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Inleiding 

Deze thesis handelt over de zorg voor wezen in het negentiende eeuwse België, uitgewerkt op 

de case study van de Zuid-Oost-Vlaamse stad Ronse. 

Op lokaal vlak is in ons land de zorg van wezen (al dan niet in samenhang met vondelingen 

en verlaten kinderen) meermaals het onderwerp van onderzoek geweest. Zo zijn voor de 

nieuwste tijden, steden als Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven al meerdere malen 

de revue gepasseerd. Zoals er wordt opgemerkt, gaat het hier vooral over grotere steden, maar 

is er nog maar weinig onderzoek geleverd naar de kleinstedelijke of gemeentelijke context.
1
 

De zorg voor de weeskinderen te Ronse werd eerder al eens kort in de thesis van Annie 

Hoornaert aangehaald. Dit wel in de algemene context van het werk van Glorieux te Ronse. 

Echt diepgaand onderzoek omtrent deze categorie van hulpbehoevenden biedt dit werk niet.
2
    

De hoofdvraag waarrond mijn onderzoek is opgebouwd, is natuurlijk hoe men in Ronse 

omging met de opvang van wezen. Verder is mijn vraagstelling gestoeld rond de sociale, 

economische en politieke domeinen. 

Het sociale en politieke domein omvat de wens om een antwoord te krijgen op de concrete 

werking van deze instellingen. Welke organisatorische kenmerken hadden deze instellingen? 

Hoe functioneerde het dagelijkse bestuur en hoe werden deze kinderen opgevangen? 

Daarnaast is er ook de vraag omtrent de rol die er aan de publieke- dan wel aan de private 

sector werd toegekend en hoe deze twee sectoren al dan niet samenwerkten. Hoe de politiek 

op de religieuze aanwezigheid in deze stad reageerde en welke machtsverhoudingen er 

omtrent deze materie, zijnde de wezenzorg, tussen deze verschillende autoriteiten 

opborrelden. 

Het economische domein specifieert zich meer op de vraagstelling rond de dagelijkse werking 

van de opvanghuizen. Hoe functioneerden zij financieel en welke inkomstenbronnen werden 

                                                           
1
 Raadpleeg voor de volledige bibliografische referenties de literatuurlijst: V. Michel, Zonder moeders vleugels : 

de wezenzorg in de openbare instellingen van Antwerpen, 1914 – 1940., E. Verstraeten, De wezenzorg in de 

openbare instellingen van de stad Antwerpen (1870 – 1914)., L. Cooremans, Wezenzorg : de weeshuizen van de 

Gentse openbare liefdadigheid (1919 – 1940)., A. De Greve & I. Van Eetvelt, De zorg voor wezen, vondelingen 

en verlaten kinderen georganiseerd door openbare instanties te Gent in de 19
e
 eeuw. , M. De Keyser,  

Wezenzorg : de weeshuizen van de Gentse openbare liefdadigheid (1890 – 1918). , K. Dumoulin, De zorg voor 

vondelingen en verlaten kinderen te Leuven in de periode 1849 – 1860 : bijdrage tot de studie van de sociale en 

pedagogische problematiek betreffende het te vondeling leggen of het verlaten van kinderen, C. Verhaert, De 

zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven in de Nederlandse tijd (1815 – 1830)., A. Verheyen, De 

zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven, 1830 – 1848., J. Dickx, Kinderen van de rekening: de 

zorg wezen, verlaten kinderen en vondelingen in het Brugse (1796-1925). 
2
 A. Hoornaert, Stefaan Modest Glorieux 1802-1872 zijn actie tegen het pauperisme en de bedelarij in Ronse en 

omgeving (1830-1852). Leuven, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.L.), 1973, 179 p. 



 

 
 8 

er in de verschillende opvangplaatsen aangewend? Hoe kwamen zij aan deze financiële 

middelen? 

Voor dit onderzoek zouden vooral het stadsarchief van Ronse (SAR) en het archief van het 

klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo, Dienstmaagden der Armen, te Gijzegem 

(bij Aalst) van grote betekenis zijn. Verschillende pogingen ten spijt, heb ik geen contact 

kunnen krijgen tot het archief van de Broeders van de Goede Werken, thans de Broeders van 

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Oostakker (bij Gent). Dit archief werd vorig jaar in 

bewaring gegeven aan het KADOC (Katholiek Documentatie- en onderzoekscentrum) te 

Leuven, waar het momenteel wordt geherïnventariseerd. Daardoor is het archief momenteel 

niet toegankelijk en heb ik me voor het onderzoek met betrekking tot het instituut van de 

Broeders van de Goede Werken vooral tot secundaire literatuur moeten wenden. 

De keuze van een bepaalde afbakening in een historische context blijft soms een penibele 

opdracht. Als aanvangsjaar van deze masterproef opteerde ik voor het jaar 1800. Men keuze 

daarvoor ligt redelijk voor de hand. Het is namelijk het beginjaar van het Werckhuys van 

Liefde, de eerste postrevolutionaire Ronsische opvangplaats voor weeskinderen.
3
 Maar zoals 

bleek, speelde de hele postrevolutionaire context mee, en heb ik, zeker in verband met de 

wetgeving, naar voorgaande jaren moeten teruggrijpen.  

Het eindjaar 1894 ligt wat minder voor de hand. Door administratieve veranderingen bij de 

Commissie van Burgerlijke Godshuizen (C.B.G.), was ik genoodzaakt om bij deze datum te 

eindigen. De C.B.G. ging in 1895 bij de jaarrekeningen over tot het samentellen van alle 

instellingen die onder haar bevoedgheid viel. Zo werd een financieel onderscheid tussen de 

verschillende instituten (waaronder het meisjesweeshuis) niet meer mogelijk. Dit 

gecombineerd met de afwezigheid van andere pijlers (zoals het ontbreken van rekeningen en 

verslagen van het bestuur van het godshuis Mollet) op het einde van de jaren 1890’, maakte 

dat ik na het midden van de jaren negentig van de negentiende eeuw bijzonder weinig 

informatie bezat. Daarom opteerde ik voor 1894 als einddatum. 

Het eerste deel van deze masterproef, Het socio-economische en theoretische luik, werd in 

twee domeinen opgesplitst. Enerzijds ga ik in het eerste deel dieper in op de socio-

economische toestand van het negentiende eeuwse Ronse, gekaderd in een Belgische en 

Westerse context. Zonder dergelijke socio-economische achtergrond is het bijna onmogelijk 

om een duidelijk beeld te krijgen van de maatschappij van die tijd. Daarbij hangen de sociale 

                                                           
3
 Waarmee ik naar de Franse Revolutie van 1789 verwijs. 
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sectoren (zoals de wezenzorg) nauw samen met de economische toestand van het gebied 

waarin zij ageren en zijn zij er (dikwijls onrechtstreeks) mee verweven. Anderzijds ga ik in 

onderdeel twee: conceptualisering en definiëring verder in op de belangrijkste organen die 

doorheen de negentiende eeuw verantwoordelijk waren voor de zorg van hulpbehoevenden. 

Om daarna dieper in te gaan op het specifieke domein van de wezenzorg (wetgeving, opvang, 

etc.). Dit eerst in een Belgische context, om nadien een korte blik te werpen op onze 

buurlanden. Het is naar mijn aanvoelen moeilijk om dergelijke internationale vergelijkende 

studie in je masterproef te betrekken. Zoals we zullen zien zijn er zelfs binnen de Belgische 

natie grote regionale verschillen. Laat staan dat deze in de buitenlandse contexten (zoals in 

Nederland en Duitsland waar men nog eens met verschillende religieuze groepen te maken 

heeft) eenvoudig zou zijn uit te leggen. Meermaals wordt dergelijk hoofdstuk omtrent de 

internationale omkadering een opsomming van landen die in enkele regels worden toegelicht. 

Een echt verrijkende context biedt dit niet. Natuurlijk kan je enkele zaken in een algemeen 

kader plaatsen. Ik heb me dan ook tot deze algemene contextualisering beperkt. Zodoende 

wordt er een algemener kader geschetst, waarin je België kan plaatsen en waarop, indien 

interesse, verdere informatie in een gepaste gecontextualiseerde literatuur kan nagegaan 

worden. 

In het tweede deel, de effectieve casus van Ronse, wordt er voor het Hospice des Pauvres 

Orphelines en het Godshuis Mollet een bepaalde volgorde gevolgd.
4
  

Eerst wordt er een genese geschetst van de instelling en wordt deze in een tijdskader 

geplaatst. Daarna gaan we dieper in op het financiële aspect van de instelling. Meer bepaald 

welke inkomsten er gegenereerd werden en welke factoren er daarbij meespeelden.              

Na het financiële aspect wordt er dieper ingegaan op de sociale en vormende opzichten van de 

instelling: Welke kinderen werden opgenomen? Wat kregen zij te eten? Hoe verliepen de 

dagtaken en het onderwijs? etc.              

Als vierde onderdeel wordt er dan dieper ingegaan op de politieke inmenging in deze 

instellingen. Wie zwaaide er met de scepter en hoe lagen de machtsverhoudingen tussen de 

verschillende - in Ronse aanwezige - autoriteiten? 

Tot slot gaan we over tot een besluitvorming en het omvattende kader waarbinnen we Ronse 

horen te schetsen. 

                                                           
4
 Wegens de ontoereikendheid van het archief van de Broeders van de Goede Werken, werd deze instelling enkel 

behandeld in verband met het godshuis Mollet, waarmee het instituut nauw was gerelateerd. 
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I. Het Sociaal-economische domein 

1. Vous-êtes riche et je suis pauvre. De sociaal-economische toestand van Ronse in de 

periode 1800-1894.
5
 

Om de economische- (en de daarmee gepaard gaande) sociale toestand van het negentiende 

eeuwse Ronse te begrijpen, horen we eerst een blik te werpen op de voornaamste sectoren die 

in deze Zuid-Oost-Vlaamse stad aanwezig waren.  

1.1 De Ronsische textielindustrie tijdens de Franse overheersing en het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden (1794-1830). 

Net zoals in vele andere Vlaamse steden en gemeenten was het in Ronse de textielindustrie 

die een grote rol speelde in de economische activiteit van de stad. Ronse had al een lange 

traditie in de lakennijverheid en de wolhandel. Vanaf de XVe eeuw schakelde men er 

langzaamaan over op de vlasnijverheid. Dit nam echter niet weg dat er nog wol werd 

verwerkt, alleen zou dit op een kleinere schaal gebeuren en kan de toename van de 

stadswelvaart die vanaf XIVe eeuw voelbaar werd, vooral aan de vlasnijverheid worden 

toegeschreven.
6
  

In het jaar IX (1800-1801) leefden er ongeveer 10 000 mensen in Ronse, waaronder zo een        

1 700 vlasspinners en 700 lijnwaadwevers. Dit maakte dat zo een 24% van de totale 

stadsbevolking in de lijnwaadnijverheid was tewerkgesteld. Niet alleen de stadsbevolking was 

ingeschakeld in de vlasindustrie, ook het omliggende platteland weefde op volle toeren. Deze 

lijnwaad werd eveneens op de markt van Ronse verkocht, wat maakte dat de gemiddelde 

lijnwaadverkoop in 1800 opliep tot zo een 20 800 stukken.
7
 Naast deze linnenverwerking was 

er in de stad eveneens sprake van een katoen- en wolindustie, al had deze niet de grote 

draagkracht als deze eerste catergorie.
8
 

Deze lijnwaadverkoop deed het geheel de Franse en de vroeg-Hollandse periode nog steeds 

goed (met uitzondering van de korte crisis van het late keizerrijk, waarna de lijnwaadverkoop 

tot 1825 weer zou toenemen). Binnen de Oost-Vlaamse lijnwaadindustrie was de positie van 

                                                           
5
 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique I (deuxième-partie). Paris, Pagnerre, 1848, p. 21. In: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf, geraadpleegd op: 

01.07.2012. 
6
 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie in de XIXde en begin XXste eeuw, Gent,  Oostvlaams verbond van 

de kringen voor geschiedenis, 1976, p. 15. En M. Portois, L’industrie textile à Renaix, Renaix, Imprimerie J. 

Torcque & Th. Laurier, p. 4. 
7
 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 18. 

8
 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 18. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_2.pdf
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Ronse eveneens zeer bevredigend. Na Gent en Aalst was ze de derde lijnwaadmarkt van de 

provincie en dit terwijl deze twee eerste markten na 1822 achteruitgingen, nam de Ronsische 

marktverkoop nog toe. Toch, de heropflakkering van de lijnwaadindustrie zou van korte duur 

blijken te zijn. Reeds op het einde van 1825 deed er zich een nieuwe crisis in de lakenmarkt 

voor, gevolgd door een val van de prijzen. Dit gevolgd door de Belgische omwenteling vijf 

jaar later en het verlies van de Nederlands-Indische afzetmarkt deed het verkoopcijfer enorm 

dalen.
9
 Deze negatieve tendens zou zich in de vroege jaren van de Belgische 

onafhankelijkheid voortzetten wat in de jaren veertig van de negentiende eeuw zou leiden tot 

de Vlaamse crisis in de linnenindustrie. 

Een andere sector in deze periode was zoals reeds vermeld, de katoenindustrie. Deze had het 

echter lastiger om in Ronse van de grond te komen, doordat de meerderheid van de bevolking 

bij het weven van linnen zweerde. Toch werden er in het begin van de negentiende eeuw 

pogingen ondernomen om deze katoenproductie een nieuwe boest te geven. In 1804 ging men 

zelfs over tot het groeperen van enkele getouwen onder één dak. Hiervoor kregen de 

gebroeders Lousbergs (uit Gent afkomstig) de kelders van het kasteel van de prins van 

Merode in bruikleen. In oktober 1804 weefden er zo een 280 wevers aan 180 getouwen.
10

 

Uitstekende resultaten werden geboekt. De vraag naar katoengaren steeg nu zo vlug dat in 

1807 een zekere Mollet een mechanische katoenspinnerij te Ronse oprichtte.
11

  

Sedert 1808 ging het echter bergaf met deze industriële activiteit. De nieuwe bedrijven waren 

immers gebouwd op een zeer zwakke financiële basis en ze bleven heel de tijd financieel 

wankel. Men bezat immers te weinig liquide middelen. De gebouwen, machines en 

grondstoffen slorpten veel geld op. Spekulaties op prijsstijgingen voor het katoen 

bemoeilijkten nog het financieel beheer. Voegen we daarbij de sluikse concurrentie van 

Engelse fabrikanten via neutrale landen toe, dan is het verstaanbaar dat deze jonge bedrijven 

hypergevoelig waren voor elke vorm van prijsfluctuatie. De prijsstijging was een gevolg van 

de blokkade die door de keizerlijke macht was opgelegd.
12

 Er dreigde een katoentekort en 

men speculeerde erop los. De katoencrisis van 1808 is dus te verklaren vanuit de 

onvoorzichtige financiële politiek van de ondernemingen en de vlugge prijsstijging.
13

 Deze 

                                                           
9
 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 20. 

10
 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 23. 

11
 M. Portois, L’industrie textile à Renaix, Renaix, Imprimerie J. Torcque & Th. Laurier, p. 8. en K. Vanbutsele, 

De Ronsese textielindustrie, p. 23. 
12

 Blokade met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland. Dit land was een grote 

katoenexporteur, ondermeer uit zijn Indische kolonies. 
13

 K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 24 en 28. 



 

 
 13 

toestand verslechterde nog met de val van het Franse imperium. Pas na de hereniging van de 

Noordelijke- en de Zuidelijke Nederlanden kwam er beterschap in deze situatie. Het Franse 

protectionisme viel wel weg en de Engelse concurrentie was bitterhard, maar de V.K.N. kon 

rekenen op een grote afzetmarkt in de Oost
14

. Toch zou de katoenindustrie nooit echt een 

hoge productiewaarde innemen. Ook na de Belgische omwenteling bleef de verwerking van 

vlas de belangrijkste textielsector van de stad.
15

 

1.2 De vlascrisis in de veertiger jaren 

De crisis in de Vlaamse vlasnijverheid was al in de late jaren dertig ingezet. De vraag naar 

Vlaams vlas verminderde in deze periode. Dit kwam enerzijds omdat het Vlaams linnen - dat 

bijvoorbeeld in het Ronsische geproduceerd werd - van mindere kwaliteit was dan het Engelse 

en het Franse. Engelse en Franse vlasopkopers kwamen in Vlaanderen het goede vlas 

wegkapen, waardoor de plaatselijke wevers het moesten stellen met vlas van minder goede 

kwaliteit.
16

 

Anderzijds werd Ronse getroffen door het feit dat de export naar grote buitenlandse 

leveranciers zoals Frankrijk, Spanje en de Duitse ruimte bemoeilijkt werd. Frankrijk had zijn 

douanetarieven in 1841 nogmaals verstrengd, waardoor de Belgische export nogmaals 

bemoeilijkt werd. Eveneens Spanje en de Duitse ruimte volgden deze trend. Zo zag België 

drie voorname afzetmarkten grotendeels verloren gaan.
17

 Dit kwam voor een land als België, 

dat grote hoeveelheden exporteerde, enorm hard aan.
18

 De crisis zorgde ervoor dat 

tienduizenden Belgische gezinnen op de rand van de bedelstraf werden gebracht.
19

 In Ronse 

was dit niet anders. Als men bedenkt dat in het arrondissement Oudenaarde rond 1846, 1 op 

de 1,8 inwoners werk vond in de textielindustrie, dit gecombineerd met de voedselcrisis van 

1845-1847, kan men zich voorstellen dat dit niet tot comfortabele situaties leidde.
20

  

De levenssituatie van de Vlaamse vlasarbeider werd dan ook met de dag onzekerder. In 1846 

beliep het werklozenaantal 18% van de Ronsische bevolking en zo een 47% van de 
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stadsbevolking was behoeftig.
21

 De landbouwcrisis in de winter van 1844-1845 had daarbij de 

tarwe- en koolzaadculturen vernietigd. In de lente van 1845 kwam daar nog eens een 

aardappelziekte bij die deze planten letterlijk deed wegrotten. Zo ging in 1845 bijna 90 % van 

de Vlaamse aardappeloogst verloren en werd de reeds verarmde bevolking nogmaals zwaar 

getroffen, zij het nu in zijn hoofdvoeding.
22

 Dit gevolgd door een gedeeltelijke mislukking 

van de rogge- en tarweoogsten in 1846 maakte dat dit de grootste Europese hongersnood was 

die Europa (tot nu toe) in vredestijd heeft gekend.  In de winter van 1846-1847 was in België 

slechts de helft van de benodigde etenswaren voorradig. De situatie was vooral kritiek in 

Oost- en West-Vlaanderen, meer bepaald in de dichtbevolkte textielregio’s (waaronder 

Ronse).
23

 De verzwakking en de gevoeligheid voor ziektes zoals tyfus en diaree duwde het 

sterftecijfer nog meer de hoogte in.
24

 Pas in de zomer van 1847 was het grootste gevaar in 

Vlaanderen geweken.
25

  

Vergeleken daarmee bleef de voedselcrisis in Ronse nog lang naslepen. De oogstcijfers lagen 

nog steeds lager dan het gewone cijfer (in casu 1843), dit toen de meerderheid van de 

Vlaamse cijfers  in  1847 weer normaliseerden. In het Ronsische moest men na het dieptepunt 

1846-1846 nog tot in 1848 wachten om een oogst te bereiken zoals in het jaar 1843.
26

 

Tijdens deze crisis was de behoefigheid toegenomen zodat 1/3 tot de helft van de 

stadbesbevolking hulpbehoevend was. In de winter van 1845-46 bereikte de behoeftigheid 

uitzonderlijk hoge cijfers, waardoor het Weldadigheidsbureel met een schuld van 9 000 frank 

zat. Maar het ergste moest nog komen. In de winter van 1846 zouden nog meer mensen om 

voedsel komen smeken, wat het voor deze instelling zo goed als onmogelijk maakte om de 

nodige noden op te vangen.
27

 Ronse leed honger en de armoede maakte deel uit van de 

dagelijkse realiteit van het midden van de negentiende eeuw.  

1.3 De industriële take-off te Ronse: 1851-1892
28

 

De stad verteerde de zware depressie van de veertiger jaren maar traag. Zowel de 

lakenverkoop als de katoenindustrie zaten in de jaren 1850-1860 nog in een verzwakte 

periode. Vooreerst speelden conjuncturele redenen daarin een rol. De algemene 
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laagconjunctuur en de Engelse financiële crisis van 1866 sloegen in op de Belgische industrie. 

De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) trof in het bijzonder de katoensector. Het aanbod 

ruw katoen dat uit de Zuidelijke staten van de V.S. zouden worden ingevoerd,werd 

bemoeilijkt. Dit had een prijsstijging tot gevolg.
29

  

Naast deze factoren van nationale en internationale draagwijdte, waren er ook de plaatselijke 

factoren die verantwoordelijk waren voor deze industriële verzwakking. Zo had Ronse weinig 

oog voor de nieuwe werktechnieken waarvoor men elders wel gewonnen was. Men bleef aan 

huisindustrie doen in plaats van te mechaniseren. Wel had men in deze stad een geëvolueerde 

vorm ingang laten vinden. Zo werden onder het toezicht van een ondernemer verschillende 

arbeiders in een textielaterlier tewerkgesteld. Deze formule, gebaseerd op de huisindustrie, 

maar reeds gekoppeld aan een zekere vorm van concentratie, was in de Ronsische 

textielsector algemeen verspreid. Doordat het op deze manier behaalde resultaat behoorlijk 

was, waren er maar weinig ondernemers die overgingen tot het inschakelen van modern 

materiaal.
30

  

We kunnen stellen dat door de crisis van de veertiger jaren de stad zo uitgeput was dat ze 

slechts met veel moeite de kracht kon opbrengen om een periode van beterschap in te gaan. 

Pas in 1867 is hiervan enigszins sprake. Dit laat zich gevoelen in een klein 

immigratieoverschot, in een gedaald behoeftigencijfer en in de nog zeer discrete doorbraak 

van andere industrietakken dan de textiel (suikerrietfabrieken, bleekpoederfabrieken, een 

cichoreifabriek en schoenmakers).
31

 Pas in de zeventiger en tachtiger jaren kende Ronse een 

regelmatige expansie, dit ondanks de Lange Depressie (1873-1896) die toch in grote mate 

over Europa en bijgevolg België heerste.  

Dat Ronse hiervan de geringe nadelen ondervond, was vooral te danken aan de manier van 

produceren. Vanaf de zeventiger jaren, waarin men te kampen had met grondstofschaarste, 

was men in Ronse begonnen met het weven van gemengde stoffen. De Ronsische fabrikanten 

trachtten aan een al te grote productiereductie te ontsnappen door als inslag van het weefsel 

wol of vlas te gebruiken. De ketting bleef evenwel katoen. Gezien de grote bijval die deze 

gemengde stoffen (die meer fantasie mogelijk maakten) oogstten, bleef men eens de 

noodsituatie voorbij was, veel dergelijke stoffen vervaardigen.
32

 De structuur van de 
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Ronsische industrie (met zijn massa handarbeiders) leende zich er gemakkelijk toe. Nog 

steeds was het klassieke patroon van een klein atelier, waar voorbereidende bewerkingen en 

apprêt geconcentreerd werden en waarvoor een groep huisarbeiders werkten, het meest 

voorkomend. De meeste fabrikanten gingen nog steeds niet over tot de mechanisatie van de 

weefgetouwen. Daarbij waren de mechanische weefgetouwen nog niet op punt gesteld om 

met verschillende draadsoorten (die ieder hun eigen kenmerken bezaten) te weven. Alleen het 

handweven kon dit aan. Aangezien deze huisindustrie in Ronse rijkelijk was 

vertegenwoordigd, was het geen enkel probleem om deze gemengde stoffen te fabriceren.
33

 

Helemaal ontsnapte Ronse wel niet aan de crisis of de Lange depressie. Vooral op het einde 

van de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig van de negentiende eeuw moesten 

enkele frabrikanten het bijltje neerleggen. Er was een lichte inzinking in de Ronsische 

demografie merkbaar en de Nationale Bank verdisconteerde merkelijk minder (in 1875 voor 

24 miljoen frank, in 1880 voor 15 miljoen). Maar in 1882 was deze crisis voor het Ronsische 

voorbij.
34

 

Vanaf 1870 merken we in Ronse een gewijzigde demografische situatie op. Het groeiritme 

van de Ronsische bevolking werd vooral bepaald door een jaarlijks geboorteoverschot dat een 

gemiddelde van 124 haalde. Het immigratieoverschot, uitzonderlijk negatief, haalde jaarlijks 

een gemiddelde van 99. Voor de bevolkingstoename was vooral het gestegen 

geboorteoverschot verantwoordelijk en pas in de tweede plaats de externe dynamiek.
35

 Het 

lijkt erop dat de sociale situatie van bevolking erop vooruit was gegaan. Andere indicatoren 

zoals de cijfers van het aantal behoeftigen en het verbruik van edelere graansoorten wijzen in 

dezelfde richting.
36
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  Aantal behoeftigen binnen de Ronsische bevolking: 

jaar  bevolking  behoeftigen 

1868  12 128   3 049 

1872  13 330   1 281 

1880  14 370   1 274 

1890  16 912   1 190 

Verbruik van graansoorten (procentueel uitgedrukt): 

jaar  tarwe  mengkoren  rogge  haver 

1871  57  28   5  9 

1880  63  13   10  14 

1890  74  0,4   9  16 

In: K. Vanbutsele, De Ronsese textielindustrie, p. 63 en 69.  
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Na 1890 nam de Ronsische textielindustrie een belangrijke uitbreiding. Meer en meer stapte 

men over naar de mechanisatie van de weverijen, al zou de huisnijverheid nog niet meteen 

verdwijnen. Ze werd zelfs in de fabriekscultuur ingeschakeld. Indien er teveel werk was, 

konden de huiswevers eventueel in de bedrijvigheden worden ingeschakeld. Ronse dat zich 

toespitste op fantasieartikelen beleefde in deze dagen een economische bloei. De industrie 

boemde, in de perdiode 1896-1913 kwamen er maar liefst 21 mechanische weverijen van de 

grond.
37

 

Toch moeten we er ons van bewust zijn dat ook in deze tijden van economische voorspoed, de 

gewone arbeider het soms hard te verduren had. De eerste grote sociale hervormingen 

kwamen pas eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de negentiende eeuw tot stand. Maar 

dan nog was er nog veel werk om tot eerlijke arbeidsvoorwaarden te komen. 
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II. Conceptualisering en definiëring 

Armoede, hulpbehoevendheid en invaliditeit zijn fenomenen die in alle tijden en overal ter 

wereld voorkomen. Als sociaalvoelend wezen heeft de mens doorheen zijn verleden getracht 

om dit leed (gedeeltelijk) op te vangen. Soms gedwarsboomd in zijn middelen maar gesterkt 

door de wil om anderen te helpen, ontstonden er doorheen de tijd verschillende vormen van 

hulpverlening die elk op hun eigen manier een bepaalde tekortkoming trachtten te verlichten. 

Voor het grote deel van de negentiende eeuw (als de periode waarover deze masterproef 

handelt)  kunnen we stellen dat de liefdadigheid in het gebied dat vandaag de dag België is, 

een dubbele aangelegenheid was. Daarmee bedoel ik dat er zowel vanuit overheidswege als 

door privé-initiatief aan weldadigheid gedaan werd.  

De Belgische constitutie garandeerde namelijk een volledige vrijheid van vereniging. Sinds 

het ontstaan van ons land in 1830 zijn er dan ook tal van organisaties, zowel religieuze als 

seculiere, die van dit gegeven gebruik hebben gemaakt en die inspanningen hebben geleverd 

ter verlichting van de armoede en de ellende. De ene door het oprichten van godshuizen, de 

andere door het onderhouden van werkscholen, crèches-écoles gardiennes, etc.
38

 De openbare 

liefdadigheid die naast dit particuliere inititatief als een tweede speler van de weldadigheid 

geldt, wordt door de overheid bewerkstelligd.
39

 Deze twee spelers zijn tot vandaag de dag in 

het veld van de weldadigheid aanwezig. De private onder de vorm van V.Z.W.’s, de overheid 

onder de vorm van het O.C.M.W. Om een beeld te krijgen van hoe deze twee vormen van 

weldadigheid zijn ontstaan en hoe ze in de negentiende eeuw gereguleerd werden, is het 

handig dat we terug gaan naar de principes waarop deze vormen zijn gestoeld. 

1. Openbare onderstand en private liefdadigheid 

1.1 De zorg voor hulpbehoevenden onder het Franse regime 

Frankrijk onderging op het einde van de achttiende eeuw, met het omverwerpen van het Huis 

Bourbon en de omzetting van het land van een monarchie naar een republikeinse structuur, 

een reeks grote veranderingen. Het ideeëngoed, dat zich met de komst van dit nieuwe regime 

wist te vestigen, had een totaal andere visie over hoe de staat, de samenleving en de politiek 

georganiseerd dienden te worden. Het spreekt voor zich dat de aanwezige revolutionaire 
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krachten in dit grote, centraal-Europese land niet enkel een impact hadden op Frankrijk zelf, 

maar eveneens op grote delen van het continent.  

De Oostenrijkse Nederlanden, als directe buur van Frankrijk en een gebied waarmee het land 

een sterke communicatie onderhield, ondervond als één van de eersten de gevolgen van deze 

politieke omschakeling. Niet voor niets zegt men wel eens: “Als het in Parijs regent, begint 

het in Brussel te druppelen.” Al kunnen we in deze periode niet echt meer van druppelen 

spreken, maar is stortregenen een preferabeler woordgebruik. 

De expansieplannen van Frankrijk richting het noorden werden door het republikeinse gezag   

(in tegenstelling tot verscheidene andere kenmerken van het vorige regime) niet van tafel 

geveegd. Op 6 november 1792 versloegen de Franse revolutionaire troepen met de slag bij 

Jemappes voor een eerste maal de Oostenrijkers, waardoor de Oostenrijkse Nederlanden 

onder Frans gezag werden geplaatst. Met de nederlaag bij Neerwinden een jaar later, moest 

Frankrijk dit recent verworven gebied terug aan de Oostenrijkers prijsgeven. Pas in 1794, met 

de slag bij Fleurus kwam het gebied van de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en de 

enclaves toebehorende aan het Prinsbisdom Luik terug onder Frans gezag. Dit bleef zo tot 

1814.
40

 De gevolgen hiervan lieten zich redelijk snel in deze Zuidelijke Nederlanden voelen. 

