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inleiding

De	 Armenwet	 van	 1854	 bepaalde	 onder	 meer	 dat	 alle	 weldadigheids-
instellingen,	namelijk	burgerlijke,	kerkelijke,	particuliere	 en	gemengde,	
jaarlijks	aan	het	gemeentebestuur	opgave	moesten	doen	van	het	aantal	
door	hen	ondersteunde	armen.	Verder	moesten	ze	inlichtingen	verstrek-
ken	over	het	verloop	van	hun	inkomsten	en	uitgaven.	Al	deze	gegevens	
moesten	 worden	 genoteerd	 op	 standaardformulieren,	 tabellen	 van	 on-
derstand	genoemd,	die	binnen	een	door	de	minister	vastgestelde	termijn	
moesten	worden	ingeleverd.	De	tabellen	bevatten	een	schat	aan	informa-
tie,	niet	alleen	over	de	aantallen	bedeelden,	maar	tevens	over	de	duur	en	
de	aard	van	de	hulpverlening,	de	totale	kosten	en	de	financiering	van	de	
onderstand.	

Met	behulp	van	de	gegevens	uit	deze	bron	waren	de	gemeentebe-
sturen	in	staat	een	jaarlijks	verslag	over	de	armenzorg	uit	te	brengen,	dat	
als	apart	hoofdstuk	in	de	gemeentelijke	jaarverslagen	werd	opgenomen.	
Op	basis	van	deze	verslagen	maakte	het	provinciebestuur	dan	weer	voor	
de	provincie	als	geheel	een	verslag	dat	onder	het	hoofdstuk	‘armwezen’	
in	de	provinciale	verslagen	werd	afgedrukt.	Deze	provinciale	verslagen	
lagen	ten	grondslag	aan	de	Verslagen	omtrent	het	Armwezen,	die	ieder	
jaar	door	de	regering	aan	de	Staten-Generaal	werden	uitgebracht.1	Vanaf	
1903	gaf	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	de	gegevens	door	aan	
het	Centraal	Bureau	van	de	Statistiek,	dat	vanaf	1905	een	jaarlijkse	armen-
zorgstatistiek	uitbracht.

Dit	broncommentaar	 is	gebaseerd	op	gedetailleerd	onderzoek	naar	
de	beschikbare	bronnen	in	Zuid-Beveland.	Dat	zou	een	beperking	kun-
nen	inhouden,	maar	er	is	nauwelijks	reden	om	aan	te	nemen	dat	de	(orga-
nisatie	van	de)	armenzorg	op	Zuid-Beveland	afweek	van	die	elders	in	het	
land.	Net	als	in	de	meeste	tot	nu	toe	onderzochte	gebieden	waren	het	op	
Zuid-Beveland	de	burgerlijke	armbesturen	en	hervormde	diaconieën	die	
in	de	negentiende	en	de	eerste	helft	van	de	twintigste	eeuw	het	grootste	
deel	van	de	armenzorg	voor	hun	rekening	namen.	Ook	op	Zuid-Beveland	
zouden	de	burgerlijke	armbesturen	vanaf	de	eeuwwisseling	de	grootste	
armbesturen	worden.	Zij	waren	net	als	alle	andere	armenzorginstellingen	
verplicht	 te	werken	met	uniforme	 tabellen	van	onderstand,	die	binnen	
een	wettelijk	voorgeschreven	termijn	ingeleverd	dienden	te	worden.
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1 historische situering

Met	de	Armenwet	van	1854	waren	alle	armenzorginstellingen	verplicht	
de	 gegevens	 over	 hun	 armenzorg	 te	 openbaren	 in	 uniforme	 tabellen.	
Armbestuurders	die	hieraan	niet	voldeden,	kregen	een	geldboete	opge-
legd.2	Wie	echter	denkt	dat	na	1854	alle	 instellingen	hun	statistieken	of	
tabellen	van	onderstand	ieder	jaar	opstuurden,	komt	bedrogen	uit.	Ook	
in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 en	 zelfs	 in	 het	 begin	 van	
de	 twintigste	 eeuw	 waren	 er	 kerkelijke	 besturen	 die	 weigerden	 de	 ge-
vraagde	gegevens	te	verstrekken.	Zo	weigerde	het	katholieke	armbestuur	
van	’s	Heerenhoek	(Zeeland)	in	1901	de	formulieren	in	te	vullen,	simpel-
weg	omdat	ze	naar	eigen	zeggen	geen	 tijd	hadden	voor	een	dergelijke	
administratieve	rompslomp.	Tot	een	sanctie	kwam	het	niet.	De	Zeeuwse	
gemeenten	kregen	in	1904	van	Gedeputeerde	Staten	te	horen	dat	ze	zich	
moesten	bepalen	tot	een beleefd verzoek	aan	de	kerkelijke	instellingen	om	
hun	bedelingscijfers	te	verstrekken.3

Met	de	hervormde	diaconieën	was	het	niet	veel	anders	gesteld.	Toen	
de	hervormde	synode	 in	1892	op	verzoek	van	de	 ‘Vereeniging	voor	de	
Statistiek	in	Nederland’	de	plaatselijke	gemeenten	aanspoorde	medewer-
king	te	verlenen	aan	een	onderzoek	naar	de	diaconale	armenzorg	in	het	
land,	zonden	slechts	vijftien	van	de	ruim	1300	kerkenraden	een	antwoord	
in.7	Of	de	 situatie	na	1912	verbeterde,	valt	 te	betwijfelen.	Er	zijn	 sterke	
aanwijzingen	dat	ook	na	de	inwerkingtreding	van	de	nieuwe	armenwet	
in	1912	vele	kerkelijke	instellingen	nalatig	bleven	in	het	verstrekken	van	
gegevens	die	nodig	waren	voor	het	 samenstellen	van	een	betrouwbare	
armenzorgstatistiek.4
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2 administratieve
ontstaansgeschiedenis

Formele	grondslag	en	uitvoeringsbesluiten5

De	formele	grondslag	van	de	tabellen	van	onderstand	vindt	men	in	de	
Armenwet	van	1854	(Staatsblad	nr.	100).	Artikel	10	verplichtte	de	besturen	
van	alle	armenzorginstellingen	gegevens	te	verstrekken	over	het	aantal	
bedeelden,	de	bronnen	van	hun	inkomsten,	het	verloop	van	hun	uitga-
ven;	dit	alles	ten	behoeve	van	het	verslag	bij	artikel	195	van	de	Grond-
wet.	

