
Delftse textiel in de negentiende eeuw 
De dilemma's van een commerciële armenzorg 

Kees van der Wiel 

"Ik kon met het werk niet regt komen", klaagde de 24-jarige ongehuwde 
moeder Helena Vastenou tegen de Delftse Schout en Schepenen toen zij 
de twaalfde van de Wintermaand (december) 1809 samen met acht an
dere vrouwen terecht stond wegens oplichting van wolfabrikant Maas. 
Helena woonde net als de andere vrouwen in de Pieterstraat en dwarsste
gen, een bekende armenbuurt in Delft. Omdat zij "geen kost had voor 
haar kinderen" had zij zich door haar buurtgenotes laten verleiden om 
ook een paar pond wol achter te houden uit de manden die zij van fabri
kant Maas mee naar huis kreeg om te pluizen. Het gewicht vulden de 
dames aan met stenen of andere ballast die ze tussen de wol verstopten. 
Als het brein achter de bende werd de huisvrouw Mariajorissen gezien. 
Zij kocht de wol op van haar buurtgenoten voor zes stuivers per pond en 
wist deze met hulp van Gerdina Bastiaanse, van oorsprong een Brabant
se, in Den Bosch te slijten voor een stuiver per pond winst. 
De zwangere 25-jarigeJannetje van der Steen verklaarde slechts een keer 
voor de verleiding te zijn gezwich t omdat zij die week niets te eten had. Zij 
kwam - als verklikster van de anderen? - met de schrik vrij. Voor de an
deren was de straf niet mals: zij werden veroordeeld tot vier jaar tuchthuis 
en vier jaar verbanning uit het departement van de Maas en te pronk stel
ling op het schavot "met roeden om de hals". Het vonnis voor de twee hoofd
verdachten luidde: eeuwige verbanning en openbare geseling.! 
Delft was geen textielstad, althans na de middeleeuwen niet meer.2 Toch 
is 140 jaar lang, van 1760 tot 1900, om sociale redenen door de overheid 
een textielindustrie geprotegeerd met subsidie en militaire orders, die 
soms redelijk, soms goed stand kon houden. De sociale en economische 
doeleinden van de achtereenvolgende ondernemingen liepen echter niet 
altijd parallel. 
Delft kampte, net als veel andere oude Hollandse steden in de achttiende 
en een groot deel van de negentiende eeuw met een omvangrijke structu
rele werkloosheid. Werkloosheid betekende in die tijd voor velen niet 
zonder baan zitten, maar minder aanbod van werk in het eigen vak. Het 
dagloon bleef lang nominaal op peil, maar het besteedbare inkomen 
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daalde ondertussen sterk. De economische tegenslagen en slappe perio
den werden op de arbeider verhaald: geen werk, geen loon. 
Delft kende wel industrie: in de achttiende eeuw de aardewerkindustrie 
en in de negentiende eeuw vooral de wapenfabrieken (Rijks Stapel- en 
Constructiemagazijnen ), met enige honderden arbeiders veruit de groot
ste werkgever in de stad. Toch moet de betekenis van de industrie voor 
de werkgelegenheid niet overschat worden: de marktfunctie van de stad 
was tot circa 1870 minstens zo belangrijk. 
De meeste industrie bood vrijwel geen werk voor vrouwen en kinderen. 
Hun inkomsten waren echter voor het gezin onmisbaar om in leven te 
blijven, naast de bijbaantjes van het gezinshoofd, handel in tweedehands 
goederen of nog minder openlijke bronnen van inkomsten. 
Ook de armenzorg speelde in het bestaan van veel arbeidersgezinnen 
een rol, al was de uitkering eerder een aanvulling op dan een vervanging 
van een normaal inkomen. Van de uitkering zelf kon een gezin nooit in 
leven blijven. 3 Er bestond echter een belangrijk verschil in de bedelings
politiek tussen de twee grootste armenfondsen in de stad: de Kamer van 
Charitate (een combinatie van stedelijke armenzorg en Hervormde dia
conie) en het RK-Armbestuur. De eerste was, dankzij eeuwenoude be
zittingen en privileges, aanzienlijk vermogender dan de tweede, terwijl 
de protestanten en de katholieken ongeveer evenredig vertegenwoordigd 
waren onder de armste bevolkingsgroepen in de stad.4 De Kamer van 
Charitate wees de bedeling aan volledige gezinnen niet principieel af,s 
het RK-Armbestuur kon zich dat niet permitteren: het beperkte zich 
vrijwel tot weduwen, wezen en zwaar gehandicapten. 
Een additionele vorm van werkverschaffing, vooral voor vrouwen en 
kinderen, was daarom broodnodig. De textiel leende zich daar goed 
voor, zoals Van de Eerenbeemt eerder heeft geconstateerd: het was een 
arbeidsintensieve industrie, waarvoor, bij de eenvoudiger produkten, 
niet veel bijzondere vaardigheden vereist waren. 6 

1 Tucht- en dolhuis 

Textiel-fabrikant Pieter Maas was een van de weinige Delftse onderne
mers die bij een koninklijk onderzoek naar de Tegenwoordige Staat der 
Fabrijken en Trafijken in 1808 het stadsbestuur tot zijn genoegen kon 
meedelen dat hij "tot dusverre genoegsaam debiet" wist te vinden. Hij 
dankte dat vooral aan de order om tweederde van de uniformen voor het 
leger van het Koninkrijk Holland te mogen leveren. 7 Het bedrijf was ge
specialiseerd in 'karsaai', een ruw soort laken dat voor militaire unifor
men zeer geschikt was. 
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Afb. 1. Het tuchthuis en later de armeninrichting van Heukensfeldt waren gevestigd op het 

terrein van het oude St. Annaklooster aan de Geerweg. De prent van Abraham Rademaker 

uit 1730 geeft een beeld van de situatie voordat de lakenfabrikant Maas het tuchthuis onder 

handen nam. Er werd toen ook andere nuttige arbeid verricht. (Foto Gemeentearchief Delft). 

