


Michael Geboers, een alleenstaande man van ongeveer 60 jaar oud, was 
geen onbekende voor de Desselse armenzorginstelling. Nadat zijn vrouw 
op 30 maart 1789 overleed, werd zijn zorg door de instelling jaarlijks 
uitbesteed aan verschillende dorpsgenoten. Afgeleid uit een onkostennota 
van de plaatselijke chirurgijn, werd 1794 niet bepaald een topjaar voor 
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Afbeelding links: ‘De krijtverkopers’ geschilderd door Léon Frederic in 1856. Dit is een – in mijn ogen 
–  zeer meelijwekkend schilderij: het kind in het midden kijkt de toeschouwer recht in de ogen, terwijl 
de vaderfiguur zonder enige vorm van hoop naar beneden staart. Op de achtergrond valt op dat 
industriële activiteiten zich in het dorp beginnen te ontluiken. Naar: https://www.fine-arts-museum.
be/nl/de-collectie/baron-leon-frederic-de-krijtverkopers-linkerluik-morgen-middenpaneel-middag-
rechterluik-avond

Chirurgijn Torfs beschrijft de uitgaven aan medische zorg voor Michiel [Michael] Geboers en verklaart 
door de armentafel vergoed te zijn voor zijn onkosten. De chirurgijn heeft zich wel van maand 
vergist: de behandeling liep vermoedelijk tot 26 maart in plaats van 26 april. Naar: een verzameling 
losse bewijsstukken in GAD, KAD, inv. nr. 430.
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Michael. In januari werd hij ernstig ziek, waardoor verschillende medicijne 
voor hem moesten worden aangekocht. Hij kreeg last van zijn keil [keel] en 
ook speelde catracte [cataract] hem parten. Alsof dit nog niet voldoende 
was, werden tegen de maand maart ook zijn beide benen getroffen door 
mortificati [het afsterven].1 Op 27 maart 1794 liet Michael het leven.2 De 
Desselse armenzorginstelling betaalde vervolgens het lijcken [afleggen] van 
Michael en zijn doodskist.

Het verhaal van Michael is er een van vele die je aantreft als je onderzoek 
naar armenzorg doet. Vaak is het moeilijk om de samenhang tussen al deze 
verhalen te zien en dus in vogelperspectief iets meer te kunnen zeggen 
over de werking van een armenzorginstelling. Werden alle armen door de 
armenzorginstelling uitbesteed? Ondersteunde de instelling alleen maar 
alleenstaanden, of konden ook gezinnen, al dan niet met kinderen, er een 
beroep op doen? Was de ondersteuning voldoende om te overleven? Waar 
haalde de instelling al deze middelen vandaan?

In deze bijdrage sta ik stil bij de organisatie van armenzorg op het platteland 
gedurende de periode 1750 tot 1800 te Dessel, een dorp in de Antwerpse 
Kempen. Ik reik een methodologie aan die het mogelijk maakt om de 
inkomsten en uitgaven van een armenzorginstelling te analyseren en meer 
te weten te komen over haar steunontvangers. In eerste instantie vraag ik 
me af hoe de armenzorginstelling haar inkomsten genereerde en waaraan 
zij haar uitgaven besteedde. Vervolgens vraag ik me af welke types van 
steunontvangers bedeeld werden (waren dit voornamelijk gezinnen, 
alleenstaanden, …) en wat de aard en hoogte van die bedelingen was. 
Omdat ik dit artikel niet te omvangrijk wil maken, beperk ik deze methode 
tot twee peilperioden: 1754–1756 en 1793–1795. Hierdoor kan ik een aantal 
krachtlijnen van de Desselse armenzorg in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw schetsen. Deze krachtlijnen kunnen vervolgens als richtlijn 
dienen voor verder onderzoek. Om de zorgpraktijk te reconstrueren, 
worden in dit artikel enkele bronnen zeer intensief gebruikt: de rekeningen 
van de armenzorginstelling, een uitgavenmanuaal, een volkstelling en de 
parochieregisters. Heemkundige Kring De Griffioen was zo vriendelijk haar 
databanken gebaseerd op deze registers ter beschikking te stellen. Zoals 
duidelijk zal worden, vormden deze een zeer belangrijke sleutel om vat te 
krijgen op de Desselse zorgontvangers. In wat volgt, geef ik eerst wat meer 
informatie over armenzorginstellingen – de armentafels, Heilige Geesttafels 
of armendissen – op het platteland van de Zuidelijke Nederlanden. Daarna 
schets ik de casus Dessel. Ik duid vervolgens het primair bronnenmateriaal. 
Daarna zal ik systematisch de inkomsten en uitgaven van de armentafel 
analyseren. Afsluiten doe ik door de aard en hoeveelheid zorg per type 
steunontvanger te achterhalen.

Armentafels op het platteland 
In tegenstelling tot een stedelijke context waar vaak een veelheid aan 
hospitalen, godshuizen, passantenhuizen en armentafels instonden voor de 
armenzorg, was formele armenzorg op het platteland grotendeels het 
monopolie van de armentafels. Hun naam is afgeleid van de tafel in de kerk 
waarop kerkgangers voedsel en giften legden die de pastoor na de dienst 
onder de armen verdeelde. De oudste vermelding van een armentafel op 
het platteland dateert van rond 1350, maar de oudste rekeningen zijn pas 
vanaf de vijftiende eeuw aan ons overgeleverd. De armentafels werden in 
deze beginperiode voornamelijk door de kerk bestuurd. Geleidelijk aan 
kwam het bestuur in lekenhanden, maar nooit werden de banden met de 

1 Gemeentearchief Dessel (Verder GAD), 
Kerkarchief Dessel (verder KAD), inv. nr. 430.

2 GAD, KAD, inv. nr. 414.

Zo werd het patrimonium van de 
armentafels door de eeuwen 
heen steeds omvangrijker en 
werd de distributie van deze mid-
delen belangrijker
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kerk volledig doorgeknipt. Door de armenmeester mee te kiezen en de 
rekeningen te controleren, behield de pastoor namelijk vaak zeggenschap 
in het bestuur. Daarnaast bleven sommige inkomsten en uitgaven van de 
instelling verbonden met de kerk (zie in dit opzicht ook de bijdrage van 
Hannelore Franck in dit volume). Over de oorzaak van deze transitie 
 benadrukken historici vaak socio-economische factoren. Zo werd het 
patrimonium van de armentafels door de eeuwen heen steeds omvangrijker 
en werd de distributie van deze middelen belangrijker. De tijdgenoot besefte 
immers steeds meer dat armenzorg een actieve rol in de samenleving 
vervulde. Zo stellen historici vast dat het onderscheid tussen waardige 
armen (wier zorgaanspraken als legitiem beschouwd werden: in de eerste 
plaats vaak werkonbekwame personen) en onwaardige armen (diegene wier 
zorgaanspraken niet als legitiem beschouwd werden, vaak werkbekwame 
personen wier armoede aan ‘luiheid’ werd toegeschreven) steeds complexer 
werd. Dit kwam onder andere doordat de toegenomen proletarisering en 
verarming als gevolg had dat steeds meer valide personen aanspraak 
probeerden te maken op armenzorg. De toegang tot armenzorg kon 
hierdoor als middel worden aangewend om sociale controle of cohesie te 
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1 Gemeentearchief Dessel (Verder GAD), 
Kerkarchief Dessel (verder KAD), inv. nr. 430.

