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Liefdadigheid is een eeuwenoud 
fenomeen dat nauw is verbonden 
met religie. Zo verzorgde de 
christelijke kerk in Oost-Europa al 
vanaf de vierde eeuw voedsel en 
onderdak aan zieken en armen. 
Voornamelijk bisschoppen 
stichtten hospitalen die marginale 
groepen van de samenleving 
voedden en kleedden.1 Deze vorm 
van liefdadigheid waaide al vanaf 
de zesde eeuw over naar West-
Europa in de vorm van gasthuizen. 
Tegenwoordig staan gasthuizen 
daarom bekend als de voorlopers 
van zieken- en ouderentehuizen. 
Toch functioneerden zij niet alleen 
als dusdanig.

Inleiding



Motieven en stichters
Aanvankelijk boden de eerste gasthuizen gastvrij-
heid aan iedereen. Het maakte niet uit of iemand 
arm, rijk, invalide, ziek, pelgrim of zelfs een dief 
was, iedereen was welkom en kreeg een maaltijd 
voorgeschoteld en een slaapplek aangewezen. De 
kerk moedigde immers aan om naasten lief te heb-
ben door ze te helpen. Niet alleen zouden goede 
daden de begunstigde helpen, de gever had er zelf 
ook baat bij. Goede daden konden namelijk zonden 
compenseren.2 Bovendien werd van de begunstig-
den verwacht dat zij voor de zielenheil van de gever 
zouden bidden. Voor sommige schenkers was het 
verrichten van goede daden ook een middel om 
zielenheil te vergaren. Zij overwogen met welk ‘goed 
werk’ de ontvangers hen het meest dankbaar zou-
den zijn.3 Daarbij kwam ook dat sommige armen 
meer recht op hulp hadden dan anderen. Zo zou 
het helpen van ‘fatsoenlijke’ armen meer zielenheil 
opleveren dan het helpen van een ‘luie bedelaar’.4 
Desondanks waren er veel weldoeners die al hun 
bezittingen schonken om anderen te helpen en 
daarmee de ruggengraat vormden van de middel-
eeuwse liefdadigheid.5 

Omstreeks de dertiende eeuw groeiden de ste-
den en verbeterde de economie. Hierdoor had-
den mensen meer te besteden en ontstond een 
welvarende middenklasse. Vanaf dat moment 
gingen rijke patriciërs zelf gasthuizen stichten en 
besturen. Daarnaast organiseerden zij andere 

Zo bood het Heilige Geest 
Gasthuis in Deventer (1267) 
onderdak aan vreemdelingen, 
zwervers en reizigers; werden 
leprozen in het leprooshuis in 
Leiden (1399) verpleegd; en ving 
het Reinier van Arkel Gasthuis 
in ‘s-Hertogenbosch (1442) 
gehandicapten op. Kortom, 
gasthuizen bestonden voor 
hulpbehoevenden en begonnen 
zich vanaf de veertiende eeuw te 
specialiseren in de verzorging van 
specifieke groepen. 



liefdadigheidsactiviteiten, zoals het uitdelen van 
levensbehoeften.6 Opmerkelijk was dat veel kinder-
loze patriciërs na hun overlijden een gasthuis sticht-
ten. Dat was slim, want zo deden zij eer aan hun 
familienaam en hoefden zij tijdens hun levensjaren 
niet voor de hoge kosten van een gasthuis op te 
draaien. Tegelijkertijd profiteerden zij na hun overlij-
den van de gebeden van mensen die er verbleven.7 

Het proveniershuis
Voor veel gasthuizen vormden kostkopers een 
essentieel deel van het inkomen. Kostkopers waren 
mensen die betaalden voor het recht op levenslange 
kost en inwoning in een klooster of gasthuis. Hoewel 
de meeste ouderen hun oude dag bij hun kinderen 
doorbrachten, waren er ook ouderen die geen inwo-
nende kinderen hadden en dus aangewezen waren 
op een proveniershuis. Welgestelde burgers uit de 
sociale middenklasse (proveniers) konden zich een 
kamer veroorloven, terwijl mensen uit de lagere 
klassen (commensalen) in feite alleen voor een 
bed in een slaapzaal betaalden. Het proveniershuis 
draaide op de arbeid van kostgangers. Hun verrichte 
arbeid bood de bewoner immers de mogelijkheid 
zijn of haar kosten te beperken. Bovendien mochten 
zij die hun taken niet meer konden uitvoeren in 
het gasthuis blijven wonen. Toch was het leven in 
een proveniershuis niet gemakkelijk. De bewoners 
waren onderworpen aan strikte tucht. Wie zich mis-
droeg, moest voor een periode het huis verlaten.8

