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waarover mensen beschikken aan te wenden kunnen zij van de nood een 
deugd maken. 

Hans de Graaff doet verslag van een studiedag over het gebruik van comM 

puters In de welzijnssector. Een thema waarvoor andragogen de afgelopen 
tijd een belangstelling hebben die alles heeft van de wil om in rap tempo een 
achterstand in te halen die elke dag groter wordt. Die mhaalmanoeuvre ken~ 
merkt zIch door zo'n grote snelheid dat de vragen naar het waartoe en het 
hoe amper aan de orde komen. De Graaff meent dat voorlopIg de nadruk 
maar moet blijven liggen op de ondersteumngstunctle: hoe kan het bestaanM 

de werk sneller en beter gedaan worden? Hij kan ZIch met aan de indruk ontM 

trekken dat gouden bergen worden verwacht van de /intormatietechnolo
glei: oplossingen van problemen van mhoudelijke aard. Wellicht prikkelt de 
bescheidenheid van de auteur tot tegenspraak? 

Michielse ten slotte analyseert de prmcipes van de meuwe 'police/jegens 
de armen! die rond 1525 werd ontwikkeld door stadsbestuurders, kapitalis
ten en humamsten [met name J.L. Vives). Men breekt detimtiei met de mid
deleeuwse armoedetheone; niet meer het zIeleheil van de aalmoesgevers 
staat centraal/ maar het maatschappelijk probleem van de armen. De bur
gerlijke overheid centraliseert de armenzorg en ratIOnaliseert deze. Men 
ontwikkelt een /andragoglsche technologIe: mdividualisenng en diSCIpli
ncnng van de armen door schiften! onderzoek! permanent toezicht, opvoe
ding en arbeidsdwang. Een technologIe die lil de volgende eeuwen verfijmng 
krijgt. 

N. 
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Jan LOlS Vives, de hervormmg van de armenzorg rond 
1525 en de opkomst van een 'andragogische' 
technologie' . 

door H.C.M. Michielse 

Tot hoever lil de geschiedems moeten we teruggaan om de herkomstliinen 
op te sporen van welzijnswerk en andragogIe? Van Gent en anderen zoeken 
de eerste sporen in het vroeg-zestlende~eeuwse geschrift De subventione 
pauperum van de SpaansMNederlandse humanIst Vives (1526)'. Ik zelf laat in 
De Burger als andragoog de geschiedenis van het welzijnswerk met een ze
ker aplomb begInnen in 1848, het laar waarin de Nederlandse liberale burge
ril de politiek heersende klasse wordt en op het tijdstip dat veel histOrICI de 
mdustriële revolutie m Nederland laten opdagen. Maar het verhaal van De 

Burger begint eIgenlijk al vIerenzestig jaar eerder met de opnchtmg van het 
Nut m 1784, terwijl- zij het mterst summier - ook al wordt verwezen naar 
de 'andragogIsche middelen; van het zestiende-eeuwse vroegkapitalisme';. 
Deze conceptie - het hedendaagse welzijnswerk komt op met het moderne 
kapitalisme, maar belangrijke elementen ervan verschijnen al met eerdere 
tasen van kapitalistische ontwikkeling - past'natuurli1k goed in een bena
dermgswijze waarbij de samenhang verondersteld wordt van kapItalistische 
produktiewijze en 'welzijnswerk'. Deze benadenngswiize heeft een sterke 
tundering gevonden in het werk van Lis en Soly. Dat geldt zeker ook voor de 
zestiende eeuw, toen economische en politieke machthebbers, humanIsten 
en retormatoren meuwe conceptIes over de armen en een nieuwe 'SOCIale 
politiek! ontwierpen, waarbil economIsche! SOCIale, politieke! mstltutlOne
Ie en religleuze ontwikkelingen een grote rol speelden! maar de 'economI
sche vanabele' - de defimtieve doorbraak van het handelskapltalisme- van 
doorslaggevend belang was4

• 

Nu IS de pregnantIe van Vives! De subventione pauperum mil met zozeer 
duidelijk geworden lil het kader van deze meer geschiedtheoretische proble~ 
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matIek. Ik stUItte op de betekems van Vives en de zestiende-eeuwse armen
politIek ten gevolge van mijn onderzoek naar de werkingswijze, de strate
gIeën en technologIeën van de andragogIsche praktijken vanaf de negentIen
de eeuw. In 'Individualisenng en levenssamenhang;, over het Elberfelder
stelsel in Nederland, analyseerde ik deze praktijken m termen van disCIpli
nerin& normalisenng en mdividualisermg". Ik vroeg me bij dit onderzoek 
ten aanZIen van de laat-negentiende-eeuwse strategie en technologIe zowel 
at welke eerdere praktijken zij vervmgen als wat hun eIgen afkomstlijnen 
waren. Zo kwam ik eerst terecht bij de patnotten en de Bataafse Republiek! 
en vervolgens bij Vives en de hervormmgvan de armenzorg rond 15256

• Op
merkelijk was} dat jmst omstreeks 1850 er veel aandacht voor Vives' ideeën 
bleek te bestaan. De negentIende-eeuwse propagandisten voor een meuwe 
armenzorg zagen kennelijk de verwantschap tussen hem en hun eIgen con
ceptIes!. 

1. Van chnstelijk, aalmoes naar 'police: een meuwe 
strategie Jegens de armen 

Wat IS nu de betekems van De subventione pauperum? Om die te kunnen 
vaststellen was het allereerst nodig Vives; tractaat te plaatsen m de geschie
denis van het 'vertoog' over de armen. Daardoor zijn de grote verschillen 
duidelijk geworden met de middeleeuwse armentheorie; verschillen die 
overigens met uit de lucht kwamen vallen} maar allang In ontwikkeling 
warens. 

Anders dan m de hoge middeleeuwen, toen armoede- althans 1n theone
werd geZIen als teken van Gods Ultverkiezmg, was de houding tegenover de 
armen zich vanat de vijftIende eeuw steeds meer gaan bewegen 'tussen 
vrees enverachtmg;. Terwijl de kerkelijke en wereldlijke machten radicale 
armoedebewegmgen als ketterij bestreden, hadden Sint Franciscus en Sint 
Domimcus de arme gewaardeerd om zijn eigen menselijke en geestelijke 
betekems en niet meer als een 'serVIel instrument voor het zIeleheil van de 
rijke,9. Maar m de loop van de vijftiende eeuw wordt het thema van de arme 
als UItverkorene Gods en beeld van Chnstus steeds meer vervangen door 
dat van de 'classes dangereuses'} de armen als SOCIaal gevaarIO . Dat gold aller
eerst de beroepsbedelaars, maar geZIen de vloeIende grenzen tussen armen 
en bedelaars strekte de vrees ZIch mt tot alle armen. 