2 GAD, KAD, inv. nr. 414.

Zo werd het patrimonium van de 
armentafels door de eeuwen 
heen steeds omvangrijker en 
werd de distributie van deze mid-
delen belangrijker

Armenmeesters delen brood uit via een tafel aan de armen van de Sint-Jakobsparochie te Gent (1436). 
Miniatuur uit renteboek Rijksarchief Gent, Kerk Sint-Jacobs Gent, inv. nr. 850. Naar: W. Prevenier en 
W. Blockmans (red.) Prinsen en Poorters: beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de 
Bourgondische Nederlanden, 1384–1530 (Antwerpen 1998) 296.
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bewerkstelligen of om arbeiders te disciplineren.3 Het is dan ook belangrijk 
armenzorg en het functioneren van de armenzorginstelling steeds in het 
licht van de socio-economische context te beschouwen, aangezien deze 
gevolgen had voor de organisatie van en toegang tot formele zorg. Armen-
zorg was immers geen vaststaand recht en ook de bedeling was vaak 
onvoldoende om in het volledige levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Zoals ook blijkt uit de bijdrage van Thijs Lambrecht en Anne Winter was 
formele zorg – zoals verdeeld door de armentafel – slechts één mogelijke 
overlevingsstrategie van armen.

De rurale samenleving te Dessel  
Om de armenzorg te Dessel goed te kunnen analyseren, dien ik eerst de 
socio-economische context te schetsen. Dessel is een dorp gelegen in de 
Antwerpse Kempen, een streek die wordt gekenmerkt door haar redelijk 
onvruchtbare zandgrond. Het dorp maakte bestuurlijk deel uit van de 
Vrijheid en Voogdij Mol-Balen-Dessel, waarin het één schepen aanduidde. 

Niettemin nam Dessel hierin een vrij onafhankelijke positie in. Zo genoot 
het dorp vanaf 1586 van fiscale autonomie en ondernam het in de tweede 
helft van de achttiende eeuw pogingen om een eigen schepenbank op te 
richten.4 Omstreeks 1755 telde Dessel zo’n 1.150 inwoners. De bevolking 
groeide geleidelijk aan tot 1.315 inwoners in 1796, waarna een echte 
groeiversnelling plaatsvond met 1.721 inwoners in 1830 als resultaat.5 Vele 
van deze gezinnen beschikten over een eigen lapje grond waarop zij zelf 
graangewassen teelden, voornamelijk rogge. Eveneens beschikten zij vaak 
over een paar stukken vee, vooral runderen en schapen. Typisch aan de 
Kempen is dat de bevolking het vee liet grazen op de gemene (heide)
gronden. Maar niet alleen daarom speelden deze gemene gronden een 
belangrijke rol in de overlevingsstrategieën van de Kempische bevolking. Op 
voorwaarde van het betalen van een kleine bijdrage en het respecteren van 
strenge reglementeringen, konden inwoners er eveneens turf steken (voor 
brandstof of woningbouw), de heidegrond afplaggen (om in te zetten in de 
potstal-bemestingscultuur of om een plaggenhut van te bouwen), honing-
bijen houden,… Te Dessel bleef ondanks meerdere ontginningspogingen, 

3 Zie onder andere: C. Lis en H. Soly, Armoede 
en kapitalisme in pre-industrieel Europa 
(Antwerpen 1980). 

4 E. Houtman, Overzicht van de archieven en 
verzamelingen van het Rijksarchief te 
Antwerpen (Brussel 2006) 79. Naar:  
R. Knaepen, Mol-Baelen-Desschel 
1559–1795. De oude keizerlijke vrijheid en 
haar voogdijdistrict (Mol 1982); J. Goots, 
Geschiedenis van Dessel (Dessel 1971).

5 E. Vanhaute, Heiboeren: bevolking, arbeid en 
inkomen in de 19de-eeuwse Kempen (Brussel 
1992) 53; S. Vrielinck, De territoriale indeling 
van België (1795-1963): bestuursgeografisch 
en statistisch repertorium van de gemeenten 
en de supracommunale eenheden (adminis-
tratief en gerechtelijk): met de officiële 
uitslagen van de volkstellingen (Leuven 2000) 
1686. Het inwonersaantal 1.125 voor 1799– 1800 
is naar alle waarschijnlijkheid te laag.

Foto van een traditionele Kempische hoeve te Dessel. De hoeve bestond uit 
lemen muren en had een dak van stro. Het woonhuis en de stallingen waren 
samengevoegd. (begin 20ste eeuw). http://www.erfgoedbanknoorderkempen.
be/erfgoed/6834-hoeve-dak-van-stro-en-lemen-wanden-woonhuis-en-schuur
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meer dan de helft van de grondoppervlakte tot het midden van de negen-
tiende eeuw onbebouwd – en dus potentieel inzetbaar als overlevings-
strategie. Ook de sterke burenrelaties, die ertoe leidden de mensen elkaar 
bijstonden in tijden van nood, kunnen een belangrijke functie hebben 
vervuld in het overleven van de Desselse bevolking.

Naast deze familiale landbouw bloeide sinds 1750 in Dessel ook een garen-, 
laken- en kousenproductie op basis van ingevoerde en plaatselijk geprodu-
ceerde wol. Daardoor wordt Dessel tijdens onze onderzoeksperiode 

gekenmerkt door een semi-proto-industrie, waarbij familiale landbouw in 
toenemende mate hand in hand gaat met exportgerichte textielarbeid.6 
Zeker voor de gezinnen zonder grondbezit of grondbezit onder de 
0,5 hectare – zo’n vijf procent van de bevolking in 1755 en tien procent in 
1796 – konden activiteiten in deze sector een belangrijke bijdrage leveren 
aan het gezinsinkomen.7 Deze industriële activiteiten ebden rond 1820 weer 
weg door het wegvallen van de Franse afzetmarkt en toenemende textiel-
concurrentie in binnen- en buitenland.8

Armenrekeningen, volkstellingen en parochieregisters: droge 
bronnen, zee aan informatie
Voor de studie van de Desselse armenzorg zal ik drie bronnentypes met 
elkaar verbinden: de armenrekeningen, de volkstellingen en de parochie-
registers. Omdat deze drie series voor veel parochies in de Zuidelijke 
Nederlanden beschikbaar zijn, en heemkundigen kunnen inspireren, zal ik 
hierover een extra woord uitleg geven.

Om formele armenzorgpraktijken te onderzoeken, gebruik ik in eerste 
instantie de rekeningen van de armentafel.9 Deze rekeningen geven een 
beeld van de inkomsten en uitgaven van de instelling. Zij werden opgesteld 

6 E. Vanhaute, ‘Wolverwerking op het 
Turnhoutse platteland (1750–1850). Enkele 
bedenkingen bij het verstomd proto- 
industrieel debat’, Tijdschrift voor sociale 
geschiedenis, 17:1 (1991) 28–49.

7 Vanhaute, Heiboeren, 284–285.

8 Vanhaute, ‘Wolverwerking’, 35.

9 Voor de jaren 1730–1760: GAD, KAD, inv. nr. 
601. Voor de jaren 1761–1824: GAD, II, inv. nr. 
1289.

Dessel zoals weergegeven in de Ferrariskaart (Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 1778). De verhouding tussen gecultiveerd en onbebouwd land is 
hierop duidelijk zichtbaar. Eigen bewerking op basis van www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris
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uit hoofde van de armenmeester, die instond voor de dagelijkse werking. De 
armenmeester werd door de pastoor, de lokale schepenen en de heer (in de 
praktijk vaak zijn plaatsvervanger: de baljuw of schout) aangesteld voor een 
periode van een of meerdere jaren. Indien twee armenmeesters werden 
verkozen, stond de ene vaak in voor het actuele bestuur en assisteerde de 
andere bij de administratie. De armenmeester stelde de rekeningen op om 
zijn inkomsten en uitgaven te verantwoorden. De pastoor, schepenen en 
heer hadden immers auditierecht. Dit betekent dat ze het recht hadden om 
deze rekeningen jaarlijks te controleren. De armenrekeningen zijn vaak 
opgebouwd aan de hand van een stramien dat gedurende verschillende 

decennia werd gebruikt. Hoewel variaties mogelijk zijn, kunnen grosso 
modo volgende onderdelen worden onderscheiden: ten eerste is er de 
aanhef die vaak het rekeningjaar en de naam van de armenmeester vermeldt. 
Vervolgens vatten de inkomsten aan, die zijn onderverdeeld in verschillende 
rubrieken. Zo wordt in de Desselse armenrekeningen een onderscheid 
gemaakt tussen ‘ordinaire’ (gewone) inkomsten, bijvoorbeeld uit renten, en 
‘extraordinaire’ (buitengewone) inkomsten, zoals uit de verkoop van hout. 
Elk van deze rubrieken kan vervolgens verder zijn onderverdeeld in sub-