Het dolhuis
Al vanaf de middeleeuwen bestonden er gasthuizen 
die gespecialiseerd waren in het opvangen van men-
sen met een mentale beperking. Zo stichtte Reinier 
van Arkel in 1442 het eerste dolhuis in Nederland, 
met als doel om mensen ‘die buiten sinnen waren’ 
op te vangen. Destijds was er weinig tolerantie voor 
zogenaamde ‘geesteszieken’. Vanwege hun onvoor-
spelbare gedrag werden zij geïsoleerd van de sa-
menleving. Voordat er dolhuizen bestonden, werden 
drukke en agressieve geesteszieken thuis door hun 
familieleden opgesloten en vastgeketend. Met de 
stichting van dolhuizen in de vijftiende eeuw werden 
lastige geesteszieken onder één dak opgesloten. 
Als een geesteszieke de openbare orde verstoorde, 
kon het stadsbestuur besluiten die persoon voor de 
duur van zijn of haar ‘razernij’ in een kooi op te slui-
ten en vast te ketenen. De gangbare gedachte was 
dat de geesteszieke door middel van hard werk, een 
harde aanpak, afstraffing en opsluiting, discipline 
aanleerde en uiteindelijk kon genezen. Pas wanneer 
het stadsbestuur dacht dat er een kans op verbete-
ring van het sociale gedrag bestond, was er kans  
op vrijlating. 

Het leprooshuis
Al sinds de middeleeuwen vingen gespecialiseerde 
gasthuizen leprozen op. Het leprooshuis in Leiden 
(1399) is hiervan een vroeg voorbeeld.  



Het Leidse leprooshuis gaf mensen die nog met lepra 
gediagnostiseerd moesten worden reisgeld om zich 
in de St. Jacobskapel bij Haarlem te laten onderzoe-
ken. Soms haalde het leprooshuis besienders (le-
pradokters) naar Leiden om daar meerdere mensen 
tegelijk te onderzoeken. Was de diagnose lepra, dan 
kreeg de zieke een vuilbrief. Alleen met een vuilbrief 
kon iemand een plek in het leprooshuis krijgen. Vanaf 
dat moment zou de leproos niet meer deel uitmaken 
van de ‘gezonde’ samenleving en werd hij letterlijk 
buiten de stadsmuren gezet.9 Sommige leprozen 
zwierven van de ene stad naar de andere en verble-
ven tijdelijk in aparte kamers van lokale gasthuizen. 
Anderen woonden met een aantal lotgenoten in een 
krot op het platteland vlakbij de stad. Anders dan het 
gewone gasthuis was het leprooshuis in Leiden juist 
gericht op langdurige opname. Al gauw ontstond 
er in Leiden een kleine gemeenschap van leprozen 
die het gebouw niet mochten verlaten. Slechts drie 
keer per jaar mochten zij de stad in: op Vastenavond 
en voor twee grote Leidse processies op de zondag 
voor Pinksteren en op Sacramentsdag (tien dagen 
na Pinksteren). Eenmaal buiten moesten de leprozen 
zich aan de strenge regels van het leprooshuis hou-
den. Zo was het voor hen verboden om hun kleding 
te verkopen, te vissen, onderling of met niet-leprozen 
een spel te spelen, zonder toestemming wijn of bier 
te drinken en een bordeel te bezoeken. Binnenshuis 
moesten de leprozen het dienstpersoneel gehoorza-
men en mochten zij niet zonder toestemming voedsel 
pakken. Uiteraard moesten ook zij dagelijks voor het 
zielenheil van hun verzorgers bidden.10

"Alleen met een vuilbrief 
kon iemand een plek 
in het leprooshuis 
krijgen."

St. Catharina Gasthuis, 1783 (Erfgoed Leiden en Omstreken)



Conclusie Vanaf de vroege middeleeuwen 
ontstonden er langzamerhand op 
verschillende plekken in Europa 
gasthuizen. De opvang werd 
georganiseerd door de geestelijke 
stand en was van tijdelijke duur. 
Het gasthuis functioneerde op dat 
moment meer als een soort hotel 
dan als permanent verzorgings-
huis. Vanaf de late middeleeuwen 
namen rijke patriciërs het 
initiatief om gasthuizen te stichten 
die financieel en organisatorisch 
uitgerust waren voor een meer 
permanente opvang en verzorging  
van zeer gevarieerde groepen 
hulpbehoevenden.11



Colofon
Dit is een uitgave van Koninklijk 
Nederlands Historisch Genootschap 
(KNHG), 2020. Deze teksten mogen niet 
worden verveelvoudigd, gekopieerd, 
gepubliceerd, aangepast of gebruikt in 
welke vorm dan ook, online of offline, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming.
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Liefdadigheid is van alle tijden en komt in 
verschillende vormen en maten. In deze brochure 
bespreken we vijf korte casussen over liefdadigheid 
in Nederland vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Wat is liefdadigheid eigenlijk? Is liefdadigheid 
volkomen altruïstisch of krijgen weldoeners 
er iets voor terug? Is liefdadigheid alleen voor 
hulpbehoevenden of zijn er ook andere groepen 
die ervan kunnen profiteren?

Steun ons
Wilt u het KNHG ondersteunen en op die manier opkomen voor de belangen 
van ons vak en van historici? Dat kan! Ga naar www.knhg.nl/doneren