Pieter Maas ez. was een kleinzoon van de Leidenaar Pieter Maas, die 
in 1760 met het Delftse stadsbestuur een contract sloot voor de exploita
tie van het tucht- en dolhuis St Joris. Van de 'conciërge' van deze instel
ling werd vooral verwacht dat hij "kennisse (had) van laecken, corsaay 
en baayfabrycg". Reeds sinds 1677 was aan deze instelling een werkhuis 
verbonden dat zich met deze produkten bezig hield. 8 

De oude Pieter Maas nam dit tot dan toe weinig florerende project voort
varend ter hand. Dankzij diverse voorschotten van het stadsbestuur be
schikte Maas al snel over een goedlopende gesubsidieerde textielfabriek. 
In 1783 kon hij zijn beide zoons in de zaak opnemen, in 1788 voegde hij 
een nieuwe sajetfabriek aan het werkhuis toe en kort daarop wist hij zijn 
eerste militaire orders binnen te halen. Het aantal lakens, baaien, pijen 
en karsaaien dat bij de Laken- en saaihal werd geregistreerd nam toe van 
753 stuks in 1760 tot 2764 in 1794. Dat kwam vrijwel allemaal voor reke
ning van Maas, want hij was de enige lakenfabrikant in de stad. 9 

Al gauw kwam Maas handen tekort. Vanouds al zette het tuchthuis veel 
spin-, brei- en naaiwerk onder de armen uit, vooral als thuiswerk voor 
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vrouwen. Herhaaldelijk ook trok Maas uit Leiden ervaren vakkrachten 
aan, die van het stadsbestuur een vestigingsvergunning kregen op voor
waarde dat zij bij ontslag onmiddellijk de stad zouden verlaten. 
De lonen die het bedrijf aan Delftse armen betaalde waren extreem laag 
om de concurrentie met de Leidse lakenfabricage aan te kunnen. Maas 
deed onder meer een verzoek aan de regenten van het Gereformeerde 
Weeshuis om weeskinderen te sturen. Daarop kreeg hij nul op het rekest; 
de regenten verwezen naar de slechte ervaringen van het weeshuis met 
Amsterdamse fabriqueurs in de zeventiende eeuwen verweten Maas dat 
hij de lonen zo laag hield dat velen die dat vak kozen elders hun bestaan 
moesten zoeken. Ook de Kamer van Charitate was niet bereid kinderen 
van bedeelden het bedrijf in te sturen, omdat zij dan de armenschool 
zouden verzuimen. Het RK-Armbestuur, dat veel krapper bij kas zat, 
kon zich die principiële houding niet veroorloven en werkte graag mee 
met de katholieke fabrikant. IC 

Het familiekapitaal van Maas groeide gestaag en kleinzoon Pieter Maas 
Cz. wist een goed huwelijk te sluiten. Hij bekeerde zich tot de deftige 
Waals- Hervormde Kerk en trouwde de laatst overgebleven telg uit het 
oude notarisgeslacht Geestranus, waarmee zijn kinderen in het vervolg 
hun moeders naam Geestranus achter het simpele Maas mochten plak
ken. 11 

2 Stoommachine 

De militaire orders hielden echter ook risico's in. Dat merkte Maas toen 
Napoleon in 1810 besloot het leger van het Koninkrijk Holland in te lij
ven en Maas met een groot deel van de uniformen voor de broer van de 
keizer bleef zitten. Naar zijn centen kon hij verder fluiten. In een rapport 
van 11 maart 1812 klaagde het stadsbestuur dat Maas nog 150.000 gulden 
te goed zou hebben; zijn bedrijf zou nog maar met moeite 300 mensen 
werk kunnen verschaffen, terwijl dat er voorheen wel duizend waren. 12 

Duizend mensen lijkt veel in een stadje van nog geen 15.000 inwoners. 
Het betrof echter voor het grootste deel thuiswerksters en -werkers. 
Vooral vrouwen en kinderen hadden er een zeer schamele bijverdienste. 
In 1819 13 gaf Maas volgens eigen zeggen 300 tot 400 mannen, vrouwen 
en kinderen werk. De mannen verdienden met fabriekswerk gemiddeld 
een gulden per dag, maar de verdiensten van vrouwen en kinderen wist 
hij niet op te geven. 
In 1824 werd het tuchthuis in Delft door het Rijk gesloten. Daarmee ver
viel Maas' belangrijkste bron van goedkope arbeid. Vermoedelijk heeft 
Maas dat zien aankomen: in 1822 schafte hij als eerste fabrikant in Delft 
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een stoommachine aan en ging machinaal produceren. Ook landelijk 
was hij daarmee een pionier. Bij de opheffing van het tuchthuis bleven 
onder meer 86 kleine en 31 grote spinnewielen werkeloos achter. Het of
ficiële argument van Maas voor deze mechanisatie was dat hij in Delft 
geen vaklui kon vinden. 14 

Het meest opvallende sociale gevolg van de nieuwe produktiewijze was 
dat het grootschalige thuiswerk tot het verleden behoorde. In 1841 werk
ten bij dit bedrijf nog maar 50 mensen: 27 mannen die de spin- en weef
getouwen bedienden (en daarmee een gulden per dag verdienden), 10 
vrouwen die wol plozen en schoonmaakten UO,25 per dag) en 13 kinde
ren, "meest van behoeftige ouders", die voor haspelen en schrobbelen 
twee dubbeltjes per dag kregen. 15 In 1861 werken er 42 mannen, 16 vrou
wen en 27 kinderen.16 