Zodoende ook op het vlak van de hulpverlening en de zorg voor hulpbehoeftigen. 

1.1.1 De centralisatie van de weldadigheid onder het Frans Revolutionair bestuur. 

Algemeen gesteld is de assistance publique of de openbare onderstand een formatie van de 

idealen van de Franse Revolutie.
41

 In het Ancien Régime stonden de instellingen voor de 

armenzorg, meer bepaald de armentafels, armendissen, tafels van de Heilige Geest en 

lekeninitiatieven onder de controle van de stadsmagistraat. Het waren burgerlijke instellingen, 

die geen direct verband hadden met het kerkelijke parochiewezen, maar die wel parochiaal 

georganiseerd waren. Zij bestonden dankzij giften, hoofdzakelijk onder de vorm van legaten 

en stichtingen. Vele schenkingen gebeurden testamentair en met het oog op het zielenheil van 

de schenker. Het is niet verbazingwekkend dat de geestelijkheid hierop wist in te spelen en zo 

een grote invloed had op de hulpverlening, de aanwijzing van de behoeftigen en op het beheer 

van de middelen. Hoewel reeds tijdens het Oostenrijks bewind een zekere vorm van 
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laïcisering plaatsgreep, kan men toch stellen dat tot de Franse Revolutie de armenzorg voor 

het grootste deel in handen was van het kerkelijk caritatief liefdadigheidswerk.
42

 

In 1789, onder invloed van de laïciserende en antiklerikale krachten die bij het uitbreken van 

de Franse Revolutie opborrelden, veranderde deze situatie.
43

 De autoriteiten, geconfronteerd 

met dit systeem van de traditionele hulpverlening waarbij bepaalde territoria en bepaalde 

groepen van armen bevoordeeld werden, ervoeren het als hun plicht om hun armlastige 

burgers op een gelijke manier bijstand te verlenen. Meer zelfs, men aanzag het als een 

exclusief recht van de natie om deze steun aan zijn burgers te bezorgen.
44

 De Assemblée 

wilde een manier vinden om deze armenzorg uit de kluwen van de kerkelijke overheersing te 

halen, en het tot op een (door de staat georganiseerd) nationaal niveau op te tillen. 

Een eerste stap in die richting werd bij het deceet van 4-6 augustus 1789 ingezet. Hierbij 

schafte de Nationale Vergadering het feodaal stelsel, de heerlijke rechtspraak, de tienden, de 

koopbaarheid van diensten en alle privileges van octrooien, met uitzondering van diegene ter 

verlichting van de armen, hospitalen e.a. af.
45

 Een drietal maanden later, op 2-4 november 

1789, stemde het met 568 stemmen tegen 346  (met 40 onthoudingen) het decreet goed waarin 

de kerkelijke eigendommen ter beschikking van de natie werden geplaatst. Dit ten voordele 

van het soulagement des pauvres.
46

 Tot een echte nationalisatie van de goederen ging men 

nog niet over. Niet goed wetende welke impact deze decreten met zich zouden meebrengen, 

waren de revolutionairen nog wat afwachtend tegenover nog hardere maatregelen aan het 

adres van de Kerk. Men plaatste de Kerkelijke goederen onder de bescherming van de Franse 

vorst, die eerder als een verzinnebeelding van het oude regime, dan als een effectieve 

machtuitoefenende autoriteit moet worden aanzien. Zo zou men de rust wat proberen te 

bewaren. Toch brak met de invoering van deze decreten een tijdperk van grote hervormingen 

aan. Elke vorm van private- en kerkelijke liefdadigheid werd geweerd en de bijstand werd 

genationaliseerd  en gecentraliseerd.
47
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Om deze herstructurering in goede banen te leiden besloot de Constituante om over te gaan tot 

de oprichting van een Comité de mendicité of een Comité voor de bestrijding van de bedelarij. 

Het werd belast met de uitwerking van hervormingen in de liefdadigheidsinstellingen. Het 

Comité begon zijn werkzaamheden op 2 februari 1790 en schreef zeven rapporten uit. Het 

was voorstander van centralisatie en pleitte voor de nationalisatie van alle hospitaalgoederen 

en voor de oprichting van een steunfonds dat zou voorzien in alle vormen van onderstand. De 

oude liefdadigheisburelen zouden worden opgeheven. Op lokaler niveau wensten zij 

departementale en arrondissementele besturen, die verantwoordelijk zouden zijn voor de 

instellingen van onderstand, maar die de uitvoering zouden overdragen aan een agence ou 

conseil de secours. Verder stelde het Comité nog enkele preventieve maatregelen voor ter 

bestrijding van de armoede (o.a. spaaracties), recht op onderstand voor behoeftigen, hulp aan 

zieken, kinderen, bejaarden en gehandicapten, hulp aan gezonde behoeftigen door 

werkverschaffing en de strijd tegen de bedelarij.
48

 

De Constituante zette in navolging van de voorstellen van het Comité in de grondwet van 3-

14 september 1791 de principes uiteen die een gecentraliseerde organisatie van de openbare 

weldadigheid voorzag.
49

 Het Comité van de Constituante bundelde al hun eisen in drie 

principes samen. Ten eerste zou er worden overgegaan tot de nationalisatie van de goederen 

van de godshuizen en hospitalen. Ten tweede zouden deze instellingen worden opgeheven en 

zou men er openbare diensten van maken die onderhouden zouden worden door hun vroegere 

inkomsten (en de tekorten) aangevuld met inkomsten van de schatkist. Ten derde gaf men de 

voorkeur aan een uitgebreid stelsel van hulpverlening aan huis.
50

  

Onder het nationale niveau zou men de armenzorg - zoals reeds aangehaald - tot het 

departementale en kantonale niveau vertakken.
51

 De nationale overheid zou op de begroting 

een jaarlijks bedrag inschrijven dat voor de bestrijding van de armoede moest gelden. 

Vervolgens wees de wetgever aan de verschillende departementen een bepaald bedrag toe dat 

als nodig geacht werd om aan de noden van de armen te voldoen. Deze verdeling werd 

opgesteld in verhouding met de lonen in de verschillende departementen en in omgekeerde 

verhouding tot de populatie belastingsbetalers. Via de departementen werd dit dan verder 
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verdeeld over de kantons en de municipalités des cantons. Op het lokale niveau van het 

kanton was er het agence cantonalle  dat verantwoordelijk was voor de verdere coördinatie.
52

  

Ook in de grondwet van 24 juni 1793 werd elke vorm van particuliere hulp, die rechtstreeks 

(via directe gelden of in natura) verleend werd, verboden en moest deze via het kantonale 

hulpfonds georganiseerd worden.
53

 De rol die aan de private liefdadigheid toegeschreven 

werd, was er één als volgt: « S’insinuer dans les détails, pénétrer dans le recoin obscur de 

l’étroit réduit du pauvre qui dérobe sa misère aux regards publics, lui ouvrir sa bourse et son 

cœur, gagner sa confiance, lui prodiguer enfin les soulagements physiques et, ce qui est bien 

préférable encore, les soins affectueux. »
54

  Elke vorm van morele hulp was welkom, zolang 

de particuliere persoon zich niet met de financiële en organisatorische kant inliet, was er geen 

enkel probleem.  

Net zoals de grondwet van 1793 hield dit systeem van openbare onderstand evenwel niet lang 

stand.
55

 Het enige onmiddellijke resultaat van deze hervorming was een vermindering van het 

ziekenhuispatrimonium. De onroerende bezittingen werden genationaliseerd krachtens de wet 

van 23 messidor jaar II (11 juli 1794), die het actief en het passief van hospitalen, 

armenhuizen, enz. samenvoegde.
56

 Dit decreet was theoretisch van kracht tot de wet van 16 

vendémiaire jaar V (7 oktober 1796) die de burgerlijke godshuizen het genot van hun 

goederen liet en de manier vastlegde waarop zij zouden worden bestuurd. Op 9 fructidor jaar 

III (26 augustus 1795) besloot de Conventie tot de verkoop van de hospitaalgoederen en bij 

decreet van 2 brumaire jaar IV (24 oktober 1795) gaf zij aan de oude instellingen van 

weldadigheid het recht terug over de inkomsten van niet ontvreemde goederen.
57

 Nog voor 1 

vendémiaire jaar III (22 september 1794) maakte de fiscus zich meester van de titels en 

renten, schuldvorderingsstaten, enz. van de hospitalen. Hierdoor kwamen deze instellingen in 

financiële problemen. Velen dienden onmiddellijk te sluiten. Overal rezen klachten en 

protesten. Op 9 fructidor jaar III (26 augustus 1795) had de Conventie al gedecreteerd dat de 

verkoop van de bezittingen van de godshuizen voor ouderlingen, zieken, kinderen, 

bijstandshuizen en andere instellingen werden opgeschort. En bij decreet van 2 brumaire jaar 

IV (24 oktober 1795) stelde ze elke particuliere instelling voorlopig opnieuw in het bezit van 
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de vroegere eigendommen. De bepalingen betreffende het beheer en ontvangst van inkomsten 

van de instellingen van weldadigheid werden opgeheven. Men had geleerd dat het verlichten 

van de arme op een algemene manier ten laste van de staat onmogelijk was, maar dat dit 

diende te gebeuren op de plaats zelf van zijn domicilie en ten laste van de gemeenten.
58

 

1.1.2 Ci-avant Belgique onder de Franse wetgeving
59

 

Door de Franse annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en de enclaves behorende tot het  

prinsbisdom Luik werd de armenzorg in deze gebieden grondig gereorganiseerd. Al moeten 

we wel stellen dat in de periode van de tijdelijke annexatie van de Franse Republiek de Franse 

wetten maar een beperkte invloed op het sociale domein uitoefenden. Aanvankelijk zou de 

grondwet van 3 september 1791 ingevoerd worden, al werd deze nooit echt uitgewerkt. De 

wetten van 19 maart 1793 en 23 messidor jaar II (11 juli 1794) betreffende de nationalisering 

van het weldadigheidspatrimonium werden eveneens in deze streken niet gepubliceerd. Alleen 

kerkelijke liefdadigheidsinstellingen en armenadministraties, die gehecht waren aan 

corporaties, zagen zich van hun bezittingen beroofd door de secularisatie- en 

nationalisatiemaatregelen van de Conventie.
60

 Pas na het besluit van de Vertegenwoordigers 

van het Volk op 17 nivôse jaar III (6 januari 1795) werd beslist dat alle bestaande wetten in de 

veroverde gebieden van kracht zouden zijn.
61

 

Het besluit van 1 germinal jaar III (21 maart 1795) regelde dan ook definitief het stelsel van 

bijstand voor België, conform aan de aan Frankrijk geldende principes. De municipaliteiten 

werden belast met de administratie en de verdeling van de bijstand, zowel van de middelen 

die waren toegekend door de Vertegenwoordigers van het Volk als van de middelen die 

voortkwamen uit de inkomsten van de armentafels, godshuizen en andere bestaande 

instellingen van weldadigheid in hun gemeente. De bestuurders van deze instellingen waren 

volgens de wet ondergeschikt aan de municipaliteiten. Zij handelden enkel als 

commissarissen ervan. Zij waren aan de  leiding en het toezicht van de municipaliteiten 

onderhevig en ze hoorden hen ook de rekeningen toe te sturen ter controle.
62

  

Een echte totale omschakeling kwam er in onze gebieden pas na 1 oktober 1795 toen de 

Zuidelijke Nederlanden bij de Franse republiek als departementen werden ingelijfd. Met de 
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invoering van de grondwet van het jaar III publiceerden  de Vertegenwoordigers van het Volk 

ook in deze gebieden de voornaamste wetten, in het bijzonder de decreten van 14 en 22 

december 1789 en van 10 vendémiaire jaar IV (2 oktober 1795) op de hiërarchie van de 

hospitaalautoriteiten. Het onmiddellijke beheer van de liefdadige gestichten werd 

toevertrouwd aan gemeentelijke lichamen.
63

 

Ondanks het feit dat de armenzorg al tot het gemeentelijke niveau geplaatst was, mogen we 

stellen dat zowel de Wetgevende Vergadering als de Nationale Conventie op het gebied van 

armenzorg weinig definitiefs gepresteerd hadden. Onderhevig aan kinderziektes en het 

ontbreken van specifieke gereguleerde gemeentelijke organen, was het pas onder het 

Directoire (2 november 1795 – 9 november 1799) dat er een evenwichtige en stabiele 

wetgeving tot stand kwam. Het was onder dit bestuur dat een definitieve organisatie van de 

openbare onderstand werd gerealiseerd.
64

 

1.1.3 Het Directoire en de oprichting van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en 

het Bureel van Weldadigheid 

In 1796 trad de organisatie van de openbare weldadigheid in een nieuwe fase. Het Frans 

nationaal bestuur wilde het monopolie inzake de wettelijke liefdadigheid kwijt. Door de 

stemming van de Raad van Vijfhonderd werd het voorstel om de organisatie van de openbare 

onderstand en de burgerlijke godshuizen te organiseren, goedgekeurd. De liefdadige rol van 

de gemeentelijke organismen tijdens het Ancien Régime en ten tijde van de eerste jaren van 

de Revolutie werden op deze manier officieel erkend en de nationale onderstand definitief 

afgezworen.
65

 De organisatie van de openbare hulpverlening werd het voortvloeisel van twee 

belangrijke decreten van de Franse wetgeving. Meer bepaald de wet van 16 vendémiaire jaar 

V (7 oktober 1796) die de organisatie van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen of la 

Commission des Hospices Civils reguleerde en de wet van 7 frimaire jaar V (27 november 

1796), die de organisatie van de Burelen van Weldadigheid of les Bureaux de Bienfaisance op 

zich nam.
66

  

De Commissies van Burgerlijke Godshuizen (C.B.G.) werden gevormd door de vereniging 

van alle godshuizen, hospitalen en liefdadigheidstehuizen gelegen in eenzelfde kanton of in 

eenzelfde gemeente. Ze werden met andere woorden opgericht door het alliëren van de 
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instellingen die bevoegd waren voor de opvang van behoeftigen in tehuizen.
67

 Dit wil zeggen 

dat de godshuizen gereserveerd werden voor personen die door hun te jonge leeftijd, hun 

handicap of hun ouderdom (ouderlingen, gebrekkigen en ongeneselijke zieken) niet in staat 

waren om thuis hulp te ontvangen (daar dit toch een zekere zelfredzaamheid impliceert). Zij 

werden door de Commissie van Burgerlijke Godshuizen in een tehuis, een godshuis genoemd, 

geplaatst. Aan de godshuizen werden de weeshuizen gehecht, die voorbehouden waren voor 

verlaten kinderen, vondelingen en wezen die er onderhoud kregen tot de leeftijd waarop zij 

een beroep konden uitoefenen.
68

  

De Burelen van Weldadigheid (B.W.) daarentegen verleenden hulp bij de mensen thuis.
69

 

Deze secours à domicile kon bestaan uit zaken die in natura geleverd werden: zoals kleren, 

brood, aardappelen, beddegoed, medicijnen maar ook onder de vorm van geld.
70

        

Op deze manier ontstond er een geïnstitutionaliseerd onderscheid tussen de onderstand "thuis" 

en de onderstand in een "tehuis".
71

  

De oprichting van een Bureel van Weldadigheid was verplicht en werd zodoende in elke 

gemeente opgericht, dit terwijl de oprichting van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen 

vrijblijvend was. Alleen als er in de gemeente werk werd gemaakt van een tehuis voor 

openbare liefdadigheid, die door de Commissie van Burgerlijke Godshuizen kon worden 

beheerd, werd dergelijke instelling opgericht.
72

 In de landelijke gemeenten, die geen 

godshuizen hadden, was het Bureel van Weldadigheid bevoegd voor de medische zorg van de 

behoeftigen, de plaatsing van gehandicapte mensen, ouderlingen, wezen, vondelingen, etc.
73

 

In de gemeenten waar dit het geval was, werden ouderlingen, wezen, gevonden en verlaten 

kinderen (vooral) bij landbouwers uitbesteed.
74

   

1.1.4 Tegemoetkomingen aan de private liefdadigheid 

De middelen, die deze twee instellingen in sommige steden en gemeenten wisten te 

genereerden, waren dikwijls alles behalve voldoende om de noden van de armen op te 

vangen. De overheid deed enkele besluiten ter verhoging van de inkomsten, waaronder de wet 

                                                           
67

 G. Vercauteren,  Zo ziek, zo oud en zo alleen. De uitbesteding van behoeftige ouderen in en om Antwerpen. In: 

Bijdragen tot de geschiedenis, 2004, 87,  p. 441. 
68

  J. Verschaeren, Burgerlijke Godshuizen, Burelen van Weldadigheid, p.41. 
69

 H. Velghe,  La protection de l’enfance en Belgique, dl. 1, p. 32. 
70

 E. Ducpetiaux,  Institutions de bienfaisance de la Belgique, p. 2. 
71

 G. Vercauteren, Zo ziek, zo oud en zo alleen, p. 441. 
72

 H. Velghe, La protection de l’enfance en Belgique, dl. 1, p. 32. 
73

 E. Ducpetiaux, Institutions de bienfaisance de la Belgique,p. 22 
74

 E. Ducpetiaux Institutions de bienfaisance de la Belgique, p. 22. 



 

 
 26 

van 12 september 1806, die toestond om ten behoeve van deze twee instellingen in de kerken 

collectes op te halen.
75

 De noden waren echter veel hoger dan deze specifieke aalmoezen, 

waardoor de overheden  zich genoodzaakt zagen om andere inkomstenbronnen aan te wenden. 

Daarvoor keken de overheden (terug) in de richting van de paticuliere weldoener. Om de 

particulieren aan te sporen om tot grotere donnaties en schenkingen over te gaan, was de 

overheid bereid om tot de nodige nieuwe consessies over te gaan ten behoeve van de 

inmenging van de particulieren in de openbare weldadigheid. De eerste voorzichtige besluiten 

werden genomen om de schenkers bepaalde inzage te verlenen in verband met wat er met hun 

geschonken kapitaal zou gebeuren. Eveneens mochten zij hun stem laten horen indien zij niet 

tevreden waren met hoe het geschonken kapitaal werd gebruikt. Echt diepgaande 

hervormingen waren dit wel niet. Het effectieve beslissingsrecht bleef in handen van de 

besturen van de C.B.G. en de B.W., al begon men te beseffen dat men de charitatieve daad 

van de schenking en de controle op wat er verder met deze schenking gebeurde, maar moeilijk 

uit elkaar kon trekken. Eveneens begon men van overheidswege de charitatieve donor weer in 

een positiever daglicht te plaatsen. Dit blijkt ondermeer uit het rapport van 24 fructidor jaar 

XIII (11 september 1805): 

« La loi a tout pouvoir pour protéger les établissements utiles, mais ce n’est pas la loi 

qui leur donne la vie. Ils reçoivent du fondateur qui les crée, ils la conservent par 

l’esprit que ce fondateur leur a communiqué. »
76

 en « que ce serait mal connaître le 

cœur humain que de l'empêcher de respirer librement dans les choses que la loi peut 

protéger, mais que le sentiment commande. L’office des magistrats est de veiller sur 

les devoirs éventuels du citoyen; mais dans les œuvres de surérogation il faut laisser 

une grande latitude au libre arbitre. »
77

  

Iets later stond de wet van 31 juli 1806 de stichters het recht toe om deel te nemen aan de 

administraties van de instellingen, die ze oprichtten.
78

 Zodoende merkt men op dat de staat 

langzaam maar zeker toedracht zocht tot de particulieren en hun liefdadigheid. Eenzelfde 

richting ging de staat uit met de tegemoetkomingen aan het adres van de religieuze 

organisaties, als grote medespeler op het vlak van de (private) weldadigheid. 
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Daar de Franse wetgeving in de vroege jaren van de negentiende eeuw nog een kleine 

kruistocht aanging tegenover de Pères de la Foi en andere jezuïetenassociaties, stond graaf de 

Portalis als Ministre des Cultes et de l’Intérieur wel bekend als een voorstander van het 

behoud van de hospitaalzusters. Voor hem mochten alle religieuze organisaties afgeschaft 

worden, behalve de zusters van Liefde, de Hospitaalzusters, de zusters van Sint-Thomas,  de 

zusters van Sint-Charles en de sœurs Vatelottes.
79

 Deze congregaties lieten zich in met de 

zorg van zieken en andere hulpbehoevenden. Het decreet van 30 september 1807 voorzag 

voor hen een periode van zes maand waarbinnen zij hun statuten aan de overheid dienden 

voor te leggen, waarna zij een autorisatie konden ontvangen. Zoniet werden zij afgeschaft.
80

  

De benoeming van de moeder van Napoleon, die door het decreet van 2 germinal jaar XIII (23 

maart 1805) benoemd werd tot de beschermster van de zusters van Liefde en de 

Hospitaalzusters, betekende voor deze religieuze ordes een enorme aanmoediging. In de 

periode 1807-1808 werden er zo verschillende autorisaties toegekend.
81

  

Zo zien we dat de Franse overheid wel bereid was om bepaalde religieuze organisaties 

bestaansrecht te verlenen, zolang dat zij zich maar inspanden voor de weldadigheid. 

Zodoende ging men over tot een periode waarin er meer aanspraak werd gemaakt op de 

vrijheid van de oprichters en de private ondernemingen en een minder strikte specialisatie van 

diensten toevertrouwd werd aan de officiële instellingen.
82

 

1.2 Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (V.K.N.) 1815 – 1830 

Het vallen van het Franse keizerrijk en de inrichting van het V.K.N. bracht op het vlak van de 

weldadigheid geen grote breuk met het vorige regime teweeg. De nieuwe bewindvoerders 

stelden zich grotendeels tevreden met het handhaven van de bestaande wetten en instellingen 

uit de Franse periode. De grondwet van 1815 voorzag dat de weldadigheidsinstellingen en de 

opvoeding en verzorging van armen een prioriteiten van de regering bleef. De eerste zorg 

bestond erin om de organisatie van de openbare liefdadigheid in overeenstemming te brengen 

met deze grondwet.
83

  

Ook op het vlak van de religieuze instellingen en hun rol in de weldadigheid zijn er eveneens 

weinig verschillen met de Franse wetgeving op te merken. De Hollandse periode werd 
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gekenmerkt door een in het gareel houden van de religieuze congregaties. Eveneens werden 

de contemplatieve congregaties via de wetgeving zoveel mogelijk geweerd.
84

 

1.3 Vadertje staat en zustertje privaat. Een veranderende wisselwerking tussen de 

openbare- en private weldadigheid na de Belgische onafhankelijkheid 

1.3.1 De openbare weldadigheid 

De revolutie van 1830 wijzigde de wetgeving op de openbare liefdadigheid niet. De Belgische 

grondwet bevat dan ook geen enkele bepaling over deze materie. Indien we informatie 

wensen omtrent de openbare weldadigheid, horen we de gemeentewet van 1836 ter hand te 

nemen. 

De gemeentewet van 30 maart 1836 stelde de oprichting van de burgerlijke godshuizen (zoals 

dit bij de Franse besluitvorming het geval was) niet verplicht. Zij eiste alleen dat in iedere 

gemeente een weldadigheidsbureel tot stand kwam. In het merendeel (zeven op de acht) van 

de Belgische gemeenten bestond er dan ook geen Commissie van Burgerlijke Godshuizen.
85

 

Daar gelastte het Bureel van Weldadigheid zich met de taken van de liefdadigheid, zowel in 

godshuizen als de hulp aan huis.
86

 Het schepencollege oefende nog steeds toezicht uit op de 

godshuizen en weldadigheidsburelen en waakte erover dat men niet afweek van de wil van de 

stichters. De gemeenteraad keurde bovendien de door de commissies uitgevaardigde 

reglementen goed.
87

 

Zowel het B.W. als de C.B.G. werden door zo een commissie van vijf leden bestuurd. Ook het 

benoemingsrecht van de leden van deze twee commissies bleef onder de bevoegdheid van de 

gemeenteraden. Op twee dubbele kandidatenlijsten, de ene voorgesteld door het bestuur van 

de instelling en de andere door het college van de burgemeester en de schepenen werden zij 

verkozen.
88

 Bij het keizerlijk decreet van 7 germinal jaar XIII (28 maart 1805) werd beslist 

dat er jaarlijks één vijfde van de leden van de commissie diende te worden verwisseld.
89

 Deze 

commissies waren tot 1854 uitsluitend door burgerlijke en adellijke commissarissen 
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geadministreerd.
90

 Daarnaast gaf de gemeentewet van 1836 de burgemeester het recht om de 

vergaderingen van de commissies bij te wonen en voor te zitten. Eveneens kreeg hij 

stemrecht.
91

  

Om de drie maanden moest de boekhouder aan de gehele commissie verantwoording 

afleggen. Deze zou op haar beurt de rekeningen doorsturen naar het gemeentebestuur, die het 

dan weer (vergezeld met een advies ter goedkeuring) aan de departementale overheid  zou 

voorleggen.
92

 Op het domein van de openbare armenzorg zouden de door Frankrijk 

geïmporteerde gemeentelijke instellingen tot 1894 blijven bestaan en zelfs tot op vandaag het 

institutionele uitzicht van de openbare armenzorg bepalen. Het organisatorische stramien van 

de steunverlening bleef dus gedurende de negentiende eeuw grotendeelds onveranderd.  

In 1854 had de toenmalige minister van Justitie, Ch. Faider wel een wetsontwerp neergelegd 

waarbij het systeem uit Frankrijk, dat reeds in Leuven en Brussel in voege was - meer bepaald 

dat zowel de Burgelijke Godshuizen als de Burelen van Weldadigheid door één commissie 

zouden worden beheerd - algemeen te maken.
93

 De twee organen zouden wel hun 

afzonderlijke begrotingen en rekeningen behouden en het zou niet toegelaten zijn dat de ene 

de andere bijsprong om de tekorten te dichten. Dit stelsel bracht in beide steden positieve 

resultaten op. Echter kwam van deze voornemens niets in huis.
94

 

Pas met de wet van 27 oktober 1891 was de eerste Belgische wetgeving omtrent de 

organisatie van de openbare armenzorg een feit, doch zij liet de bestaande instellingen van de 

Franse Revolutie nagenoeg onaangetast. Pas in 1895 zou er door de regering een Koninklijke 

Commissie op poten worden gezet die belast werd met de hervorming van de openbare 

weldadigheid. Haar werkzaamheden werden stopgezet in 1900 zonder invoering van een 

nieuwe wet. Het zou nog tot 1920 duren eer op basis van dit rapport een wetsvoorstel werd 

ingediend. Uiteindelijk zou (pas) de wet van 10 maart 1925 de Commissie van Openbare 

Onderstand (C.O.O.) in het leven roepen, die een grootschalige hervorming van de openbare 

onderstand bewerkstelligde.
95
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1.3.2. De private liefdadigheid 

Eén van de eerste tegemoetkomingen van de Belgische omwenteling van 1830 aan het adres 

van de verenigingen (en zodoende ook de religieuze organen) was de bekendmaking van de 

vrijheid van vereniging. In Artikel één van de grondwet lezen we: “Il est permis aux citoyens 

de s’associer, comme ils l’entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, 

littéraire, industriel ou commercial”.
96

 Diezelfde grondwet benadrukte echter dat deze 

verenigingen niet als rechtspersonen erkend werden. Verder konden deze verenigingen geen 

gratis of betalende overname doen, mits de speciale toestemming van de legislative macht.
97

 

De wetgeving bleef gedurende de hele negentiende eeuw moeilijk doen omtrent het al dan 

niet verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de (religieuze) organisaties. Pas in 1921 

zouden ze deze verkrijgen.
98

 Toch merken we op dat ondanks het niet bezitten van 

rechtspersoonlijkheid (maar gebruikmakend van andere vormen van testamentaire 

overdrachten, zoals de aankoop in mede-eigendom en de overlevingsclausule) de religieuze 

congregaties van deze vrijheid van vereniging maar al te gewillig gebruik hebben gemaakt en 

men in de negentiende eeuwse België van een ware religieuze renaissance kan spreken
99

. Een 

renaissance die zich eveneens zou laten voelen op het vlak van de weldadigheid. 
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2.  De negentiende eeuw en de (vrouwelijke) religieuze heropleving 

2.1 Een empire by invitation
100

 

Zoals reeds aangehaald, waren het voor de onafhankelijkheid van België, de overheden, die 

op elke mogelijke manier probeerden te voorkomen dat de religieuze congregaties het teveel 

naar hun zin zouden krijgen, zodat er zich op die manier (op grote schaal) een religieuze 

heropleving zou voordoen. Het was pas na de Belgische omwenteling van 1830 dat het aantal 

religieuzen enorm de hoogte inging. Na de belangrijke rol die de Kerk had gespeeld in het 

vezet tegen Willem I en zijn regime, was het gevoel dat het katholicisme een deel was van de 

Belgische identiteit sterk toegenomen.
101

 Op de vooravond van de Belgische revolutie waren 

er in de Zuidelijke Nederlanden zo een 3 000 religieuzen. In 1856 was dit aantal al 

toegenomen tot 13 036. Daarmee oversteeg zij in aantal de 12 000 religieuzen van op het 

einde van het Ancien Régime.
102

 Toch was er sinds het einde van het Ancien Régime en het 

midden van de negentiende eeuw veel veranderd, wat maakt dat we aan deze “heropleving” 

bepaalde specifieke kenmerken horen toe te schrijven. 

