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197 Jaarrekeningen en begrotingen van de armbesturen

inleiding

Met	 de	 armenzorg	 waren	 grote	 sommen	 geld	 gemoeid.	 Niet	 alleen	 de	
directe	hulp	aan	de	klanten	van	de	burgerlijke,	kerkelijke	en	particuliere	
armbesturen,	zoals	bedeling	in	geld	en	goederen,	verpleging,	uitbesteding	
en	werkverschaffing	kostte	veel	geld,	ook	voor	de	indirecte	kosten	van	de	
hulpverlening,	waarbij	we	denken	aan	de	administratie-	en	onderhouds-
kosten	van	de	vaak	omvangrijke	bezittingen,	moesten	de	armbesturen	in	
de	loop	der	tijd	steeds	dieper	in	de	buidel	tasten.	Op	basis	van	de	jaarre-
keningen	en	begrotingen	van	de	armbesturen	kan	men	inzicht	verkrijgen	
in	de	herkomst	van	die	gelden,	in	de	financiële	middelen	waarmee	men	
de	 uitgaven	 trachtte	 te	 bestrijden,	 en	 in	 de	 verschillen	 tussen	 de	 inko-
mensbronnen	van	kerkelijke	en	burgerlijke	armenzorginstellingen.	Ook	
kan	men	de	wijzigingen	in	de	financieringswijze	achterhalen	alsmede	de	
reactie	van	de	armbesturen	op	perioden	van	economische	crises,	als	hun	
inkomsten	daalden	en	hun	uitgaven	stegen.

Het	belang	van	een	onderzoek	naar	de	financiering	van	de	armen-
zorg	is	evident.	Het	geld	vormde	immers	de	kurk	waarop	de	zorg	dreef.	
Zonder	geld	was	armenzorg	onmogelijk.	Bovendien	konden	de	hoeveel-
heid	en	de	herkomst	van	het	geld	het	beleid	van	de	armenzorginstellin-
gen	in	belangrijke	mate	bepalen.	De	hoeveelheid	stelde	een	limiet	aan	het	
aantal	mensen	dat	geholpen	kon	worden	en	aan	de	omvang	van	de	hulp.	
De	herkomst	van	het	geld	kon	van	invloed	zijn	geweest	op	de	keuze	wel-
ke	mensen	bedeeld	werden.	Een	persoon	of	instelling	die	in	welke	vorm	
dan	ook	vrijwillig	bijdroeg	aan	de	liefdadigheid,	deed	dit	vaak	onder	de	
nadrukkelijke	voorwaarde	dat	de	bijdrage	een	bepaalde	bestemming	zou	
krijgen.

Verder	was	de	herkomst	van	het	geld	van	grote	invloed	op	de	mate	
van	 zelfstandigheid	 van	 de	 armenzorginstelling.	 Een	 armbestuur	 dat	
zichzelf	kon	bedruipen,	genoot	een	grotere	autonomie	dan	een	armbe-
stuur	dat	grotendeels	afhankelijk	was	van	subsidie	van	de	overheid.1	

Vrijwel	 alle	 instellingen	 hanteerden	 de	 enkele	 of	 cameralistische	
boekhouding.	De	activa	werden	niet	gewaardeerd	en	er	werd	niet	afge-
schreven.	Dit	betekende	dat	de	besturen	in	het	gunstigste	geval	slechts	
een	gebrekkig	inzicht	hadden	in	hun	vermogenspositie.2

In	zekere	zin	zijn	de	jaarrekeningen	en	begrotingen	het	hart	van	de	
financiële	 administratie.	 Samen	 met	 de	 grootboeken,	 dagboeken	 (kas-,	
bank-	en	giroboeken)	en	journalen	vormen	zij	het	overgrote	deel	van	de	
archivalia	van	de	armenzorginstellingen.	Een	jaarrekening	is	een	geschrift	
waarin	alle	ontvangsten	en	uitgaven	van	een	armbestuur	gedurende	één	
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jaar	staan	genoteerd	en	gerubriceerd.	In	de	bijlagen	die	aan	de	jaarreke-
ning	zijn	toegevoegd,	worden	de	bedragen	nader	gepreciseerd.	In	prin-
cipe	wordt	in	deze	bijlagen	iedere	uitgaven-	en	inkomstenpost,	hoe	klein	
deze	ook	mocht	zijn,	genoteerd.	Een	begroting	is	te	vergelijken	met	een	
jaarrekening.	 Het	 enige	 verschil	 is	 dat	 in	 de	 begroting	 geen	 werkelijke	
bedragen	zijn	verantwoord,	maar	ramingen	van	inkomsten	en	uitgaven	
voor	een	volgend	jaar.	
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1 historische situering

De	jaarrekeningen	behoren	veelal	tot	de	oudst	overgeleverde	documenten	
van	de	armenzorginstellingen.	Zowel	in	de	archieven	van	de	burgerlijke	
armbesturen	als	die	van	de	kerkelijke	diaconieën	zal	men	ze	in	de	regel	
vanaf	de	zestiende	of	zeventiende	eeuw	aantreffen.	Ook	in	de	archieven	
van	de	stadsbesturen	treft	men	de	rekeningen	van	de	algemene	armbe-
sturen	doorgaans	vanaf	de	zestiende	of	zeventiende	eeuw	aan.

Na	de	Hervorming,	toen	de	stadsbesturen	de	zorg	voor	de	armen	van	
de	katholieke	kerk	overnamen,	werden	in	de	regel	stedelijke	armmeesters	
aangesteld	die	de	goederen	moesten	beheren	en	de	armen	moesten	on-
dersteunen.	Aangezien	hier	aanzienlijke	hoeveelheden	geld	mee	waren	
gemoeid	-	instellingen	als	gasthuizen	beschikten	vaak	over	enorme	ver-
mogens	die	vanaf	de	Middeleeuwen	waren	opgebouwd	-	en	de	stedelijke	
overheid	 de	 plaatselijke	 armenzorg	 mede	 financierde,	 werden	 de	 arm-
meesters	gedwongen	 jaarlijks	rekening	en	verantwoording	af	 te	 leggen	
aan	de	stedelijke	magistraat.	Hiertoe	moest	ieder	jaar	een	gespecificeerde	
rekening	 worden	 opgesteld	 waarop	 alle	 uitgaven	 en	 inkomsten	 nauw-
keurig	 waren	 aangegeven.	 Daar	 de	 armmeesters	 niet	 alleen	 belast	 wa-
ren	met	de	bedeling	van	de	huiszittende	armen,	maar	ook	de	financiële	
verantwoordelijkheid	droegen	voor	de	exploitatie	en	het	onderhoud	van	
verschillende	inrichtingen,	zoals	gast-,	wees-	en	ziekenhuizen,	moesten	
ze	vaak	meerdere	rekeningen	opstellen,	in	de	regel	één	voor	elke	instel-
ling.3