Zijn produkt bleef het bedrijf trouw: zware wollen stoffen, vooral gericht 
op de militaire markt. "De firma Maas handhaaft voortdurend haar 
roem" schrijft de gemeentesecretaris in zijn verslag over het jaar 1856 on
der toeziend oog van burgemeester Cornelis Maas Geestranus, de broer 
van de fabrikantjean Albert Maas Geestranus. Het bedrijf naderde toen 
echter zijn einde. In 1868 stopte Maas ermee: de 66 overgebleven werk
lieden kwamen op straat. Ook in zijn nadagen, de periode 1858-1868, 
bleek het bedrijf nog steeds tot de vaste leveranciers van het Ministerie 
van Oorlog te behoren, met doorgaans tussen de 8 tot 10.000 stuks blau
we en groene wollen stoffen per jaar (en in de topjaren 1859 en 1860 zelfs 
17.500 en 17.000 stuks)Y 
Jean Albert Maas Geestranus zag weinig roem meer in de textiel en koos 
voor een politieke carrière. Na twaalf jaar raadslidmaatschap wist hij in 
1868 gekozen te worden in de Provinciale Staten. Hij overtroefde daar
mee zijn broer die zich in 1856 uit de politiek terugtrok op zijn buiten 
in Loosduinen na een pijnlijke nederlaag bij de Statenverkiezingen. 18 

3 Armenfabriek 

De mechanisatie van het bedrijf was voor de bevolking een grotere klap 
dan de uiteindelijke sluiting. Het ontnam enkele honderden vrouwen, 
kinderen en invaliden een laatste strohalm. Voor hen bestond in de jaren 
1820 weinig alternatief. 
Op het eerste gezicht lijkt de werkgelegenheidssituatie in de stad in die 
jaren minder rampzalig dan in de decennia daarvoor, gezien de recente 
vestiging van de Rijks Stapel- en Constructiemagazijnen in de stad in 
1815. Ook de voedselprijzen waren een stuk milder dan de decennia 
daarvoor. Toch klaagde het stadsbestuur in de jaren 1820 over de plaag 

VAN DER WIEL DELFTSE TEXTIEL IN DE 1ge EEUW 57 



van publieke bedelarij die de stad teisterde. Enkele malen werden raz
zia's gehouden onder de bedelaars. In 1826 werden 42 personen op trans
port gezet naar de nieuwe Kolonie van de Maatschappij van Weldadig
heid in Ommerschans. 19 

Tussen 1822 en 1840 werden jaarlijks een tiental bedelaars en verlaten 
kinderen opgestuurd naar Ommerschans en Veenhuizen, maar erg stel
selmatig gebeurde dat niet. Dat zou de gemeente te zeer op kosten jagen. 
Het bleef bij een paar voorbeelden ter afschrikking. De 'logies' voor een 
arbeidsgeschikte bedelaar in Ommerschans bedroeg voor de gemeente 
25 gulden per jaar, die voor een invalide 65 gulden. Bovendien ergerde 
de gemeente zich aan de veelvuldige desertie, die haar noodzaakte men
sen voor haar rekening terug te sturen. Het bedelaarsgesticht in Hoorn 
was bij de gemeente nog minder in trek: de kosten daarvan "heeft verre 
gepasseerd de kosten waarvoor oude lieden hier ter stede geheel verzorgd 
worden", schreef de gemeente aan de Gouverneur. 20 

Het gemeentebestuur stuurde in 1826 ook een aantal bejaarde bedelaars 
naar de armbesturen met de aanzegging ze beter te ondersteunen. Het 
RK-Armbestuur paste daarop haar uitkeringen aan, maar de Kamer 
van Charitate, die in de jaren 1820 een zeer krap beleid voerde om haar 
vermogen weer wat op peil te brengen, reageerde furieus: ze was niet be
reid bedelaars te bevoordelen boven fatsoenlijke armen. 21 

De bijverdiensten in de textiel waren blijkbaar onmisbaar in het bestaan 
van de armen. Uiteindelijk besloot het stadsbestuur een fabrikant te zoe
ken die een nieuwe 'Armeninrichting' wil gaan exploiteren in de gebou
wen van het voormalige tuchthuis. In 1829 diende de enthousiaste Rot
terdammerjan Heukensfeldt zich aan. Hij wilde een tapijtfabriek op ba
sis van koehaar beginnen en kwam met grote plannen voor dag- en nacht 
internering van de armen, compleet met een weekmenu van bonen, gor
tepap en aardappelen en 's zondags "soep met vleesch". Dat zou 115 gul
den per persoon per jaar kosten. Het plan was de gemeente veel te duur, 
en bovendien niet helemaal ter zake: de bedoeling was niet om de armen 
permanent van de straat te houden, maar juist alleen op momenten van 
ledigheid. 22 

De gemeente temperde de plannen. Volgens het reglement over de Ar
meninrichting werd het doel werk te verschaffen aan bedeelden die geen 
werk hadden; mensen die zich voor de winterbedeling aanmeldden; en 
aan mensen die in staat waren om een deel van de dag thuis te werken. 23 

De gemeente verschafte huisvesting en de eerste vijf jaar een subsidie van 
26 procent op het uitbetaalde loon. Die loonsubsidie zou de daaropvol
gende negen jaar geleidelijk teruggebracht worden tot tien procent. 
Daarnaast wist het bedrijf een voorschot los te krijgen vanj30.000,- uit 
het Fonds voor de Nationale Nijverheid. 24 
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De fabrikant verplichtte zich in het contract om jaarlijks minstens 150 
mensen werk te verschaffen die hem door een gemeentelijke Commissie 
van Directie over de Armeninrichting werden toegestuurd, later werd 
dit aantal verhoogd tot 200. In die commissie zaten onder meer verte
genwoordigers van de verschillende armbesturen en ook lakenfabrikant 

Maas. 
De onderneming leek een groot succes en wist in haar verslag aan de ge
meente ruimschoots het vereiste aantal werknemers op te voeren. Deze 
aantallen namen nog toe toen de fabrikant tijdens de Belgische Opstand 
kans zag om naast de oorspronkelijke produktie van tapijten en matras
sen van koe- en paardehaar ook orders in de wacht te slepen voor het ma
ken van ransels voor het leger, in 1833 gevolgd door opdrachten voor con
fectiewerk voor de koloniale troepen. In 1841 mocht het bedrijf zich ver
heugen in een koninklijk bezoek, waarbij Heukensfeldt uitbundig werd 
geprezen voor de weldaden die hij de mensheid bracht. Volgens de anna
len had hij dat jaar 600 mensen te werk gesteld .25 