Een eerste kenmerk was dat deze heropleving in grotere mate als een vrouwenfenomeen hoort 

aanzien te worden. Gebaseerd op de resultaten van de volkstellingen, besluiten we dat de 

mannelijke religieuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw nooit meer dan twintig 

procent van de totale religieuze bevolking uitmaakte. Tegen het einde van deze eeuw zou hun 

aantal zelfs tot 16 procent dalen.
103

  

Het tweede kenmerk van deze heropleving was dat het vooral ging over vrouwelijke 

religieuzen die betrokken waren in het onderwijs, de gezondheidszorg en de weldadigheid. De 

contemplatieve religieuze organisaties waren tegenover de actieve congregaties numeriek 
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sterk in de minderheid.
104

 Dit fenomeen was door het Franse en Hollandse beleid in gang 

gezet, maar bleef het zich eveneens na de onafhankelijkheid doorzetten.
105

 Minder dan één op 

de tien vrouwelijke religieuze congregaties leefde volgens een puur contemplatieve 

normering. Juist iets meer dan 50 procent van alle zusters was actief in het onderwijs en zo 

een ruwe 40 procent in de gezondheidzorg en de liefdadigheid. In deze laatste categorie had 

de helft van de zusters eveneens een armenschool onder hun bevoegdheid.
106

 

 Het derde karakterisitieke kenmerk van deze religieuze heropleving was de sterke 

geografische concentratie van deze vrouwelijke congregaties. Deze waren vooral in het 

westelijke deel van het koninkrijk gesitueerd. West-Vlaanderen, gevolgd door Oost-

Vlaanderen, hadden de grootste concentraties van vrouwelijke congregaties.
107

 De 

volkstellingen van 1846 en 1856 situeren zo een 45 procent van alle vrouwelijke religieuzen 

in deze twee Vlaamse provincies. Vele andere zusters waren vooral in de aangrenzende 

provincies (Antwerpen, Brabant en Henegouwen) actief.
108

 In de provincies Luik, 

Luxemburg, Namen en Limburg daarentegen waren er in deze periode bijna geen officieel 

erkende gemeenschappen.
109

 De vrouwelijke religieuze congregaties waren dus meer te 

vinden in het dichtbevolkte en armste deel van het land, in arm Vlaanderen.
110

 

Zoals ik in het hoofdstuk omtrent de socio-economische situatie van Ronse aanhaalde, was de 

armoede in het westen van het land extreem. Het wegkwijnen van de traditionele 

linnenindustrie na 1830 (dat zo een 300 000 mensen van inkomen voorzag) samen met de 

versnippering van de landbouwgrond en de stijgende huurprijzen als gevolg van de 

bevolkingsdruk, maakten dat een groot deel van de bevolking er in armoede leefde. Volgens 

de katholieke politicus Alphonse Nothomb (1817-1898) wisten de vrouwelijke religieuze 

congregaties hierop gretig in te pikken en hun activiteiten te expanderen.
111

 Dit horen we 

natuurlijk met een korrel zout te nemen en een meer genuanceerde houding kan meer 

duidelijkheid brengen waarom juist deze congregaties zich op het vlak van de weldadigheid 

wisten te ontwikkelen. Zo horen we eerder van een samenwerking tussen de publieke en de 

private liefdadigheid (van de congregaties) te spreken.  
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In 1830 was de publieke liefdadigheid niet echt georganiseerd en vele gemeenten bezaten 

geen godshuis. De organisatie van de publieke weldadigheid versnelde pas toen de sociale 

toestand in de jaren 1830-1840 verslechterde. Vele lokale autoriteiten (zowel katholieke als 

liberale) richtten zich tot de religieuze congregaties om het nodige personeel te leveren om in 

de zorg van hun ouderen, zieken, wezen en arme kinderen te voorzien.Vanuit de lokale 

besturen van weldadigheid was er een grote vraag naar de goedkope arbeid van de zusters
112

 

Dit creëerde mogelijkheden voor de congregaties om te floreren.
113

 

Algemeen geschetst waren deze congregaties op drie manieren verweven met de openbare 

weldadigheid. De religieuzen konden door de opgerichte Burelen van Weldadigheid (die in 

elke gemeente aanwezig waren) verzocht worden om de zorg voor zieken aan huis op zich te 

nemen.
114

 Andere instanties die tot deze religieuzen toenadering konden zoeken, waren de 

Commissies van Burgerlijke Godshuizen. De C.B.G. die in deze mogelijkheid verkeerden om 

een godshuis op te richten, namen zusters in dienst. De C.B.G. die niet in de mogelijkheid 

waren van het oprichten van dergelijke godshuizen konden arme ouderen, zieken, 

(gedwongen ex-)prostituees en wezen in een privaat instituut plaatsen. Deze instituten werden 

zo goed als overal door zusters opgestart en beheerd. Voor elke persoon die in zo een privaat 

congregationeel instituut werd geplaatst, hoorden de C.B.G. een dagelijkse toelage te 

betalen.
115

 Ten derde was het lager onderwijs en met name het onderwijs van arme kinderen 

een belangrijke financiële en institutionele verstrengeling tussen de religieuze instellingen en 

de lokale overheden. De wet van 1842 verplichtte namelijk elke gemeente om een basisschool 

op te richten. In deze gemeentescholen was in de periode 1851 - 1872 ongeveer 25 procent 

van de vrouwelijke leerkrachten een religieuze. In diezelfde periode na 1851 liep het aandeel 

zusters van de totale vrouwelijke leerkrachtenpopulatie op van 74 tot bijna 92 procent. 

Eveneens de mannelijke religieuzen (ondermeer de Sociëteit van Jezus) speelden een rol in 

het jongensonderwijs. Al waren zij meer in het hoger, dan in het lager onderwijs aan te 

treffen. 
116
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Zeggen dat de heropleving van de negentiende eeuwse religieuze congregaties als een 

imperium by invitation aanzien kan worden, is niet misplaatst. De lokale autoriteiten hadden 

behoefte aan goedkope en betrouwbare personeelsleden en creëerden zo een vraag naar 

(voornamelijk) vrouwelijke religieuzen.
117

 In deze constellatie vonden religieuze vrouwen een 

liefdadige infrastructuur en fianciële mogelijkheden om hun congregaties te onderbouwen.
118

 

Eveneens horen we ons de vraag te stellen, hoe het komt dat er in deze periode zo een drang 

was naar de oprichting van congregaties, en hoe deze op zo een enorme bijval kon rekenen. 

Ergens moet er in deze periode een duwende kracht zijn geweest die de hearts and minds of 

the people voor deze zaak kon winnen. Of was er meer aan de hand? 

Een mogelijke verklaring voor het massaal intreden van jonge meisjes in deze periode was, 

naast het geloof, eveneens de ambities van deze vrouwen. Jonge vrouwen (vooral dan uit de 

betere bevolkingsgroepen) die wilden ontkomen aan alles wat het negentiende eeuwse 

huwelijk inhield, vonden een zekere uitweg in het kloosterleven. Daar konden zij studeren, 

werken en een andere betekenis aan hun leven geven. Daarnaast werden ze - door de preek 

van de pastoors, die de grote massa bereikte en de algemene ideologie van het negentiende 

eeuwse respect voor Maria en de maagdelijke vrouw - op een verheven positie geplaatst.
119

 

Zodoende zorgde de Kerk onrechtstreeks via zijn seculiere clerus tot het creëeren en 

onderhouden van een (volks)mentaliteit, die openstond voor het religieuze leven en de 

eventuele weg ertoe. Wat dan weer de nodige mensen genereerde voor het (toch tijdelijk) 

onderhouden en uitbreiden van het netwerk aan sociale-liefdadige werken en instituten. 
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3. Wetgeving betreffende weeskinderen 

3.1 De invulling van de term wees  

In de Franse post-revolutionaire wetgeving was het de Nationale Conventie die met het 

decreet van 10 juni 1793 als eerste verkondigde dat de natie zich met de fysieke en de morele 

opvoeding van de ‘verlaten kinderen’ moest inlaten. Vanaf nu mochten deze kinderen enkel 

nog met de term ‘wees’ worden aangeduid (art. 2).
120

 Het keizerlijk decreet van 19 januari 

1811 deelde de kinderen, waarvan de opvoeding werd toevertrouwd aan de openbare 

weldadigheid, in drie categorieën in: 

 De vondelingen (enfants trouvés): kinderen wiens ouders onbekend waren, 

aangetroffen op een willekeurige plaats of die naar een vondelingenhuis werden 

gedragen (art. 2); 

 De verlaten kinderen (enfants abandonnés): kinderen wiens ouders waren gekend en 

die aanvankelijk door hen of door andere personen werden opgevoed, maar die op een 

gegeven moment verlaten waren door het verdwijnen van hun ouders of doordat deze 

zich in dergelijke situatie bevonden dat ze zelf niet konden instaan voor de zorg en het 

onderhoud van hun kinderen (art. 5); 

 De arme wezen (pauvres orphelins) : kinderen die geen vader of moeder meer hadden 

en die zonder enig middel van bestaan aan hun lot waren overgeleverd. (art. 6).
121

 

De term pauvres orphelins moet echter ruimer worden geïnterpreteerd. Ondanks het feit dat 

men vermelding maakt van: « Ceux qui n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen 

d’existence » gebruikte men tot na de tweede wereldoorlog de term ‘wees’ in een bredere 

betekenis en betrof het eveneens kinderen die, zonder dat zij hun vader of moeder verloren 

hadden (maar waarbij deze ontzet waren uit hun ouderlijke macht) toch werden toegelaten in 

een weeshuis omwille van de noodlottige situatie waarin deze kinderen zich bevonden. Arme, 

ouderloze kinderen (wezen), die nog één of meerdere bloedverwanten hadden, die financieel 

in de mogelijkheid waren om deze kinderen op te voeden, werden niet als arme wezen 

beschouwd.
122

 

                                                           
120

 Ch. Soudain De Niederwerth (ed.), Code administratif des établissements de bienfaisance ou receuil complet 

des lois, arrêtés et règlements en vigeur en Belgique, concernant les hospices, les bureaux de bienfaisance, les 

Monts-de Piété, le régime des enfants trouvés, les insensés, les indigens en général, les dépôts de mendicité, les 

colonies agricoles et l’hospice royal de messines., Bruxelles, Berthot, 1837, pp. 165. en : H. Velghe, La 

protection de l’enfance en Belgique. dl. 1., p. 31. 
121

 A. Levoz, Protection de l’enfance en Belgique : législation, enfants malheureux, mineurs délinquants, 

Bruxelles : Goemaere, 1902, p. 115.  en  Soudan de Niederwerth (ed.), Code administratif. p. 178. 
122

 Pandectes belges, deel 72, p. 262, nrs. 4-5. en  J. Dickx, Kinderen van de rekening, p. 69. 



 

 
 36 

3.2 Wie was er belast met de zorg voor deze kinderen? 

Met de oprichting van de Burelen van Weldadigheid en de Commissies van Burgerlijke 

Godshuizen stelde men een einde aan de nationale onderstand en plaatste men de zorg voor de 

in de godshuizen opgenomen kinderen onder de bevoegdheid van de Commissie van 

Burgerlijke Godshuizen. De wet van 15 pluviôse jaar XIII (4 februari 1805) schonk aan de 

C.B.G. het voogdijrecht over de in godshuizen opgevangen kinderen. Zo verwierven zij de 

volledige rechten van de voogdij én van de vaderlijke macht zoals deze door het Burgerlijk 

Wetboek aan de ouders was geschonken. De overlevende ouders verloren zo de rechten op 

hun kind.
123

 Men mag dit administratief voogdijschap wel niet aanzien als een volledig 

verdwijnen van de rechten van de wettelijke of natuurlijke ouders. Eenmaal het kind uit de 

instelling of van bij het pleeggezin was weggehaald en opnieuw bij de ouders of familieleden 

woonde, kregen deze de volledige rechten over het kind terug (art. 21 van decreet 1811).
124

 

Verder verschafte de wet van 15 pluviôse jaar XIII extra informatie omtrent de concrete 

uitwerking van dit voogdijschap. De commissie behield het voogdijschap over het in een 

godshuis geplaatste of uitbestede kind tot het meerderjarig werd of tot het zijn “emancipatie” 

verwierf door bijvoorbeeld te huwen (art. 3).
125

 Daarnaast waren er natuurlijk uitzonderingen 

op deze regel. 

Zo bestond er de mogelijkheid dat de ouders (of ouder) het kind terug kwamen opeisen. Deze 

moest(en) dan wel de kosten die door de C.B.G. ten behoeve van het kind gemaakt waren, 

terugbetalen.
126

 Dit werd zo in de besluitvorming opgenomen om misbruik tegen te gaan. 

Sommige ouders zouden hun kinderen anders de eerste levensjaren in een godshuis laten 

doorbrengen, waar ze gevoed en gekweekt werden. Deze ouders zouden, wanneer het kind 

oud genoeg was en het zich in de mogelijkheid bevond om een inkomen te verwerven, het 

terug uit het godshuis halen.
127

 

Met andere woorden was deze wetgeving in voege om uitbuiting tegen te gaan.   
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Indien de ouders niet in staat waren om dit bedrag aan de C.B.G. terug te betalen, kon de 

provinciegouverneur nog toestemming geven tot de teruggave van het kind. Zoniet bleef het 

kind onder de voogdij van de commissie.
128

 

Een andere manier waarbij dat het voogdijschap van de commissie ongedaan werd gemaakt, 

was wanneer het kind zelf niet meer (door bijvoorbeeld een erfenis) in de staat van 

behoeftigheid verkeerde. In dit geval kwam het kind weer onder de autoriteit van zijn 

vroegere voogd terecht of duidde de familieraad een nieuwe voogd aan.
129

 

Een laatste punt waarbij de C.B.G. afstand kon doen van een geplaatst kind, was indien het 

kind in een andere gemeente moest worden overgebracht. De C.B.G. kon beslissen om de 

zorg zelf te behouden of ze toe te kennen aan de commissie die zich het dichtst bij de nieuwe 

verblijfplaats van de wees bevond.
 130

 

 

Onder de leden van de Bestuurlijke Commissie van de Godshuizen werd er één van de leden 

als voogd (tuteur) aangeduid. De anderen vormden een voogdijraad of een conseil de tutelle 

(art. 1 van de wet van 15 pluviôse).
131

 Zij had de plicht om te zorgen voor de opvoeding en 

het onderhoud van het kind. Het lid van de commissie dat als voogd werd aangeduid, was in 

feite slechts een speciale mandataris zonder persoonlijke autoriteit over het kind. De voogdij 

behoorde - net zoals het gehele beslissingsrecht van de commissie - toe aan de commissie als 

geheel. Indien de voogd een maatregel nam ten aanzien van het kind of wanneer de wees 

wilde trouwen, hield men een vergadering omtrent deze kwestie en werd het besluit door alle 

commissieleden samen genomen.
132

 Verder onderscheidde deze administratieve voogd zich 

van de gewone voogd doordat deze niet persoonlijk belast was met de administratie van de 

goederen van het kind. Een laatste verschilpunt met een gewone voogdij was dat de 

minderjarige in geval dat de toegewezen voogd overleed, het kind geen recht had op de 

goederen van deze persoon.
133
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Op financieel vlak beheerde de commissie de goederen van de wezen en beschikte men over 

het vruchtgebruik ervan. Het vermogen van de weeskinderen hoorde bij de Bergen van 

Barmhartigheid te worden geplaatst. Indien deze kredietinstelling in de gemeentelijke context 

niet aanwezig was, werd het geld in een amortisatiefonds (of amortisatiekas) geplaatst.
134

 Dit 

fonds was belast met het delgen van de staatsschuld door aflossing van staatsleningen en 

rente.
135

 Zolang het kind in het tehuis verbleef, was het beheer van de goederen en het recht 

op de inkomsten die deze goederen en kapitalen genereerden, in het beheer en ten behoeve 

van de C.B.G. Dit ter (gedeeltelijke) compensatie voor het onderhoud van het kind (art. 7). 

Wanneer de voogdij van de commissie ophield, diende deze de bezittingen aan het kind terug 

te geven.
136

 Indien het kind kwam te overlijden nog voor deze de instelling had verlaten of 

vóór het zijn meerderjarigheid of emancipatie had bereikt - en het had geen erfgenamen - dan 

gingen alle bezittingen van dit kind naar de instanties die voor zijn of haar opvoeding hadden 

ingestaan. Indien er één of meerdere erfgenamen waren, moesten deze eerst “indemniser 

l’hospice des aliments fournis et des dépenses faites par l’enfant”, eer ze aanspraak konden 

maken op de bezittingen van het overleden kind.
137

  Een andere manier om het geld voor het 

onderhoud (gedeeltelijk) terug te winnen, was via het loon van de kinderen. Bij het verlaten 

van de instelling was de commissie niet verplicht om aan de jongens en meisjes hun loon dat 

ze tijdens hun verblijf in het tehuis hadden verdiend, terug te geven. Dit mocht worden 

aanzien als een vergoeding voor de kosten die het kind aan het tehuis had gekost.
138

  

 

Tot slot wil ik ook nog vermelden, dat niet alleen het Commissie van Burgerlijke Godshuizen 

bevoegd was voor de zorg van weeskinderen, maar dat in gemeenten waar er geen C.B.G. was 

opgericht weeskinderen onder het bestuur stonden van de Burelen van Weldadigheid. De wet 

rept met geen enkel woord over deze categorie van kinderen. Daaruit besloot men dat deze 

kinderen zou benaderen volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Het 

weldadigheidsbureel bezat dus geen voogdijrechten over deze kinderen, zoals dit wel het 

geval was bij de C.B.G.. Het gevolg was dat de wettelijke bescherming  (net als de 

opvangsplaats) van de weeskinderen verschilde van gemeente tot gemeente.
139
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4. De opvang van weeskinderen in België 

4.1 Uitbesteding of plaatsing in een weeshuis? 

We zien dat men in de negentiende eeuw op twee verschillende manieren de opvang van 

weeskinderen voorzag. De eerste was de uitbesteding van weeskinderen bij voedsters, de 

tweede de plaatsing van wezen in weeshuizen. 

 De Franse wetgever had al bij het keizerlijk decreet van 19 januari 1811 te kennen gegeven 

dat zij de plaatsing van weeskinderen bij voedsters boven de plaatsing in een weeshuis 

verkoos.
140

 Deze uitbesteding was een wijdverspreide praktijk die terug ging tot de late 

middeleeuwen en die werd toegepast in grote delen van het huidige België, Nederland en 

Frankrijk. De uitbesteding was een toepassing waarbij het gemeentelijke armenbestuur 

kinderen, ouderen en zieken ter verzorging bij particulieren plaatste, meestal landbouwers. 

Deze laatsten kregen een fortfaitaire vergoeding, het zogenaamde kostgeld.
141

 De uitbesteding 

bij voedsters had als doelstelling dat het kind in een gezin werd opgevangen waar het een 

deugdelijke en goede opvoeding zou genieten. Het kind zou zo de kans krijgen om in de 

normale omgeving van een gezin op te groeien, sociale connecties te leggen en er een beroep 

aan te leren. Dit is natuurlijk de theoretische visie omtrent het principe. De realiteit 

daarentegen kon/was dikwijls minder opvoedkundig noch kindvriendelijk.
142

 Om te beginnen 

werden de arme lieden bij de uitbesteding haast op dezelfde wijze verhandeld als dit bij 

roerende goederen, dieren en slaven het geval was. De paupers werden in de meeste dorpen 

eerst publiekelijk tentoongesteld zodat de kandidaat-kostgevers konden inschatten welke kost 

de bestedeling met zich zou meebrengen  (maar ook welk profijt zij eruit zouden kunnen 

halen). Na een vernederende procedure van afbieden, vaak op het dorpsplein of in een 

herberg, werd de pauper uiteindelijk toegewezen aan diegene die bereid was hem tegen het 

laagste bedrag te onderhouden.
143
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Deze manier van tentoonstellen werd met de wet van 3 april 1848 enigszinds afgezwakt, 

waarmee deze vernederende manier van handelen werd verboden. Toch veranderde dit 

beginsel niet en bleef men achter de schermen hetzelfde principe hanteren.
144

  

Zo kwamen vele kinderen in een situatie terecht die niet echt vreugdevol of opvoedkundig 

genoemd kan worden. Of zoals Tourdennot het verwoorde: “Voedstervader en voedstervader 

is twee, gelijk boer en boer twee maakt! In de bestingerichte dorpen leeft immer de eene of 

andere slechtbefaamde, die verdrinkt al wat hij machtig wordt, en bij de geburen ontvreemdt 

wat hij te kort heeft. Die mensch is het doorgaans, welke zich meest geneigd toont om 

kinderen aan te nemen en die, bij gebrek aan anderen, voedstervader der onterfden wordt. 

Zich luttel bekreunende om het feit, dat ze slecht gevoed of gekleed zijn, ziet hij in het kostgeld 

een middel om zijnen dorst te lesschen. Over godsdienst, zedeleer, opvoeding met dezen 

mensch te spreken ware verloren moeite.”
145

 

Het hoeft niet te verbazen dat dergelijke situaties niet echt veelbelovend waren voor de 

opvoeding van het kind. Deze voed(st)ers waren doorgaans mensen uit de laagste 

bevolkingsklassen, en voor vele van deze kinderen bleven de schoolpoorten dan ook gesloten. 

Vele ouders lieten hun eigen kroost zelfs niet naar school gaan, laat staan dat ze een 

bestedeling naar school zouden sturen. De leerplicht was tot 19 mei 1914 toch niet ingevoerd 

in België.
146

 Kostgangers werden daarentegen liever als koewachten of landhulpjes tewerk 

gesteld, zodat de kinderen (waarvan het kostgeld meestal niet volstond voor het opkweken 

van deze kinderen) extra inkomsten genereerden.
147

 Echt verwonderlijk is het niet dat deze 

onopgeleide kinderen, als ze zelf de wijde wereld introkken, tot de laagste bevolkingsklassen 

bleven behoren en dikwijls zelf hulpbehoevend werden.  

Op het einde van de negentiende eeuw kwam er fel verzet tegen deze vorm van 

uitbesteding.
148

 Al wilde men de plaatsing bij voedsters zeker niet afschaffen en verkoos men 

ze zelfs boven de plaatsing in weeshuizen. Want wanneer de bestedelingen wezenlijk als 

leden van de familie werden behandeld en er wel degelijk met hun opvoeding werd 
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beziggehouden, waren zij, naar het oordeel van velen, beter af dan in een gesticht.
149

 De 

hoofdkwestie was dus om lieden op te sporen die wel ouderlijke gevoelens koesterden 

tegenover hun pleegkind.
150

 

Een tweede mogelijke opvangplaats van weeskinderen was in een weeshuis. Deze 

opvangsvorm bleek eveneens niet echt ideaal. In dergelijke instellingen werden de kinderen in 

een omgeving geplaatst waarin men continu aan eenzelfde reglementering onderhevig was. 

Jaar in en jaar uit werden dezelfde taken vervuld. Veel ruimte voor vrijheid en speelsheid was 

er in deze omgeving van permanente controle en gedragsbepaling niet. Men had meermaals 

opgemerkt dat kinderen die in weeshuizen waren opgegroeid, eerder passieve individuen 

waren, die de wereld waarin ze na hun verblijf in het weeshuis gedropt werden, totaal niet 

kenden. Dit kwam doordat de kinderen in deze gesloten omgeving haast geen contact hadden 

met de (soms harde) buitenwereld. Zij konden op deze manier geen sociale contacten buiten 

het weeshuis opbouwen en stonden na hun verblijf in deze instelling letterlijk alleen in de 

wereld. Daarbij hadden deze kinderen, die dikwijls een tekort aan affectie hadden gekregen, 

het dikwijls moelijk om sociale contacten te leggen. Dergelijke situaties waren zeker niet 

bevorderlijk voor de verdere levensloop van het individu.
151

 

Eveneens kregen de kinderen in deze instellingen niet altijd de kans om een beroep aan te 

leren. Louis Bossart wees erop dat weeskinderen die in sommige private weeshuizen waren 

opgenomen, meermaals als goedkope werkkrachten voor de instelling dienden. Deze kinderen 

werden zoals fabrieksarbeiders dag in dag uit aan het werk gezet.
152

 De opvoeding en de 

beroepsopleiding werden vaak volledig verwaarloosd. Van liefdadigheid kunnen we op deze 

manier niet echt meer spreken. Geen enkele maatregel kon door de administratieve of 

gerechtelijke autoriteiten ondernomen worden, zolang de behandeling van de kinderen in deze 

instellingen niet onder de strafrechtelijke bepalingen viel. De ateliers werden immers als 

beroepsscholen voorgesteld, en hun arbeidsters als leerlingen. Daardoor vielen zij buiten de 

wettelijke reglementering betreffende de arbeid.
153

 Deze kinderen waren voorbestemd om 

fabrieksarbeiders te worden. Natuurlijk kunnen we niet alle voedsters of alle weeshuizen over 

dezelfde kam scheren. Veel hing af van de persoon en de instelling. 
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Op het eind van de negentiende eeuw begon men meer aandacht te krijgen voor de opvoeding 

van het kind en de manier waarop dit gebeurde.  Velghe stelde ondermeer voor om een grote 

controle op de weeshuizen uit te oefenen. Deze zou dan onder het Nationaal Werk voor 

Kinderwelzijn vallen. Zij zou dan kunnen toezien op de leefomstandigheden van de kinderen 

in deze instellingen (hygiëne, onderwijs, voeding en arbeid). Zo zou men een einde kunnen 

stellen aan de schandelijke exploitatie van de kinderen in sommige weeshuizen.
154

 Dit was 

echter pas in 1919.
155

 Dit is natuurlijk ver verwijderd van de toestand van vóór 1894. 

4.2 Regionale verschillen 

De opvang van arme wezen hing in België af van de gemeente, de stad en zelfs de provincie 

waar het kind zich bevond. Sommige steden zoals Antwerpen en Gent hadden immers de 

financiële capaciteiten om over te gaan tot het oprichten (en onderhouden) van weeshuizen 

die onder het rechtstreekse toezicht van de stedelijke besturen resorteerden.
156

 Ook in de 

kleinere steden bestonden er zich officiële weeshuizen. In de provincie Antwerpen had je er 

ondermeer in Lier, Mechelen en Turnhout. In Brabant te Nijvel, Tienen, Elsene, Diest en 

Waver. In Oost-Vlaanderen te Aalst, Oudenaarde, Dendermonde, Wetteren.
157

  In de 

provincie West-Vlaanderen waren de officiële weeshuizen minder vertegenwoordigd. Je had 

er in Ieper, Diksmuide, Menen en Veurne. Daar waren er vooral private weeshuizen. Zelfs in 

Brugge waar het weldadigheidsbureel instond voor de zorg van weeskinderen, werden deze 

aan instellingen die in handen waren van religieuzen uitbesteed.
158

 In de plattelandsgemeenten 

of in kleine stadjes (waar er geen C.B.G. was opgericht) zou men hun wezen ergens anders 

zien onder te brengen. Ofwel in een weeshuis van een naburge gemeente ofwel werden de 

kinderen bij particulieren uitbesteed. 

Limburg nam in dit opzicht een speciale positie in. Op het einde van de 19
de

 eeuw waren er in 

geheel deze provincie slechts drie officiële weeshuizen opgericht. Meer bepaald in Borgloon, 

Maaseik en Tongeren.
159

 Voor de rest werden de weeskinderen in deze provincie uitbesteed 

bij particulieren of werden ze in private weeshuizen geplaatst. Dit was omdat de 
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weldadigheidsburelen in Limburg over te kleine bedragen beschikten en deze vorm van 

uitbesteding de goedkoopste manier was.
160

  In het Franstalige deel van ons land waren er 

minder weeshuizen (zowel officiële als private) dan in het Vlaamse landsdeel. In de 

provincies Namen, Luxemburg, Henegouwen en Luik werden de kinderen vooral bij 

particulieren uitbesteed.
161

  

Tot slot hoor ik te vermelden dat zo goed als alle niet-officiële weeshuizen in handen waren 

van religieuzen. Voor wereldoorlog één was er maar één niet-officieel lekenweeshuis, meer 

bepaald het rationalistisch weeshuis van Vorst. Eveneens was er één weeshuis dat aan de staat 

toebehoorde, dit was het Institution royale de Messines. Dit was reeds in de 18
e
 eeuw 

opgericht voor kinderen wiens vaders op het slagveld (dus voor de natie) waren overleden.
162

  

4.3 De algemene toestand in de buurlanden 

We merken dat ook in onze buurlanden het gemengde systeem van de plaatsing van kinderen 

in weeshuizen of bij particulieren in voege was. In Frankrijk (en in bepaalde delen van de 

Duitse ruimte) verkoos men om de kinderen vooral bij particulieren uit te besteden. De eerste 

levensjaren werden wezen bij voedsters geplaatst, waarna ze op de leeftijd van 13-14 jaar bij 

een patroon - voor het aanleren van een beroep - gehuisvest werden. In Frankrijk werd er 

vanuit de overheid geopteerd om enkel kinderen die constante zorg nodig hadden of die 

gehandicapt waren in een officiële instelling te plaatsen.
163

  Toch waren er in Frankrijk en de 

Duitse ruimte een groot aantal weeshuizen, die - in Frankrijk - voornamelijk door privé-

initiatief verwezenlijkt werden. Doordat de Franse politiek er één was van om weeskinderen 

zoveel mogelijk uit te besteden had dit er immers voor gezorgd dat er maar weinig officiële 

weeshuizen in Frankrijk aanwezig waren.
164

 In de Duitse ruimte hadden vooral de grotere 

stedelijke aglomeraties (al dan niet officiële) weeshuizen (Berlijn, Hamburg, Nuremberg, 

etc.).
165
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Ook in Nederland merken we een wisselwerking op tussen de opvang van kinderen in 

weeshuizen en de plaatsing bij particulieren. Toch zou in Nederland de liefdadigheid vooral 

aan de religieuze gemeenschappen worden overgelaten. Nederland had al lang een traditie 

waarbij dat de religieuze gemeenschap instond voor de zorg van zijn minderbedeelden. In de 

zuidelijke (roomskatholieke) provincies waren het vooral de katholieke organisaties die 

overgingen tot het oprichten van weeshuizen. Maar ook in het noorden was er een gemengd 

systeem van (meer officiële) weeshuizen en de plaatsing van de kinderen bij particulieren ( dit 

werd georganiseerd door de Inrichting tot Stadsbestedelingen).
166

 In 1859 waren er  op de 1 

150 gemeenten,  232 weeshuizen die zorg droegen voor 5 207 jongens en 4 897 meisjes.
167

 De 

kinderen zaten in het begin van de negentiende eeuw als haringen in een ton weeshuizen. De 

instellingen verkeerden in een slechte financiële situatie, waardoor velen afhankelijk werden 

van het gemeentebestuur.
168
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1. HET MEISJESWEESHUIS
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1.1 Genese van het meisjesweeshuis 

1.1.1 “Het Werckhuijs van Liefde begoenst int jaer 1800”.
170

 

De Franse bezetting van de Zuidelijke Nederlanden was ook in Ronse niet onopgemerkt 

voorbij gegaan. De Hospitaalzusters en de Zwartzusters
171

, die al geruime tijd in deze stad 

aanwezig waren, werden op 16 november 1796 uit hun panden ontzet.
172

 Dit ondanks de 

Franse wetgeving van 15 fructidor jaar IV (1
 
september 1796) die wel degelijk voorzag dat de 

religieuze huizen, die in het publieke onderwijs voorzagen of die de zorg voor zieken op zich 

namen (art. 20), konden blijven bestaan.
173

 Korte tijd later konden de zusters terugkeren tot zij 

in 1798 hun instellingen - mogelijk uit onvrede met de eisen die de Franse wetgever oplegde - 

verlieten.
174

 De lacune die gecreëerd werd door het wegvallen van deze congregaties, die de 

liefdadigheidszorg (deels) op zich namen, maakte dat de behoeftigen - waaronder ook 

weeskinderen - nog meer dan anders, aan hun lot werden overgelaten. 

