




Vele handen 
Zorg en samenleving in heden en verleden
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Zorg is alomtegenwoordig in onze samenleving. Allemaal komen we er tijdens ons 
leven mee in aanraking. Maar hoe liggen de verhoudingen in de zorgverlening? 

Moet ik eerst zelf in mijn zorg voorzien? Wanneer en in welke mate kan ik een be-
roep doen op mijn omgeving of op professionelen uit de zorg- en welzijnssector? 
Hoever strekt de verantwoordelijkheid van de overheid? Dat zijn vragen over rech-
ten en verantwoordelijkheden tussen burgers, de maatschappij en de overheid. 
Vragen waarvan het antwoord mee-evolueert met de veranderende samenleving 
en die we ons dus telkens opnieuw moeten stellen.

De vraag wie voor de zorg moet instaan, is niet nieuw. Ook in de negentiende en 
twintigste eeuw dook ze regelmatig op. Hoe konden publieke en private organisa-
ties samenwerken in zorg en welzijn? Wat was de rol van de overheid in de preven-
tie van verslavingen? In welke mate vroeg de zorg voor hulpbehoevenden de vaar-
digheden en kennis van goed opgeleide professionals? De discussies die daarover 
werden gevoerd, vonden plaats binnen de eigentijdse maatschappelijke context, 
maar zijn vandaag nog steeds relevant. Laten we samen op zoek gaan naar gelijke-
nissen en verschillen tussen de debatten van toen en die van vandaag.
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WIE GEEFT OM DE ARMEN?

Armoede was én is een grote maatschappelijke uitdaging. De verlichting en bestrijding 
ervan vormden de voorbije twee eeuwen regelmatig voorwerp van debat. Was het aan 
de overheid om het voortouw te nemen of behoorde die taak toe aan de private liefda-
digheid en filantropie? Konden de openbare en private initiatieven naast elkaar be-
staan? Of maakten de ene de andere overbodig? De spanning tussen beide leidde soms 
tot heftige rivaliteit. Op andere momenten kwam het tot samenwerking. 

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw, en zeker na de oprichting van de OCMW’s 
in 1976, erkennen de meeste maatschappelijke actoren almaar meer het belang van 
samenwerking tussen openbare en private voorzieningen. De tegenstellingen zijn niet 
helemaal verdwenen, maar het belang van de zorgbehoevende staat nu vaker centraal. 
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Zicht op de voorgevel van de Refuge de charité in het Leuvense 
Van Dalecollege (1866). In die stedelijke instelling verbleven arme 
bejaarden.
[Leuven, Universiteitsarchief KU Leuven]
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Bewoners van het Hospice Edouard Remy in Leuven (circa 1903). De industrieel en filantroop Remy schonk in 1886 een grote som geld 
aan de stad voor de oprichting van deze zorginstelling.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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De vincentianen van Lede met de huisvaders die steun ontvingen (1916). Het Werk van Sint-Vincentius a Paulo ontstond in de negen-
tiende eeuw en groeide uit tot de belangrijkste katholieke liefdadigheidsorganisatie, met vandaag 342 lokale afdelingen.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Cover van Anvers-Charité, een brochure van een filantropische vereniging in Antwerpen 
(1893).
[Leuven, KU Leuven Bibliotheken, Artes; © Digitaal Labo KU Leuven]
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Menukaart van een feest van de Gentse liberale liefdadigheidsvereniging Zonder 
Naam niet Zonder Hart (1894).
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Affiche van Winterhulp, een hulpverlenende organisatie tijdens de 
Tweede Wereldoorlog (1942). 
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Geldinzameling door het Leger des Heils (1954). Die evangelische organisatie is sinds 1889 in België actief. Liefdadigheid, met onder 
meer voedselbedeling en opvang van daklozen, gaat samen met het verkondigen van het evangelie.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Spotprent uit het antiklerikale blad La Patrouille (1886). In het midden van de ne-
gentiende eeuw woedde een hevig debat over de vraag van wie de armenzorg moest 
uitgaan. In deze prent klagen de liberalen de onverschilligheid van de clerus aan.
[Leuven, KU Leuven Bibliotheken, Artes; © Digitaal Labo KU Leuven]
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Spotprent uit het katholieke blad Le Tirailleur (1888). Terwijl een arme man op 
sterven ligt, maken vrijzinnigen (te herkennen aan de symbolen van de vrijmetselarij) 
zijn kamer leeg.
[Leuven, KU Leuven Bibliotheken, Artes; © Digitaal Labo KU Leuven]
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Foto uit de campagne ‘Samen Tegen Armoede’ van Welzijnszorg (2016). ‘Achter elke persoon die in armoede leeft (1 op 7), zijn er 6 die 
kunnen helpen.’ Allerhande organisaties werden uitgedaagd om hun solidariteit in beeld te brengen. 
[Brussel, Welzijnszorg]
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WAT ZULLEN WE (NIET) DRINKEN?