Wat die aantallen in werkelijkheid betekenden kan minitieus worden na-
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gegaan in de loonboeken van het bedrijf, die vanwege de loon subsidie 
werden aangelegd en die over de periode 1830-1839 bewaard zijn geble
ven. 26 Van iedere arme die door de Commissie werd doorgestuurd staat 
vermeld hoeveel dagen hij of zij heeft gewerkt en wat de verdiensten wa
ren. Uit die loonboeken heb ik een selecte steekproef gehaald van alle be
woners die in de eerder genoemde Pieterstraat-buurt woonden. Dat wa
ren er 122: 65 vrouwen, 23 mannen en 34 jongeren tussen de 12 en de 
20 jaar (27 meisjes en 7 jongens). De buurt telde toen ongeveer 700 inwo
ners in ongeveer 150 huishoudens, over een periode van tien jaar was de 
groep bewoners uiteraard enkele malen groter. 
De fabriek bleek een grote functie te hebben voor wie echt in nood zat. 
De inrichting betaalde per stuk en daarbij werd geen verschil gemaakt 
tussen mannen, vrouwen of jongeren, al was er wel enig verschil in opge
dragen werkzaamheden. De 242 gulden die de 21-jarige ongehuwde Pie
ter Vitters verdiende in de 16 maanden dat hij tapijt weefde, was wel on
geveer het maximum haalbare. Het betekende een jaarinkomen van 180 
gulden. (Ongeveer 60 procent van wat bij geregeld werk met een gang
baar dagloon van een gulden per dag viel te verdienen.) 
Johanna Storm en Johanna Hofstede, beiden gehuwd, waren de enige 
buurtbewoners die tien jaar lang vast bij het bedrijf werkten. Hun ver
diensten bedroegen volgens de boekhouding soms meer dan 200 tot 300 
gulden per jaar, maar zij waren onderaanneemsters die thuiswerk onder 
andere vrouwen verdeelden en dus ook de opbrengst moesten delen. 
Onder de 122 buurtbewoners die in de armeninrichting terecht kwamen, 
zijn er slechts 13 die gemiddeld meer dan tien gulden per maand verdien
den (vier vrouwen en negen mannen). Dat was een bedrag waarvan een 
alleenstaande, volgens de zuinigste normen van de armenzorg, net in le
ven moest kunnen blijven.27 De overige 109 bleven daar, doorgaans 
ruim, onder. Het is begrijpelijk dat de meesten snel iets anders vonden. 

TABEL . A rbeidsduur van 122 buurtbewoners uit de Pieterstraat die in de periode 

1830-1839 een of meermalen de Armeninrichting bezochten. 

aantal aantal 
totale arbeidsduur mannen vrouwen 

meer dan 3 jaar 3 5 
1 tot 3 jaar 8 18 
6 mnd tot 1 jaar 5 18 
3 tot 6 mnd 4 16 
minder dan 3 mnd 7 31 
wel gestuurd, niets verdiend 3 4 

totaal 30 92 

Onder de gehuwde mannen vinden we diverse werkloze sjouwers, een 
werkloze plateelbakker, een zadelmaker, een smid en twee werkloze la-
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kenwerkers die tijdelijk bij Maas waren weggestuurd. Een opmerkelijk 
groot deel van hen was katholiek. 28 Dat had duidelijk te maken met de 
strenge normen die het RK-armbestuur aanlegde voor de bedeling van 
volwassen mannen. 
Bij de vrouwen waren de katholieken niet oververtegenwoordigd.29 60 
procent van de vrouwen was gehuwd; 22 procent weduwe en 18 procent 
ongehuwd, waaronder opvallend veel ongehuwde moeders. Voor veel ge
huwde vrouwen in deze armenbuurt bleek de Armenfabriek in die jaren 
een belangrijke bron van bijverdiensten. 

4 Vakwerk 

Ook over de periode april 1849 tot en met maart 1850 is een uitvoerige 
loonlijst van het bedrijfbewaard. 30 Daaruit komt een heel ander beeld. 
Er blijkt heel wat veranderd in het bedrijf. In 1846 breidt het bedrijfhaar 
werkzaamheden onder meer uit met de fabricage van 'new' Brusselse of 
Doornikse wollen tapijten, een techniek die Heukensfeldts zoon in Enge
land had afgekeken. In 1855 weet de fabrikant op de Wereldtentoonstel
ling in Parijs een zilveren medaille te veroveren met een door hem ver
vaardigd Smyrna-tapijt. 
Nog steeds verschaft het bedrijf formeel aan honderden mensen werk, 
maar er werken nu ook 31 vaste krachten (30 mannen en een vrouw), 
die over het algemeen aanzienlijk meer verdienden dan tien jaar eerder. 
D e helft van hen verdient gemiddeld tussen de 5,25 en 8 gulden per week. 
Nico van Baarle bijvoorbeeld, uit de Pieterstraat, verdient dat jaar 380 
gulden, een fatsoenlijk arbeidersloon in die dagen. Hij blijft dan ook nog 
jaren tapijtwever van beroep. De vaste krachten die tussen de 100 en 200 
gulden per jaar verdienen , waren in hoofdzaak jongeren. 
Het merendeel van de overige 90 fabriekswerkers werkte volgens een sy
steem van onderaanneming, waarvoor zich meestal vrouwen garant stel
den. Zij verdienden gemiddeld nog geen gulden per week. Zij werkten 
in groepsverband, meestal met veel familieleden, aan pluis-, spoel- en 
spin-werkzaamheden. Hetzelfde gold voor de 'spinschool' van vrouw 
Ham, die een twintigtal meisjes aan het werk zette. Het aantal losse per
sonen, dat een of twee maanden over de vloer kwam, was inmiddels be
perkt tot circa tien procent. Daarnaast werd aan 442 thuiswerkers con
fectiewerk uitbesteed, die daarmee gemiddeld een paar gulden in de 
maand verdienden. 
Het was duidelijk dat Heukensfeldt de voorkeur begon te geven aan ge
schoold en vakbekwaam personeel en een vastere organisatie en dat hij 
daarvoor ook wilde betalen. Met ongemotiveerde gelegenheidskrachten 
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was geen commercieel bedrijf te runnen. 
Op den duur kreeg Heukensfeldt daar moeilijkheden mee. Bij de verlen
gingvan zijn contract in 1846 besloot de gemeente in het vervolg geen sub
sidie meer te verlenen op het confectiewerk en in 1852 rapporteerde een 
commissie aan de gemeenteraad over het fabriekswerk: "Het grootste 
deel der premie wordt nu gegeven voor uitbetaalde loonen aan geschikte 
fabrieksarbeiders, en een gering gedeelte slechts voor loonen uitbetaald 
aan behoeftigen en onbekwamen, wier gering loon zeker toch wel reeds in 
evenredigheid zal staan met hetgeen door hen word gepraesteerd"31. 
Bovendien ontdekte de commissie dat een kwart van de vaste kern van 
het personeel - net als door Maas eerder - rechtstreeks van buiten de 
stad gehaald was. Van deze werknemers was er maar een die ooit met de 
armenzorg in contact was geweest. Dat vond de commissie een ontwik
keling die in strijd was met de bedoelingen van de subsidie. Voor werklo
ze sjouwers, bouwvakkers of plateelbakkers of hun weduwen bleek het 
bedrijf in de malaise van het eind van de jaren 1840 weinig meer te bete
kenen. Daarom besloot de gemeente het contract met Heukensfeldt, dat 
nog liep tot 1858, niet meer te verlengen. Heukensfeldt ging sindsdien 
voor eigen rekening verder en schafte, net als Maas voordien, het hele 
gedoe met de honderden thuiswerkers af. Wat overbleef was een bedrijf 
van 83 werklieden in 1861, in 1871 ingekrompen tot 69. 32 

