary

Heaven-interest843 and related terms like recompense and reward in the afterlife are subject
of this research. These terms are to be found in texts on signs in or outside churches and
houses for social care in the Dutch Republic between 1600 and 1800. For instance, when
visiting the Lutheran Church, Spui, Amsterdam, one would find in the Deaconry a text,
ending with the phrase: “Blessed who, with him, faithful to the Saviours’ commandments,
place their Treasure, serving God’s Church, on heaven-interest”. And, passing Groningen’s
Martinichurch, one would read on the Butter- and Bread house, built against the church,
amongst other things “Remember the Poor in thy Wills, for Thou will have no better Interest”.
In these texts heaven-interest stands for recompense or reward in the afterlife for
charitable donations given by private persons for care to the poor, in particular orphans,
widows and elderly people. Appeal to self-interest is in the last decades of the twentieth
century popular as a scientific explanation for the use of the term heaven-interest. This
study is concerned with questioning the tenability of that explanation. For reasons of
easy readability, the study uses heaven-interest as a comprehensive term which includes
salvation of the soul, recompense and reward in the afterlife.
Heaven-interest is not a common word in today ‘s Dutch. It is not included in Van Dale’s
Dictionary (editions 1999 and 2015). Amsterdam merchants, the poet Jacob Cats and
many others in the seventeenth century however, considered giving to the poor a “secure
investment … in a better life in the next world” (Lesger, 2008). The main question in this
research is: what are the meaning and the social function of the use of the concept heaveninterest in the framework of charitable giving for poor relief in the Dutch Republic in the
seventeenth and eighteenth century? And what is the function of the public mention of the
kind of gift, the motif for it and the person who is giving? The research has been split up in
five sub-questions, focusing on public signs that speak about heaven-interest, recompense
and reward in the afterlife for charitable giving for poor relief and looking for an explanation
for the use of religious motifs. The research will contribute to the knowledge of the history
of philanthropic action. It is still a topical question whether philanthropic action is based on
self-interest or altruism.
In the Middle Ages poor relief is seen as a Christian duty for everyone possessing more
than was needed for self-maintenance. That is not for everybody the same. It is related
to a person’s social standing. The social status of the poor is an additional stimulus for
almsgiving, because according to the Holy Bible (Matthew 25, verses 31-46) Christ himself
is to be met in the poor. Every service, however small, delivered to the destitute, will be
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counted as delivered to Christ and will contribute to the giver‘s eternal welfare. Thus, an
act of charity becomes a transaction for the salvation of one’s soul. The perception of the
social status of the poor changes in the sixteenth century because developing Humanism
is bringing forth new ideas about poverty and the role of churches and government. This
change in perception leads to a different approach.
Poor relief is funded by the rich elite but not by them only. Research shows wills and
collections of money in churches and public places to be an important means to cover the
need for money for poor relief. Major private donations to establish a provision catch the
eye however. Inscriptions sometimes mention the donor’s name, praise her or him and note
that a reward is waiting for them in the afterlife. During the seventeenth and eighteenth
century the Dutch Republic is wealthy. Allowances to the poor, nevertheless, were not
considered to be their right, but a favour. For many people social insecurity and deprivation
was an every-day threat. The distribution to the poor encompasses almost exclusively
food, sometimes also fuel and clothes and in a few cities money. Charity was meant to
be complimentary. Personal responsibility is highly valued. The number of poor people is
not quantified. An educated guess gives 10 to 15 % of the city population. For the rural
area Drenthe, it is thought to be 2%. The question is not if poor relief is provided, but how,
to whom, by whom and sometimes it is only given after a minimum period of residence
in town. The Reformed Church, which initially provided poor relief to all poor people on
principle, gradually demanded a minimum period of membership. The distribution of poor
relief is characterized both as tailor-made and restrained. The economic decline of the
Dutch Republic in the second half of the eighteenth century caused huge problems for
both receivers and providers of poor relief.
Poor relief in the Dutch Republic is praised by observers from England and France as
generous both in quality and quantity. They see helping people as part of the Dutch identity.
Others argue that generosity to needy people is serving as a social and moral legitimation
of abundant wealth (Schama). Until the last decades of the twentieth century scientists
consider generous poor relief as one of the causes for slow economic development in
the Netherlands. In the seventies of the twentieth century the concept of generous poor
relief changed. Research on poor relief on a local level showed that subvention was only
additional and that a valid workforce was only a small minority of people who received
support.
In Modern Times researchers in various scientific disciplines have sophisticated
instruments at their disposal to allocate motifs and mechanisms in giving. Giving as action
within a social context must be distinguished from giving as social function, a general
phenomenon in all societies. Scientific literature on giving features three key concepts:
altruïsm, self-interest and reciprocity. Ricard makes a strong plea to acknowledge altruism
as motif for human action and hopeful perspective for society. He is opposing Dawkins’s
opinion about altruism as nurture instead of nature; in Dawkins’s opinion the core of survival
is ‘selfish’. In Komter’s view gift-giving is too diverse for a mere economical or instrumentalrational approach. She emphasizes the role of reciprocity in giving. In human beings
self-interest and altruism appear together. The apparent contradiction can be explained
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by distinguishing between immediate subjective experience and ultimate evolutionary
functions of behavior (Komter 2007b; Koopmans 2006). A review of 30 years of empirical
studies of giving behaviour identifies eight mechanisms which are defining philanthropic
action (Bekkers & Wiepking 2007).
The social function of giving is already apparent in pre-Christian Antiquity. Giving to
fellow-citizens evolves to charitable giving to all the poor, citizen or not. Fed from Jewish
roots the Christian church continues this practice. Giving out of altruism, as collective
action, serves a collective interest: providing poor relief helps to prevent riots. Culturalanthropologists described societies in the Pacific, where the exchange of gifts as economic
phenomenon is surrounded by juridical, religious and social issues. Thus the exchange of
gifts is essential for the functioning of society.
Dutch citizens in the nineteenth century are committed by the “Maatschappij tot Nut van
‘t Algemeen’ (Association for Public Benefit) to improve the living conditions of ‘the ordinary
people’. At the end of the twentieth century a philanthropy-scale is developed to measure
individual philanthropic attitude and, provided adaptation to a specific social context, to
predict this attitude. Research of giving has been brought together in an differentiating
overview, distinguishing altruism and pseudo-altruism as main issues. The last one covers
self-interest and reciprocity (Feigin, Owens and Goodyear-Smith 2014).
Various explanations have been given for charitable giving in the Dutch Republic
between 1600 and 1800. During this period part of the population lived in substantial wealth.
At the same time charity remained at a relatively high level. From a point of view in cultural
history this has been characterized as an ‘exercise in moral balancing’: substantial wealth is
social and moral acceptable only if it is accompanied by generous charity (Schama 1988).
More in general, social historians had already argued before that the distribution of poor
relief was hardly enough for them to survive on. Support was given to maintain a potential
workforce, to prevent social unrest and to maintain a class-based society (Lis en Soly 1986).
Other scientists explain the giving of poor relief from religious motives. The church calls on
people to give “according to old habit and for God’s sake” (van Wijngaarden 2000). In the
same way pious edifying reading recommends the conscious giving during one’s lifetime.
This has more value than leaving behind a large sum of money. During his lifetime the
donor enjoys the heavenly benefit, while this advantage might be diluted when it comes to
the division of one’s estate (Boele 2013).
In the sixteenth century John Calvin developed a vision on poor relief that is institutionally
shaped in the Reformed Church. According to Calvin giving alms to the poor is the church’s
essential feature and core-business for the church social welfare (diaconate). Collections
for poor relief should be part of every divine service. In American Protestantism Bangert
develops a theory which claims to be universal. Bangert identified giving for someone in
need as a matter of justice and by consequence a Christian’s duty.
In most situations people act from a rational view of self-interest. Van Leeuwen’s
explanation of the charitable giving for poor relief in the Dutch Republic is based on this
theory. Van Leeuwen developed a model for rational goal-oriented behaviour both of
donors and recipients of charity. Rich donors – van Leeuwen refers to them as the elite
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– work with a strategy of control and receivers of charity operate a strategy of survival.
The elite has collective and individual motives. To gain salvation of the soul is seen as an
individual motive. Poor recipients show socially desired behaviour in exchange for charity.
In one of his 2012 publications van Leeuwen has given up this model and “looks at the act
of giving itself”, because “a shift in perspective away from either ‘the history from below’ or
from ‘social control’ to philanthropic studies may prove refreshing”.
The trail back to the roots of the use of the concept of heaven-interest as recompense
for charitable giving leads to the years of 350 to 650 A.D. Since its inception the Christian
church has suffered severely from persecution. She expects the Second Coming of Christ
soon. Matters of life and death are seen in that perspective, in short: “The Big Future”. In
the fourth century Christianity is acknowledged as a religion. The Second Coming of Christ
fails to occur. Matters of life and death change into a more individual perspective, “the little
future”. What will happen after death to the soul waiting for the end of time? Depending on
the life lived purification will be needed of the guilt of sins and misconduct that have not
or not completely been paid for. This will happen in purgatory. Giving alms is a means to
pay for the guilt of sin, be it one’s personal sin or that of someone already deceased. “For
Jews and Christians alike, almsgiving for the remission of sins had involved the perpetual
circulation of wealth within the religious community for the benefit of the poor” (Brown
2015). Thus, alms given to the poor, or to the church, destined for the poor – the church
being responsible for the care for the poor – get a counter value in the afterlife. “Gifts to
the poor could be seen as loans to God. God would repay them with unimaginable interest”
(Brown 2015). Images in the Bible stimulate the faithful’s imagination, for instance about
building up a treasure in heaven, as a writing of pope Gregory the Great (590-604) bears
witness to. Popular piety is offering a fruitful soil for faithful images and thoughts that go far
beyond the framework of theological doctrine.
The relationship between the giving for poor relief and the expected reward in the
afterlife is clearly illustrated by two examples from the Middle Ages. Firstly, an analysis of
117 wills in Genoa from 1186-1226 shows that 93% of these wills hold provisions allocating
money to the church or church-charity for the poor. This practice is characterized by Galassi
as “Buying a passport to heaven”. The second example is related to the interpretation of
alms-giving. Boele refers to different examples relating alms-giving to heavenly reward.
Jan van Boendale ‘s quote “The rich are buying the eternal kingdom” is characteristic for
the purport of the examples.
The religious and social context of the Dutch Republic in the seventeenth and
eighteenth century is dominated by the Protestant version of Christianity, in particular the
Dutch Reformed Church. The domination is not because of the largest number of members,
but because the Reformed Church is the public church, privileged by the government. This
privilege consists of bearing the cost of pastors and churches; on the other hand, it means
interference of the authorities in the appointment of pastors, churchmasters and almoners
and in the church council meetings. Amongst the Dutch Republic’s regents opinions
in religious affairs were more broad-minded than in the Reformed Church. The Union of
Utrecht had stated that everyone had the right to be free in their religious conviction. A
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policy of tolerance towards other churches like Remonstrant, Mennonite and Lutheran was
actual practice. In the early eighteenth century, the government proclaimed a day of prayer
for the state of the union twice a year. The Reformed Church follows this proclamation
and when the government invited other churches to do the same, they did. The aim of the
day of prayer, as the government puts it, is “propagation and growth of the true Christian
Reformed Religion”. Van Rooden concludes: “What we have here is … Civil Religion”.
Use of religious language is obvious in the public domain. Tailors, cobblers and other
businessmen are using religious language in advertising for trade or skills – rhyming.
One example from a cobbler: “Here we sell shoes, round front, behind flat, if they don’t fit
David, they will fit Goliath”. Van Lennep and ter Gouw collected countless examples and
conclude: “Customers felt … attracted because of the origin from the Bible and … its rhyme.
So, the similarity was perfect and the use must be right”. The availability of the Bible in the
vernacular, Sunday’s preaching, lessons in religion as one of the core subjects in education
made religious language well-known and familiar for everyone.
One of the main differences in theological doctrine between Roman-Catholic and
Protestant is what importance could good deeds, like alms-giving, have for the faithful
individual? In Roman-Catholic doctrine charitable works give benefit to the faithful on their
way to salvation; they provide so to say profit. A feature of Protestant doctrine is ‘sola fide’,
the faithful obtain salvation by faith only. The faithful are expected to deliver good deeds as
fruits of gratitude for the salvation to come. Protestant believers are strongly occupied with
the question: am I really living a sacred life? Success in trade or profession was considered
to be a sign of God’s grace and personal blessing. Several researchers however, state that
the distinction between Roman-Catholic and Protestant in the everyday praxis of belief and
the life lived was not very clear in the seventeenth and eighteenth century. Achievement
of heavenly reward for charitable work proves to be an appealing perspective for both
Protestants and Roman-Catholics alike.
Based on the preceding a model has been developed for further explanation of the use
of the concept heaven-interest. In the Christian-religious context of the society of the Dutch
Republic between 1600 and 1800 inscriptions and texts are found with the keywords: charity
to the poor and Christian duty. Religious language in this matter has some characteristics:
it uses texts from the Bible, speaking of representation (Christ is present in the poor) and
holding out the prospect of heavenly reward. Finally, the concept of heaven-interest gets its
explanation in terms of faith and of rational consideration. Texts are addressed individually
and appeal to well-understood self-interest. Moreover, inscriptions form an incentive to
continue the charitable giving. Public inscriptions about charitable giving with a view to
reward in the afterlife are meant as incentives to boost fundraising. Consequently, these
inscriptions are functioning in the public interest. Analysis of the text in inscriptions will test
this hypothesis.
For this research 37 public texts found in the Dutch Republic between 1660 and 1800
A.D. have been collected. The texts deal with charitable giving for the care for needy people,
incite explicitly or implicitly to do the same and refer to a reward in the afterlife. Texts have
been found in literature and in inscriptions on plaques and in churches. Analysis shows that
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care for needy people is the frame of reference in all inscriptions in this research. Inscriptions
put charitable acts in a religious context and sometimes identify a poor man with Christ. On
the one hand faith plays a role as a motive for the charitable act of a philanthropist, on
the other hand as an example for the reader of a text. The text of inscriptions is meant to
urge the reader (“observer”) to follow the given example. It is a direct incitement, followed
sometimes by a rational consideration of yield in finance-oriented terms. Religious
language is common usage in the texts; the specific denominational background of the
author does not make any difference. Dutch Reformed, Lutheran or Roman-Catholic and
the city authorities are using the same religious language. It is the lingua franca of the
inscriptions during the seventeenth and eighteenth century.
By way of triangulation research has been made of a selection of sermons and
explanations about two citations from the Heidelberg Catechism. The citations are about
helping the poor as part of faithful living. Sermons and explanations selected are discussing
instructions for day to day’s life in detail. About giving in favour of the poor, however,
instructions are rather sketchy. Preachers mostly did go not further than referring to a text
from the Bible. Doing so they stated that the Catechism fully reflects Biblical doctrine. The
issue of heaven-interest as reward for charitable acting is discussed in only one out of the
sermons selected. This is not unambiguous and clear to explain. Its is rather probable to
suppose that giving for poor relief is considered to be a duty so clear, that the Catechism’s
appeal does not need any further explanation or emphasis. A perspective on reward in the
afterlife is almost absent in the sermons selected. This can be explained by reluctance
amongst theologians and preachers. Protestant doctrine is strongly opposing the idea that
good works would provide benefits in the afterlife. This notion is less strongly present in
daily practice of faith.
The following conclusion can be made. Inscriptions with terms promising a reward in
the afterlife for the charitable giving for the poor, are meant as communication, serving the
continuation of fundraising. In contemporary terms: the signs are a marketing instrument
for poor relief fundraising.
Now the central questions of this research can be answered. The first question is:
what meaning and function has using the word heaven-interest (and the related concepts
recompense and reward) for charitable donations in the seventeenth and eighteenth
century? The second question is: what function has the mentioning in public of the kind
of donation and of the name of the donor? This research concludes that terms promising
a reward in the afterlife for charitable gifts for needy people are familiar concepts in the
seventeenth and eighteenth century, both religious and social. These terms have no
confessional links and are used not only by churches, but also and alike by local authorities.
Using the concept heaven-interest is first and foremost meant as a means of communication
to keep the fundraising for care for needy people going. This very conclusion is an addition
and an amendment to the theory of rational self-interest in which heaven-interest (also
represented as salvation) has been identified as the individual concern of a rich donor.
The concept heaven-interest is firstly and foremost used to serve the public interest of
continuity in funding poor relief.
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This study describes and analyzes poor relief and inscriptions featuring heaven-interest
as a social arrangement with a social function. Offering aid to needy people is carried out
based on a general moral appeal to the commandment of “Love your neighbour”. Text in
inscriptions, analyzed in this research, play a motivating role in this process. Language and
concepts used must be understood in the religious-social context of the Dutch Republic
between 1600 and 1800.
Some critical notes can be added at this research. Firstly, the collection of texts of
inscriptions might not be complete. The search for texts has been spread largely and
has resulted in 37 texts. However, it cannot be stated for certain that it is exhaustive. For
instance, five texts have been found in churches. The number of churches, however, with
inscriptions and texts in the Dutch Republic between 1600 and 1800 A.D. is unknown. The
second note is that this research focusses on the social-religious context of the Dutch
Republic in the seventeenth and eighteenth century. In analyzing the texts, the specific
individual background of donors mentioned by name has therefore not been considered.
Thirdly, the research contains texts with Christian terminology only. The – not tested –
assumption is that the social-religious context of the Dutch Republic in the seventeenth
and eighteenth century would not have produced any secular text about charitable giving
for needy people.
In scientific discussion van Leeuwen identified salvation of the soul an individual
motif for charitable giving. This research is stating that its is more about public appeal to
charitable giving in Christian terms than specific Christian appeal to charity. Public appeal
is to characterize as incitement. Furthermore, the concept of reward in the afterlife proves
to have deep roots, that go beyond the confessional differences between Roman-catholic
and Protestant. Looijestein and Boele have underlined the latter point. Bogaers pointed
out that salvation of the soul in some respects is serving a social rather than a religious
purpose. The present research confirms Boele’s finding of the government expressing its
role in meta-denominational Christian terms.
Heaven-interest as perspective on reward appeals to self-interest. However, it does
not mean purely individual self-interest, as described by the theory of rational self-interest.
The appeal to a potential donor must be seen in a social-religious context. The self-interest
appealed transcends individual borders. Potential donors are addressed as member
of a community sharing norms and values. Moreover it is a community of faith. There is
transcendent self-interest.
The findings of the present research are in line with Luhmann’s system-theoretical
analysis of society. Luhmann shows help as a function in social systems shaped to social
circumstances. The Dutch Republic between 1600 and 1800 is according to Luhmann’s
typing ‘highly-cultivated’ (hochkultiviert). Help to needy does not take place directly, but is
mainly a problem of redistribution of money. The focus of attention shifts from the situation
of the needy to the potential donor as the one to be motivated to generosity. In this process
the church commandment ‘Love thy neighbour’ serves as a coordinating mechanism. Texts
in signs are stimulating this mechanism to function. Reciprocity becomes visible in gaining
heaven-interest and in gratitude of the beneficiary of help.
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An increasing number of scientific disciplines is in the process of investigating aspects of
giving and philanthropy. Each of them has its particular approach and focus and is used
broadly in this study. The multidisciplinary scientific attention for charity in the past and
philanthropy in a broad sense today leads to consider a draft of a scientific discipline
philanthropology.
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Bijlage Teksten en vindplaatsen
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Leiden