Het afhoren van de armenrekening van 1754 door pastoor A. Van 
Broeckhoven en schepen Godefridus Willems. Naar: GAD, KAD, inv. nr. 601

De armenrekeningen zijn vaak 
opgebouwd aan de hand van 
een stramien dat gedurende 
 verschillende decennia werd 
 gebruikt
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rubrieken, zoals ‘in natura’ of ‘in geld’. Vervolgens worden per (sub)rubriek 
de eigenlijke inkomstenposten opgesomd. Alle posten worden afgesloten 
met een som per (sub)rubriek waarna een totaalsom van alle inkomsten 
volgt. Ook de uitgaven kunnen opgedeeld zijn naar aard, maar vaak worden 
alle uitgaven – ongeacht hun aard – in chronologische volgorde onder 
elkaar geschreven. Hierna wordt een totaalsom van de uitgaven gemaakt. 
Op het eind van de rekening wordt het saldo berekend, waarna de rekening 
wordt afgesloten. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
uitgavenposten de naam van de ontvangende arme vermelden. Dit is voor 
zo’n 65 procent van de posten het geval in 1755 en 1794. Uitzonderlijk is er 
ook een uitgavemanuaal van de armenmeester voor het jaar 1794 over-
geleverd. Dit register vormde de basis voor de rekeningen en geeft iets 
meer informatie. Hierdoor kan voor dit jaar zo’n 90 procent van de zorg-
uitgaven aan een naam worden gekoppeld.

Omdat ik ook wil weten wie de armen in de rekeningen zijn, hanteer ik – 
ten tweede – volkstellingen.10 Deze tellingen werden veelal voor belasting-
doeleinden door de overheid uitgevoerd, maar kan ik nu gebruiken om de 
gezinssamenstelling van de bevolking die armenzorg kreeg te achterhalen. 
Tijdens mijn onderzoeksperiode werden in het Brabantse hertogdom drie 
tellingen uitgevoerd. In eerste instantie is er de telling van 1755. Relevant 
voor dit onderzoek is dat deze telling per huishouden volgende zaken 
weergeeft: naam en geslacht van het hoofd van het huishouden, of deze 
persoon is gehuwd, het aantal inwonende kinderen en hun leeftijd. De 
telling van 1783/1784 had de eerste ‘wetenschappelijke’ telling van Brabant 
moeten worden, maar deze is bijzonder slecht uitgevoerd door het korte 
tijdsbestek dat aan de enquêteurs werd gegeven. De eerstvolgende telling is 
die van 1796. Deze telling is vrij representatief en vermeldt de namen van de 
inwoners, hun leeftijd, geslacht en beroep. Jammer genoeg is voor Dessel 
enkel de telling van 1755 bewaard.11

Om het ontbreken van de volkstelling van 1796 op te vangen, maak ik in de 
derde plaats gebruik van de parochieregisters. De doop-, huwelijks- en 
begrafenisregisters zijn volledig bewaard voor de achttiende eeuw. Heem-
kundige Kring De Griffioen integreerde deze registers in Brother’s Keeper en 
Haza-21, waardoor ze op naam doorzoekbaar zijn.12 Gebaseerd op deze 
programma’s, bezorgde de Heemkundige Kring mij gezinssamenstellingen 
van de personen die in de rekeningen en in het uitgavemanuaal van 1794 
voorkwamen.

De armenrekeningen: een categorisering van de inkomsten en 
uitgaven
Hoe genereerde de armentafel haar inkomsten en waaraan besteedde zij 
haar uitgaven? Deze vraag kan ik beantwoorden door de armenrekeningen 
te analyseren. Ik heb alle inkomsten- en uitgavenposten van de rekeningen 
in een database geïntegreerd en ze daarna gecategoriseerd. Omdat er 
ongeveer 40 jaar tussen de peilperioden zit, is het aangewezen de nominale 
muntwaarde in reële waarde om te zetten, om zo het effect van inflatie te 
neutraliseren. Dit heb ik gedaan door alle geldelijke totalen om te zetten in 
het aantal liter graan (rogge) die men te Dessel kon kopen. Rond 1755 
kostte één liter graan 0,6 stuiver, rond 1794 was de prijs opgelopen tot 
1,05 stuiver.
 
De inkomsten van armentafels berustten vaak op kapitaal dat al sedert de 
middeleeuwen was opgebouwd uit schenkingen van particulieren. Zij 

10 Zie in dit opzicht E. Vanhaute ‘Bevolking, 
arbeid en inkomen’, in: J. Art en E. Vanhaute 
(red.), Inleiding tot de lokale geschiedenis 
van de 19de en 20ste eeuw (Gent 2003) 
113–206.

11 Rijksarchief Anderlecht, Fonds Officie Fiscale, 
inv. nr. 386.

12 Brother’s Keeper is een genealogisch 
programma gericht op de creatie van 
stamboomgegevens. Haza-21 is een 
databaseprogramma waarin men relaties kan 
leggen tussen genealogische data, 
 onroerende bezittingen en andere.
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schonken vastgoed, geld, grondrenten en renten aan instellingen. Om de 
kapitaalbasis niet te hoeven aanboren, verpachtten of exploiteerden de 
instellingen hun vastgoed en belegden ze hun kapitaal op financiële 
 markten, bijvoorbeeld in renten (meestal gehypothekeerd) en obligaties 
(niet-gehypothekeerde kapitalen). Maar ook andere inkomstenbronnen zijn 
mogelijk: zo worden de inkomsten op het einde van de achttiende eeuw 
steeds vaker aangevuld door middel van taxatie.13 Voor Dessel kon ik vijf 
categorieën onderscheiden (zie grafiek 1). In eerste instantie zijn er de 
inkomsten uit ‘renten, obligaties en cijnzen’. Met enkel de armenrekeningen 
in handen, is het moeilijk om de onderlinge verhouding tussen renten, 
obligaties en cijnzen te achterhalen. In de rekeningen staat namelijk louter 
de post ‘uyt den manuael ontvangen’ vermeld. Hiermee verwijzen de 
armenmeesters naar aparte inningsmanualen. Deze manualen delen 
jammer genoeg enkel een naam en een bedrag mee. Ik weet dus wel wie 
hoeveel heeft betaald, maar over de aard van de inkomst tast ik in het 
duister. Ook de legger op deze manualen biedt niet altijd voldoende 
informatie over de aard van de inkomsten. Gelukkig is er wel een index op 
deze legger overgeleverd. Daaruit blijkt dat in de tweede helft van de 
achttiende eeuw ongeveer 10 procent van de manuaalinkomsten bestond 
uit grondrenten (of cijnzen), 55 procent uit niet-gehypothekeerde kapitalen 
en 35 procent uit gehypothekeerde kapitalen.14 De tweede categorie zijn 
‘andere inkomsten’. Onder deze categorie heb ik drie inkomstenposten 
ondergebracht: inkomsten uit (testamentaire) giften, inkomsten afkomstig 
van armenzorginstellingen uit andere parochies en onbekende inkomsten 
(die in de rekening niet gespecificeerd zijn).15 De armentafel kon ook 
inkomsten verwerven uit rondgangen met de armenschaal tijdens kerk-
diensten. Daarnaast werden in een parochie ook vaak armenbussen opge-
hangen, waarin parochianen een donatie konden steken. Deze vormen de 
derde categorie. Ten vierde zijn er de inkomsten uit pachten. Voor sommige 

13 Zie de bijdrage van Thijs Lambrecht en Anne 
Winter in dit volume. 

14 Deze index zat tussen een verzameling 
borgbrieven in GAD, KAD, inv. nr. 684.

15 Te Dessel komt de hoogte van deze categorie 
voornamelijk voort uit een hoge testamentaire 
gift (periode 1754–1756) en een geaccu-
muleerde betaling voor het onderhoud van 
niet-Desselaren die te Dessel armenzorg 
verkrijgen (periode 1793–1795). Dit laatste 
aspect zal in mijn doctoraatsproefschrift 
verder worden uitgediept.