5 Werkinrichting 

Een alternatief voor de armenfabriek was onvermijdelijk, temeer daar 
de gemeente besloot vanaf 1856 als uitvloeisel van de nieuwe Armenwet 
rigoureus alle gemeentelijke subsidies op de armenzorg af te schaffen: 
een dogmatische interpretatie die weinig gemeenten haar nadeden. De 
situatie was voor de armen nog nijpender door een feitelijk volledige op
heffing van de katholieke armenzorg gedurende enkele jaren. De oor
zaak daarvan was een conflict in eigen kring tussen oude katholieke re
genten en de nieuwe kerkelijke hiërarchie over het beheer van de fond
sen. Het nieuwe RK interparochiaal armbestuur gokte erop door volle
dige financiële drooglegging de gemeente voor het blok te zetten en als
nog een vorm van gemeentelijke armenzorg of subsidie af te dwingen. 
Een opstelling, die de liberale halsstarrigheid slechts versterkte. 33 

De redding moest, naar de geest der tijd, komen van het particulier ini
tiatief, en wel in de vorm van een nieuwe werkinrichting. "t geven van 
aalmoezen is een christelijke plicht", citeerde de Delftsche Courant in 
1855 de plannen van een aantal notabelen: "nog veel christelijker en in 
alle opzichten verkieselijker is, hem arbeid te geven" ( ... ) Immers, de on-
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dervinding leert het, hoe door 't geven van onderstand, zonder dat daar
voor arbeid in ruil wordt gegeven, de grond wordt gelegd tot aankweking 
van allerlei ondeugden, die wederom een vruchtbaar beginsel tot verder 
ontwikkeling van armoede in zich bevatten" 34 . 

De inrichting hield zich bezig met touwpluizen en het uitzetten van 
goedkope karweitjes voor de nette burgerij, en wist ook het naai- en con
fectiewerk in opdracht van het Ministerie van Koloniën van Heukens
feldt over te nemen. Vooral het voorbeeld van de Engelse werkhuizen 
stond hierbij model. Gouda en Leiden waren Delft in deze voor gegaan, 
aanvankelijk met groot succes. 
De oude armenfabrieken waren in beginsel een aanvulling op de beperk
te armenzorg. De nieuwe instelling bedoelde een volledige vervanging 
daarvan te zijn, ofliever een afschrikwekkend alternatief dat gezonde ar
beiders zo snel mogelijk de particuliere arbeidsmarkt op joeg. 
Het was niet de bedoeling, zoals eerder, dat de werkinrichting vrouwen 
kinderen onderhield, terwijl de man elders de kost verdiende. Gezinnen 
werden alleen te werk gesteld als de man meekwam. Van het loon werd 
de helft ingehouden als vergoeding voor voedsel, vuur en licht. Gemid
deld kregen de mensen die daar kwamen, volwassenen, kinderen en be
jaarden dooreen genomen, ongeveer twee kwartjes per week in han
den.35 

De inrichting kreeg de eerste jaren veel aanloop. 1859-1863 waren topja
ren , waarin gemiddeld zo'n 150 tot 170 mensen per dag werden gevoed, 
maar in topmaanden wel het dubbele, want het verloop was groot . Het 
aantal werkers in de inrichting was in de maandenjanuari/februari on
geveer driemaal zo groot als in de periode april tot oktober. 
Het publiek bestond volgens een verslag over 1856 voor 40 procent uit 
kinderen en ouden van dagen, en bevatte -niet verbazend- een groot aan
tal katholieken. Hieruit blijkt wel dat de instelling in die tijd in belangrij
ke mate hetzelfde soort publiek trok als voorheen de winterbedeling: 
mensen met onregelmatige verdiensten. Met nadruk was de instelling 
bedoeld voor "gezonde" behoeftigen. 
De verdiensten waren zo gering dat de meeste gezinnen niet in staat wa
ren hun huishuur te betalen, moest een raadslid in 1868 concluderen . 
Streng politietoezicht was nodig om bedelaars van de straat te houden . 
Een groot probleem was om op de lange duur aan voldoende werk te ko
men zonder het particuliere bedrijfsleven oneerlijke concurrentie aan te 
doen. Een bestuur met daarin ondernemers als Heukensfeldt en Maas 
zag daar nauwlettend op toe. 
Doel van het werkhuis was volgens de initiatiefnemers:36 

- Opvoeding tot geregelde arbeid van die groepen arbeiders, zoals sjou
wers, die op dat punt "ongeschikt" verklaard werden. 
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Het maandelijks gemiddelde van het aantal eters 
in de werkinrichting in de periode okt 1859 - sept 1862 
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Grafiek 1. Het aantal werkers in de inrichting was in de maanden januari/fe
bruari ongeveer drie maal zo groot als in de periode april tot oktober. 