In de s,chOlastIeke aalmoezentheorieën - die altijd alleen maar het zIele
heil van de goede gevers bleven beogen - begonnen waarschuwmgen te ver
schijnen tegen het geven aan ivalse armen;, aan valide bedelaars, dronkelapM 
pen en vagebonden, als het bevorderen van het kwaad. Dit negatieve oordeel 
over bedelaars en vagebonderend volk bereikt een climax m het rond 1500 
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zo populaue literaire genre van SebastIan Brants Narrenschiff en het Liber 

Vagatorurn. 
De 'desacralisatie' van de armoede werd voltooid door de humamsten, die 

de casuïstiek van de scholastieke aalmoezenleer vervmgen door systematl

sch~ verhandelingen, waarbij met meer het zIeleheil van de gevers centraal 
stond, maar de gevaren van de armen en de maatregelen Jegens hen. 'Met het 
humanIsme;, zegt Mollat, 'wordt het mIsprijzen subtIel en perfide, gefun
deerd (toppunt van Irome!) op de waardigheid van de mens,lt. De idee van de 
pauperes Chnsti' wordt defimtiet vervangen door de gevaren voor de SOCIale 
orde en de openbare gezondheid. En hét voorbeeld van het mIsprijzen der 
humalllsten IS Vives' schildenng van de afZIchtelijkheden en wandaden van 
de armenl2

• 

Bedelende armen zijn voor Vives trawanten en ra bouwen, die eerder een 
aalmoes afdwmgen dan vragen. 'Mesmaeckt van sweeren, puusten, etteren 
ende leelicke scurftIchede ende met eenen stmckenden aesseme ende luch
te' besmetten zij andere mensen. Ze breken ZIch zelf of hun kinderen de be
nen 'omme;t volck te meer te moveren tot compassIen;. En er ziin er 'die so 
noode wercken ende ledichede so lief hebben', dat zij' een ambacht maken 
van broot biddene;, terwiH veel patroons lUISt klagen, 'dat SI ghene wercklie
den noch ghesellen ghecrijghen en connen/13

• Ze komen tot allerleI 'onaer
dichevt' en ionnutheye en hun vrouwen en dochters zijn genegen 'tot alle 
oncuysheyt van levene. Ze stelen! roven en verkrachten en zijn er aok altijd 
bij als er commotIe ot oproer m den lande IS. Alleen over de 'stille armen; 
spreekt Vives met welwillendheid14

• Op dit mIsprijzende vertoog over de ar
men slUIten ook de politiek-SOCIale voorstellen van De Subventione Paupe
rum aan. 

Algemene strategw - In Vives i tractaat wordt defimtIe! atgerekend met de 
middeleeuwse armentheone: het zwaartepunt wordt verlegd van de gevers 
en hun eeuwig heil naar de ontvangers van het aalmoes en de armen worden 
van pauperes Chnsti tot sociaalMpolitlek probleem. Maar met deze plaatsbe~ 
paling van het humanIstIsche vertoog zijn we er nog niet. We moeten het 
ook vergelijken met andere teksten UIt de Jaren twmtig van de zestIende 
eeuw: de meuwe armenverordemngen van een aantal DUItse} Franse en Ne
derlandse steden, met name Ieper! en de meuwe armenzorgpraktijken daar. 
door de tijdgenoten samengevat met een nieuw begnp: 'pollitIe, 'pollicey'} 
'police'. 

Toen De SubventlOne Pauperum In 1526 verscheen, was er in steden als 
Neurenberg [1522), Kitzmgen (1523), Regensburg [1523), Straatsburg [1523), 
Bazel (1526), Bergen [1525) en leper [1525) al een meuw stelsel van armen
zorg mgevoerd volgens dezelfde beginselen als ook door Vives zouden wor-
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den aangehangen I,. Ieper werd hét grote voorbeeld voor andere Zuid- en 

Noordnederlandse stedeIi. We kunnen dan ook met zo maar stellen, dat 
steeds meer steden Ihet spoor van Vives' hebben gevolgdl6

• Bonenfant toon
de al in 1927 aan, dat er van emge mvloed van Vives op het Ieperse stadsbe
stuur geen sprake kan zijn geweest. 

Er zijn ook wel verschillen tussen Vives' boek en de stedelijke ordonnan
ciën over de armenzorg. Tegenover het korte, zakelijke en preciese regle
ment van Ieper, staat het erudiete en amp'ele! maar op enkele wezenlijke 
punten veel vagere betoogvandehumamst. Van Vives; werk mogen wij zeg
gen! dat het een brede theoretIsche uiteenzettmg en verantwoording bevat 
van een strategle Jegens de armen die door veel stadsbesturen al was ge
volgd. Dat werd ook door de MagIstraat van Ieper erkend. Toen de stad zich 
moest verdedigen tegen de kntIek van de bedelorden, liet ze het boek van 
Vives vertalen in het Nederlands onder de tItel Secours van den aermen 

(1533)17. Ook in andere landen werden zowel de Latijnse tekst als vertalin
gen gepubliceerd. In 1566 volgde een meuwe (Noord-)Nederlandse vertaling 
met een UItgebreide mleiding van Henncus GeldorplUs over de ellende van 
de 'hogenge gemeynte. En zo heeft Vives zeker belangrijk bijgedragen aan 
de fundenng en verspreiding van de meuwe armenpolitiek. 

Bondgenootschap - Hoe kon deze meuwe strategIe tegenover de armen ZIch 
doorzetten? HistoncilShebben al veel verklanngen voorgesteld: demografi
sche en economIsche ontwikkelingen die tot enorme toename van de ar
moede leidden (volgens een betrouwbare schattmgl9 1eefde 35% van de lage
re klassen rond het bestaansmmimum en werd 5-10% door permanente 
honger m zijn bestaan bedreIgd), de arbeidsmoraal van de Lutheranen! de 
verstarrmg van het gildenstelsel en de verscherpmg van SOCIale conflicten 
die dat meebracht, de opkomst van de stedelijke magistraat als ioverheid'; 
de doorzettmg van het handelskapItalisme. Wellicht spelen al deze elemen
ten samen een beslissende rol, al kan daar pas iets detimtiefs over gezegd 
worden na onderzoek van de 'dynamIsche WIsselwerking' (Solyj tussen de 
bepalende lactoren. 

Onder;z:oeken we van WIe de meuwe strategie m de Nederlanden precies 
uItgmg,. dan kunnen m elk geval dne beslissende maatschappelijke groepe
nngen worden genoemd: de regeerders van stad en staat met hun Junsten
ambtenaren, de meuw opgekomen klasse van kapItalisten en de humarus
ten

20
• De belangrijkste vraag is dan of deze groeperingen los van elkaar ston

den, dan wel nauw met elkaar verweven waren. Elk van de dne had in ieder 
geval gegronde redenen om ZIch om de armen te bekommeren. 

