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De zorg die een samenleving besteedt aan de minderbedeelden is een maat voor het
beschavingsniveau van die samenleving.
Zinnen als deze worden vaak gehoord.
Evenals in andere steden was in de stad Groningen de zorg voor de armen eeuwenlang vooral een taak van de kerk. Vóór de reformatie was de positie van de RoomsKatholieke kerk hierin onomstreden. Na de reformatie vervulde de protestantse
‘gereformeerde’ staatskerk een dominante rol. De armenzorg vóór en door de katholieken werd toen aanvankelijk bemoeilijkt en later gedoogd.
In 1798, in het kielzog van de Franse Revolutie, kregen kerkgenootschappen in
Nederland gelijke rechten, maar met name na de grondwetsherziening van Thorbecke en het daarop volgende herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853
kon de katholieke armenzorg zich opnieuw ontplooien.
Er ontstond weer een gestructureerde organisatie in één parochie met één rk
Armbestuur, waarin aanvankelijk de leken nog domineerden. Geleidelijk echter
werd de positie van de clerus belangrijker.
Omdat het aantal parochies in de stad Groningen steeg, kwam er een overkoepelend rk Centraal Armbestuur dat tot ver in de 20ste eeuw de katholieke armenzorg als zijn taak zag.
Toen de rol van de overheid in de armenzorg groter werd, is uit het rk Centraal
Armbestuur de Rooms-Katholieke Stedelijk Sociaal Caritatieve Instelling ontstaan, de rk sci.
Het bestuur van de rk sci is van mening dat de kennis van de ontstaansgeschiedenis van deze instelling en van de daarmee verbonden geschiedenis van de katholieke armenzorg in de stad Groningen niet verloren mag gaan. Het heeft daarom
het initiatief genomen deze geschiedenis te laten beschrijven. Het heeft daarvoor
ook middelen ter beschikking gesteld.
Dr Albert Buursma heeft in zijn dissertatie ‘Dese bekommerlijke tijden’ die in 2009
verscheen, de geschiedenis beschreven van de Armenzorg ná de Reductie (1594) tot
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1795. In dit werk ligt de aandacht vooral bij de ‘Gereformeerde’ armenzorg.
Wij zijn dan ook verheugd dat Dr Buursma de opdracht heeft aanvaard nu ook
de katholieke armenzorg in de stad Groningen te onderzoeken en beschrijven.
Hij is bij dat werk bijgestaan door een Begeleidingscommissie waarin naast twee
bestuursleden van de rk sci ook Prof. Dr Maarten Duijvendak, hoogleraar Economische, Sociale & Regionale Geschiedenis en Dr Richard Paping, Universitair
Docent Economische, Sociale en Demografische geschiedenis, beiden aan de RuG,
zitting hebben genomen. De rk sci is deze twee historici dankbaar voor de voortreffelijke rol die zij hebben vervuld.
Dr Albert Buursma verdient lof voor zijn vasthoudendheid, ook toen zijn taak
omvangrijker bleek dan was ingeschat. Hij is erin geslaagd uit de immense hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal een mooi boek te destilleren.
Het resultaat ligt voor u.
Groningen, augustus 2017
Dr. Eduard F.M. Veldhuis,
voorzitter rk sci.
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Elk mensenleven kent tegenslagen, maar de veerkracht waarmee mensen daarop
kunnen reageren verschilt sterk. Onderlinge steun, sociale zorg, kan helpen waar
de eigen krachten tekortschieten. Dit is de basisgedachte van caritas: hulp bieden
aan de medemens die dat nodig heeft. Op grond van dit principe zijn in de loop
van de eeuwen allerlei zorginstellingen tot stand gekomen. Vaak speelde de kerk
daarbij de centrale rol. In de middeleeuwen was dit de rooms-katholieke kerk,
maar tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-1795) werd die rol
overgenomen door de hervormde kerk. Voor armenzorg van andersgelovigen was
een marginale rol weggelegd. In die jaren bestond er geen godsdienstvrijheid en
werden onder meer rooms-katholieken en hun kerkelijke instellingen op zijn best
getolereerd. Vanaf 1798, met de scheiding van staat en kerk, volgde een religieuze
emancipatie, die zich langzaam uitbreidde naar alle terreinen van het maatschappelijk leven.
Dit boek gaat over de manier waarop het ‘Rooms Katholiek Armbestuur’ in
de stad Groningen vanaf de 17de eeuw vorm gaf aan zijn rol als zorgverlener en
hoe de positie van dit armbestuur in de stad sindsdien langzaam veranderde. Hoe
slaagde een achtergestelde kerkelijke gemeenschap er in zorg voor hulpbehoevenden te organiseren en wat dit betekende voor de identiteit van die gemeenschap.
Hoe kwam de charitas tot stand, welke mensen kwamen voor steun in aanmerking,
waar kwam het geld vandaan, wie waren de centrale spelers, hoe verhield de kwaliteit van de zorg zich tot de verstrekking van andere zorg in de stad en in hoeverre
stond het armbestuur bij het oplossen van dergelijke problemen op zichzelf? De
gedachte is dat de relaties die ontstonden tussen armen en armbestuurders en tussen het armbestuur en stedelijke organisaties en andersgelovigen niet alleen zorgden voor communicatie over en weer, maar mogelijk ook loyaliteiten in de stad
versterkten. De positie van het armbestuur veranderde daardoor van karakter en
droeg zo bij aan de emancipatie van de rooms-katholieken in de stad Groningen.