Buren

4

5

1601

Groningen

2

3

z.j.

Amsterdam

1

Jaar

Plaats

N

DIE MILDELICK SAEYEN
IN DER ARMEN HOVEN
SVLLEN RYCKLICK MAEYEN
IN DEN OVGST HIERBOVEN
DIE OP DER ARMEN NOOT VERSTAET
HEM GOD VERLOST VAN ALLE QUAET
DIE DEN ARMEN MILDLYK GEEFT
SYN SCHAT IN DEN HEMEL HEEFT

’T GELOOFF DOOR HOOP IN LIEFDE CRACHTICH
HEEFT BEWEECHT DEES PRINCESSE GOETDADICH
TE STICHTEN TER EERE VAN GODT ALMACTICH
DIT WEESHVIS OM DAER IN GESTADICH
D’ARME WEESE TE GEVEN ALIMENTATIE

tehuis

tehuis

Mit aelmissen te geven
Gerechtigheyt te plegen, daer ende neven,
Beërven wij in Gode dat ewighe leven.
Gedenckt den armen in uw testamenten,
Want Ghy en hebt geen beter renten

Weeshuisstraat 7,
Buren

Hooglandse
Kerkgracht 17,
Leiden

Oranjeplantage
58-77,
Delft

Martinikerkhof 3,
Groningen

Amsterdam

BARMHARTIGHEIDT GESCHIEDEN, Matth.v. V: VIII
- Doet wel aan den Armen

235-237,

Prinsengracht

Adres

- SALIGH SYN DE BARMHERTIGE WANT HAER SAL

- U loon is in den Hemel

Tekst

tehuis

kerk

tehuis

Waar

www.gevelstenen.net Kerninventarisatie
Nederland, Buren – Weeshuis, Buren
Gesticht door Maria van Nassau,
weduwe van de graaf van Hohenlohe
Van Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,

www.gevelstenen.net Kerninventarisatie
Nederland, Leiden, Hooglandse
Kerkgracht 17 – Heilige Geestweeshuis
Tekst staat tussen de weeskinderen
‘Kootje en Kaatje’

www.gevelstenen.net Kerninventarisatie
Nederland, Delft, Oranjeplantage 58-77
Rijksmonument 11399

Ingang Martinikerk – Boter-en
Broodhuisje
“… was vroeger te lezen op een steen
boven een portaal, dat weleer aan
een der ingangen van de Martinikerk
te Groningen uitgemetseld was” Van
Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,
1868, p. 294 In een voetnoot:
“Meegedeeld door den Heer F. van
Halteren te Wildervank”

Huiszittenhuis (NZ)
Van Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,
1868, p. 296
Zij vermelden de naam “De Keyser”

Bron
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1616

Mijnsherenland 1632

Dokkum

7

8

Dordrecht

6

kerk

tehuis

tehuis

Die den zegen heeft van tytlick goet
Die is een rentmeester van den heere
Om den ellendighen in syn armoedt
Te helpen bystaan in Kost en cleere
Die sulcx weygert en hem gaet keere
Van ’t schreijen der armen en de liefde faelt

DE LIEFDE DES HEEREN WILT TOCH BEWIJSEN
DE NAECTE MET GEWAAD
DE HONGERIGE MET SPIJSEN
O MENSCHEN MAECT DAT GHY SYT
GOEDE RENTMEESTERS IN UWEN TYT
OPDAT GHY NAMAELS NIET EN HOORT VERWYT.

Die aan de armen
Door ontfarmen
Gaff dees woningh
Heeft ‘s hemels zalen
Vrij van Qualen
Tot een beloningh.
TVEBE GEERTS, WEDVWE VAN
WOLTERVS DVETICHVM

Psalm 41, vaers 2
WEL DIEN DIE HEM DES NOOTDRUFTIGHE AENNEEMT:
DIEN SAL DE HEERE VERLOSSE IN DER BOOZE TIJT

BETHOENT OOCK LESER TOT DESE FUNDATIE
U CHRISTLICK MILT HERT, DOET AVGMENTATIE
GODT SAL V GEVEN SYN EWIGE GRATIE
ANNO
1613
H. Sacramentshuis, voorheen klooster
der Magdalena-zusters, 1301 gebouwd,
1457 afgebrand, herbouwd en 1616
ingericht als gasthuis
Van Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,
1868, p. 296
www.gevelstenen.net Kerninventarisatie
Nederland, Dordrecht
Wolterus Duetichum, predikant te
Augustinusga en Zuiderburen, overleed
1619/1620. Van zijn weduwe zijn geen
huisjes in de Parksteeg bekend, wel in
de Kerksteeg
Van Lennep & Ter Gouw, Opschriften,
1869, p. 119

Steensma, 2013, p. 206
Een foto is te vinden via www.
mijnsheerenkerk.nl op tabblad
Dorpskerk – foto’s kerk

Albert
Schweitzerplaats
25, Dordrecht
1973 in ziekenhuis
Reeweg

Kerksteeg of
Parksteeg
Dokkum

Kerkstraat 11,
Mijnsherenland
Dorpskerk

1868, p. 303
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Utrecht
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1655
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10 Enkhuizen

11

1643

Vlissingen

9

tehuis

boek

kerk
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Zeemanserve
24-64,
Vlissingen

Huygens KNAW, rijksmonumenten.nl –
monument 36005

Maria van Pallaes door liefde Goodts gedreven
Heeft doen sy weduw’ was van d’Heere Schroyesteyn