- Verschaffen van werk aan ambachtslieden, zoals "timmerlieden, met
selaars, opperlieden, schilders of ververs, behangers, en mandenma
kers", die in de regel 's winters onvoldoende werk hadden om in hun 
onderhoud te voorzien. 

- Het aanleren van vaardigheden, zodat deze werklieden, als ook de 
sjouwers, "meer dan hun gewoon werk of ambacht" kunnen verrich
ten. 

Van die doelstellingen kwam door het gebrek aan fatsoenlijk werk in de 
praktijk weinig terecht. 

6 Gemeentelijk textiel-avontuur 

In 1864 ging het zo slecht dat de gemeente moest bijspringen (in de be
ginjaren verschafte ze alleen gratis huisvesting). De raad had geen keus, 
volgens de burgemeester: "Men wil geen burgerlijk armbestuur en men 
wil geen subsidie." Sluiting van de werkinrichting zou betekenen: "we
der bedelaars op de straat. Zij zullen moeten worden opgepakt, veroor
deeld, naar de koloniën verzonden en voor ieder zullen wij 85 gulden 
(per jaar) moeten betalen."37 
Vier jaar later, in 1868, was de instelling financieel zo uitgeput dat de 
gemeente de hele boedel erft. De enige uitweg lijkt investeren. Maas 
bood de gemeente de gelegenheid om de machines over te nemen uit zijn 
juist gesloten fabriek en vermoedelijk ook zijn militaire connecties. 
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Opnieuw ging de armenzorg in de textiel. Het avontuur duurde dit keer 
slechts acht jaar. De nieuwe aanpak bracht al snel oude problemen met 
zich mee: "Gedurende de winter ging het tamelijk goed, doch bij het 
aanbreken van het voorjaar, toen de sterkste mannenhanden onze in
richting verlieten om in de maatschappij hun brood te verdienen, stond 
weldra een deel van het bedrijf stil", schreef één van de regenten aan de 
gemeenteraad. Daarom besloot het bedrijf ook nog een kleine stoomma
chine aan te schaffen. 38 

De Jonge concludeert in zijn studie over Delft in de negentiende eeuw 
dat het er veel op leek dat de gemeente een gewone textielfabriek exploi
teerde, zij het een verliesgevende. 39 Raadslid Van Blommestein merkte 
in 1870 op dat "de helft van de werklieden niet in het werkhuis thuis
hoort, daar zij als fabrieksarbeiders overal hun brood kunnen verdie
nen".40 Uit deze opmerking blijkt overigens wel dat de rol van de werk
verschaffing veranderde: niet de arbeider met onvoldoende werk werd 
als de potentiële klant gezien - die kon nu overal zijn brood wel verdie
nen - maar de arbeidsongeschikte moest worden opgevangen. Arbeider, 
of liever "werkman", en "behoeftige" waren niet langer synonieme be
gnppen. 
In 1875 volgde een reorganisatie die de inrichting weer terug bracht naar 
het vertrouwde touwpluizen en zakjesplakken. De inloop zakte naar ge
middeld 60 tot 80 mensen per dag. 
Steeds minder waren het de wisselingen van de seizoenen die de klanten
kring van de armeninstellingen bepaalden, maar meer het onafwendba
re lot van het leven. Zoals in 1879 bij Leen Timp, die het "op de borst 
heeft" en "bijna niets meer kan doen". Hij verdiende in de werkinrich
ting 8 tot 10 stuivers per week; of Maarten de Bruin, 63 jaar met zware 
reumatiek en zijn vrouw van 62jaar, "oppassend, maar arm; fatsoenlijke 
lui". Dit werden de vaste klanten. 41 

In 1892 bezocht H.W. Methorst de instelling in het kader van zijn studie 
naar werkinrichtingen. Het zag er niet ergjachtig uit. Het werk bestond 
uit tabak strippen, bonen lezen, haar pluizen, wol kammen en klusjes 
voor particulieren. "Een oudje lag gerust te slapen, een man met een ver
lamde hand eveneens", beschreef hij . "De eigenlijke bezoekers dezer 
werkinrichting zijn meestal oude, gebrekkige en soms half-idiote lieden 
waaronder vele permanente gasten; alleen in de winter komt het wel eens 
voor dat mannen van middelbare leeftijd onder hen worden aangetrof
fen. Ze moeten om opgenomen te worden, 's morgens om acht uur pre
sent zijn en in de inrichting blijven tot 's avonds zeven uur of zoveel vroe
ger, als het 's winters donker is. De mannen en vrouwen werken geza
menlijk in een grote zaal (waar ook gegeten wordt) aan drie rijen banken; 
bij wangedrag of ongehoorzaamheid worden de schuldigen ogenblikke-
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lijk verwijderd. De kinderen eten alleen in de inrichting en gaan geregeld 
naar school."42 
De gemeentelijke commissie die in 1903 het functioneren van de inrich
ting onderzocht stelde vast dat het meer leek op "een armenhuis, waarin 
de verpleegden met eenig werk worden beziggehouden, dan op eene wer
kinrichting, waarin valiede personen tijdelijk werk kunnen vinden."43 

