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Inleiding en Status Quaestionis 
 
De naam Vincentiusvereniging zal in het heden bij veel mensen niet veel los maken. Mensen die de 
vereniging wel kennen zullen hem eerder in verband brengen met de organisatie van rommelmarkten voor 
tweedehandsspullen en niet waar de vereniging oorspronkelijk bekend om stond, namelijk de armenzorg. 
De Vincentiusvereniging vond zijn oorsprong in Frankrijk. In 1833 werd de vereniging door de Parijse 
student Frédéric Ozanam opgericht met als doel de verzoening van de rijken en de armen. Hiermee doelde 
men naar het verheffen van armen onder toezicht van het over algemeen gegoede burger. Tezamen met 
zeven van zijn medestudenten richtte Ozanam de vereniging op. De vereniging bleek al snel een succes en 
verspreidde zich naar omliggende landen.1 Vanaf 1848, na de invoering van de nieuwe grondwet van 
Thorbecke, verspreide de Vincentiusvereniging zich ook naar Nederland. De Vincentiusvereniging werd 
opgepakt als middel voor de katholieke emancipatie. De eerste vesteging van de Vincentiusvereniging in 
Nederland werd geopend in Den Haag. Dit werd de hoofdcongregatie van de vereniging in Nederland. 
Vooral in het zuiden van het land, waar het katholicisme dominant was, werden er vrij kort daarna nieuwe 
afdelingen opgericht2. Toch trok de beweging ook al vrij snel op naar de steden boven de rivieren waar het 
katholieke geloof niet dominant was. Zo ook in Deventer waar in 1851 een nieuw departement werd 
opgericht. 
 

In deze scriptie zal er onderzoek gedaan worden naar de leden van de Vincentiusveriniging in 
Deventer in de periode van 1851, het jaar dat de vereniging werd opgericht tot en met 1876, toen de 
vereniging zijn 25-jarig jubileum vierde. Voor het onderzoek zal veel gebruik worden gemaakt van het 
archiefmateriaal van de Vincentiusvereniging uit het gemeentearchief van Deventer, zoals de notulen, de 
ledenlijst en jaarverslagen van de vereniging. Voor het achterhalen van verdere biografische informatie 
zal gebruik gemaakt worden van verschillende databases van genologische en biografische aard. In het 
eerste hoofdstuk zal verdere aandacht worden geschonken aan het ontstaan en de groei van de Vincentius 
verenging en de oprichting in Deventer. In hoofdstuk twee zal er een biografisch overzicht gegeven worden 
van een aantal verschillende leden uit de Vincentiusvereniging. In het derde hoofdstuk zal in worden 
gegaan op het netwerk rondom de katholieke parochie in Deventer en andere katholieke organisaties. In 
het vierde hoofdstuk zullen de sociale banden tussen de verschillende leden aan bod komen. Tot slot volgt 
er een conclusie. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een overzicht geven van het netwerk rondom 
de Vincentiusvereniging van Deventer tussen de jaren 1851 tot en met 1876. Om dit te toetsen aan de 
bestaande beelden die rondom de Vincentiusvereniging bestaan. 

 
Over de Vincentiusvereniging is relatief weinig geschreven in de wetenschappelijke literatuur. De 

literatuur die de Vincentiusvereniging wel behandelt meent dat de vereniging binnen de ontwikkeling van 
de tweede helft van de 19de eeuw past. Hierbij doelt men op de opkomst van een groot aantal bewegingen 
die zich richten op individuele zorg onder toezicht van (over het algemeen) burgers van gegoede afkomst.3 
Voor de opkomst van de Vincetiusvereniging worden meerdere redenen genoemd in het artikel van Peter 
Nissen in ‘De Vincentiusvereniging in Maastricht, een aspect van de stadsgeschiedenis vanaf 1848’ in het 
oog van de casus van Maastricht. Ten eerste benoemd Nissen dat Maastricht, in tegenstelling tot andere 

                                                           
1  L. Meulenberg, ‘Frédéric Ozanam, een christen in het spanningsveld der geschiedenis’, in: H. Evers (Red.), Geen 
liefdewerk is ons vreemd, 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland (Den Haag 1996), 11-28, alhier 19-23. 
2 Daeter, Ben, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 1849-1999: anderhalve eeuw zorg voor de medemens, met 
name in Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, 1999), 13-18. 
3 Leeuwen, Marco H.D. van, ‘Armenzorg 1800-1912: erfenis van de Republiek’, in: J. van Gerwen en M.H.D. van 
Leeuwen (red.), Studies over zekerheidsarrangementen. Risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland 
vanaf de Middeleeuwen (Amsterdam, 1998) 276-326. 
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Limburgse steden, over een groot potentieel aan ontwikkelde katholieke leken beschikte die de vereniging 
zouden kunnen ondersteunen. Ten tweede benoemt hij veranderende sociale omstandigheden. 
Maastricht industrialiseerde relatief vroeg in verhouding tot de steden in het noorden van Nederland, 
waardoor de verarming en verpaupering onder de bevolking toenam. Dit alles in combinatie met 
voedseltekorten en het revolutiejaar van 1848 vergrootte de angst voor sociale onrust.4 Ben Deater voegt 
daarbij de opkomst van de katholieke emancipatie van de 19de eeuw toe. Zonder de nieuwe vrijheden voor 
de Nederlandse katholieken was het niet mogelijk om de Vincentiusvereniging op te richtten.5  

 
Over de armenzorg in de 19de eeuw in het algemeen is meer geschreven. Deze werken richten zich 

vooral op het pluriforme karakter van de armenzorg, de invloed van de kerk en de rol van de armenzorg 
als instrument voor verschillende actorengroepen. Hierbij onderscheiden ze twee groepen die een actor 
vormen namelijk de elites en de armen. Voor de elites die de armenzorg voornamelijk inzetten als een 
beheersingsstrategie, en de armen die de armenzorg voornamelijk gebruiken als overlevingsstrategie.6 
Deze theorie sluit dus deels ook aan bij wat er in de specifieke literatuur over de Vincentius wordt gezegd, 
die de populariteit en oprichting plaatsen in de context van de sociale toestand en -onrust rond de helft 
van de 19de eeuw. In deze werken is er echter weinig aandacht voor de opkomende organisaties, zoals de 
Vincentiusvereniging, die structureel anders tewerk gingen dan de gemeentelijke armen zorg en de 
diaconie van de verschillende kerkgemeenschappen.  

 
Hieruit blijkt dat er over de Vincentiusvereniging en katholieke armenzorg in het specifiek dus 

relatief weinig geschreven is. Dit hoop ik aan te kunnen vullen door de casus van de armenbezoeken van 
de Vincentiusverenging in Deventer uit te lichten. Veel van de werken over de sint Vincentiusvereniging 
zijn geschreven rondom de casussen van steden in het zuiden van Nederland, die in overwegend 
katholieke gebieden liggen. Dit maakt het interessant om naar de casus van Deventer te kijken welke in 
een regio ligt waar het protestantisme overwegend heerste. Dit maakt de casus extra interessant en 
mogelijk geeft het ook een genuanceerder beeld. Daarnaast industrialiseerde Deventer relatief later dan 
de behandelde casus van Maastricht, waardoor de sociale omstandigheden er anders uit zagen. De casus 
van de Vincentiusvereniging geeft ook een nieuwe insteek op het gebied van de algemene literatuur over 
19de-eeuwse armenzorg, juist omdat de Vincentiusvereniging door de middenklasse werd gedragen. Naar 
mijn mening is daarom de theorievorming rond ‘de elite’ en ‘armen’ als actoren in de werking van de 
armenzorg niet toereikend. 