Agnietenstraat 8,
Utrecht

Cats, Alle de werken, 2, 1862, p. 460
(ed. J. van Vloten)

Steensma, 2013, p. 202

Van Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,
1868, p. 306
Het Hofje is ook bekend
als Zeemanserve, zie www.
rijksmonumenten.nl/monumenten/
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Rijksmonument 37695

‘t Is seker, lieve ziel, als watje sult besteden
Aen eenigh huys-genoot, of Christi minste leden,
Dat wordt, in waere daedt, by hem alsoo verstaen,
Als of men aen hem self de weldaedt had gedaen.
Siet na den rechten eysch uw sinnen in te prenten,
Dat geldt, dus uytgeleydt, u geeft de beste renten:
Ghy hebt des vaste borght, ghy hebt ja seker pandt,
Ghy hebt een wissel-brief van Godes eygen handt.
Slaet hier geen twijffel aen, ghy moogt u des betrouwen,
Want in den hemel selfs wert hier van boek gehouwen;

O Menschen, wilt U Liefde blylyck toonen den Armen Zuiderkerksteeg 1,
Van tgeen d’Eeuwige Godt soo goedichlyck verleent
Enkhuizen
Op dat d’Aalmoesseniers haer voor tgebreck bescharme
Dat daghlycx meer en meer knaecht tot verr’int ghebeent
So sult in t hemels Throon ghy met Godt zyn vereent
En rycklyck hier op Aerd zyn zoete zeghen smaken
Dus laet voor d’Armen klacht u hert niet zyn versteend
Maer wilt t’haer onderstant u miltheyt tonen vaken
So mach d hulp tot sluchtens afkering d’armen naken

DIT HUYS HEEFT GESTICHT CORNELIA QUACK
WEDUWE VAN KAREL NYS SALIGHER:
SPAERSAEMHEYT IS GOET
DEN ARMEN GHEVEN IS ZOET
MAAR VAN GODT COMPT DEN OVERVLOET
DIE DEN ARMEN WILT GHEDENCKEN
GODT WILT HEM ZYN HEMELRYCK SCHENKEN
CORNELIA NYS DITS MYN AUYS

Sijn rekeningh sal swaer sijn ’t slot te meere
Want hy weynich schult sal hebben betaelt
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Amsterdam

Amsterdam

14

15

Rotterdam

13

1675

1671

1657

boek

tehuis

tehuis

Geef van uw haaf
Een milde gaaf

Och laat uw mededogen stralen
Op dees van elk vergeten schaar
Op ‘t arme Weeshuis van de Walen
Welks last nog aangroeit jaar op jaar
….
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorbij dees kribben gaan
En stallen, zonder met de wijzen
Te offeren een luttel goud,
Om’t naakt en hongrig kind te spijzen,
Dat in dit Bethlehem verkoud.
Ay zorg niet, dat de schatten mindren,
Die gij aan God op woeker geeft,
Door vreemde en ouderloze kindren
Gedenkt. dat God hun Vader leeft,
Die in uw weldaad wordt geprezen,
En ’t goed, dat nimmer zal vergaan.
De zuivre Godsdienst is, de Weezen
In hunne ellende bij te staan.

Hier is het hof der machteloose mannen
Die strijdbaer sijn, om honger uyt te bannen
Sta gy ons by, gesegende van goeden;
Uws weeldes walg wil ons in nooden voeden.
Wy groeyen vast in tal en last, ons klagen
Moet yedereen ten deel ook helpen dragen;
Dus woeckert men den Heer, dit ’s offerhande
Den gever krijgt den Heyligen Geest te pande.

Dees Cameren gesticht eenich onderhout gegeven
Niet achtend swerels gonst maer Plaets in
chemels Pleyn

Keizersgracht 345347 en

Vijzelgracht 2,
Amsterdam

Weeshuis der Collegianten
Wagenaar, 1765, p. 342

Vondel in Van der Vijver, deel 2, 1845, p. 37

Gerhard
Manneke, 2001, p. 108
Scholtenstraat 129,
Rotterdam

Zie ook www.utrechtsmonumentenfonds.nl
s.v. Maria van Pallaes
www.catharijneverhalen.nl s.v. Kameren
Maria van Pallaes en www.stadsgids030.nl
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1695

17141

18 Amsterdam

19

Amsterdam

16842

16841

Amsterdam

17

16 Amsterdam

boek

Prinsengracht
855-899,
Amsterdam

Toen Helleman zyn ziel weer gaf, aan die s’hem leende, Amstel 51,

DEUTZEN HOFJE
AGNETA DEUTZ LAAT HIER HAAR LIEFDE EN
GODSDIENST BLYKEN
DEN ARMEN TOT EEN TROOST, TOT VOORBEELD
AAN DEN RYKEN
ANNO 1695

Heb dank Godtvruchtigen, door wien dit huis hier staat, Amstel 51,
Voor ‘t ruim geschonken erf, d’Hoogagtb’re Magistraat, Amsterdam
Voor ‘t geld veel geveren en Helmans
die door ’t sterven,
De kas geen klyne stut, ter regter tyd deed erven;
De Broed’ren voor hun zorg, voor tyd-verzuim, en vlyt,
Elk wagt van zyn talent, de renten t’zyner tyd.

tehuis

tehuis

Godvrugt’ge Overheen, die nimmer waart gewoon,
Amstel 51,
Door bloed, geplengt op puin, of stapelen van doon,
Amsterdam
Uw lof te zetelen, maar veel eer op gebouwen,
De Godsdienst toegewyd, die Staat, en Stadt behouwen:
Gedoog dat Helmans schild, hier zy
myn schoorsteen-pronk,
Die aan Diakonen zoo mild zyn schatten schonk,
Zoo word de aanschouwer, die met Dorkas na dit leven,
Nog graag onsterffelyk bleef, door ‘t zien, geport tot
geeven

Huydenstraat,
Amsterdam

tehuis

Ons arme WEESEN
Bij ons uw gelt
Op winst gestelt
Is buiten Vrese
God geeft het weer
En nog veel meer
Hier, en na desen.

Schelte, 1714, p. 270

Wagenaar, 1765, p. 352

Schelte, 1714, p. 272
Commelin, 1726, p. 601

Schelte, 1714, p. 270
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17143

Amsterdam

1723

1726

22 Amsterdam

23 Amsterdam

21

17142

20 Amsterdam

tehuis

ANTHONY GRILL, die met zyne echtgenoot
My heeft gestigt, leert ons nog na hun dood,
Hoe ieder lid der Christelyke Kerke
Dient zyn geloof te toonen door zyn werke

Eerste Weteringdwarsstraat 19-35,
Amsterdam

Ze weldoen dank verdiend en Armenzorg belooning
Nieuwe
Druipt CORVERS naam en TRIPS
Herengracht 18,
op ijeders tong als honing
Amsterdam
Door wiens geschenk en wil dit Godshuis is gebouwt
Dat met haar Wapens pronkt, hun Naam onsterflijk houd

tehuis

Amstel 51,
Amsterdam

‘t Ontwerp wierd tastlyk ook begunstigt, van om hoog, Amstel 51,
Mits ruim een tonne schats, by erff, de kas vermeerde: Amsterdam
Waar toe de Hemelvoogd, een HELLEMAN bewoog,
En d’agtb’re Magistraat, dat zy myn grond vereerden,
Toen, zonder tyd verzuim, geraakte ik op ’t papier
Dog langzaam overleg, bragt my op gront, en paalen
Waar op ik vaardig rees ….
Zoo zorgd de Al-zorger, voor bezorgers, van zyn leden:
Dat heet Godsdienstig zyn, den Armen by te staen,
En dienst aan die te doen die Christus plaats bekleeden;

Dus toond ons ‘t nut gestigt, geboud door milde giften,
Van ‘t Godt gezegend volk, geport door hemel-driften,
Waar door dat Hellemans (wiens Wapen dat hier praald,)
Heeft by veele andern onsterflyke eer behaald.

boek

boek

Toen leende hy syn goed, aan die ‘t hem eerstmaal gaf. Amsterdam
Hy leend zyn Schepper, die met goed troost,
die eerst weende,
Diens naam, met ‘Dorkas naam,
verduurd de nyd en ‘t graf.
Nooit zetten geeveren hun geld uit, met meer voordeel,
Want baremhertigheid, zal roemen in het oordeel.

Wagenaar, 1765, p. 356

Wagenaar, 1765, p. 330

Schelte, 1714, p. 269

Schelte, 1714, p. 271
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1744

1749

27 Amsterdam

1738

25 Haarlem

26 Amsterdam

1733

24 Amsterdam

tehuis

tehuis

kerk

tehuis

Grote Markt 22,
Haarlem

Proverb. 19 vr 17
Wie Sig der Armen Ontfermt
Die Leent de Heeren, die sal hen
het Goeden Weederom Vergelden
17
38

Amstel 88-98,
Amsterdam

1e Weesperstraat,

BEATUS QUI INTELLIGIT SUPER EGENUM ET
PAUPEREM
IN DIE MALA LIBERABIT EUM DOMINUS Ps XLV: 1

Des Hemels gunst bestraalt en zegent en behoedt

Gij wilt ons weesen dog uijt Liefd een Aelmoes
schenken
En met een Milde gift om Godes wil gedenken
Ontfermt U over ons die van ons troost en hoeft
Die van ons ouders syn in onse jeugt beroeft.
Dat Gij de arme doet dat sal gij got beteoonen
Dat gy de arme doet dat sal u got Beloonen
Dat Gij de arme doet dat doet gij Godes soon
Wij sijn aen sijne Plas en heij is weer u Loon
Gedenkt wij varen hier wij Moeten ’t al verlaten
Wat sal ons van ’t Goet ja al de werrelt Baten
Alleen het geen gij Geeft dat Blijft u als gij sterft
Dat blijft u by den heer als gy de hemel erft

Nieuwe
Keizersgracht
28-44,
Amsterdam

Brantz, door de Koopmanschap tot rykdom en tot eer
Geklommen, heeft my, in de naarnacht van zyn leeven,
Den ouden tot hun troost, ter wooninge gegeven.
Aanschouwer, is uw doen gezegend van den Heer
Volg Brantz in deugden, en zyn liefde tot den armen:
GOD gaf hem, dat hy mild zig hunner kon erbarmen.

Wagenaar, 1765, p. 232 Portugees

Swigtershofje, Amstel 88-98 www.
gevelstenen.net en www.amsterdam.
nl s.v. Swigtershofje, RK boek- en
kaartverkoper Isaac Swigters
NB de tekstaanduiding is onjuist. Dit
moet zijn Ps 41:2

Steensma, 2013, p. 202

Wagenaar, 1765, p. 355
www.amsterdamsehofjes.nl/hofje/
het-van-brants-rushofje-nieuwekeizersgracht/
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31

Amsterdam

1763

1758

1757

29 Maastricht

30 Dokkum

1751

28 Amsterdam

Markt 30,
Dokkum

Grote Looiersstraat 17,
Maastricht

Godvreezende Armoe ziet zig weder mild beschonken Spui/Singel 411,
TEN HOVENS Weduw volgt haar broeders loflijk spoor Amsterdam

DEES’ BEELDEN TONEN HIER ‘T GEBRUIK VAN
DEESE WONING:
DEELT RYCKLYCK UIT EN WAGT
EEN HEMELSCHE BELONING,
VAN HEM DIE SEYDE KOOMT
DEN ARMEN TEGEMOET:
WANT DAT GY DOET AAN DEES,
WEET DAT GY ’T AAN MY DOET
DE BURGEMEESTERSCHAP LIET DEESE
STEEN DUS HOUWEN
OPDAT MEN WERKEN DOE
DIE NIMMERMEER BEROUWEN
ANNO 1758

tehuis

tehuis

QUI DAT PAUPERI,
NON INDIGEBIT,
DIE DEN ARMEN GEEFT
SAL GEEN GEBRECK LYDEN
Pvb. 28. V 27

De dankbre Godvrucht, die, in Luthers Tempelchoor,
Spui/Singel 411,
CROMHUISENS milde gunst haar Armoe zag belonken, Amsterdam
Heeft hier zyn Wapenschild de onsterflykheid
geschonken; En stelt HEM ’t nageslagt, verheugd, ten
heilbaak voor; Welzalig, die met HEM, getrouw aan ’s
Heilands wetten, Hun schat, Gods Kerk ten dienste, op
Hemel-renten zetten

tehuis

tehuis

Die d’oud bejaarde Lién staâg ondersteunt en voedt Amsterdam

Wagenaar, 1765, p. 185
Fuchs, 1967, p. 15

www.gevelstenen.net Dokkum, Markt 30
Rijksmonument 13157

Ontleend aan
www.wandeleninmaastricht.nl/
gevelstenenwandeling - Website
opgeheven. Ter plekke geverifiëerd en
gefotografeerd door auteur 15 januari 2019

Wagenaar 1765, p. 185
Fuchs, 1967, p. 15

Joodse Oude Mannen Huis, “Steunsel of
staf der Oude Mannen”
Van Lennep & Ter Gouw, Uithangtekens,
1868, p. 300
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17831

1771

33 Amsterdam

34 Amsterdam

1769

32 Haarlem

boek

tehuis

tehuis
Kruisstraat 4,
Haarlem

Het offer uwer liefde om hoog, tot God geklommen,
En de uitgaave in uw’ schoot, met woeker, weêrgekeerd.
Gij, die Jehovah leent, Hem van uw goed vereert,
Drijft wissen handel op het Rijk der zaligheden.
Gij maakt den Heilvorst, op zijn woord, uw schuldenaar:
Een penning, in zijn’ naam, geschooten aan zijn leden,
Schat Hij, ten rekendage, als een talentpond zwaar.
Dit heet uw goedren tot de grootste winst besteeden:
Gij wisselt aardschen schat, vergankelijke stof,
Voor ‘t eeuwigdierbaar goud van ‘t hooge Hemelhof
Gelukkigen! hoe dijgt uw uitgezet vermogen!