7 Militaire kleermakerij 

Ondertussen heeft sinds eind jaren 1860 de thuiswerkpoot in de militaire 
confectie een grote vlucht genomen. Het gemeenteverslag over 1870 
spreekt over "een zaak van groot belang" omdat hiermee honderden ge
zinnen aan broodnodige bijverdiensten werden geholpen en daarmee 
van eigenlijke ondersteuning vrijgehouden werden. De werkinrichting 
fungeerde daarbij als onderaannemer voor het Rijkskledingmagazijn, 
dat in die jaren in Delft een depot opende. 
Tot 1886 werden met name jassen en pantalons van blauw katoen gemaakt 
voor de koloniale troepen. Dit was vooral vrouwenwerk, slechts een tien
tal kleermakers maakte kapotjassen van keperlaken. In 1886 ging men over 
op de vervaardiging van jassen, pantalons en kwartiermutsen van serge 
(een fijn geweven wollen stof). Dat werk lokte zo'n 130 tot 150 ervaren 
kleermakers naar de stad, die voor een belangrijk deel van hun werk af
hankelijk waren van de werkinrichting. De werkverschaffing aan arm
lastigen ontaardde wederom in een gewone industrie, concludeerde de 
eerder genoemde gemeentelijke onderzoekscommissie in 1903.44 Het 
uitzetten van uniformen werd de financiële kurk waar de werkinrichting 
op dreef. Injaren van grote opdrachten maakte de instelling er "een vrij 
aanzienlijk bedrag" aan winst op, zo bekenden de regenten. 
De militaire orders waren echter nogal wisselvallig en de werkverschaf
fing veroorzaakte daardoor onder de kleermakers periodiek meer ar
moede en werkloosheid, dan ze bestreed. In 1901 daalden de opdrachten 
van het Departement van Koloniën tot een vijfde van de normale hoe
veelheid werk. De problemen die daaruit voortkwamen waren voor de 
gemeente aanleiding om een grootscheeps onderzoek naar de werkver
schaffing en haar ontstaansgeschiedenis te houden. 
De "verpleging" van een persoon in de werkinrichting kostte in die tijd 
(met aftrek van ingehouden loon) f96,-. Daar moest dus flink geld bij. 
Het uitbetaald loon was gemiddeldf24,- per volwassene per jaar, dus 
nog steeds twee kwartjes per week. 
In 1904 werd de werkinrichting als gevolg van het onderzoek gesloten. 
Er werkten toen nog 67 kleermakers. Daarnaast verschafte ze aan ruim 
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Afb. 3. De Delftse werkinrichting was gevestigd in het oude grachtenpand "Het wapen van 

Savoye" aan de Oude Delft, nu gemeentearchief Na de opheffing van de werkinrichting in 

1906 bleef de aanloop van oudgedienden bestaan: het pand werd kantoor van het Burgerlijk 

Armbestuur. Foto P. Stek, begin deze eeuw. 

500 vrouwen brei- en naaiwerk, vooral in opdracht van particulieren. 
Het aantal verpleegden in het werkhuis zelf bedroeg 110. Als alternatief 
investeerde de gemeente uiteindelijk toch maar in een, op moderne leest 
geschoeid, Burgerlijk Armbestuur dat de armen strak persoonlijk ging 
begeleiden en controleren. 
Het confectiewerk werd geheel een zaak van het Rijkskledingmagazijn . 
Het wisselvallige karakter van de huisarbeid veranderde daardoor wei
nig. Soms moesten extra-hulpkrachten aangetrokken worden, maar 
over het algemeen was de hoeveelheid werk te beperkt om alle Rijks
kleermakers een voldoende boterham te geven, constateerde een com
missie van onderzoek naar de toestanden in de Nederlandse huisindus
trie in 1914. Gemiddeld moesten de Rijkskleermakers een kwart van hun 
inkomsten elders vandaan halen. Een aantal vond dat met eigen naai
werk, anderen zochten dat bij confectiezaken in Den Haag of Rotter
dam. Een enkeling dreef daarnaast een winkel of een café. Een kleerma
ker werkte tevens als behanger. 
Er waren in 1914 nog 61 mannen en 15 vrouwen die in Delft militaire kle
ding in huisarbeid maakten. De vrouwen waren vooral weduwen van ex
Rijkskleermakers, die bij wijze van ondersteuning maximaal zes broe
ken per week mochten naaien. Zij konden daarmee hooguit 13,50 per 
week verdienen, ongeveer een derde van het gemiddelde (ontoereiken
de) inkomen van hun mannelijke collega's.45 
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8 Additioneel werk 

De textiel- en confectie-industrie was in Delft geen economisch zelfstan
dige bedrijfstak. Het was kunstmatige 'additionele' werkgelegenheid, 
die slechts kon bestaan bij de gratie van overheidssubsidies en overheids
opdrachten. Sociaal gezien was zij echter, zeker tot circa 1870, onmis
baar om politie en armenzorg te ontlasten. In de bestaanscyclus van de 
armen had zij een belangrijke functie om individuele periodes van werk
loosheid door te komen en vooral vrouwen en kinderen een mogelijkheid 
tot bijverdiensten te geven, die elders in de Delftse industrie vrijwel ont
brak. 
Het verbond tussen commercie en sociale zorg had telkens slechts kort
stondig succes. Op den duur dreef het zakelijk instinct de ondernemer 
ertoe een goed produkt te leveren om te overleven. Dit leidde vanzelf tot 
een voorkeur voor vakbekwaam vast personeel boven ongemotiveerde 
gelegenheidskrachten die slechts door honger en tucht gedreven werden. 
Dat gold zowel voor de particuliere ondernemers Maas en Heukensfeldt, 
die zich aan de filantropie aardig verrijkten, als voor de regenten van de 
Werkinrichting. Het voeren van een personeelsbeleid stond echter op ge
spannen voet met de sociale doelstelling van de onderneming. 
Van het visioen van de initiatiefnemers dat van de werkverschaffing 
naast de, uiterst schraperige, betaling nog meer verheffends zou uitgaan, 
kwam in de praktijk niets terecht . De opvoeding tot geregelde arbeid was 
een illusie en de vaardigheden die de armen aanleerden waren buiten de 
armenfabriek vrijwel onbruikbaar. De enige opvoedende werking die er 
van die instellingen uitging was een disciplinaire: alles was beter dat dit. 
Terecht zag het Weeshuis in de textiel geen toekomst voor zijn pupillen: 
het zou letterlijk en figuurlijk voor hen een gevangenis gebleven zijn. 
Juist de omstandigheid dat de textiel in Delft als bedrijfstak zo goed als 
geen betekenis had, maakte vermoedelijk dat de armeninrichtingen zich 
op dit terrein konden begeven. Daardoor bleef haar problemen over on
eerlijke concurrentie bespaard. De vraag is of de banenpools anno 1992 
de dilemma's van de negentiende-eeuwse werkverschaffing kunnen ont
lopen. 