De	Armenwet	van	1912	bevestigde	de	verplichting	die	de	armbestu-
ren	 in	 dit	 opzicht	 hadden.	 Nadere	 instructies	 voor	 een	 juiste	 invulling	
van	de	gestandaardiseerde	tabellen	zijn	in	verschillende	circulaires	terug	
te	vinden,	zoals	die	van	8-1-1855	(Aanwijzing omtrent de inrigting der nota’s 
betrekkelijk den aard, het doel, den inwendigen toestand enz. der instellingen van 
weldadigheid)	en	1-2-1898	(Wijziging verslag aangaande verrichtingen van het 
Armbestuur 1898).	Verder	werden	in	verschillende	Koninklijke	Besluiten	
(nr.	218	van	25-1-1868,	nr.	264	van	18-7-1912,	nr.	322	van	1-9-1926	en	nr.	
340	van	11-2-1936)	wijzigingen	met	betrekking	tot	de	vorm	en	de	indeling	
van	de	tabellen	van	onderstand	voorgeschreven.	

Procedure

De	Armenwet	van	1854	dwong	de	plaatselijke	armbesturen	ieder	jaar	tot	
het	 nauwgezet	 invullen	 van	 de	 tabellen	 van	 onderstand.	 Vóór	 een	 be-
paalde	datum	-	in	Zeeland	15	maart	-	moesten	ze	in	het	bezit	zijn	van	het	
gemeentebestuur,	die	de	gegevens	onder	meer	gebruikte	voor	het	samen-
stellen	van	het	gemeentelijk	jaarverslag.	De	tabellen	werden	vervolgens	
aan	het	college	van	Gedeputeerde	Staten	opgestuurd,	dat	ze	op	zijn	beurt	
weer	aan	de	minister	doorstuurde.	Het	gemeentebestuur	(of	in	de	grote	
steden	vanaf	1912	de	armenraad)	moest	erop	toezien	dat	de	vele	plaatse-
lijke	 armenzorginstellingen	 hun	 taak	 naar	 behoren	 vervulden.	 Daarom	
moesten	alle	 tabellen,	voordat	ze	aan	Gedeputeerde	Staten	werden	op-
gestuurd,	 voorzien	 zijn	 van	 een	 uitgebreide	 memorie	 van	 toelichting,	
waarin	onder	meer	moest	worden	aangegeven	wat	de	(oorzaken	van	de)	
belangrijkste	verschillen	waren	 tussen	de	gegevens	van	het	huidige	en	
die	van	het	voorgaande	jaar.
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3 visuele kennismaking

De	tabellen	van	onderstand	zijn	wat	vorm	en	indeling	betreft	meermalen	
veranderd.	

Het	belangrijkste	verschil	tussen	de	tabellen	zoals	die	vanaf	1854	tot	
ongeveer	1900	in	gebruik	zijn	geweest	en	de	latere,	betreft	vooral	de	mate	
van	detaillering.	Bevatten	de	eerstgenoemde	tabellen	algemene	informa-
tie	over	de	bedeling	en	de	bedeelden,	in	de	twintigste-eeuwse	tabellen	is	
deze	informatie	aanzienlijk	gespecificeerd.

Hieronder	geven	we	eerst	een	overzicht	van	de	tabellen	uit	de	tweede	
helft	van	de	negentiende	eeuw	om	vervolgens	stil	te	staan	bij	de	belang-
rijkste	 wijzigingen	 die	 vanaf	 de	 eeuwwisseling	 werden	 doorgevoerd.6	
Voor	27	verschillende	instellingen	van	weldadigheid	waren	aparte	tabel-
len	gemaakt.	De	instellingen	werden	conform	de	Armenwet	onderschei-
den	in:
A.		 burgerlijke,	dat	wil	zeggen	staats-,	provinciale,	gemeentelijke	en	ge-

mengde	instellingen	(tabellen	nrs.	1	tot	en	met	9)
B.		 kerkelijke	(tabellen	nrs.	10	tot	en	met	18)
C.		 particuliere	(tabellen	nrs.	19	tot	en	met	27)
D.		 gemengde	(tabellen	nrs.	28	tot	en	met	36).

Elk	van	deze	instellingen	kent	weer	een	zelfde	onderverdeling	in:
–	 besturen	voor	huiszittende	armen
–	 genootschappen	belast	met	de	verlening	van	onderstand	aan	‘scha-

mele’	armen
–	 commissies	of	verenigingen	belast	met	de	uitdeling	van	levensmid-

delen	en	brandstof	in	de	wintermaanden
–	 genootschappen	belast	met	onderstand	aan	behoeftige	kraamvrou-

wen
–	 armenhuizen	(zoals	weeshuizen,	gestichten	voor	ouderen	en	hofjes)
–	 gast-	of	ziekenhuizen
–	 gestichten	voor	geesteszieken
–	 instellingen	tot	werkverschaffing	aan	behoeftigen	in	speciaal	daartoe	

ingerichte	werkplaatsen
–	 andere	instellingen	tot	werkverschaffing.

Iedere	tabel	bevat	 informatie	over	het	aantal	bedeelden	of	verpleegden	
en	de	inkomsten	en	uitgaven	van	de	betreffende	instelling.	Tabel	num-
mer	1,	bedoeld	voor	de	burgerlijke	armbesturen	belast	met	de	bedeling	
van	huiszittende	armen,	kende	de	volgende	indeling	(zie	afbeelding	1a	
en	1b):
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De	tabel	is	verdeeld	in	drie	grote	categorieën,	namelijk	het	aantal	bedeel-
den,	de	uitgaven	en	de	inkomsten	(ontvangsten).	Hierna	volgt	nog	een	
kolom	ten	behoeve	van	de	‘Aanmerkingen’.	Achtereenvolgens	wordt	van	
links	naar	rechts	in	kolommen	de	volgende	informatie	gegeven:

1.		 Bij	het	aantal	bedeelden
–	 het	aantal	permanent	ondersteunden
–	 het	aantal	tijdelijk	ondersteunden
–	 het	totale	aantal	ondersteunden

2.		 Bij	de	uitgaven
–	 voor	het	onderhoud	van	gebouwen,	grond
–	 voor	onderstand	van	allerlei	aard,	opgesplitst	naar	uitgaven	in	geld	

en	in	natura
–	 voor	aflossing	en	rente
–	 voor	belegging	van	gelden
–	 voor	andere	uitgaven
–	 het	totaal	aan	uitgaven

3.		 Bij	de	inkomsten
–	 uit	bezittingen
–	 uit	erfenissen,	legaten	en	schenkingen
–	 uit	collecten	en	inschrijvingen
–	 uit	subsidies,	opgesplitst	naar	herkomst,	namelijk	van	andere	instel-

lingen	 van	 weldadigheid,	 van	 gemeenten	 en	 van	 de	 provincie	 of	
staat

–	 uit	opgenomen	geld
–	 uit	de	opbrengst	van	verkopen
–	 opgave	van	het	kasgeld	op	1	januari
–	 opgave	van	verschillende	ontvangsten
–	 totaal	aan	inkomsten.