Amstel 51,
Amsterdam

Draagt zorg, ô Armen, dat ge elkaêr hier dringt noch Keizersgracht 334,
stoot: Zijt stil: misleid ons
Amsterdam
niet door onrechtmaatig klaagen
Tracht ons, naar waarheid,
uw behoeften voor te draagen
En dankt uw’ God! Hij is’t die u bezorgt in nood.
En gij, Beschouwers! Deelt ge in’s Hoogsten
zegeningen Vertroost dan de Armoe’ die om uwen
bijstand schreit! Ontsluit uw milde hand,
opdat Barmhartigheid
U plaatse in’t zalig choor der blijde hemellingen

WOUTERUS VAN OORSCHOT
LAAT HIER ZYN LIEFDE BLYKEN
DEN ARMEN TOT EEN TROOST
EN VOORBEELD AAN DE RYKEN
OVERLEEDEN 19 MAART AO 1768

Haar gunst klinkt Luthers Kerk, met dank’br galmen, door
Zy strooit, door’t heilgeloof, roept elk, deez’ liefdevonken
De naneef eer’, met ons, die overmilde vrouw:
Die deugd by wapens voegde,
en by de Godsvrugt trouw.

Jordens, 1783, p. xx-xxi
Aan de weldoeners – gedicht na de
‘Opdracht aan de bloeiende gemeente
in Nederlnads Hervormde Kerk’

Vis, 2008, p. 94

www.gevelstenen.net
www.rijksmonumenten.nl nr 19528 www.
hofjesinhaarlem.nl Hofje van Oorschot

209

1789

17833

36 Amsterdam

37 Amsterdam

17832

35 Amsterdam

tehuis

boek

boek

Amstel 51,
Amsterdam

Amstel 51,
Amsterdam

DE MILDE LIEFDE VAN JOHANNA BONTEKONING; Nieuwe HerenGAF JEZUS ARME LEEN DIT NUTTIG HUYS TER
gracht 20,
WOONING; DIE DRIEWERF HUN TEN DIENST ALS
Amsterdam
MOEDER ZIGH VERBOND: EN IN DER ARMEN HEIL
EN TROOST HAAR BLIJDSCHAP VOND:
NU RUST ZY VAN HAAR WERK ZY ZIET HAAR
LIEFDE LOONEN: HAAR ARBEID UYT GENAA MET
EEUWIG HEIL BEKROONEN: VAN MEKEREN MET
HAAR VERBONDEN IN DEN ECHT: HEEFT MET VEEL
TEDERHEID DEN EERSTEN STEEN GELEGD: DEN
9 DECEMBER AO 1789

Wil Gij zelf hunn’ arbeid loonen,
Aan hen en hun nageslacht:

Laat in ons de erkentnis blijken,
Hoe de liefde ons duur verpligt:
Zeeg’nende in ons hart de Rijken,
Steunsels van dit Godsgesticht:
Hen wier liefdezorg ons voedt,
Dankbaar dragen in ‘t gemoed,
Met de reinste tederheden,
op de vleug’len van gebeden

En gij, die u gezegend ziet
Met overvloed van aardsche goedren,
Slaat de oogen op uw arme broedren,
Die Jesus in zijn plaats hier liet!
Helpt ook den last een luttel dragen
Van hun, die d’ouden stok hier schragen.
Wie armen weldoet, leent aan God!
Hem wacht een loon, van hoger waarde
Dan al de schatten van deze aarde,
‘t Volmaakt en eeuwig heilgenot