Ook	in	de	hervormde	kerk	was	het	in	de	zeventiende	en	achttiende	
eeuw	gebruikelijk	dat	de	diakenen	jaarlijks	tegenover	de	kerkenraad	of	
de	gehele	gemeente	rekening	en	verantwoording	aflegden	van	hun	ad-
ministratie.4

In	de	negentiende	eeuw	zou	de	overheid	haar	greep	op	de	armen-
zorg	proberen	te	versterken.	Weliswaar	liepen	pogingen	van	de	regering	
in	de	Bataafs-Franse	periode	om	de	armenzorg	te	centraliseren	en	haar	
geheel	onder	staatstoezicht	te	plaatsen	op	niets	uit,	na	1815	kwamen	de	
algemene	armbesturen	steeds	 sterker	onder	 invloed	van	de	burgerlijke	
overheid	te	staan.	En	dit	was	logisch.	In	de	eerste	plaats	omdat	de	over-
heid	 armenzorg	 primair	 zag	 als	 politionele	 zorg	 en	 de	 controle	 op	 die	
zorg	in	eerste	instantie	als	haar	verantwoordelijkheid	beschouwde.	In	de	
tweede	 plaats	 omdat	 de	 meeste	 algemene	 armbesturen	 in	 de	 loop	 der	
negentiende	en	 twintigste	eeuw	hoe	 langer	hoe	meer	op	financiële	on-
dersteuning	van	de	overheid	waren	aangewezen	en	deze	precies	wilde	
weten	waar	de	armbestuurders	het	geld	vandaan	haalden	en	waar	ze	het	
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aan	uitgaven.5	Hoe	zeer	de	algemene	armbesturen	onder	de	financiële	su-
pervisie	van	de	burgerlijke	overheid	waren	gesteld,	blijkt	uit	de	verschil-
lende	reglementen	en	wetten	die	in	de	negentiende	en	twintigste	eeuw	
werden	vastgelegd	en	die	we	hieronder	bespreken.	

Zoals	we	in	het	broncommentaar	over	de	tabellen	van	onderstand	za-
gen,6	wisten	de	kerken	hun	autonomie	tot	in	de	twintigste	eeuw	te	behou-
den	en	bleef	de	diaconale	zorg	voor	een	belangrijk	deel	buiten	de	invloed	
van	de	burgerlijke	overheid.	
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2 administratieve
ontstaansgeschiedenis

Formele	grondslag	en	uitvoeringsbesluiten	

De	formele	grondslag	van	de	jaarrekeningen	en	begrotingen	vindt	men	in	
verschillende	reglementen	en	wetten.	In	de	reglementen	voor	het	plaatse-
lijke	bestuur,	zoals	die	in	1824	voor	de	stad	en	een	jaar	later	voor	het	plat-
teland	werden	vastgesteld	en	die	tot	1851	van	kracht	bleven,	is	de	bepa-
ling	opgenomen	dat	‘het	opnemen	der	rekeningen	van	het	Armenbestuur,	
en	van	de	Gestichten	der	Liefdadigheid	(…),	het	vaststellen	van	derzelver	
begrootingen	(…)	behoort	tot	de	verrigtingen	van	den	Gemeente-Raad’.7

De	gemeentewet	van	1851	bepaalde	dat	de	goedkeuring	van	de	ge-
meenteraad	was	vereist	‘op	de	begrooting	en	rekening	der	godshuizen	en	
andere	instellingen	van	liefdadigheid,	die	uit	de	gemeentekas	onderstand	
genieten’.8	Deze	bepaling	werd	in	artikel	19	van	de	Armenwet	van	1854	
overgenomen.	 Indien	 de	 gemeenteraad	 de	 goedkeuring	 weigerde,	 kon	
het	bestuur	in	beroep	gaan	bij	Gedeputeerde	Staten.9	De	Armenwet	van	
1912	bevestigde	de	bepalingen	uit	1854.	De	begrotingen	en	rekeningen	
van	 ontvangsten	 en	 uitgaven	 van	 de	 instellingen	 bleven	 onderworpen	
aan	de	goedkeuring	van	de	gemeenteraad.10

Stond	 de	 financiële	 administratie	 van	 de	 burgerlijke	 armbesturen	
onder	toezicht	van	de	gemeenteraad,	die	van	de	kerken	onttrok	zich	gro-
tendeels	aan	de	controle	van	de	overheid.	Voor	de	hervormde	kerkelijke	
gemeenten	bestonden	er	landelijke	regels.	Het	synodaal	reglement	voor	
de	hervormde	diaconieën	uit	1857	bepaalde	dat	de	diakenen	‘jaarlijks	re-
kening	en	verantwoording	doen	van	hunne	administratie	ten	overstaan	
van	den	kerkenraad’.	Het	al	of	niet	opmaken	van	een	jaarlijkse	begroting	
werd	niet	verplicht	gesteld,	maar	werd	aan	de	huishoudelijke	bepalingen	
overgelaten.	 De	 zelfstandigheid	 die	 de	 verschillende	 gemeenten	 in	 dit	
opzicht	hadden	bleef	bijna	honderd	jaar	lang	onveranderd.11

De	uit	1855	en	1929	daterende	reglementen	voor	de	katholieke	arm-
besturen	in	het	land,	bepaalden	tot	in	de	kleinste	details	nauwkeurig	hoe	
de	jaarlijkse	begroting	en	rekening	moest	worden	opgemaakt	en	vastge-
steld.	De	penningmeester	was	belast	met	het	opmaken	van	de	stukken	die	
in	een	gemeenschappelijke	vergadering	van	kerk-	en	armbestuur	werden	
vastgesteld.	Het	armbestuur	diende	zich	ieder	jaar	bij	de	bisschop	te	ver-
antwoorden	voor	het	gevoerde	financiële	beleid.12
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Procedure