De	tabellen	die	de	kerkelijke	en	particuliere	armbesturen	moesten	invul-
len	bevatten	aanzienlijk	minder	kolommen.	Net	als	de	burgerlijke	instel-
lingen	moesten	ze	een	opgaaf	verstrekken	van	het	totale	aantal	perma-
nent	en	tijdelijk	bedeelden.	Het	overzicht	van	hun	inkomsten	en	uitgaven	
was	echter	veel	minder	gedetailleerd.	In	de	rubriek	‘inkomsten’	hoefden	
ze	alleen	te	vermelden	wat	aan	collecten	en	subsidies	was	binnengeko-
men,	 terwijl	de	 uitgaven	 slechts	gespecificeerd	 werden	 in	 ‘onderstand’	
(geld	en	natura)	en	‘kosten	van	beheer’	(zie	afbeelding	2).

In	de	 loop	van	de	negentiende	eeuw	zijn	de	 tabellen	verscheidene	
malen	gewijzigd.	Zeker	de	tabellen	die	de	burgerlijke	armbesturen	moes-
ten	invullen,	werden	naarmate	de	jaren	verstreken	uitgebreider	en	bevat-
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ten	steeds	meer	gedetailleerde	informatie	over	de	bedeelden.	Zo	werden	
vanaf	het	verslagjaar	1867	de	bedeelden	onderscheiden	in	gezinshoofden	
en	alleenstaanden	en	werd	gekeken	of	de	behoeftige	werd	bedeeld	door	
de	instellingen	in	de	geboorteplaats	of	in	de	verblijfplaats	(zie	afbeelding	
3a,	3b	en	3c,	4a	en	4b).	Vanaf	1870,	toen	het	onderstanddomicilie	gewij-
zigd	werd,	was	het	niet	langer	de	geboorteplaats	van	de	bedeelde,	maar	
diens	woonplaats	die	voor	de	kosten	moest	opdraaien.

In	1898	ondergingen	de	tabellen	van	onderstand	enkele	belangrijke	
veranderingen.	Het	onderscheid	dat	in	1854	werd	gemaakt	tussen	huis-
zittende	 en	 schamele	 armen	 kwam	 te	 vervallen.	 Naar	 het	 oordeel	 van	
de	minister	was	het	onderscheid	gekunsteld	en	bleek	het	in	de	praktijk	
onmogelijk	 onderscheid	 te	 maken	 tussen	 beide	 categorieën.	 Voortaan	
zouden	 beide	 armbesturen	 worden	 gezien	 als	 besturen tot bedeeling van 
armen.

De	belangrijkste	wijziging	die	in	de	tabellen	werd	doorgevoerd,	be-
trof	de	groep	bedeelden	die	nu	werd	onderscheiden	naar	(zie	afbeelding	
5a-5d):
–	 uitkeringsduur	(permanent	of	tijdelijk	waarbij,	voor	de	laatste	groep	

moest	 worden	 vermeld	 het	 totale	 aantal	 weken	 dat	 ze	 waren	 be-
deeld)

–	 burgerlijke	status:	gezinshoofd,	gezinslid	of	alleenstaand
–	 geslacht
–	 leeftijdscategorie	(beneden	20	jaar,	van	20	tot	40	jaar,	van	40	tot	60	jaar	

en	boven	de	60	jaar)
–	 oorzaken	van	de	armoede:	 ziekte	of	 lichaamsgebreken,	ouderdom,	

dood	van	de	kostwinner,	drankmisbruik	en	tenslotte	andere	oorza-
ken.

Deze	‘Statistiek	der	bedeelden’	die	als	bijlage	aan	de	tabellen	van	onder-
stand	was	 toegevoegd,	was	uniform.	Burgerlijke,	kerkelijke	en	particu-
liere	instellingen	kregen	identieke	formulieren	voorgelegd.7

De	 nieuwe	Armenwet	 uit	 1912	 leidde	 wederom	 tot	 de	 introductie	 van	
nieuwe	 tabellen	 van	 onderstand	 (zie	 afbeeldingen	 6a-6c	 en 7a-7c).	 Een	
van	de	belangrijkste	oogmerken	van	de	wet	was	de	bevordering	van	de	
onderlinge	 samenwerking	 tussen	de	verschillende	openbare,	kerkelijke	
en	particuliere	armenzorginstellingen,	al	was	het	maar	om	dubbele	bede-
ling	te	voorkomen.	In	de	grotere	gemeenten	werden	daarom	armenraden	
opgericht,	waarin	burgerlijke,	kerkelijke	en	particuliere	armbesturen	wa-
ren	vertegenwoordigd.	Overigens	was	toetreding	tot	de	armenraad	vrij-
willig.	Armbesturen	 mochten	 zelf	 beslissen	 of	 ze	 toetraden.	Aangezien	
de	nieuwe	tabellen	praktisch	ongewijzigd	tot	1965	in	gebruik	bleven,	is	
het	van	belang	er	op	deze	plaats	nader	op	in	te	gaan.	De	tabellen	waren,	
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in	overeenstemming	met	de	geest	van	de	nieuwe	armenwet,	niet	langer	
gekoppeld	aan	een	specifieke	weldadigheidsinstelling,	maar	hadden	be-
trekking	op	de	aard	van	de	verleende	onderstand.	Er	waren	aparte	 ta-
bellen	voor	instellingen	met	onderstaande	taken	of	die	anderszins	hulp	
verleenden:
–	 ondersteuning	in	geld	en	levensbehoeften
–	 verstrekking	van	kleding,	levensmiddelen	en	brandstoffen
–	 verschaffing	van	werk
–	 beschikbaarstelling	van	huisvesting	in	vrije	woningen	of	 in	wonin-

gen	tegen	verminderde	prijs
–	 exploitatie	van	armenhuizen	(weeshuizen,	bejaardentehuizen	en	der-

gelijke)
–	 uitbesteding	van	personen	in	gestichten	en	in	gezinnen
–	 verstrekking	van	kosteloze	medische	hulp	(inclusief	wijkverpleging)
–	 verzorging	van	maatschappelijk	werk	voor	zieken	en	kraamvrouwen	

(inclusief	 huishoudelijke	 hulp,	 verstrekking	 van	 kunstledematen,	
brillen	en	dergelijke)

–	 beheer	van	klinieken	voor	zuigelingen
–	 verstrekking	van	schoolvoeding	en	schoolkleding
–	 verzorging	van	verwaarloosden	en	gevallenen
–	 beheer	van	nachtopvangcentra.