Van der Vijver, deel 2, 1845, p. 33
Bestedelingenhuis, naast Corvershof

Lussing in Cuperus, 1783, E3 Twee
gezangen, slot van de bundel

Nieuwland, 1783, p. 3
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Noten

1
2
3
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5
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 294
Wagenaar, 1765, p. 185. Zie ook Fuchs, 1967, p. 15
Het gaat om koopman Abraham Cromhuysen († 1751) en zijn zuster Johanna († 1763), “die samen
ƒ 300.000 legateerden voor de bouw van een bejaardentehuis”. (Happee, Meiners & Mostert, 1988, p. 88).
De koopkracht van dit bedrag ligt in 2015 rond 3 miljoen euro. Zie www.iisg.nl/calculate-nl.php
(geraadpleegd 12 september 2016)
Schuyt, 2001
Schuyt, 2015
Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 2015 (online geraadpleegd 29 september 2016)
Nieuwenhuijse, 2002, p. 2 De term ‘geronto-filantropie’ is door Schuyt geïntroduceerd in zijn inaugurele
rede in 2001 om aan te geven dat “de ouderen van nu de komende dertig jaar de grootste intergenerationele
financiële transfer uit de geschiedenis voor hun – en vooral haar – rekening nemen” (Schuyt, 2001, p. 33)
Te vinden in Digitaal Krantenarchief Peel en Maas, weekblad voor Venray en omgeving, 10 februari 1934,
artikel S.M. Peters, m.s.c. te Stein (geraadpleegd 13 september 2016)
Van Leeuwen, 1992, p. 163
Gouda, 1995, p. 181 In noot 30 verwijst zij naar Van Leeuwen (Gouda, 1995, p. 199)
Lesger 2008, p. 89
a.w. p. 90
De Vries & Van der Woude, 1995
Teeuwen, 2014
Wagenaar, 1765; Zie ook Boele, 2013
Teeuwen, 2014
Deze term wordt gebezigd in Mattheüs 19:21
Brown 2012; 2015
Wiepking, 2008, p. 2
a.w. p. 4
a.w. p. 6
a.w. p. 9
Schuyt, 2012, p. 10
a.w. p. 53
a.w. p. 65 In april 2016 doet Schuyt in zijn functie als voorzitter van het European Research Net work On
Philanthropy een oproep te komen tot een filantropologie (ERNOP-Newsletter, Spring 2016, op te vragen
via www.ernop.eu)
De studie van Schuyt is aan Robert Payton opgedragen als “founder of the academic study of philanthropy”
(Schuyt, 2012, p. colofon)
Payton & Moody, 2008
Payton, 1988
Schuyt, Gouwenberg, Bekkers, 2013, p. 29 Deze definitie wordt ook gehanteerd in het convenant Ruimt
voor geven dat het Nederlandse kabinet in 2011 met de sector filantropie heeft gesloten
Payton & Moody, 2008, p. 155
Komter, 2007a, 2007b; Schuyt, 2012
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005; Van Rooden, 1996 De voorliggende studie hanteert – in navolging
van Van Eijnatten & Van Lieburg 2005, p. 168 – de benaming Nederduitse Gereformeerde Kerk en geeft
die om praktische redenen weer als Gereformeerde Kerk. Indien de toevoeging Waalse, Schotse, Engelse
of Hoogduitse van toepassing is, zal die worden gebruikt
Van Leeuwen, 1996, p. 432
Van Leeuwen, 1992, p. 51
Van Leeuwen, 1996, p. 429
Brown, 2015, 2012
Van Rooden, 1996
Prak, 1998, p. 8
Een combinatie van regelingen brengt voor inwoners van Drenthe wel een hoge mate van zekerheid.
De Landschapsoverheid Drenthe schrijft begin zeventiende eeuw voor dat elk kerspel zijn eigen armen
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moet onderhouden. De kerkorde voegt eraan toe dat de diaconie binnen het kerspel ingezetenen en
vreemden, hervormd of andersgezind moet bedelen. Uit deze combinatie “komt impliciet een recht van
armen op ondersteuning naar voren” (Gras, 2001, p. 345)
Prak, 1998, p. 49
Lis & Soly, 1986, p. 24
Blockmans, 2010
Groenveld, 1975a, p. 9v
Erasmus, z.j., p. 74
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005; Moeller, 1962; Spaans, 1997; Vives, 1526
Prak, 1998, p. 52
Gras, 2001
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 71
Groenveld, 1997a
De omvang van het gemiddelde huishouden wordt – in het westen van de Republiek – gesteld op 3,5 à 4
personen (De Vries & Van der Woude, 1995, met name p. 203)
De Vries, 1968, p. 647vv
De Vries & Van der Woude, 1995, met name p. 651vv en 808vv
Al & Lesger, 1995, p. 135v
Ufer, 2008
Kuijpers, 2008
a.w. p. 51
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 95
ibidem
Het inwonertal van Groningen bedraagt rond 1700 bijna 23.000 (Buursma, 2009, p. 252). Het aantal
soldaten (-vrouwen en -kinderen) onder de 1078 die de diaconie in 1700 bedeelt, bedraagt 275 personen,
dus 22,5% (Buursma, 2009, p. 302)
a.w. p. 388
a.w. p. 17
Van der Vlis, 2001
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 88
Van Wijngaarden, 2000
Van der Vlis, 2001
Gras, 2001
Boele, 2013; Parker, 1993, 1998
Mattheüs 25:31-46
Prak, 1998
Van der Heijden, 2008, p. 78
Spaans, 1996
Parker, 1998, p. 155
a.w. p. 157
ibidem
Van der Heijden, 2008, p. 81
Buursma, 2009
Van Wijngaarden, 2000, p. 132
ibidem
“Het brood was een zwart roggebrood van acht pond” (Buursma, 2009, p. 100)
a.w. p. 98
a.w. p. 100 Het voormalige uitdeelpunt aan de zuidzijde van de Martinikerk staat nog steeds bekend als
het Boter- en Broodhuisje
ibidem
ibidem
ibidem
a.w. p. 105
a.w. p. 104
Buursma, 2009; Spaans, 1997; Wagenaar, 1765
Spaans, 1996
Buursma, 2009, p. 128
Boele, 2013; Buursma, 2009; Parker, 1998
Boele, 2013, p. 278
Van der Vlis, 2001; Vis, 2008
Van der Vlis, 2001, p. 287
ibidem
Buursma, 2009, p. 88v
Groenveld, 1997a
Commelin, 1726, p. 601
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft een koopkrachtcalculator ontwikkeld
waarmee onder meer guldens uit jaar x kunnen worden omgerekend naar koopkracht in euro’s in 2016.
Deze calculator geeft aan dat f 90.000 uit 1680 in koopkracht overeenkomt met € 1.044.313 in 2016.
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Een bedrag van f 100.000 komt overeen met € 1.160.348. Zie http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
(geraadpleegd 13 juni 2018)
Schelte, 1714, p. 272
Commelin, 1726, p. 602
ibidem
Van der Hoeven, 1985, p. 15
Gras, 2001, p. 348
Gras, 2001; 1989
Gras, 2001, p. 350
ibidem
Buursma, 2009, p. 101
Van der Vlis, 2001; Van Wijngaarden, 2000
Zie de Brief aan de Korintiërs 12, met name vers 12-27 (Boele, 2013; Parker, 1993)
Schnürer, 1949
Spaans, 1997, p. 41
Tekst volgens Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
ibidem
Wagenaar, 1765
Vis, 2008
Vives, 1526, p. 37
Brown, 2012; 2015
Ackermans, 2005
Van Leeuwen, 1996, p. 429
Buursma, 2009; Van Leeuwen, 1996; Van Wijngaarden, 2000
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 749
ibidem
ibidem
Bogaers, 2008, p. 549
a.w. p. 556
a.w. pp. 556–573
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 750
ibidem
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 751 De fondsen die “beschikbaar waren voor andere doeleinden
dan het onderhoud van de geestelijkheid” groeiden. Dit waren “kloosters en andere niet-parochiegoederen”
ibidem
Wagenaar, 1765 De auteur geeft een gedetailleerde beschrijving van de kerkgenootschappen, hun
organisatie en hun instellingen voor hulp aan behoeftigen
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 752 Zij zien hier een spiegel van de “algemeen bestaande overtuiging
dat ieder kerkelijk genootschap een lichaam vormde, een ‘zuil’ in de staat”. Zie hier voor ook Parker, 1998;
Parker, 2009
ibidem
ibidem De koopkrachtcalculator van het IISG geeft aan dat ƒ 200.000 in 1735 qua koopkracht in 2016
overeenkomt met € 2.234.070
a.w. p. 753
ibidem
a.w. p. 756v
De gemiddelde grootte van een huishouden is in Delft dus 5 personen; significant meer dan 3,8 waar
De Vries en Van der Woude mee rekenen (De Vries & Van der Woude, 2005, p. 653)
De koopkrachtcalculator van het IISG geeft aan dat ƒ 24.000 in 1680 qua koopkracht in 2016 		
overeenkomt met € 278.484. Een bedrag van ƒ 1,00 komt overeen met € 11,60
Van der Vlis, 2001, p. 320v
Prak, 1998, p. 68
Van Leeuwen, 1996
Boele, 2013
Als referentiepunt: de koopkrachtcalculator van het IISG geeft aan dat ƒ 100 in 1650 een koopkracht
anno 2016 vertegenwoordigt van € 924,13
Groenveld, 1997a
a.w. p.120
Teeuwen, 2014
ibidem
Van Leeuwen, 1996, p. 421
De Vries & Van der Woude, 2005, p. 655
Van Leeuwen, 1996
Bron: IISG-koopkrachtcalculator http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
Temple, 1705, p. 88
ibidem
Sprunger, 2003, p. 140
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156 Schama, 1988, p. 570
157 Parival, 1651, p. 66. Vertaling bij noot 157
158 Vertaling van de citaten in noot 156 en 157:
(noot 156) “De orde die door de machthebbers en inspecteurs is ingesteld voor het onderhoud van de
armen, zowel in de ziekenhuizen als elders, verdient enige melding. Het Hostel Dieu voor de zieken
heeft een inkomen (uit rente) van meer dan 80.000 livres/pond per jaar. De wezen hebben een goed
onderkomen en worden goed onderhouden. Daarnaast wordt elk jaar meer dan achttien ton goud
uitgedeeld aan arme families, een immens bedrag dat laat zien hoe rijk de stad is dankzij de vele
kooplieden en de grote toestroom van volken.”
(noot 157) “De Compagnie des Grandes Indes heeft hier een mooi huis vol onbetaalbare schatten, net
als de Bank waar soms meer dan 2.500 ton goud ligt. Dat kan fabelachtig lijken voor wie Holland alleen
van de schilderijen kent, maar niet voor wie er geweest is en het continue gaan en komen van zoveel
vloten heeft gezien.” (Met dank aan Ilse Van der Weij-Van Huis)
159 Parival geeft de verhouding tussen het bezit van de VOC en het budget voor de armenzorg scherp weer
160 Prak, 1998, p. 72v Zie hierover ook Van Leeuwen, 1992, pp. 41–46
161 Van den Eerenbeemt, 1955, p. 53
162 a.w. p. 66
163 Van den Eerenbeemt, 1955, p. 165
164 De Vries, 1968, p. 117. Het citaat van De Vries staat in een context van de beschrijving van achteruitgang
van de nijverheid, die gecompliceerd werd door verslechtering van de productiefactor arbeid. Het
vervolg luidt: “Om deze weer aan het werk te dwingen werd te Leiden in tijden van grotere behoefte aan
arbeiders een vent- en bedelverbod gevraagd. Bij de arbeiders die aan het werk gebleven waren,
manifesteerde zich […] een zekere arbeidsmoeheid, een gevolg van de zeer lage lonen in deze periode”
(De Vries, 1959 en 19682, p. 118)
165 Mokyr, 1976, p. 194
166 Roland Holst-Van der Schalk, 1932, p. 28. Henriëtte Roland Holst kan niet als getuige à charge opgevoerd
worden, want zij vervolgt: “Wie zich echter door dergelijke uitspraken het Nederland van dien tijd ging
voorstellen als een luilekkerland voor werkeloozen, een maatschappij waar allen slechts de hand
behoefden uit te strekken om aan den kost geholpen te worden, zou zich deerlijk vergissen”. Zij wijst op
het stadsbestuur van Haarlem: “En in 1789 spreekt de stedelijke regeering van Haarlem, opwekkend
tot milde giften aan buitengewone kollekten, van ‘het droevig gebrek en armoede, waarin zooveel
honderde personen en huisgezinnen met hun kinderen zich bevinden’” (ibidem)
167 Deel 1 uit 1902. Deel 2 uit 1932. Heruitgave door SUN in 2008.
168 Roland Holst-Van der Schalk, 1932, p. 34. Zij ontleent de aanhaling aan Van Hamelsveld (Van Hamelsveld,
1791)
169 a.w. p. 35
170 De Vries & Van der Woude, 2005, p. 758
171 a.w. pp. 729–741
172 a.w. p. 762
173 Prak, 1998, p. 77