 
Het beeld van de leden van de Vincentiusvereniging, dat naar voren komt in de werken van Ben 

Daeter, laat zien dat het wervingsgebied van de vereniging zich vooral beperkte tot de bovenste laag van 
de ‘nijvere’ burgerij tot de gegoede middenstand. De reden hiervoor is, volgens Ben Daeter, dat de idealen 
van Ozanam vooral deze groepen aanspraken en dat de hogere standen weinig geroepen voelde om de 
praktische armenzorg te bedrijven en dat de lagere klassen de financiële draagkracht niet hadden om deel 
uit te maken van de vereniging.7 Peter Nissen geeft ook aan dat de leden van zijn casus in Maastricht ook 
sterk betrokken waren binnen liberaal-katholieke kringen, maar geeft hierbij aan dat dit verschilt met de 

                                                           
4 Peter Nissen, ‘’Geen aalmoezen maar liefdadigheid’ Maastrichtse notabelen in de strijd tegen pauperisme’, in: H. 
Evers en H. Schwanen (red.), De Vincentiusvereniging in Maastricht, een aspect van de stadsgeschiedenis vanaf 
1848 (Maastricht 1993), 13-43. 
5 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, 1999). 
6 Algemene literatuur over armenzorg: Marco van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850: armenzorg als 
beheersings- en overlevingsstrategie (Zwolle, 1992), D. van Damme, Armenzorg en de staat. Comparatief-
historische studie van de origines van de moderne verzorgingsstaat in West-Europa (Gent, 1990) en C. Lis en H. Soly, 
Poverty and capitalism in pre-industrial Europe (Bristol, 1979). 
7 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 28-29. 
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algemene politieke oriëntatie die hoofdzakelijk bestond uit conservatief-katholieken.8 Nu we een overzicht 
hebben van de bestaande wetenschappelijke literatuur die ingaat op de Vincentiusvereniging volgt het 
onderzoek naar het netwerk rondom de vereniging in Deventer.   

                                                           
8 Peter Nissen, ’Geen aalmoezen maar liefdadigheid’, 30-33. 
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HOOFDSTUK 1: De Vincentiusvereniging in Deventer 
 
Zoals in de inleiding al werd vermeld werd de eerste Vincentiusconferentie in 1846 in Den Haag opgericht. 
In hetzelfde jaar kreeg de vereniging de kerkelijke goedkeuring van de Nederlandse missiekerk en werd 
Arnold Lux verkozen tot president van de landelijke hoofdraad. Een jaar later, in 1847, kreeg de vereniging 
ook de goedkeuring vanuit een koninklijk besluit.9 De vestiging van de Vincentiusvereniging in Nederland 
was hiermee een feit. De Nederlandse conferenties namen op plaatselijk en landelijk niveau het 
organisatiemodel van de Fransen over. De steden vormden een bijzondere raad per stad en in Den Haag 
zetelde de landelijke hoofdraad zich.10 In de parochies werkten de conferenties. De conferenties en de 
diverse instellingen van liefdewerken werden onder de Bijzondere Raad gesteld. De Bijzondere Raad had 
als doel tussen de conferenties een hechte band te vormen en een stuwende kracht te zijn. De Raad 
controleerde en coördineerde de conferenties.11 In de verschillende conferenties werd het daadwerkelijke 
liefdadigheidswerk uitgevoerd. De conferentie was samengesteld uit een bestuur dat bestond uit een 
president, een vicepresident, een secretaris, een penningmeester en een magazijnmeester. Daarnaast 
waren er de werkende leden en honoraire leden. De werkende leden waren de personen die daadwerkelijk 
op huisbezoek gingen bij de arme gezinnen. Het bestuur hield zich bezig met de administratie van de 
conferentie en het werven van nieuwe leden. 
 
 Zoals in de Status Quaestionis al werd vermeld speelden er aantal sociaaleconomische, maar ook 
politieke en religieuze ontwikkelingen een rol in de groei van de Vincentiusvereniging. Er hing een 
revolutionaire sfeer in Europa rondom 1848. Deze sfeer werd ook nog eens versterkt door misoogsten, 
waardoor er ook in 1847 in Deventer kleine relletjes uitbraken.12 In landen als Frankrijk, Pruissen en 
Oostenrijk braken verschillende opstanden en revoluties uit. Veel van deze revoluties kwamen voort uit 
onvrede over het herstel van veel monarchieën na het Congres van Wenen dat tussen 1813 en 1815 
plaatsvond. Koning Willem II was ook zo’n vorst en vreesde voor zijn machtspositie. Om een revolutie te 
voorkomen ging hij akkoord met de grondwet van Thorbecke.13 Dit was belangrijk voor de katholieke 
herleving in Nederland. De grondwet beschermde namelijk de godsdienstvrijheid, waardoor de 
katholieken nu ook openlijk hun geloof konden uitoefenen. Het jaar 1853, was eveneens een belangrijk 
jaar voor de katholieken in Nederland. Paus Pius IX vervaardigde een pauselijke bull Ex Qua Die in, daarin 
herstelde hij van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.14 Dit was mogelijk vanwege de nieuwe 
grondwet van 1848. Hiermee was de positie van de katholieke kerk in Nederland genormaliseerd. Zo kwam 
er een einde aan de periode waarbij Nederland tot het missiegebied van de katholieke kerk behoorde.15 
Na de oprichting van de eerste conferentie van de Vincentiusvereniging in 1846 nam het aantal nieuwe 
conferenties in een explosief tempo toe. Rond 1850 waren er al 115 verschillende conferenties die overal 
in het land gevestigd waren. De sterke opkomst en groei van de Vincentiusvereniging in Nederland sluit 
ook aan bij de trend opkomende in de jaren veertig van de 19de eeuw van kleinschalige particulier 
armenzorgverenigingen, waarbij door een gezeten burger een aantal armen onder zijn of haar hoede werd 

                                                           
9 H. Evers, ‘De Vincentiusvereniging tot 1945’, in: H. Evers (Red.), Geen liefdewerk is ons vreemd, 150 jaar 
Vincentiusvereniging in Nederland, (Den Haag, 1996) 29-42, alhier 29-30. 
10 Ibidem, 30.  
11 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. 117. 
12 Peter Nissen, ‘Geen aalmoezen maar liefdadigheid’, 23. 
13 Ibidem, 19-23. 
14 Katholiek Documentatie Centrum, ‘Katholicisme en herleving 1795 -1890’ 
<http://www.ru.nl/kdc/geschiedenis/geschiedenis/geschiedenis/beknopte/katholicisme_en/> [geraadpleegd 12-4-
2017]. 
15 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 24. 
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genomen. Deze nieuwe golf aan initiatieven waren ontstaan vanuit de groeiende onvrede over de staat 
van de armenzorg. Naast de Vincentiusvereniging ontstonden in dezelfde periode onder andere het 
Patronaat van Suringar en Liefdadigheid naar Vermogen. Bij deze verenigingen stond eveneens zedelijk en 
godsdienstig gedrag centraal als vereiste voor de armenzorg.16 
 
 De katholieken in Deventer konden natuurlijk niet achterblijven. De vereniging ‘Sint Vincentius van 

Paulo’ te Deventer is opgericht op 23 september 1851 onder het toezicht van de parochie van de Heilige 

Lebuïnus. Voor de oprichting van de conferentie in Deventer moesten de katholieken aankloppen bij de 

diaconie van de parochie om te overleven. De komst van de Vincentiusvereniging was dus een welkome 

toevoeging voor de arme katholieke bevolking. De conferentie in Deventer werd opgericht door zeven 

mannen. Dit waren Johannes Poelhekke, Lambertus Josephus Viseur, Antonius Lebuïnis van der Lande, 

Wilhelmus Johannes Diekhof, Franciscus Spijker, Arnoldus van 't Zandt en Johannus Joseph Schmeink.17 Zij 

vervulden vooral de bestuurlijke taken van de vereniging. Over wie deze personen waren en hoe deze bij 

elkaar zijn gekomen zal de komende hoofdstukken in worden gegaan. Het bestuur van de conferentie 

kwam elke week bijeen in een vergadering. Deze wekelijkse vergaderingen werden geopend aan de hand 

van gebed en een geestelijke lezing door een kapelaan, daarna behandelde het bestuur de notulen en de 

financiën van de vereniging en tot slot besprak men de afgelegde armenbezoeken en de nieuwe 

aanvragen. Eén keer per jaar werd er ook een jaarvergadering gehouden, die door honoraire leden en 

andere belangstellenden werden bijgewoond.18 De vereniging had verschillende bronnen van inkomsten. 

