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Armoede draag je makkelijker dan rijkdom. 

Gravure toegeschreven aan (het atelier van) 

Hendrick Goltzius, 1590-1994    

Burgerlijke Godshuizen Venlo
sociale pijler door de eeuwen heen

Een 
helpende
hand
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Armenzorg

Geschiedschrijving over armenzorg 

in Nederland gaat over steun 

aan mensen die zonder hulp van 

anderen niet of nauwelijks kunnen voorzien in 

hun levensonderhoud. Het zijn vaak mensen 

die van dag tot dag leven, zoals zieken, 

armlastige ouderen en wezen. Ze hebben 

behoefte aan medische verzorging, voedsel, 

een dak boven hun hoofd en soms ook aan 

bemoediging en troost. 

Arm gezin ontvangt een aalmoes (Rembrandt 

van Rijn, 1648)  

De zeven werken van barmhartigheid (Meester 

van Alkmaar, 1504)  
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3 “den armen wyesen zu
  troest”

De opvang van weeskinderen is in 

het hertogdom Gelre, waarvan 

Venlo eeuwenlang deel uitmaakt, 

een taak van de wereldlijke overheid. Dit 

in tegenstelling tot de zorg voor ouderen. 

De schepenen brengen de kinderen op 

stadskosten onder bij meerdere gezinnen.29 

Diverse fundaties zorgen voor de financiële 

middelen.30 

Een eerste Nederlandse weeshuis, waarin 

kinderen collectief worden opgevangen, opent 

waarschijnlijk in 1491 in Utrecht zijn deuren. 

De meeste andere steden volgen dit voorbeeld 

pas in de tweede helft van de 16e eeuw. Zo ook 

Venlo.31

Weesmeisje voor het Elisabeth-Weeshuis te 

Culemborg in 1860   

Detail uit een profiel van Venlo (Pieter van 

den Keere, 1617)  
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leiden aan de Grote Kerkstraat een relatief zorgeloos bestaan en reali-
seren zich dat er voor hen feitelijk geen alternatief is. Dat de weeskinde-
ren in het algemeen tevreden zijn, blijkt uit een ingezonden brief in de 
Nieuwe Venlosche Courant van oud-bewoner Jac Beurskens (de architect!) 
waarin deze in februari 1920 reageert op kritiek uit de Venlose gemeen-
teraad als zouden in de instellingen van de Godshuizen verouderde 
toestanden heersen en zou de leiding tekortschieten. Beurskens noemt 

De gestichtskleding zorgt voor anonimiteit en stigmatiseert, maar is 
vooral bedoeld om weglopen te voorkomen. Ook is bij wangedrag snel 
duidelijk waar men verhaal kan halen. Het dragen van andere kleding 
werkt volgens de regenten “ijdelheid en hovaard” (zelfingenomenheid) 
in de hand en dat past een kind niet dat “uit ouderloosheid en onver-
mogen in het huis is opgenomen”. Wat dat betreft worden ze met de 
ouderen over een kam geschoren.118 
Het weeshuis is een besloten systeem van opvoeding en verzorging 
waarbij regelmaat voorop staat. De indeling van dagen, weken en jaren 
kent een strakke orde. Er wordt op vaste tijdstippen gezamenlijk gege-
ten, geslapen en gespeeld. Jongens en meisjes worden daarbij geschei-
den. Dat geldt ook voor broertjes en zusjes, die elkaar wel ’s morgens in 
de kapel zien. 
De kinderen zijn van de straat, maar hun leven is eentonig. Pas tegen 
het einde van de 19e eeuw verandert dit en wordt de kloosterachtige 
geslotenheid gedeeltelijk opgeheven. Het is een ontwikkeling die in de 
20e eeuw doorzet.119 Zo mogen de weesjongens in de jaren ’30 voetbal-
len, waarbij de regenten er wel op toezien dat in de club geen jongens 
meespelen “van neutrale richting”.120 
Vermeldenswaardig is een bezoek aan circus Carré dat in 1906 in Venlo 
is neergestreken. De weeskinderen kijken hun ogen uit, evenals de oude 
bewoners van de Burgerlijke Godshuizen die door de circusdirectie wor-
den getrakteerd op bier, sigaren, limonade en koekjes.121

Een fotoreportage uit 1929 geeft een inkijkje in het Venlose weeshuis. 
We zien meisjes die ogenschijnlijk braaf naai- en herstelwerkzaamheden 
verrichten en jongens die in hun conversatiezaal musiceren en biljart 
spelen. Het zijn geënsceneerde beelden, die niet verraden hoe de bewo-
ners zich voelen. 
Het lijkt echter dat ouderen en weeskinderen in het algemeen tevreden 
zijn met de opvang die de Burgerlijke Godshuizen biedt. De bewoners 

Onnozele 

kinderen

 Een onderbreking van de sleur 
vindt van oudsher plaats op 28 decem-
ber, het feest van Onnozele Kinderen. 
Het is de dag waarop de Katholieke 
Kerk herdenkt dat jongetjes uit Bethle-
hem op last van koning Herodes zouden 
zijn gedood. De onschuldige (‘onno-
zele’) kinderen werden toen vermomd 
om ouder te lijken en zo aan de dood te 
ontsnappen.

Onnozele Kinderen is voor de bewoners 
van het weeshuis een jaarlijks hoogte-

punt.13 De wezen mogen dan, net als 
andere Venlose kinderen, verkleed als 
volwassenen langs de deuren trekken 
om een lied te zingen. Van het gesticht 
krijgen ze begin 20e eeuw een koek en 
extra zakgeld.14 Ook de oude mannen 
en vrouwen krijgen een traktatie en de 
weesmeisjes voeren een toneelstukje 
op. Tijdens het feest zijn burgemeester 
en wethouders, alsook de geestelijk-
heid aanwezig.15 De regenten trakteren 
zichzelf die dag op een etentje.16 

Ansichtkaart uit 1910. Links de oude kosters-

woning, die in 1865 samen met de Latijnse 

school werd gekocht door de Burgerlijke Gods-

huizen

Het feest van ‘Onnozele kinderen’ werd in 

Venlo elk jaar groots gevierd (opname 1953)
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