Armenschaal gebruikt te Mol bij rondgangen tijdens de kerkdienst (negentiende eeuw). Gemeente-
archief Mol.
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armenzorginstellingen is dit een heel belangrijke bron van inkomsten, maar 
dit is niet het geval voor Dessel. De armentafel beschikte in de tweede helft 
van de achttiende eeuw slechts over 1,2 hectare aan verpacht grondbezit 
en een tiendrecht dat ze deelde met de kerk.16 De vijfde en laatste categorie 
omvat de verkoop van goederen door de armentafel. Zo kon de instelling 
de schamele bezittingen van een arme verkopen (op zogenaamde koop-
dagen) of het schaarhout dat groeide op een aantal stobben die op een 
grond van de instelling stonden.

Grafiek 1: Jaargemiddelde van de inkomsten van de armentafel in liter graan.

In grafiek 1 zijn alle inkomstenposten van de armenrekening per categorie 
weergegeven. Ik heb het gemiddelde van elke categorie over drie jaar 
genomen, om minder vatbaar te zijn voor jaarlijkse fluctuaties. De gemid-
delde jaarinkomsten in de periode 1754–1756 hadden een waarde van 
22.883 liter graan. Wetende dat een volwassen persoon ongeveer 350 liter 
per jaar aan broodgranen nodig heeft om aan zijn minimale bestaansbasis in 
voedsel te voldoen, was de waarde van deze inkomsten in theorie voldoende 
om 65 personen te voeden.17 In 1793–1795 had de opbrengst een waarde 
van 13.627 liter, voldoende voor 39 personen. Deze inkomsten in de jaren 
1790 waren vergelijkbaar met de opbrengsten van armentafels in de streek 
rond Aalst, waar ook een landbouwsysteem op basis van eigengeërfde 
boeren dominant was.18 Bij vergelijking van de twee peilperioden valt op dat 
de armenzorginstelling ongeveer 40 procent minder inkomsten boekte aan 
het einde van de achttiende eeuw. 

Hoe kunnen we dit verklaren? De Desselse armentafel verwierf zowel in 
1754–1756 als in 1793–1795 haar inkomsten grotendeels uit cijnzen, renten 
en obligaties. De inkomsten uit deze categorie waren de helft lager in 
1793–1795. Waarom zij gehalveerd zijn, is met enkel deze gegevens in 
handen moeilijk te zeggen. Dit vergt immers onderzoek naar de jaren tussen 
de peilperioden. Mogelijk komt dit doordat de intrestvoeten op renten 
doorheen de achttiende eeuw een dalende trend kenden en de cijnzen door 
hun vaste nominale waarde, in reële termen steeds minder waard werden. 
Hierdoor diende de instelling meer renten aan te kopen op het einde van de 
achttiende eeuw om – nominaal gesproken – inkomsten te genereren 
gelijkaardig aan die van het midden van diezelfde eeuw. Het aantal vereiste 
renteaankopen neemt nog verder toe als ook rekening wordt gehouden met 
de toegenomen kostprijs van levensmiddelen (graan). Als dit inderdaad de 
oorzaak is, lijkt het aannemelijk dat de instelling haar kapitaal niet ging 
herbeleggen, maar eerder zou aanboren. Een interessante vaststelling is dat 
de dalende inkomsten uit cijnzen, renten en obligaties gedeeltelijk lijken te 

16 GAD, KAD, inv. nr. 314.

17 Deze minimale bestaansbasis aan graan voor 
een boer of dagloner diende te worden 
aangevuld met karnemelk (180 liter) en wat 
boekweitpap. Daarnaast werd dit verder 
aangevuld met boter, vlees en groenten om 
andere essentiële voedingsstoffen binnen te 
krijgen. 350 liter is dus eerder een onder-
schatting dan een overschatting.

18 In het platteland rond Aalst was het 
grondbezit van een groot deel van de 
bevolking ontoereikend om in levensonder-
houd te voorzien en was de bevolking 
aangewezen op supplementaire proto-indus-
triële activiteiten. In 1795 lagen de inkomsten 
van de armentafels van 107 parochies in het 
Land van Aalst op zeven stuivers per capita. 
Voor Dessel was dit 11 stuivers in 1793–1795. 
Berekening op basis van D. Lamarcq, 
‘Armoede en armenzorg in het Land van Aalst 
in 1795’, Overdruk uit: Oostvlaamse Zanten, 
56 (1981) 1–24, aldaar 4–5.

25000

20000

15000

10000

5000

0

Li
te

r 
g

ra
an

 (
ro

g
g

e
)

1793–1795

Jaartal

1754–1756

Verkoop goederen

Pachten

Armenschaal -en bus

Andere inkomsten

Cijnzen, renten en obligaties

31

jaargang 7, nr. 1 | 2017

Zorg en Erfgoed

Tijd-Schrift



worden gecompenseerd door hogere inkomsten die in de kerk werden 
opgehaald met de armenschaal. Waren de Desselaren vrij geviger geworden 
aan het einde van de achttiende eeuw omdat er meer armoede was te 
Dessel? Of werd vaker met de armenschaal rondgegaan tijdens de kerk-
diensten om de inkomsten van de instelling op te krikken? Het is moeilijk hier 
een sluitend antwoord op te geven. In elk geval verdubbelde de vrijgevigheid 
van de Desselaren bijna: daar waar zij per hoofd van de bevolking rond 1755 
een som van ongeveer één liter graan aan de armenschaal en -bus 
 schonken, was dit 1,7 liter rond 1794.

Om vat te krijgen op de uitgaven van de armentafel, heb ik eveneens een 
categorisering toegepast. De uitgaven zijn onderverdeeld in vier types: 
uitgaven aan de eigenlijke armenzorg (1), de instandhouding van het domein 
(2), andere uitgaven (3) en naar administratie (4). De ‘uitgaven aan de eigen-
lijke armenzorg’ zijn uitgaven die rechtstreeks ten goede kwamen aan de 
armen. Zij konden de vorm aannemen van aalmoezen, kleding, et cetera. Op 
deze uitgaven ga ik dadelijk dieper in. Ten tweede zijn er de ‘domeinuitgaven’. 
Deze hielden rechtstreeks verband met alle roerende en onroerende bezit-
tingen van het domein. Zo moest de beemd (een laag gelegen stuk grasland) 
aan de Nete jaarlijks worden gekuist en dienden belastingen te worden 
betaald op de gronden die de armentafel bezat. Ook de rente-investeringen 
en jaarlijkse betalingen aan de pastoor, onderpastoor en koster voor hun 
diensten werden in deze categorie ondergebracht. Deze diensten waren 
grotendeels verbonden aan de jaargetijden: een bij testament verplichte 
jaarlijks terugkerende kerkdienst als voorwaarde voor een gedane schenking 
aan de armentafel. Ten derde kunnen ‘andere uitgaven’ worden onderscheiden. 
Dit is een restcategorie waarin ik onkosten heb ondergebracht zoals het 
maken van een nieuwe geldbuidel voor de armenmeester, de aankoop van 
een nieuwe sleutel en het maken van een nieuwe meelzak. Ook heb ik het 
bakloon van de armenmeester in deze categorie onder gebracht. Dit was een 
vergoeding die de armenmeester kreeg om brood te bakken van het aan-
gekochte meel. Het bakloon was goed voor zo’n 90 procent van de uitgaven 
binnen deze categorie. Als laatste zijn er ook nog ‘administratieve uitgaven’. 
Deze categorie omvat kosten die horen bij het maken en controleren van de 
rekening. Om de rekening te maken dienden immers papier en een wette-
lijke zegel te worden aangekocht. Daarnaast kon men een beroep doen op 
een griffier om de rekening neer te pennen. Als de rekening werd gecontro-
leerd door de schepen en pastoor werden te Dessel ook verteerkosten in 
rekening gebracht: eten en drinken. Deze verteerkosten schommelden rond 
de vier gulden, wat het equivalent was van 76 tot 133 liter graan. Er werd dus 

Een interessante vaststelling is dat 
de dalende inkomsten uit cijnzen, 
renten en obligaties gedeeltelijk 
lijken te worden gecompenseerd 
door hogere inkomsten die in de 
kerk werden opgehaald met de 
armenschaal
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zeker geen boekweitpap gegeten tijdens het afhoren van de Desselse 
armen rekeningen!