De	 tabellen	bedoeld	voor	de	armbesturen	die	zich	voornamelijk	bezig-
hielden	met	bedeling	aan	huiszittende	armen	bevatten	met	name	over	de	
bedeelden	gedetailleerde	informatie.	Ze	worden	onderscheiden	naar:
–	 burgerlijke	status:	gezinshoofd	of	alleenstaand
–	 geslacht
–	 duur	van	de	ondersteuning:	drie	maanden	of	langer;	korter	dan	drie	

maanden
–	 leeftijd:	beneden	21	jaar;	van	21	tot	50	jaar;	van	50	tot	65	jaar	en	van	65	

jaar	en	ouder
–	 oorzaken	 armoede:	 dood	 of	 vertrek	 kostwinner,	 ziekte/ongeval,	

werkloosheid,	zwangerschap,	andere	oorzaken
–	 wijze	van	onderstand:	geld,	 levensbehoeften,	 losse	giften,	uitbeste-

ding	in	gezinnen/gestichten,	verpleging	in	ziekenhuizen.

Instellingen	die	zich	bezighielden	met	werkverschaffing	moesten	niet	al-
leen	allerlei	gegevens	verstrekken	over	de	tewerkgestelden,	maar	kregen	
ook	vragen	voorgelegd	over	het	werk	dat	de	bedeelden	moesten	verrich-
ten:	waaruit	bestond	het	werk?	Werd	er	ook	land-	of	tuinarbeid	verricht?	
Hoe	hoog	waren	de	lonen	en	op	welke	wijze	werden	ze	uitbetaald?	Wer-
den	er	naamregisters	bijgehouden	van	de	behoeftigen	aan	wie	werk	was	
verschaft?
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In	dezelfde	tabellen	moesten	de	armbesturen	nauwkeurig	aangeven	hoe	
het	met	de	financiën	was	gesteld.	De	uitgaven	voor	ondersteuning	
moesten	worden	gesplitst	in:

–	 ondersteuning	met	geld	of	levensbehoeften
–	 ondersteuning	met	losse	giften
–	 uitbesteding	in	gestichten
–	 uitbesteding	in	gezinnen
–	 verpleging	in	ziekenhuizen
–	 ondersteuning	van	passanten.

Ook	de	inkomsten	dienden	te	worden	gespecificeerd	en	wel	in	inkomsten	
uit:
–	 kapitaalbezit	(rente,	pacht,	huur	etc.)
–	 vrijwillige	bijdragen	zoals	collecten,	contributies	en	inschrijvingen
–	 subsidies,	onderscheiden	naar	herkomst
–	 bedragen	die	terugontvangen	waren	voor	de	bedeling	van	behoefti-

gen.8
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1a	en	1b

Tabel	nr.	1	voor	de	

burgerlijke	armbe-

sturen	belast	met	de	

bedeling	van	huiszit-

tende	armen,	1856.	

1a
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1b
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2

Tabel	nr.	10	voor	de	kerkelijke	arm-

besturen	belast	met	de	bedeling	van	

huiszittende	armen,	1856.
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3a,	3b	en	3c

Tabel	nr.	1	voor	de	

burgerlijke	armbe-

sturen	belast	met	de	

bedeling	van	huizit-

tende	armen,	1868

3a
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3b
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3c
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4a	en	4b

Tabel	nr.	10	voor	de	

kerkelijke	armbe-

sturen	belast	met	de	

bedeling	van	huiszit-

tende	armen,	1868.

4a
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5a,	5b,	5c	en	5d

Tabel	voor	de	bestu-

ren	tot	bedeling	van		

armen,	1904.	

5a
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5b
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5c
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5d
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6a,	6b	en	6c

Tabel,	ingevuld	door	

het	Burgerlijk	Armbe-

stuur,	1944.

6a
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6b	(1)
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6b	(2)
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6c
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7a,	7b	en	7c

Tabel,	ingevuld	door	

de	diaconie	van	de	

Nederlands	Her-

vormde	Kerk,	1944.

7a
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7b	(1)
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7b	(2)
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7c
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4 bronkritisch commentaar

Interpretatie	en	betrouwbaarheid	van	de	gegevens	in	de	bron

Ieder	 jaar	 moesten	 de	 verschillende	 armbesturen	 de	 tabellen	 van	 on-
derstand	opmaken.	Bij	de	burgerlijke	armbesturen	was	het	een	door	de	
gemeente	 bezoldigde	 secretaris-penningmeester	 die	 zich	 over	 dit	 werk	
ontfermde.	Aan	de	hand	van	bedeelregisters,	kasboeken,	rekeningen	en	
begrotingen	kon	hij	de	tabellen	invullen.	De	controle	op	de	gegevens	die	
hij	 overlegde	 was	 groot.	 Voordat	 de	 financiële	 bescheiden	 naar	 de	 ge-
meente	werden	opgestuurd,	boog	het	voltallige	armbestuur	zich	over	de	
gegevens	en	bracht,	waar	nodig,	correcties	aan.	Hierna	werd	de	financiële	
administratie	van	de	burgerlijke	armbesturen	jaarlijks	nauwgezet	door	de	
gemeenteraad	doorgelicht.	Fouten	in	de	rekeningen	werden	in	de	meeste	
gevallen	 ontdekt	 en	 eventuele	 fraude	 werd	 genadeloos	 afgestraft.9	 Ne-
men	we	dit	alles	in	aanmerking,	dan	moeten	we	concluderen	dat	de	gege-
vens	zoals	die	door	de	burgerlijke	armbesturen	werden	aangeleverd,	een	
hoog	betrouwbaarheidsgehalte	hebben.