In 1797 werd in Ronse Petrus Jozef Triest tot pastoor van de Sint-Pietersparochie benoemd. 

Geconfronteerd met deze wantoestanden en het ontbreken van enige hulp voor 

hulpbehoevende kinderen, wenste deze pastoor een opvangplaats voor weesmeisjes op poten 

te zetten.
175

 Ware het niet dat de tijd en ruimte daar anders over beslisten. De Franse 

overheden hadden immers in de loop van 1798 de eis naar voor gebracht dat alle Franse 

pastoors de eed van trouw aan het burgerlijke gezag dienden af te leggen. Pastoor Triest 

weigerde net als vele andere pastoors deze daad te stellen, waarmee hij - zij het figuurlijk - het 

einde van zijn officiële priesterambt ondertekende.
176

 Uit angst om zoals andere 

weigerachtige pastoors naar l’île d’Oléron of naar Frans-Guyana gestuurd te worden, moest 

pastoor Triest zich een geruime tijd schuilhouden.
177

 Pas eind november 1800, toen de 

onderhandelingen tussen Paus Pius VII en Napoleon hoopgevender werden, kon pastoor 

Triest zich weer meer en meer in de openbaarheid begeven. Het is tevens in deze periode dat 
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we een eerste vermelding van het weeshuis terugvinden: 

“Het werckhuijs van liefde begoenst int jaer 1800, onder de bestieringe van den 

Eerweirden heer pastor van St. Pieters tot Ronsse, beneven mij François Soudan 

hebben angestelt voor moeder Anna Theresia Bruneel, en tot haer medehulpe Anna 

Marie Béatse, en Elisabeth Bufkens, (...).”
178

   

Samen met M. François Soudan richtte de toekomstige stichter van de latere Broeders- en 

Zusters van Liefde een Werkhuis van Liefde op.
179

 Al zou Triest deze stichting niet echt zien 

evolueren, daar hij in 1803 - door zijn herhaaldelijke strubbelingen met de plaatselijke 

overheden - werd overgeplaatst naar Lovendegem, een dorpje in de buurt van Gent.
180

 Daar 

kon hij meer onder het toeziend oog van de bisschop functioneren.  

Voor het dagelijks bestuur van dit werkhuis namen Triest en Soudan (zijn voornaamste 

geldschieter) drie vrouwen in dienst.
181

 We weten niet goed welk statuut deze dames hadden. 

Vermoedelijk waren dit vrome vrouwen die - zonder op enige manier geloften te hebben 

afgelegd - samenwerkten ter ondersteuning van de arme en minderbedeelden in deze stad. Dit 

was niet uitzonderlijk. Op tal van plaatsen ontstonden er op dergelijke wijze congregaties. 

Onder de stuwende kracht van een dorpsherder - een dame of heer van adel, uit de rijke 

burgerij, of uit de clerus - die de ellendige situatie waarin wezen, arme kinderen, zieken en 

bejaarden zich bevonden, niet langer kon aanzien, probeerde men een instelling op poten te 

zetten. Hij of zij zocht en vond in zijn omgeving enkele vrome en toegewijde vrouwen en met 

de hulp van één of meerdere vrijgevige lieden kregen de behoeftigen een dak boven hun 

hoofd. Zodoende kon met Gods genade het zaad ontkiemen en groeien. Zo verging het later te 

Lovendegem bij de stichting van de Zusters van Liefde, en zo verging het ook op tal van 

andere plaatsen.
182

  

Deze Ronsische context past eveneens in het hierboven geschetste ontwikkelingsproces. Wie 

weet, was er ook hier (indien pastoor Triest niet naar Lovendegem was overgeplaatst) een 

dergelijke religieuze congregatie ontstaan die de zorg voor weeskinderen op zich zou hebben 

genomen. Het vertrek van pastoor Triest gooide echter roet in het eten. Tot een religieuze 

congregatie kwam het hier niet. Met het ontbreken van dergelijk geestdriftige, religieuze 
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persoonlijkheid te Ronse bleef de stichting steken waar Triest ze was gestart. 

1.1.1 Een weeshuis zonder officiële erkenning 

Zoals reeds vermeld, maakte de Franse post-revolutionaire wetgeving de weldadigheid tot een 

principe waarvan de bevoegdheden uitgingen van twee officiële instanties die onderhevig 

waren aan de publieke autoriteiten. Daarmee werd de inmenging van enige vorm van private 

liefdadigheid  teniet gedaan. In de praktijk kwam men al snel tot de conclusie dat de officiële 

instanties (financieel en structureel) niet bij machte waren om de nodige hulp aan de 

behoevenden over te brengen. Daarbij kwam nog dat de revolutionaire storm het geloof in de 

publieke vrijgevigheid hard had aangetast, waardoor dotaties in elke vorm enorm 

terugliepen.
183

 Pas in 1806 bleek de Franse wetgever bereid om op het vlak van de 

weldadigheid de eerste stappen in de richting van de particuliere inmenging te zetten. 

Autorisatie werd het nieuwe Franse streefdoel tegenover de private charitatieve stichtingen. 

De vraag blijft natuurlijk in hoeverre deze wetgeving van het willen autoriseren van de 

charitatieve instellingen als een reactionaire politiek aanzien moet worden. We zaten immers 

in een periode waarin de Franse overheid steeds meer en meer geconfronteerd werd met een 

stijgend aantal private liefdadigheidsinstellingen (zowel religieuze als seculiere), die zonder 

legale autoriteit door de regering werden gedoogd.
184

 De overheid kon hierbij op twee 

manieren ageren. Enerzijds kon zij (zoals ze in het verleden deed) repressief zijn, maar 

anderzijds had zij de keuze om - in de trend van de wetgeving post 1800 - meer inwilligend te 

handelen. Men vroeg de private charitatieve instellingen om hun statuten aan de overheden 

door te geven. Deze zouden dan via de Raad van State goedgekeurd worden, waarop de 

instituten een regularisatie zouden ontvangen.
185

  

Voor de - toegelaten - religieuze instellingen werd een einddatum geordoneerd. Indien zij dan 

hun statuten niet hadden doorgegeven, zouden zij worden “opgelost”.
186

 Voor de seculiere 

private instellingen met charitatieve doeleinden ging men niet zover. Doordat zij in aantal niet 

zo hoog opliepen, was de druk van overheidswege immers niet zo groot als bij de religieuze 
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instellingen.
187

  

In deze Ronsische instelling kwam het pas in 1816, met andere woorden pas na de Franse 

periode, tot een officiële regularisatie. Daar de financiële situatie van het weeshuis zo 

desastreus was geworden, werd de (financiële en daarmee samenhangende bestuurlijke) 

inmenging van het stadsbestuur onoverkomelijk.
188

  

Eventuele verklaringen in het feit dat de instelling doorheen de Franse periode werd gedoogd, 

zijn misschien de financiële organisatie van de instelling en de penibele toestand te Ronse 

zelf. De instelling werd tot dan toe op geen enkele manier door de overheden financieel 

bijgesprongen. Daarbij komt nog dat de economisch en sociale toestand van Ronse in deze 

periode zo desastreus was dat het sluiten van deze instelling tot nog grotere ellende bij deze 

sociaal zwakke groep zou zorgen.
189

 Nood breekt inderdaad soms wet, ook in deze Ronsische 

context. Tevens was dit geen religieuze instelling, maar werkte men er met lekenvrouwen, 

waardoor de druk om de statuten en regels van de instelling aan de overheden over te geven in 

ieder geval kleiner was. 
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1.2 Financieel beleid 

1.2.1 De beginjaren (1800-1816): Vivre grâce aux dons, legs et menues rentes ?
190

 

« (...) que le susdit établissement confié à ma direction a subsisté jusqu’à présent, 

grâce à la divine Providence, tant au moyen des largesses de quelques particuliers, 

que par le produit du travail de ces jeunes personnes, dirigées avec la plus stricte 

économie. (…). »
191

                 

Met deze woorden beschreef de directeur van l’École des Pauvres Orphelines, Daniël 

Vanderconkt, de basis van de financiële inkomsten die het weeshuis onder zijn bestuur wist te 

genereren.
192

 Dit citaat wekt ten zeerste de indruk dat de inkomsten in deze beginperiode op 

twee manieren werden gegenereerd. Enerzijds uit de schenkingen van genereuze individuen 

en anderzijds uit de inkomsten van het verrichte werk van de meisjes. Diepgaander onderzoek 

toont aan dat er eveneens een derde bron van inkomstenwerving is waar te nemen, zijnde de 

aanwezigheid van de kinderen in religieuze processies of lijkdiensten waar zij voor het dragen 

van flambouwen werden ingeschakeld.
193

 

Het dragen van flambouwen  (kaarsen of lantaarns op een lange stok) was tijdens katholieke 

processies of lijkstoeten al enkele eeuwen in trek.  Zo lieten de beter gegoede burgers de 

kinderen maar al te graag voorgaan in de lijkstoet van een overleden familielied als een extra 

vorm van entertainment of als een allegorie op hun gedane weldaden. Dit is geen specifiek 

fenomeen voor Ronse of voor België an sich. Over de grenzen van de katholieke wereld heen 

werden kinderen die door de staat, de religieuze instellingen, de gemeenten of de 

filantropische organisaties werden ondersteund, meermaals in publieke rituelen 

ingeschakeld.
194

 In Noord-Italië bijvoorbeeld gingen wezen al sinds de zestiende eeuw mee in 

publieke ommegangen.
195

 Geen enkele begrafenis was compleet zonder een delegatie van 

kinderen uit de vondelingenhuizen. In Parijs werden de kinderen van le Saint-Esprit, of van la 

Trinité en les Enfants Rouges zelfs de “specialisten in de dood” genoemd.
196

 Zowel in Lyon 

als in Aix-en-Provence werden weesjongens als entertainment in de burgerlijke en religieuze 
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processies ingelijfd.
197

 Op het Iberisch schiereiland, waar de Niños de la Doctrina zorg droeg 

voor het voeden, kleden, opvoeden en het huisvesten van arme jongens, werden deze 

eveneens in begrafenisstoeten ingezet. Zoals blijkt waren dit - uit het oogpunt van de 

vondelingenhuizen en de charitatieve instellingen - bedoeningen die in deze instellingen op  

financieel vlak een prominente rol vervulden. Dit fenomeen beperkte zich zoals de 

bovenstaande voorbeelden aantonen niet enkel tot weeskinderen. Ook schoolinstellingen 

lieten zich hiermee in. Zo woonden in het zeventiende eeuwse Stockholm schoolkinderen een 

300-tal begrafenissen per jaar bij. Het systeem zorgde ervoor dat zowel de scholen als de 

kinderen konden overleven. In Stockholm zou dit systeem uiteindelijk onderdrukt worden, al 

toont het op zijn hoogtepunt wel welke belangrijke symbolische rol deze kinderen in de 

gemeenschap vertegenwoordigden.
198

  

De inkomstenregisters uit de beginperiode van dit weeshuis wijzen erop dat het dragen van 

flambouwen in religieuze diensten of processies niet de levensnoodzakelijke kracht hadden, 

zoals dit wel het geval was voor de 17
de

 eeuwse Stockholmse scholen.  
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Hoger dan 101,24 gulden (1812) ging deze inkomstenbron op jaarbasis niet. Procentueel 

raakte men zelfs niet hoger dan 4,18% van de totale jaarinkomsten.
199

 Het is misschien 

doordat deze inkomstenbron zo een minieme draagwijdte had, dat directeur Vanderdonckt het 

naliet om van deze inkomstenbron in zijn briefwisseling gewag te maken. Het grootste 

aandeel van de inkomsten werd namelijk uit andere bronnen gegenereerd. 

Gemiddeld kwam in de periode 1809-1816
200

 zo een 98,6% van de inkomsten uit giften, 

renten, legaten en de arbeid die door de kinderen werd verricht.
201

 De inkomsten op de 

aanwezigheid van de meisjes bij religieuze diensten bengelden daar met een gemiddelde van 

1,5% van de totale inkomsten als een uk achter. Als we de inkomsten op renten, legaten, 

giften en die van de arbeid uit elkaar trekken, merken we op dat het vooral de eerste groep is 

die in de periode 1809-1813 de hoofdmoot van de inkomsten naar zich toetrok. Enkel in 1811 

waren het de inkomsten op de door de meisjes verrichte arbeid die de overhand haalden 

(1615,98-  tegen 448,96 gulden). Ook in 1814,1815 en 1816 was het de verwerking van vlas 

tot linnen stoffen (lijnwaad) die het leeuwendeel van de inkomsten naar zich toetrok.
202

  

 

Uit de analyse van de uitgaven blijkt eveneens hoe belangrijk deze verwerking van vlas was. 

Voor de periode 1811 tot 1816 bezitten we concrete informatie over de aankoop van vlas ten 

behoeve van het weeshuis. Met een gemiddelde van 30% is zij de grootste hoofdbrok van de 
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uitgaven waarin in deze periode werd geïnvesteerd.
203

 

jaar  a   b   c    

1811  514,97   1816,83   28,3% 

1812  487,02   2664,18   18,2% 

1813  551,93   1678,46   32,9% 

1814  639,98   1958,54   32,7% 

1815  703,14   2159,07   32,57% 

1816  1087,71   3210,69   33,9% 

Tabel 1: De aankoop van vlas voor de verwerking ervan tot lijnwaad, met a) de gegeven prijs aan het vlas (in Ned. 

gulden), b) de totale prijs van alle uitgaven van dat jaar (in Ned. gulden) en c) het aandeel van de lijnwaad in 

procent uitgedrukt. 

Naarmate het weeshuis zich meer institutionaliseerde, merken we op dat de inkomsten uit de 

vlasverwerking toenamen. Van 603,82 gulden in 1809 naar 1451,53 gulden in 1816. Dit is een 

stijging van zo een 140% in acht jaar tijd. Dit met een toenemende aankoop van vlas van 

514,97 gulden in 1811 tot 1087,71 gulden in 1816, wat een stijging is van 111%. Probeerde 

de directie (en de maîtresses) op deze manier een meer directe invloed uit te oefenen op de 

inkomsten van het weeshuis? In ieder geval kon er een beter beeld gevormd worden omtrent 

de minimale en maximale inkomsten die je uit een bepaald jaar vlasverwerking zou kunnen 

genereren.
204

 Iets wat bij het ontvangen van giften en testamenten en dotaties niet - of veel 

minder - het geval was. 

Ondanks deze drie inkomstencategorieën was de financiële situatie van de École des Pauvres 

Orphelines allesbehalve rooskleurig.  Zoals reeds aangehaald, had deze instelling van in het 

begin af te rekenen met een onregelmatige bron van inkomsten die eveneens ontoereikend 

bleek te zijn om aan de noden van dit weeshuis te voldoen. Tegen 1816 zat de instelling met 

een oplopende schuld van 1 171,676 gulden.
205

 Directeur Vanderdonckt riep hierbij de hulp in 

van de lokale overheden. In een bijna smeekbede die hij op 26 februari 1816 aan 

burgemeester Fostier van Ronse overliet, benadrukte hij de penibele financiële situatie waarin 

het weeshuis zich bevond en vroeg hij of de trésor de la ville de instelling met een jaarlijkse 

som van 1 500 à 1 600 frank wilde bijspringen.
206

 Meneer Vanderdonckt, in het besef van de 

financiële steun die het stadsbestuur de instelling zou bijtreden, wist eveneens dat daarmee de 
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totale onafhankelijkheid van het weeshuis tegenover de publieke overheden grotendeels teniet 

gedaan zou worden. In zijn brief aan de burgemeester verwees Vanderdonckt dan ook naar de 

bevoegdheden die aan de lokale overheid hoorden toe te komen. Ondermeer het toezicht en de 

inspectie van de instelling en de oprichting van een commissie die een reglement zou horen 

op te stellen. Pas dan zou men kunnen overgaan tot een legaal en permanent bestaan, iets waar 

het weeshuis tot nu toe nog niet in was geslaagd.
207

 Aan de burgemeester en het stadsbestuur 

werd een drievoudige taak toevertrouwd.  

Eerst en vooral zouden zij moeten overgaan tot het benoemen van een commissie van 

personen die effectief een reglement op poten zou zetten. Daarnaast moest aan le 

gouvernement de toestemming worden gevraagd om deze instelling met dit reglement te 

herkennen.
208

 Ten derde zou men aan ditzelfde provinciale bestuur horen te vragen of het 

effectief toestond dat er jaarlijks 1 500 à  1 600 frank uit de Vrije Fondsen van de stad aan het 

weeshuis overgedragen mocht worden “au moins en attendant qu’elle soit suffisamment dotée 

par la charité des personnes compatissantes et généreuses”
209

. Het duurde een hele tijd - tot 2 

december 1817 - vooraleer het gemeentebestuur eindelijk aan de vraag van meneer 

Vanderdonckt bevestiging gaf.
210

 Naar conformiteit met het KB van 18 februari 1817 werd 

door het stadsbestuur een commissie van vijf leden verkozen die zich kon toeleggen tot het 

opstellen van het règlement organique van het weeshuis.
211

 Het reglement, dat door deze 

commissie werd opgesteld, werd op 18 januari 1817 door de gouverneur van de provincie 

aangenomen.
212

 De beheerders van het weeshuis moesten hun eed van trouw afleggen in de 

handen van de burgemeester en schepenen. Artikel 6 bepaalde dat men eveneens om de zes 

maanden verantwoording diende af te leggen over de financiële toestand waarin het weeshuis 
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zich bevond.
213

 Artikel 7 ten slotte gaf de bestuurlijke commissie nog de bevoegdheid over 

het kiezen en ontslaan van de maîtresses, zij die de reguliere zorg van de kinderen op zich 

zouden nemen.
214

 Dit werd door de Bestendige Deputatie met de amendering herzien zodat 

enkel en alleen met de goedkeuring van het regentschap van de stad dergelijke beslissingen 

genomen konden worden.
215

 Zodoende werd het bestuur van het weeshuis ingericht naar 

conformiteit met de bestaande wetgeving en kwam het bestuur in handen van de Commission 

des Pauvres Orphelines.  

1.2.2 Mee betalen is mee bepalen 

Het institutionaliseren van deze instelling zorgde ervoor dat er op financieel vlak heel wat 

veranderde. Vanaf nu zou er op verschillende niveau’s controle worden uitgeoefend. De 

maîtresses (en in hun navolging, de zusters) werden voor de in- en uitgaven afhankelijk van 

de beslissingen die door de commissie werden genomen. De commissieleden, die enkel in 

groep over iets beslissingsrecht uitoefenden, zouden op hun beurt aan het stadsbestuur 

verantwoording dienen af te leggen. Het stadsbestuur tenslotte, zou een advies ter 

goedkeuring aan het provinciebestuur diende voor te leggen.
216

 

Eveneens veranderde de manier van inkomstenverwerving drastisch. De Commission des 

Pauvres Orphelines die te Ronse als de plaatsvervanger van de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen opereerde (daar er pas op 1 januari 1853 overgegaan werd tot het oprichten van 

een C.B.G.), haalde zijn inkomsten uit twee grote categorieën die door een hele resem wetten 

en besluiten in de periode 1800 - 1805 gereguleerd werden.
217

  

Enerzijds konden de burgerelijke godshuizen rekenen op de inkomsten die vergaard werden 

op goederen. Anderzijds kenden de besluiten van 6 fructidor jaar VIII (24 augustus 1800) en 9 

frimaire jaar XII (1 december 1803) aan de burgerlijke godshuizen de goederen van de 

begijnhoven toe. Dit werd vervoegd door de wet van 15 brumaire jaar IX (6 december 1800) 

die bevestigde dat de godshuizen opnieuw in het bezit werden gesteld van hun ontvreemde 

goederen. Bovendien kregen zij, ter vervanging van de verkochte goederen, de geconfisceerde 

bezittingen van de uitwijkelingen van het regime. De wet en het besluit van 14 ventôse jaar IX 
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(5 maart 1801) en van 7 messidor jaar IX (25 juni 1801) gaven hen tevens de nationale 

goederen die parctiulieren zich onrechtmatig hadden toegeëigend en kenden hen de kerkelijke 

goederen toe die in 1789 ter beschikking van de natie waren gekomen. Daarbij verkregen zij 

nog de niet in de registers van de domeinen ingeschreven renten van de clerus, de opgeheven 

verenigingen, de openbare instellingen en de gemeenten.
218

 Met de wet van 8 ventôse jaar XII 

(28 februari 1804) werden de godshuizen de feitelijke onvervreemdbare eigenaars van hun 

goederen.  Tot slot gaf het decreet van 15 pluviôse jaar XIII (4 februari 1805) hen het recht op 

de erfenis van minderjarige wezen die onder hun voodgij stonden en die zonder erfgenamen 

waren overleden.
219

  

Traditioneel werden deze inkomsten in twee groepen onderverdeeld. Enerzijds de ressources 

ordinaires of de gewone ontvangsten (regelmatige inkomsten), anderzijds in de ressources 

extraordinaires of de buitengewone ontvangsten. De gewone ontvangsten werden doorgaans 

gegenereerd uit het verhuren van de onroerende goederen: gebouwen en de landelijke 

goederen (weiden, akkers, boomgaarden, e.a.) die - door toedoen van bovenstaande wetgeving 

- in de handen van de Burgerlijke Godshuizen waren terechtgekomen. Daarnaast had je nog 

de inkomsten uit de intresten op kapitaal en rentes. De ongewone ontvangsten werden dan 

weer gespekt met de schenkingen van derden onder de vorm van donaties, legaten en 

testamenten.
220
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De ressources ordinaires 

De eerste categorie van inkomsten die het weeshuis vanaf deze periode wist te genereren, 

waren de gewone ontvangsten of de ressources ordinaires. We kunnen deze inkomsten in vijf 

verschillende categoriën onderverdelen: 

1. De secours de la commune, of de subsidie die het stadsbestuur jaarlijks aan het 

weeshuis overliet. 

2. De intresten op rentes en vastgezet kapitaal en donaties. 

3. De inkomsten op de verrichte arbeid van de weesmeisjes. 

4. De inkomsten op het verhuren van gebouwen, gronden en landelijke eigendommen.  

5. Overige: primes d’assurance en de verkoop van groenten. 

 

1. De secours de la commune. 

De eerste grote verandering die deze institutionalisering teweeg bracht, was natuurlijk de 

subsidie die de stad aan het weeshuis overdroeg. Vanaf 1818 zou dit met regelmaat gebeuren, 

al had het stadsbestuur het gesticht reeds in 1816 (kort na de brief die Daniël Vanderdonckt 

aan het weeshuis had geschreven) met een som van 1 200 frank bijgesprongen “pour sécourir 

l’école des pauvres orphelines”.
221

 Daniël Vanderdonckt vroeg het stadsbstuur om een 

jaarlijkse subsidie van 1 500 à 1 600 frank.
222

 Al blijkt dat de heer Vanderdonckt de hulp die 

het stadsbestuur de instelling tegemoet zou komen wat te rooskleurig inschatte. Dit bedrag 

zou het weeshuis in de periode 1818 - 1894 maar vijf keer overschrijden.
223

  

 De eerste jaren van l’existance officielle, meer bepaald in de periode 1818 – 1824, sprong het 

stadsbestuur deze instelling met een jaarlijkse subsidie van 956 frank bij.
224

 In 1825 werd dit 

vaste bedrag met 156 eenheden naar 800 frank verminderd. Dit bedrag zou nog verder 

declineren naar 600 frank in 1826, 500 frank in de periode 1827-1830, om dan zijn laagste 

punt van 300 frank te bereiken (1831). Pas na 1833 (na reeds een lichte stijging op te merken 

in 1832) stellen we een enorme stijging vast, tot 1058,20 frank. Dit zou aanhouden tot 1837, 

waarna er een daling optrad naar 900 frank. Een gegeven dat zou aanhouden tot 1850, om dan 
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voor zes jaar een progressie van 15 frank te kennen. In 1857 daalde dit bedrag weer met 115 

eenheden naar 800 frank. Een constante - op enkele uitzonderingen na - tot 1894.
225

  

 

Wat hieruit blijkt, is dat het stadbestuur voor de subsidiëring niet echt rekening hield met de 

inflatie en de levensduurte of met het aantal kinderen die in het gesticht verbleven (met 

uitzondering van de laatste jaren van de negentiende eeuw).
226

  

Daar de subsidie in de beginjaren procentueel nog een redelijk groot aandeel van de totale 

inkomsten omvatte, stellen we in deze trend een constante daling vast. In de beginjaren stond 

de subsidiëring nog garant voor 45% (en zelfs nog 51%) van de totale inkomsten. Dit 

verminderde in de periode 1830-1840 tot 40,7% om het decennium erna nog verder te dalen 

naar een gemiddelde van 29,3%. Deze vermindering zette zich in de periode 1851-1860 

verder door, waardoor we evolueerden naar een gemiddelde van 21,3%. In de periode 1861-

1870 daalde dit nog verder naar 12,7%, om in de periode 1871-1880 zijn dieptepunt van 7% 

van de totale inkomsten te bedragen.
227

 

In de periode 1881-1891 klom het aandeel weer een beetje op naar 8%. Het lijkt erop te 

wijzen dat het stadbestuur  - ongeacht een liberale of katholieke dominantie - in de beginjaren 

de instelling een duw in de rug wilde geven, maar naargelang de instelling langer bestond en 

zij meer inkomsten wist te genereren, zij de financiering vanuit het stadsbestuur niet wensten 

te verhogen. 
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Grafiek III: Subsidiëring vanwege het stadsbestuur  
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Dergelijke constante subsidiëring was dan ook geen verplichting. De Franse wetgever had in 

1798  bepaald dat de kantons of de gemeentelijke overheden de armenzorginstellingen van de 

nodige middelen hoorden te voorzien.
228

 De wet ordonneerde dat voortaan het onderhoud van 

de burgerlijke godshuizen deel uitmaakte van de gemeentelijke uitgaven.
229

 Tevens werd in de 

Gemeentewet van 30 maart 1836 het college van de burgemeester en schepenen de bewaking 

van de godshuizen en weldadigheidsburelen toegewezen.
230

 Zonder ermee samen te vallen, 

kwam de gemeente tussen in de financiële aangelegenheden van liefdadigheid, vooral om het 

budgettaire tekort aan te vullen.
231

 Hierin werd nergens gesproken over een constante 

subsidiëring, zoals het hier het geval was. Wel moesten de gemeentelijke overheden zien dat 

de godshuizen geen tekorten hadden.  

Ten behoeve van het bereiken van een positief saldo moest het Ronsische stadsbestuur zijn 

subsidiëring maar enkele malen verhogen. Een eerste maal was dit het geval in 1885, waarbij 

een subsidie van 3 500 frank overgedragen werd. Een tweede keer zien we dit in 1888 – 1889, 

waarbij telkens werd overgegaan tot het subsidiëren van het weeshuis met een bedrag van      

3 000 frank. We zien dat doorheen de negentiende eeuw het weeshuis vooral een positief 

saldo had. Enkel in de jaren 1844, 1869 en 1870 had het weeshuis een tekort. Dit werd in de 

daarop volgende jaren (1845 en 1871) met de nieuw verkregen inkomsten weggewerkt. We 

merken hierbij op dat het stadsbestuur niet overging tot een verhoging van de subsidie, maar 

dat men dit geheel onaangeroerd liet.
232

 

2. De intresten op rentes en vastgezet kapitaal. 

Het weeshuis vergaarde doorheen de tijd een kapitaal waarvan een deel niet meteen werd 

gebruikt maar op de bank werd geplaatst of (via leningen) werd uitbesteed. Deze vormen van 

kapitaalbelegging genereerden intresten. 

Daarnaast was het bij verschillende weldoeners de gewoonte om niet meteen bepaalde (grote) 

bedragen in directe zin aan het weeshuis over te laten, maar verkoos men om de intresten op 
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dit kapitaal aan het weeshuis over te laten.
233

 Zo bleven de effectieve bedragen in handen van 

de particulieren (en de familie na diens overlijden), maar kon het weeshuis wel (voor een 

bepaalde periode) van de jaarlijkse inkomsten op dit kapitaal genieten.
234

 Met een gemiddelde 

van 26,9% van de totale inkomsten is deze de tweede grootste inkomstenbron van het 

weeshuis doorheen de periode 1819 – 1894. 

 

3. Inkomsten op de verrichte arbeid van de weeskinderen. 

We hebben gezien dat de arbeid van de kinderen in de prille ontstaansperiode van de 

instelling een belangrijke inkomstenbron was. Met een gemiddelde van 57,4% was zij dé 

belangrijkste categorie van inkomsten in deze periode. Na 1816 stellen we in de inkomsten 

van dit produit du travail een daling vast.
235

 

In 1818 was het aandeel van deze inkomstenbron teruggezakt tot 19,3% van het totale 

inkomstenpakket en was het bedrag gedaald van 1451,53 gulden in 1816 naar 170 frank in 

1818.
236

 De eerste drie decennia had deze inkomstenbron met een gemiddeld bedrag van 

179,6 frank (wat overeenkomt met een gemiddelde van 9% van het totale inkomstenpakket ) 

niet zo een hoge vlucht genomen. Pas in de periode 1847-1877 ging het aandeel geleidelijk 

omhoog, naar een gemiddelde van 1145,38 frank  (of 18,1% van de totale inkomsten). Daarna 

steeg het zelfs tot 31% van het totale inkomen (3 517 frank), om in het laatste lustrum voor 

1894 weer te dalen tot een gemiddelde van 8,1%.
237

 We zien dat de periode post 1816 de 

inkomsten op de arbeid van de kinderen nooit meer hetzelfde aandeel had dan dat dit het 
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Grafiek IV: Inkomsten op rentes en vastgezet kapitaal 

(in Belgische frank) 

rentes 
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geval was in de periode voor de autorisatie van het weeshuis. 