Tijdens de wekelijkse vergaderingen werden er collectes gedaan onder de leden. Daarnaast onder andere 

donateurschappen, loterijen, schenkingen uit erfenissen, kerkcollectes (die rond kerst werden gehouden) 

en opbrengsten van werkverschaffing de kas van de vereniging. De penningmeester van de verenging 

overzag de voorgenoemde financiën en verzamelde de collectes.19  

Maar wie konden er nu eigenlijk lid worden van de vereniging? Zij kwamen voornamelijk uit de 

middengroepen van de maatschappij. Mensen die lid wilden worden van de vereniging werden 

voorgesteld door het bestuur of de leden. In de periode die belicht wordt in dit onderzoek is het vrijwel 

altijd iemand uit het bestuur, in de meeste gevallen de president Poelhekke. Een zekere ballotage vond 

plaats in de vorm van de collectes bij de vergaderingen en de eisen die door de bestuursleden werden 

gesteld. Als men lid werd van de Vincentiusvereniging dan was men dat in principe voor het hele leven. In 

het geval dat een bestuurslid zijn functie neerlegde betekende dit meestal dat hij de titel van honorair lid 

kreeg. Je was wel aan de conferentie van de stad waarin je woonde verbonden dus als je verhuisde werd 

je uitgeschreven uit de conferentie. Alleen mannen konden lid worden van de vereniging, dit zou tot na 

de tweede wereldoorlog het geval zijn. Wat betreft de godsdienstige gezindheid van de aan te nemen 

leden waren de regelementen en de hoofdraad zeer duidelijk. Alleen personen van onverdacht katholieke 

huize mochten worden toegelaten tot de Vereniging.20 Tussen de leden van de conferentie in Deventer 

kwamen daarom ook geen protestanten voor. Wel bericht de Deventer courant op 29 januari 1876 dat 

‘Als een bewijs van verdraagzaamheid tusschen Protestanten en Catholieken ter deze stede’ de leden van 

de Vincentiusvereniging tezamen met een aantal protestanten een drietal komedie voorstellingen hadden 

                                                           
16 Marco van Leeuwen, ‘Armenzorg 1800-1912’, 301-303. 
17 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. 56. 
18 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 177. 
19 Ibidem.  
20 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 30. 
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georganiseerd.21 Dit lijkt wellicht een klein gebaar, maar dit was een grote stap als je bedenkt dat grofweg 

een eeuw eerder er nog een katholieke visverkoper gestenigd werd in de stad door een woedende 

menigte, omdat hij ‘een paep’ en ‘Fransch gezinde’ was.22 Daarnaast moest men natuurlijk de tijd hebben 

om de bezoeken uit te kunnen voeren. Het maar de vraag of de lagere klassen en arbeiders dat hadden. 

De gemiddelde arbeider stond in 1841 zo ongeveer elf tot 12 uur lang per dag in de fabriek, blijkt uit een 

enquête die door de burgemeesters en wethouders was gehouden.23  

 
 De voornaamste taak van de vereniging waren de armenbezoeken. In het tijd van het ontstaan van 
de vereniging was dit een vrij moderne methode. De meeste vormen van armenzorg bestonden namelijk 
aan uitdelen van levensmiddelen. Bij de armenbezoeken kwam met ook daadwerkelijk bij de mensen thuis. 
Deze armenbezoeken werden dus door de werkende leden van de Vincentiusvereniging uitgevoerd. Deze 
kwamen een aantal keer per maand bij een gezin op bezoek. Bij zo’n bezoek werden levensmiddelen, 
kleding en in een enkel geval wat geld uitgedeeld. Het voornaamste doel hiervan was niet om een tijdelijke, 
maar een permanente oplossing te creëren tegen armoede. Bij de sociale bezoeken vond daarom ook een 
sterke maat van sociale controle plaats. Het was belangrijk dat de kinderen naar school gestuurd zouden 
worden, of er geen sprake was van alcoholmisbruik en of het huishouden er goed uit zag. De 
Vincentiusvereniging, was niet te vergeten, een katholieke verenging, zaken zoals kerkbezoeken werden 
streng bijgehouden. De verslagen van de armenbezoeken zijn bewaard gebleven in de registers van de 
armenbezoeken. Bij de aanvang van het traject werd er kort samengevat wat de situatie van het gezin was. 
Hier volgt de beschrijving van het gezin de Ster uit 1851: ‘De man maakt misbruik van sterken drank. De 
vrouw en kinderen lijden wilgebrek. Het godsdienstige laat ten wenschen over. De vrouw heeft geen 
paschen gehouden. De man ook niet.’24 De huisbezoeken vonden plaats tot dat de gezinnen in staat waren 
om op eigen benen te staan, maar dit was dus mits ze zich aan de gestelde eisen van de vereniging hielden.  
 

Naast de armenbezoeken organiseerde de Vincentiusvereniging ook werkverschaffing. Dit sloot 
aan bij de gedachte om een permanente oplossing te creëren tegen armoede. Bij de Vincentiusvereniging 
van Deventer werd daarom in 1852 een naai- en een tamboerschool opgericht. De naai- en breiproducten 
werden verkocht en de opbrengsten hiervan werden ingezet om als loon aan arbeidsters aan de naaischool 
te geven. In veel gevallen waren projecten van de werkverschaffing niet even succesvol en werden na 
enige tijd opgeheven.25 Dit zien we ook terug bij de naai- en tamboerschool van de conferentie in Deventer. 
Met het tamboernaaien hield men in 1858 op en in 1868 staakte men ook met het verschaffen van 
breiwerk. Net als bij de armenbezoeken vond op de scholen ook sociale controle naar katholieke 
maatstaven. Zo werd er bijgehouden of men met ‘vlijt’ aan het werk ging, of juist of men lui was.26   

 
 Terugkijkend op dit hoofdstuk kunnen we stellen dat de conferentie van de Vincentiusvereniging 
in Deventer te plaatsen is in een context van meerdere omslagen. Door veranderingen van wettelijke aard 
zoals de grondwetswijziging van Thorbecke en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie kon de 
Vincentiusvereniging tot zijn bloei komen. Nadat de vereniging zich in veel steden had gevestigd kon de 
katholieke gemeenschap van Deventer niet achterblijven.  De voornaamste taak van de vereniging het 

                                                           
21 Deventer Dagblad, 1876-01-29, p. 2 (geraadpleegd via www.stadsarchiefdeventer.nl). 
22 B.H.S. van Bath en anderen (red.), Geschiedenis van Overijssel (Zwolle, 1970), 145. 
23 Slechte, Henk, Henk Nalis, Hylle de Beer en Jan Bedeaux, Geschiedenis van Deventer, 2 dln (Zutphen, 2010), II: 
677-678.  
24 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. 70. 
25 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 177. 
26 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. 79. 