Anders	ligt	het	met	de	kerkelijke	instellingen.	Bij	de	hervormde	ge-
meente	was	de	administratie	niet	in	handen	van	een	professioneel	secreta-
ris-penningmeester,	maar	van	een	diaken	die	de	functie	van	boekhouder	
slechts	korte	tijd	-	soms	slechts	één	jaar	-	vervulde.	Ook	de	katholieken	
wezen	een	(onbetaalde)	penningmeester	uit	hun	midden	aan.	Zowel	bij	
de	hervormden	als	de	katholieken	rouleerde	de	functie	veelvuldig,	van	
continuïteit	 was	 geen	 sprake.	 Het	 invullen	 van	 de	 tabellen	 van	 onder-
stand	moet	voor	menig	kerkelijk	armbestuurder	een	moeizame	onderne-
ming	zijn	geweest.	Bij	de	vele	kerkelijke	armbesturen	die	weigerden	de	
tabellen	in	te	vullen	speelde	onwil	ongetwijfeld	een	belangrijke	rol.	De	
kerk	wenste	geen	pottenkijkers	 in	de	diaconale	boekhouding,	bevreesd	
als	 ze	 was	 voor	 verlies	 van	 de	 autonomie	 die	 ze	 op	 grond	 van	 de	Ar-
menwet	dacht	te	hebben.	Maar	ook	onkunde	speelde	de	kerk	parten.	De	
regering	liet	meermalen	blijken	dat	de	tabellen	van	onderstand,	zoals	de	
kerkelijke	en	particuliere	instellingen	die	invulden,	aan	betrouwbaarheid	
te	wensen	overlieten.	Zo	waren	de	gegevens	over	aantallen	bedeelden	en	
uitkeringsduur	vaak	onvolledig	en	ook	de	financiële	overzichten	waren	
niet	altijd	juist	ingevuld.10	Men	moet	zich	terdege	realiseren	dat	fouten,	
slordigheden	en	onnauwkeurigheden	in	deze	bron	hebben	doorgewerkt	
in	 de	 gemeentelijke,	 provinciale	 en	 landelijke	 armenzorgstatistieken.	
Deze	kanttekeningen	betekenen	overigens	niet	dat	een	onderzoeker	de	
kerkelijke	 tabellen	 maar	 beter	 terzijde	 kan	 leggen.	 De	 gegevens	 die	 de	
tabellen	bevatten	kunnen	immers	worden	aangevuld	met	en	getoetst	aan	
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informatie	uit	andere	bronnen,	zoals	de	dagboeken	(kas-,	giro-	en	bank-
boeken)	en	rekeningen	van	de	diaconie.11	

Gerelateerde	en	toetsingsbronnen

Als	aanvullende	bronnen	voor	de	financiering	van	de	armenzorg	komen	
de	 jaarrekeningen,	 begrotingen	 en	 dagboeken	 van	 de	 verschillende	 ar-
menzorginstellingen	in	aanmerking.	Evenals	de	tabellen	zijn	ze	voor	vrij-
wel	 alle	 jaren	 doorlopend	 beschikbaar.	 Hoe	 fragmentarisch	 een	 archief	
van	 een	 burgerlijk	 armbestuur	 of	 diaconie	 ook	 mag	 zijn,	 de	 financiële	
administratie	is	vaak	vanaf	de	zestiende	of	zeventiende	eeuw	overgele-
verd.12	In	de	jaarrekeningen	vinden	we	de	werkelijke	inkomsten	en	uitga-
ven	tot	op	de	laatste	cent	nauwkeurig	gepreciseerd.	Voor	de	rekeningen	
van	 de	 Zuid-Bevelandse	 armbesturen	 geldt	 dat	 ze	 vergezeld	 gaan	 van	
een	uitgebreide	specificatie	waarop	precies	staat	aangegeven	welke	men-
sen	op	welke	wijze	met	welke	bedragen	werden	bedeeld.	De	begrotingen	
stellen	ons	in	staat	na	te	gaan	waar	de	armbesturen	hun	geld	aan	dachten	
uit	te	geven.

Als	 aanvullende	 bron	 voor	 de	 (aantallen)	 bedeelden	 kan	 men	 ge-
bruik	maken	van	de	bedelingsregisters.	De	meeste	grotere	armbesturen	
beschikten	over	lijsten	met	daarop	de	namen	van	mensen,	de	bedragen	
waarmee	ze	werden	bedeeld	en	de	reden	waarom	sommigen	niet	langer	
werden	bedeeld.	De	armbesturen	van	Goes	en	Yerseke	bijvoorbeeld	stel-
den	 ieder	 jaar	 een	 zogenaamde	 Zomer-	 en	 Winterrol	 op.	 Terwijl	 op	 de	
laatste	lijst	de	namen	prijkten	van	mensen	die	alleen	in	de	wintermaan-
den	onderstand	genoten,	stonden	op	de	eerste	rol	de	mensen	vermeld	die	
doorlopend	werden	ondersteund.13	Naar	alle	waarschijnlijkheid	werden	
de	tabellen	van	onderstand	bij	de	grotere	armbesturen	samengesteld	op	
basis	van	de	informatie	uit	de	bedelingsregisters.	Voor	de	kleinere	dor-
pen	in	Zeeland	ontbreken	dergelijke	registers.	Informatie	over	aantallen	
bedeelden	alsmede	de	wijze	van	bedeling	werden	in	de	meeste	gevallen	
aan	de	begroting	en	jaarrekening	ontleend.

De	informatie	over	het	armwezen	die	als	apart	hoofdstuk	vanaf	1851	
aan	de	gemeentelijke	jaarverslagen	is	toegevoegd	is	een	veel	oppervlak-
kiger	bron	voor	een	onderzoek	naar	de	armen.	Gedetailleerde	informatie	
over	bedeling	ontbreekt.	Gegevens	over	de	bedeelden	zijn	in	de	regel	ui-
terst	summier.	Zo	wordt	er	in	de	negentiende-eeuwse	verslagen	slechts	
onderscheid	 gemaakt	 tussen	 permanent	 en	 tijdelijk	 bedeelden	 waarbij	
huisgezinnen	en	alleenstaanden	op	één	hoop	zijn	gegooid.	In	de	verslagen	
uit	de	twintigste	eeuw	vinden	we	geen	vermelding	meer	van	aantallen	
bedeelden,	maar	worden	slechts	de	instellingen	genoemd	die	zich	binnen	
de	gemeente	bezighielden	met	de	zorg	voor	de	armen.	Met	de	informatie	
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over	 de	 financiering	 is	 het	 niet	 veel	 anders	 gesteld.	 Worden	 in	 de	 ver-
slagen	vóór	de	eeuwwisseling	nog	de	totaalbedragen	van	de	inkomsten	
en	de	uitgaven	genoemd,	in	de	meeste	twintigste-eeuwse	gemeentelijke	
jaarverslagen	worden	zelfs	deze	gegevens	niet	langer	vermeld.	