Vanaf de negentiende eeuw werd sterke drank op industriële schaal geproduceerd. 
Het aanbod steeg, de prijs daalde en de consumptie nam aanzienlijk toe. Alcoholmis-
bruik werd steeds vaker gezien als een maatschappelijk probleem dat collectief moest 
worden bestreden. Matiging werd het nieuwe ideaal. Honderden matigings- of onthou-
dersbewegingen gingen de strijd aan met de ‘drankduivel’ en probeerden de bevolking 
te sensibiliseren. Pas later zou ook de overheid regulerend optreden.

Verslavingen, waaronder alcoholisme, vormen tot op heden een hot topic in het pu-
blieke en politieke debat. Tal van instanties voeren sensibiliseringscampagnes, maar 
wie moet welke maatregelen nemen? Moet de overheid strenger optreden of zijn de 
mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk?
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Prenten uit het tijdschrift Het Volksgeluk: geïllustreerd maandblad tegen alcoolism (jaren 1890).
[Brussel, Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugsproblemen vzw]
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Cover van het Liederboek met anti-alcoolische zangen voor scholen en matig-
heidsbonden (1902).
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Volkskalender als propagandamiddel (1905). Deze kalender toont aan hoe 
graan kon verwerkt worden tot jenever of tot brood. Jenever leidde tot ellende 
voor het hele gezin, brood tot geluk.
[Hasselt, Nationaal Jenevermuseum)
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Aanklacht tegen het asociale karakter van de wet Vandervelde (1919-1920). Die wet verbood de verkoop van sterke drank in cafés, maar 
in winkels konden grote hoeveelheden alcohol voor huishoudelijk gebruik gekocht worden. De wet werd in 1984 afgeschaft.
[Hasselt, Nationaal Jenevermuseum] 
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Propagandatekening van Sobriëtas, de Federatie van Rooms-Katholieke Matigheids- en 
Onthoudersverenigingen (jaren 1930). Volgens die federatie was het familiegeluk afhanke-
lijk van een nuchtere levensstijl.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Affiche van de Anonieme Alcoholisten.
[Antwerpen, Anonieme Alcoholisten Vlaanderen]
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Een van de vele hedendaagse sensibiliseringscampagnes (2018).
[Brussel, Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugsproblemen vzw]
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ZIEKENZORG: EEN BEROEP?

Gedurende eeuwen was de ziekenzorg grotendeels in handen van zusters en broeders. 
Een speciale opleiding dienden zij hiervoor niet te volgen. Met de vooruitgang van de 
medische wetenschap nam de nood aan gekwalificeerde verpleegsters toe en groeide 
de kritiek op de traditionele werkwijze van de religieuzen. Als antwoord hierop ont-
stonden vanaf de jaren 1880 de eerste verpleegstersscholen. De verpleging groeide de 
volgende decennia uit tot een volwaardig beroep.

Die professionalisering zet zich door tot vandaag met allerlei diplomavereisten voor de 
uitvoering van verpleegkundige handelingen. Daarbij wordt opnieuw de vraag gesteld 
wie voor zorg en ondersteuning mag instaan. Blijft dat een taak van hoger opgeleide 
professionals? Of mogen niet of minder opgeleide vrijwilligers, begeleiders, mantelzor-
gers… de zorg ook op zich nemen? En zo ja, in welke mate?
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Karikatuur van de Antwerpse arts en socialistische politicus Modest Terwagne (circa 1910). Hij eiste de onmiddellijke vervanging van 
de religieuzen door opgeleid lekenpersoneel. Zijn optreden bezorgde hem de bijnaam ’nonnenvreter’.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Prent uit een katholiek verkiezingspamflet (1912). In tegenstelling tot de socialisten en liberalen beklemtoonden de katholieken de on-
baatzuchtige roeping en toewijding van religieuze verpleegsters.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Bekwaamheidscertificaat voor ziekenhuisoppassers (1913). In 1908 werd een 
wettelijke regelgeving voor het verpleegkundig onderwijs ingevoerd, samen 
met het eerste officiële diploma.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Leerlingen van de Sint-Elisabethschool in Brugge (1933). Zowel religieuzen als leken volgden er een opleiding.
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Leerlingen trainen hun vaardigheden met een ‘oefenpop’ (circa 1960). 
[Gent, Erfgoedhuis I Zusters van Liefde JM]
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Campagneposter van de Vlaamse overheid voor de verpleegkundige opleidingen. 
[Brussel, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin]
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Brochure over de opleiding van mantelzorgers en het mantelzorgattest (2015-2016). 
Sinds 2014 kunnen mantelzorgers een attest verkrijgen om bepaalde verpleegkundige 
handelingen uit te voeren.
[Brussel, Bond Moyson Thuiszorg]
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VAN GUNST TOT RECHT