De	Armenwet	bevatte	geen	gedetailleerde	procedurele	bepalingen.	In	de	
plaatselijke	verordeningen	voor	de	burgerlijke	armbesturen,	zoals	die	on-
middellijk	na	de	inwerkingtreding	van	de	Armenwetten	uit	1854	en	1912	
door	de	gemeenteraden	waren	vastgesteld,	werd	geregeld	door	wie	de	
rekening	en	begroting	moest	worden	opgemaakt	en	vastgesteld	en	bin-
nen	welke	termijn	dit	moest	gebeuren.	In	Maastricht	was	de	amanuen-
sis-rentmeester	verantwoordelijk	voor	de	gehele	 comptabiliteit	 van	het	
Burgerlijk	Armbestuur.	In	Den	Bosch	waren	vanaf	1901	twee	lieden	–	de	
administrateur	 en	 de	 ontvanger	 –	 belast	 met	 de	 leiding	 over	 de	 boek-
houding.13	In	de	kleinere	gemeenten	was	het	de	secretaris-penningmees-
ter,	een	door	de	gemeente	benoemde	en	bezoldigde	ambtenaar,	op	wie	
de	taak	rustte	eens	per	 jaar	vóór	een	bepaalde	datum	de	stukken	op	te	
maken.	In	de	Zuid-Bevelandse	gemeente	Kapelle	bijvoorbeeld	moest	de	
secretaris	 ‘van	 de	 door	 hem	 gedane	 ontvangsten	 en	 uitgaven	 jaarlijks	
vóór	den	31	 Juli	rekening	aan	het	armbestuur,	dat	die	rekening	zonder	
uitstel	onderzoekt	en	binnen	veertien	dagen	met	alle	daarbij	behoorende	
bescheiden	 aan	 den	 gemeenteraad	 ter	 goedkeuring	 aanbiedt’.	 Het	 ge-
meentebestuur	keek	de	rekening	na	en	becommentarieerde	haar,	waarna	
de	stukken	vervolgens	aan	de	gemeenteraad	werden	gezonden.	 Indien	
de	raad	besloot	de	rekening	te	verwerpen,	kon	het	armbestuur	in	beroep	
gaan	bij	Gedeputeerde	Staten.

Met	de	begroting	was	het	niet	anders	gesteld.	In	Kloetinge	(Zuid-Be-
veland)	moest	het	armbestuur	de	begroting	‘met	de	noodige	toelichting	
en	bescheiden	jaarlijks	vijf	maanden	vóór	den	aanvang	van	het	jaar	aan	
den	Raad	ter	goedkeuring’	aanbieden.	Evenals	de	rekening	kon	ook	de	
gemeenteraad	de	begroting	afkeuren	of	amenderen.14

Bij	de	hervormde	kerkelijke	gemeenten	 lagen	de	zaken	anders.	De	
jaarrekening	(en,	indien	de	plaatselijke	gemeente	hiertoe	besloot,	de	be-
groting)	werd	hier	opgemaakt	door	de	administrerende	diaken,	een	on-
bezoldigd	lid	van	de	diaconie	en	in	de	regel	bij	toerbeurt	uit	haar	mid-
den	 aangewezen.	 De	 diaconie	 legde	 jaarlijks,	 vóór	 1	 mei,	 de	 rekening	
ter	 goedkeuring	 voor	 aan	 de	 kerkenraad.	 De	 kerkenraad	 vergeleek	 de	
rekening	met	de	inhoud	van	de	legger,	een	boek	waarin	alle	eigendom-
men	van	de	diaconie	stonden	geregistreerd,	evenals	alle	mutaties	in	het	
bezit,	om	zich	ervan	te	overtuigen	dat	alle	diaconale	bezittingen	‘en	de	
vruchten,	daarvan	te	wachten’,	in	de	rekening	waren	terug	te	vinden.	Na	
voorlopige	goedkeuring	door	de	kerkenraad	(de	diakenen	hadden	bij	de	
vaststelling	 geen	 stem)	 werd	 de	 gemeente	 uitgenodigd	 om	 kennis	 van	
de	rekening	te	nemen.	Twee	weken	lang	werd	de	rekening	met	alle	bij-
lagen	ter	inzage	van	de	lidmaten	gelegd.	Hierna	werd	ze	afgesloten	en	
ondertekend	door	de	kerkenraad	samen	met	enige	aanwezige	lidmaten.	



203 Jaarrekeningen en begrotingen van de armbesturen

De	lidmaten	konden	binnen	veertien	dagen	na	de	vaststelling	van	de	re-
kening,	hun	bezwaren	schriftelijk	indienen	bij	het	klassikaal	bestuur.	Dit	
bestuur	besliste	over	de	ingebrachte	bezwaren.	De	definitief	vastgestelde	
rekening	werd	aan	de	diaconie	en	de	kerkenraad	teruggezonden.15

Indien	 de	 plaatselijke	 gemeente	 een	 jaarlijkse	 begroting	 opstelde,	
was	de	procedure	in	grote	trekken	dezelfde	als	die	bij	de	jaarrekening.16	

Zoals	gezegd	bevatte	het	reglement	voor	de	katholieke	armbesturen	
de	meest	gedetailleerde	regels	met	betrekking	tot	de	procedure.	Een	door	
en	uit	het	armbestuur	benoemde	penningmeester	moest	jaarlijks	in	maart	
een	complete	rekening	van	inkomsten	en	uitgaven	opstellen.	Hij	diende	
de	inkomsten	en	uitgaven,	zoals	dit	ook	bij	de	begroting	gebeurde,	orde-
lijk	te	rubriceren	in	verschillende	afdelingen	en	artikelen.	Het	armbestuur	
onderzocht	de	rekening,	waarna	deze	in	april	in	een	gezamenlijke	zitting	
van	kerkbestuur	en	armbestuur	vastgesteld	werd.	Vóór	1	 juli	moest	de	
rekening	aan	de	bisschop	worden	overlegd.	Nadat	die	zijn	goedkeuring	
had	uitgesproken,	was	de	rekening	definitief	vastgesteld.	