Wat	geldt	voor	de	gemeentelijke	jaarverslagen,	geldt	in	nog	sterkere	
mate	voor	de	verslagen	van	de	provincie.	Ook	in	deze	verslagen,	die	op	
basis	van	de	gemeentelijke	verslagen	werden	samengesteld,	zal	men	te-
vergeefs	naar	uitgebreide	 informatie	over	de	bedeling	en	de	bedeelden	
speuren.	In	de	jaarverslagen	van	de	provincie	Zeeland	vinden	we	onder	
het	 hoofdstuk	 ‘armwezen’	 slechts	 informatie	 over	 de	 totale	 aantallen	
armen	die	in	de	provincie	werden	bedeeld,	de	duur	van	de	onderstand	
(permanent/tijdelijk),	 de	 hoeveelheid	 geld	 die	 met	 de	 provinciale	 ar-
menzorg	was	gemoeid	en	de	aantallen	armbesturen	die	in	Zeeland	actief	
waren.	Zijn	de	provincieverslagen	vóór	de	eeuwwisseling	nog	enigszins	
gedetailleerd	-	het	verslag	over	1870	omvat	ruim	zestig	bladzijden	-,	na	
1900	geven	ze	weinig	meer	informatie	dan	wat	algemene	opmerkingen	
over	het	armwezen	in	de	provincie.	De	hoofdstukken	over	de	armenzorg	
zijn	vanaf	die	tijd	dan	ook	uiterst	beknopt.	Zo	telt	het	verslag	over	1915	
slechts	zes	pagina’s.

Mogelijke	gebruikswijzen	van	de	bron	in	historisch	onderzoek
	

De	tabellen	van	onderstand	zijn	een	primaire	historische	bron	en	als	zo-
danig	voor	een	onderzoek	naar	de	armenzorg	van	groot	belang,	hoewel	
de	tabellen	volgens	De	Bosch	Kemper	weinig	bruikbaar	zijn	voor	een	stu-
die	naar	de	armen	en	de	armoede	zelf.	De	tabellen	zeggen	namelijk	steeds	
iets	over	de	bedeelden	volgens	bepaalde	criteria,	en	deze	groep	kan	niet	
worden	gelijkgesteld	aan	‘armen’.14	

Aan	de	hand	van	de	tabellen	krijgt	de	onderzoeker	een	overzicht	van	
een	indrukwekkende	hoeveelheid	armenzorginstellingen	waarvan	ieder	
dorp,	hoe	klein	ook,	er	wel	een	aantal	kende.	Niet	alleen	het	aantal	instel-
lingen	is	opvallend,	ook	het	verzuilde	karakter	ervan	blijkt	uit	de	tabel-
len.	Burgerlijke,	particuliere	en	kerkelijke	instellingen	van	verschillende	
signatuur	waren	verantwoordelijk	voor	de	armenzorg	in	Nederland,	die	
tot	diep	in	de	twintigste	eeuw	een	plaatselijk	karakter	behield.

Aangezien	de	tabellen	van	onderstand	een	schat	aan	informatie	be-
vatten,	doorlopend	over	een	periode	van	meer	dan	een	eeuw	(1854-1964),	
bieden	zij	de	mogelijkheid	tot	kwantificatie.	De	onderzoeker	kan	per	in-
stelling	en,	indien	de	gegevens	van	alle	instellingen	van	de	betreffende	
gemeente	beschikbaar	zijn,	nagaan	hoeveel	mensen	in	een	bepaald	jaar	in	
totaal	werden	bedeeld.	Het	totale	aantal	bedeelden	kan	worden	afgezet	
tegen	het	inwonertal	van	de	betreffende	gemeente:	hoeveel	procent	van	
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de	totale	bevolking	genoot	onderstand	van	een	armenzorginstelling?	Bij	
deze	berekening	moet	echter	wel	een	drietal	kanttekeningen	worden	ge-
plaatst.	Allereerst	moeten	we	ons	bewust	zijn	van	de	onvolledigheid	en	
onbetrouwbaarheid	van	de	kerkelijke	cijfers.	In	de	tweede	plaats	vermel-
den	de	tabellen	in	de	regel	alleen	de	gezinshoofden	die	worden	bedeeld,	
eventuele	gezinsleden	blijven	buiten	beschouwing.	Willen	we	weten	hoe-
veel	mensen	in	totaal	van	de	armenzorg	afhankelijk	waren,	dan	zullen	we	
de	gezinsgrootte	aan	de	hand	van	een	bepaalde	omrekenfactor	moeten	
schatten.15	Tenslotte	moeten	we	op	onze	hoede	zijn	voor	mogelijke	dub-
beltellingen.	Het	kwam	in	de	negentiende	eeuw	meer	dan	eens	voor	dat	
een	bedeelde	door	meer	dan	één	instelling	werd	bedeeld	of	door	dezelfde	
instelling	meer	dan	eens	in	het	hetzelfde	jaar.16

Als	men	beschikt	over	cijfers	uit	meerdere	jaren,	kunnen	vergelijkin-
gen	over	een	langere	periode	worden	gemaakt	en	kan	bijvoorbeeld	wor-
den	nagegaan	in	hoeverre	het	aantal	bedeelden	toe-	of	afnam,	in	absolute	
en	relatieve	zin.	Ook	kan	een	vergelijking	tussen	de	kerkelijke	en	burger-
lijke	armenzorg	worden	gemaakt:	wie	nam	het	grootste	aantal	bedeelden	
voor	zijn	rekening?	

Geven	de	tabellen	uit	de	vroege	periode	alleen	informatie	over	de	to-
tale	aantallen	bedeelden	en	of	ze	doorlopend	dan	wel	tijdelijk	werden	on-
dersteund,	in	de	tabellen	zoals	die	vanaf	de	eeuwwisseling	beschikbaar	
zijn,	krijgen	de	bedeelden	iets	meer	identiteit.	We	worden	ingelicht	over	
hun	geslacht,	hun	leeftijd,	hun	kerklidmaatschap,	de	periode	gedurende	
welke	ze	door	het	armbestuur	werden	bedeeld	en	de	reden	waarom	ze	
armlastig	waren	geworden.	Was	er	een	relatie	tussen	leeftijd	en	armlas-
tigheid?	Waren	het	voornamelijk	vrouwen	of	 juist	mannen	die	werden	
bedeeld?	Deden	zich	in	de	loop	der	tijd	belangrijke	verschuivingen	voor	
in	de	oorzaken	die	aan	de	armlastigheid	ten	grondslag	lagen	en	die	op	
de	tabellen	als	zodanig	waren	vermeld?	Was	het	zo	dat	de	armbesturen	
steeds	 meer	 werklozen	 moesten	 onderhouden?	 Dit	 zijn	 slechts	 enkele	
voorbeelden	van	vragen	over	bedeelden	die	met	behulp	van	de	tabellen	
kunnen	worden	beantwoord.