http://www.stadsarchiefdeventer.nl/
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bezoeken van de armen, waarmee de leden poogde een permanente oplossing te geven tegen de 
armoede.  Deze steun werd echter niet zomaar gegeven en werd alleen gegeven als katholieke normen 
goed werden nageleefd.  Hoewel de vereniging in principe voor iedereen toegankelijk was waren wel 
vormen van ballotage, zo moesten er bij de wekelijkse vergaderingen ook giften worden gedaan tijdens 
de collecte. Daarnaast kon je alleen in aanmerking komen wanneer je voorgesteld werd door een van de 
leden van het bestuur. De gemiddelde arbeider werd dus ook geen lid van de vereniging.  Ten eerste is het 
maar de vraag of deze aan de gestelde eisen op financieel gebied konden voldoen en daarnaast is maar de 
vraag of iemand uit de lagere klassen überhaupt tijd zou hebben voor de tijdrovende armenbezoeken, 
aangezien de gemiddelde arbeider in de 19de eeuw vaak een werkdag van elf tot twaalf uur lang had. 
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HOOFDSTUK 2: De leden van de Vincentius in Deventer 

 
Nu context van het ontstaan van de vereniging ons duidelijk is en zijn ontstaan in Deventer kunnen we 
dieper ingaan op de mensen die die de vereniging zelf vormden. In de onderzochte periode van 1851 tot 
en met 1876 waren er 35 personen op korte of lange termijn lid geweest van de conferentie in Deventer 
als werkend lid, bestuurslid of honorair lid. 27Wie waren deze mensen en uit wat voor milieu kwamen ze? 
Wat voor beroepen beoefenden de leden? Wat was hun taak binnen de vereniging? Ten eerste zullen we 
ingaan op de zeven personen die de vereniging zelf hadden opgericht. Vervolgens zal in worden gegaan 
op een aantal van de werkende leden van de vereniging en tot slot zal er gekeken worden naar de 
honoraire leden van de verenging.  
 

De eerste president van de vereniging was de heer Johannes Poelhekke. Hij was een prominent figuur 
in de geschiedenis van Deventer. Poelhekke werd op 31 juli 1819 geboren in een kleermakers gezin uit 
Raalte. Op 22 april 1844 trouwde hij met Dimphna Wilhelmina van Vree, met wie hij twee kinderen zou 
hebben.28 Al op jonge leeftijd kwam hij te werken in betrekkingen van administratieve aard, zoals klerk. 
Later werd Poelhekke een secretaris voor de gemeente Deventer. Poelhekke schreef naast poëzie en 
toneelstukken ook over de geschiedenis van de stad Deventer. Dit deed Poelhekke onder het pseudoniem 
P. in de Deventer Courant.29 Poelhekke was oprichter en voorzitter van het genootschap ‘Gerardus 
Magnus’. Dit was een toneelgezelschap dat als doel had om gepast vermaak te leveren aan de katholieke 
bevolking van Deventer.30 Naast president van de Vincentius vereniging in Deventer werd Poelhekke in 
1863 ook lid van de hoofdraad in Den Haag. In 1869 trad Poelhekke af als president (waarschijnlijk vanwege 
lichamelijke ongesteldheid), hij bleef echter honorair lid van de vereniging zoals dat gebruikelijk was.31 
Poelhekke overleed uiteindelijk in 1881 in Deventer.32 

 
Antonius Lebuïnis van der Lande was tevens een persoonlijkheid die een belangrijke stempel heeft 

achter gelaten op de geschiedenis van Deventer, met name op het gebied van de industrialisatie van de 
stad. Antonius van der lande werd in 1830 geboren. Zijn vader, Gerrit van der Lande, had samen met (de 
tevens katholieke) familie Noorij de firma Noory en van der Lande opgericht dat zich onder andere richtte 
op de productie van olie en tarwebloem. Toen Gerrit van der Lande overleed op 11 oktober 1854 werd het 
firma opgevolgd door zijn oudste zoon Antonius Lebuinus. In tegenstelling tot zijn vader, was Antonius 
meer internationaal georiënteerd.33 Binnen de Vincentius vereniging had Antonius de taak als secretaris.34 
Van der Lande trouwde in 1858 met Anna Maria Borgmeijer. Ze hadden samen veel kinderen, echter 
kwamen hiervan veel al op jonge leeftijd weer te overleiden. Antonius van der Lande overleed uiteindelijk 
in maart 1891.35 

 

                                                           
27 Zie bijlage 1 en 2 voor schematische overzichten van het aantal leden. 
28 <https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schroder/I2251.php> [geraadpleegd op 23-4-2017]. 
29 Katholiek Documentatie Centrum, ‘Poelhekke, J.’ 
<http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/cultuur_en_recreatie/archieven_van_0/persone
n/poelhekke/ > [geraadpleegd op 23-4-2017]. 
30 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, ‘Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4’, Digitale bibliotheek voor de 
Nederlandse letteren, <http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1647.php > 
[geraadpleegd op 28-4-2017]. 
31 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
32 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
33 Henk Slechte, Henk Nalis, e.a., Geschiedenis van Deventer, II: 656-659. 
34 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
35 Henk Slechte, Henk Nalis, e.a., Geschiedenis van Deventer, II: 656-659. 

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schroder/I2251.php
http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/cultuur_en_recreatie/archieven_van_0/personen/poelhekke/
http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/archief/over_de_archieven/cultuur_en_recreatie/archieven_van_0/personen/poelhekke/
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_1647.php
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Wilhelmus Johannes Diekhof was de penningmeester van de Vincentiusvereniging. Diekhof werd 
geboren op 4 juni 1828 in een koopmansfamilie.36 Ook Wilhelmus zou werkzaam worden als een koopman 
met zijn eigen bottelarij. In 1861 trouwde hij met Wendelina Maria Janssen, met wie hij meerdere kinderen 
had.37 Diekhof trad in 1865 kort uit de verenging, maar keerde in 1868 weer terug waarna hij werkzaam 
werd als werkend lid binnen de vereniging. In 1882 kwam Diekhof te overlijden.38 Arnoldus Antonius 
Christianus van ’t Zant werd op 30 mei 1815 geboren. Zijn vader was een touwslager.39 In 1844 trouwde 
hij op 28-jarige leeftijd met Gesine Kemper, ze overleden 3 jaar later zonder kinderen te hebben 
voortgebracht.40 Daarna is Arnoldus nooit meer hertrouwd. Arnoldus was een kunstschilder en er zijn 
meerdere kunstwerken van hem bewaard gebleven.41 Arnoldus overleed uiteindelijk op 12 februari 1889. 