In	 tegenstelling	 tot	 de	 hervormde	 gemeenten	 waren	 de	 katholieke	
armbesturen	verplicht	ieder	jaar	een	begroting	op	te	stellen.	Dit	diende	
vóór	1	augustus	te	gebeuren.	Het	reglement	voor	de	katholieke	armbestu-
ren	bepaalde	nadrukkelijk	dat	het	armbestuur	zich	steeds	en	inzonder-
heid	‘bij	het	opmaken	der	begrooting	(zal)	bevlijtigen,	om	de	geldmidde-
len	van	het	parochiaal	armwezen,	met	wijze	spaarzaamheid,	zoodanig	te	
regelen,	dat	(…)	de	gelegenheid	niet	ontbreke	tot	het	beleggen	of	vrucht-
baar	maken	van	kapitaal,	ter	vermeerdering	van	de	jaarlijksche	eigen	in-
komsten	der	armkas’.	Vóór	15	augustus	moest	de	begroting	door	kerk-	en	
armbestuur	zijn	goedgekeurd.	Conflicten	tussen	beide	besturen	moesten	
door	de	bisschop	worden	beslecht.17	
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3 visuele kennismaking

De	 rekeningen	 en	 begrotingen	 van	 de	 algemene	 en	 kerkelijke	 armbe-
sturen	zijn	qua	vorm	in	de	loop	van	de	negentiende	en	twintigste	eeuw	
meermalen	veranderd.	De	meeste	veranderingen	waren	echter	marginaal	
en	betroffen	de	mate	van	detaillering	en	de	volgorde	waarin	bepaalde	in-
komsten	en	uitgaven	werden	genoteerd.	De	belangrijkste	wijziging	werd	
rond	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 doorgevoerd,	 toen	 de	 algemene	 armbe-
sturen	besloten	in	de	rekeningen	een	duidelijk	onderscheid	aan	te	bren-
gen	tussen	hun	‘gewone’	en	 ‘buitengewone’	 inkomsten	en	uitgaven.	 In	
de	 eerste	 categorie	 vielen	 alle	 transacties	 die	 te	 maken	 hadden	 met	 de	
gebruikelijke	inkomsten	en	uitgaven	op	het	gebied	van	bedeling	en	ex-
ploitatielasten,	terwijl	 in	de	tweede	alle	handelingen	werden	genoteerd	
die	als	kapitaaltransacties	konden	worden	aangemerkt	en	in	de	regel	een	
incidenteel	 karakter	 droegen,	 zoals	 de	 aan-	 en	 verkoop	 van	 onroerend	
goed	en	de	aflossing	van	schulden.

De	rekeningen	en	begrotingen	zoals	die	in	de	negentiende	eeuw	en	
de	eerste	helft	van	de	twintigste	eeuw	bij	de	Zeeuwse	burgerlijke	armbe-
sturen	in	gebruik	waren,	zagen	er	als	volgt	uit	(zie	afbeelding	1):

Ontvangsten

Ontvangsten Bedrag volgens 
begroting

Wezenlijke 
ontvangsten

Minder of nog te 
ontvangen

Aanmerkingen

1. Goed slot vorige rekening
2. Opbrengst armgoederen
– pacht van landerijen
– huren van huizen
– grondrenten
– rente kapitalen
3. Verschillende inkomsten
– begrafenissen
– collecten/vrijwillige giften
– werklonen/verdiensten bedeelden
4. Buitengewone ontvangsten
- subsidie gemeente
- legaten/donaties in geld
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Uitgaven

Het	laatste	blad	bevat	een	recapitulatie	van	de	totale	ontvangsten,	de	to-
tale	 uitgaven	 en	 het	 saldo.	 De	 rekening	 wordt	 vergezeld	 van	 een	 Spe-
cifieke	 staat	 van	 ontvangsten	 en	 uitgaven,	 waarin	 van	 iedere	 post	 een	
gedetailleerde	specificatie	wordt	verstrekt.

In	deze	specificatie	treft	men	onder	meer	de	namen	aan	van	alle	men-
sen	die	land	pachten	van	het	betreffende	armbestuur	en	de	bedragen	die	
een	ieder	van	hen	hiervoor	betaalde.	Namen	van	bedeelden	en	bestede-
lingen	worden	er	in	vermeld	en	de	bedragen	die	ze	ontvingen.

De	 rekeningen	 die	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 in	 gebruik	 komen,	
zien	er	anders	uit.	Het	zijn	voorbedrukte	formulieren	waarbij,	zoals	hier-
boven	gezegd,	een	onderscheid	werd	gemaakt	tussen	de	gewone	dienst	
en	de	kapitaaldienst	en	waarbij	de	inkomsten	en	uitgaven	die	in	dezelfde	
categorie	vielen,	op	 twee	 tegenover	elkaar	 liggende	bladzijden	werden	
genoteerd.

Deze	nieuwe	rekening	kende	de	volgende	 indeling	 (zie	afbeelding	
2):

Uitgaven Bedrag volgens 
begroting

Wezenlijke 
ontvangsten

Minder of nog te 
ontvangen

Aanmerkingen

1. Onderhoud der armen
– bestedingskosten armen/wezen
– bedeling in geld en brood
– kleding
– medicijnen
– begrafeniskosten
– kosten onderwijs arme kinderen
– huishuren
2. Lasten van de armgoederen
– grondlasten
– belasting gebouwde eigendommen
– reparaties
– rente kapitalen
3. Administratiekosten
– jaarwedde heelmeester
– beloning ontvanger
– schrijfbehoeften e.d.
4. Onvoorziene uitgaven
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Inkomsten Uitgaven

Aard van de 
inkomsten 

Begrote 
bedragen

Werkelijke 
bedragen

Aard van de uitgaven Begrote 
bedragen

Werkelijke 
bedragen

Hoofdstuk 1 Vorige diensten
Batig saldo Nadelig saldo

Hoofdstuk 2 Algemeen beheer
1. Verhaal bijdragen 5 Salarissen 
2. Inkomsten 
bezittingen
– gebouwen, 
landerijen
– hypotheek
– staatsschuld
– andere beleggingen
Subsidies:
– andere armbesturen
– provincie, rijk

6. Kosten/sociale lasten 
personeel
7. Belasting, verzekering, 
onderhoud gebouwen
8. Kantoorbehoeften
9. Telefoon, porti
10. Vergaderkosten
11. Controle 
administratie
12. Onderhoud 
bezittingen

3. Subsidie van 
gemeente 

Hoofdstuk 3
Ondersteuning met geld, levensbehoeften, uitbesteding en verpleging

Teruggaaf onderstand 13. Kosten ondersteuning
– geld
– natura
– levensmiddelen
– brandstoffen
– kleding, schoeisel
– huishuren
– losse giften
– voorschotten

Verhaal art. 63 
Armenwet18

14. Kosten van begraven
                                     
                                     
                                     
                                  

Bijdragen 
onderhoudsplichtigen

15. Kosten uitbesteding 
in gezinnen en gestichten

Teruggaaf 
voorschotten
4. Bijdragen in kosten 
uitbesteding
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Hoofdstuk 4
Werkverschaffing, volgens artikel 29 der Armenwet

Verhaal premies 
sociale wetten

Huur en onderhoud 
gebouwen

Opbrengst werk Aankoop grondstoffen

Giften, collecten Arbeidslonen
Sociale lasten etc.