Voor de overheden speelde sterk het vraagstuk van de openbare orde. Het 
groeIend aantal bedelaars en vagebonden op ZIchzelf vervulde de magistraat 

270 

j, 

I 
I 

I 

H.C.M. Michie1se Secours van den aenuen 

al met grote zorg, maar daar kwamen de groeIende commotie en oproeren In 

veel streken van Europa nog bij. De armen lil het algemeen en de bedelaars 
lil het bijzonder werden er van verdacht daarm een grote rol te spelen. 

Dan de kapitalisten. In de Jaren 1495-1525 had ZIch de eerste lase voorge
daan van een wereldwijde mantiem~commerciële expanSIe, die kapitalistI~ 
sche orgarusatievormen stimuleerde en de mdustriële produktIe sterk deed 
groeien, vooral m de Nederlanden21

• Deze ontwikkeling veroorzaakte de 
proletarisenng en verpaupermg van brede lagen van de bevolking maar deed 
tevens de vraag groeIen naar gedisciplineerde en onderworpen arbeids~ 
kracht. De rueuwe kapitalistIsche bourgeOISIe zag het als haar belang de 
iwerkschuwe' bedelaars aan te pakken en tot een arbeidsreserveleger om te 
smeden22 

De Westeuropese chnstelijk-humamsten ten slotte streefden naar een 
morele! intellectuele en religieuze hervorming van de samenlevmg en zet
ten daartoe een echte strategIe tot volksopvoeding m werking, gencht op al
le lagen van de bevolking13

• Zij wilden een wereld van orde, gematIgdheid en 
vroomheid, geleid door de schone letteren en de geest van de kerkvaders en 
het evangelie. Wat de lagere klassen betreft nchtten de humamsten ZIch 
enerzijds op hun religIeuze vormmg en anderziids op de 'police' van de ar
men, mcluslef hun opvoeding door arbeidsdwang en diSCIplinerend toe
zicht14 

Deze drIe werelden van kapItalisten, regenten en humamsten waren 
nauw met elkaar verweven; ten aanzIen van de armen vormden zii als het 
ware een natuurlijk bondgenootschap. In ste,den als Ieper was het stadsbe
stuur kort voor de hervorming van de armenzorg overgegaan in handen van 
de jonge kapItalistische bourgeOlsie - grootmdustriëlen en groothandelaren 
die rijk geworden waren door handelstransactIes en speculatIes. Maar deze 
nouveaux nches waren wel deelgenoot m de intellectuele vemieuwmg van 
het humamsme25

• En de humamsten - met al hun vredelievendheid en pleI
dooien voor harmorue - steunden op hun beurt regenten en kapitalisten 
met hun vertoog over de armen die met tucht en toeZIcht zouden moeten 
worden opgevoed tot ordelijkheid, arbeidzaamheid en vroomheid. Dat geldt 
al helemaal voor Jan LOlS Vives, die met alleen m de handelsbourgeOlsie was 
ingetrouwd, maar met zijn puntelilse en arbeidzame geest gezlen mag wor
den als de kampIOen van de burgerlijke moraal en woordvoerder van de lU
dustriële belangen m de Nederlanden26 

2. Een meuwe structuur voor de armenzorg: 
de 'ghemeene buerze' 

In de zestlende eeuw wordtruet alleen gebroken met het middeleeuwse ver-
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toog over de armoede, maar ook met de orgamsatIestructuur en de dageliikw 

se praktijken van de middeleeuwse armenzorg. Hoe zagen die veranderlOw 
gen er precies mt? Ze kunnen 10 een aantal slagzInnen worden samengew 

vat: 
met langer de kerk maar de burgerlijke overheid is de centrale mstanw 

tie; 
lil plaats van de WlIWar van onafhankelijke mstellingen komt er een 
centrale lOstItutIe, de 'ghemeene buerze i

; 

bédelen IS geen geaccepteerde praktijk meer van de pauperes Chnstl, er 
geldt een absoluut bedelverbod; 
het gaat met meer om de werken van barrnllartIgheid; de armen WOfw 
den voortaan onderworpen aan een disciplinerend opvoedingsprogramw 

ma. 
Dit alles werd samengevat m het begrip police; niet om daarmee (alleen) het 
politIetoezicht op de armen aan te geven! maar het geheel van maatregelen 
en mterventIes jegens hen17 Veel elementen van deze police waren allang 
in de maak. Het meuwe IS vooral, dat ze 10 deze periode 10 een reeks van stew 

den werden samengevat 10 één meuw stelsel en in radicale vorm doorgew 

voerd. In die z10 IS er zeker sprake van een 'keerpunt'2.8 

Middeleeuwse armenzorg - Er IS geen reden om de middeleeuwse armenw 

zorg te idealiseren. Maar met de komst van de police gmg er toch wel iets 
goeds verloren voor de armen: het geven ter liefde Gods bood hen slechts 
wIsselvallige onderstand in een ellendig leven, maar liet hun vrijheid on
aangetast. Als er tenmmste van {middeleeuwse armenzorg kan worden ge
sproken. De zogenaamde middeleeuwen beslaan ten mmste tien eeuwen, 
waarm de zorg voor de armen ZIch ontwikkelde van het liturgIsch getoonw 

zette aalmoezen uItreiken door de benedictijner abdijen smds de negende 
eeuw, tot een zeer gedifferentieerd systeem van religIeus geïnspireerde caw 

ntas door parochiële Tafels van de Heilige Geest{ door broederschappen en 
door ontelbare liefdadige stIchtmgen In de late middeleeuwen29

• Maar glow 
baal genomen geldt voor al die eeuwen dat er gegeven werd om der liefde 
Gods, zonder dat er aan de armen eIsen werden gesteld. 

De stedelijke armenzorg rond 1500 was al hoofdzakelijk een lekenaangew 

legenheid, zij het nog altijd vanUIt een sterk religieuze motIvenng. De twee 
hoofdvormen - met name ook m de verstedelijkte Nederlanden - waren 
enerzijds de Gods- en gastnUlzen, waarm zieke of oude armen konden wor
den opgenomen naast betalende provemers, anderzijds de Tafels van de HeI
lige Geest, parochiële mstellingen waarin leken onder toezlcht van het 
stadsbestuur de bedelende armen aalmoezen gaven, bij voorkeur rond ker
kelijke hoogtijdagen. Al deze mstellingen werden gefinancIerd UIt fondsen, 
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die gevoed werden dOOI schenkingen en erflatmgen 'ad pias causas' en uit 
steun van de burgerlijke overheden. Ze waren zeker niet m staat de grote 
nood onder de vele armen te lenlgen. En toen rond 1500 het aantal armen en 
bedelaars om econonusche en demografische redenen nog sterk steeg/ wa
ren zij al helemaal met meer opgewassen tegen de ellende van de 'hongenge 
gemeente/30 

Stedeliike overheid - De meuwe organisatie van de armenzorg betrof twee 
kernpunten: de macht van de stedeliike overheid over de armenzorg werd 
nog verder uitgebreid en de vele mstellingen werden samengevoegd in één 
centrale mstelling: de ghemene buerze. 