174 a.w. p. 78
175 De Vries & Van der Woude, 2005
176 Prak, 1998, p. 73
177 a.w. p. 74
178 Zoals in Groningen (Buursma, 2009)
179 Groenveld, 1997b, p. 208
180 Groenveld, 1997a
181 Van den Eerenbeemt, 1955; Mokyr, 1976
182 Prak, 1998
183 Van der Vlis, 2001, p. 32
184 Van Leeuwen, 1996
185 Spaans, 1996; Teeuwen, 2014
186 Boele, 2013
187 Spaans, 1996
188 Van Leeuwen, 1996
189 Buursma, 2009
190 Van Leeuwen, 1994b
191 Een uitvoerige opsomming van wetenschappelijke disciplines die geefgedrag en filantropie
onderzoeken, is te vinden bij Bekkers and Wiepking, 2007 (Zie ook Bekkers, 2013, p. 22)
192 Schama, 1988
193 Lis and Soly, 1980
194 Van Leeuwen, 2000, p. 1994a
195 Van Wijngaarden, 2000
196 Bangert, 2010; McKee, 1984
197 Ricard, 2015, p. 15
198 ibidem
199 Schuyt, 2012, p. 54
200 ibidem
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Szuster, 2016
Van Baaren, Holland, Kawakami, and Van Knippenberg, 2004 (aangehaald in Szuster, 2016, p. 2)
a.w. p. 2 Szuster verwijst hierbij naar een eigen onderzoek uit 2005, dat in het Pools is geschreven
Ricard, 2015, p. 5
David Campbell, 1975 (citaat door Ricard, 2015 p. 122 ontleend aan Batson, 1991, p. 42)
a.w. p. 11
Buijs, 2012, p. 24
a.w. p. 25
Ricard, 2015, p. 11
Batson, 2011, p. 4 (aangehaald bij Ricard, 2015, p. 124)
Ricard, 2015, p. 135, noot 23 Ricard tekent aan dat Batson deze conclusie publiceerde in 1994 in Why act
for the public good? Four answers in: Personality and Scoial Psychology Bulletin, 20(5) 1994, p. 603-610
a.w. p. 136
a.w. p. 151
ibidem
a.w. p. 159
a.w. p. 164
a.w. p. 165
Dawkins, 1989, p. vii
a.w. p. viii
Richerson & Boyd, 2005”}
Ricard, 2015, p. 180
a.w. p. 181v
Ik geef, opdat jij mij geeft
Bijsterveld, 2007
Komter, 1996
Mauss, 2002, p. xi
Lems, 2004, p. 117vv
De uitgever merkt in een Editorial note op dat het Franse woord ‘prestation’ geen Engels equivalent
heeft. Het omvat zowel de handeling van geven als het verlenen van diensten ‘Total services’ is een
benadering.
Malinowski, aangehaald in Komter, 1996, p. 16
Komter, 1996, p. 5
ibidem
Simmel (aangehaald in Komter, 1996, p. 45)
Komter, 1996, p. 6
Sahlins, 1974, p. 177
Sahlins, 1974, p. 175-180
Gouldner (aangehaald in Komter, 1996, p. 49)
Komter, 1996, p. 6
a.w. p. 118
ibidem (Zie ook Komter, 2007)
Komter wijst erop dat bij geschenkenuitwisseling ook sprake is van het Mattheüs-effect (a.w. p. 118).
Merton beschreef dit effect in 1968. De benaming is ontleend aan de tekst uit Mattheüs 25:29: “Want
wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog
worden ontnomen”(vertaling NBV). Merton duidt hiermee het “complex pattern of the misallocation
of credit for scientific work” aan (Merton, 1968, p. 58). De term ‘Mattheüs-effect’ wordt sindsdien gebruikt
in uiteenlopende situaties waarin wie heeft steeds meer en wie niet heeft nog minder toevalt c.q. rijken
steeds rijker, armen steeds armer worden. De benaming Mattheüs-effect is allerminst eenduidig.
Mattheüs 20:1-16 bijvoorbeeld laat een ander Mattheüs-effect zien: een landheer betaalt al zijn
dagloners hetzelfde loon, ongeacht of ze de hele dag of alleen het laatste uur gewerkt hebben
Komter, 1996, p. 130 Te bedenken is dat gift en gif dezelfde woordstam hebben
a.w. p. 131
a.w. p. 7
ibidem
ibidem
ibidem
Sen (aangehaald in Komter, 1996, p. 162)
Komter, 1996, p. 8
Komter, 2007a
Komter, 2007b, p. 94
a.w. p. 104
Volgens Mauss: geven, ontvangen en teruggeven (Komter, a.w. p. 103)
ibidem
Komter, 2007a, p. 373
Zie Evangelie naar Lucas 10:25-37
Koopmans, 2006, p. 115
a.w. p. 116
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314
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ibidem
a.w. p. 116v
a.w. p. 117v
a.w. p. 118
a.w. p. 119
a.w. p. 120
ibidem Onder verwijzing naar o.a. Richerson en Boyd, Not By Genes Alone. How Culture Transformed
Human Evolution, 2004
a.w. p. 124 Verwijzing naar Wilson, D.S. Darwin’s Cathedral, Evolution, Religion and The Nature of Society,
Chicago 2002
a.w. p. 127
Gebod van liefde tot God en de naaste: Lukas 10:27; Koran, soera 41:34. Humanistische motieven als een
goed salaris, luxe en comfort opgeven en “gevaarlijke omstandigheden trotseren om mensen in de
Derde Wereld te helpen”(a.w. p. 131)
Koopmans, 2006, p. 131
ibidem
a.w. p. 132
a.w. p. 136
De term beschavingsoffensief is geïntroduceerd door De Rooy in zijn proefschrift Werklozenzorg en
werkloosheidsbestrijding, 1917-1940: landelijk en Amsterdams beleid, Amsterdam 1979
Kruithof, 1983
a.w. p. 371
a.w. p. 374
a.w. p. 372
De Regt, 1985, p. 144
a.w. p. 145
ibidem
a.w. p. 144
De Regt, 2015, p. 9
ibidem
Bekkers and Wiepking, 2007, p. 1v
a.w. p. 20
ibidem
a.w. p. 26
a.w. p. 28
a.w. p. 29
Zie noot 229
Komter, 1996, p. 107
Bolkestein, 1939, p. 421
Uhlhorn, 1882 Dat deze gedachte in bredere kring leefde, illustreert Bolkestein met een citaat van
Schmoller: “Die Idee der brüderlichen Liebe, der Nächsten- und Menschenliebe, begann alle Lebens
verhältnisse zu durchdringen und erzeugte …. eine Fürsorge für die Armen und Schwachen, die man im
Altertum vergeblich sucht” (Schmoller, Grundriss der politischen Ökonomie I, S. 79) Citaat bij Bolkestein
1939, p. VIII, voetnoot
Bolkestein, 1939, p. 425
Lukas 16:19-31
Handelingen 20:35
a.w. p. 483
a.w. p. 484
Van der Horst, 2018, p. 18
ibidem
ibidem
ibidem
a.w. p. 18
De Swaan, 1984, p. 143v
a.w. p. 147
Cursivering van De Swaan
a.w. p. 149
ibidem
a.w. p. 150
Zie noot 229
Mauss, 2002, p. 92
ibidem
a.w. p. 101
Kruithof, 1983, p. 378 Kruithof ontleent dit citaat aan Boyer, Urban masses and moral order in America
1820-1920, Cambridge MA 1978, p. 30
a.w. p. 379
a.w. p. 381
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370
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a.w. p. 382
De Regt, 1985, p. 201
Schuyt, Bekkers, & Smit, 2010; Schuyt, 2012
Payton, 1988
Schuyt, 2012, p. 76
a.w. p. 77 (Zie ook Schuyt et al., 2010)
a.w. p. 80
Feigin et al., 2014, p. 1
a.w. p. 6
Feigin et al., 2014, p. 4
a.w. p. 5 (Zie Batson, 2011, 1991) (Zie ook Ricard, 2015dramatic cases, or after-the-fact interviews, but on
an extensive series of theory-testing laboratory experiments conducted over the past 35 years. Part I
details the theory of altruistic motivation that has been the focus of this experimental research. The
theory centers on the empathy-altruism hypothesis, which claims that other-oriented feelings of
sympathy and compassion for a person in need (empathic concern)
ibidem
a.w. p. 4
a.w. p. 3
ibidem
De trekking is verbeeld op een schilderij van Gillis Coignet uit 1593 (Amsterdam Museum)
De voorbeelden betreffen met name de zeventiende eeuw, met een keur aan prijzen en de wijze waarop
mensen de aankoop van loten bekostigden (Schama, 1988, pp. 312–314)
Schama, 1988, p. 339
ibidem
ibidem
a.w. p. 570
Hondius, 1679, pp. 1–3 De geciteerde tekst wordt ondersteund door een keur van bijbelteksten als
bewijsplaatsen
Schama, 1988, p. 575v
a.w. p. 576
Boele, 2013
Elk lichaamsdeel heeft een eigen functie en hoort bij het ene lichaam “God heeft nu eenmaal alle
lichaamsdelen een eigen plaats gegeven, zoals hij dat wilde” (1 Korintiërs 12:18)
Komter, 1996, p. 5
Lis & Soly, 1986, p. 25 (geraadpleegd via https://www.marxists.org op 13 juli 2017)
avaritia: hebzucht, gierigheid; cupiditas: begeerte
a.w. p. 26
a.w. p. 27
a.w. p. 30v
a.w. p. 31
Feigin et al., 2014, p. 3 Zij refereren aan het werk van Lerner, 1980 The belief in a just world
Van Wijngaarden, 2000, p. 11
a.w. p. 128
ibidem
a.w. p. 130
ibidem
a.w. p. 131
Aangehaald door Boele, 2013, p. 52
a.w. p. 61
ibidem
a.w. p. 62
Boele, 2013, p. 63
Vives, 1526, p. 57
a.w. p. 47
Tervoort, 2009, p. 105
ibidem
Lukas 10:25-37
Vives, 1526, p. 47
McKee, 1984 McKee biedt een brede uitwerking van de opvattingen van Calvijn over het geven van
aalmoezen, het diaconaat en plaats van het diaconaat in het functioneren van de kerk. Zij citeert uit
Calvijns Institutie een grondregel: “Thus it became the unvarying rule that no meeting of the church
should take place without the word, prayers, partaking of the supper and almsgiving”, McKee, 1984, p. 25
(Calvijn, Institutie 4.17.44)
Groenveld, 1997c, p. 23
Parker, 1993, p. 18
McKee, 1984, p. 119
a.w. p. 119v (haakjes geplaatst door McKee)
Handelingen 6:1 (vertaling NBV)
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ibidem, vers 2
Noordegraaf, 2009, p. 10 (citaat uit Institutie IV, V,15, vertaling A. Sizoo)
McKee, 1984; Noordegraaf, 2009
Smith, 2010
Bangert, 2010, p. 71
a.w. p. 66
a.w. p. 72
a.w. p. 73
ibidem
Feigin et al., 2014, p. 5
Van Leeuwen, 1992, p. 50; Van Leeuwen, 1994, p. 7 waar dit model is getekend
Van Leeuwen, 1992, p. 13v
ibidem
Van Leeuwen, 1992, p. 49 Van Leeuwen ontleent het begrip zwartijdersprobleem aan Olson.
a.w. p. 51
Van Leeuwen, 1994
Zie bijvoorbeeld Prak, 1998 De analyse is ook in gepopulariseerde teksten terug te vinden, bijvoorbeeld
in de tekst die Iris Dijkstra schrijft over de ‘kameren’ van Maria van Pallaes in Utrecht. Zie http://www.
stadsgids030.nl/maria-van-pallaes/ (geraadpleegd 6 mei 2017)
Lindemann, 2001, p. 499
a.w. p. 500
Van Leeuwen, 2000, p. 3; Van Leeuwen, 1992, p. 14
Buursma, 2009, p. 16
a.w. p. 23
Boele, 2013, p. 15
Zie noot 392
Koopmans, 2006
www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten (geraadpleegd 6 mei 2017)
Heerma van Voss & Van Leeuwen, 2012, p. 175
Van Leeuwen heeft een wezenlijk aandeel in de opzet van het GIGA-project. Heerma van Voss wijst
daarop als hij in een bijzin in zijn inaugurele oratie spreekt over zijn eigen betrokkenheid op dit project:
“…waarvan Marco van Leeuwen de intellectuele vader is” (Heerma van Voss, 2015, p. 6)
ibidem
Van Leeuwen, 2012, p. 302
Vermoedelijk, want de cijfers van ‘gereformeerd’ zijn ontleend aan een periode van 1 jaar, ‘katholiek’ aan
13 jaar en ‘gemeentelijk’ aan 113 jaar
a.w. p. 309
a.w. p. 324
Van Leeuwen, 1992, p. 22
Feigin et al., 2014, p. 5
Nieuwenhuijse, 2002
Van Leeuwen, 1992, p. 163
Gouda, 1995
Van Leeuwen, 1994b, p. 9
Zie theologische naslagwerken als Christelijke Encyclopedie, 2005, s.v. Goede werken en Die Religion in
Geschichte und Gegenwart, 1957-19653 en 1998-20074 s.v. Fegfeuer en Purgatorium
Van Leeuwen, 1996, p. 432
Van Leeuwen, 2012, p. 328
Brown, 2012, 2015
Brown, 2012
Mattheüs 19:24
Brown, 2012, p. 528
Brown, 2015 De Bijbeltekst is te vinden in Spreuken 13:8. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: “De rijkdom
van een mens is het losgeld voor zijn leven”. O.a. te vinden via www.bijbelgenootschap.nl/nbv (geraad
pleegd 1 oktober 2016)
Brown, 2015, p. x
a.w. p. xiv
a.w. p. 12 Bij deze beschrijving tekent Brown aan, dat in de samenleving in de eerste helft van de derde
eeuw wachten en verkwikt worden als een voorrecht geldt dat alleen de elite zich kan permitteren
Zie 1 Korintiërs 3:11-15, 2 Maccabeeën 12:40-46 (de laatste hoort bij de apocriefe boeken). Voor een
samenvatting zie Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 1957-19623, s.v. Fegfeuer
Brown, 2015, p. 19
a.w. p. 84
a.w. p. 20
Spreuken 13:8
Brown, 2012, p. 85
ibidem