 
Johannes Josephus Schmeink werd in 1819 geboren in Arnhem. Zijn vader was een smid, die 

oorspronkelijk uit Anholt, dat over de grens in Pruissen lag, kwam. Later zou zijn vader zich gaan 
specialiseren in het maken van medische instrumenten en Joannes zou zijn vader hierin navolgen.42 In 
1848 trouwde Joannes met Geertruida Eijsvelt, toen woonde ze nog in Arnhem. Geertuida overleed echter 
al vrij snel en in 1851 hertrouwde Johannes met Albertina Bernardina Koelman, die uit Deventer kwam, 
waarna hij naar Deventer vertrok.43 Binnen de Vincentiusvereniging was hij werkzaam als wekend lid tot 
hij in 1871 uit werd geschreven, waarschijnlijk omdat hij naar een andere gemeente was vetrokken.44 

 
Over een aantal van de oprichters is minder biografische informatie te achterhalen. Zo is over 

Franciscus Spijker weinig terug te vinden behalve dat hij waarschijnlijk in 1816 geboren is en dat hij in 1894 
is overleden. Binnen de vereniging had hij de taak van magazijnmeester.45 Dit is tevens het geval voor. 
Lambertus Josephus Viseur werd geboren in 1824. Zijn vader was Schoenmaker en Lambertus dit beroep 
ook uit gaan oefenen. Lambertus Viseur bleef zijn gehele leven ongetrouwd.46 Na het aftreden van 
Poelhekke als president zou hij nog enige tijd deze taak van hem overnemen, totdat hij op 2 oktober 1871 
deze functie weer neerlegt als het gevolg van lichamelijke ongesteldheid.47 Een jaar later, in 1872, zou hij 
overlijden.48 

 
Nu we in zijn gegaan op de oprichters van de Vincentiusvereniging in Deventer zullen we ons nu richten 

op een aantal van de werkende leden die de conferentie rijk was. Johannes Schräder werd in 1813 geboren 
in het Twentse plaatsje Delden.49 In 1838 trouwde hij met Antonia van Schooten, die uit Diepenveen 
kwam. Kort daarna zijn ze naar Deventer vertrokken waar hij werkzaam was als een winkelier en een 

                                                           
36 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 221. (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
37 < http://data.collectienederland.nl/detail/foldout/void_edmrecord/dcn_musea-deventer_0395> [geraadpleegd 
10-6-2017]. 
38 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
39 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 183 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
40 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 418 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
41 Voor een voorbeeld van een van zijn werken zie afbeelding 3.  
42 Familiesporen, ‘, J.A. Schmeink, een Arnhemse instrumentmaker’ 
<https://familiesporen.wordpress.com/2017/05/01/j-a-schmeink-een-arnhemse-instrumentmaker/> 
[geraadpleegd 18-5-2017]. 
43 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 93 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
44 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
45 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
46 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr.  172 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
47 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
48 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr.  172 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
49 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 35 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 

http://data.collectienederland.nl/detail/foldout/void_edmrecord/dcn_musea-deventer_0395
https://familiesporen.wordpress.com/2017/05/01/j-a-schmeink-een-arnhemse-instrumentmaker/
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koopman. Johannes sloot zich in het begin van het jaar 1852 bij de vereniging en was daarmee het derde 
lid, naast de oorspronkelijke oprichters, die zich bij de vereniging aansloot.50 Voor zijn dood in 1881 had 
hij maar liefst tien kinderen verwerkt, waarvan vier al kort na de geboorte overleden.51  

 
Antonius Christianus Liesker werd geboren in 1795 in Schiedam.52 In 1821 trouwde hij met Everdina 

Hekkert. Antonius Liekser was toen werkzaam als een koopman.53 Tussen 1830 en 1843 kreeg Liesker 
dertien kinderen, waarvan negen op jonge leeftijd overlijden.54 In februari 1853 werd hij werkend lid bij 
de Vincentiusvereniging. In 1868 zou hij nog korte tijd werkzaam zijn als de penningmeester van de 
vereniging, tot dat hij op 17 augustus 1870 overleed.55 Franciskus Antonius te Riele werd geboren in 1826 
in een winkeliers familie.56 Franciskus trad op 3 januari 1854 toe tot de Vincentiusvereniging.57 Ongeveer 
een maand na zijn intreden trouwde hij, waardoor het aannemelijk is dat hij al verloofd was voor zijn 
intreden was. Uit zijn huwelijksakte blijkt dat Franciskus een rijtuigfabrikant was.58  Te Riele kreeg geen 
kinderen en zou op 78-jarige leeftijd in 1904 sterven.59 Johannes Ganzeboom werd op 29 februari 1836 
geboren in een slagersgezin in Deventer.60 In 1860 werd Ganzeboom lid van de Vincenntiusvereniging en 
hij zou dit blijven tot in zijn dood in 1886.61 In 1866 trouwde hij met Helena Elisabeth Knaven.62 Johannes 
kreeg uiteindelijk 8 kinderen met zijn vrouw en was werkzaam als een slijter.63 
 

Nu we de oprichters van de Vincentiusvereniging en een aantal werkende leden hebben behandeld 
zullen we kort ingaan op een aantal leden die honorair lid waren van de vereniging. De rol die de honoraire 
leden hadden was overigens vrij beperkt. De enigste taken die deze leden hadden was het jaarlijks geven 
van een gulle gift en het aanwezig zijn bij de jaarvergaderingen.64 Joseph Theodor Stratmann werd in 1826 
geboren Löningen, dat in het groothertogdom Oldenburg lag.65 Uiteindelijk kwam hij in Nederland terecht 
en vestigde zich eerst, rond 1854, in Nijmegen blijkt uit de huwelijksakte die van hem en zijn vrouw Maria 
Geertruida Grevers bewaard is gebleven. Tegen de tijd van zijn huwelijk was Theodor een koopman.66 
Tegen de tijd dat het paar hun eerste kind kregen in 1857 waren ze naar Deventer verhuisd.67 Theodor 
Stratmann was oorspronkelijk een honorair lid, maar op 1 maart 1859 maakte hij de overstap naar 
werkend lid.68 

 
Een opvallend persoon, die deel uit maakte van de Vincentiusvereniging in Deventer als een honorair 

lid, was Antonius Franciscus Vos de Wael. Antonius werd 23 februari 1833 geboren in een vooraanstaande 

                                                           
50 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
51 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1414, Bevolkingsregister Deventer, inv.nr. 2544. 
52 NL-DvHCO, ID 1414, inv.nr. 2559. 
53 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 44 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
54 NL-DvHCO, ID 1414, inv.nr. 2559. 
55 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
56 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 175 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
57 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
58 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 11 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).   
59 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 362 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).   
60 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 105 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).   
61 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
62 Burgerlijke stand Gelderland, ID 0207, akte.nr. 10 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).   
63 NL-DvHCO, ID 1414, inv.nr. 2634. 
64 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 30. 
65 NL-DvHCO, ID 1414, inv.nr. 2581. 
66 Burgerlijke stand Gelderland, ID 0207, akte.nr. 8 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).   
67 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 15 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl).  
68 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
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renteniersfamilie in Zwolle. Vos de Wael trouwde op 28 oktober 1856 te Diepenveen met Richmonde 
Augusta Judoca Henriette baronesse van Middachten (uit hetzelfde adellijke geslacht als zijn moeder) en 
vestigde zich aanvankelijk in Deventer waar hij werkzaam was advocaat. Tevens werd Antonius gekozen 
tot lid van de gemeenteraad. In eerste instantie woonde Antonius in de Melksterstraat, maar hij verhuisde 
later naar landgoed Frieswijk dat onder Diepenveen ligt.69 In 1868 vertrok hij weer terug naar Zwolle, 
waardoor hij uit de conferentie in Deventer werd uitgeschreven.70 Antonius Vos de Waal zou uiteindelijk 
in 1871 ook op hoger niveau de politiek in gaan toen hij eerste kamerlid werd, en later ook lid werd van 
de tweede kamer. Hij schaarde zich toen meestal achter de kleine progressieve groep katholieke politici 
rondom Schaepman.71 

 
Over het algemeen lijkt het in de inleiding geschepte beeld over de leden van de Vincentius redelijk 

overeen te komen met de onderzochte casus van Deventer. De verschillende leden behoren tot de hogere 
‘nijvere’ burgers en de middenklassen van de samenleving. Opvallend is vooral het grote aantal 
koopmannen en handelaren die de vereniging rijk was. In bijna alle gevallen lijkt het erop dat tegen de tijd 
dat de verschillende personen lid werden van de vereniging ze al een redelijk stabiele carrière hadden. 
Hun werkzaamheden blijven over het algemeen hetzelfde als voor het intreden in de Vereniging.  Hetzelfde 
geldt als het om huwelijken gaat. De meeste leden waren getrouwd en hadden zelf al kinderen tegen de 
tijd dat ze tot de vereniging toetraden. Ook zat er nog een redelijk verschil tussen de leeftijden van de 
leden. De meeste leden waren achterin de twintig of dertig tegen de tijd dat ze tot de vereniging toetraden. 
In een enkel geval is men zelfs vrij oud, zoals bij de heer Antonius Christianus Liesker, die 58 jaar was toen 
hij tot de vereniging toe trad. In dit hoofdstuk is vooral gekeken naar de biografische en persoonlijk 
informatie die over de leden van de Vincentriusvereniging in Deventer terug te vinden zijn. In de komende 
hoofdstukken zullen we ons gaan richten hoe deze mensen als puzzelstukken in een breder netwerk 
passen.  