De meuwe reglementen op de armenzorg, zoals de Ieperse Ordonnancie 
van der Ghemeender buerze, werden volstrekt vanzelfsprekend door de 
stadsbesturen Ultgevaardigd31

• Niet, omdat zij ZIch op revolutionaire wiize 
van deze bevoegdheid meester maakten. Want al eeuwenlang bestond er op 
dit punt samenwerking tussen de kerkelijke en wereldlijke mache2

• De Ie
perse magistraat keurde de ordonnantIe goed 'bij den welwetene ende ad
veue van dengheestelicken staet,a:J. Wel betekenden de meuwe reglementen 
een verdere stap ter versterking van de stedeli1ke pOSItle. De stadsbesturen 
hadden zich steeds meer ontwikkeld tot een zelfstandige politIeke macht, 
die - als overheid - tegenover de burgers - als onderdanen - kwam te staan 
en die lil alle aangelegenheden van de stad een eIgen beleid wilde voeren, 
ook op het gebied van de armenzorg34

• De rol die Elias aan de ontwikkeling 
van het staatsgezag toekent 1n het 'clvilisauep;rocesl werd tegenover de ar
men eerst door de stad vervuld. De ordonnantie over de armen-policey van 
Karel V in 1531 was dan ook met zozeer bedoeld om een zelfstandige armen
politiek van de landelijke overheid te iormuleren, maar om de meuwe poli
ce van de steden te stimuleren. 

Vives geett wel een theoretIsche verantwoording voor het overheidsop
treden35

• Hii fundeert de taak om voor de armen te zorgen m de plicht van de 
overheid tot handhaving van de openbare orde. Er zou veel meer 'ruse zijn 
'als elc naer redene ende sijn behouite besorght waere. Zou de overheid dit 
nalaten, dan ontstond er 'groote dangier van den riicken ende ghegoeden i

• 

De slechte gewoonten van de armen waren ook met eens zo zeer hun eigen 
schuld als wel die van de regeerders die niets anders WIsten te doen dan de 
armen voor het gerecht slepen om delicten te straffen, terwiil het JUIst hun 
prmcipaalste taak was hen tot goede burgers te vormen~ 'omme goede poor
ters ende lilsetene te makene'36. Naast de openbare orde voert Vives verder 
ook de volksgezondheid en de vraag naar arbeidskrachten aan. Ook op die 
punten had de overheid een beslissende taak ten aanZIen van de ar
men. 
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De ghemeene buerze - Kern van het meuwe stelsel van armenzorg IS de cenw 

tralisatle lil de vorm van een 'Aumone Générale', 'gememes Almoseni, 
'ghemeene buerze,37 Ook bij Vives komt de term Ighemeene aalmoesene' 
terloops voor. Maar zijn voorstellen op dit punt zUn vaag en WeInIg efficiënt! 
al kunnen ze waarschijnlijk wel als pleidoOI voor een gemene beurs worden 
geïnterpreteerd. Heel precIes en zakelijk daarentegen IS de Iepese Ordon
nanCle van der ghemeender buerze.38

• Alle 'aalmoezeni die voor de armen 
bestemd zijn, worden 'in eene ghemeene buerze' bij elkaar gebracht, deels 
afkomstlg van de Godshuizen, Tafels van de H. Geest etc.- deels UIt collec
tes in de straten en offerblokken in de kerken waar elk zijn isecrete aalmoes
ene' in kan doen. De aldus ontstane centrale lilstelling staat onder leiding 
van VIer Ireglerders ende besorghers der ghemeener buerze} die door het 
stadsbestuur zijn benoemd en aan WIe de hele armen-police is opgedragen. 
Onder hen staan per parochie VIer andere burgers - de 'dischmeestersi - die 
belast zijn met de feitelijke armenzorg en bedeling ln geld} brood! hout en 
anderszms 'ter discretie ende naer der condicie ende nood van den armen,39 
Deze centralisatie bracht voor de overheid verschillende voordelen. Aan de 
ene kant een rationeler gebruik van de financiële middelen. Dit wordt door 
het stadsbestuur van Ieper ook als reden aangevoerd. Het oude systeem 
maakte het mogelijk dat sommIgen door list en bedrog groot voordeel geno
ten, terwijl anderen welilig of mets kregen. Velen liepen dagelijks 'ten 
dischen IH. GeesttafelsL straten ende kercken; te bedelen en onderhielden 
ZIch zelf in ledigheid, terwijl ze door te werken er best konden komenj dit 
alles 'ten groote gneve ende laste van den lnwonenden}40. Aan de andere 
kant IS er ook bureaucratIsenng van de armenzorg. Er ontstaat een apart 
overheidsorgaan, een 'Sozial-admimstratIon}, die zich tussen de geldschen
kende burgers en de aalmoesvragende armen schuift en die op 'moderne; ra
tIOnele grondslagen berust zoals verambtelijking van de armenzorg} hiërarw 

chische verhoudingen en afzonderlijke admimstratie41
, JUlSt dit gecentrali

seerde en gebureaucratiseerde stelsel maakte het ook mogelijk} zoals we la
ter zullen ZIen} om de 'police van de armeni en hun 'heropvoeding} door te 

voeren. 

3.' De technologIe van de meuwe armenzorg 

In de middeleeuwse conceptie van zorg voor de armen stond het zieleheil 
van de gevers centraaL Of nu de armoede werd gezien als gevolg van de zon
de of als U1tverkiezmg Gods, het geven aan de armen - In testamenten of de 
persoonlijke aalmoes - gebeurde ter verzekenng van een eigen plaatSje lil de 
hemel. Maar de police van de zestIende eeuw plaatst de armen m het cen
trum van de aandacht: de armen} met de armoede} worden geZIen als een 
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maatschappelijk probleem. Slechts heel welmgen zagen maatSChappelijke 
oorzaken voor de armoede! zoals de Leidse stadssecretans Jan van Hout} die 
lil 1577 in een rapport een izuiver-matenalistI,sche verklarmg gat voor de 
grote armoede lil Leiden en deze weet aan de uitbUItmg der arbeiders door de 
drapeniers

42
• Alom heerste de opvattmg} die later ook door P.e. Hooft werd 

verwoord, dat fit meestedeel der armen van quaade opvoedinghe, woesten 
wandel en stout III den bek iS}43. Het afgrijzen Jegens de armen nchtte ZIch lil 
het bijzonder tegen een dnetal zaken: de mobiliteit van de armen door het 
trekken en vagebonderen, de arbeidsschuwheid van beroepsbedelaars en de 
anOlllmIteIt van de massa. 