Hoofdstuk 5
Kosten genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken

Teruggaaf andere 
gemeenten

Huur gebouwen arts, 
apotheek etc.

Verhaal premies Salarissen medisch 
personeel

Terugontvangsten 16. geneesmiddelen
Giften, collecten Kosten wijkverpleging

Kosten uitzending
Hoofdstuk 6

Tehuizen in eigen beheer, voor bejaarden, kinderen enz.
Verhaal bijdragen Huur 
Afgedragen inkomsten 
verpleegden

Kosten van beheer

Bijdrage 
verpleegkosten

Administratiekosten

Uitkering 
begrafenisfondsen

Salarissen, sociale lasten

Giften, collecten Voeding verpleegden
Kleding, schoeisel
Medische hulp
Diversen

Hoofdstuk 7 
Overige inkomsten en uitgaven

Overige Overige
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Van	de	totale	inkomsten	en	uitgaven	werd	een	verzamelstaat	aangelegd.

Op	de	laatste	bladzijden	van	de	jaarrekening	vindt	men	een	overzicht	van	
de	inkomsten	en	uitgaven	van	de	kapitaaldienst.

	
Wat	voor	de	kleinere	instellingen	gold,	was	in	de	regel	ook	van	toepassing	
op	de	grotere,	al	konden	er	regionale	verschillen	zijn.	Grote	instellingen,	
zoals	die	in	Zutphen	en	Den	Bosch,	inden	een	deel	van	hun	inkomsten	in	
natura,	zoals	tiendrechten	en	graan,	wat	voor	de	boekhouding	betekende	
dat	de	jaarrekening	werd	opgesplitst	in	een	geld-	en	naturagedeelte.	Gro-
tere	stedelijke	armbesturen	die	uit	meerdere	afdelingen	bestonden,	voer-
den	 in	de	 regel	een	gescheiden	administratie.	 In	de	praktijk	betekende	
dit	 dat	 voor	 iedere	 afdeling	 aparte	 rekeningen	 en	 begrotingen	 werden	
opgesteld.	Zo	moest	het	Burgerlijk	Armbestuur	in	Goes	ieder	jaar	aparte	
rekeningen	en	begrotingen	maken	voor	het	weeshuis,	het	gasthuis,	het	
oude	liedenhuis	en	de	zorg	voor	de	huiszittende	bedeelden.	

De	jaarrekening	van	het	Gasthuis	te	Goes,	onderdeel	van	het	plaat-
selijk	Burgerlijk	Armbestuur,	zag	er	(in	verkorte	vorm)	als	volgt	uit	(zie	
afbeelding	3):

Verzameling gewone dienst

Hoofdstuk Benaming Inkomsten Uitgaven Batig slot Nadelig slot
1. Vorige diensten
2. Algemeen beheer
3. Ondersteuning met geld, uitbesteding
4. Werkverschaffing
5. Kosten geneeskundige hulp
6. Tehuizen in eigen beheer
7. Overige inkomsten en uitgaven

Kapitaaldienst
Inkomsten Uitgaven
Aard van de inkomsten Begrote 

bedragen
Werkelijke 
bedragen

Aard van de uitgaven Begrote 
bedragen

Werkelijke 
bedragen 

Terugontvangst belegde 
kapitalen

Belegging kapitaal

Erfstellingen/legaten Aanschaf onroerend goed
Verkoop onroerend goed
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Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten Bedrag volgens 
begroting

Wezenlijke 
ontvangsten

Minder of nog 
te ontvangen

Aanmerkingen

1. Goed slot vorige rekening
2. Huur/opbrengst vaste goederen
– Huizen
– Landerijen
– Kaphout
– Grondrenten
– Tienden (tiendrechten)
3. Renten uitstaande kapitalen
4. Verdiensten werkverschaffing
5. Kostgelden en vergoedingen
6. Andere ontvangsten

Uitgaven Bedrag volgens 
begroting

Wezenlijke 
ontvangsten

Minder of nog 
te ontvangen

Aanmerkingen

1. Bureau- en administratiekosten
2. Jaarwedden ambtenaren/bedienden
3. Belastingen op goederen
4. Gewoon onderhoud eigendommen
5. Bedeling geld gealimenteerden:
– Brood
–Vlees en vis
– Brandstof en licht
– Melk, boter en kaas
– Aardappelen en peulvruchten
– Gort, rijst en kruidenierswaren
– Zout, zeep en azijn
6. Onderhoud uitbestede armen
7. Kleding en liggingstukken
8. Medicijnen van zieken
9. Buitengewone uitgaven
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In	 de	 kleinere	 dorpen	 hadden	 de	 plaatselijke	 armbesturen	 genoeg	 aan	
één	 jaarrekening	 waarin	 hun	 gehele	 financiële	 administratie	 was	 ver-
antwoord.19	 Zoals	 gezegd	 week	 de	 indeling	 van	 de	 rekeningen	 en	 be-
grotingen	van	de	kerkelijke	armbesturen	niet	wezenlijk	af	van	die	van	
de	 burgerlijke	 armbesturen,	 althans	 voor	 wat	 betreft	 de	 periode	 vanaf	
het	midden	van	de	negentiende	eeuw,	toen	de	katholieke	en	hervormde	
armbesturen	min	of	meer	uniforme	rekeningen	en	begrotingen	volgens	
het	model	van	de	burgerlijke	armbesturen	gingen	gebruiken.	Kijkt	men	
echter	naar	oudere	rekeningen	van	kleinere	hervormde	diaconieën,	dan	
krijgt	men	de	 indruk	dat	de	administrerende	diakenen	niet	wisten	hoe	
een	jaarrekening	moest	worden	opgesteld.	De	rekening	werd	vaak	als	een	
dagboek	bijgehouden,	waarin	dagelijks,	wekelijks	of	maandelijks	werd	
aangetekend	hoeveel	geld	waaraan	en	aan	wie	was	betaald	en	waarvan	
en	van	wie	was	ontvangen.	Nog	in	1858	maakte	de	hervormde	diaconie	
van	’s-Heer	Hendrikskinderen	de	jaarrekening	op	alsof	het	een	kasboek	
betrof	(zie	afbeelding	4).
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1,	pagina’s	212-230