 

De arbeidsactiviteiten van de meisjes veranderden in de periode na 1816 haast niet. In het 

opgestelde reglement dat werd voorgesteld door de Administratieve Commissie lezen we 

ondermeer in artikel 8: 

« L’occupation journalière de ces orphelines consistera outre les devoirs de la religion, à 

apprendre à lire et écrire, à filer, coudre et rassarcir (sic) ainsi que tous autres ouvrages 

convenant à leur sexe et situation pour qu’elles soient à même à leur sortie de l’école de 

subsister par leurs travaux, on s’attachera principalement à leur inspirer avec la vertu le 

goût du travail et l’économie. »
238

  

Hieruit blijkt dat het spinnen van vlas tot lijnwaad (linnen) nog steeds de algemene bezigheid 

bleef, dit aangevuld met naaien en het uitvoeren van kleine retoucheringen. We kunnen 

aannemen dat deze bezigheden een groot deel van de arbeidsverrichtingen inhielden, al weten 

we niet in welk arbeidsregime de kinderen in het meisjesweeshuis van Ronse zich bevonden. 

Voorschriften in de vorm van een Règlement de l’orphelinat de Renaix zijn niet overgeleverd. 

Overgebleven reglementen van andere weeshuizen van deze congregatie bieden enigszins 

inzicht in deze materie, al moeten we dit met de nodige voorzichtigheid ontwaren, daar deze 

weeshuizen zich immers in een andere context bevonden.  

Het reglement van het weeshuis te Lier bevat in zijn dagschema ruimte voor drie en een half 

uur arbeid per dag in de zomer- en twee en een half uur arbeid per dag in de wintermaanden. 
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Grafiek V: Inkomsten van de arbeid van de kinderen (in 
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Deze uren werden ingevuld met “het kantwerk, het naiewerk, het breiwerk, het stoppen, 

mazen wasschen, (...)”
239

 Omtrent de werkzaamheden in het weeshuis van Edingen lezen we:  

« Le gain des ouvrages des orphelines est tenu à part on en prend pour les fournitures 

de la confection des ouvrages qu’elles ont à faire pour les personnes qui les 

commandent (…) »
240

  

De context van de drie weeshuizen wekt de indruk dat de werkzaamheden die de wezen 

uitvoerden een inkomstenbron was die niet op een industriële activiteit bedreven werd zoals 

dit wel het geval was in bijvoorbeeld de kloosters van de Zusters van de Goede Herder.
241

 

Deze congregatie, net als verscheidene andere, maakte van deze kinderarbeid hun 

hoofdactiviteit. Kinderen (al dan niet weeskinderen) werden in de industrie van de tapijten, de 

lingerieverwerking en de was-en strijkateliers ingelijfd. Zodoende werden deze congregaties 

in het industrieel proces geïncorporeerd.
242

  

In de communauteit van Ronse moet deze arbeid eerder als een nevenactiviteit aanzien 

worden. Zij is er tevens nooit in geslaagd om de hoofdmoot van de inkomsten naar zich toe te 

trekken. Wat vermoedelijk ook nooit de bedoeling is geweest. 

4. De inkomsten op het verhuren van gebouwen, kelders, tuinen en landelijke 

eigendommen.  

De inkomsten van verhuur van (onroerende) goederen beperkte zich bij het weeshuis tot het 

verhuren van landbouwgronden en de verhuur van de kelders van het weeshuis. Gemiddeld 

bedroeg deze inkomstenbron in de periode 1819-1894 zo een 7,9% van de totale inkomsten 

die het weeshuis wist te genereren.
243

 

                                                           
239

 AKZG,  Cahier Contenant le Règlement de l’Hospice des Orphelines à Lierre., nr. 9.2.23. 
240

 AKZG, Maison des Sts. – Anges. Enghien. Historique et Règlement de l’orphelinat., nr. 9.2.56. 
241

 Kloosterorde aanwezig te Evere, Leuven en Namen: «  Dans chacun de ces établissements le genre de vie est 

à peu près le même. On se lève tôt (à 5h en été, et à 6h en hiver) ; on commence la journée par une messe ; on 

travaille huit ou neuf heures en priant et en chantant. Toute conversation est interdite. De temps en temps, on 

fait des heures de travail supplémentaires, et quelquefois on travaille très tard. Aucune de ces couvents ne paye 

de salaires. »  In : L. Bossart, L’industrie et le Commerce des Congrégations en Belqique, Bruxelles, Rossel, 

1913, p. 65. 
242

 L. Bossart, L’industrie et le commerce des congregations en Belgique. P. 32 en 77-78.   
243

 SAR, Begrotingen van de Burgerlijke Godshuizen, dienstj. 1818-1902, nr. 5060. 

 



 

 
 64 

 

5. Inkomsten uit premies en de cultivatie van groenten. 

De overige inkomsten tot slot werden gegenereerd uit de bedragen die mensen gaven ten 

behoeve van de verzekeringspremies en de premies voor grondbelastingen, evenals de 

inkomsten op de cultivatie van groenten. Deze inkomstenbronnen bedroegen in de periode 

1818 -1894 gemiddeld 1,2% van de totale inkomsten.
244
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Grafiek VI: Inkomsten uit het verhuren van gronden 

en kelders (in Belgische frank). 
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Grafiek VII: inkomsten op premies en de cultivatie van 

groenten (in Belgische frank). 

gegenereerde inkomsten 
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De ressources extraordinaires 

De tweede categorie van inkomsten die het weeshuis vanaf deze periode wist te genereren, 

waren de buitengewone ontvangsten of de ressources extraordinaires. De buitengewone 

ontvangsten die het weeshuis wist te genereren, worden in vier verschillende categorieën 

onderverdeeld. 

1. Ontvangsten uit spektakels, bals, schouwspelen, concerten en andere vormen van 

volksvermaak. 

2. Ontvangsten uit aalmoezen en geldinzamelingen. 

3. Ontvangsten van begrafenissen. 

4. Ontvangsten uit giften, donaties en legaten. 

 

1. Ontvangsten uit spektakels, bals, schouwspelen, concerten en andere vormen van 

volksvermaak. 

De inkomsten op spektakels, bals en andere vormen van volksvermaak zijn eveneens een 

dernier cri  van de Franse wetgeving omtrent de zorg voor hulpbehoevenden. In 1796 werd 

dit droit des pauvres als één van de twee inkomstenbronnen (naast het aanvaarden van 

schenkingen) ten behoeve van de Burelen van Weldadigheid in gebruik genomen. Zo werd op 

elke vorm van verstrooiing of ontspanning (behalve benefietvoorstellingen) via het 

toegangsticket een bijdrage gegenereerd.
245

 Op deze manier droeg de beter gegoede burger 

(die in de mogelijkheid was om zichzelf te vermaken en voor zijn vermaak te betalen) een 

kleine som af ten behoeve van zijn minder gegoede landgenoot. Zo kon er moreel veilig van 

het vermaak genoten worden.
246

 Dat we deze inkomstenbron in deze casus bij een instelling 

onderheven aan de Commissie van Burgerlijke Godshuizen aantreffen - daar het in oorsprong 

een inkomstwinning was die voor de Burelen van Weldadigheid was ingelast - hebben we aan 

Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te danken.  

Op 24 augustus 1821 schafte Willem I via Koninklijk Besluit het armenrecht af. Dit gebeurde 

ten laatste op 1 april 1822.  Om het verlies aan inkomsten bij de Burelen van Weldadigheid op 

te vangen, mocht het lokaal bestuur een gelijkaardig alternatief voorstellen. Zo mochten de 
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gemeentelijke overheden ervoor opteren om het voormalige armenrecht door een andere 

gemeentelijke belasting te vervangen.
247

 Dit had twee consequenties. Ten eerste waren het de 

gemeenten die nu zelf beslisten of en hoe ze een soortgelijke taxatie introduceerden en ten 

tweede kwamen de opbrengsten voortaan in de gemeentekas terecht. Het gemeentebestuur 

was niet langer meer verplicht om de inkomsten aan het Bureel van Weldadigheid toe te 

kennen. Zodoende kwam de deur open te staan om de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen, indien men het nodig achtte, op dergelijke manier bij te springen.
248

  

Voor het weeshuis was deze buitengewone ontvangst in de periode lopende van 1800 tot 1894 

zo goed als afwezig. Zij kwam in totaal maar negen keer voor. Een eerste keer kende ze een 

kort intermezzo in de jaren 1819 en 1820 met elk vijf frank, om dan tot 1853 te verdwijnen. In 

het decennium beginnende bij 1853 is ze regelmatig aanwezig (met uitzonderingen in 1857, 

1859 en 1860), om daarna voor goed te verdwijnen.
249

 Een echte belangrijke rol heeft deze 

buitengewone ontvangst dan ook nooit gespeeld. Het godshuis genereerde genoeg andere 

inkomsten waardoor deze inkomstenbron (grotendeels) overbodig bleek te zijn.  

 

2. Ontvangsten uit aalmoezen en geldinzamelingen. 

De aalmoezen en geldinzamelingen (meer bepaald ophalingen in kerken) waren één van de 

eerste vormen van particuliere inmenging in de liefdadigheid die door de Franse wetgeving 

weer werd toegelaten.
250

 Vanaf 1819 tot 1870 waren de gelden uit aalmoezen en 
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Grafiek VIII: Inkomsten op het droît des pauvres  

(in Belgische frank). 

droît des pauvres 
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geldinzamelingen ten behoeve van het weeshuis zo goed als een constante aanwezige.   Hoger 

dan 640 frank (in 1819) of 30% van de totale inkomstenpakket raakte men niet. Dit was ook 

eerder een uitzondering. Gemiddeld was deze inkomstenbron maar goed voor 2,1% van de 

totale inkomsten.
251

  

 

3. Ontvangsten van begrafenissen. 

De inkomsten die door middel van de deelname aan katholieke processies werden 

gegenereerd, verdwenen een hele periode uit de inkomsten die het weeshuis wist te genereren. 

Pas in 1846 kwam deze vorm van inkomstenwerving als constante terug, zij het wel onder een 

ander vorm. Het dragen van flambouwen had plaats geruimd voor de aanwezigheid van de 

kinderen bij funerailles, begrafenissen. Dit was geen losstaand feit. In het reglement van het 

weeshuis te Edingen lezen we:  

« Lorsque les orphelines sont demandées pour les enterrements, une sœur les mène à 

l’église et les accompagne pendant toute la cérémonie. » (art. 10) en  « Lorsqu’elles 

sont demandées pour porter un corps mort, la sœur les accompagne encore et se rend 

avec elles à la maison mortuaire ainsi qu’au cimetière. » (art. 11).
252
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Grafiek IX: Inkomsten uit aalmoezen (in Belgische Frank). 

aalmoezen 
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In de periode waarin deze inkomstenbron een constante uitmaakte (1846-1888), behaalde ze 

een gemiddelde van 4,3% van de totale inkomsten die het weeshuis genereerde.
253

 

4. Donaties, giften en legaten. 

Donaties of giften waren doorheen de hele negentiende eeuw - net als de aalmoezen - een 

constante aanwezige. Behalve in de periode tussen 1846 en 1852 en de periode eind jaren 70’ 

tot begin jaren 90’.  Algemeen genomen bedroegen de inkomsten uit giften en donaties zo een 

2,5% van de totale inkomsten van deze periode.
254

  

 

Het aandeel van de legaten is met een gemiddelde van 0,7% van de totale inkomsten een 

eerder minieme aanwinst. Tot 1837 is zij niet aanwezig om zich nadien te veruitwendigen 

onder vorm van een jaarlijkse overdracht van 12 frank die door de familie Vandeputte en 
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Grafiek X: Inkomsten door de aanwezigheid bij 

begrafenissen (in Belgische frank) 

begrafenissen 
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Grafiek XI: Inkomsten uit donaties (in Belgische Frank) 

donaties 
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Deraedt aan het weeshuis werd geschonken.
255

  

 

1.2.2 Hulp in goede en in kwade dagen? 

Ziet men nu doorheen deze negentiende eeuw enkele verbanden omtrent de inkomsten die het 

weeshuis verwierf en het tijdskader waarbinnen we de instelling horen te plaatsen? Anders 

gezegd, had de wisselende economische toestand in de negentiende eeuw een impact op het 

inkomstenverloop van het weeshuis? België was in deze periode - net als grote delen van 

Europa  - meermaals onderhevig aan depressies. Algemeen kunnen we stellen dat Ronse in de 

periode 1845 - 1848 een eerste grote crisis doormaakte, meer bepaald de grote hongersnood 

die in deze periode Europa teisterde. Een tweede lange periode van crisis was de Grote 

Depressie (1872-1895) waarvan Ronse vooral de periode tot 1872 - 1882 de gevolgen 

ondervond.
256

 De vraag blijft welke impact deze crises op het inkomstenverloop van deze 

instelling hadden. 

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, horen we ten eerste naar de buitengewone 

inkomsten te kijken. Het lijkt me dat deze inkomsten waarbij het individu op elke moment 

aalmoezen, donaties of giften kon storten, het meest bij economische crises zouden fluctueren. 

Toch merken we bij deze inkomstencategorieën een dubbel resultaat op. 
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Grafiek XII: Inkomsten uit legaten (in Belgische frank) 

legaten 
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Deze grafiek geeft aan dat ook in economisch minder florerende tijden de bevolking bleef 

overgaan tot het schenken van aalmoezen. Geheel de crisisperiode van 1846 tot 1848 bleven 

zij als een constante inkomstenbron aanwezig, behalve in het diepstepunt van de 

landbouwcrisis (1847), en dit zelfs niet in gereduceerde vorm. Deze inkomstenbron nam 

tijdens de crisisperiode zelf toe. Zo zien we dat er in de periode 1848 - 1850 telkens 350 frank 

aan aalmoezen werden opgehaald. Dit in tegenstelling tot de jaarlijkse 100 frank van voor de 

crisisperiode van de jaren veertig. Eveneens de legaten bleven doorheen deze crisisperiode 

doorlopen. Bij de giften en de donaties valt het wel op dat zij tijdens de landbouwcrisis 

grotendeels terugvielen. In 1845 zien we dat er nog aan 30 frank giften en donaties werden 

opgehaald, om daarna tot 1852 als inkomstenbron te verdwijnen. Pas in 1853 zouden zij terug 

als een constante aanwezige worden opgemerkt.
257

  

Als derde bron van buitengewone inkomsten, was er voor het het droît des pauvres 

(inkomsten op bals, theatervoorstellingen, etc.) een speciale rol weggelegd. Wij constateren 

dat de periode, lopende van 1800 tot 1894 zij als een afwezige kan worden aanzien, behalve 

dan in de periode 1853-1863.
258

 Met andere woorden kort na de landbouwcrisis. 

Waarschijnlijk wilde het lokale bestuur via deze inkomstenbron het weeshuis in deze harde 

tijden geldelijk wat tegemoet komen. Al zouden er nooit echt grote bedragen uit deze 

inkomstenbron voortvloeien. 

De laatste inkomstencategorie van de buitengewone inkomsten, was de aanwezigheid van de 

kinderen bij begrafenissen. Ook in tijden van crisis moeten mensen begraven worden, soms 
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legaten, aanwezigheid in religieuze diensten en het droît 
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zelfs meer dan anders.
259

 De inkomsten, die uit het dragen van het lichaam werden 

gegenereerd, bleven tijdens deze eerste grote crisis doorlopen.
260

  

Als we tijdens de tweede grote crisisperiode deze vijf inkomstencategorieën bekijken, merken 

we op dat de giften, donaties en de aanwezigheid bij de begrafenissen eveneens bleven 

doorlopen. De aalmoezen stopten met het aanbreken van de crisis en het droît des pauvres 

was, zoals reeds eerder vermeld, helemaal afwezig. Zowel de aalmoezen als de giften en 

donaties waren in deze periode reeds aan hun zwanenzang begonnen.
261

  

 

Hoe zit dit nu als we de gewone ontvangsten in beschouwing nemen? 

 

Sommige inkomstencategorieën zijn minder afhankelijk van de tijdsgebonden 

schommelingen. Dit kwam doordat zij contractueel geregeld waren en zij tijdens crises bleven 

doorlopen. Ook bleven de intresten op vastgezet kapitaal gewoon verderlopen. Al konden 
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Grafiek XIV: Inkomsten uit aalmoezen, giften, donaties, 

legaten, aanwezigheid in kerkdiensten en het droît des 

pauvres in de periode 1868 – 1884. 
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Grafiek XV: Inkomsten uit rentes, arbeid, verhuur, subsidie 

en premies  in de periode 1842-1854 en 1868-1884. 
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inkomsten zoals de arbeid van de kinderen en het verhuren van kelders (voor zover dit niet 

contractueel was vastgelegd) ook onder de economische malaise lijden. We merken op dat dit 

bij het weeshuis niet het geval was. Zowel de arbeid van de kinderen als de primes 

d’assurance  en de verhuur van kelders bleven in deze twee crisisperiodes doorlopen (en dit 

onder een  gereduceerde vorm). Daarnaast bleef de gemeente ook subsidiëren. Wel altijd 

dezelde som. Zoals reeds vermeld, hield zij totaal geen rekening met bijvoorbeeld het feit dat 

de kostprijs voor voeding in tijden van crisis enorm kon variëren. 

Als de totale inkomsten van deze periode onder de loep nemen, merken we op dat tijdens deze 

twee grote crises de inkomstencijfers redelijk stabiel bleven. Sommige ressources ordinaires 

vielen terug, andere namen toe. 

 

Dit wil niet zeggen dat het weeshuis in tijden van crisis een goede periode doormaakte. Het 

komt er eerder op neer dat er met hetzelfde geld veel minder kon geconsumeerd worden 

doordat de grondstofprijzen (graan, aardappelen, etc.) de hoogte in gingen.   
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Grafiek XVI: Totale inkomsten van het meisjesweeshuis te 

Ronse (in Belgische Frank). 

totale inkomsten  
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1.3 Sociaal en vormend beleid 

1.3.1 Een reglement dat reglementeert? 

Een eerste aandachtspunt met betrekking tot de sociale component van de instelling blijft 

natuurlijk welke kinderen er in deze instelling werden opgenomen. Een eerste inzage in deze 

materie biedt het reglement van het Hospice des Pauvres Orphelines.
262

 In artikel 9 van het 

règlement organique lezen we: 

« On n’admettra dans cet hospice que de pauvres filles privées de tous ascendants, 

âgées de 5 ans révolus, d’une constitution saine, elles devront produire à la 

commission outre un extrait certifié de l’acte de leur naissance, un certificat de 

médicin ou chirurgien constatant qu’elles ont été vaccinées et qu’elles ne sont 

atteintes d’aucune maladie ou accident contagieux. »
263

 

Wat ons hier opvalt, is dat men het in dit artikel niet over wezen heeft, maar over pauvres 

filles privées de tous ascendants (arme meisjes van welke afkomst ook). Het is pas in het 

daaropvolgende artikel dat men deze kinderen met de term orphelines aanduidt. Dit doet 

vermoeden dat de kinderen die in deze instelling werden opgenomen wel met de term 

orphelines werden aangeduid, maar deze kinderen daarom niet noodzakelijk wees waren. 

Verdere informatie omtrent de achtergrond van de aanwezige kinderen geeft het reglement 

niet. Vanaf de jaren 1890 komen we in de afrekeningen van de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen wel de benaming demi-orphelines tegen.
264

 Een blik in de bevolkingsregisters 

van de stad maakt snel duidelijk dat de ouders van de geplaatste kinderen niet noodzakelijk 

overleden waren.
265

 

Dat men van het begrip wezen gebruik maakte, kan deels worden verklaard door het feit dat 

men vroeger algemeen minder medelijden had met verlaten kinderen, vondelingen of 

kinderen die vanwege een te miserabele toestand thuis in een godshuis werden geplaatst. 

Termen als “verlaten kind” en “vondeling” hadden een minachtende en schandelijke 

gevoelswaarde, terwijl er een gevoel van medelijden werd opgeroepen bij het horen van de 

term wees.
266
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Dit was een algemeen gegeven dat we eveneens in andere Europese landen terugvinden. In de 

Duitse ruimte bijvoorbeeld aanvaardde men vondelingen, verlaten kinderen en kinderen die 

aan het ouderlijke gezag waren ontnomen, samen met wezen in een instelling die de naam 

Waisenhaus kreeg.
267

 Het was er zelfs niet ongewoon om een kind (dat geen wees was) als 

een wees in te schrijven. Het verschil in benaming was belangrijk, omdat de verschillende 

termen een andere connotatie opriepen. Zo zou het London Foundling Hospital op het einde 

van de 18
de

 eeuw zijn naam veranderen in Orphan Hospital.
268

   

In België was de situatie niet anders. Ook hier werden  kinderen die geen wees waren in de 

letterlijke betekenis van het woord, in een weeshuis of hospice des (pauvres) orphelins 

opgenomen. Het betrof verlaten kinderen en kinderen van arbeiders of ambachtslui die ten 

gevolge van een bepaalde omstandigheid (ziekte, zwaktheid, ongeval) niet in het onderhoud 

van hun kinderen konden voorzien.
269

  

Naast deze eerste component biedt het reglement extra informatie over de 

leeftijdscatergorieën van de kinderen die in het weeshuis mochten worden 

opgenomen.Volgens het reglement mochten de kinderen het gesticht pas betreden indien zij 

vijf jaar oud waren (art. 9) en konden zij in de instelling blijven tot zij de leeftijd van achttien 

hadden bereikt (art. 10).
270

  Toch merken we op dat men het met deze leeftijdsgrenzen niet zo 

nauw nam. Zo zien we dat van de 163 kinderen die in de periode 1818-1876 in het gesticht 

verbleven, er zestien (9,8%) op een jongere leeftijd dan vijf het gesticht waren 

binnengekomen. Van deze zestien zouden er wel nog zeven in het jaar van aankomst de 

leeftijd van vijf bereiken. Negen kinderen (5,5%) niet. Daarvan kwamen er zes op de leeftijd 

van vier en drie kinderen op de leeftijd van drie het weeshuis binnen. Vier van deze zes vier-

jarigen waren in de aanwezigheid van een oudere zus (ouder dan zes), evenals één 

driejarige.
271

 Dit wijst erop dat men de te jonge leeftijd van de kinderen soms wel door de 

vingers zag, zodat zussen samen in de instelling konden worden opgenomen. De andere 
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kinderen zijn alleen in het gesticht binnengekomen, voor hen telt deze eventuele verklaring 

dan weer niet.
272

 

Anderzijds zijn er zo een 25 à 26 kinderen (16,3%) die pas op een oudere leeftijd dan achttien 

jaar het weeshuis verlieten.
273

 Veertien op een leeftijd van 19, zeven (à acht) op een leeftijd 

van 20, twee op de leeftijd van 21 en twee op de leeftijd van 24 jaar.
274

 Waarom deze 

kinderen tot dergelijke oude leeftijden in de instelling verbleven, blijft een raadsel. 

Verder geeft het reglement nog instructies betreffende het aantal kinderen die in dit gesticht 

mochten worden opgevangen. Artikel 12 van het reglement spreekt over maximaal dertig 

kinderen.
275

 Dit aantal werd in de periode 1800-1876 nooit overschreden.
276

 

 

Als we nu kijken naar de periodes waarin Ronse (en België) zich in een crisisperiode 

bevonden, meer bepaald de periode 1845-1848 en 1872-1895. Dan merken we op dat er 

effectief met de eerste crisis, en de naloop ervan een stijging plaatsvindt in het aantal kinderen 

die in het weeshuis opgenomen werden. In 1848 had het weeshuis het hoogste aantal  
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Grafiek XVII: Aantal kinderen aanwezig in het Hospice des Pauvres 

Orphelines te Ronse. 

Minimum aantal kinderen 

Maximum aantal kinderen 

Gemiddelde aantal kinderen 
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geplaatste kinderen van geheel de periode 1825-1876.
277

 Voor de tweede crisisperiode (1872-

1882) kunnen we moeilijk een kader schetsen, daar men vanaf 1876 gestopt is met het noteren 

van de weeskinderen die binnenkwamen. Deze cijfers geven daarmee enkel nog de uitlopers 

weer van de kinderen die tot 1876 in het weeshuis waren opgenomen (en niet de kinderen die 

later zijn binnengekomen). 

Tot slot werd er (in art. 13 en 14) bepaald op welke manieren de kinderen mochten worden 

aangenomen: 

« La réception des orphelines se fera à la pluralité des voix des administrateurs, ils 

seront néanmoins tenus de faire leur choix parmi les trois candidats que le bureau de 

bienfaisance présentera pour chaque place vacante. »
278

 

Zoals de wet het voorlegde, werd er door de bestuurders van de Commission Administrative 

des Pauvres Orphelines bij meerderheid beslist welke kinderen in aanmerking kwamen om in 

het weeshuis te worden opgenomen. Toch zou men deze beslissingen voor drie leden van het 

Bureel van Weldadigheid horen voor te leggen. Had deze instantie dan de nodige 

bevoegdheden tot het al dan niet afkeuren van het aanvaarden van bepaalde kinderen? Veel 

informatie omtrent deze materie biedt het reglement niet.  

Mogelijk inzicht in deze materie biedt een conflict dat in de loop van 1825 ontstond tussen de 

leden van het Bureel van Weldadigheid en de Heeren Bestuurders van het Arme Weezen 

huis.
279

 De leden van het Bureel van Weldadigheid richtten zich op 31 januari van dat jaar in 

een brief tot het stadsbestuur omtrent een refuseering van het aanvaarden van drie kinderen 

(door de bestuursleden van de weeshuiscommissie). Het weldadigheidsbureel vroeg het 

stadsbestuur als oppertoezieners om de bestuursleden van het godshuis te bevelen (indien het 

door het reglement voorgestelde aantal kinderen die in het weeshuis mochten worden 

opgenomen niet overschreden was) deze kinderen te aanvaarden.
280

  Dit kon geen probleem 

zijn, daar er op dat moment maximaal negentien kinderen in de instelling aanwezig waren.
281

 

Dit was verre van de dertig kinderen waarover er in het reglement sprake was.
282

 Daarbij 
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komt nog dat de profielen van deze kinderen overeen kwamen met dat van kinderen die in de 

instelling mochten worden opgenomen (zie art. 9). 

 Het eerste kind, Henrica Penson was 11 jaar oud en was na het overlijden van haar moeder 

door haar vader in de steek gelaten. Het tweede kind, Coleta Verhellen was 12 jaar oud, haar 

beide ouders waren overleden. Het derde kind, Regina Van Waeleghem was 13 jaar oud. Ook 

zij was wees.
283

 Ondanks het feit dat hun profielen aansloten op de reglementering, werd er 

moeilijk gedaan omtrent de aanvaarding van deze kinderen. Waarom kon men deze kinderen 

dan niet opnemen? 

In verband met Henrica Person werd er als argument naar voor gebracht dat zij van slechte 

zeden was en dat men vreesde dat zij de andere wezen zou misleiden.
284

 Omtrent de andere 

kinderen werd er geen negatieve commentaar gegeven. Uit de wezenlijsten blijkt dat Regina 

Van Waeleghem wel in het gesticht zou worden opgenomen, maar de andere twee kinderen - 

Coleta Verhellen en Henrica Person - niet.
285

 De druk die het Bureel van Weldadigheid via 

het stadsbestuur aan de Bestuurlijke Commissie probeerde op te leggen, bleek dan toch niet de 

nodige invloed uit te oefenen. Volgens het reglement zou inderdaad de Bestuurlijke 

Commissie met de meerderheid van stemmen beslissen welke kinderen er in het gesticht 

zouden worden aangenomen en niet andersom. Het was zeker niet omdat de leden van het 

Bureel van Weldadigheid besloten hadden dry arme wezen in hun gesticht te plaatsen dat die 

kinderen met zekerheid geplaatst werden.
286

 Naar mijn inziens mag daarbij de druk vanuit de 

instelling zelf niet vergeten worden. Ondanks het feit dat de zusters geen officieel 

benoemingsrecht hadden, lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat zij geen enkele invloed 

hadden in het al dan niet aannemen van kinderen. Bovenstaande vermeldingen omtrent de 

bezorgdheid om de onzedelijkheid van het kind en de angst dat dit individu de rust in de 

instelling zou verstoren, lijken naar mijn inziens uit deze hoek te komen. 

Uit deze context kan men eveneens een onderliggende machtsdruk vanuit het Bureel van 

Weldadigheid opmerken, waarbij het zijn grenzen aftastte van hoever de leden van het B.W. 

konden gaan in het opdragen, aanwijzen en sturen van de bestuursleden van de Commission 

des Pauvres Orphelines. Toch merken we dat de bestuurscommissie niet zwichtte onder de 

druk van het weldadigheidsbureel. Het B.W. kon de kinderen aan het weeshuis aanbieden, 
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maar het bleef toch bij de bestuurscommissie - al dan niet in overleg met de zusters - om de 

uiteindelijke eindbeslissing te nemen. Deze kijvende houding vanuit de bestuurscommissie 

kan in deze context aanzien worden als een manier om het weldadigheidsbureel duidelijk te 

maken dat dergelijke acties (hulp inroepen van het stadsbestuur) zeker niet het gewenste 

resultaat garandeerden.  

In de beginjaren werd er nog naar evenwicht gezocht tussen de verschillende besturen en de 

leden ervan. We moeten zeker in het achterhoofd houden dat de verschillende besturen op 

mekaar zullen ingewerkt hebben, of probeerden in te werken. Zeker binnen de context van 

Ronse, waar er nog geen Commissie van Burgerlijke Godshuizen was opgericht (pas in 1853) 

en waarbij de afzonderlijke commissies (zoals deze van het weeshuis) indien het nodig geacht 

werd, door het Bureel van Weldadigheid konden worden bijgesprongen.
287

 Het 

weldadigheidsbureel heeft de bestuurscommissie van het weeshuis nooit moeten bijspringen, 

wat de onafhankelijkere houding van de bestuursleden tegenover deze instelling verklaart.  