Bedelverbod ~ De meuwe police omvatte zowel negatieve, louter repreSSIe
ve maatregelen, als 'pOSitIeVe. In alle steden waar de meuwe armenzorg 
werd ingevoerd gold een absoluut bedelverbod. De Ieperse Stadsraad stond 
het aalmoesvragen binnen en bUlten de stad 'ten dische, straten, kercken, 
noch ter !ieder huuse! op emgerlei wijze meer toe en WIe het toch deed zou 
'scerpelic ghecornglert' worden. Ouders die hun kinderen lieten bedelen, 
zouden op water en brood gezet worden en die kinderen zelf wachtte tucht!
gmg met de roede. Alle vreemde vagebonden en leeglopers moesten de stad 
verlaten. eveneens op straffe van water en brood44

• RepreSSIef zijn ook de 
maatregelen diegenomen worden tegen arme vreemdelingen bil epidemIe
en ot de drelglilg daarvan. 

Tegenover het repreSSIeve bedelverbod staan de pOSItieve elementen van 
de poli ce: een betere hulp voor ZIeken en krankzmmgen} gerichte en gere
gelde steun, werkverschaffing en vóór alles: [her)-opvoeding van de armen. 
Vives keurde ook JUISt een louter repreSSIeve benadermg at en eIste opvoe
ding tot goede burgers. 

Op het gebied van de zieken~ en krankzlilmgenzorg worden m deze peno
de meuwe ideeën en praktijken ontwikkeld, gerIcht op meer speCIalisatIe 
en een zekere mate van competentie, mogelijk gemaakt door de ontwikke
ling van de geneeskunst naar klaSSIeke voorbeelden. De idee komt op, dat 
men ook kan genezen lil plaats van alleen maar verzorgen45

• Zo bepleIt Vives 
een betere behandeling van krankzmnigen, Eerst en vooral zou onderzocht 
moeten worden of zij van nature zo waren ot om andere oorzaken en of er 
hoop op verbetenng was. Ze mochten zeker met gesard worden of opgeslo
ten - een onmenselijke wreedheid. Het beste zou zijn een zachte behande
ling} werkzaamheid en leiding. 

De bezorgdheid voor de openbare gezondheid leidt ook tot directe maatre
gelen ter verbetering van de ZIekenzorg; het bestrijden van epidemIeën 
wordt soms zelfs expliCIet als motief voor de nIeuwe police genoemd. Vives 
stelt voor om alle ZIeke armen lil een gasthUls op te nemen en te verzorgen. 
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En als er onvoldoende rUImte was, moesten er meuwe worden gestIcht. 
Voorkomen moest worden, dat gezonde armen besmet werden. Armen met 
besmettelijke zIekten ot schurftIgheden moest men daarom alleen leggen 
en alleen laten eten46

• De magIstraat van Ieper reorgamseert ook daadwerke
lijk de gasthuizen van de stad en stIcht een apart godshUIS met /20 ot 30 di
versche bequame cellekins i voor lijders aan besmettelijke ZIekten en pesti
lentIe47 

Heropvoeding - Niet zozeer de gezondheid en het welzijn van de armen als 
zodanig stonden centraal in de meuwe armenzorg maar hun maatschappe
lijke heropvoeding en disClplinermg. In één bewegmg moest het maatschap
pelijk nut van de armen vergroot worden en hun politieke gevaarlijkheid 
verklemd. En om dat te bereiken werd er een sene techmeken ontwikkeld 
en samengevoegd in één praktijk: de police van de armen. Met deze techme
ken - het schiften van de armen, onderzoek en documentatie, ondertoe
zIchtstelling, normermg, dwangarbeid en onderncht - wordt dan het POSI
tieve effect van de meuwe police nagestreefd: een massa gediSCIplineerde, 

maatschappelijk nuttige en politiek ongevaarlijke armen. 

Schiften - De emge macht waarover de genngen en armen beschikken~ zegt 
de zestIende-eeuwse geleerde vrijdenker Zeno m Yourcenars L'oeuvre au 
NOir, IS hun anommiteIt: ze kunnen telkens als dat nodig IS onderduiken in 
de massa van bedelaars en trekkend volk. Door die ongrijpbaarheid en on
ZIchtbaarheid worden de gezeten burgers dan ook het meest verontrust. 

Hoe moest die anommitelt zo klem mogelijk worden gemaakt? Door al
lereerst aan de bedelaars en behoeftigen een naam te geven en ze vast te 
hechten aan één plaatsj kortom door ze te /individualiseren i

• En de eerste 
voorwaarde daartoe IS onderscheid aan te brengen m de amorfe massa, die de 
straten vul t en van aalmoes naar aalmoes trekt. 

Ook de scholastIeke aalmoestheone en de handboeken voor biechtvaders 
aan het emd van de dertIende eeuw hadden onderscheid gemaakt tussen de 
armen. De 'valse armeni, validen! dronkelappen! vagebonden werden ver
oordeeld in naam van de morele wet van de arbeid. In traetaten als De bono 
et 'mala (Van Guillaume d'Auvergne) werden de vormen van armoede zelfs 
tot m detail geanalyseerd48

• Deze onderscheiding staat nog geheel in het te
ken van de mdividuele gewetensvormmg, die smds de dertiende eeuw door 
de kerk wordt nagestreefd. Zo drmgt het onderscheid tussen stille armen en 
(agreSSIeve) bedelaars ook door in verschillende testamenten en schenkin
gen49

• Maar op de praktijk van het openbare aalmoes heett deze theorie nog 
welmg of geen mvloed. Er waren geen mogelijkheden en procedures om de 
sChiftmg m praktijk te brengen. 
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Dit alles verandert met de meuwe pol.ice. Dan worden er verschillende m
delingen toegepast, waarop de police wordt afgestemd. Een eerste schifting 
wordt doorgevoerd op juridische gronden: die tussen de 'eIgen' behoeftigen 
en vreemde bedelaars. Die laatste .groep moet mt de stad verdwijnen. Daar
naast IS er een mdeling op baSIS van hulpverlemngscntena: het bestaan van 
echte nood vanwege arbeidsongeschiktheid (ZIekte, invaliditeitL geen ot ge· 
nng inkomen (veel kleine kinderen! werkloosheid), de gezlUssltuatIe (va
derloze gezmnen, weduwen, ouderloze kinderen). Ten slotte IS er nog een 
verdeling van morele aard: het onderscheid tussen waardige en onwaardige 
behoettigen I.dronkaards, vagebonden! metsnutten)50_ 