De	tabellen	bevatten	echter	niet	slechts	kwantitatieve	gegevens	over	
de	bedeelden.	In	de	memorie	van	toelichting	die	in	de	meeste	gevallen	als	
bijlage	aan	de	tabellen	was	toegevoegd,	moesten	de	armbestuurders	ieder	
jaar	aangeven	wat	volgens	hen	de	belangrijkste	oorzaken	waren	van	de	
verschillen	ten	opzichte	van	het	voorgaande	jaar.	Waarom	was	het	aan-
tal	 bedeelden	 toegenomen?	 Waarom	 waren	 de	 bedelingsuitgaven	 plot-
seling	 gestegen?	 Bovendien	 moesten	 de	 armbestuurders	 aangeven	 hoe	
volgens	hen	de	armenzorg	kon	worden	verbeterd.	Wisten	zij	middelen	te	
bedenken	die	‘tot	een	dadelijke	verbetering’	van	de	zorg	leiden?	Zagen	
zij	‘hinderpalen	die	het	tot	stand	brengen	van	op	zich	zelve	wenschelijke	
verbeteringen,	 in	den	weg’	stonden?17	Met	de	beantwoording	van	deze	
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vragen	stuiten	we	op	de	gedachten	van	de	armbestuurders	en	de	ideeën	
die	zij	hadden	over	de	armoede	en	de	armenzorg.	

De	 tabellen	van	onderstand	bieden	bovendien	een	schat	aan	 infor-
matie	 over	 de	 financiën	 van	 de	 armbesturen.	 Het	 overzicht	 van	 de	 in-
komsten	stelt	de	onderzoeker	in	staat	zich	een	beeld	te	vormen	van	de	
financiering,	terwijl	de	specificatie	van	de	uitgaven	veel	onthult	over	het	
beleid	van	de	betreffende	armenzorginstelling.	Zo	 is	het	mogelijk	zicht	
te	krijgen	op	het	bestedingspatroon	van	de	instellingen	en	de	omvang	en	
aard	van	de	financiering	van	de	armenzorg.	Door	middel	van	een	uitge-
breide	analyse	van	de	tabellen	van	onderstand	kan	men	achterhalen	of	er	
grote	verschillen	bestonden	tussen	kerkelijke	en	burgerlijke	armbesturen,	
of	er	zich	in	de	loop	der	tijd	wijzigingen	voordeden	in	de	wijze	van	finan-
ciering,	of	de	burgerlijke	armbesturen	steeds	afhankelijker	werden	van	
overheidsubsidies	en	de	kerkelijke	caritas	meer	en	meer	was	aangewezen	
op	giften	en	collecten	en	hoe	de	armbesturen	reageerden	op	perioden	van	
economische	crises,	bij	daling	van	hun	inkomsten.	Aangezien	in	de	tabel-
len	van	onderstand	ook	de	uitgaven	worden	gespecificeerd	kunnen	we	
nagaan	op	welke	verschillende	manieren	de	armbesturen	probeerden	te	
helpen,	waar	hun	prioriteiten	lagen,	hoe	belangrijk	de	bedeling	in	geld	
was,	hoeveel	men	besteedde	aan	verpleging,	uitbesteding,	werkverschaf-
fing	en	huisvesting,	en	aan	onderwijs	aan	kinderen	van	bedeelde	ouders.	
Het	gebruik	van	de	tabellen	op	landelijk	niveau	is	problematisch,	omdat	
vele	gemeenten	en	armenzorginstellingen	nalatig	waren	in	het	verstrek-
ken	van	inlichtingen.18
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noten

1	 Voor	een	becommentariëring	van	de	Verslagen	omtrent	het	Armwe-
zen,	zie	het	broncommentaar	van	Kingma	en	Van	Leeuwen	in	deze	
bundel.

2	 Artikel	11,	Wet van den 28sten Junij 1854, tot regeling van het Armbe-
stuur.

3	 Kort,	Geen cent te veel,	223.	Zie	ook	Van	Leeuwen,	‘Armenzorg	1800-
1912’,	293.	Voor	de	houding	van	de	hervormde	kerk,	zie	Everts,	De 
verhouding van kerk en staat, 304-305.	Ook	Blankenberg,	De	Dompierre	
de	Chaufepié	en		Smissaert,	de	samenstellers	van	de	Gids der Neder-
landsche Weldadigheid,	beklaagden	zich	over	vele	instellingen	en	ge-
meenten	in	den	lande	die	niet	bereid	waren	medewerking	te	verlenen	
aan	een	inventariserend	onderzoek	naar	de	plaatselijke	armenzorg.	
‘Meermalen’,	zo	schrijven	ze	teleurgesteld	in	de	inleiding,	‘zal	men	
in	het	boek	aantreffen:	Gevraagde	inlichtingen	niet	ontvangen’	(Gids 
der Nederlandsche Weldadigheid, XVI).

4	 Van	 der	 Valk,	 Van pauperzorg tot bestaanszekerheid, 226.	 Zie	 verder	
Kort,	Geen cent te veel,	223-224	en	361.	Kerkelijke	instellingen	voelden	
er	niets	voor	om	de	namen	van	hun	ondersteunden	door	te	geven	aan	
de	 in	 1912	 ingestelde	Armenraad,	 ook	 al	 verklaarde	 deze	 bescher-
ming	van	de	privacy	van	de	bedeelden	(zie	hiervoor	Adriani,	Voorle-
zingen, 85-86).

5	 Zie	ook	het	broncommentaar	van	Kingma	en	Van	Leeuwen	in	deze	
bundel.

6	 Tabellen	zijn	als	bijlage	toegevoegd	aan	de	ministeriële	circulaire	van	
26-1-1855,	nr.	3;	opmaking en inzending der tabellen betreffende de instel-
lingen van weldadigheid.

7	 Provincieblad Zeeland,	Circulaire 12 februari 1898, no. 33, 1ste afdeeling; 
wijziging verslag aangaande verrichtingen van het Armbestuur 1898.	Het	
is	 waarschijnlijk	 dat	 men	 onder	 schamele	 armen	 mensen	 verstond	
die	onderstand	genoten	zonder	dat	ze	als	huiszittende	armen	waren	
geregistreerd.	 ‘Schaamsarmen’	 worden	 ze	 in	 de	 notulen	 van	 som-
mige	armbesturen	genoemd.