 
  

                                                           
69 P.J. Blok en P.C. Molhuysen, ‘Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3’, digitale bibliotheek voor de 
Nederlandse letteren <http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_2057.php> 
[geraadpleegd 12-6-2017]. 
70 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
71 Parlement & Politiek, ‘Mr. A.F. Vos de Wael’ <http://www.parlement.com/id/vg09llcancuf/a_f_vos_de_wael> en 
Parlement & Politiek, ‘Katholieken’ <https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeylz/katholieken> [geraadpleegd 12-
6-2017]. 

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_2057.php
http://www.parlement.com/id/vg09llcancuf/a_f_vos_de_wael
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeylz/katholieken
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HOOFDSTUK 3: Het katholicisme in Deventer 
Nu we naar de verschillende leden en personen binnen de vereniging hebben gekeken kunnen we ons nu 
richten op het netwerk wat hun aan elkaar bond. Hoe en waar hebben de verschillende leden van de 
vereniging elkaar ontmoet? Was er samenwerking met andere katholieke verenigingen of zat hier zelfs 
overlap in leden? In dit hoofdstuk zullen we ten eerste kort ingaan op de situatie van de stad rond het 
midden van de 19de eeuw. Vervolgens zullen we ingaan op de centrale plek waar katholiek Deventer 
bijeenkwam, namelijk de parochiekerk voor de katholieken: de Broederenkerk. Tot slot zal er gekeken 
worden naar de verschillende katholieke organisaties en verenigingsverbanden die de stad rijk was en hun 
verbindingen die deze hadden met de Vincentiusvereniging. 
 

Tegen het midden van de 19de eeuw was Deventer een overbevolkte stad. In 1815 leefde er nog zo’n 
9.600 mensen in Deventer, dat getal kwam vrijwel overeen met het aantal mensen dat voor de 80-jarige 
oorlog in de stad woonden.72 Aan de bijna 200 jaar lange stagnatie kwam in de loop van de 19de eeuw 
echter een einde. Rond 1830 leefden er al zo’n 13.600 inwoners in de stad. Naast de stijging in het 
geboorteoverschot trokken er veel mensen uit het Twentse en Duitse achterland naar Deventer. Rond 
1849, twee jaar voordat de Vincentiusvereniging zou worden opgericht, was het aantal tot ongeveer 
15.300 inwoners gegroeid. Met deze stijging van meer dan vijftig procent ten opzichte van het begin van 
de eeuw was Deventer een van de snelgroeiende steden in Nederland.73 Een groot probleem was echter 
dat de stad door de vestingwet beperkt werd om buiten de 17de-eeuwse vestinggordel uit te breiden. Als 
gevolg hiervan nam de bevolkingsdichtheid toe tot 380 inwoners per hectare, met alle negatieve gevolgen 
voor de leefomstandigheden van dien.74 In deze vestingwet uit 1814 werd de vestingwerken van de stad 
staatsdomein. Alleen met goedkeuring van het ministerie van oorlog mocht er binnen het schootsveld 
worden uitgebreid. Dit ging van het bouwen van een huis tot het planten van een boom.75  
 

Van het precies aantal katholieken in de stad rond de oprichting in 1851 zijn geen precieze gegevens 
terug te vinden. In het geval van het jaar 1865 zijn er wel bronnen die aangeven dat er ongeveer 3.200 
katholieken in Deventer leefden.76 De verschillende leden van de Vincentiusvereniging leefden dus in 
principe allemaal binnen de stadsmuren en daarmee dus ook op loopafstand van elkaar. De leden van de 
katholieke gemeenschap konden elkaar binnen de stad dus vrij gemakkelijk tegen het lijf lopen. Een 
logische plek waar de leden van de Vincentiusvereniging elkaar zullen hebben ontmoet is dan ook tijdens 
de kerkdiensten. In Deventer waren hiervoor twee mogelijkheden, namelijk de ‘kleine-’ of ook wel 
‘huiskerk’ in de Nieuwstraat of de in 1799 aan de katholieken toegewezen Broederenkerk.77 Vanaf 1 januari 
1855 zou dit alleen in de Broederenkerk zijn, omdat door het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie de 
Broederenkerk tot parochiekerk verheven werd en de kerk in de Nieuwstraat werd gesloten.78 Het is 
opmerkelijk dat veel van de namen die in de Vincentiusvereniging zaten ook terugkomen in de 
namenlijsten van de verschillende kerkmeester die de parochie had.79 Deze kerkmeester waren leken die 
deel uit maakten van het bestuur van een parochie.80 Ze hadden daarmee een prominente plek in 

                                                           
72 Jan ten Hove, Aan knellende banden ontworsteld: De stedenbouwkundige ontwikkeling van Deventer in de 19de 
eeuw (Kampen, 1998), 23. 
73 Ibidem ,57. 
74 Ibidem, 58. 
75 Ibidem, 33.  
76 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1090, Heilige Lebuïnusparochie, locatie Broederen, inv.nr. 231. 
77 C. M. Hogenstijn, Broederenkerk in de geschiedenis van Deventer (Deventer, 1981), 102-111. 
78 Ibidem, 108-109. 
79 L. J. van der Heijden, Een tocht door de Eeuwen, uit de geschiedenis van katholiek Deventer (Deventer, 1937), 56. 
80 Voor betekenis begrip kerkmeester zie: < http://anw.inl.nl/article/kerkmeester> [geraadpleegd 13-6-2017]. 

http://anw.inl.nl/article/kerkmeester
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katholieke wereld van Deventer. Hiertoe behoorde de prominente leden die in het bestuur van de 
Vincentiusvereniging zaten, zoals Johannus Poelhekke, die de taak van penningmeester kreeg binnen het 
kerkbestuur en Antonius van der Landen. Maar ook werkende leden zoals Gerardus Tempelman en het 
honoraire lid Antonius Franciscus Vos de Wael.81  

 
De verschillende leden zette zich ook daadwerkelijk in voor de parochie. Dit blijkt toch wel het 

duidelijkst uit het feit dat ze een rol hadden in het ontvangen van de beenderen en schedels van Geert 
Grote en Florens Radewyns. Deze twee figuren speelden een centrale rol in het ontstaan van de moderne 
devotie en de broeders en zusters van het gemene leven dat rondom het eind van de 14de eeuw in 
Deventer ontstond en zich al snel verspreidde naar andere steden langs de IJssel en later ook naar andere 
delen binnen het Heilige Roomse Rijk.82 Deze relieken lagen oorspronkelijk in Emmerich waar de nog 
laatste levende fraters die in de traditie van de Moderne Devotie stonden leefden.83 De beenderen van 
deze belangrijke figuren uit de katholieke geschiedenis van Deventer waren dus een belangrijke aanwinst 
voor de parochie. In oktober 1855 werden de rest van Geert Grote en Florens Radewyns naar Deventer 
overgebracht. Toch hadden ook leden van de Vincentius die niet lid waren van het kerkbestuur een actieve 
rol gehad in het in ontvangst nemen van de gebeenten van Geert Grote en Florens Radewijns aangezien 
ze in de ondertekening van het in het in ontvangst nemen van de voorgenoemde gebeenten ook 
voorkomen.84 