De Ieperse Gemene beurs houdt deze mdeling bijna letterlijk aan. In de 
OrdonnanCle waren de vreemde bedelaars en vagebonden al de stad UItge
wezen. Voor de bedeling van de eIgen armen hanteren de RegIerders de vol
gende categoneën: 

- als 'prinCIpale aermen' worden beschouwd ~oude! crancke! onvermog
hende (gehandicapten) ende derghelijcke' en kinderen die naar school ot 'ten 
ambachte i gestuurd Zijn; 

- daarbij sluiten aan de 'secrete aermeni, mensen die fatsoenlijk geleefd 
hebben en tot UIterste armoede ziin vervallen; 
- dan komen de 'scamele huiszlttende~! die vanwege kindertaL te laag in
komen, ziekte, ongevaL werkloosheid ('dat vallen van nennghe') ot door de 
vorst (tijdelijk) hulp nodig hebben en die 'met ordinarelic secours begheren' ; 

- ten slotte de dronkaards en leeglopers en 'die m de zomer wijf ende kin
deren hierlaten' en gaan landlopen. Zij krijgen niets of heel welmg 'in de 
uterste nood' en tegen hen moet gezegd worden: 'als f.-) ghy u leven beIteren 
sult! men sal u bet doen,51 

Onderzoek en documentat1.e - Wilden de armenvoogden deze cnteria kun
nen toepassen, dan was ook onderzoek naar de armen nodig. En ook op dit 
punt werd de eerste stap gezet bij de reorganIsatie van de armenzorg. In Ieper 
kregen de vier dischmeesters per parochie opdracht, 'dat zij ondersouck 
doen i-i van den staet van den aermen, wat ambacht zij doen! hoe oud zij 
zijn, wat last zij hebben van kinderen! van zleckten, Item wat wmmnghe zij 
doen, ot zij payselic zijn, ot dronckaerts! wijfelaers, leichgangers of brood
bidders! etc.'. De resultaten van dit onderzoek werden te boek gesteld en op 
grond daarvan beslisten de Regierders. wat elk hwshouden zou worden toe
gekendS2 Vives geeft UItgebreide aanwijzmgen voor de 'versammmghe van 
den aermen en 't beschrijven vandien'S3. Hij maakt daarbil onderscheid in 
drie groepen: zij die nu m de hospItalen onderhouden worden IZleken, mva
lidenL de hUIsarmen; bedelaars en vagebonden. Bij het onderzoek m de gast
hUlzen moet de staat opgemaakt worden van alle renten en mkomsten en 
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moeten de namen en het aantal genoteerd worden van de armen met de oor~ 
zaken en middelen hoe ze daar zijn gekomen. In de parochies moeten de 
hUlsarmen genoteerd worden! met het aantal kinderen enz. Onderzocht 
moet worden wat voor leven zij geleid hebben, waardoor ze tot armoede zijn 
gekomen, wat voor soort volk het IS en waar ze van leven en hoe. Ook In de 
buurt moet een en ander nagevraagd worden, maar met bij andere armen. 
Bedelaars en vagebonden moeten naar een open plaats geroepen worden en 
daar gevraagd naar hun naam en manIer van leven. Al deze gegevens moeten 
dan worden doorgegeven aan het stadsbestuur. 

Permanent toeZ1cht - Ook na toekenmng van de hulp door de armvoogden 
moest er voortdurend onderzoek gedaan worden naar de SItuatIe van de ar
men. Zo stonden de armen ook onder permanente controle. Vives geett de 
reglerders van de armen tot taak telkens onderzoek te doen naar de mamer 
van leven van de armen} of zij zIch voegen naar wat hun gelast IS en naar de 
betreffende ordonnantIes. Scherp onderzoek wil hij vooral naar de levens~ 
wijze van oude vrouwen die anderen betoveren kunnen-waarmee de oven~ 
gens zo uemsche Vives zIch In tegenstelling tot andere humamsten54 aan~ 

sloot bij de heksenwaan. Ten slotte wil Vives, dat de armvoogden ook toe
zicht houden op de kinderen en Jongeren van rijke lieden55

• En bij dit alles 
moeten de armvoogden ook voldoende macht en gezag krijgen om weer~ 

d' t • spannige armen te bedwmgen en zono 19 gevangen te ze ten _ 
De zichtbaarmaking van de armen en daarmee ook een beter toezIcht met 

alleen door de armvoogden, maar door de hele burgerij - werd ten slotte ge
perfectIOneerd door de verplichtrng een openlijk teken te dragen. In 1526 
vaardigde de Ieperse magistraat een ProvISIe Ult, waarbij het dragen van zo'n 
teken verplicht werd gesteld voor armen} die langer dan een Jaar bedeeld 
werden en voor alle bedeelden, die een ongeregeld leven leidden! zoals dronk ~ 
aards en vagebonden57

, Tegen deze verplichting- die als tietsplaatje tot In de 
Jaren dertIg van deze eeuw zou voortleven - werd bezwaar gemaakt door de 
UniverSIteIt van Leuven, als het tatsoenlijke armen betrof5B. Ook onder het 
volk ontstaat er lupsprec ende muurmeratIe; over het verplichte merkte~ 
kens~"Maar het resultaat daarvan IS dat deze verplichtmgwordt doorgevoerd 
voor alle bedeelden, uItgezonderd de Isecrete armen'. 

Normering - De feItelijke hulpverlening bestond UIt geld, eten, kleren, 
brandstof. Maar ook toen al werd de gedachte gepropageerd! dat het deugde
lijk vermaan het aalmoes van de ZIel is en dikwijls beter dan geld en goede~ 
ren60. De vermamngen nchtten ZIch tegen allerlei levenspraktijken van het 
volk en waren gekoppeld aan dreIgmg met straffen en beperking van hulp. 
En bij al deze normenngen gold als nchtsnoer het normen- en waardenstel~ 
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sel van de stedelijke ambachtelijke burgerij: hard werken! een ordelijk hUlS
houden voeren, geen wtspattingen In eten, drmken en spelen. 