8	 Artikel 13 Wet van den 27sten April 1912, tot regeling van het armbestuur. 
Indeling van de tabellen nader geregeld in: Koninklijk Besluit nr 264 van 
den 18den Juli 1912; Koninklijk Besluit nr 322 van den 1sten September 
1926 en Koninklijk Besluit nr. 340 van den 11den Februari 1936.

9	 Zie Kort, Geen cent te veel, 270-271.	 In	 enkele	 Zuid-Bevelandse	 ge-
meenten	werd	een	secretaris	aan	de	kant	gezet	die	op	frauduleuze	
handelingen	was	betrapt.
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10	 Provincieblad Zeeland	 Circulaire 12 februari 1898, no. 33, 1ste afdeeling; 
wijziging verslag aangaande verrichtingen van het Armbestuur 1898, 10-
11.	

11	 Zie	ook	het	broncommentaar	van	Kingma	en	Van	Leeuwen	in	deze	
bundel.

12	 Voor	de	diaconie-archieven	in	Drenthe,	zie	Gras,	Diaconie-archieven, 	
84-103.

13	 Kort,	‘Armoede	en	armenzorg’,	63-64.
14	 De	Bosch	Kemper,	Geschiedkundig onderzoek, 7-9.
15	 Zie	Kort,	Geen cent te veel,	223-224.	 In	het	onderzoek	naar	de	Zuid-

Bevelandse	bedeelden	hebben	we,	om	tot	een	geschatte	grootte	van	
de	bedeelde	huishoudens	te	komen,	niet	één	omrekenfactor	gebruikt,	
maar	verschillende,	al	naar	gelang	de	tijd	en	de	plaats.	Het	was	 in	
onze	ogen	onverantwoord	te	veronderstellen	dat	de	gemiddelde	ge-
zinsgrootte	in	bijvoorbeeld	dorp	X	uit	1870	dezelfde	was	als	die	van	
een	gezin	in	dorp	Y	vijftig	jaar	later.	Verder	was	het	zo	dat	er	aanzien-
lijke	verschillen	in	gezinsomvang	konden	zijn	tussen	de	permanent	
en	 tijdelijk	bedeelden.	Aangezien	zich	onder	de	 laatste	groep	vaak	
kinderrijke	gezinnen	bevonden,	die	alleen	in	de	wintermaanden	een	
beroep	op	de	armenzorg	deden	en	de	groep	permanent	bedeelden	
voornamelijk	bestond	uit	weduwen	en	ouden	van	dagen,	was	de	ge-
zinsgrootte	van	de	tijdelijk	bedeelden	groter.	Voor	een	verantwoor-
ding	van	de	berekening	van	de	gezinsgrootte,	zie	Kort,	Geen cent te 
veel,	457-459.

16	 In	1898	waarschuwde	minister	Goeman	Borgesius	voor	het	gevaar	
van	dubbeltellingen.	Hij	wees	de	armbesturen	erop	‘dat	een	persoon	
die	op	b.v.	drie	verschillende	 tijdstippen	 in	een	 jaar	werd	bedeeld,	
in	de	statistiek	der	bedeelden	niet	moet	worden	opgegeven	als	drie	
personen,	maar	als	één	persoon.	Meermalen	is	er	van	verschillende	
zijden	op	gewezen,	dat	dit	thans	niet	het	geval	is	en	dat	vooral	daar-
door	de	tegenwoordige	statistiek	der	bedeelden	in	zoo	groote	mate	
onbetrouwbaar	is’	(Brief	1-2-1898,	nr.	22,	8).

17	 Provincieblad Zeeland	Circulaire 8 januari 1855, no. 10, opmaking en in-
zending der tabellen betreffende de instellingen van weldadigheid,	11.

18	 Voor	de	statistiek	van	het	armwezen	en	de	kritiek	op	de	onvolledig-
heid	van	de	gegevens,	zie	Verdonck,	‘Verruiming	der	armenzorgsta-
tistiek’,	2099.	Zie	verder	de	literatuurlijst	vermeld	in:	www.inghist.
nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid, 43-49 en 283-285.
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bijlagen

A	 Vindplaatsen

Voor	de	Bevelandse	gemeenten	zijn	de	tabellen	van	onderstand	te	vinden	
in	de	gemeentelijke	archiefbewaarplaatsen	en	wel	in	de	correspondentie	
van	de	verschillende	gemeentebesturen	(inkomende	post,	de	relatieven	
tot	de	notulen)	en,	indien	de	armbesturen	kopieën	voor	hun	eigen	admi-
nistratie	maakten,	 in	de	correspondentie	van	de	armenzorginstellingen	
(uitgaande	stukken)	zelf.	Aangezien	alle	armbesturen	in	het	land,	zowel	
kerkelijke	als	burgerlijke,	verplicht	waren	hun	tabellen	naar	het	gemeen-
tebestuur	op	te	sturen,	veronderstellen	we	dat	de	situatie	in	de	rest	van	
Nederland	niet	anders	is.	Ook	in	de	correspondentie	(uitgaande	post)	van	
de	kerkelijke	archieven	zijn	incidenteel	(kopieën	van)	tabellen	van	onder-
stand	te	vinden.

Wat	per	provincie	en	per	gemeente	aanwezig	is,	kan	echter	aanzien-
lijk	verschillen.	Men	raadplege	in	eerste	instantie	www.archiefnet.nl.,	met	
een	gespecificeerd	overzicht	van	de	archiefbewaarplaatsen	en	–collecties	
per	land	(Nederland	en	Vlaanderen),	per	provincie	en	per	gemeente.	Van	
grote	waarde	is	de	door	Kappelhof	en	Kingma	samengestelde	elektroni-
sche	Onderzoeksgids	Sociale	Zekerheid	1890-1967,	zie	www.inghist.nl/
Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid.	 Verder	 geeft	 Van	 Leeuwen	 in	
Sociale Zorg. Cahiers	voor	Lokale	en	Regionale	Geschiedenis	12	(Zutphen	
1994)	bruikbare	tips	over	de	archieven	van	de	verschillende	armenzorg-
instellingen.	Voor	de	archieven	van	de	hervormde	diaconie	zij	verwezen	
naar	Gras,	Diaconie-archieven.	

B	 Gedrukte	bronnen

Provinciaal Blad van de Provincie Zeeland,	1855,	1898	(hierin	circulaires).
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden	1818,	1854,	1868,	1870,	1912,	

1926	en	1936.	
Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten uitge-

bracht aan de Provinciale Staten,	1870,	1915.
Verslag van den toestand der gemeente Goes	1851-1930.