ibidem
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Brown, 2012, p. 85v
a.w. p. 86
a.w. p. 530
Marcus 12:43v
Mattheüs 10:42
Mattheüs 25:31-46
Brown, 2012, p. 86
Mattheüs 19:21
Brown, 2015, p. 27v
a.w. p. 28
ibidem
ibidem Het artikel van Koch dateert uit 1968
Diehl, 1970, no 1067 (aangehaald door Brown, 2015, p. 28)
Gyon & Heijmans, 2001 (aangehaald door Brown, 2015, p. 29)
Van Leeuwen, 1996, p. 432
Galassi, 1992, p. 313 Galassi haalt enkele Engelstalige werken van Le Goff aan, die ook de auteur is van
La naissance du Purgatoire, Paris 1981
Galassi, 1992, p. 314 De vaststelling is ontleend aan Tawney. Paus Innocentius II zou de bisschop van
Arras in 1208 hebben geadviseerd “to proceed cautiously in enforcing the decrees of the Lateran Council
(against usury) because usurers are so numerous that if all were punished many churches would have
to be shut down” (Galassi, 1992, p. ib})
Door Galassi ontleend aan Le Goff, La Civilisation de L’Occident Medieval, Paris 1964, p. 240
Galassi heeft laten berekenen dat 36.291 florijnen in die tijd 129 kg goud vertegenwoordigen. Bij een
goudkiloprijs op 25-03-2016 van € 35.000 is de reservering op de rekening van Messer Domineddio
ongeveer 4,5 miljoen euro (peil 2016). Het jaarloon van een metselaar zou omgerekend € 13.860 bedragen
(129 kg gedeeld door 36291 is 0,0036 kg goud per florijn; 0,0036 x 110 x 35.000 = 13.860)
Galassi, 1992, p. 314, noot 11”}
a.w. p. 314 Door Galassi ontleend aan Le Goff, Marchands et Banquiers au Moyen Age, Paris 1972, p. 90
a.w. p. 323”}
Boele, 2013, p. 3
a.w. p. 52
a.w. p. 51
a.w. p. 52
ibidem
a.w. p. 51
Deckers 1842:I, regel 820-821
Boele, 2013, p. 54
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005, pp. 141–148 (Zie ook Blockmans, 2010)
a.w. p. 170
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005
Onder het protestantisme vallen gereformeerden (calvinisten), lutheranen (veelal uit Duitsland), remonstranten en doopsgezinden
Woltjer, 1971 (Zie ook Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005, p. 158v)
Groenveld, 1975b, p. 31
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005, p.169
Over de getalsmatige verhouding tussen leden en liefhebbers zijn geen cijfers bekend. Van Deursen
veronderstelt dat het aantal liefhebbers het aantal leden ver overtreft. In de loop van de zeventiende
eeuw treden liefhebbers soms wel tot de kring van leden toe (Van Deursen, 1998)
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005, p. 174
Groenveld, 1975b
Van Rooden, 1996, p. 7
Van Rooden, 1996, p. 15
Van Rooden, 1992, p. 705
Het initiatief lag niet bij henzelf; ze “deden dat op uitnodiging van de stedelijke overheid”. Dit blijkt uit
bewaard gebleven uitnodigingen (doopsgezinde gemeente, sefardisch-joodse gemeente) (Van Van
Rooden, 1992, p. 705v)
Van Rooden opent zijn artikel door een preek uit 1749 te citeren. Het is “een heel saaie preek, die voor de
toehoorders volstrekt voorspelbaar moet zijn geweest” (a.w. p. 703) Naar zijn schatting zijn er zeker
honderdduizend gehouden. Het meest bijzonder aan de geciteerde preek is volgens Van Rooden, dat
hij werd uitgesproken door “Johannes Bremer, doopsgezind predikant te Amsterdam en nakomeling van
drie generaties remonstrantse predikanten … En hij deed dat op uitnodiging van de overheid” (a.w. p. 704)
Kist, 1848
Van Rooden, 1992, p. 706
ibidem Schutte signaleert hetzelfde voor de Gereformeerde Kerk: “Zij bood dus diensten aan in het
kader van wat we ‘civil religion’ zouden kunnen noemen” (Schutte, 1992, p. 696)
ibidem
a.w. p. 708
Rietbergen, 1992, p. 649
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ibidem
De mogelijkheid boeken te drukken bevordert dat temeer
Schama, 1988, p. 105
a.w. p. 106
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 64
Genesis 39
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 55
Lakwood and Hutton, History of Signbooks, from the Earliest Times to the Present Day, London 1866
Van Lennep & Ter Gouw, 1869, II, p. 45
ibidem
ibidem
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, II, p. 46
a.w. p. 65
Schama, 1988, p. 106
Hiermee wordt het voorbeeld van achtereenvolgens Amsterdam 1591, Leiden 1596, Zandvoort 1597,
Haastrecht 1602, Schiedam 1603 gevolgd (Boele, 2013, p. 94v)
Ramakers, 2001; Boele, 2013, p. 96
Boele, 2013, p. 99
a.w. p. 100
a.w. p. 101
ibidem
Schama, 1988, p. 103v
Van Rooden, 1992, p. 705
Gezien de bronnen, preken gehouden in steden met name in Holland, is de toevoeging ‘het grootste
deel van de bevolking van de Republiek’ op haar plaats
Donner & Van den Hoorn, 1886, p. III
Uitgegeven onder de titel BIJBEL, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken
van het Oude en Nieuwe Testament, door last van de Hoogmogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde
Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en
1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. De naam Statenvertaling
komt in de achttiende eeuw in gebruik
Donner & Van den Hoorn, 1886, p. 20
Grosheide, 1937, p. 77
Deze catechismus is ingedeeld in zogeheten ‘zondagen’, in totaal 52, met als gedachte dat men die in
een jaar tijd in de prediking kan behandelen in een tweede kerkdienst
Ontleend aan www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Heidelbergse-Catechismus-ProtestantsePers-Heerenveen-2009.pdf (geraadpleegd 2 september 2016)
Berkhof, 1973, met name p. 497
Groenveld, 1975a, p. 30
Groenveld, 1975b, p. 39 Volgens de IISG-calculator heeft ƒ 0,30 uit 1722 in 2015 een waarde van € 3,39
Cats, 1862, p. 460
Groenveld, 1997b
Looijesteijn, 2013, p. 123
ibidem, p. 122
Brown, 2015, 2012
Collecten en vrijwillige bijdragen, in onderscheid van inkomsten als rente op vermogen, huur of pacht
van onroerend goed
Teeuwen, 2014
In een bijlage zijn de teksten van de opschriften en geschriften die in dit onderzoek verzameld zijn
integraal opgenomen. Ze zijn geordend naar het jaartal van plaatsing en de vindplaats van het opschrift.
De teksten worden in dit hoofdstuk op verschillende aspecten geanalyseerd. Het op dat punt relevante
deel van de tekst wordt daar geciteerd
Van Leeuwen, 1996
Wagenaar, 1765
Commelin, 1726
Van der Vijver, 1845
Schelte, 1714
Steensma, 2013
Van Lennep & Ter Gouw, 1868 en 1869
Uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland te
Dordrecht (Zie ook www.kerkrentmeester.nl)
Hooijer, 2016, p. 205
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 296
a.w. p. 294 De voetnoot bij deze vermelding luidt: “Meedegedeeld door den Heer F. van Halteren te
Wildervank”
Leiden, Hooglandse Kerkgracht 17. De tekst staat tussen beelden van een weesjongen en een wees
meisje, in de volksmond bekend als Kootje en Kaatje. Zie www.gevelstenen.net en www.erfgoedstem.nl
s.v. Kootje en Kaatje (beide websites geraadpleegd 30 januari 2017)
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Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 296
Foto gemaakt door de auteur, 16 april 2017
www.bijbelgenootschap.nl/nbv (geraadpleegd 27 januari 2017)
Johannes 3:16 “Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eenich geboren Sone gegeven heeft,
opdat een Ighelyck, die in hem gelooft, niet en verderve, maer het eeuwige leven hebbe.” En uit 1 Johannes
4:8 “Wie niet liefheeft en kent God niet, want God is de liefde”
Steensma, 2013, p. 206
a.w. p. 202
Nieuwland, 1783, p. 3
Foto gemaakt door de auteur, 15 januari 2019
www.gevelstenen.net (geraadpleegd 20 januari 2017)
Van Lennep & Ter Gouw, 1869, p. 119
ibidem
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 306
Utrecht, de kameren van Maria van Pallaes. Zie www.utrechtsmonumentenfonds.nl en www.catharijneverhalen.nl s.v. Kameren Maria van Pallaes (beide geraadpleegd 20 januari 2017)
Amsterdam, Corvershof. Zie www.amsterdam.nl (geraadpleegd 25 januari 2017)
Wagenaar, 1765, p. 352 Foto gemaakt door de auteur, 16 april 2017
Haarlem, Hofje van Oorschot. Zie www.hofjesinhaarlem.nl (geraadpleegd 20 januari 2017)
ibidem
Wagenaar, 1765, p. 356
a.w. p. 355 www.amsterdamsehofjes.nl (geraadpleegd 20 januari 2017) meldt: Christoffel Brants is een
koopman die geld verdient door de handel met Rusland. Met Tsaar Peter de Grote onderhoudt hij goede
relaties. Deze verheft hem in de adelstand en sindsdien heet hij Van Brants. Vaak wordt hij – wellicht
om deze achtergrond – aangeduid als Brants-Rus en zo heet het hofje ook. Van Brants was ongehuwd
en bereidde tijdens zijn leven de stichting van een hofje voor oude vrouwen voor.
a.w. p. 185
Ibidem De beide opschriften op borden (wapenschilden) vertolken een gift van ƒ 300.000 van broer en
zus Cromhuisen aan de Diaconie van de Lutherse Gemeente te Amsterdam. De IISG-koopkrachtcalculator
geeft aan dat dit bedrag overeenkomt met een koopkracht anno 2015 van € 3.070.398 (gemiddeld over
de jaren 1751 en 1763)
Van der Vijver, 1845, p. 33
Schelte, 1714, p. 269 De Amsterdamse koopman Barent Helleman laat bij zijn overlijden in 1680 een
substantieel bedrag na aan de Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam. Schelte meldt:
ƒ 100.000. Andere bronnen stellen het bedrag op ƒ 90.000, zie www.hermitage.nl of www.amsterdam.nl
(geraadpleegd 27 januari 2017), of vermelden “aanzienlyke nalaatenschap” (Wagenaar, 1765). Qua koopkracht komen de bedragen anno 2015 overeen met € 1.156.659, respectievelijk € 1.040.993 (Bron:
IISG-koopkrachtcalculator)
Foto gemaakt door de auteur, 16 april 2017. Thans is de Protestantse Diaconie van Amsterdam in dit
pand gevestigd
Driessen, 2011, p. 6v
ibidem
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 303
Cats, 1862, p. 460
Schelte, 1714, pp. 269–272
Cuperus, 1783 In deze bundel staan naast de Jubelrede inleidende woorden van Jordens, een tekst van
Nieuwland en twee liederen van Lussing
Wagenaar, 1765, p. 232
Vis, 2008, p. 98
Steensma, 2013, p. 202
Manneke, 2001, p. 108
Van der Vijver, 1845, p. 37
Wagenaar, 1765, p. 342
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 20 januari 2017). Tot eind 2017 deed het
dienst als hotel.
In hoofdstuk 2 is vastgesteld dat de financiële omvang van de armenzorg in de Republiek niet bekend
is. Dat geldt evenzeer voor de precieze verhouding publieke middelen – privaat geld. Het is wel bekend
dat kerken een substantieel aandeel hebben in de bekostiging van de zorg voor armen en behoeftigen.
Zij zijn voor de financiering van hun bijdrage voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige giften van
hun leden
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 303
Utrecht, de kameren van Maria van Pallaes. Zie www.utrechtsmonumentenfonds.nl s.v. Maria van Pallaes
(geraadpleegd 27 januari 2017)
Wagenaar, 1765, p. 352
Foto: Guus Bosman, ontleend aan English Wikipedia, licentie CC BY-SA 3.0. Zie https://en.wikipedia.
org/w/index.php?title=File:Hofje_van_Oorschot_Poem.jpg&uselang=nl (geraadpleegd 29 juli 2018)
Godsdienst geldt wel als toelatingscriterium: vrouwen boven 50 jaar, lid van de Hervormde Gemeente
(www.hofjesinhaarlem.nl, geraadpleegd 20 januari 2017)