In veel verordenmgen en beschouwIngen worden herbergen en speelgele
genheden geZIen als poelen van verder! en oorzaken van moreel wangedrag. 
In het Placaet van Karel V UIt 1531 wordt het bedeelde armen verboden 'te 
converseren m tavernen, cabaretten (-) oock het spel van den kegelen (_) en
de ander gelijcke verboden spelen (-i. Consenterende ende gedoogende, dat 
sy somtijds voor recreatIe eenen Pot Biers met haeren huysvrouwen sullen 
mogen dnncken, sonder hem nOchthans droncken te drincken,61. In Brugge 
verbood de ordonnancle over de armenzorg kasteleIns aan de armen te 
schenken. Ook Vives keurt het bezoeken van taveemes scherp af. Aan dob~ 
belaars} dronkaards en hoerejagers moet maar geen aalmoes worden gege~ 
ven, dat was olie op 't vuur gOOlen 62. Maar door de armen op deze wijze Ult de 
openbare gelegenheden te verdrijven werden zij nog verder gemargmali
seerd en geStIgmatiseerd. Herbergen en gezelschappen hadden ongetwijfeld 
·negatleve kanten! maar ze waren ook belangrijk voor het zelfgevoel en de 
socIale mtegratIe van de armen63

_ 

De elsen die aan de armen werden gesteld waren erop gericht hen braat en 
onderdanig te maken. Van hen werd verwacht dat ze Ingetogen, stil! vroom, 
eerlijk, gehoorzaam en arbeidzaam waren. Vives smeekt de armen bij de 
liefde Gods, dat ze hun armoede toch maar 'in patlentenJ dragen. Vóór alles 
gaat het erom de armen te brengen tot een ordelijk hUlshouden, waarbij niet 
geleefd wordt van de hand in de tand, maar wordt gedacht aan de dag van 
morgen. Jongens en meISjeS moesten onderwezen·worden meen tatsoenlij
ke leefwijze, in spaarzaamheid, In de wet Gods en zii moesten leren om de 
kost te verdienen en eerlijk door het leven te gaan64

• Op die Wijze zouden 
ook orde en rust het best verzekerd zijn. Vives vmdt dat de armen bij dit al~ 
les met hard toegesproken of aangepakt moesten worden, behalve als het 
kwade boeven waren die met 'obedieren'. Wie tot armoede vervallen waren 
door slechte bezigheden. zoals dobbelen en drinken! moesten wel geholpen 
worden, maar dan lin penitentie van hueren quaeden levene'j om een voor
beeld te stellen moest er aan hen soberder eten gegeven worden en moesten 
ze zwaarder en meer werk doen65 

Arbeidsdwang - Het opvoedingsmiddel bil UItstek was de arbeidsplicht 
voor de armen, Ook m de middeleeuwen was de morele wet van de arbeid 
gepredikt. En steeds meer was de 'mendicus validus' van een op religieuze 
gronden getolereerde verschijmng tot een SOCIaal veracht mensentype ge~ 
worden. Maar de stadsbesturen konden de arbeidsplicht pas echt doorzet~ 
ten, toen zij door de nieuwe police over de nodige dwangmiddelen gingen 
beschikken. De Ieperse OrdonnancIe bepaalde dat onordeliiken en dronke~ 
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lappen geen geld zouden krijgen voor het onderhoud van vrouwen kinde
ren, maar alleen brood, hout etc. en dat ze verder met alle middelen gedwon
gen moesten worden om te werken en de opbrengst naar hUlS te brengen on
der bedreIgIng van straf en verlies van steunóó 

Zoals in verschillende steden werd toegepast! wilde ook lan Lois Vives 
met alleen arbeidsplicht opleggen, maar beval hij tevens werkverschaffing 
aan67 Vives werkt zijn ideeën breed UIt en geett voor alle maatschappelijke 
categoneën precIes aan wat voor werk ze zouden kunnen doen. Met een be
roep op Paulus zet hij Ulteen wat Onze lieve Heer het menselijk geslacht be
volen heett als pemtentle voor onze zonden: ite wetene! dat een yegelijcke 
gevoet SI ende ete broot, dat hi met smen aerbeyt ghewonnen sal hebben;. 
Dat geldt voor Iedereen behalve voor WIe dat door groot onvermogen, ouder
dom ot zIekte met mogelijk IS. Wie geen vak. kent en Jong genoeg IS, mag een 
ambacht leren dat hij graag doet. En WIe geen vak wil of kan leren! moet 
men werk laten doen dat snel te leren valt: spItten, graven} dragen en sjou
wen! boodschappen lopen enz. De armenzorg moet hen te werk stellen bij 
bedrijven, godshuizen of bij gemeentewerken. Oude en ziekelijke mensen 
moeten licht werk krijgen en ook de blinden mogen niet 'ledich sitteneÎ i ze 
moeten de blaasbalg bij de smid trekken of leren zingen ot orgelspelen. 

De arbeidsplicht bood op de eerste plaats de mogelijkheid om aan de vraag 
naar arbeidskrachten te voldoen. Ook Vives wees daarop. Meer in het alge
meen zou de arbeidsmarkt beter gereguleerd kunnen worden. Soly geeft aan 
dat m perioden van hoogconjunctuur de steunverlenIng gradueel vermm
derd kon worden ot aan bepaalde groepen geweIgerd. De mschakeling van 
aanvullende werkkrachten kon dan bovendien loonsverhogmgen voorko
men6S

• Deze mogelijkheid gold zeker voor verarmde, geschoolde ambachts
lieden, die door de werkverschaffing hun arbeidsvermogens ook emgszins 
op peil hadden kunnen houden. Maar ot op deze mamer ook de bedelaars en 
paupers-van-generatle-op-generatle tot een arbeictsreserveleger ·konden 
worden omgesmeed is een andere vraag. Wellicht was hun abominabele fy
SIeke toestand door permanente ondervoeding en hun geestelijke mstelling 
daarvoor m het geheel met geschikt69

• De beste mogeliikheden bestonden er 
door de opleiding van jeugdige armen voor specifieke bedrijfstakken. In 

Lyon nam een van de stIchters van het Aumone Générale en opnchter van 
de zijde-mdustne pupillen van de armenzorg m de leer voor de fabncage van 
velours - een opleiding van vijf jaar die van de arme kinderen hooggeschool
de arbeiders maakte70

• Later zou in Amsterdam het Stads-ZijdewmdhUls een 
zelfde !unctIe vervullen7

!_ 

Maar bij al deze direct econouusche tuncties was de arbeidsplicht toch 
boven alles een kwestIe van moraaL Arbeid gold als het vervullen van Gods 
wil en kreeg zo ook het karakter van heiligIng. Arbeid was een middel tot 
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maatschappelijke opvoeding 10 het algemeen. Vives wilde dat de allererg
sten met extra zware arbeid op het goede pad gebracht zouden worden. Ge
wenmng aan de arbeid vmdt hij een hoog goed en m de geest van zijn strenge 
en arbeidzame burgerlijke omgeving ZIet hij werken als lets dat tot de na
tuur van de mens moet gaan behoren. Als de armen mij met geloven, zegt 
hij, laten zij dan degenen ondervragen, die zîch bezighouden met koopman
schap en nijverheid en die 'hem dinct bij cans dat hi half dood es, als hi be
dwonghen es ledich te siin sonder arbeyt otoccupatle', omdat 'die ghewoon
te bij na een natuere tot den wercke 10 hem maeckt,7l 