 
Uiteraard was er ook een directe band tussen de katholieke parochie en de vereniging in de vorm van 

de kapellanen die lid waren van de Vereniging. In de onderzochte periode waren dit er in totaal dertien. 
Hun invloed op de vereniging lijkt zich echter vooral te beperken tot de vergaderingen, waarin ze 
geestelijke lezingen gaven.85 Het was dus vooral een ceremoniële taak. De kapelaans bleven meestal maar 
een zeer beperkte tijd lid, meestal vertrok men weer na een of enkele jaren. Er is een uitzondering in het 
begin van de onderzochte periode waarbij het lid Gerardus Tempelman door de toenmalige kapelaan 
Antonius Smale werd voorgesteld.86   

 
Aan de Vincentiusvereniging was uiteraard ook de tamboer- en naaischool verboden die van 1852 tot 

1868 bestond. Deze stond onder directie van Johan Wilhelmus Theling, een uit Hannover afkomstige 
winkelier en koopman, als gevolg die tevens honorair lid was van in de Vincentiusvereniging.87 Over wie er 
daadwerkelijk lesgaven op de tamboer- en naaischool zijn helaas geen bronnen bewaard gebleven, dus 
het helaas niet te achterhalen hoe deze personen in het netwerk pasten. Toen de tamboer- en naaischool 
in 1868 werden gesloten stapte Johan Wilhelmus Theling ook uit het verenigingsverband.88  
 

Vanuit de vereniging zelf ontstonden ook weer nieuwe initiatieven met een sterke katholieke tint. 
Zo werd de vereniging ‘tot nut en uitspanning’ opgericht. Later werd deze aangevuld door de toneelgroep 
‘Gerardus Magnus’. Het doel van deze verenigingen waren het ‘toonen ook de katholieke godsdienst een 
zuiver en veredeld vermaak gedoogt’.89 De vereniging stelde hun pand, dat op de hoek van Papenstraat 
hoek en het oude Buiskens klooster lag (tegenwoordig theater Restaurant Bouwkunde en in 1853 door de 

                                                           
81 C. M. Hogenstijn, Broederenkerk, 56. 
82 Henk Slechte, Henk Nalis, e.a., Geschiedenis van Deventer, I: 259-274. 
83 L. J. van der Heijden, Een tocht door de Eeuwen, 48-51. 
84 Ibidem, 50-51. 
85 Ben Daeter, Vincentiusvereniging Bergen op Zoom, 30.  
86 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
87 NL-DvHCO, ID 1414, inv.nr.2579. 
88 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
89 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0930, Vereniging van H. Vincentius van Paulo, inv.nr. 53. 
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vereniging gekocht), beschikbaar voor de toneelgroep. De tamboereer-of naaischool zat overigens ook in 
dit gebouw gevestigd. In oktober 1869 verkocht men het pand in de Papenstraat en kocht men een pand 
in de Noorderbergstraat dat meer ruimt bood. Op 25 januari 1870 werd het nieuwe pand als 
verenigingsgebouw ingewijd. Tijdgenoot spraken van dit pand ook wel als "centrum van alles wat katholiek 
was".90 
 
 Hoewel de bevolking van Deventer zich in de eerste helft van de 19de eeuw flink uitbreidde, bleef 
het een relatief kleine stad die tot het opheffen van de Vestingswet in 1874 nog vast zou zitten tussen de 
middeleeuwse stadsmuren en de 16de- en 17de-eeuwse vestingwerken. Daarnaast was Deventer dus een 
overwegend protestantse stad, waarin slechts grofweg twintig procent van de totale bevolking katholiek 
was. De leden leefden dus op loopafstand van elkaar en vormde een hechte gemeenschap met de 
Broederenkerk (en tot 1855 ook de kerk in de Nieuwstraat) als centrale plek van geloofsbeoefening. Veel 
van de Vincentianen waren actief betrokken in het kerkbestuur van de lokale parochie en hadden te taak 
van kerkmeester. Ze zetten zich daarbij ook actief in voor hun gemeenschap. De vereniging had een directe 
band met de parochie in de vorm van de kapelaans die in de vereniging zaten, maar hun invloed lijkt 
redelijk beperkt te zijn geweest. De leden van de vereniging brachten zelf ook weer vele nieuwe katholieke 
initiatieven voort, zoals de toneelgroep ‘Gerardus Magnus’ en de aan de Vincentiusvereniging verbonden 
naai- en tamboerschool, waarmee het gebouw van de Vincentiusvereniging bekend stond als het centrum 
van het katholicisme in Deventer. Nu we een beeld hebben van het katholieke leven in Deventer zullen we 
ons in het laatste hoofdstuk richten op de sociale banden tussen de verschillende leden van de 
Vincentiusvereniging.  
  

                                                           
90 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1194, Kleine aanwinsten Atlas, inv.nr. 10_FK3_3 (Geraapleegd via 
www.stadsarchiefdeventer.nl). 
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HOOFDSTUK 4: Sociale en publieke banden tussen leden 
 
Nu we de biografische aspecten en de verschillende contexten behandeld hebben kunnen we ons richten 
op de sociale banden die de leden hadden. In dit hoofdstuk zal daarom de focus liggen op de sociale 
banden die tussen de leden bestonden en met instellingen buiten de Vincentiusvereniging om. Was er 
binnen de vereniging alleen sprake van een werkrelatie of waren er ook andere sociale en publieke relaties 
tussen de verschillende leden? Ten eerste zal er gekeken worden of er sprake was van vriendschappelijke 
banden tussen de leden. Vervolgens zal er aandacht geschonken worden aan de familie- en 
huwelijksbanden binnen de vereniging. Tot slot zal gekeken worden of men zakelijk en beroepsmatig aan 
elkaar verbonden was.    
 

Een vraag die we ons kunnen stellen is of de relaties tussen de verschillende leden zich beperkte 
tot een puur zakelijke relatie die zich binnen de vereniging uitte of dat er ook sprake was van sociaal 
contact buiten de vereniging. In het geval van Johannes Poelhekke en Antonius van der Lande kunnen we 
met vrij grote mate van zekerheid zeggen dat ze ook een vriendschappelijke band hadden buiten de 
vereniging om. In 1855 reisden ze samen naar de wereldtentoonstelling in Parijs. Zoals eerder behandeld 
Kreeg van der Lande aan het einde van 1854, na het overlijden van zijn vader, de fabriek Noory en van der 
Lande in handen. De wereldtentoonstelling was de plek om op de hoogte blijven van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen. Van der Lande hield een reisverslag tijdens zijn de reis bij. Het paar vertrok 
op 23 juni richting Parijs. Naast de tententoonstelling bezocht het paar, als echte vrome katholieken, 
verschillende kathedralen in de plaatsen die men onderweg aan deed. Zo bezochten ze tijdens de 
terugweg van hun reis naar de wereldtentoonstelling op 4 juli de toen nog onvoltooide Dom van Keulen.91 
Ondanks het feit dat het bouwwerk niet af was het een indrukwekkende verschijning.  
 