Jaarrekening/begroting	 van	 het	 Burgerlijk	Armbestuur	 te	 ’s	 Heer	Arendskerke,	

1855.
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2,	pagina’s	231-233

Aantal	bladen	uit	de	jaarrekening/begroting	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	te	

’s	Heer	Arendskerke,	1963,	inmiddels	omgedoopt	tot	Instelling	voor	Maatschap-

pelijke	Zorg.
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3,	pagina’s	235-242

Jaarrekening	van	het	Gasthuis	te	Goes	1963.
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4

Jaarrekening	hervormde	diaconie	’s-Heer	Hendrikskinderen,	1858.	
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4 bronkritisch commentaar

Interpretatie	en	betrouwbaarheid	van	de	gegevens	in	de	bron

Rekeningen	en	begrotingen	moesten	ieder	jaar	worden	ingediend.	Aan	de	
hand	van	dagboeken	(waarbij	we	in	eerste	instantie	moeten	denken	aan	
kasboeken),	grootboeken	en	journalen	kon	de	penningmeester,	ontvanger	
of	controleur	de	jaarstukken	opmaken.	Nadat	het	burgerlijk	armbestuur	
de	rekening	en	begroting	had	goedgekeurd,	werden	beide	uitvoerig	in	de	
gemeenteraad	besproken	waarbij	post	voor	post	nauwkeurig	werd	door-
gelopen.	De	controle	op	de	juistheid	van	de	gegevens	in	de	jaarrekening	
en	begroting	was	dus	bijzonder	groot.	Meer	dan	eens	gebeurde	het	dat	
een	begroting	of	rekening	werd	afgekeurd,	omdat	de	gemeenteraad	van	
mening	was	dat	het	armbestuur	niet	de	grootst	mogelijke	zuinigheid	had	
betracht.	Dat	kwam	uiteraard	het	meest	voor	in	die	plaatsen	waar	armbe-
sturen	door	middel	van	gemeentelijke	subsidie	met	geld	van	de	gemeente	
werkten	en	de	gemeenteraad	iedere	cent	subsidie	in	de	boekhouding	ver-
antwoord	wilde	zien.20	

Ondanks	 het	 feit	 dat	 zowel	 de	 rekening	 als	 de	 begroting	 met	 de	
grootste	nauwgezetheid	werd	opgesteld	en	beide	geschriften	onderwerp	
waren	van	uitgebreide	bespreking	in	de	gemeenteraad,	waren	gevallen	
van	 fraude	niet	geheel	en	al	uit	 te	sluiten.	Zo	werd	Den	Bosch	 in	1901	
opgeschrikt	door	het	nieuws	dat	de	ontvanger	van	de	Godshuizen	jaren-
lang	had	gefraudeerd,	zonder	dat	het	college	van	regenten,	belast	met	de	
controle	op	de	financiën,	iets	in	de	gaten	had	gehad.	Met	de	diefstal	was	
een	bedrag	van	ƒ	87.000,-	gemoeid.	De	affaire	was	voor	de	Bossche	Gods-
huizen	aanleiding	om	de	functie	van	ontvanger	te	splitsen	in	de	nieuwe	
functie	van	administrateur	en	die	van	ontvanger.21

De	rekeningen	en	begrotingen	van	de	kerkelijke	armenzorginstellin-
gen	werden	niet	door	de	gemeenteraad	besproken.	Net	als	de	penning-
meester	van	het	burgerlijk	armbestuur,	moest	de	administrerende	diaken	
van	het	kerkelijk	armbestuur	de	rekening	en	begroting	opstellen	aan	de	
hand	van	dezelfde	financiële	bescheiden,	die	in	de	regel	nog	in	de	archie-
ven	zijn	aan	te	treffen.	Zowel	de	diaconie	als	het	katholieke	armbestuur	
moest,	zoals	we	bij	de	procedure	vermeld	hebben,	de	jaarstukken	voor-
leggen	aan	hogere	colleges	-	bij	de	diaconie	de	classis,	bij	de	katholieke	
armbesturen	de	bisschop	-	die	er	alle	belang	bij	hadden	de	documenten	
aan	een	uitgebreid	onderzoek	te	onderwerpen.	
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Gerelateerde	en	toetsingsbronnen

Als	aanvullende	bronnen	voor	de	financiering	van	de	armenzorg	komen	
op	de	eerste	plaats	de	dagboeken	(kas-,	bank-	en	giroboeken),	grootboeken	
en	journalen	van	de	verschillende	armenzorginstellingen	in	aanmerking.	
Evenals	de	rekeningen	en	meeste	begrotingen	zijn	ze	van	de	burgerlijke	
armbesturen	voor	vrijwel	alle	jaren	doorlopend	beschikbaar.	Vele	armbe-
sturen	beschikken	over	archivalia	met	betrekking	tot	aan-	en	verkoop	van	
onroerend	goed,	zoals	eigendomsbewijzen	en	notariële	akten,	kadastrale	
leggers	met	daarin	opgaven	van	eigendommen	van	de	betreffende	arm-
besturen.	 Ook	 de	 leggers,	 geschriften	 waarin	 de	 eigendommen	 van	 de	
armbesturen	staan	geregistreerd,	evenals	alle	mutaties	in	deze	eigendom-
men,	kunnen	als	aanvullende	bronnen	worden	beschouwd.