1.3.2 De komst van de Zusters van Gijzegem 

Zoals reeds hoger vermeld, was er naast de officiële organen nog een vierde speler in het veld, 

meer bepaald de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo, Dienstmaagden der Armen, van de 

congregatie van Gijzegem. De zusters kwamen pas na de officiële erkenning van het weeshuis 

en na het overnemen van het bestuur door Commission des Pauvres Orphelines naar Ronse.
288

 

Het financieel beheer was na 1817 wel in handen van het Bestuur van het Arme Wezenhuis, 

maar er bleven klachten binnenkomen omtrent de lichamelijke en hygiënische verzorging van 

de kinderen.
289

 De kindersterfte in het weeshuis bleef enorm hoog. Van de éénenveertig 

kinderen die in de periode 1801-1824 in het weeshuis verbleven, overleden er vijftien in het 

gesticht.
290

 Verschillende weldoeners maakten zich zorgen over de aanwezige maîtresses en 

of ze al dan niet in staat waren om aan de lichamelijke en de geestelijke noden van de 

kinderen te voldoen.
291

   

In de loop van 1823-1824 kregen de leden van de Commission des Pauvres Orphelines lucht 

van de situatie in het naburige Anvaing. Daar had Madame la Comtesse de Lannoy, geboren 
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als Duchesse d’Ursel, een gelijksoortige instelling opgericht, maar had zij het dagelijks 

bestuur overgelaten aan zusters afkomstig van de bovenvernoemde congregatie.
292

 De leden 

van het Bestuur van het Arme Wezenhuis werden geadviseerd om in het weeshuis te Ronse 

hetzelfde te doen “afin d’assurer la stabilité de l’institution.”
293

 In de sessie van 3 februari 

1824 nam het Ronsische college van burgemeester en schepenen het volgende besluit: 

“Voorlezing gedaan van eenen brief van het Bestuur der arme Weezen huis alhier 

bywelken zy verzoeken staande de bedankinge der tegenwoordige meesteressen 

geautoriseert te zyn van tot dies aan te stellen twee religieusen der stichting van het 

huis te Ghyseghem. Waarop de raad de Kommissie van het gemelde bestuur 

gemagtigd heeft tot het doen in dit geval alle het gene zy tot eerder nut hun gesticht 

noodig zullen oordelen.”
294

 

De meesteressen kregen met andere woorden de gouden handdruk en op 14 mei 1824 

kwamen in hun plaats de twee zusters aan. Elisabeth Bertau als overste van deze 

communauteit en zuster Marie Veniance Coppens als haar metgezellin.
295

 Pas in 1827 zou er 

een derde zuster, Dorothée Van Waelvelde deze twee zusters assisteren.
296

 Zij zouden instaan 

voor het dagelijks opvoeden van de kinderen, dit terwijl het Bestuur van het Arme Wezenhuis 

bevoegd zou blijven voor alle financiële aangelegenheden van deze instelling. 

Deze zusters waren naar Ronse gekomen met de gedachte om onderwijs aan de kinderen te 

verlenen.
297

 Dit werd zoals we zullen zien door de bestuurscommissie in handen gegeven van 

een schoolmeester Beyens, waarna men in 1832 besliste om deze derde zuster terug naar 

Gijzegem te sturen. Pas in 1847 zou er terug een derde zuster bijkomen. Ondertussen was het 

onderwijs wel in de handen van de zusters overgegaan en merken we een verhoging op van 

het aantal kinderen die in het weeshuis verbleven. Tot de jaren 1840 lag het gemiddelde aantal 

weeskinderen zo goed als altijd onder de 20 zielen. Pas na 1840 zou een gemiddelde van 20 

kinderen eerder een zelfdzaamheid worden. Het aantal zou globaal genomen hoger komen te 

liggen.
298

  

Vanaf 1852 hebben we geen duidelijk beeld meer van het aantal zusters die in het weeshuis 

                                                           
292

 AKZG, Stichtingsgeschiedenis Anvaing 1820-1987, nr. 9.2.5. 
293

 O. Delghust, Histoire de l’orphelinat de Renaix de 1800 à nos jours, p. A. 
294

 SAR, Registers van de notulen van de gemeenteraad 1801-1918, nr. 97, gedateerd: 03.02.1824. 
295

 O. Delghust, Histoire de l’orphelinat de Renaix de 1800 à nos jours, p. A. 
296

 SAR, Begrotingen van de godshuizen, dienstj. 1818-1902,  nr.  5060. 
297

 O. Delghust, Histoire de l’orphelinat de Renaix de 1800 à nos jours, p. A. 
298

 Zie: Grafiek XVII, p. 75. 



 

 
 80 

tewerkgesteld werden. Indien we de lonen, die ten behoeve van de zusters werden uitgereikt, 

onder de loep nemen, zien we dat de 360 frank die in 1852 ten behoeve van drie zusters werd 

gegeven tot 1868 behouden bleef. Dit doet vermoeden dat er tot 1868 drie zusters in de 

instelling aanwezig waren. In 1869 ging dit bedrag met 90 frank omhoog. Waarschijnlijk om 

een zekere vorm van inflatie te compenseren. Daarmee kwam het bedrag dat per zuster per 

jaar als loon uitgegeven werd op 150 frank te staan. In 1875 ging het totale bedrag omhoog 

naar 600 frank. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een vierde zuster was bijgekomen.
299

 Zeker 

is dat er doorheen de periode 1824 - 1895 zeker minimum drie en maximum vier zusters in de 

communauteit aanwezig waren om de zorg, de opvoeding en het onderwijs van de kinderen 

op zich te nemen. 

1.3.3 De geografische herkomst van de kinderen 

Het bovengenoemde reglement houdt op geen enkele manier een restrictie in omtrent de 

kinderen die al dan niet in het weeshuis mochten worden opgenomen. Enkel artikel 9 zou in 

dit opzicht als een richtlijn kunnen worden aanzien, al is “pauvres filles de tous ascendants” 

niet echt een aanzienlijke afbakening, laat staan een geografische.
300

 Toch blijkt dat in de 

periode 1801-1876 de overgrote meerderheid van de kinderen die in de instelling werden 

opgenomen - 87,1% - uit Ronse afkomstig waren. De overige 9,7% was van geboorte 

afkomstig uit andere dorpen of steden in Oost-, West- en Frans-Vlaanderen 

(Noorderdepartement), evenals uit de provincies Antwerpen, (West-) Brabant en (Noord-) 

Henegouwen. Van 3,2% van de kinderen is hun geboorteplaats niet gekend
301

.  
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Omtrent de onderstandswoonst, met andere woorden, de gemeente die moest instaan voor de 

eventuele kosten van de opvang en het onderhoud van de behoeftige weeskinderen,  lagen de 

kaarten een beetje anders. De natuurlijke onderstandswoonst werd bepaald door de 

geboorteplaats.
302

 Om een onderstandswoonst (in een andere gemeente dan de geboorteplaats) 

te verkrijgen, was een verblijf van één jaar vereist. Na 1818 zou je vier opeenvolgende jaren 

in een gemeente moeten verblijven om er een onderstandswoonst te verkrijgen.
303

 Een wees 

behoudt tot zijn volwassenheid of emancipatie de domicile de secours van de laatst 

overlevende ouder. Deze onderstandsdomicilie wordt ook behouden indien hij bij een voogd 

in een andere gemeente ging wonen.
304

 Wezen waarvan de onderstandsdomicilie niet gekend 

was, kregen tot hun volwassenheid (of emancipatie) onderstand in de gemeente waarin ze 

werden aangetroffen.
305

  

Zo een 88,2% van de kinderen ontving onderstandsdomicilie te Ronse zelf, 7% elders en bij 

4,8% van de kinderen is de plaats van de onderstandswoonst niet geweten.
306
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Dit schetst ons een context waarbij het weeshuis voor het overgrote deel een opvangplaats 

was voor kinderen uit Ronse zelf. Ook kinderen uit de naburige gemeenten zoals Orroir, Arc-

Ainières en Nukerke werden er geplaatst, omdat deze gemeenten zelf geen weeshuis hadden, 

waardoor zij genoodzaakt waren om hun weeskinderen in een (naburige) gemeente te laten 

laten opnemen.
307

  

Toch werden er eveneens kinderen opgenomen uit steden die wel een meisjesweeshuis 

hadden, bijvoorbeeld de kinderen afkomstig uit Brussel. Ondanks het feit dat Brussel geheel 

de negentiende eeuw een meisjesweeshuis bezat, zien we dat er vanuit deze stad kinderen naar 

Ronse werden overgeplaatst. Dit zou er eventueel op kunnen wijzen dat het weeshuis van 

Brussel op bepaalde tijdstippen zijn maximale capaciteit om kinderen op te vangen bereikt 

had en het bestuur van het weeshuis in andere gemeenten naar opvangmogelijkheden zocht. 

1.3.4 Het dagelijkse leven 

Indien we enig inzicht willen verkrijgen in de dagelijkse leefomstandigden van de kinderen, 

die zich in het weeshuis bevonden, moeten we ons ten sterkste bewust zijn dat de door ons 

gemaakte conclusies met de nodige voorzichtigheid moeten worden geaffilieerd. Zoals reeds 

vermeld zijn we voor het weeshuis van Ronse niet in de tegenwoordigheid van een Réglement 

de L’Hospice des Pauvres Orphelines. Daarbij biedt de reglementering, die we in de 

briefwisseling aantroffen, geen informatie omtrent de dagelijkse werking van het gesticht. 
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Om van deze materie toch een beeld te krijgen, heb ik me toegelegd op de reeds vermelde 

overgebleven Réglements van twee andere weeshuizen, die zoals het meisjesweeshuis van 

Ronse onder de dagelijkse werking van de congregatie van zusters van St.-Vincentius a Paulo 

te Gijzegem stonden. Meer bepaald de weeshuizen van Lier en Edingen. De analogie die ik 

omtrent dit thema in deze twee weeshuizen opmerkte, wekt de indruk dat dit om een vorm van 

algemeenheid ging. Iets wat in een gestructureerde omgeving zoals deze kloostercongregatie 

geen onvolkomendheid lijkt te zijn. Deze reglementen, gekoppeld aan de uitgaven van het 

gesticht met betrekking tot voedingsmiddelen en andere dagelijkse benodigdheden geven 

zodoende enigszins inzicht in deze materie. 

a. Geef ons heden ons dagelijks brood 

De reglementering aangaande de maaltijden van de weeshuizen te Lier en te Edingen schetsen 

ons een eetregime waarbij de kinderen een afwisseling van boterhammen, aardappelen, wat 

groenten of dit alles onder elkaar gemengd in de vorm van potagie, hutsepot en soep 

voorgeschoteld kregen. Als drank werd er (naast water) koffie, thee en bier aangeboden. 

Enige variatie in dit menu brachten de zon- en feestdagen, alsook de kermissen. Dan werden 

er koeken (peperkoek) en wit brood geserveerd. Alsook rijstpap bij belangrijke 

gebeurtenissen, zoals bij de eerste communie van de kinderen.
308

  

De rekeningen van de jaaruitgaven van het weeshuis tonen een gelijklopend eetregime te 

Ronse. Brood en vlees maken met een gemiddelde van 56,3% van de voedselprijzen het 

grootste aandeel uit, gevolgd door boter, vetten en groenten van alle aard (waaronder 

aardappelen) met 30,5% van de totale uitgaven aan voedsel. Het overige deel werd verder 

onderverdeeld in vis, eieren, koffie, rijst en fruit met een gemiddelde van 5%. Wijn, bier (en 

azijn) met een gemiddelde van 4,7%. Peper en zout evenals melk met elk een gemiddelde van 

1,9%.
309

 

Dit laat uitschijnen dat er veel brood, vlees en groenten (al dan niet in de vorm van 

aardappelen) op het menu stond. Aangevuld met wat extra’s als eieren, rijst en fruit. Als 
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drankaangelegenheid was het vooral bier en niet zozeer wijn dat er in het weeshuis op tafel 

werd gezet.
310

 

b. Onderwijs 

Een eerste vermelding omtrent het onderwijs dat de kinderen in deze instelling genoten, 

dateert uit 1823. In een brief van het stadsbestuur aan schoolmeester Beyens werd er gevraagd 

of hij de kinderen van het weeshuis wilde onderrichten, waarop hij met bevestiging 

antwoordde. Zodoende kregen de kinderen onder de twaalf jaar instructie.
311

 Ook na de 

aankomst van de zusters in 1824 bleef de heer Beyens schoolmeester. Het gemeentebestuur 

kreeg immers van de Nederlandse overheid uit de opdracht tot de aanmoediging en laïcisering 

van het onderwijs. Concreet hield dit in dat de gemeentelijke overheden moesten overgaan tot 

het oprichten van een schoollokaal en het uitbetalen van de wedde van de onderwijzer. 

Eveneens moest het bijzonder onderwijs (door religieuzen onderhouden) zoveel mogelijk 

tegengewerkt en voorkomen worden.
312

 In Ronse koos men er dus wel voor om zusters aan te 

nemen, maar de educatie van de kinderen tot hun twaalf jaar liet men liever in de handen van 

een lekenpersoon die door het stadsbestuur werd betaald.
313

 Of dit een echte laïciering met 

zich meebracht, blijft natuurlijk de vraag. Men kan er niet om heen dat de zusters in de 

dagelijkse omgang met de kinderen wel degelijk de christelijke normen en gedachtegang 

zullen hebben overgedragen. Daarnaast kregen de kinderen van de heer Beyens maar tot hun 

twaalf jaar onderricht. De kinderen mochten/konden tot hun achttien jaar in het weeshuis 

verblijven. Mede daar er in de statuten van de congregatie effectief op geïnsisteerd werd dat 

zij onderricht en opvoeding aan arme kinderen hoorden te geven, is het meer dan 

waarschijnlijk dat zij in hun instelling onderricht (al dan niet in godsdienstige vorm) 

bewerkstelden.
314
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Pas na de Belgische revolutie, waarbij de vrijheid van onderwijs in de grondwet (art. 24) 

opgenomen werd, kwam hierin verandering.
315

 Blijkbaar drong men vanuit de instelling aan 

op een overname van de onderwijspraktijken door de zusters zelf. Oscar Delghust wees erop 

dat de zusters vanuit de stedelijke overheden zelfs werden aangespoord om het onderwijs 

terug in handen te nemen, zodat zij zowel de materiële als spirituele opvoeding van de 

kinderen onder zich hadden.
316

 Effectieve bewijzen hiervan hebben we niet teruggevonden. 

Maar het feit dat de heer Beyens (of enig ander lekenpersoon) niet meer vernoemd werd als 

onderwijzer van het weeshuis wijst eventueel wel in die richting. In de periode 1831-1842 

was er namelijk  een katholieke meerderheid in het Ronsische stadsbestuur.
317

 Van echte 

weerstand omtrent deze materie zal er vanuit deze hoek niet echt sprake zijn geweest.
318

  

We moeten wel stellen dat de zusters zich tot 1894 niet inlieten met het verstrekken van lager 

onderwijs aan kinderen buiten het weeshuis. Hiermee bedoel ik dat zij - in tegenstelling van 

wat de Broeders van de Goede Werken deden - in hun onderwijsverrichtingen enkel maar hun 

weesmeisjes onderwezen en er geen andere arme kinderen werden aangenomen.
319

 De 

effectieve activiteiten als schoolinstelling, naast het weeshuis, kwamen pas na 1894 van de 

grond. 

c. Dagelijks leven en dagindeling. 

De dagindeling en de reglementering van de weeshuizen van Lier en Edingen vormen 

illustraties die perfect inpassen in weeshuizenregimes zoals Fernand Thiry en Louis Bossart 

ze beschreven: kleine gevangenissen. In Lier en Edingen - en waarschijnlijk ook in de andere 

weeshuizen van deze congregatie - werd er een strikt dagschema voorzien van arbeid en 

gebed (niet voor niets is het devies van de zusters van Gijzegem ora et labora). Bid en werk, 

en dit het liefst in een algemene stilte. De kinderen zaten op deze manier jaar in jaar uit vast in 

een regelgeving, waarbij er haast geen sprake was van de kinderlijke onbezorgde speelsheid. 

Wat ervoor zorgde dat de kinderen met de tijd een eerder apathische houding zouden 

aannamen.
320
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De kinderen werden  als het ware in het weeshuis opgesloten. Zonder toestemming van de 

superieuren konden zij het gesticht niet verlaten. Elke uitstap buiten het weeshuis werd onder 

begeleiding gedaan. Eveneens had men maar één dag op de maand waarbij familieleden of 

aanverwanten van het kind (anderhalf uur) een bezoek(je) konden brengen. Elke 

briefwisseling werd bij het binnen- of buitengaan door de verzorgers gecontroleerd.
321

 De 

reglementen van Lier en Edingen schetsen een beeld van een onaangename, gesloten sfeer, 

waarbij op alle manieren het kindszijn onderdrukt werd.  

Laat me in deze context wel toe om te zeggen dat reglementen niet alles zijn. Zo stellen ze ons 

in de onmogelijkheid om de ad hoc omstandigheden te bespreken. Veel zal natuurlijk hebben 

afgehangen van de persoonlijkheden van de zusters en van de kinderen. Ook zijn dit 

reglementen die stammen uit de beginjaren van het ontstaan van de weeshuizen (jaren 1830 

en 1840). Vermoedelijk zullen deze, naargelang de veranderende opvattingen in de tijd, 

aangepast zijn, of  juist niet? Hoe dan ook blijven het momentopnames, die nooit een volledig 

beeld kunnen schetsen omtrent de concrete leefomstandigheden waarin deze kinderen 

hoorden op te groeien.  
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1.4 De kerk in het midden houden? Ondergrondse politieke dualiteiten omtrent het 

weeshuis 

Inzage proberen te verkrijgen in de intenties van politieke partijen is een delicate opdracht. 

Niet alleen worden we in het politieke discours geconfronteerd met expliciete en impliciete 

verwijzingen (bedoelt men wel wat men schrijft?), maar zijn er natuurlijk verscheidene 

onderliggende zaken die nooit op papier zijn gezet, waardoor ze door ons moeilijk, of zelfs 

niet ontrafeld kunnen worden. 

Dat de opvattingen tussen de politieke groeperingen omtrent de religieuze inmenging in de 

liefdadigheid en zeker in het onderwijs dikwijls moeilijk hebben gelegen, spreekt voor zich. 

Toch moeten we ons behoeden voor het feit dat de nationale en de gemeentelijke politiek in 

vele opzichten heel erg konden verschillen. Stads- of gemeentebesturen konden in 

tegenstelling tot de nationale politieke autoriteiten anders gekleurd zijn, wat dikwijls een 

directe invloed had op de wetgeving  én op de lokale gemoedsrust. 

Algemeen beschouwd kunnen we stellen dat het weeshuis - en de zusters in het algemeen - 

van de juiste tijd gebruik hebben kunnen maken om de claim op het bestuur van het weeshuis 

meer en meer naar zich toe te trekken. De context in pakweg 1825 was helemaal anders dan 

deze in bijvoorbeeld 1875. De politieke macht op de instelling, door de wetgeving 

georganiseerd, werd versterkt door de financiële macht die de lokale autoriteiten op het 

weeshuis hadden. De financiële overdracht van het stadsbestuur aan de instelling bepaalde in 

de eerste twee decennia na 1818 gemiddeld 44% van de totale inkomsten van het gesticht.
322

 

Ook al was het stadsbestuur enkel verplicht om de door de instelling gemaakte financiële 

tekorten op te vangen. Het verschil tussen wat extra krijgen en de niptheid om rond te komen 

is nogal groot. Dit had zeker ook een weerslag op de dociliteit van de bestuurscommissie 

jegens het stadsbestuur.Verandering in deze machtsverhoudingen kwam pas geleidelijk aan.  

Na de Belgische onafhankelijkheid, die op verschillende vlakken toegeeflijker was tegenover 

de religieuze communauteiten, kon de zustercommunauteit langzamerhand haar institutionele 

macht opkrikken. Een eerste stap werd kort na de Belgische revolutie gezet, meer bepaald  in 

het onderhouden van het onderwijs van de weeskinderen. Gesteund door het patriotisch 
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(katholiek gezinde) stadsbestuur, werden zij aangesteld om de kinderen de nodige 

onderwijsactiviteiten te verschaffen.
323

 

 Een tweede belangrijke aangelegenheid was het verkrijgen van meer autonome 

verantwoordelijkheid over het financieel beheer in de instelling. In 1870 - dit in de tijd van 

een liberale heerschappij te Ronse - werden er toegevingen gedaan aan het adres van de 

aanwezige zusters.
324

 Zo werden de religieuzen bevoegd voor de aankoop van alle benodigde 

producten. Vanaf nu zou er geen overleg meer nodig zijn met de commissieleden (bij wie 

vroeger de uiteindelijke beslissing lag). Daar vroeger de bestuurscommissie besliste tot welke 

inkopen er overgegaan werd, waren het nu de zusters die in de mogelijkheid werden gesteld 

om zelf te kiezen aan welke zaken zij hun inkomsten wensten te spenderen. De bestuursleden 

zouden wel nog steeds aan de provinciale overheden verantwoording dienen af te leggen. Of 

er dan ook totaal geen overleg meer was, lijkt me ten zeerste twijfelachtig.  

Oscar Delghust verwees in deze context van de jaren 1870’ naar de slechte 

gezondheidstoestand van de zusters en de erbarmelijke omstandigheden in het oude weeshuis. 

Daarbij zou de moeder overste van de congregatie (die aan haar zusters te Ronse een bezoek 

bracht) zo ontdaan geweest zijn van de omstandigheden aldaar, dat zij bij het stadbestuur was 

gaan aankloppen met de boodschap dat indien er niets vebeterde aan de materiële toestand en 

de leefomgeving van de zusters, zij deze communauteit uit de stad zou onttrekken.
325

 

We zien dat er kort nadien plannen gemaakt werden voor het oprichten van twee nieuwe 

weeshuizen. Eén voor jongens en één voor meisjes. Tot dan toe werden de weesjongens 

onderhouden door de Broeders van de Goede Werken. De totale kostprijs van de twee 

weeshuizen werd geschat op  68 800 Belgische frank: 39 500 frank voor het meisjes- en 29 

300 frank voor het jongensweeshuis. Hiervan zou het stadsbestuur 10 000 frank uittrekken 

voor de bekostiging van de bouw van het jongensweeshuis.
326

 Voor de rest zou men 

aanspraken kunnen doen op 16 931,20 frank van een liefdadige erfenis ten behoeve van de 

oprichting van een jongensweeshuis (de zogenaamde schenking Mollet). Verder hoopte men 

dat de staat voor de nodige subsidiëring zou instaan.
327

 Hoe dan ook zou dit een enorme 
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aderlating betekenen voor de stedelijke financiën en die van de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen. 

In deze context moet er worden opgemerkt hoe het liberale stadsbestuur achter de oprichting 

van een jongensweeshuis zat. Zij was bereid om 10 000 frank uit te trekken voor de oprichting 

van een instelling voor jongens, dit terwijl men met geen enkel woord repte over de 

bekostiging van een nieuw meisjesweeshuis. Omdat - volgens het liberale stadbestuur - de 

nood naar een jongensweeshuis al vele jaren door de Ronsische bevolking als noodzakelijk 

werd gedacht.
328

  

Hierin moet ook een andere beweegreden worden gezien. Indien deze twee weeshuizen er 

zouden komen, zouden deze beide onder het bestuur van de Commissie van Burgerlijke 

Godshuizen worden geplaatst, waarbij het stadsbestuur inspraak had bij het kiezen van de 

bestuursleden en in verlenging daarvan op het beheer in de instelling. Dat het liberale bestuur 

vooral inzat met het ondersteunen van een jongensweeshuis ligt in het feit dat het 

meisjesweeshuis al onder het toezicht van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen stond. 

De opvangplaats voor weesjongens niet. Op deze wijze zou men de jongens uit het Hospice 

Depoorter kunnen halen en ze onderbrengen in dit nieuwe weeshuis.
329

  

Bij de verkiezingen van 1872 werd het liberale stadsbestuur vervangen door een katholiek 

bestuur.
330

 Blijkbaar vonden zij het minder noodzakelijk om over te gaan tot de oprichting van 

een nieuw jongensweeshuis veel minder. Zij steunden de onderbrenging van de jongens bij de 

Broeders van de Goede Werken (Godshuis Depoorter) en in het godshuis Mollet. Het 

katholieke stadsbestuur had veel minder de neiging om een nieuw jongensweeshuis onder het 

toezicht van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen op te richten, daar de liberalen 

waarschijnlijk geneigd waren om via dit nieuwe weeshuis de weesjongens uit het katholieke 

vaarwater te halen. De plannen werden dan ook volledig van tafel geveegd. 
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Het nieuwe meisjesweeshuis kwam er wel, al zou dit eerder een realisatie zijn door middel 

van de schenking van Jean Baptiste Mouroit, dan door de wilskracht van het stadsbestuur. De 

heer Mouroit schonk aan de Commissie van Burgerlijke Godshuizen de grond (met een 

oppervlakte van 48 aren 20 centiaren) en het daaropstaande gebouw van zijn vroegere 

brouwerij, gelegen aan De Biese.
331

 Zodoende kwamen deze terreinen van De Biese in de 

loop van 1874 in handen van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (en niet in 1875, 

zoals Oscar Delghust meende).
332

 Daarbij ging het hier om een schenking en niet om de koop 

van een stuk grond ter waarde van 45 000 frank.
333

  

Oscar Delghust maakte eveneens gewag van 100 000 Belgische frank die door dezelfde Jean 

Baptiste Mouroit, naast deze eerder gedane schenking aan het meisjesweeshuis zou zijn 

nagelaten. In de notulen van de gemeenteraad was er in de loop van 1872 geregeld sprake van 

deze som geld, al lezen we op 17 november 1873: « radiation d’une rente legs Mouroit fr. 

100 000 ».
334

 Het lijkt erop te wijzen dat deze schenking niet is doorgegaan. Daarbij werd er 

in de jaarrekeningen nergens gewag gemaakt van dit verkregen legaat. De precieze oorzaak 

waarom deze schenking niet doorging is niet gekend.  

Het oude weeshuis in de Wijnstraat (Rue aux Vins) werd ter waarde van 17 400 frank 

verkocht. Het leeuwendeel werd vermoedelijk geherinvesteerd in het bouwen en opknappen 

van de gebouwen staande op La Bise.
335

 Op 11 november 1874 verlieten de wezen hun 

lokalen in de Wijnstraat en namen zij bezit van de nieuwe lokalen in de Biesestraete of Rue 

des Joncs waar zij tot 1952 waren gehuisvest.
336
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2. HET GODSHUIS MOLLET: 

DE OPVANG VOOR WEESJONGENS 
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2.1 Genese van het godshuis 

2.1.1 Een genereuze erfenis 

Zoals we reeds in het vorige hoofdstuk hebben behandeld, waren het de zusters van de 

congregatie van Sint-Vincentius a Paulo te Gijzegem die de zorg voor de Ronsische 

weesmeisjes op zich namen. Ronse koos ervoor om zijn weesmeisjes in een weeshuis op te 

vangen in plaats van ze bij particulieren uit te besteden.
337

 Daartegenover merken we op dat er 

tot in het derde decennium van de negentiende eeuw op geen enkele manier een inspanning 

was geleverd om weesjongens op gelijksoortige wijze – zijnde in een école des (pauvres) 

orphelins – op te vangen.
338

 Tot die tijd werden weesjongens in andere gemeenten 

ondergebracht of werden ze uitbesteed. Kwantitatief onderzoek over deze groep van kinderen 

is onmogelijk, daar de kinderen die buiten Ronse werden opgenomen, met de term 

vondelingen werden aangeduid.
339

 Nergens werd er gewag gemaakt van wezen of 

orphelins.We weten niet of onder deze term eveneens de wezen (en de verlaten kinderen) 

mogen worden opgenomen. 

Men kan het als een reactie op deze leemte aanzien dat Fidele Joseph Mollet, een Ronsisch 

particulier en eveneens een afstammeling van een welvarende industriële familie, op 14 

februari 1826 overging tot het opstellen van een testament waarin hij bij wilsbeschikking de 

oprichting van een jongensweeshuis in deze stad wenste gerealiseerd te zien.
340

 Toch zou het 

pas in het voorjaar van 1837 zijn, na de dood van Emmanuel Joseph Mollet, de broer van de 

stichter, dat dit testament boven water zou komen. We weten niet in welke fysieke toestand F. 

J. Mollet verkeerde bij het opstellen van zijn testament. Al lijkt het erop te wijzen dat de heer 

niet meer in staat was om bepaalde zaken zelf af te handelen, daar we weten dat hij aan zijn 

broer de opdracht gaf om dit testament vier keer op perkament te (laten) kopiëren.
341

 Dit 
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gebeurde echter niet, waardoor er tussen de totstandkoming van het testament en de 

uitwerking ervan een tijdspanne van elf jaar zat.
342

 Elf jaar waarin niet enkel de Belgische 

revolutie verteerd werd, maar waarin er tevens op constitutioneel vlak heel wat veranderde.  

