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Hoewel het aantal katholieken in de noordelijke gewesten al vroeg in de
zeventiende eeuw veel lager lag dan in bijvoorbeeld Holland en Utrecht,
zijn er op bepaalde plekken wel altijd katholieke minderheden blijven
bestaan. Een van die plekken was de grootste stad van het gebied, Groningen. Terwijl het leeuwendeel van de bevolking mee ging met de Reformatie, bleef een kleine kern van toegewijde gelovigen ervoor zorgen
dat ook in Groningen de katholieke kerk niet helemaal verdween. Zoals elders in de Republiek speelde een elite van vooraanstaande katholieke leken daarbij een doorslaggevende rol: zonder hen en hun bereidheid de zorg voor minder bedeelde geloofsgenoten op zich te nemen,
zouden veel arme katholieken hun zielenheil uiteindelijk hebben verspeeld door naar de protestantse kerk over te gaan.
Zo zagen die katholieken dat, en terwijl het geestelijken werd moeilijk gemaakt, hielden lekengemeenschappen overal in de Republiek het
katholicisme gaande, ook toen de vervolging van katholieke geestelijken afnam in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het leidde tot
een situatie waarin sterke lekenorganisaties konden ontstaan, die het
in sommige gevallen volhouden tot de dag van vandaag, zoals bijvoorbeeld het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor van Amsterdam,
dat de vier eeuwen geschiedenis al in 2008 liet vastleggen door de bekroonde en helaas te jong overleden historicus Jurjen Vis (1958-2019).
Niet altijd waren de geestelijken blij met wat zij beschouwden als ‘lekenvoogdij’, en met name na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 poogden de bisschoppen hun invloed op de katholieke armenzorg te vergroten, hetgeen op sommige plaatsen beter lukte dan
elders.
In Groningen zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Weliswaar
duurde het daar tot 1684 voordat de katholieken – daartoe aangemoedigd door de stedelijke overheid – een eigen armenzorg opzetten. Voor
die tijd vielen de katholieke armen zoals alle stadsarmen onder de protestantse diaconie, maar die zag de katholieken op een gegeven ogenblik liever gaan dan komen. Al in 1660 werd er geklaagd dat er katholieke Groningers waren die uitsluitend aan de eigen armen geld nalieten.
Vanaf de late zeventiende eeuw was er echter een katholieke diaconie,
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met uiteindelijk zeven diakenen, voor elke katholieke statie een. Net als
elders betrof het hier mannen uit een bovenlaag van de bevolking, middenstanders, maar ook goud- en zilversmeden en andere welgestelde
Groningers, zoals in het bijzonder leden van het geslacht Cremers.
Albert Buursma (1960) is een Gronings historicus met een aanzienlijke staat van dienst, die in een eerder boek al de geschiedenis van de
protestantse diaconie van Groningen heeft behandeld. Dat boek beschreef de geschiedenis echter tot 1795; in het boek over de katholieke sociale zorg wordt deze behandeld tot 2013. In grote lijnen worden
de ontwikkelingen beschreven tot ongeveer 1800; daarna beginnen de
bronnen blijkbaar wat rijkelijker te vloeien. Aan de orde komen wat
men van een boek als dit ook zou verwachten: wie de diaconie zoal bemande, hoe de relatie was tot de kerkelijke overheden (dikwijls gespannen), hoe men aan geld kwam (vooral giften, legaten en collectes) en
voor wie er zoal werd gezorgd. Vanaf 1847 werden de Zusters van Liefde ingezet voor de daadwerkelijke zorg in het ‘armhuis’ van de katholieken, iets wat af en aan werd voortgezet tot 1974. Toen verhuisden de
laatste bewoners van deze zorginstelling naar een modern bejaardentehuis – Maartenshof – en ontwikkelde de Groningse katholieke armenzorginstelling zich meer tot vermogensfonds dat op aanvraag bijdragen
verstrekt aan liefdadige doelen. Waaronder tegenwoordig ook veel doelen in ontwikkelingslanden. Bij alle verandering door de tijd heen, is
er ook sprake van aanzienlijke continuïteit: geestelijken klagen ook in
moderne tijden dikwijls over de zuinigheid van de lekenbestuurders en
pogen geld te krijgen voor andere dan strikt liefdadige doelen, en na al
die eeuwen is er pas in 2011 voor het eerst een vrouw in het bestuur benoemd.
Caritas in verandering is een zeer grondige studie van de ontwikkeling van de katholieke armenzorg in de stad Groningen. Buursma heeft
de geschiedenis uitvoerig behandeld. De inhoud zal voor een specialist
op het gebied van armenzorggeschiedenis niet heel veel nieuws bieden, maar dat is inherent aan het onderwerp: de meeste armenzorg in
de Nederlandse geschiedenis verliep langs herkenbare patronen, en er
bestond weinig vernieuwingsdrang. Zoals meestal waren de bestuurders gezeten burgers met verantwoordelijkheidsgevoel, die op de centen pasten en zorgvuldigheid betrachtten. Daardoor kon de Groningse
katholieke armenzorg tot op de dag van vandaag blijven voortbestaan,
zoals zoveel andere Nederlandse instellingen van dien aard. Geen spectaculair verhaal, maar een onmisbaar onderdeel van de infrastructuur
die de Nederlandse armen poogde te vrijwaren van de grootste ellende.
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Dit Groningse boek is kortom een nuttige aanvulling op de bestaande
studies op het gebied van de Nederlandse armenzorg, en draagt ertoe
bij dat Groningen op dit vlak inmiddels behoorlijk in kaart is gebracht.
Henk Looijesteijn, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
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Het is nu nauwelijks nog voor te stellen, maar in 1850 was Rotterdam
nog een kleine, slecht bereikbare havenstad. Die stad werd bestuurd
door een groep van conservatieve, veelal geparenteerde families. Dat
weinig dynamische en gesloten stadsbestuur werd opengebroken na
de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1851, waardoor nieuwkomers tot het bestuur konden toetreden. Bij dit overbekende beeld
van stilstand in Rotterdam kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Wellicht was het constateren van die stagnatie toch te veel een
projectie vanuit de tweede helft van de negentiende eeuw. Dat meent in
ieder geval de historicus Thimo de Nijs in zijn In een veilige haven. Het
familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890 (2001).
Volgens hem maakte de Rotterdamse economie in de eerste helft van de
negentiende eeuw een relatief voorspoedige periode door. Maar pas in
de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelde Rotterdam zich
in werkelijk razend tempo tot de belangrijkste Nederlandse overslaghaven voor het Duitse industriële achterland. Frédéric Plate (1802-1883)
en zijn zoon Antoine (1845-1927) hebben belangrijke bijdrages aan die
ontwikkeling geleverd.
Voor zijn dubbelbiografie kon Len de Klerk, gepromoveerd op de
Rotterdamse volkshuisvesting en stedenbouw 1860-1950, beschikken
over vele officiële archieven en persoonlijke documenten. De Plates waren bijvoorbeeld betrokken bij de scheepvaart van Rotterdam naar New
York. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Holland-Amerikalijn die vele Oost-Europese migranten naar New York heeft vervoerd. Ze
waren vennoot bij een cargadoorbedrijf, ze waren lid van de Rotterdamse gemeenteraad en ze werden president van de Kamer van Koophandel. Ook was Antoine Plate betrokken bij nieuwe projecten, zoals een
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