Grafiek 2: Jaargemiddelde van de uitgaven van de armentafel in liter graan.

Wat de uitgaven betreft (grafiek 2), valt onmiddellijk op dat de ‘uitgaven naar 
armenzorg’ een heel belangrijke positie innamen. Enerzijds wordt een 
groter aandeel van de totale uitgaven besteed aan armenzorg (44 procent 
in 1754–1756 en 79 procent in 1793–1795). Anderzijds nam ook de omvang 
toe. In 1754–1756 was dit het equivalent van 9.456 liter rogge per jaar, een 
hoeveelheid waarmee men 27 volwassen personen van een bestaans-
minimum aan voedsel kan voorzien. In 1793–1795 was dit jaarlijks 11.156 
liter, genoeg om bijna 32 personen te voeden. De gedaalde inkomsten uit 
grafiek 1 vertaalden zich dus niet in een daling van armenzorguitgaven. De 
‘uitgaven aan het domein’ kenden een ander verloop. Daar waar in het 
midden van de achttiende eeuw nog een vrij groot aandeel van de uitgaven 
naar domaniale onkosten ging (zo’n 45 procent van de totale uitgaven), is 
hier op het einde van de achttiende eeuw bijna geen sprake meer van: 
slechts 11 procent van de totale uitgaven werd hier nog aan besteed. De 
verklaring lijkt – net als bij de inkomsten – grotendeels verband te houden 
met de renten. Gedurende de jaren 1754–1756 kocht de armentafel immers 
verschillende renten aan, wat de domeinuitgaven de hoogte injoeg met een 
equivalent van zo’n 6.196 liter per jaar. Komt hier nog bij dat de instelling in 
1756 een hoge uitgave ter waarde van 2.599 liter deed als reactie op de 
amortisatie voor goederen uit de dode hand.19 In 1793–1795 kocht de 
armentafel geen renten aan. Analyse op de middellange termijn moet 
verder uitsluitsel bieden in hoeverre dit eerder een toevalligheid was, dan 
wel een structureel kenmerk van de inkomst– en uitgavepolitiek van de 
armentafel. Eveneens zijn in dit stadium geen aanwijzingen gevonden dat 
de armentafel bezittingen verkocht, waardoor onderhoudsuitgaven weg-
vielen. De hoogte van de domeinuitgaven in 1793–1795 wordt veelal 
bepaald door kerkelijke aangelegenheden: de betalingen aan de jaargetijden. 
Er vond wel een subtiele besparing op tradities plaats: daar waar rond 1755 
de pastoor, onderpastoor en koster steevast vier hespen (hammen) met een 
waarde van bijna acht gulden verkregen, werd rond 1794 nog maar één 
hesp ter waarde van drie gulden aan de pastoor gegeven. Maar vermoedelijk 
zullen de onderpastoor en koster hierdoor geen honger hebben geleden… 
Over de twee laatste categorieën kan ik kort zijn: zowel de ‘administratieve’ 

19 Onroerende bezittingen werden soms aan 
instellingen geschonken op de voorwaarde 
dat het nageslacht van de schenker – mits 
vergoeding aan de armentafel – de 
gebruiksrechten behield. Dit deden schenkers 
om te vermijden dat bijvoorbeeld een lap 
grond onder alle mannelijke erfgenamen zou 
worden verdeeld. Maar, dat hierdoor de 
erfenisbelastingen op deze goederen 
vervielen, was een doorn in het oog van 
sommige overheden. Als poging om de 
vorstelijke inkomsten te verhogen en als vorm 
van antiklerikale politiek werd in 1753 door 
Maria-Theresia beslist al deze goederen in 
‘dode hand’ op te lijsten om ze vervolgens 
opnieuw in omloop te brengen. Vele 
instellingen betaalden het amortissement om 
deze onroerende goederen alsnog te 
behouden.
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Een voorbeeld van de uitgaven in de armenrekening van 1754. We onderscheiden distributies in de vorm van kleding (hoeden, broeken, voorschorten, hemden, 
sokken), huishuur, aalmoezen en brandstof.
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als de ‘andere uitgaven’ zijn in verhouding tot de reeds besproken catego-
rieën zeer beperkt en blijven min of meer constant.

Zoals uit het verhaal van Michael Geboers in de inleiding blijkt, gaf de 
armentafel niet alleen voedsel aan de armen. De tafel betaalde ook Michael’s 
medische kosten en uiteindelijk ook zijn begrafenis. Om inzicht te krijgen in 
de veelheid aan goederen en diensten die de armentafel verdeelde, is het 
aangewezen om de armenzorguitgaven verder te categoriseren. Ik heb 
hiervoor zes categorieën onderscheiden. In eerste instantie gaf de instelling 
‘steun in natura’ aan de armen. Deze kon enerzijds de vorm aannemen van 
voedingsmiddelen zoals brood, graan, boter en melk. Anderzijds omvat 
deze categorie ook de bedelingen van kleding en stoffen. Zo verdeelde de 
armentafel een heel arsenaal aan rokken, causen, stoffe en lere broecken, 
blocken [klompen], voorschoten [schorten] en lijnwaert. Daarnaast liet zij 
soms ook kledingstukken repareren: zo werd een nieuwe voyeringe [voering] 
in een kledingstuk gezet of een kledingstuk voorzien van nieuwe knoopen. 
Ook de uitdelingen van turf (brandstof) vallen onder deze categorie. De 
grens met de tweede categorie ‘uitbestedingen’ is klein, maar het onderlig-
gende principe is anders. De armenzorginstelling betaalde in dat geval een 
som geld aan een derde partij, die de zorg voor een arme op zich wou 
nemen. Deze som werd te Dessel soms ook de mondkost of het kostgeld 
genoemd. Dit systeem kwam vaak voordeliger uit voor de armentafel, 
omdat een arme werd uitbesteed aan diegene die er het minste voor bood 
of als een naast familielid werd gevonden die de zorg vrij goedkoop op zich 
wou nemen. Deze derde partij diende de arme dan minstens te voorzien 
van voedsel. Daarnaast gaf de Desselse armentafel ook nog steun onder de 
vorm van kleding en stoffen aan de uitbestede arme. Zeker jonge kinderen 
waren gegeerd om uitbesteed te worden omdat zij vanaf de leeftijd van zes 
à zeven jaar arbeid konden verrichten en zo een economische bijdrage 
konden leveren aan het huishouden waarin zij terecht kwamen. De derde 
categorie zijn de ‘aalmoezen’. Dit zijn vaak kleine uitdelingen in geld die de 
arme ‘vrij’– maar weliswaar onder het oog van de armenmeester – kon 
besteden. De ‘andere armenzorguitgaven’ betreffen als vierde categorie dan 
weer bijdragen in de huur van een woning of kamer voor een arme. Ook de 
uitgaven aan Desselse armen die in andere parochies woonden, alsook de 
uitgaven zonder verdere specificaties, zijn in deze categorie ondergebracht. 
De vijfde categorie zijn betalingen die verband houden met het nakende 
overlijden en de begrafenis van een arme. Deze omvatten enerzijds kosten 
bij het afleggen, zoals het scheren van een baard, het wassen van het 
lichaam, de aankoop van (nieuwe) kleding, het waken bij het lichaam en 
anderzijds de aankoop van de doodskist. Voor de kerkdienst werden geen 
aparte sommen ingeboekt, maar deze zitten vermoedelijk vervat in de 
‘diensten’ die de instelling betaalde aan de pastoor (zie supra). Ook werden 
vaak een paar potten bier en wat vlees gegeven, maar het is onduidelijk of 
de armentafel die aan de stervende arme gaf of aan de personen die 
waakten. De zesde categorie omvat allerhande medische kosten. De 
Desselse armentafel betaalde bijvoorbeeld een forfaitaire som voor de 
diensten van een chirurgijn. Als er dan bijkomende medische kosten waren, 
zoals de medicijnen uit het voorbeeld van Michael Geboers, werden deze 
door hem teruggevorderd van de instelling.
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Grafiek 3: Jaargemiddelde van de uitgaven aan armenzorg in liter graan.