221

577
578
579
580
581
582

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631

Wagenaar, 1765, p. 185
a.w. p. 356
Zie noot 556
Commelin, 1716, IV p. 601
ibidem
Zij stellen een strook grond aan de Amstel tussen de Nieuwe Herengracht en de Nieuwe Keizersgracht
beschikbaar. De waarde bedraagt circa ƒ 30.000. Volgens de IISG-koopkrachtcalculator is dat anno 2015
€ 347.000. De voorzitter van de burgemeesters, Mr. Joan Corver zou de diakenen hebben gezegd: “Wij
geven u dat Erf en wenschen u veel geluk daarmede! Bouwt gijlieden naar het gene, dat best is, zonder
dat gij ergens aan gebonden zijt” (Cuperus, 1783, p. 35)
Commelin, 1726, p. 601
ibidem
Schelte, 1714, p. 268
a.w. p. 269
a.w. p. 270
ibidem
a.w. p. 271
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 296
ibidem
De website www.bijbelsdigitaal.nl meldt: “Deze voorloper van de Statenvertaling verscheen in 1562 in
Emden […] genoemd naar een aantekening bij Nehemia 3:5, waar gesproken wordt over de wederopbouw van de muren van Jeruzalem waaraan aanzienlijken niets wilden bijdragen. De tekst van de aantekening luidt: “Deux aes en heeft niet, six cinque en geeft niet, quater dry, die helpen vrij”. Hij is
ontleend aan een commentaar van Luther dat, verwijzend naar het dobbelspel, aangeeft dat “de armen
(deux aes) niets bezitten, de rijken (zes en vijf) niets geven en de middenstand (drie en vier) wel bereid is
te helpen” (geraadpleegd 7 november 2016)
Onder paragraaf 5.2 staan een foto en een korte bespreking van de afwijkende tekstverwijzing
Maastricht, Grote Looiersstraat 17. Voor een foto zie onder paragraaf 5.2
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 294
Van der Van der Vijver, 1845, p. 37
De basis van deze gedachte ligt in Mattheüs 25:31-46
Cats, 1862, p. 460 “Ouderdom en buyten leven, derde deel, behelsende ’t beleyt van een goeden ouderdom”
Schelte, 1714, p. 269
ibidem
Steensma, 2013, p. 202
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net
Jordens, 1783, pp. xx–xxi
Nieuwland, 1783, p. 3
Van der Vijver, 1845, p. 33
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 296
a.w. p. 294
Van der Vijver, 1845, p. 33
Schelte, 1714, p. 270
a.w. p. 271 Het ‘praalwapen’ bestaat uit een tekst in de regentenkamer van het Oude Vrouwen Huys dat
de Diaconie met het legaat van Helleman in 1683 kan bouwen
Amsterdam, Nieuwe Herengracht 18. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 27 januai 2017)
Delft, Oranjeplantage 58-77. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 27 januari 2017)
Leiden, Hooglandse Kerkgracht 17. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 27 januari 2017)
Van Lennep & Ter Gouw, 1869, p. 119
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 27 januari 2017)
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 306
Steensma, 2013, p. 202
Utrecht, de kameren van Maria van Pallaes. Zie www.utrechtsmonumentenfonds.nl s.v. Maria van Pallaes
(geraadpleegd 16 januari 2017)
Steensma, 2013, p. 202
Vis, 2008, p. 94
Wagenaar, 1765, p. 185
Cats, 1862, p. 460
Wagenaar, 1765, p. 342
Jordens, 1783, pp. xx–xxi
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 303
Wagenaar, 1765, p. 232
Manneke, 2001, p. 108
Nieuwland, 1783, p. 3
Schelte, 1714, p. 271
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 296
Amsterdam, Swigtershofje. De Nieuwe Bijbelvertaling leest hier: “in kwade dagen zal de Heer hem
uitkomst geven”. Letterlijk staat er: “in de kwade dag zal de Heer hem bevrijden”. Zie www.amsterdam.nl
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s.v. Swigtershofje (geraadpleegd 27 januari 2017)
Steensma, 2013, p. 206
Wagenaar, 1765, p. 342
Schelte, 1714, p. 272
a.w. p. 270
Jordens, 1783, pp. xx–xxi
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 294
ibidem
Wagenaar, 1765, p. 342
De betekenis van ‘walg’ is niet direct duidelijk. Van Dale GWNT geeft als grondbetekenis ‘in de maag
draaien’ en van daaruit ‘afkeer’. Wordt misschien afkeer van weelde of van te grote weelde bedoeld?
Manneke, 2001, p. 108
ibidem
Schelte, 1714, p. 270
ibidem
Berekening volgens Grootboeken der Diaconie, geraadpleegd door Cuperus (Cuperus, 1783, p. 42v, noot 23)
Jordens 1783, p. xx-xxi
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 294 De tekst heeft er gestaan tot 1854
a.w. p. 303
Steensma, 2013, p. 206
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 27 januari 2017)
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 306
Steensma, 2013, p. 202
Cats, 1862, p. 460
Manneke, 2001, p. 108
Van der Vijver, 1845, p. 37
Wagenaar, 1765, p. 342
Steensma, 2013, p. 202
Wagenaar, 1765, p. 355v
Schelte, 1714, p. 270
Vis, 2008, p. 94
Jordens, 1783, pp. xx–xxi
Nieuwland, 1783, p. 3
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 20 januari 2017)
Bosma, 1997; Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005; Van Rooden, 1996; Schama, 1988
Bevolking Republiek in 1600 circa 1,5 miljoen, in 1800 circa 2,1 miljoen (De Vries en Van der Woude).
Gemiddeld dus 1,8 miljoen. Voorzichtige schatting: een derde gaat ter kerke en hoort een preek, dat zijn
600.000 personen. Gemiddeld aantal mensen in een kerk 150. Aantal kerken aldus becijferd
(600.000:150) = 4000. Een jaar telt 52 zondagen, na aftrek feestdagen en bijzondere thema’s blijven 40
zondagen over. Jaarlijks worden dus 4.000 x 40 = 160.000 preken gehouden, over een periode van 200
jaar zijn dat 32 miljoen preken. Hierbij zijn de catechismuspreken niet meegerekend.
Beutel, 2003
Groenhuis, 1977, p. 31
a.w. p.37 Groenhuis geeft niet aan waar deze schatting op gebaseerd is. Het werkelijke aantal predikanten
ligt waarschijnlijk hoger, want Groenhuis heeft predikanten van andere kerken niet meegerekend
Zie bijvoorbeeld de “Opdracht” die ds. Cuperus meegeeft aan zijn feestrede bij het eeuwfeest van het
Diaconie Oude Vrouwen en Mannen Huis in Amsterdam (Cuperus, 1783, pp. 3–8)
Graffmann in RGG, 3e druk, 1959 s.v. Heidelberger Katechismus (III. Band p. 127v)
Met de term papisten of ‘aanhangers van het pausdom’ worden rooms-katholieken aangeduid. Menniste
danken hun naam aan Menno Simons. De bestreden opvattingen zijn niet enkel die van Menno Simons,
maar breder van de doopsgezinden. Socinianen ontlenen hun naam aan Fausto Sozzini (1539-1604). Zij
zijn vooral fel bestreden om hun unitarische opvattingen (ontkenning van de Goddelijke Drieëenheid).
Zowel in remonstrantse als doopsgezinde kringen vonden deze opvattingen wel bijval. (Zie Van Eijnatten
& Van Lieburg, 2005, voor socinianen met name p. 197)
Van den Honert, 1741, p. 2
a.w. p. 2v van Voorrede aan den Christeliken Lezer
a.w. slot van Voorrede aan den Christeliken Lezer, ongenummerde pagina’s
Sibersma, 1717, Voor-reden
Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de taal van de zeventiende en achttiende eeuw is geciteerd uit
een oude vertaling van de Heidelbergse Catechismus
www.online-bijbel.nl/catechismus/zondag/38/ (geraadpleegd 30 maart 2018)
www.online-bijbel.nl/catechismus/zondag/42/ (geraadpleegd 30 maart 2018)
Het verschil is te verklaren doordat niet elke titel alle 52 zondagen behandelt
Van Deursen, 2004
a.w. tekst op omslag
a.w. p. 184v
Venhuizen, 1744, passim
1 Korintiërs 16:2 Statenvertaling www.online-bijbel.nl (geraadpleegd 11 april 2018). De NBV (2004) luidt:
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“Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn
komst geen geld meer te worden ingezameld”
Brief aan de Efeziërs 4:28 Statenvertaling www.online-bijbel.nl (geraadpleegd 11 april 2018). De NBV
(2004) luidt: “Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken
om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft”
Van Til, 1725, p. 446 en 448
Curtenius, 1791, p. 428v
Ouboter, 1791, p. 512
Ridderus onderscheidt “Ziel-Bereydende, Waerheyt-bevestigende, Historisch-Nuttige, Geloof-Bevorderende,
Dwalingh-Stuttende, Practyck-Lievende en Gemoet-Onderrichtende Oefeningen” (Ridderus, 1671)
a.w. p. 335
Tiele, 1740, p. 107 De context van Deuteronomium is dat in hoofdstuk 16 voorschriften voor feesten
worden gegeven. Vers 15 luidt (in de NBV): “Driemaal per jaar moeten alle mannen voor God verschijnen
… voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Daar mogen ze
niet met lege handen komen”
Reiners, 1760, p. 725
Beukelman, 1774, p. 831
a.w. p. 831v De teksten zijn respectievelijk Jacobus 1:5; 2 Korintiërs 9:7; idem vers 6; Psalm 112:5; Galaten
6:10 en 2 Thessalonicenzen 3:13. Wie deze teksten raadpleegt – in de Statenvertaling of de Nieuwe
Bijbelvertaling – ziet dat de associatie van de aangehaalde tekst belangrijker is dan de betekenis van de
tekst in de context
Barueth, 1777, p. 230
Het werk beleefde vijf drukken
Over persoon en werk van ds. Martinus zie Hoek, 2016
Jesaja 58:7 en 10 Statenvertaling www.online-bijbel.nl (geraadpleegd 13 april 2018). In de NBV luidt de
tekst: “Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand
kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens …. Wanneer je de hongerige schenkt wat
je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis
wordt als het licht van het middaguur”
Acronius, 1608; Ferré & Brinkman, 1786b; Spiljardus, 1700; Tuinman, 1739
Lansbergius, 1645, p. 352
ibidem
Tuinman, 1739, p. 795
Ferré and Brinkman, 1786a, p. 129
a.w. p. 140
a.w. p. 141
Van der Hoogt, 1716, p. 582
ibidem Tekst uit Johannes 6: 12 Statenvertaling www.online-bijbel.nl (geraadpleegd 16 april 2018)
Over Curtenius zie Florijn, 2006, p. 62v
Curtenius, 1791, p. 65
a.w. p. 66
ibidem
ibidem
a.w. p. 67
Curtenius, 1791
Spreuken 19:17 “Die zich des armen ontfermt, leent den Heere, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden”
Statenvertaling www.online-bijbel.nl (geraadpleegd 16 april 2018)
Bosma, 1997
In direct verband met aalmoezen bijvoorbeeld (Zie Mattheüs 6:4)
Brown, 2015 p. 28
Looijesteijn, 2013, p. 123
Groenveld, 1975b
Teeuwen, 2014, p. 131
a.w. p. 141
a.w. p. 145
Van Lennep & Ter Gouw, 1868; Schelte, 1714; Wagenaar, 1765
Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 306
Dokkum, Markt 30. Zie www.gevelstenen.net (geraadpleegd 20 januari 2017)
Nieuwenhuijse, 2002
Gouda, 1995
Van Leeuwen, 1994, p. 9
Lesger, 2008
Cats, 1862, p. 460
Van Leeuwen, 1992, 1994, 1996 en 2000
In de bijlage met teksten van opschriften is dit aangegeven
Mattheüs 25:40 en 45
Van Eijnatten & Van Lieburg, 2005, p. 170
Van Rooden, 1992, p. 706
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ibidem
Steensma, 2013, p. 215
Wagenaar, 1765, p. 352
Volbeda, 2014 (geraadpleegd 17 maart 2017)
Volgens de IISG-koopkrachtcalculator vertegenwoordigt dat in 2016 een koopkracht van € 3.563.704
Volbeda, 2014, nr 310
Foto gemaakt door de auteur, 16 april 2017
Cuperus, 1783
Anderson, 2013
Bogaers, 2008; Groenveld, 1997c; Looijesteijn, 2013
Teeuwen, 2014, p. 179
Bogaers, 2008, p. 684
a.w. p. 701
Van Leeuwen, 1996, p. 428vv
a.w. p. 432
a.w. p. 433
ibidem
Van Leeuwen, 2012, p. 326
Bogaers, 2008, p. 673
a.w. p. 684
Mattheüs 25:31-46 De strekking is dat in het Laatste Oordeel diegenen deel krijgen aan het koninkrijk van de
Hemelse Vader (dus zielenheil verwerven), die de hongerige gevoed, de dorstige gelaafd, de naakte
gekleed, de vreemdeling gehuisvest en de zieke of de gevangene bezocht hebben
Boele, 2013, p. 325
Looijesteijn, 2013
Bogaers, 2008
Volgens de IISG-koopkrachtcalculator heeft f 200 in 1650 dezelfde koopkracht als € 1.849 in 2016
Schama, 1988, p. 339
ibidem De Geer geeft tienden aan de armen en helpt calvinistische vluchtelingen uit Midden-Europa
a.w. p. 575
a.w. p. 576
Prak, 1998, p. 49
Van Leeuwen, 2012
Teeuwen, 2014, p. 85
a.w. p. 145
a.w. p. 185v
Bangert, 2010, p. 73}
Het aspect gerechtigheid komt ook voor in een opschrift. Op het Boter- en Broodhuisje bij de Martinikerk
te Groningen stond: “Mit aelmissen te geven, gerechtigheyt te plegen, […] beërven wij in Gode dat ewighe
leven” (Van Lennep & Ter Gouw, 1868, p. 294)
a.w. p. 71
Boele, 2013, p. 327
ibidem
Vis, 2008, p. 94
Cuperus, 1783
Van Wijngaarden, 2000, p. 128
a.w. p. 130
ibidem
a.w. p. 131
ibidem
Boele, 2013, p. 323
Bedoeld zijn de rederijkersspelen in het kader van een rederijkersfestival in 1606 (gfh)
a.w. p. 323
a.w. p. 324
Schama, 1988, p. 103
Van Rooden, 1992
a.w. p. 106
ibidem
Donner & Van den Hoorn, 1886, p. 20
Bogaers, 2008
Cuperus, 1783
Van Leeuwen, 2000, p. 3
Koopmans, 2006
a.w. p. 117v
Komter, 2007a, p. 373
Haarlem, Hofje van Oorschot. Zie www.hofjesinhaarlem.nl (geraadpleegd 25 juli 2018)
ibidem
1 Korintiërs 12
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800 Hondius, 1675
801 Los van het aspect hemelrente is te wijzen op een opmerking van Bekkers in zijn keynote-address op
het ISTR congres 2018: “Do people give for altruistic or egoistic reasons? This is the opposition and the
core question that motivate so much of our work. It is a heated debate with on the one hand people who
believe in the human potential for altruism and on the other hand skeptics who see ulterior motives
in everything. To a large extent we are dealing with a semantic and a methodological discussion here. It
is semantic when altruism is defined negatively as everything that does not serve some self-interest,
material, social, psychological or even symbolic. If we follow this path no good deed can ever be purely
altruistic. There is always some potential self-benefit of a gift consciously made” (Bekkers, 2018, p. 22)
802 Prak, 1998
803 Schuyt, 2012, p. 87
804 Luhmann, 1973, p. 21
805 ibidem
806 ibidem
807 a.w. p. 26
808 a.w. p. 27
809 ibidem
810 ibidem
811 ibidem
812 a.w. p. 29
813 ibidem
814 a.w. p. 30
815 ibibem
816 ibidem
817 ibidem
818 a.w. p.31
819 a.w. p.32
820 a.w. p. 34
821 Schuyt, 2012
822 a.w. p. 37
823 Noaberhulp, zoals die in Twente en de Achterhoek voorkomt, is hier een voorbeeld van
824 Schuyt, 2012, p. 91v
825 Payton & Moody, 2008, passim
826 Schuyt, 2012 Schuyt heeft dit boek “Opgedragen aan Bob Payton, founder of the academic study of
philanthropy”
827 Van Leeuwen, 1996
828 Payton, 1988
829 Schuyt, 2012, p. 26
830 a.w. p. 64
831 Heerma van Voss & Van Leeuwen, 2012, p. 175v
832 Van Leeuwen, 2012, p. 302
833 Heerma van Voss & Van Leeuwen, 2012, p. 175v
834 Vrije Universiteit Amsterdam; Erasmus Universiteit Rotterdam; Maastricht University. Bij elk van deze
universiteiten geldt, dat het onderwijs en onderzoek van de filantropie grotendeels of geheel uit de
derde geldstroom (dus particuliere middelen) worden bekostigd
835 Bekkers, 2018, p. 14
836 a.w. p. 32
837 http://eepurl.com/bVoV75 (geraadpleegd 20 maart 2017)
838 Payton & Moody, 2008, p. 14
839 ibidem
840 ibidem
841 Bekkers spreekt hier uitvoerig over in zijn rede Values of philanthropy (Bekkers, 2018)
842 ibidem
843 The Dutch word ‘hemelrente’ means: a profit earned through good deeds done on earth, to be paid out
in heaven
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