Onderwijs- In het kader van de (her)opvoeding van de armen paste ook gro
te aandacht voor opvoeding en onderwiis van arme kinderen. Vives wijdt er 
m De Subventione pauperum een heel hoofdstuk aan73 Vondelingen wil hij 
onderbrengen m een speCIaal godshUls. En als de moeders bekend zijn wil 
hij ze bij hen laten zogen, koesteren en opkweken tot ze zes iaar zijn. In 
Lyon nchtte het Aumone Générale zo'n apart gestIcht voor vondelingen m 
met een eIgen schoolmeester. Vanaf hun zesde jaar moeten, volgens Vives, 
de arme kinderen 'ter ghemeender schole' voor deugd en goede maOleren en 
lezen en schriiven en de leerstellingen van 'ansen heilighen kersten ghelo
vei. De Jongens van de beste geest en bekwaamheid moesten op school blij
ven om opgeleid te worden tot schoolmeester ot geestelijke. De anderen 
moesten naar een ambacht ot nenng gestuurd worden volgens hun affectie. 
Hetzelfde gold voor 'de schoole van den meyskins i

• Ze moesten leren lezen 
en daarnaast spinnen, naaIen, brelen en alle manieren van 'huus te houden i

, 

zoals bakken, wassen en koken en verder alle deugden als hebbelijkheid! 
eerbaarheid en spaarzaamheid. En WIe een goed verstand heeft moest verder 
kunnen leren. 

Vives i pleidoOI voor de mvoermg van leerplicht voor arme kinderen - dat 
door histoncl als 'bijzonder modern' gekaraktenseerd is74 

- werd door ver
schillende overheden 10 het kader van de meuwe armenpo!itlek ook daad~ 
werkelijk ingevolgd. In keIzer Karels Placaet van 1531 wordt die school
plicht voor kinderen van bedeelden expliciet geformuleerd75~ Ook 10 Ieper 
werd deze verplichting van het begm at aan gehanteerd, volgens voorschrift 
van de Ordonnancle: de kinderen werden naar school gestuurd ot in de leer 
gedaan bij particulieren76

• Maar al spoedig moesten de reglerders van de ar
men klagen over de resultaten. Al werd er 'groot ghelt' UItgegeven! toch ble
ken veel arme kinderen rond te dwalen en te bedelen, vuile woorden te spre
ken 'ende meer quade zeden onverhaelt' . Velen kenden het Onze Vader! it 

Weesgegroet en het Credo met en waren nog nOOlt gaan biechten, als ze al 
veertien jaar ot ouder waren. Daarom besloot de Ghemeene Buerze tot op
nchting van een school voor longens m 1542 en een voor melsJes m 1550, 
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waaraan van het begm af aan een mternaat verbonden was voor maximaal 
dertig Jongens en later ook dertig meisjes. Voor dit internaat en de scholen 
werd een reglement vastgesteld} waarin het uur van opstaan en slapen gaan} 

de maaltijden} het gedrag en de plichten van de kinderen precIes geregeld 
werden77

• Zo werd ook op deze wijze geprobeerd de armen met de hulp en 
het onderwijs dat zij kregen} tevens te wennen aan een geregeld hmseliik le
ven, aan geregelde bezIgheden} aan orde en netheid} aan tucht. 

Structuur en conJunctuur in de armenzorg - De invoermg van de meuwe 
police van de armen was geen eenmalig evenement maar blijkt vanaf het be

gin van de zestiende eeuw een structurele aangelegenheid: overal waar het 
(handels)kapitalisme zich kon doorzetten, werden de technIeken van de po

lice doorgevoerd en verder ontwikkeld. Een structuur die zich gehandhaafd 
heeft tot zelfs m de Jaren vijfug van onze eeuw} toen op de zogenaamde-'on

maatschappelijken' nog In de kern dezelfde technologIe werd losgelaten als 
door Vives In 1526 beschreven. Het gmg erom de armen nuttIger en poliuek 
ongevaarlijker te maken met behulp van landragogIsche' (mensen begeleI
dende} helpende en vormende) technieken. 

Daarbij deden zich natuurlijk wel conjuncturele veranderingen voor} golf
bewegingen m de toepassmg van de technIeken van de police en de verbete
ring of intensivenng ervan. Door de economIsche en politieke verwikkelin
gen m het verdere verloop van de zestiende eeuw} waardoor de massais van 

de armen enorm groeiden en de steden gmgen overspoelen, stortte In de Ne
derlanden het meuwe stelsel bijna overal in of kon het m andere plaatsen 
niet meer worden mgevoerd78

• Het edict van Philips II UIt 1556, waarbij het 

bédelen weer werd toegestaan voor WIe de gegeven onderstand onvoldoende 
was, betekent VOOrlOpIg de genadeslag. Maar als de toestand economIsch ot 
politIek verbeterde, gingen de stadsbesturen alsnog tot mvoenng van de po
lice over. In Leiden, waar men m 1529 het Ieperse stelsel nog met had dur
ven mvoeren, gebeurde dit wel op overtUIgende wijze lil 1577, drie Jaar na 
het ontzet van de stad79

• Elders} zoals in Amsterdam, de nieuwe metropool 
van het handelskapItalisme, werd het stelsel vernIeuwd en liltgebreid met 
nieuwe mstituties als het TuchthUIS van 1596. 

Als In latere penoden ZIch grote maatschappelijke cnses en verandenn
gen voordoen, worden de technIeken van de police weer van stal gehaald ot 
aangescherpt, zoals vanaf het emde van de achttIende eeuw toen het paupe
risme weer een maatschappelijke plaag was geworden} ot op het emde van 

de negentiende eeuw, toen Nederland zijn eerste grote mdustnalisaue be

leefde. De mtroductle van het Elberfelder Stelsel rond 1890 gmg m hoofdlij
nen gepaard met soortgelijke argumenten als bij de zestiende-eeuwse police 
en behelsde ook eenzelfde 'andragogIsche' technologle80 
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SummaIy 

This artlcle analyzes the pnnclples ot the new systern ot policlng the paar developed 
around 1525 by CIVIC admmistrators, caPItalists and humamsts, in partlcular J.L. Vi
yes. This system repreSented a permanent break with the medieval theory ot poverty 
- no langer was the salvahon ot the almsglVers ot pnmary mterest, but the poor as so
c1"al problem. Poor reliet was centralized and ratlOnalized bv clvil government. In ad
ditlOn, an 'andragoglc' technology was developed: mdividualizmg and disclplirung 
the poor by means ot categonzatlOn, research, permanent surveillance, educatlOn and 
compulsorv labour. This technology was to be contmually refined and propagated 
anew In subsequent centunes. 
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