Tot ver in de twintigste eeuw was de sociale bijstand arbitrair en selectief. De lokale 
armenzorg koos zelf aan wie ze hulp verleende en in welke mate. Zo konden bijvoor-
beeld onzedig gedrag of een andere politieke voorkeur redenen zijn om geen bijstand 
te krijgen. Met de invoering van het bestaansminimum (1974) en de oprichting van de 
OCMW’s (1976) werd die hulpverlening een grondrecht voor allen. De overtuiging was 
dat elke persoon een leven moest kunnen leiden dat beantwoordde aan de menselijke 
waardigheid.

De vrijwaring van dat recht blijkt echter niet zo eenvoudig. De groeiende hulpvraag en 
de beperkte budgetten brengen de draagkracht van de OCMW’s in het gedrang. Steeds 
meer hulpbehoevenden dreigen (opnieuw) uit de boot te vallen. De vraag rijst of we het 
recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen kunnen blijven garanderen? 
Of moet bijvoorbeeld de toegang tot dat recht verstrengd worden?
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Prent uit het katholieke tijdschrift Le Tirailleur (1885). De liberale ambtenaar weigert dit 
armoedig gezin te ondersteunen omdat de kinderen naar een katholieke school gaan.
[Leuven, KU Leuven Bibliotheken, Artes; © Digitaal Labo KU Leuven]
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Socialistisch verkiezingspamflet waarin de draak wordt gestoken met de bezittende klasse (jaren 1920). Opvallend is de verwijzing naar 
‘sociale rechtvaardigheid’.
[Leuven, KADOC-KU Leuven] 
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Foto van een 1 meistoet in Petegem (jaren 1950). De betogers eisen onder meer een basisinkomen voor iedereen.
[Gent, Amsab-ISG, FO 007065]
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Affiche van de campagne van Welzijnszorg (1986).
[Leuven, KADOC-KU Leuven]
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Affiche uitgegeven door de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en 
Kinderen (BMLIK) voor de Dag van de Vierde Wereld (1994).
[Gent, Amsab-ISG, © Lieven Vandenberghe]
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Tekening van Joris Snaet voor De Standaard bij het artikel “Recordaantal Belgen op sociale bijstand” (2017).
[Leuven, KADOC-KU Leuven; © Joris Snaet]
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MANTELZORG (NIET) VOOR DE HAND LIGGEND

Zorg dragen voor een zorgbehoevend familielid in het thuismilieu, was lange tijd een 
vanzelfsprekendheid. In de loop van de twintigste eeuw veranderde dat. De zorg voor 
personen met een langdurige zorgvraag kwam meer in handen van grootschalige in-
stellingen, zoals rusthuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Aan 
het einde van de jaren 1960 steeg de kritiek op die institutionele zorg. De thuiszorg 
kwam opnieuw in de aandacht: eerst in de vorm van professionele thuisverpleging en 
eerstelijnszorg, vervolgens ook als mantelzorg. 

Vandaag ligt de focus in sterke mate op mantelzorg. De vraag is echter of iedereen 
wel een beroep kan doen op een krachtig sociaal netwerk. En of de verwachtingen ten 
aanzien van mantelzorgers haalbaar zijn. Steeds meer initiatieven trachten die zorg-
verstrekkers te ondersteunen. Daarbij wordt ook ingezet op een goede samenwerking 
met de eerstelijnszorg.
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Affiche van het Wit-Gele Kruis (jaren 1950).
[Leuven, KADOC-KU Leuven] 
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Foto van een thuisverpleegster van Familiehulp. Die thuiszorgorganisatie werd in 1949 opgericht door de Katholieke Arbeiders Vrouwen- 
gilden (KAV, nu Femma).
[Leuven, KADOC-KU Leuven] 
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Affiche uitgegeven door de Socialistische Mutualiteiten voor thuiszorg (1987). 
[Gent, Amsab-ISG]



45

Foto van Ziekenzorg CM.
[Leuven, KADOC-KU Leuven] 
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Deze cartoon van mantelzorgvereniging Samana (voorheen Ziekenzorg CM) illustreert de actuele aandacht voor mantelzorg.
[Brussel, Samana, © o-sekoer]
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Bedankkaart voor mantelzorgers (2019).
[Brussel, Steunpunt Mantelzorg]
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