Worden de twee peilperioden uit grafiek 3 vergeleken, dan zijn een aantal 
verschuivingen waarneembaar. In eerste instantie wordt duidelijk dat de 
waarde van hulpverlening ‘in natura’ gelijk blijft. Maar, bij verdere studie van 
deze data blijkt dat uitdelingen van kleding en voeding gevoelig daalden, 
terwijl die van stoffen sterk toenam. Zo werd in 1754–1756 voor een 
marktwaarde van gemiddeld 995 liter graan per jaar aan kleding verdeeld. 
Tegen 1793–1795 daalde dit tot 691 liter. De voedingsbedelingen daalden 
eveneens, van gemiddeld 3.029 naar 2.305 liter per jaar. Een tegengestelde 
tendens stellen we vast bij de stoffen: hun waarde steeg van 264 naar 
1.124 liter. Was de verandering in de bedeling van kleding naar stoffen een 
bewuste strategie om kosten te besparen? Een arme kon immers – als diens 
gezondheid het toeliet – van een stuk stof (of wol) zelf kleding maken, 
waardoor de armentafel niet langer de toegevoegde waarde van de kleer-
maker diende te betalen. Het is ook veelzeggend dat de persoon bij wie de 
stoffen werden gekocht, een jaartje armenmeester was geweest… De 
waarde van de bedeling van brandstof nam eveneens toe van 67 naar 161 
liter. Een tweede vaststelling is dat de armentafel veel minder bedelingen 
deed onder de vorm van aalmoezen: waar in 1754–1756 jaarlijks gemiddeld 
nog 1.088 stuivers met een marktwaarde van 1.813 liter graan werden 
bedeeld, was dit in 1793–1795 nog maar 319 stuivers met een marktwaarde 
van 304 liter. Een tegengestelde tendens is waarneembaar als de ‘uitbeste-
dingen’ in acht worden genomen. Deze waren in 1754–1756 gemiddeld 
goed voor zo’n 1.507 liter en tegen 1793–1795 voor wel 4.666 liter. Hun 
aandeel in de totale armenzorguitgaven neemt hierdoor erg hard toe: van 
zo’n 15 procent naar 42 procent. 

Dus, het afgenomen aantal bedelingen onder de vorm van aalmoezen, de 
grote toename in uitbestedingen en de wijzigingen binnen de categorie 
‘steun in natura’, waarbij minder voeding en kleding werd bedeeld en meer 
stoffen, maken dat de bedelingen een ander verloop kennen. Zeker omdat 
zowel de categorie ‘andere armenzorguitgaven’ als ‘begrafenissen’ min of 
meer gelijk blijven. Enkel de medische kosten lijken toe te nemen, maar dit 
komt omdat tegen 1793–1795 de armentafel besloot om jaarlijks een 
forfaitaire prijs te betalen voor een chirurgijn. Daarnaast werden er – onder 
andere voor Michael Geboers – een aantal medicijnen aangekocht. In wat 
volgt proberen we dit verloop beter te begrijpen.
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‘Sociale’ distributiepraktijken: wie, wat, hoeveel?
Wie kreeg ondersteuning van de armentafel en wat was de aard en omvang 
van deze hulp? Om deze vragen op te lossen, neem ik rekeningjaren 1755 
en 1794 onder de loep. Ik heb uit de armenrekeningen alle namen van 
steunontvangers gefilterd. Hier stelde zich een probleem. Zowel voor het 
jaar 1755 als 1794 staan er enkel uitgaven aan ingekocht meel in de rekenin-
gen. Hierdoor wordt enkel de naam van de molenaar vermeld. Het 
uitgaven manuaal van 1794 vermeldt daarentegen wel de eigenlijke 
brooduitdelingen op naam van de steunontvangers, vandaar dat ik deze 
manuaal ook heb geanalyseerd. Op basis van de rekeningen kunnen zowel 
voor het jaar 1755 als 1794, rond de 65 procent van alle armenzorguitgaven 
gekoppeld worden aan een arme. De overige 35 procent zijn grotendeels 
terug te brengen op de brooduitdelingen en een paar bedelingen van 
kleding en stoffen. Dankzij het uitgavenmanuaal van 1794 kon uitzonderlijk 
zo’n 90 procent van de distributies van dat jaar aan een arme worden 
gekoppeld.20 De namen uit de rekeningen en het manuaal werden vervolgens 
opgezocht in de volkstelling van 1755 en de genealogische databanken.21 
Elke persoon werd hierbij gecategoriseerd op basis van diens gezinssamen-
stelling omdat die belangrijker is dan de huwelijksstatus.22 Ik onderscheidde 
hierbij vier entiteiten: gezin (twee partners eventueel met kinderen), een-
oudergezin (alleenstaande met kinderen), alleenstaand (alleenstaande 
zonder kinderen) en kind. Als leeftijdsgrens voor een kind nam ik veertien 
jaar. Ook had één gezin een miserabele [zinneloze] dochter van achttien 
jaar. Zij werd ook als kind beschouwd.

Procentueel aantal entiteiten
Gemiddeld aantal kinderen 

ten laste per entiteit
Gemiddelde 'totale' distributiesom 

per entiteit (liter graan)

Jaartal 1755 1794 1755 1794 1755 1794

Gezin 26,1% 30,4% 2 2,6 151,3 187,3

Alleenstaande 26,1% 26,1% 0 0 193,9 424,4

Eenoudergezin 17,4% 0,0% 3 0 204,3 0,0

Kind 17,4% 34,8% / / 421,4 386,0

Onbekend 13,0% 8,7% / / 107,0 69,0

(N) 23 23 / / / /

Tabel 1: Armenzorguitgaven per entiteit op basis van de armenrekeningen van 1755 en 1794.

Tabel 1 geeft de belangrijkste gegevens weer uit de koppeling tussen de 
armenrekeningen en de gezinssamenstelling. Zowel in 1755 als in 1794 
kregen 23 entiteiten steun. Maar, elke entiteit kan uit meerdere gezinsleden 
bestaan. Dit maakt dat ongeveer zo’n 50 individuen (of 4,3 procent van de 
bevolking in 1755) en 42 individuen (of zo’n 3,2 procent van de bevolking 
rond 1794) hetzij op eigen naam, hetzij op naam van een gezinslid steun 
ontving. Vergeleken met het platteland rond Aalst in 1795 was dit vrij laag. 
Daar kreeg ongeveer 12 procent van de bevolking enige vorm van armen-
zorg.23 Kunnen we stellen dat de armoede te Dessel ‘in het algemeen’ 
afnam omdat de bevolkingsstijging met 165 personen niet gepaard ging 
met een toename van het aantal armen? Niet noodzakelijk. Het is ook goed 
mogelijk dat de armentafel strenger toezag op wie formele zorg verkreeg. In 
elk geval is de gezinssamenstelling van de steunontvangers wel anders: het 
procentueel aandeel aan gezinnen ten aanzien van de totale zorgontvangers 
nam toe met 4,3 procent en daarenboven hadden zij gemiddeld 0,6 kind 

20 Opnieuw is het hoofdzakelijk de aankoop van 
kledingstukken en stoffen en enkele 
reparaties, die niet aan een arme konden 
worden gekoppeld. Mogelijk kocht de 
armentafel de kledingstukken aan in 1794 om 
op een later tijdstip te verdelen.