De vraag is op welke wijze dat gebeurde en in hoeverre die katholieke gemeenschap daarbij een wereld op zichzelf bleef. In welke mate speelde de armenzorg
een rol van betekenis bij de ‘verzuiling’ in Groningen? Kreeg de rooms-katholieke
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armenzorg daarbij een eigen karakter?
In dit boek spelen specifieke vragen die een religieuze minderheid betreffen, zoals wat de positie was van rooms-katholieken in een overwegend protestantse stad,
maar daarnaast zijn er ook algemene vragen die de armenzorg in deze lange periode raken. Hoe verliep het proces waarbij de overheid een steeds grotere greep
verkreeg op de sociale zorg? Wat waren – gezien vanuit dit rk Armbestuur – de
drijvende krachten hierachter? Was het een streven naar sociale gelijkwaardigheid,
waren het redenen van financiële aard, of kwamen deze krachten voort uit de wens
tot een hogere kwaliteit van zorg, professionalisering en een algemene verhoging
van het levenspeil? Dergelijke processen zijn beschreven voor Europa en Nederland in het algemeen, maar een studie over bijna vierhonderd jaar armenzorg op
lokaal niveau, met een religieuze minderheid als focus, ontbreekt. Verondersteld
kan worden, dat het katholicisme mede vorm en kleur heeft gegeven aan de opvang
van hulpbehoevenden. Hoe sterk die vorm en kleur was en bleef, is dan ook een
interessante vraag. Evenals hoe dit verder ging vanaf het moment dat in Nederland
de verzorgingsstaat tot volle ontplooiing kwam en de overheid via de Bijstandswet
een maatschappelijk minimum garandeerde. Wat werd de rol van het Groninger rk
Armbestuur in de jaren 1960 tot heden? Wat verstond men in deze jaren nog onder
armoede en wat voor steun bood men in zo’n geval?
Dit boek beoogt vanuit het rijke materiaal uit de archieven van de Rooms-Katholieke Sociaal Caritatieve Instelling en haar voorgangers een ontwikkeling te
schetsen die ons meeneemt van het kwetsbare bestaan van een arme in de 17de
eeuw tot de hedendaagse burger en de welvaart van nu, van een tijd waarin de
grenzen van de stad Groningen werden bepaald door het stadsbestuur en de fysieke stadswallen, tot en met de 21ste eeuw, de tijd van internet en de global village.
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I
Vóór 1684: caritas van onderdrukking
naar gedogen

In de Middeleeuwen kende de stad Groningen nog geen ‘echte’ organisatie die zich
speciaal bezig hield met armenzorg. Wel verzorgde de katholieke kerk enige min
of meer geregelde ‘uitdelingen’ van voedsel. Vanaf de 13de eeuw waren er gasthuizen voor de opvang van reizigers, pelgrims en zieken. Tevens ontstonden er broederschappen die zich bezighielden met armenzorg. Daartoe behoorde ook de zorg
voor de ‘arme huiszitten’, de thuiswonende armen. Langzamerhand specialiseerden de gasthuizen zich in bepaalde soorten van zorg, zoals voor leprozen en bejaarden en verschillende instellingen voor kansarmen, zoals wees- en werkhuizen.
Een grote ‘reorganisatie’ volgde na de ‘Reductie’ van Groningen, in 1594. ‘Reductie’ wil in dit geval zeggen dat de stad Groningen werd ‘teruggebracht’ naar
de Republiek. Dit jaartal markeert voor Groningen de overgang van het katholicisme naar het protestantisme. Voortaan was de ‘gereformeerde’ (= hervormde)
godsdienst de enig toegestane religie. Groningen kreeg een armenzorg naar calvinistisch model, zoals dat aan het einde van de 16de eeuw was ontwikkeld in Emden: met een diaconie voor de armen die door middel van geregelde collecten gelden inde, ze registreerde en vervolgens onder de armen verdeelde. De katholieke
kerk, inclusief de daarbij behorende armenzorg, verdween na 1594 voor bijna een
eeuw naar de achtergrond en er was zelfs sprake van vervolging van katholieken.
Enige waarneembare continuïteit van katholieke instellingen was er slechts bij de
gasthuizen, waar bestaande mochten blijven, zij het vaak met een voortaan protestants bestuur. Daarnaast kwamen er – opvallend genoeg – ook nieuwe gasthuizen
van katholieke stichters bij.
De middeleeuwse stichters van de gasthuizen waren in eerste instantie geestelijken. Later waren stichtingen meestal het resultaat van ‘burgerinitiatieven’ door gegoede burgers, leden van de bovenlaag van de stedelijke elite, gerealiseerde instellingen. Bij deze latere stichtingen waren het vaak de stichters zelf, of familieleden
of verwanten van hen die een college van gasthuisvoogden vormden. Van deze bestuursorganisaties en bestuurders resteren meestal nog enige gegevens. Veel minder is er echter bekend over degenen die verantwoordelijk waren voor de dagelijkse zorg in de instellingen. Duidelijk is wel dat de overheid invloed uitoefende op
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