Aangezien	de	begrotingen	en	rekeningen	van	de	burgerlijke	armbe-
sturen	uitvoerig	werden	besproken	in	de	vergaderingen	van	de	gemeen-
teraad,	kan	men	de	notulen	van	de	gemeenteraad	als	gerelateerde	bron	
aanmerken.	Soms,	wanneer	bijvoorbeeld	een	armbestuur	bij	Gedeputeer-
de	Staten	in	beroep	ging	tegen	een	beslissing	van	het	gemeentebestuur,	
kunnen	de	notulen	of	correspondentie	van	dit	provinciale	college	als	toet-
singsbron	gelden.

Voor	de	hervormde	diaconie	geldt	dat	de	notulen	van	de	hervormde	
diaconie	of	kerkenraad	een	gerelateerde	bron	zijn.	Ook	voor	deze	bron	
geldt,	dat	ze	voor	de	meeste	jaren	aanwezig	zijn.	Voor	de	katholieke	arm-
besturen	moeten	de	notulen	van	de	vergaderingen	van	kerk-	en	armbe-
stuur	als	gerelateerde	bron	worden	gezien.	

De	gegevens	van	de	(specificatie	van	de)	jaarrekening	werden	in	sa-
mengevatte	vorm	opgenomen	in	de	tabellen	van	onderstand	en	in	de	Ver-
slagen	omtrent	het	Armwezen,	die	jaarlijks	in	de	gemeentelijke	verslagen	
werden	gepubliceerd.22

	

Mogelijke	gebruikswijzen	van	de	bron	in	historisch	onderzoek	

Zowel	de	jaarrekeningen	als	de	begrotingen	vormen	een	welhaast	onuit-
puttelijke	bron	van	informatie	over	vrijwel	alle	zaken	die	met	de	plaatse-
lijke	armenzorg	samenhangen.	Een	vrijwel	complete	bron	ook,	zeker	ver-
geleken	met	andere	bronnen,	zoals	notulenboeken	of	correspondentie.	Bij	
het	gebruik	van	deze	bronnen	is	de	onderzoeker	immers	altijd	onderwor-
pen	aan	een	zekere	willekeur	aangaande	het	genotuleerde	en	de	overleve-
ring.	Deze	bezwaren	gelden	niet	voor	de	rekeningen	en	begrotingen	van	
de	armenzorginstellingen	die	in	de	regel	van	bijna	alle	instellingen	voor	
vrijwel	alle	jaren	doorlopend	beschikbaar	zijn	en	waarin	men	iedere	han-
deling	van	het	armbestuur	waarmee	geld	gemoeid	was	kan	terugvinden.
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Weliswaar	kan	men	de	omvang	van	de	bezittingen	en	schulden	niet	
rechtstreeks	uit	de	rekeningen	aflezen,	enige	indicatie	over	de	grootte	van	
het	vermogen	geven	ze	de	onderzoeker	wel.	Zo	kunnen	we	aan	de	hoogte	
van	de	intrestinkomsten	zien	hoe	groot	het	in	effecten	geïnvesteerde	kapi-
taal	bedroeg.	Bij	de	pachtinkomsten	staat	de	omvang	van	het	grondbezit	
vermeld.	Ook	de	aan-	en	verkopen	van	onroerend	goed	(gebouwen,	lan-
derijen)	en	het	verstrekken	en	aangaan	van	leningen	vinden	we	terug	in	
de	jaarrekeningen.

Vele	 auteurs	 hebben	 de	 jaarrekeningen	 van	 armenzorginstellingen	
gebruikt	als	bron	voor	een	onderzoek	naar	de	financiering	van	de	zorg.	
Hoe	de	instellingen	-	burgerlijke	en	kerkelijke	-	aan	hun	geld	kwamen,	is	
de	centrale	vraag	in	deze	studies.	Beschikten	ze	over	uitgebreide	bezittin-
gen	die	forse	en	stabiele	inkomsten	garandeerden	en	die	de	instellingen	
een	grote	mate	van	onafhankelijkheid	gaven	van	de	lokale	overheid?	Of	
waren	ze	sterk	afhankelijk	van	subsidies	van	de	overheid	waardoor	hun	
speelruimte	ernstig	beperkt	werd?	

Studies	over	de	zorg	in	Den	Bosch	tonen	aan	dat	de	instellingen	daar	
financieel	krachtig	waren	en	daardoor	een	zekere	mate	van	autonomie	
wisten	te	handhaven.23	Hetzelfde	gold	voor	vrijwel	alle	burgerlijke	arm-
besturen	op	het	Zuid-Bevelandse	platteland.24	Hoe	anders	was	de	situatie	
in	 Leiden	 en	Amsterdam,	 waar	 vele	 armenzorginstellingen	 hoe	 langer	
hoe	meer	op	geldelijke	steun	van	de	overheid	waren	aangewezen.25	Ook	
de	kerkelijke	zorg	was	kwetsbaar	en	in	de	regel	bij	gebrek	aan	voldoende	
kapitaal	afhankelijk	van	de	goedgeefsheid	van	de	gemeenteleden.26

De	rekeningen	en	begrotingen	zijn	niet	alleen	bruikbaar	voor	een	on-
derzoek	naar	de	financiering	van	de	armenzorg.	Ook	het	beleid	van	de	
armbesturen	ten	aanzien	van	de	armen	kan	men	uit	de	financiële	docu-
menten	aflezen.	Zorgvuldige	bestudering	van	de	verschillende	uitgaven-
posten	geeft	antwoord	op	de	vraag	waar	de	besturen	hun	geld	daadwer-
kelijk	aan	besteden	(rekeningen)	en	waar	ze	het	aan	dachten	te	kunnen	
besteden	(begrotingen).

Men	kan	onderzoeken	op	welke	wijze	en	met	welke	middelen	de	ar-
men	werden	bedeeld,	of	ze	 in	gestichten	verpleegd	werden	dan	wel	 in	
gezinnen	uitbesteed	en	of	ze	 in	plaatselijke	werkverschaffingsprojecten	
werden	geplaatst.	Ook	kan	men	inzicht	verkrijgen	in	de	bedragen	die	de	
besturen	jaarlijks	uittrokken	voor	de	bedeling	in	geld,	voor	het	onderwijs	
aan	de	kinderen	van	bedeelden	en	of	er	bedeling	in	natura	plaatsvond.	
Interessante	onderzoeksaspecten	zijn	ook	de	verschuivingen	die	zich	in	
de	loop	van	de	tijd	voordoen	in	het	uitgavepatroon	van	de	instellingen	
(bedeling	in	geld	en/of	in	goederen)	en	welke	verschillen	er	bestonden	
tussen	de	kerkelijke	en	burgerlijke	armbesturen.	Denken	we	bijvoorbeeld	
aan	de	vraag	of	de	kerk	meer	in	natura	en	minder	in	geld	bedeelde	dan	
de	 burgerlijke	 armbesturen.	 De	 rekeningen	 en	 begrotingen	 bevatten	
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uitgebreide	 specificaties	 en	 toelichtingen,	 zoals	 die	 van	 de	 Bevelandse	
armbesturen,	met	de	namen	van	de	bedeelden,	de	bedragen	waarmee	ze	
werden	 bedeeld	 en	 soms	 opmerkingen	 over	 de	 reden	 waarom	 iemand	
onderstand	genoot	of	waarom	hij	in	het	vervolg	van	ondersteuning	werd	
uitgesloten.