21 In de volkstelling van 1755 dienden de uitvoer-
ders ook aan te geven of een gezin steun 
ontving van de armentafel. Soms werden 
hiervoor niet de steunlijsten als basis gebruikt, 
en werd het aantal personen ‘op de rand’ 
vermeld. Dit vermoedelijk om de armoede in 
de verf te zetten naar hogerhand toe, om op 
die manier minder overheidsbelasting te 
 moeten betalen. Dit maakt een vergelijking 
tussen parochies louter op basis van de 
volkstelling uiterst moeilijk. R. van Uytven 
maakt hier melding van in: ‘Peiling naar de 
beroepsstructuur op het Brabantse platteland 
omstreeks 1755’, Bijdragen tot de geschiede-
nis, 55 (1972) 172–203, aldaar 173. En zie ook 
het voorbeeld van Walem in Vanhaute, 
Heiboeren, 337.

22 De afkomst van de ondersteunde wordt op 
deze manier wel buiten beschouwing gelaten. 
Dit aspect zal ik verder uitdiepen in mijn 
doctoraatsonderzoek.

23 Berekening op basis van het aantal steun-
genietende disgenoten in: Lamarcq, ‘Armoede 
en armenzorg’, 4–5.
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meer. Daarnaast waren er in 1796 geen steuntrekkende eenoudergezinnen 
en nam het aantal kinderen in de rekeningen toe met 17,4 procent. Voor vier 
entiteiten in 1755 (of 13 procent) en twee entiteiten in 1794 (of 8,7 procent) 
was de gezinssamenstelling onduidelijk waardoor ik niet in staat was hen te 
categoriseren. 

Brooduitdelingen aan Hendrick Lenaers in het uitgavemanuaal van 1794. Naar: GAD, KAD, inv. nr. 414
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Afgeleid uit de rekeninggegevens – dus exclusief brooduitdelingen – valt op 
dat kinderen zowel in 1755 als in 1794 een hoog aandeel aan zorg verkregen 
van de armentafel: gemiddeld ter waarde van respectievelijk 421 liter en 
386 liter rogge. Deze zorg nam hoofdzakelijk de vorm aan van uitbesteding 
(52 en 73 procent) en kleding en stoffen (45 en 27 procent). Dit maakt dat 
de uitbesteding een waarde had van ongeveer 220 en 282 liter graan. Ervan 
uitgaande dat een kind ¾ van de hoeveelheid graan van een volwassene 
nodig heeft (dus zo’n 260 liter), maakt dat de kosten voor diens uitbesteding 
net de minimale voedselbehoeften dekten. De eenoudergezinnen verkregen 
in 1755 ter waarde van 204 liter graan aan zorg (exclusief brooduitdelingen). 
Dit verwierven zij veelal onder de vorm van aalmoezen (38 procent), ‘andere 
armenzorguitgaven’ (voornamelijk huurgelden voor woningen; 28 procent), 
en steun in natura als kleding, stof en brandstof (34 procent). Met betrekking 
tot de zorg (exclusief brooduitdelingen) toegekend aan alleenstaanden zijn 
er verschillen waarneembaar tussen 1755 en 1794. Elke entiteit uit deze 
categorie kreeg in 1755 zorg ter waarde van gemiddeld 194 liter. In 1794 
daarentegen liep deze zorg op tot wel 424 liter. In beide perioden werden 
de alleenstaanden grotendeels uitbesteed. Van alle uitgaven aan alleen-
staanden ging in 1755 zo’n 54 procent van de betalingen naar uitbestedingen 
en in 1794 was dit 60 procent. De waarde van de uitbesteding had in dit 
geval dus een equivalent van 105 en 254 liter graan. In tegenstelling tot de 
kinderen, was de waarde van de uitbestedingen onvoldoende om de 
minimale bestaansbasis in voedsel te verzekeren.24 Hiernaast gaf men deze 
groep in 1755 voornamelijk nog aalmoezen (30 procent) en kleding en 
stoffen (12 procent), terwijl dit in 1794 voornamelijk brandstof, kleding en 
stoffen (23 procent) en medische zorg (13 procent) betrof. Afgeleid van de 
gegevens uit de twee rekeningen kregen gezinnen het laagste aandeel aan 
zorg (exclusief brooduitdelingen) toegekend. Dit respectievelijk ter waarde 
van 151 liter in 1755 en 187 liter in 1794. In 1755 nam dit veelal de vorm aan 
van aalmoezen (52 procent) en kleding en stoffen (34 procent). In 1794 
daalde dit tot respectievelijk 12 en 32 procent. Dat deze zorg ook bestond 
uit uitbestedingen (36 procent), komt omdat de vader uit één gezin om 
onduidelijke reden werd uitbesteed bij sijnen broeder [zijn broer]. Aangezien 
dit voor 25 gulden of 476 liter gebeurde, doet dit de gemiddelde waarde 
aan zorg in 1794 toenemen met zo’n 68 liter per entiteit. 

Procentueel aantal entiteiten
Gemiddeld aantal kinderen 

ten laste per entiteit
Gemiddelde 'totale' distributiesom 

per entiteit (liter graan)

Jaartal 1794 1794 1794

Gezin 30,4% 2,6 473,5

Alleenstaande 26,1% 0 529,0

Eenoudergezin 0,0% 0 0,0

Kind 34,8% / 386,0

Onbekend 8,7% / 69,0

(N) 23 / /

Tabel 2: Armenzorguitgaven per entiteit op basis van de uitgavenmanuaal van 1794. 

 
Dankzij het uitgavenmanuaal ben ik ook ingelicht over de broodbedelingen. 
Dit maakt dat ik voor elk van de entiteiten vrij gedetailleerd het totale 
formele zorgpakket kan reconstrueren (tabel 2). De gezinssamenstelling van 
de entiteiten afgeleid uit het manuaal is identiek aan die van de rekening. Dit 

24 Een verdere categorisering op basis van 
leeftijd, is hier wenselijk.
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betekent dus dat de personen die brood verkrijgen ook andere vormen van 
zorg verkrijgen. Kinderen verkregen geen voeding onder de vorm van 
broodbedelingen, maar zoals reeds vermeld voldeed hun zorgpakket 
grotendeels om in de minimale voedselbehoefte te voorzien. Alleenstaanden 
kregen door de brooduitdelingen per entiteit 105 liter meer aan zorg, nu 
met een totaalwaarde van 529 liter. Dit maakt dat samen met de uitbeste-
dingen of mondkosten ter waarde van 254 liter, zo’n 359 liter aan graan 
voor hen beschikbaar was: net iets meer dan de bestaansbasis die een 
volwassen persoon minimaal nodig heeft. De overige 170 liter is de waarde 
van voornamelijk bedelingen in kleding en stoffen en medische zorg. De 
entiteit die door de armenzorginstelling het meest werd ondersteund op 
basis van broodbedelingen waren de gezinnen. De waarde van hun 
 gemiddelde ondersteuning werd opgetrokken van 187 liter naar 474 liter. 
Dit is zo’n 287 liter of twee en half keer meer. Dit maakt dat een gezin 
 gemiddeld 354 liter aan brood en uitbestedingen verkreeg en ter waarde 
van zo’n 60 liter aan kleding en stoffen, 23 liter aan aalmoezen, 29 liter aan 
combinaties tussen beide en 8 liter aan ‘andere uitgaven’. Hierdoor lijkt het 
dat de gezinnen de meeste bedelingen verkrijgen, maar we mogen ons hier 
niet door laten misleiden. Een gezin bestond rond 1794 uit 4,6 leden: twee 
ouders met 2,6 kinderen. Dit maakt dat de Desselse armenzorginstelling per 
gezinslid ruwweg zo’n 77 liter aan voedingsmiddelen gaf. Zelfs indien deze 
gezinnen de aalmoezen die zij verkregen integraal besteedden aan voeding, 
blijft dit nog maar een 82 liter per persoon per gezin. Als we ook de andere 
bedelingen aan gezinnen op deze manier bekijken (26 liter per gezinslid), 
dienen gezinnen dus zeker over bijkomende bronnen van inkomsten te 
beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Dus, de Desselse instelling besteedde haar inkomsten aan een – in vergelijking 
met het platteland rond Aalst – eerder select aantal zorgontvangers ten 