We hebben reeds gezien dat voor de Franse wetgever de private weldadigheid een moeilijke 

kwestie is geweest. De Fransen zouden immers al snel inzien dat ze toegevingen hoorden te 

doen ten voordele van de private weldoeners. Om na te gaan welke houding de Belgische 

overheid op dit vlak aannam, moeten we terug gaan naar het wetsvoorstel voor de 

gemeentelijke organisatie dat op 2 april 1833 door Charles Rogier werd ingediend. Het artikel 

dat voor ons van belang is – artikel 79 - regelde de benoeming van de publieke besturen van 

de weldadigheid als volgt:  “Le Conseil nomme 1°: (...); 2°: les membres des administrations 

et des hospices publics, ou des établissements de charité et de l’administration générale des 

pauvres, (...) .”
343

 

Al snel werd deze tekst door de centrale sectie als volgt geamendeerd: “2°: les membres des 

administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, (...)”.
344

 Op deze manier kreeg 

dit artikel een geheel andere betekenis. In het eerste ontwerp zou de benoeming van de leden 

van alle weldadigheidsinstellingen (zowel privaat als publiek) aan de regentschapsraden 

worden overgedragen. Bij de wijziging in het tweede ontwerp werd dit beperkt tot de raden 

van de Commissies van Burgerlijke Godshuizen en de Burelen van Weldadigheid. Dit zorgt 

ervoor dat er bij de oprichting van private instituten van weldadigheid, gedaan via legaat of 

testament, de vrijheid werd gegeven om zelf te beslissen wie er het legaat kon en mocht 

beheren. Als er bij de stichters in bepaalde godshuizen de wil bestond om bepaalde personen 

aan te wijzen voor het bestuur van hun instellingen, zou deze wil altijd moeten worden 

gerespecteerd.
345

 Op deze manier werd de wil van de schenker wet. Hetzelfde vinden we terug 

bij het financiële aspect van zo een schenking. Als de instelling op geen enkele manier 

gebruik maakt van publieke gelden, dan hebben de overheden op geen enkele manier enig 

recht op de controle van deze instellingen.
346

 

Niet alleen voor de stemming van de gemeentewet, maar ook na de goedkeuring ervan 
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ontstonden er openlijke meningsverschillen over deze kwestie. Zo ook in de periode 1836 - 

1838 tussen de eerder liberaal gezinde minster van justitie, Antoine-Nicolas-Joseph Ernst en 

zijn katholieke collega, de minister van binnenlandse zaken, Barthélémy de Theux de 

Meylandt. Minister de Theux was een voorstander van deze aparte stichting, gemaakt in 

conformiteit met de gemeentewet van 30 maart 1836. Minister Ernst daarentegen ging in 

tegen deze besluitvorming. Hij vond dat deze wetgeving tot een onnodige manier van doen 

leidde, waarbij er veel geld door de officiële administraties van weldadigheid ontlopen 

werd.
347

 Minister Ernst zijn tegenwerkende kracht kon echter geen verandering in de 

besluitvorming teweegbrengen. Algemeen genomen kunnen we stellen dat het nationaal 

regime inging tegen de gedachtegang van de centralisatie en het monopolie van de officiële 

weldadigheid en koos de Belgische overheid voor een verdere liberalisering van de armenzorg 

zoals die al tijdens het late Franse- en het Hollandse regime was ingezet.
348

 

Men kan verschillende redenen aangeven waarom men voor dergelijke keuze opteerde. Een 

eerste reden, die meermaals in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van onze jonge natie 

aangehaald werd,  (ondermeer ook door Charles de Brouckère en Barthélemy Dumortier) was 

de angst voor een daling van de aantal liefdadige schenkingen ten behoeve van de 

minderbedeelden in de samenleving. De reden die men daarvoor aangaf, was dat, indien 

schenkers niet zouden kunnen beslissen wat er met hun erfenis gebeurde, meer bepaald wie 

het (al dan niet rechtstreekse) kapitaal beheerde, mensen minder geneigd zouden zijn om tot 

schenkingen over te gaan.
349

 Met deze besluitvorming wenste men tegemoet te komen aan 

deze denkrichting. Schenkers die niet wensten dat hun erfenis in handen kwam van het Bureel 

van Weldadigheid of de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, konden dit in hun 

overdracht vermelden. 

Als een tweede reden meen ik hierin tevens de wil van de overheden te zien, die zoals ik reeds 

aanhaalde, de religieuze belangen zo weinig mogelijk wilden schaden. De effectieve strijd om 

een onafhankelijke Kerk los van de staat was in deze periode grotendeels opgeborgen. De 

liberaal-katholieke manier van denken, was nu vooral bezig met de vraag hoe zij de (eerder) 

katholieke domeinen als het onderwijs en de liefdadigheid kon blijven beïnvloeden.
350

 Een 

wetgeving zoals deze gaf de mogelijkheid aan de religieuze instellingen om legaten te 
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aanvaarden met de zekerheid dat deze niet in de handen van niet-religieuze instellingen 

zouden komen. Zoals hierboven reeds aangehaald, zaten we immers nog in de periode van de 

unionistische regeringen, die niet de bedoeling hadden om de Kerk veel voor de voeten te 

lopen.
351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
351

 E. Witte, J. Craeybeckx & A. Meynen, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, 

Stanadaard Uitgeverij, 2007, p. 36-37. 



 

 
 96 

2.2 Financieel en organisatorisch beleid 

2.2.1 De organisatorische uitwerking van het testament 

Het testament olographe dat door F. J. Mollet werd opgesteld, vervulde in dit opzicht een 

dubbele functie.
352

 Enerzijds gaf het testament de nodige informatie omtrent de financiële 

kant van de erfenis, anderzijds werd er ingegaan op het reglement en de bevoegdheden van 

het bestuur van het nog op te richten godshuis. 

Omtrent het eerste punt vermelde de erflater dat hij een bedrag van 8 500 gulden - later, na de 

Belgische onafhankelijkheid omgezet naar 17 989,42 Belgische frank - wilde uittrekken ten 

behoeve van de oprichting van een godshuis of een école des pauvres orphelins. Dit enkel en 

alleen als er aan de in het testament bijgevoegde mandaat werd voldaan.
353

 

Dit mandaat impliceerde dat de leiding van het godshuis jaarlijks aan drie personen, zijnde 

Florentine Delcoigne, zijn dienstmeid, Régine Geenens, een vrouw die zijn broer persoonlijk 

kende (verdere informatie omtrent deze persoon werd er niet gegeven) en Jean Baptiste 

François, zijn werkman, een lijfrente diende te overhandigen. Dit zolang deze personen in 

leven waren. De dames zouden zo jaarlijks een bedrag van 100 gulden (211,64 frank) ter hun 

beschikking ontvangen, J. B. François zou het daarentegen met een jaarlijkse som van 30 

gulden (63,49 frank) moeten stellen.
354

 

Deze financiële aangelegenheden, zijnde het beheer van de som en de uitvoering van de 

bovengenoemde opgave, werden (volgens art. 4) in handen gegeven van vijf curateurs. Bij 

het opstellen van dit testament hield de opsteller voor het verkiezen van deze curatoren 

rekening met de verschillende machten van de stad. Zodoende zouden twee van de vijf 

curatoren uit de religieuze autoriteiten van de stad komen,  meer bepaald de deken van de 

Sint-Hermes- en de pastoor van de Sint-Martinusparochie. Twee andere leden werden dan 

weer uit het wereldlijke bestuur van de stad gehaald. Zijnde de twee oudste leden van het 
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gemeentebestuur van de stad Ronse. Het vijfde lid werd niet uit de elite van de stad gekozen, 

maar kwam uit de familiale relaties van de stichter en moest zoals Mollet het zelf verwoordde, 

un de mes plus proches parens (sic) zijn. Om dit laatste lid zorgvuldig te kunnen kiezen werd 

er bij het testament een stamboom toegevoegd.
355

         

Deze vijf curatoren werden op hun beurt bevoegd voor de benoeming van een actieve 

commissie, die eveneens uit vijf leden zou bestaan. Deze actieve commissie was - onder het 

toeziende oog van de curatoren - bevoegd voor het dagelijks bestuur en de administratieve 

organisatie van het godshuis. Tot slot waren de curatoren nog bevoegd voor het benoemen 

van de directeur van het godshuis. Voor deze benoeming werd er geen onderscheid gemaakt 

tussen een geestelijk- of een lekenpersoon, al mocht de persoon in de periode dat hij zijn ambt 

uitoefende, niet gehuwd zijn. Daarbij werd er in het testament voor de curatoren geen clausule 

opgesteld om zichzelf als actief commissielid voor te stellen.
356

 

De vraag blijft wel waarom F. J. Mollet deze dubbele structuur in voege bracht. Misschien 

wilde de erflater door middel van deze stuctuur, de curatoren onrechtstreeks bij het instituut 

betrekken (zij kozen immers de bestuurders), maar ontdeed hij ze wel van de dagelijkse 

bekommernissen die met het bestuur van zo een instelling gepaard gingen. Echte zekerheid 

omtrent deze kwestie hebben we niet. 

2.2.2 Het testament Mollet via Koninklijk Besluit aangenomen
357

 

Op 30 april 1837 werd er via Koninklijk Besluit overgegaan tot de goedkeuring van het 

legaat. De procedure van een erfenis via een legaat verloopt als volgt. Eerst stelt de schenker 

een testament op waarin hij vermeldt dat er een bepaald legaat aan bepaalde personen of een 

bepaalde instelling (voor het oprichten, ondersteunen of onderhouden van bijvoorbeeld 

bepaalde charitatieve doeleinden) wordt overgelaten. Dit testament dat via een notaris wordt 

opgesteld, zal via diezelfde weg de hogere overheden, zijnde het ministerie van justitie, 

bereiken. De hogere overheden zoals vermeld staat in Artikel 910 van de Code Civil gaan dan 

als volgt tewerk: “Les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, 

pauvres, d’une commune ou d’établissements d’utilité publique n’auront leur effet qu’autant 
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qu’elles sont autorisés par un décret impérial.”
358

 En “Si dans les fondations il y a une 

condition qui impose à cette fondation un administrateur autre que celui des hospices, le 

gouvernement examine s’il veut ou non accepter cette donation avec cette condition; s’il 

pense qu’elle doive déranger l’exécution des lois sur les hospices, il ne l’acceptera pas.”
359

 

De ontwikkelingen bij de erfenisoverdracht van het testament Mollet vormt een exempel op 

deze wetgeving. In de periode 1834 – 1840 alleen al, werden er maar liefst 453 van dergelijke 

Koninklijke Besluiten ten voordele van de weldadigheid goedgekeurd.
360

 

Dit testament dat de verschillende machtshebbende instanties bij het bestuur van dit testament 

betrok, bracht meteen een neveneffect met zich mee. De bestuurlijke overheden, die een 

uitermate interesse vertoonden in dit toch niet kleine legaat,gingen meteen bij de gouverneur 

te rade in verband met de eigenlijke bevoegdheid van de doyen et consorts.
361

 De gouverneur 

die op zijn beurt het ministerie van justitie had geraadpleegd, beantwoordde dat minister Ernst 

verklaarde dat: “Ce n’est que dans les cas où l’administration du bureau de bienfaisance et 

des hospices de votre ville qui est l’autorité compétente pour accepter les dons et legs fait au 

profit des pauvres, recueillir la libéralité dont il s’agit, qu’il y aurait lieu de provoquer 

l’autorisation du gouvernement. Si vous prie en conséquence, messieurs d’inviter les 

curateurs susnommés à faire connaître si s’est comme simples particuliers qu’ils agissent ou 

s’ils préfèrent que l’administration de l’établissement à ériger à eux et leurs successeurs 

conformément aux art. 4 et 5 du testament du Monsieur Mollet, au quel cas, le dit Bureau 

devra me transmettre une demande en autorisation d’accepter ce legs, accompagnée de l’avis 

du conseil communal.”.
362

 

Uit de brief, die de gouverneur aan het stadsbestuur terugzond, merken we - zoals het de wet 

betaamde - dat de curatoren zoals die in het testament waren opgenomen, bevoegd waren voor 

de nodige uitwerking van het legaat. Enkel indien deze personen afstand wilden doen van hun 

rechten (en verplichtingen) en zij toestonden dat het Bureel van Weldadigheid - als 

vervangende instantie van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen - over dit legaat mocht 

beschikken, het Bureel dit legaat naar zich kon toetrekken.  
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Het Bureel van Weldadigheid bleef niet bij de pakken zitten. Diezelfde maand nog werd er 

naar het ministerie van justitie een reactie gestuurd, waarin er wel degelijk geformuleerd werd 

dat de curatoren “préfèrent que notre administration accepte le legs dont s’agit à charge de 

laisser la direction et l’administration de l’établissement à ériger, à eux et leurs successeurs, 

conformément aux articles 4 et 5 du testament du Mr Mollet susdit.”
363

 Dit werd zowel door 

de leden van het Bureel van Weldadigheid als door de deken van de Sint-Hermesparochie en 

de pastoor van de Sint-Martinusparochie ondertekend. Op deze manier behielden de deken en 

de pastoor hun bevoegdheid als curator, maar werd het financiële beheer in handen gegeven 

van het Bureel van Weldadigheid.
364

 De officiële stedelijke instanties wisten maar al te goed 

waarom zij het financiële beheer zo snel mogelijk onder de bevoegdheid van het Bureel van 

Weldadigheid wensten te krijgen. Het geld beheren is sowieso macht uitoefenen. Zo kwam 

het tot een wisselwerking tussen het Bureel van Weldadigheid en de curatoren, waaronder de 

deken en de pastoor. Het Bureel van Weldadigheid hield het beheer van het geld bij zich en de 

religieuze autoriteiten behielden de nodige inspraak op de moraal, opvoeding en het directe 

administreren van de kinderen. 

Zodoende werd er eind april 1837 via Koninklijk Besluit aangenomen dat:“vu l’article 910 du 

code civil et le paragraphe 3 de l’article 76 de la loi communale du 30 Mars 1836 sur la 

proposition de notre ministre de la justice, Nous avons arrêté et arrêtons: l’administration du 

Bureau de Bienfaisance et des Hospices de Renaix (Flandre Orientale) est autorisé à accepter 

le legs susmentionné sous les charges et conditions stipulées par le testateur. Notre ministre 

de la justice est chargé de l’exécution du présent arrête.”
365

  

2.2.3 Geld doet watertanden: twistpunten tussen het Bureel van Weldadigheid en de 

erfgenamen Mollet 

We merken op dat er bij de handtekeningen onderaan de brief waarin er door de curatoren 

afstand werd gedaan van het financiële beheer van het legaat één ontbrekende was, meer 
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bepaald de bloedverwant van F.J. Mollet.
366

 Al snel na de bekendmaking van het testament 

werd het duidelijk dat de erfgenamen Mollet allesbehalve akkoord gingen met de uitwerking 

van dit testament, laat staan met de overdracht van bevoegdheden binnen dit testament zelf. 

Kort na het tot stand komen van het Koninklijk Besluit met betrekking tot de autorisatie en 

acceptatie van het legaat door het Bureel ven Weldadigheid, werd het protest van de 

erfgenamen Mollet luider. Op basis van Artikel 1011 van de Code Civil hoorden de 

legatarissen die een legaat onder algmene titel ontvingen, een afgifte vragen aan de wettelijke 

erfgenamen die in het bezit waren van dit nalatenschap.
367

 Met andere woorden, de 

legatarissen moesten toelating vragen om dit erfdeel in ontvangst te kunnen nemen. Hierbij 

neep het schoentje. De erfgenamen van F. J. Mollet weigerden in eerste instantie om het 

legaat aan de bevoegde overheden over te leveren, met het - eerder zwakke - argument dat F. 

J. Mollet in zijn testament van 1826 (waar we toch al ruim elf jaar in het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden zaten) nog naar Brabantse in plaats van Nederlandse gulden zou hebben 

gerefereerd.
368

 Deze Brabantse gulden had de waarde van 6/7 van de Nederlandse.
369

 

Daarnaast weigerden de erfgenamen om de intresten die vanaf de dag van het overlijden van 

de erflater hun intrede hadden gedaan, te betalen.
370

 Zij hadden echter de wet tegen zich. Meer 

bepaald de inhoud van Artikel 1015 van de Code Civil verklaarde dat: “De interesten of 

vruchten van de vermaakte zaak lopen ten voordele van de legataris, te rekenen van de dag 

van het overlijden, en zonder dat hij een rechtsvordering heeft ingesteld: 1° Wanneer de 

erflater zijn wil daartoe in het testament uitdrukkelijk heeft te kennen gegeven; 2° Wanneer 

een lijfrente of een pensioen is vermaakt als levensonderhoud.”
371

 Daar F. J. Mollet geen 

rechtsvordering had ingesteld en de intresten dus vanaf de dag van zijn overlijden golden, 

hoorden de erfgenamen deze intresten te betalen. 
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Onder algemeen besluit van de meerderheid van de leden van de actieve administratie en de 

meerderheid van de curatoren, werd er beslist om een raad van derden in te roepen om dit 

geheel - wat leek in een proces uit te monden - in goede banen te leiden. Twee heren, notaris 

Louis Platteau en Alexandre Bousin, testamentair uitvoerder van Emmanuel Joseph Mollet en 

twee dames, Angeline Wallemaecq en Colette Malingreau, propriétaire en fabrikante te 

Ronse werden bevoegd om (het geheel in goede banen te leiden en) de leden bij te staan bij de 

nodige juridische aangelegenheden.
372

 Uit angst voor de kosten die zo een proces met zich 

zouden kunnen meebrengen en ontmoedigd door de wetgeving, draaiden de erfgenamen 

Mollet redelijk snel bij en kwam het dan toch tot een gemeenschappelijk besluit waarbij de 

erfgenamen uiteindelijk bereid waren om tot toegevingen over te gaan.
373

 

Zo betaalden de erfgenamen Mollet aan het Bureel van Weldadigheid een bedrag uit van      

23 050 Belgische frank. Dit is de som van het bedrag dat door F. J. Mollet in zijn testament 

was opgesomd, gesupplementeerd met de intresten die zich tussen de periode beginnende 

vanaf 16 maart 1829 (de dag van overlijden van F. J. Mollet) en 1837 hadden opgestapeld.
374

 

Tevens werd er overeen gekomen dat het Bureel van Weldadigheid de successierechten op dit 

bedrag op zich zou nemen. De successierechten die een Bureel van Weldadigheid hoorde te 

betalen, bedroegen 13,8 procent van het totale bedrag.
375

 Als laatste punt werd er bepaald dat 

beide partijen de reeds gemaakte kosten van het proces zelf zouden betalen.
376

 Op 22 maart 

1838 werd er door middel van een tweede Koninklijk Besluit aanvaard dat het Bureel van 

Weldadigheid de som van 23 050 Belgische frank mocht aanvaarden ten voordele van het 

oprichten van een weeshuis.
377

  

Nu het Bureel van Weldadigheid dit bedrag in handen had, kon men – negen jaar na het 

overlijden van F. J. Mollet en twaalf jaar na het opstellen van het testament – beginnen met de 

uitvoering ervan. Dit bedrag van 23 050 frank was natuurlijk niet het werkbedrag waarmee 

het bureel aan de slag kon gaan. Zoals overeen gekomen met de erfgenamen Mollet, zou het 
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B.W. de successierechten met een kostprijs van 2 904,30 frank op zich nemen.
378

 Daarnaast 

moest men ook tegemoet komen aan de artikels 3 en 4 van het testament Mollet, meer bepaald 

het betalen van de rentes viagères van de dames Delcoigne en Geenens. Jean Baptiste 

François, de werknemer van F. J. Mollet, die eveneens een rente viagère verdiende, was reeds 

op 20 augustus 1836 overleden.
379

 In het testament van Mollet werd dit echter niet aangepast, 

maar op louter financieel vlak hoorde het Bureel van Weldadigheid daar alvast geen rekening 

meer mee te houden.                  

Volgens het testament hadden de twee dames recht op een lijfrente van 211,64 frank (de 

voormalige 100 guldens) per jaar. Afgaande van de berekening, zijnde het overlijden van J. F. 

Mollet op 16 maart 1829 (de dag waarop lijfrentes in werking traden) tot 31 december 1838 

zou dit een periode van negen jaren, vijftien dagen bedragen, aan de voorgenoemde som van 

211, 64 frank elk, een som van 4144,60 Belgische frank.
380

 

« Mais, vu les procès que le Bureau de Bienfaisance a du soutenir pour ces fonds ses 

intérêts, qui étaient aussi les leurs … Vu que par la dite transaction le Bureau ait du 

faire un sacrifice de fr. 2135,18. Vu le temps qui s’est conclu du moment ou le procès 

a commencé jusqu’à la liquidation temps ou le Bureau n’a peu faire fructifier les 

fonds … elles se sont contentées de fr. 3298,04 qui leur ont été soldes de la manière 

suivante. »
381

 

Concreet kwam het erop neer dat het B.W. niet van zin was om dit bedrag van 4144,60 frank 

aan deze twee personen uit te betalen, dit onder het mom van de kosten die het 

weldadigheidsbureel door het proces had geleden.  

Via notaris Deltour en meneer Speltoir (de boekhouder van het Bureel van Weldadigheid) 

werd er aan Florentine Deloigne een bedrag van 1 649,02 frank overgedragen. Dit in plaats 

van de 2 072,3 frank waar ze normaliter recht op had.
382

 Bij Regine Geenens was de toestand 

zelfs nog penibeler. Via meneer Speltoir ontving Regine een som van 837,02 frank. Via 
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notaris Deltour zou zij nog een bedrag van 812 frank moeten ontvangen. Dit tweede bedrag 

werd echter niet ingeschreven bij “les défaliations”.
383

 Kunnen we hieruit concluderen dat 

Regine alleen het bedrag van 837,02 frank in ontvangst heeft genomen, in plaats van de 2 

072,3 frank waar ze recht op had? We hebben geen enkele aanwijzing dat dit bedrag aan haar 

zou zijn overgeleverd, noch vinden we in de documenten van het Bureel van Weldadigheid en 

de briefwisseling van het stadsbestuur enige reactie van de vrouw zelf. Een mogelijke 

verklaring van het ontbreken van een stem is misschien het feit dat Regine Geenens een kleine 

vier maanden later reeds was overleden.
384

 Daarmee droeg het Bureel van Weldadigheid aan 

deze twee vrouwen een bedrag over van 2 486,04 frank. Deze som lag net wat hoger dan de 

helft van hetgeen het B.W. volgens het testament had horen te betalen. We merken op dat het 

bureel er wel als de kippen bij was om de erfgenamen de nodige bedragen te laten betalen, 

maar indien het zelf zijn geldelijke verplichtingen moest horen na te komen, was het bureel 

van minder goede wil. 

Als we dit bedrag optellen bij de successierechten en de betaling van 448,49 frank ten 

behoeve van het Openbaar Ministerie te Oudenaarde, komen we aan een geheel van                

5 838,83 frank dat van de  ontvangen som van 23 050 frank moest worden afgetrokken. 

Daarmee komen we - als de uiteindelijke werksom voor het Bureel van Weldadigheid - aan 

een bedrag van 17 211,17 Belgische frank.
385

 

2.2.4. Een godshuis enkel in naam
386

 

Nu was de tijd rijp om na te gaan hoe men met het overgebleven kapitaal het testament zou 

kunnen uitwerken. Al snel rees de vraag of men al dan niet zou overgaan tot de oprichting van 

een jongensweeshuis.
387

 We moeten immers in gedachte houden dat we ondertussen al in het 

jaar 1840 zaten en de waarde van het in het testament vernoemde kapitaal lager lag dan dit het 

geval was in 1826. Daar men er zich van bewust was dat met dit kapitaal onmogelijk een 

jongensweeshuis opgericht kon worden, ging het Bureel van Weldadigheid over tot de 

plaatsing van dit bedrag.  
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Zo werd een bedrag ter waarde van 6 000 frank overgebracht naar een annuïteitshypotheek.
388

 

Een annuïteitshypotheek is een hypotheek waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo 

wordt berekend, dat de betaling per termijn (de som van de rente en aflossing) gelijk is, zodat 

aan het einde van de looptijd de gehele hypotheeklening is terugbetaald. Het 

aflossingsbestanddeel is in het begin zeer laag, doch neemt toe, naarmate de looptijd van de 

lening verstrijkt. Voor het rentebestanddeel geldt net het omgekeerde.
389

 De rente van deze 

annuïteitshypotheek werd bepaald op 4%. Een ander deel van het kapitaal, ter waarde van 11 

211,17 frank, werd te Oudenaarde op de spaarkas geplaatst. Deze bracht  met een jaarlijkse 

rente van eveneens 4% een 488,44 frank op. 
390

 Zodoende brachten deze twee kapitalen 

jaarlijks samen een intrest op van 688,44 frank. Hiervan hoorde de lijfrente ten behoeve van 

Florentine Delcoigne (ter waarde van 423,28 frank) te worden afgetrokken. Zo bleef er 

jaarlijks voor de directe werking van het godshuis een bedrag  over van 476,80 frank.
391

 

In samenspraak van de curatoren en het B.W. werd er beslist om met dit (door intresten 

gegenereerd) kapitaal over te gaan tot het onderhouden van drie à vier weesjongens in een 

“maison déjà établie”.
392

 De zoektocht naar zo een reeds opgerichte opvangplaats was één 

van de volgende doelstellingen die de curatoren op zich namen. In de periode 1839-1841 ging 

men over tot het plaatsen van drie jongens bij een zekere Jean Léonce Crimont, crieur public 

of stadsroeper te Ronse.
393

 Echt lang zouden deze weesjongens hier niet verblijven. Reeds in 

1841 was men al overgegaan tot het plaatsen van één weesjongen bij de Broeders van de 

Goede werken.
394

 Op de vraag waarom men overging tot het plaatsen van deze weesjongens 

bij de Broeders, zijn verschillende verklaringen mogelijk. 

Eerst en vooral werden de jongens niet in een maison déjà établie opgenomen, maar werden 

ze bij een paticuliere (op)voeder geplaatst. We moeten hier over een uitbesteding spreken. De 

kinderen werden gewoonweg bij een particuliere persoon die als extra aanvulling op zijn 

                                                           
388

 SAR, Livre ou Requête destiné à l’usage de l’Hospice ou école des Pauvres Orphelins, nr. 5179, gedateerd: 

17.01.1840. 
389

M. A. Milevsky, Mortgage Financing: Floating your way to prosperity.  

In: http://www.ifid.ca/pdf_workingpapers/WP2001A.pdf, geraadpleegd op: 19.04.2012. 
390

  SAR, Livre ou Requête destiné à l’usage de l’Hospice ou école des Pauvres Orphelins, nr. 5179, op datum 

van 17.01.1840. 
391

 SAR, Livre ou Requête destiné à l’usage de l’Hospice ou école des Pauvres Orphelins, nr. 5179, Liquidation 

et compte, s.d. 
392

 SAR, Livre ou Requête destiné à l’usage de l’Hospice ou école des Pauvres Orphelins, nr. 5179, Liquidation 

et compte, s.d. 
393

 SAR, Bevolkingsregister 1836-1849, nr. 1810, f° 667 
394

 SAR, Livre ou Requête destiné à l’usage de l’Hospice ou école des Pauvres Orphelins, nr. 5179, Liquidation 

et compte, s.d. 

http://www.ifid.ca/pdf_workingpapers/WP2001A.pdf


 

 
 105 

inkomen, kinderen opving, geplaatst.
395

 Dit ging helemaal in tegen de geest van het testament. 

Mogelijk werd deze gedachte door het bestuur van het godshuis Mollet als een hinderpaal 

aangevoeld.  

Een andere verklaring, of eerder een aanvulling in deze denkrichting, was de aanwezigheid 

van pastoor Glorieux.
396

 Stefaan Modest Glorieux was als pastoor van de Ronsische Sint-

Martinusparochie curator van de stichting Mollet. Tevens was hij de stichter van de 

congregatie van de Broeders van de Goede Werken.  Deze broeders namen naast de zorg van 

bejaarden, minderbedeelden en zieken ook de opvang van weeskinderen op zich.
397

 Het is 

redelijk evident dat Glorieux, die via zijn positie als curator van de stichting Mollet, druk kon 

uitoefenen op het bestuur van deze stichting en hij zo de weesjongens onder de bevoegdheid 

van zijn congregatie toegewezen kreeg. 

2.2.5 Les bons comptes font les bons amis  

Zoals uit het financiële onderzoek van het Hospice des Pauvres Orphelines is gebleken, 

merken we dat er ook bij het onderhoud van de weesjongens van de stichting Mollet 

verschillende financiële spelers actief waren. 

Zoals bij het meisjesweeshuis was ook hier het stadsbestuur een actieve speler. In de periode 

1830-1848 reikte het jaarlijks een bedrag uit van 300 frank ten behoeve van het onderhoud en 

het onderwijs van deze weesjongens.
398

 Vanaf 1849 werd het algemene bedrag, dat via het 

stadsbestuur aan de weeshuizen overgedragen werd, verminderd van 1200 naar 1050 frank.
399

 

Concreet hield dit in dat het meisjesweeshuis haar jaarlijkse subsidie van 900 frank behield, 

maar dat de subsidiëring ten voordele van het godshuis Mollet verminderd werd naar 150 

frank. Dit verlies werd door het stadsbestuur gecompenseerd doordat deze 150 frank meteen 

werd ingeboekt in de subsidie voor het onderhouden van het gratis onderwijs van deze 

kinderen. Op deze manier verzekerde het stadsbestuur er zich van dat er wel degelijk 150 

frank ten behoeve van het onderwijs van de weesjongens werd uitgetrokken. Uit de notulen 

van de gemeenteraad blijkt dat het (liberale) stadsbestuur vanaf de jaren veertig enorm 
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bekommerd was om de educatie van de arme kinderen in de stad. De organieke wet van 1842 

of de Wet Nothomb verplichtte elke gemeente een lagere school te hebben die kosteloos 

onderwijs verschafte. Het stadbestuur van Ronse nam dit ter harte.
400

 Vooral het gegeven om 

aan alle arme kinderen onderwijs te schenken, werd door het stadsbestuur in de loop van de 

jaren 1840 in het werk gesteld. Vanaf 1842 werden alle weesjongens die door de schenking 

Mollet werden onderhouden, in het instituut van de Broeders van de Goede Werken 

opgevangen. 