Wil	 men	 een	 vergelijking	 maken	 tussen	 de	 inkomsten	 en	 uitgaven	
van	de	verschillende	armbesturen	over	een	langere	periode	en	antwoord	
geven	op	al	deze	vragen,	dan	moet	men	de	jaarrekeningen	standaardise-
ren	en	een	uniforme	rekening	samenstellen	waarin	alle	financiële	hande-
lingen	kunnen	worden	ondergebracht.	 In	deze	 ‘modelrekening’	zijn	de	
inkomsten	tot	vier	rubrieken	teruggebracht:	
1	 Goed	slot	van	het	afgelopen	jaar
2	 Inkomsten	uit	eigen	bezit,	waarbij	onderscheid	gemaakt	wordt	tus-

sen	inkomsten	uit	bezit	van	onroerend	goed	en	inkomsten	bestaande	
uit	rente	van	leningen,	verstrekt	aan	derden

3	 Bijdragen	van	derden	(subsidies,	collecten,	giften,	erfenissen,	legaten	
etc.)

4	 Overige	(incidentele	uitgaven).
	

Aan	de	uitgavenkant	kan	men	bijvoorbeeld	onderscheid	maken	tussen	de	
reële	armenzorgkosten,	dat	wil	zeggen	de	uitgaven	die	min	of	meer	recht-
streeks	 ten	 goede	 kwamen	 aan	 de	 bedeelden,	 en	 alle	 andere	 uitgaven,	
zoals	de	kosten	van	beheer	en	administratie.	De	uitgaven	kunnen	dan	in	
de	volgende	rubrieken	worden	opgenomen:

1	 Armenzorgkosten,	verdeeld	over:
–	 bedeling	in	geld
–	 bedeling	in	goederen
–	 uitbesteding,	inclusief	gestichtverpleging
–	 medische	zorg
–	 onderwijs
–	 werkverschaffing
–	 subsidies	aan	andere	instellingen	op	sociaal	en	medisch	terrein	(wijk-

verpleging	bijvoorbeeld)

2	 Administratie-	en	beheerkosten	(lonen	en	alle	lasten	die	op	het	
onroerend	goed	drukten)

3	 Onvoorziene	en	incidentele	uitgaven.

Bij	 het	 opstellen	 van	 een	 dergelijke	 uniforme	 rekening	 moet	 de	 onder-
zoeker	zich	realiseren	dat	niet	alle	rekeningen	zich	zo	gemakkelijk	laten	
bewerken.	Zo	deed	zich	bij	de	bestudering	van	Zeeuwse	diaconiereke-
ningen	uit	de	negentiende	eeuw	het	probleem	voor,	dat	uit	de	betreffende	
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geldtransactie	niet	altijd	duidelijk	was	waarop	deze	betrekking	had	en	tot	
welke	post	 ze	moest	worden	gerekend.	Bij	 verschillende	 inkomsten	en	
uitgaven	werd	slechts	de	naam	van	de	leverancier	of	afnemer	genoemd,	
gevolgd	 door	 een	 korte	 omschrijving,	 bijvoorbeeld	 ‘wegens	 geleverde	
materialen’,	en	een	geldbedrag.	Speurwerk	in	kasboeken	en	grootboeken	
moest	uitsluitsel	geven	over	de	identiteit	van	de	persoon.	Betrof	het	een	
slager,	bakker	of	schoenmaker	die	producten	leverde	ten	behoeve	van	de	
bedeelden?	Zo	ja,	dan	kon	de	betreffende	uitgaaf	worden	ondergebracht	
in	de	 rubriek	 ‘bedeling’.	 Indien	bleek	dat	het	de	nota	van	een	schilder	
of	dakbedekker	betrof,	dan	kon	het	bedrag	tot	de	post	‘onroerend	goed’	
worden	gerekend.27

250
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bijlagen

A	 Vindplaatsen

De	rekeningen	en	begrotingen	van	de	armbesturen	zijn	te	vinden	in	de	
gemeentelijke	archiefbewaarplaatsen,	in	de	archieven	van	de	betreffende	
instellingen.	Omdat	zowel	de	kerkelijke	als	de	burgerlijke	armbesturen	
in	hun	archieven	afzonderlijke	hoofdstukken	hebben	aangelegd	voor	de	
financiële	administratie	(stukken	betreffende	financiën	en	eigendommen)	
zijn	de	rekeningen	en	begrotingen	gemakkelijk	op	te	sporen.	Aangezien	
de	burgerlijke	armbesturen	wettelijk	verplicht	waren	hun	begroting	en	
jaarrekening	op	te	sturen	naar	het	gemeentebestuur,	treft	men	de	stukken	
ook	aan	in	de	inkomende	correspondentie	van	de	gemeente.		

Voor	wat	per	provincie	en	per	gemeente	aanwezig	is,	verwijzen	we	
naar	de	vindplaatsen	in	het	broncommentaar	over	de	tabellen	van	onder-
stand	in	deze	bundel.	

B	 Gedrukte	bronnen

Algemeen Reglement voor de Besturen der Parochiale en andere Katholijke in-
stellingen van liefdadigheid 1855.

Algemeen Reglement voor de Diakonien der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1854	en	1912.
Synodaal Reglement voor de Diaconiën der Nederlandsche Hervormde Kerk 

1857.
Verschillende	 plaatselijke	 Verordeningen voor burgerlijke armbesturen	 op	

Zuid-Beveland.
Verschillende	Reglementen op instellingen van weldadigheid	op	Zuid-Beve-

land.