‘Brooduitdeling in het dorp’, geschilderd door de Kempische schilder Frans van Leemputten.
De brooduitdeling is een volksgebruik dat tot ver in de negentiende eeuw in voege bleef. 
Naar: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_van_Leemputten_-_Distribution_of_bread_in_
the_village.jpg
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aanzien van de totale populatie. Dit neemt niet weg dat er ook verschillen 
zijn in de aard en kwantiteit van de zorgpakketten tussen de verschillende 
entiteiten. Kinderen werden in beide peilperioden uitbesteed door de 
armentafel en verkregen ook een groot aandeel aan bedelingen in de vorm 
van kleding en stoffen. Ook alleenstaanden werden vaak uitbesteed. Dit 
waren vaak ouderen, die door hun ouderdom niet langer voor zichzelf 
konden zorgen. De gegevens wijzen erop dat rond 1755 de waarde van 
uitbesteding voor alleenstaanden te laag was om het volledige levens-
onderhoud van deze groep te dekken. Maar, omdat de waarde van de 
uit bestedingen is toegenomen in het zorgpakket van 1794 en indien ook de 
broodbedelingen worden meegerekend, wordt de nodige 350 liter aan 
voedsel per zorgontvanger grotendeels bereikt. Dit doet vermoeden dat de 
Desselse instelling ook deze groep van een minimale bestaansbasis voorzag. 
Voor eenoudergezinnen en (tweeouder)gezinnen gaat deze vaststelling 
niet op. De interpretatie wordt bemoeilijkt doordat ik niet ben ingelicht over 
de broodbedelingen in 1755, maar wat vaststaat is dat eenoudergezinnen per 

entiteit ongeveer 20 liter meer middelen onder de vorm van steun in natura 
(specifiek: kleding, stoffen en brandstoffen) en 30 liter meer aan huurgelden 
kregen toegewezen dan de tweeoudergezinnen. Dit is misschien niet 
onlogisch omdat tweeoudergezinnen vergeleken met eenoudergezinnen 
zich potentieel op één extra inkomen van een volwassen persoon kunnen 
beroepen: hetzij om het lapje grond waarover men (vermoedelijk) beschikte 
te bewerken en/of om arbeid te verrichten in de boomende proto-industriële 
activiteiten, dit op voorwaarde dat geen van de ouders ziek was (wat me 
niet het geval lijkt omdat er geen medische kosten werden bedeeld aan 
tweeoudergezinnen). Dezelfde logica kan ook worden toegepast als 
verklaring voor de hoogte van de distributies aan gezinnen in 1794. Zelfs 
inclusief brooduitdelingen blijkt dat de Desselse armenzorginstelling er niet 
op was gericht om gezinnen in hun volledige bestaansbasis te voorzien. 
Maar het blijft de vraag of de instelling dit niet wilde, of dat dit niet hoefde 
omdat deze gezinnen toegang hadden tot andere – informele – over-
levings mechanismen zoals de toegang tot gemene gronden, burenrelaties 
et cetera. Veel hangt eveneens af van de individuele gezinssituatie, de reden 
waarom zij armenzorg kregen en hoe structureel hun ondersteuning was. 
Verdere studie naar de duurtijd van hun ondersteuning is een mogelijkheid 
om hier inzicht in te krijgen.

Als we ook de andere bedelingen 
aan gezinnen op deze manier 
bekijken (26 liter per gezinslid), 
dienen gezinnen dus zeker 
over bijkomende bronnen van 
inkomsten te beschikken om in 
hun levensonderhoud te kunnen 
voorzien
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Conclusie
Formele armenzorg was een belangrijke overlevingsstrategie voor bepaalde groepen in de samenleving in de 
pre-industriële periode. In plattelandsgemeenschappen werd deze zorg hoofdzakelijk verstrekt op parochiaal niveau. 
De casus, Dessel in de tweede helft van de achttiende eeuw, deed in deze bijdrage dienst als praktijkvoorbeeld. 
Enerzijds analyseerde ik de armenrekeningen die een inzicht bieden in de inkomsten en uitgaven van de instelling. 
Anderzijds relateerde ik deze armenrekeningen aan volkstellingen waardoor ik de gezinssamenstelling van de 
ondersteunde armen kon achterhalen. Elke volkstelling is jammer genoeg niet voor alle plattelandsgemeenschappen 
bewaard. Maar dit betekent niet dat onderzoek naar de ‘sociale distributie’ van middelen onmogelijk is. Het maakt 
alleen dat méér tijd dient te worden geïnvesteerd in de reconstructie van gezinssamenstellingen via parochieregisters. 
Daarom waren de genealogische databanken van Heemkundige Kring De Griffioen zeer belangrijk om dit onderzoek 
te kunnen uitvoeren.

Ondanks een relatief beperkt aantal bronnen heb ik een aantal belangrijke vaststellingen kunnen doen over de 
Desselse armenzorg. Ik weet nu dat de armentafel nauwelijks over onroerende goederen beschikte en voornamelijk 
aangewezen was op financiële beleggingen om inkomsten te genereren. De veronderstelde dalende intresten op 
renten kunnen hierbij verklaren waarom de instelling minder inkomsten boekte op het einde van de achttiende 
eeuw. Ook ben ik veel te weten gekomen over de uitgaven en dan specifiek over de bedelingen. Het overgrote deel 
van de uitgaven ging naar armenzorg. Hierbij waren voornamelijk steun in natura (vooral voeding en kleding) en 
aalmoezen dominant in 1754–1756. In 1793–1795 waren dit dan weer steun in natura (voornamelijk voeding en 
stoffen) en uitbestedingen. Als laatste heb ik ook een indicatie van de aard en de omvang van zorg die elke socio-
demografische groep bedeeld kreeg. Hoewel ik hier nog geen bindend antwoord op kan geven, lijkt het zo dat de 
Desselse armenzorginstelling in vergelijking met andere instellingen in de Zuidelijke Nederlanden eerder ‘gemid-
delde’ inkomsten had. Deze inkomsten verdeelde zij onder relatief weinig ondersteunden, en dan voornamelijk onder 
kinderen, alleenstaanden en vermoedelijk ook eenoudergezinnen. Michael Geboers zal als alleenstaande zijn 
 bestaansminimum aan voeding vermoedelijk gedekt zien door de Desselse zorginstelling, terwijl hij daarnaast ook 
kleding, stoffen en medische zorg verkreeg. Het gemiddelde aandeel aan bedelingen dat gezinnen verkreeg was 
daarentegen onvoldoende. Veel hangt bij deze groep af van de frequentie en structurele aard van de broodbedelingen. 
Hierdoor dienden gezinnen sowieso te beschikken over andere inkomstenbronnen.
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prachtig overzichtswerk van Eric Vanhaute worden gehanteerd: E. Vanhaute, ‘Bevolking, arbeid en inkomen’, in: Art en 
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voor nieuwste geschiedenis, 12 (1981) 27–58. Omdat deze telling in tweevoud diende opgemaakt te worden, blijft het 
wenselijk de gemeentelijke archieven erop na te zien. Voor de zoektocht naar rekeningen van de armentafels, blijft men 
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