De weesjongens van het godshuis Mollet kregen samen met de andere wezen en arme 

kinderen bij de Broeders van de Goede Werken onderricht.
401

 Het bedrag van 150 frank werd 

aan deze instelling overgebracht. Zo trok het stadbestuur per weesjongen (aanwezig in het 

godshuis Mollet) 30 frank uit ten behoeve van het onderwijs per kind en 30 frank voor de 

andere kosten als globaal onderhoud. Op deze manier werden de weesjongens van het 

godshuis bevoordeeld tegenover de kinderen aanwezig in het meisjesweeshuis. Als we kijken 

naar het jaar 1847, waarbij in het godshuis Mollet elk kind voor 60 frank per jaar 

onderhouden werd (en we aannemen dat er op dat moment vijf jongens onderhouden werden), 

is dit een groot verschil met de 39,13 frank die voor elk kind aanwezig in het meisjesweeshuis 

werd uitgetrokken.
402

 Tot 1857 trok het stadsbestuur een subsidie van 150 frank ten behoeve 

van de weesjongens hun onderhoud. Nadien moest het instituut van de Broeders van de Goede 

Werken het stellen met de 150 frank ten voordele van het door hun gegeven onderwijs.
403

 Een 

echte verklaring is er hier niet voor. De gemeenteraadsverkiezingen van 27 oktober 1857 

brachten immers geen politieke machtswissel teweeg. Wel zouden er binnen de liberale partij 

enkele posten wisselden. Wel merken we dat het stadsbestuur in deze periode overging tot een 

algemene verlaging van de subsidiëring van de weeshuizen die door de C.B.G. en het B.W. 

financieel werden bestuurd. Reeds in 1856 was de secours de la commune ten voordele van 

het meisjesweeshuis van 915 (1855) naar 800 frank (1856) gedaald.
404

 

De tweede actor die in dit financiële domein een activiteit ontplooiden, was het bestuur van 

het godshuis Mollet, meer bepaald het B.W. en de curatoren. Volgens het K.B. van 1837 

zouden de curatoren horen in te staan voor het aanduiden van een bestuurlijke commissie die 
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op haar beurt het godshuis Mollet zou besturen en beheren.
405

 Mooie voornemens waarvan in 

de periode 1838-1872 zo goed als niets van terecht kwam. De curatoren kwamen zo goed als 

niet samen, laat staan dat er van de commission administrative iets in huis kwam. Dit had de 

nodige gevolgen voor de financiële activiteiten van het godshuis. Voor de periode 1842 - 

1872 lijkt het erop te wijzen dat alle inkomsten die uit de schenking Mollet gegenereerd 

werden, meteen van het B.W. naar het instituut van de Broeders van de Goede Werken 

werden overgebracht.  Indien we de compte de clerc à maître volgen die in 1872 werd 

opgesteld, werd er op het bedrag van 20 911,70 frank (schenking Mollet) een rente van 4,5 

procent gegenereerd. Omgezet was dit 941 frank. Van deze 941 frank was er 710 frank 

bestemd voor het globale onderhoud van de vijf jongens. Daarnaast werd de overige 191 frank 

uitgetrokken voor het aankopen van kleding. Of men onder deze benaming enkel de kleding 

rekende of men ook naar meer algemene zaken zoals zeep, schoeisel wilde verwijzen, is niet 

geweten.
406

 

De vraag blijft natuurlijk hoe men aan deze 20 911,70 frank kwam. Voor zover de rekeningen 

vanaf 1842 laten uitschijnen, werden de intresten op het bedrag van 17 211,17 frank meteen 

uitbesteed als werkbedrag, waardoor de interesten niet geculmineerd konden worden. Een 

verhoging van het basiskapitaal kon op deze manier niet worden bereikt.        

Een mogelijke verklaring is het overschot van 659,89 frank die het B.W. in de periode 1839-

1842 wist te genereren.
407

 Indien we dit bedrag verder uitwerken (en vermeerden met een 

jaarlijkse rentevoetmet) aan 4 à 4,5 %, en dit over de tijdspanne 1843-1872, dan komen we 

aan een bedrag van ongeveer 20 000 frank. Natuurlijk weten we niet aan aan welke rentevoet 

dit bedrag geplaatst werd.
408

 Maar dan nog moeten we deze rekening van klerk tot meester 

met een korreltje zout nemen.  

Zo schetst de rekening van klerk tot meester ons een beeld waarbij de broeders geheel de 

periode 1842-1872 de intresten op het kapitaal van 20 911,70 frank verwierven. Als we verder 

de redenering volgen dat het kapitaal van 659,89 frank (in 1842), jaarlijks vermeerderd werd 

met de opbrengst van de rentevoet (van 4 à 5 %), en we telkens dit bedrag bij het kapitaal van 

17 211,17 frank tellen, dan kan dit totale kapitaal in de jaren 1840 en 1850 nooit een 20 000 

frank hebben bedragen. Bijgevolg lijkt het me onmogelijk dat de broeders voor het grootste 
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deel van de periode lopende van1842 tot 1872 niet de voorgestelde 941 frank hebben kunnen 

ontvangen. Daarnaast werd er ook nergens nog een woord gerept over de lijfrente die aan 

Florentine Delcoigne diende te worden betaald. In 1842 was zij nog in leven, al is elk spoor 

dood. Zo ziet men dat de compte de clerck à maître verschillende lacunes in zich draagt. 

Vermoedelijk hebben we met een rekening te maken die in de loop van 1872 opgesteld is, 

waarvan met de bedragen van 1872 gewerkt is, maar men totaal geen rekening gehouden heeft 

met de financiële evoluties in de periode 1842-1872 (waar men vermoedelijk ook geen inzicht 

op had). 

Algemeen wekken deze rekeningen het idee op van “trek uw plan” met deze kinderen. Wij 

als het Bureel van Weldadigheid schenken u het geld dat de schenking Mollet opbrengt en u 

als instituut moet maar zien dat deze kinderen met deze som onderhouden kunnen worden. 

Voor het B.W. was dit in ieder geval een betere optie, daar we zien dat de kostprijs van het 

onderhoud van vier kinderen (waarvan drie bij J.L. Crimont en één bij de broeders) in 1841 

op jaarbasis 1656,34 frank kostte.
409

 Daarmee kan dit goedkoper verblijf bij de broeders als 

een derde factor aanzien worden, waarom de curatoren overgingen tot de plaatsing van deze 

kinderen bij de Broeders van de Goede Werken. 

Deze manier van besturen was totaal niet evenredig met hoe het in het testament Mollet was 

aangestipt. Toch bleef deze manier van handelen - waarbij noch de curatoren, noch de 

administratieve commissie enige vorm van verantwoordelijkheid op zich namen - redelijk 

lang doorgaan. Geheel in de periode van het liberale overwicht (1842-1872) werd er aan de 

stichting Mollet haast geen aandacht besteed.
410

 Tot de nieuw verkozen (katholieke) 

burgemeester De Malander in 1872 in een brief aan deken Mortier (als curator), deze op zijn 

vingers tikte: « Jusqu’ici, monsieur le doyen, la commission spéciale instituée par le 

testament, a fonctionné très irrégulièrement. C’est peut-être à cette circonstance que nous 

devons les tentatives faite par la commission administrative des hospices civils, et si 

l’irrégularité que je constate ne justifie pas l’acte que cette administration a voulu poser, 

vous comprenez facilement, que cette même irrégularité peut servir d’excuse et donner lieu à 

des critiques qui, il faut le reconnaître, seraient fondées. » 
411

 

De burgemeester merkte terecht op dat: « Pénétrez du devoir que m'imposes l'article 91 de la 
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loi communale, de veiller à ce que les administrations charitables de cette ville ne s'écartent 

pas de la volonté des donateurs et testateurs, j’ai demandé à différentier repriser 

communication du testament de Mr. Mollet de l’arrêté royal d’autorisation.»
412

 Het lijkt erop 

te wijzen dat burgemeester De Malander - die naast deze materie ook geconfronteerd werd 

met de liberale wil om over te gaan tot de constructie van twee nieuwe weeshuizen - alles op 

punt wenste te zetten. Burgemeester De Malander drong erop aan dat de curatoren bij elkaar 

werden geroepen en dat zij zouden overgaan tot het opstellen van een bestuurlijke commissie 

zoals er in het testament geëist werd.
413

 

Op 11 november 1872 was het zover. Bij meerderheid van stemmen gingen de curatoren over 

tot de benoeming van de vijf nieuwe leden voor de bestuurscommissie.
414

 Evenals hun 

voorgangers (het B.W.) voerden deze curatoren een politiek van het onderhouden van vijf 

weesjongens bij de Broeders van de Goede Werken en wensten zij dit kapitaal niet te 

investeren in de bouw van een nieuw jongensweeshuis. We moeten immers in gedachten 

houden dat deze curatoren (net als de commissie) samengesteld (en verkozen) werden door 

twee leden van een katholiek stadbestuur, vergezeld van de deken en de pastoor (van de Sint-

Martinusparochie). Het zou verbazingwekkend zijn, moesten zij een ander poltiek beleid 

voeren dan wat het katholieke stadsbestuur nastreefde (namelijk vooral niet overgaan tot de 

bouw van een nieuw jongensweeshuis). 

In de periode 1873-1881 bleef het stil rond deze bestuurlijke commissie. Nergens werd er 

gewag gemaakt van enige samenkomst van de vijf commissieleden. Noch werden er in de 

jaarrekeningen opmerkelijkheden genoteerd. Pas in 1881 krijgen we opnieuw meldingen 

omtrent de samenkomst van de commissie en de curatoren en merken we in de jaarrekeningen 

veranderingen op die in de richting van een doordachter bestuur wijzen.
415

 

2.2.6 De bestuurlijke commissie 

Vanaf 1881 hield de bestuurscommissie in de jaarrekeningen voor het eerst rekening met het 

aantal kinderen dat effectief door de commissie van het godshuis Mollet in het instituut van de 

broeders geplaatst werden. Men beëindigde de gewoonte om de broeders de jaarlijkse 
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intresten te overhandigen. Vanaf nu werd het bedrag bepaald naargelang het aantal kinderen. 

Zodoende kwam er in de jaren waarbij minder kinderen bij de broeders werden geplaatst, 

ruimte vrij voor de overzetting van een deel van de inkomsten (gegenereerd door de intresten) 

naar het volgende jaar. Dat zorgde ervoor dat het kapitaal van de schenking Mollet 

verhoogde, wat dan weer de deur opende voor de opvang van meer dan vijf kinderen in 

andere periodes.
416

 

 

Voor de kinderen die een geheel jaar in het instituut verbleven, kregen de broeders jaarlijks 

150 frank per kind. Voor de kinderen die minder dan een jaar in de instelling aanwezig waren, 

werd er, naargelang de verbleven periode, een andere berekening gecompileerd. In de periode 

1881-1894 bezitten we over gedetailleerde informatie omtrent het financiële beheer. Voor de 

periode post 1881 tasten we in het duitser. Zoals reeds vermeld, is de 941 frank die de 

broeders ontvingen, onbetrouwbaar. Wat impliceert dat we niet weten welke bedragen het 

instituut van de Broeders van de Goede Werken in de periode 1842-1880 aan intresten van de 

stichting Mollet ontvingen. 
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Grafiek XVIII: Aantal jongens aanwezig in het Instituut van 

de Broeders van Goede Werken te Ronse op koste van de 

stichting Mollet. 
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We kunnen aannemen dat 941 frank het hoogste bedrag was dat de broeders in de periode 

1842-1872 ontvingen, al weten we nog niet hoeveel kinderen er precies in het instituut 

verbleven. In de archiefbestanden was er sprake van 4 à 5 kinderen. Maar men blijft in het 

ongewisse of dit wel degelijk een weerspiegeling van de realiteit was. Bijgevolg kunnen we 

geen oordeel vellen of de tot stand koming van dit nieuwe financiële beleid in het voordeel al 

dan niet in het nadeel van het instituut van de Broeders van de Goede Werken uitviel. 
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2.3 Sociaal en vormend beleid 

2.3.1 Opvang en geografische herkomst van de  pauvres orphelins  

Indien we meer informatie wensen te verkrijgen over de weesjongens die in het godshuis 

Mollet werden opgevangen, horen we ook hier het testament olographe ter hand te nemen. 

Daarin werd er in de artikels 6,7, 10 en 11 meer informatie verschaft omtrent de jongens die 

in het weeshuis opgenomen konden worden. Deze werden in drie categoriën ingedeeld:
417

 

 Ten eerste is het godshuis toegankelijk voor weesjongens die te Ronse geboren zijn en 

die in deze stad resideren; 

  Daarnaast staat het weeshuis open voor kinderen van een weduwe die meer dan vier 

kinderen ten laste heeft, op voorwaarde dat zij en haar kinderen in de stad Ronse 

wonen en de kinderen er geboren zijn;  

 Ten derde mogen er in het godshuis weesjongens uit meneer Mollet zijn eigen familie 

worden opgenomen,  dit ongeacht hun geboorte- of verblijfplaats. Deze laatste groep 

krijgt daarnaast voorrang om in het godshuis opgenomen te worden. 

Binnen de leeftijd van vijf tot tien jaar konden deze jongens in het weeshuis worden 

opgenomen. De leeftijd waarop de kwekelingen het godshuis konden verlaten, achttien.
418

 

Hierbij merken we op dat het godshuis - net zoals dit bij het meisjesweeshuis het geval was - 

niet enkel toegankelijk was voor orphelins, wezen in de directe betekenis van het woord, maar 

ook voor kinderen waarbij de familiale context zo erbarmelijk was dat ze beter (tijdelijk) in 

een godshuis verbleven.  

Een tegenstelling met het meisjesweeshuis was de geografische spreiding van de kinderen. 

Daar er bij het meisjesweeshuis niet echt sprake was van een geografische afbakening, is dit 

in deze context wel het geval. Alle jongens die in de periode 1881-1894 werden opgenomen, 

met uitzondering van een jongen afkomstig uit Rozenaken (Russeignies), waren uit Ronse 

afkomstig.
419
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1.3.3 Dagelijks leven 

In tegenstelling tot het meisjesweeshuis kunnen we hier niet echt diep ingaan op de dagelijkse 

leefomstandigheden waarin de weesjongens bij de Broeders van de Goede Werken leefden. 

De archiefbestanden zijn momenteel niet toegankelijk, waardoor we vooral op secundaire 

literatuur een beroep moeten doen. 

a. Voeding 

We hebben gezien dat het dieet bij de weesmeisjes in het Hospice des Pauvres Orphelines 

grotendeels bestond uit boterhammen, aardappelen, wat groenten of dit alles gemengd onder 

de vorm van hutsepot (potagie) of (dikke) soep. Als drank werd er, naast water, koffie, thee en 

bier aangeboden.
420

 Ook andere literatuur biedt ons een inzage van het soort eetregime in 

andere weeshuizen. Zo biedt het werk van Ch. Verstraete : Des Etablissements charitables 

considérés au point de vue de l’amélioration et de l’éducation de la classe ouvrière een 

inzage in ondermeer de (officiële) weeshuizen te Sint-Niklaas, Lokeren en Wetteren. Hierbij 

wordt er een beeld geschetst van eenzelfde soort eetregime (van bijvoorbeeld het 

jongensweeshuis Sint-Niklaas) zoals we dit bij de weeshuizen van de zusters aantroffen.
421

 Zo 

blijkt dat boterhammen, potagie, groenten, thee en bier in een groot deel van de weeshuizen 

ook hier op tafel werden voorgeschoteld. Daarbij moeten we rekening houden dat het dieet 

van de negentiende eeuwse arbeidersklasse ook niet enorm gevarieerd was (met de aardappel 

als het hoofdbestanddeel). Zo is het meer dan waarschijnlijk dat het eetregime van de 

weeshuizen van de congregatie van de zusters en het dieet zoals dat bij Verstraete werd 

geschetst, een algemeniteit was. 

b. Onderwijs 

Wezenzorg betekende voor Glorieux beroepsonderricht. De wezen en arme kinderen kregen 

dit in de kosteloze school die (in tegenstelling tot het college) voor de arme kinderen was 

ingericht. De kosteloze school bestond aanvankelijk uit middag- en avondschool. Er werd les 

gegeven van 12 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Na enkele tijd werd deze school een 
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dagschool.
422

  

Naast een beperkt programma van lezen, schrijven, rekenen en godsdienst was het Glorieux 

zijn grootste bekommernis deze kinderen een beroep aan te leren, zodat zij later op eigen 

benen konden staan. Herhaaldelijk plaatste Glorieux advertenties om vaklui, onder wie 

metsers, timmerlui en andere aan te werven.
423

 Vele broeders waren immers zelf 

laaggeschoold en hadden geen ervaring met dergelijke vormen van vakonderricht. Sommigen 

hadden zelfs moeite om de jongens het nodige schrijf- en leesonderricht te verschaffen.
424

 De 

kwaliteit van het onderwijs lag dan ook zeer laag. Vanaf 1837 kwam er eveneens een 

kantschool voor meisjes.
425

 De instellingen van Glorieux groeiden in de 20
ste

 eeuw uit tot een 

complex van technische scholen waar de leerlingen opgeleid tot allerlei vaklui.
426

 

De vraag blijft natuurlijk waar men de weesjongens van de stichting Mollet in dit instituut 

hoort te plaatsen. Zoals we reeds hebben gezien, werd de instelling immers betaald om de 

jongens onderwijs te verlenen. Zodoende hoorden zij niet - zoals het merendeel van de 

weeskinderen - kosteloos onderricht te krijgen. De vraag of de weesjongens dan een plaats 

toevertrouwd kregen in het meer elitaire College of dat zij toch in de technische richtingen 

werden geplaatst, blijft onbekend.
427
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2.4 Politieke aspect 

Bij het opstellen van het testament (en meer bepaald bij het kiezen van de curatoren) moet de 

heer Mollet het spreekwoord van de gulden middenweg diep in gedachten gehouden hebben. 

Zodoende hield de schenker bij de verdeling van de vijf curatoren ruimte vrij voor de 

autoriteiten, zowel de stedelijke als de religieuze, maar werden hun plaatsen evenredig 

verdeeld (2/2).
428

 Toch kunnen we stellen dat deze evenredigheid in posities eerder in het 

voordeel van de religieuze autoriteiten uitviel. Zeker na de Belgische onafhankelijkheid - als 

de periode waarin het testament tot uitvoering kwam -  kon het katholieke kamp op deze wijze 

een meerderheid aan curatoren leveren.
429

 Toch zien we dat het overwegend katholieke 

stadsbestuur er in 1837 alles aan deed om dit kapitaal in het vaarwater van het Bureel van 

Weldadigheid  te brengen.
430

 Blijkbaar moet men ook vanuit katholiek-burgerlijke hoek de 

noodzaak gevoeld hebben om het gehele financiële aspect niet enkel in de handen van de 

curatoren over te laten, die dikwijls niet echt op de hoogte waren van het reilen en zeilen van 

een financiële instelling.
431

 Men wilde het B.W. wel degelijk als medeactor en als een 

zogezegde nachtwachter aanstellen.                      

Eveneens horen we hier even de context rond pastoor Glorieux te schetsen. Pastoor Modestus 

Stephanus Glorieux (eveneens curator van de schenking Mollet) stond er nogal om bekend dat 

hij redelijk wispelturig en onstandvastig was op het vlak van het afwerken van zaken. Daarbij 

zag hij de zaken nogal redelijk groots in, waardoor hij maar al te snel in de schulden zat.
432

 In 

het begin van de jaren 1830 had de pastoor het idee om een Modelinstituut op te richten. Dit 

zou pakken geld kosten en de heer Glorieux zocht her en der naar geldschieters. Het 

stadsbestuur - die de reputatie van Glorieux op dat vlak kende – wilde ten allen tijde 

voorkomen dat de erfenis door het Modelinstituut zou worden opgeslorpt. Glorieux had niet 

zo een enorm goede verstandhouding met het stadsbestuur. Mogelijk vreesde men daar dat dit 

Modelinstituut niet van de grond zou komen en het kapitaal van de erfenis Mollet zodoende in 

het niets zou opgaan. Door het financieel bestuur in handen te geven van het B.W. zou 
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Glorieux het in ieder geval moeilijker krijgen om het geld effectief naar de bouw van zijn 

instituut door te sluizen.  

Na de plaatsing van het kapitaal en het stationeren van de weesjongens bij de Broeders van de 

Goede Werken, zou de erfenis Mollet redelijk snel in een soort van tweederangsfunctie 

geplaatst worden. In de periode van het liberale overwicht (tot 1872) kwam de stichting als 

het ware in de vergetelheid. Pas met de komst van een katholieke meerderheid in 1872 werd 

de erfenis Mollet - in het kader van de liberale wens tot de constructie van twee nieuwe 

weeshuizen - even vanonder het stof gehaald. Politiek speelde de stichting Mollet enkel maar 

een rol bij het al dan niet financieren van een jongensweeshuis. Maar zoals ik reeds in het 

politieke hoofdstuk van het meisjesweeshuis heb aangehaald, kwam van de constructie van 

een nieuw jongensweeshuis niets in huis, en zweerde men bij het onderhouden van enkele 

weesjongens bij de Broeders van de Goede Werken. 
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3. ALGEMENE CONCLUSIE 

In het 19
de

 eeuwse België werden weeskinderen die niet in hun onderhoud en verzorging 

konden instaan, op twee manieren opgenomen. Ofwel werden zij door de Commissie van 

Burgerlijke Godshuizen (C.B.G.) in een weeshuis ondergebracht, ofwel werden zij - in de 

gemeentes waar er geen C.B.G. aanwezig was - door het Bureel van Weldadigheid (B.W.) bij 

particulieren uitbesteed.
433

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er in het 19
de

 eeuwse Ronse niet overgegaan werd tot het 

plaatsen van weeskinderen bij particulieren, maar dat ervoor werd geopteerd om ze in 

weeshuizen op te vangen. Het uitbesteden van kinderen was in die tijd reeds aan grote kritiek 

onderhevig. De bedragen die voor het onderhoud van deze kinderen werden voorzien, waren 

veel te laag. Daarbij werden de kinderen meestal uitbesteed aan opvoeders die hen voor het 

minste geld wilden onderhouden. Dit leidde tot wantoestanden, waarbij de kinderen dikwijls 

werden uitgebuit.
434

 Deze wantoestanden zorgden ervoor dat verschillende individuen (zowel 

religieuze als particulieren) overgingen tot het oprichten of het financieel ondersteunen van 

weeshuizen. In Ronse zagen in dergelijke context drie weeshuizen het levenslicht: het 

Hospice des Pauvres Orphelines (1800) dat de zorg voor weesmeisjes op zich nam, het 

instituut van de Broeders van de Goede Werken (1830) dat zowel voor weesjongens als 

weesmeisjes toegankelijk was en het Godshuis Mollet. Dit laatste was eigenlijk enkel een 

godshuis in naam. De schenker, F.J. Mollet, had via testamentaire weg opdracht gegeven tot 

de oprichting van een jongensweeshuis (1826), al zou dit instituut nooit worden opgericht. 

Daarentegen koos men ervoor om met de intresten die dit kapitaal (van de erfenis Mollet) 

genereerde, over te gaan tot het onderhouden van vier à vijf weesjongens bij de Broeders van 

de Goede Werken.  

Deze drie instellingen waren in oorsprong onderhevig aan een sterke religieuze invloed. 

Langzaamaan (en tijdelijk) zou deze religieuze macht worden uitgehold. Het Hospice des 

Pauvres Orphelines dat in 1800 door P. J. Triest,  pastoor te Ronse, was opgericht, bleek niet 

in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. De inkomsten, die uit schenkingen en de 

verwerking van vlas tot linnen voortvloeiden, bleken onvoldoende, zodat het godshuis onder 

het bestuur van een Commission des Pauvres Orphelines (C.P.O.) werd geplaatst. Zodoende 

zou de instelling niet enkel een nieuw bestuur krijgen maar zou het ook mee kunnen genieten 
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van de inkomsten die aan een C.B.G. waren gekoppeld. De C.P.O. was namelijk de voorloper 

van de C.B.G. dat pas in 1851 te Ronse werd opgericht. Vanaf dan was het de taak van het 

gemeentebestuur om toe te zien dat het weeshuis geen tekorten had. Tegelijkertijd werd er 

vanuit het stadsbestuur overgegaan tot het toekennen van een jaarlijkse subsidie. Ook het 

droît des pauvres, een belasting op bals, spektakels en andere vormen van amusement (dat in 

de Nederlandse periode een gemeentelijke belasting werd), spekte de kas van het weeshuis. 

Daarnaast bleven de vroegere inkomstenbronnen (uit legaten, rentes, aalmoezen, etc.) verder 

doorlopen. Dit aangevuld met enkele nieuwe inkomsten, zoals het verwerven van geld bij de 

aanwezigheid van de weesmeisjes bij begrafenissen en het telen van groenten. Dit maakte dat 

het weeshuis – op enkele uitzonderingen na – altijd een positief jaarsaldo had.        

Pas in 1824 zou het meisjesweeshuis in zeker zin weer in de religieuze invloedssfeer gebracht 

worden. Het Ronsische stadsbestuur deed  (net zoals vele andere gemeenten) een beroep op 

religieuzen voor het onderhouden van hun officieel weeshuis.
435

 Zo werden er drie zusters van 

de congregatie van Sint-Vincentius a Paulo te Gijzegem in Ronse geplaatst. Deze congregatie 

zou zich langzaamaan weten te ontplooien tot een actieve medespeler in het bestuur van het 

meisjesweeshuis. Niet alleen zou zij instaan voor het onderwijs en het beheer van de 

instelling, maar eveneens zou zij een onafhankelijkere houding kunnen aannemen tegenover 

de bestuursleden van de C.B.G. Zo zien we dat dit officiële weeshuis meer en meer in de 

katholiek-religieuze vaarwateren van deze congregatie terecht kwam. Al werd de overdracht 

van het weeshuis aan de congregatie pas na 1894 bewerkstelligd.     

Net zoals bij het Hospice des Pauvres Orphelines merken we op dat het Godshuis Mollet, kort 

na de bekendmaking van het testament, uit de invloedssfeer van de religieuze machten van 

Ronse werd gehaald. In tegenstelling tot het meisjesweeshuis, waar dit uit pure noodzaak 

werd bewerkstelligd, gebeurde het hier vanuit de expliciete wens van het stadsbestuur en het 

Bureel van Weldadigheid (B.W.). F.J. Mollet had in zijn testament expliciet ruimte 

vrijgehouden voor de religieuze autoriteiten van Ronse. De deken en de pastoor zouden (naast 

twee leden van het stadsbestuur en een familielied van Mollet) de functie van curator 

toegeschoven krijgen. Het B.W. en het katholieke stadsbestuur waren ten zeerste uit op het 

financiële beheer van de instelling om zo het kapitaal onrechtstreeks uit de handen van de 

curatoren te houden.
436

 Meer bepaald uit de handen van pastoor Glorieux.
437

 Deze had een 
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uiterst wisselende verstandhouding met het stadsbestuur, dat zijn plannen van de bouw van 

zijn nieuw modelinstituut met argusogen gadesloeg.
438

 Glorieux stond er namelijk voor 

bekend om alles redelijk groots te zien, waardoor hij soms in financiële moeilijkheden kwam. 

Men wilde voorkomen dat het kapitaal Mollet door dit instituut verzwolgen zou worden. Al 

zou men Glorieux niet geheel de rug toekeren. Enkele jaren later, in 1841-1842 zou men 

(onder liberale heerschappij) overgaan tot het plaatsen van de weesjongens Mollet in het 

instituut van de Broeders van de Goede Werken. Blijkbaar had dit Modelinstituut wel stand 

gehouden en kon de schenking Mollet op deze wijze een samenwerking aangaan met het werk 

van Glorieux.   

Zodoende zien we dat we in Ronse moeilijk kunnen spreken van een strikte scheiding tussen 

de officiële en de private instanties die instonden voor de zorg van wezen. Evenals tussen de 

religieuze en seculiere besturen van de stad. Toch zou het te kort door de bocht zijn, om te 

stellen dat de partij- of ideologische standpunten helemaal niet meespeelden. Zo probeerde het 

liberale stadsbestuur in 1872 om de kinderen van de schenking Mollet uit de handen van de 

Broeders van de Goede Werken te halen. Men wilde met de erfenis, evenals met een ruime 

subsidiëring vanuit de stadskas, een nieuw jongensweeshuis oprichten onder het bestuur van 

de C.B.G. Het liberale bestuur dat met de gemeenteraadsverkiezingen van 1872 een groot 

verlies leed, werd in deze plannen niet gevolgd door zijn katholieke opvolger. Zij konden er 

best mee leven dat de weesjongens Mollet bij de Broeders geplaatst werden. 

Horen we de situatie van Ronse nu eerder als een exemplum of als een uitzondering op de 

regel van de kleinstedelijke Vlaamse agglomeraties te beschouwen?
439

 In zekere zin moeten 

we hier van een dubbele functie spreken. Enerzijds is de context van het officiële weeshuis 

van Ronse ietswat anders dan het gros van wat we in de kleinstedelijke agglomeraties 

voorgeschoteld krijgen. Meestal gaat het stadsbestuur zelf over tot de oprichting van een 

weeshuis waarbij er dikwijls (dankzij de religieuze renaissance) gemakkelijk gebruik kon 
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gemaakt worden van religieuzen voor het runnen van deze instellingen.
440

 Hier betreft het de 

overname van een particulier weeshuis. Daarnaast blijft het moeilijk om een globaal beeld te 

schetsen van de kleinstedelijk context, daar er nog maar weinig (vergelijkend) onderzoek 

ondernomen is.
441

  

Eveneens is de context van het godshuis Mollet een buitenbeentje. Het godshuis Mollet werd 

gecreëerd voor 1851. In Ronse was er toen nog geen overkoepelende C.B.G. aanwezig.
442

 

Daartegenover verkoos men voor de oprichting van afzonderlijke commissies, zoals de C.P.O. 

Zodoende werd er bij de schenking Mollet geopteerd om het kapitaal bij het B.W. onder te 

brengen. Dit bleef ook zo na de oprichting van de C.B.G. Dit ging nochtans geheel in tegen de 

wetgeving van 16 vendémiaire jaar V (7 oktober 1796) en 7 firmaire jaar V (27 november 

1796) die de invloedsgebieden van zowel de Commissies van Burgerlijke Godshuizen als de 

Burelen van Weldadigheid vastlegde. De C.B.G. hoorden in te staan voor de zorg van wezen 

die in godshuizen (weeshuizen) werden opgevangen. Het B.W. zou enkel de zorg van wezen 

mogen dragen indien er geen C.B.G. aanwezig was.
443

  

Tot slot wil ik er ook nog op wijzen dat verder onderzoek ten zeerste wenselijk is. Zoals reeds 

aangehaald, was het archief van de Broeders van de Goede Werken tijdelijk niet 

raadpleegbaar. In deze masterproef wordt er zodoende een sociaal-geografische context 

aangereikt, waarbij het meisjesweeshuis als een instelling aanzien moet worden, waar er niet 

alleen kinderen uit Ronse aanwezig waren, maar waarbij eveneens kinderen uit andere 

regionen opgevangen werden.
444

 Dit in tegenstelling tot het godshuis Mollet, dat exclusief 

voor weesjongens uit Ronse voorbehouden was. Verder onderzoek in verband met het 

instituut van de Broeders van de Goede Werken, zou een volledig(er) beeld kunnen schetsen 

over de geografische spreiding van de weeskinderen te Ronse in de negentiende eeuw. 

Ook op het sociale domein blijven er heel wat vragen. Meer bepaald omtrent de 

leefomstandigheden (voeding, onderwijs, etc.) van de weesjongens te Ronse. Een ontleding 

van het archief van de Broeders zou meer concrete bevindingen kunnen opleveren waardoor 

er voor het negentiende eeuwse Ronse een omvattende casus van de zorg voor weeskinderen 

geschetst zou kunnen worden. 
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