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Middeleeuwse en vroegmoderne liefdadigheid en armenzorg

Armoede is een dankbaar onderwerp voor his-

torisch onderzoek vanwege haar vele facetten.
In deze conferentiebundel, die volgt op de in

2012 eveneens onder redactie van Anne Scott
verschenen bundel Experiences of poverty,

staan in lijn met de recente historiografie het
sociale aspect van liefdadigheid en armenzorg
binnen de (stedelijke) gemeenschap centraal.

Tevens is er aandacht voor religieuze en bur-
gerlijke ideeën over de armoedeproblematiek;

de economisch kant van het verhaal komt er
wat bekaaid vanaf.

In de inleiding zet Scott de doelstellingen

van de bundel uiteen: het doorbreken van
twee traditionele scheidslijnen, namelijk die

tussen katholieke en protestante regio’s en
die tussen de middeleeuwen en de vroegmo-

derne tijd. Dat laatste is een rode draad in
vrijwel alle bijdragen: het traceren van demid-
deleeuwse wortels van de veranderingen in

armenzorg (centralisatie, secularisatie en con-
fessionalisering) en de kijk op armoede in de

zestiende eeuw, waarbij de auteurs de varia-
ties in liefdadigheidspraktijken en de beleving
daarvan door de gevers en ontvangers bena-

drukken. De Bijbelse imperatief tot naasten-
liefde (caritas) en de zorg om het eigen zielen-

heil zouden in de middeleeuwen de belang-
rijkste redenen voor liefdadigheid zijn geweest,

belangrijker dan de politieke, burgerlijke of
economische motieven. Terugkerende vragen
in de bijdragen zijn hoe armen (gedefinieerd

als degenen die afhankelijk zijn van anderen
in hun levensonderhoud) geïdentificeerd kun-

nen worden, de wijze waarop liefdadigheid
(‘charity’) zich onderscheidde van armenzorg
(‘poor relief’) en hoe de onderliggende weder-
kerigheid begrepen kan worden.

Uit de negen bijdragen over meer en minder

bekende casussen, die over het geheel geno-
men empirisch goed onderbouwd zijn, komt

naar voren dat liefdadigheid en armenzorg
voortkwamen uit een samenspel van reli-

gieuze en praktische factoren. In het Engelse
Norwich, waar drie hoofdstukken betrekking
op hebben, vielen liefdadigheid en armoede-

bestrijding in de late middeleeuwen niet sa-
men, zo blijkt uit een analyse van testamen-

taire beschikkingen door Philippa Maddern.
Ze toont aan dat de financiële betekenis van
deze gangbare vorm van vrijgevigheid voor

charitatieve instellingen en armen beperkt
was, waardoor de religieuze waarde ervan

voor de gever de materiële waarde voor de
ontvanger overtrof. Daarentegen speelden

kloosters een meer structurele rol in de stede-
lijke armoedebestrijding doordat zij een deel
van het vermogen herverdeelden binnen de

samenleving. Op grond van de rekeningen
van de priorij van de kathedraal van Norwich

en van de abdij van Westminster berekent
Neil Rushton dat ongeveer zeven tot negen
procent van de inkomsten van deze instellin-

gen bestemd was voor liefdadigheid aan de
armste twintig procent van de bevolking. De

opheffing van de kloosters vergrootte halver-
wege de zestiende eeuw dan ook het armoe-

deprobleem in veel Engelse steden. Lesley Sil-
verster beschrijft hoe de bestuurders van Nor-
wich, van wie sommigen geprofiteerd hadden

van de verkoop van de kloostergoederen, ver-
volgens in de tweede helft van de zestiende

eeuw de armenzorg hervormden tot een sys-
teemwaarin eerder seculiere ideeën over goed
bestuur dan protestante ideeën over de ar-

moedeproblematiek tot uitdrukking kwamen.
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Veranderingen in liefdadigheid en armenzorg

waren geleidelijke en gelaagde processen, ook
in de periode na de Zwarte Dood of in de

zestiende eeuw toen er sprake was van crisis
en reorganisatie. Sharon Farmer illustreert dit
aan de hand van zestiende-eeuwse hervor-

mingen van de armenzorg in Parijs, die grepen
alle terug op middeleeuwse precedenten.

Naast de gezamenlijke inspanningen van de
vorst, de stedelijke autoriteiten en geestelijke

instellingen, bleven particuliere initiatieven
en liefdadigheid onmisbaar. De Parijse apo-
theker Nicolas Houel, nam in 1576 bijvoor-

beeld het initiatief tot oprichting van een
weeshuis voor jongens, die daarin ook opge-

leid werden tot apothekers. In verschillende
(geïllustreerde) geschriften onderbouwde hij
zijn religieuze en publieke motieven voor de

stichting van het Maison de la Charité chré-
tienne. Lisa Keane Elliotts gevalstudie beves-

tigt het beeld dat individuele initiatieven lei-
dend konden zijn, ook in een periode waarin

er pogingen werden ondernomen om de ar-
menzorg beter te organiseren.

In de andere bijdragen komen de betekenis

van morele overtuigingen (Jennifer Stemmle
over ideeën over melaatsheid in het bisdom

Luik en Spencer Young over liefdadigheid in
middeleeuwse Exempla) en de nauwe relaties
tussen politieke, sociale en religieuze macht,

gemeenschapsvorming en armenzorg (Susan

Broomhall over laat-zestiende-eeuws Gap en
over Hugenoten in Londen) aan de orde. De

laatste drie bijdragen nemen ongeschreven
bronnen als uitgangspunt en bieden analyses
van de fysieke en liturgische plaats van offer-

blokken voor de armen in vroegmoderne En-
gelse kerken (Nicholas Brodie), de muzikale

opvoeringen die minderbedeelde kinderen in
het zeventiende-eeuwse Londen als dank-

betuiging moesten opvoeren (Dolly MacKin-
non), en de visuele en literaire verbeelding
van liefdadigheid in de late middeleeuwen

(Anne Scott). Ook deze auteurs benadrukken
de continuïteit in de ontwikkeling van liefda-

digheid en armenzorg tussen middeleeuwen
en vroegmoderne tijd.

Deze bundel voegt nuttige casussen toe

aan wat er reeds bekend is over premoderne
liefdadigheid en armenzorg, maar prikkelende

conclusies leveren de bijdragen niet direct op.
Gezien het recente onderzoek, zou een syn-

these over dit onderwerp inmiddels wenselijk
zijn. Voor het duiden van de ontwikkelingen
in de zestiende eeuw zou aandacht voor het

ontstaan van stedelijke liefdadigheid en ar-
menzorg in de periode voor de Zwarte Dood

tevens een goed begin zijn.

Arie van Steensel, Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwe Tijd
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Van onderhandelingstafel tot rarekiek. De Vrede van Utrecht, 1713

Diplomatieke geschiedenis was tot voor een
aantal decennia wellicht de saaiste en oubol-
ligste tak van de historische studies. De veran-

deringen die andere historische specialisaties

hadden ondergaan waren lange tijd aan de
diplomatieke geschiedschrijving voorbij ge-
gaan hoofdzakelijk doordat de betrokken his-

torici niet openstonden voor de nieuwe in-
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