Noten 

1 Gemeente Archief Delft (GAD), Oud Rechterlijk Archief 54, Crimineelboek 1809. 
2 Behalve een kortstondige episode van geïmporteerde Vlaamse tapijtweverijen in het begin 

van de zeventiende eeuw. 
3 De winteruitkeringen van de Delftse Kamer van Charitate voor gezinnen met kinderen 

betroffen vooral verstrekking van brood en turf. De drie tot vier broden die rond 1800 ge-
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middeld per week aan grotere gezinnen werden uitgereikt , betekenden enkele dagen eten. 
Later werden de rantsoenen kleiner. 

4 Bij de volkstelling van 1849 was van de Delftenaren 39,8 procent katholiek en 59,4 procent 
protestant. 

5 De helft van de vaste buurtbewoners van de bovengenoemde Pieterstraat die van de Kamer 
van Charitate trokken, was nog geen 45 jaar toen zij voor het eerst met de Kamer in aanra
king kwamen. Zie: K. van der Wiel, De Pieterstraat 1795-1914, Een eeuw wonen, leven 
en werken in een Delftse armenbuurt (onuitgegeven scriptie, Utrecht, 1986). 

6 H. F.J. M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, W~kinrichtingen voor 'onnutte ' Ne
d~landm in de Republiek 1760-1795 (Den Haag 1977), 33. 
GAD, afd II no 11, Bijlage bij de notulen van het Burgemeester en Wethouders 1808, Te
genwoordige Staat der Fabrieken en Trafieken. 

8 R . van der Laarse, "Welstand, macht en aanzien. Het Delfts patriciaat", in: De Stad Delft, 
Cultuur en Maatschappij 1813-1914 (Delft 1992), 11-26. 

9 Th. Wijsenbeek-Olthuis, Acht~degevtls van Delft (Hilversum 1987), 71-77. 
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11 R. van der Laarse, "Welstand, macht en aanzien". 
12 H.T. Colenbrander, Gedenkstukken d~ alg=eene geschiedenis van Ned~land 1795-1840, Rijks 

Geschiedkundige Publicatiën 16 (grote serie), Rapporten van De Stassart aan D'Alphonse, 
Mémoire sur Ie commerce et les fabriques de la ville de Delft van 11 maart 1812 (Den Haag 
1912), 1376. 

13 I.J. Brugmans, Statistieken van de Ned~landse Nijv~heid in de mste helft d~ negentiende eeuw, 
RGP 99 (Den Haag 1956), 734-737. 

14 J.A. de Jonge, "Delft in de negentiende eeuw, Van 'stille nette plaats' tot centrum van in
dustrie", Economisch en Sociaal-HistorischJaarboek (1974), 160; L.G. N. Bouricius, Geschiedenis 
van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen: Het StJoris Gasthuis en het daarmee v~bonden ge
weest zijnde 'Tuchthuis binnen Delft ' (Delft 1927), 39. 

15 Een onbekende enquête naar de arbeidstoestanden in Nederland, gehouden in het jaar 
1841 , in: Katholiek Sociaal Weekblad (jaargang 1918), 263. 

16 Verslag omtrent de toestand in de gemeente Delft over het jaar 1861. 
17 Handelingen van de Tweede Kamer, Toelichting op de Begroting van Oorlog over het jaar 

1869. 
18 Van der Laarse, "Welstand, macht en aanzien", 18. 
19 GAD, secretariearchief 1ge eeuw, voorlopig no 970 en 973, Stukken betreffende bedelarij. 
20 Verslagen omtrent de toestand in de gemeente Delft over de jaren 1823-1828. 
21 C . Koster, Geschiedenis van de Kamer van Charitate, manuscript berustend bij Gemeente 

Archief Delft. 
22 GAD, secretariearchief 1ge eeuw, voorlopig no. 987, Notulen van de Commissie van Direc-

tie over de Armeninrichting, bijlage 550. 
23 Rapport van de commissie tot ond~zoek in zake de w~kinrichting te Delft (1904), 30. 
24 Rapport, 31. 
25 Gemeenteverslagen over de jaren 1830-1850 
26 GAD, secretariearchief 1ge eeuw, voorlopig no. 985, Stukken betreffende de Armeninrich

ting, Register van personen die door de Commissie van Directie over de Armeninrichting 
aan fabriqueur Jan Heukensfeldt zijn toegezonden om te worden te werk gesteld overeen
komstig het contract van 26 mei 1829, 1829-1839. 

27 Archiefvan de Kamer van Charitate, Bijlage bij de notulen 1811. De Kamer van Charitate 
becijferde in dat jaar een bedrag vanf110,- per jaar aan kosten van levensonderhoud voor 
de hulpbehoevende bejaarden toen zij die bij de sluiting van het oude lieden tehuis als 
bestedeling onder trachtte te brengen. Zie ook de f 115,- die Heukensfeldt zelf begrootte 
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28 16 van de 30. Van de buurtbewoners was ongeveer een derde katholiek. 
29 34 van de 92. 
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30 GAD, secretariearchief 1ge eeuw, voorlopig no. 988, lijst van den fabrikeur Jan Heukens
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nen. 
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