 Sommige leden hadden naast een vriendschappelijke band zelfs nog een veel directere familiare 
band. Zo was de in hoofdstuk 2 behandelde Antonius Christianus Liesker niet het enigste lid van de familie 
Liesker die deel uit maakte van de Vincentiusvereniging in de periode van 1851 tot 1876. Op 11 mei 1858 
sloot ook zijn zoon Christianus Liesker zich aan bij de vereniging. In 1865 sloot ook zijn drie jaar oudere 
zoon David Liesker zich bij de vereniging aan. Deze zou in 1870 zelfs in het bestuur van de Vereniging 
komen als magazijnmeester.92  Naast directe afstamming in de vorm van kinderen waren veel van de leden 
van de Vincentius ook sterk met elkaar verbonden doormiddel van huwelijken Zo ook werd eerder al 
vermeld dat Franciskus Antonius te Riele hoogstwaarschijnlijk al verloofd was tegen de tijd dat hij tot de 
vereniging toetrad. Deze verloving is waarschijnlijk ook de reden geweest dat te Riele tot de vereniging is 
toegetreden. Hij trouwde namelijk op 23 februari, grofweg een maand na zijn toetreden tot de vereniging, 
met Josephina Maria Viseur.93 Zij was de zus van de oprichter en bestuurslid, Lambertus Josephus Viseur.94 
 
 Naast dat een huwelijk met een zus van een lid de toegang tot de vereniging mogelijk maakte, 
verbreedde de connecties van de Vincentiusvereniging blijkbaar ook de huwelijksmarkt van de leden. Het 
huwelijk dat Johannes Poelhekke met Dimphna Wilhelmina van Vree had kwam in 1848 ten einde toen ze 
kwam te overlijden. In 1861 hertrouwde Poelhekke echter met Johanna Theresia Diekhof, de zus van de 
Wilhelmus Johannes Diekhof die de penningmeester van de vereniging was. Samen met Johanna Theresia 

                                                           
91 Zie afbeelding 5 in de bijlagen.  
92 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 
93 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr. 11 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
94 Burgerlijke Stand Overijssel, ID 0123, akte.nr.  172 (geraadpleegd via www.wiewaswie.nl). 
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Diekhof Diekhoff kreeg Poelhekke overigens acht kinderen, waarmee zijn totale aantal kinderen op tien 
stond.95 
 

Naast vriendschappelijke en familiare banden lijkt er ook sprake te zijn geweest van zakelijke 
banden tussen de verschillende leden van de Vincentiusvereniging. Zo meldt ‘De Koerier’ in 1873 over de 
oprichting van de Deventer veenmaatschappij. Het doel van de maatschappij wordt als volgt beschreven: 
‘Het doel dezer vennootschap is het aankoopen van een zekere oppervlakte veen gelegen in de gemeente 
Emmen, provincie Drenthe … alsmede van dien aan te koopen grond zooveel mogelijk voordeel te 
trekken’.96 Ook worden verschillende personen genoemd die het genootschap hebben opgericht. Hierin 
komen ook Vencentianen terug. Zoals de fabrikant Antonius van der Lande en koopmannen Johannes 
Schräder.  De overige leden van de veenmaatschappij Gerrit Jan Mensen en Johannes waren geen lid van 
de vereniging, ze waren echter wel katholiek. Zo zat Gerrit Jan Mensen net als Antonius van der Lande in 
het kerkbestuur van de parochie.97 Kemps Tielemans was ook medeoprichter van de veenmaatschappij. 
Opvallend is dat ongeveer één jaar later, op 21 juli 1874, Tielemans ook lid werd van de 
Vincentiusvereniging. Hierbij werd hij voorgesteld door Johannes Schräder die dus ook oprichter was van 
de Deventer Veenmaatschappij, wat ook vrij opvallend is aangezien Schräder een werkend lid was en niet 
onderdeel uitmaakte van het bestuur. Dit is de enigste keer dat dit in de onderzochte periode voorkomt.98 

 
Ook buiten het katholieke verenigingsleven en de parochie waren er dus ook nog genoeg andere 

banden die de leden aan elkaar bonden. Ten eerste lijken er vriendschappelijke banden te zijn geweest, 
zoals het voorbeeld van de reis die Poelhekke en van der Lande gezamenlijk maakten illustreert. Ook 
familiare- en huwelijksbanden lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld in het netwerk rondom de 
Vincentiusvereniging van Deventer. Een huwelijk met een van de leden bood toegang tot de vereniging en 
daarnaast speelde de connecties mee die binnen de vereniging werden gemaakt, zoals het voorbeeld van 
Johannes Poelhekke en Johanna Viseur illustreert, bij het kiezen van een huwelijkspartner. Tot slot zien 
we dat ook zakelijk betrekkingen tussen de leden een rol speelde in het vormen van een netwerk en het 
werven van nieuwe leden.  
  

                                                           
95 <https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schroder/I2251.php> [geraadpleegd op 23-4-2017]. 
96 Deventer Dagblad, 1873-06-14, p. 3 (geraadpleegd via www.stadsarchiefdeventer.nl). 
97 L. J. van der Heijden, Een tocht door de Eeuwen, 56.  
98 NL-DvHCO, ID 0930, inv.nr. 56. 

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-schroder/I2251.php
http://www.stadsarchiefdeventer.nl/
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Conclusie:  
 
Terugkijkend had de Vincentiusvereniging in de eerste 25 jaar van zijn bestaan heel wat uitgevoerd. 
Hoewel niet alle activiteiten van de vereniging, zoals de werkverschaffing in naai- en breiwerk, een succes 
waren kon de vereniging tijdens het vieren van hun 25-jarig jubileum op 23 september 1876 met 
tevredenheid op hun werk terugkijken. In de periode van 1851 tot en met 1876 had de vereniging maar 
liefst 525 verschillende gezinnen bezocht tijdens hun armenbezoeken. Daarnaast had de vereniging een 
groot aantal goederen verstrekt waaronder 1922 paren klompen, 356 broeken en 298 rokken. Het was 
daarmee een belangrijke aanvulling op de bestaande katholieke diaconie. In totaal had de vereniging 48 
verschillende leden gehad, waarvan tijdens het jubileum in 1876 er nog achttien aanwezig waren. In totaal 
waren er vijf bestuursleden, zesentwintig werkende leden, vier honoraire leden en dertien kapelaans 
geweest. Niet alle ondernemingen waren een succes geweest, zoals de tamboer- en naaischool, maar 
alsnog konden de verschillende leden van de Vincentiusvereniging en hun weldoeners dus met 
tevredenheid op de 25-jarige periode terugkijken 
 

Van de vereniging kon dus lang niet iedereen lid worden. Dit is mede te danken aan de structuur en 
regelementen die de vereniging voorschreef. De meest duidelijke eisen waaraan een lid van de vereniging 
moest voldoen waren dat men als men lid wilde worden men een katholieke moest zijn en een man moest 
zijn. Financiële draagkracht en maatschappelijke afkomst speelden echter ook een rol. Zo werd er 
verwacht dat je als lid financieel bijdroeg aan de vereniging en tijd maakte om deel te nemen aan de 
activiteiten van de vereniging. Als aspirant-lid moest men voldoen aan de eisen die door de leden van het 
bestuur werden gesteld. De Vincentiusvereniging representeerde dus ook niet een doorsnede van de 
bevolking van de stad Deventer.  
  
 Dat de leden van de vereniging niet de doorsnee burgers van Deventer waren zien we ook als we 
kijken naar de verschillende beroepen van de leden van de Vincenciusvereniging. Zij kwamen uit het milieu 
van de middenklasse en dat wordt ook weerspiegeld in hun beroepen. Vooral koopmannen en winkeliers 
lijken sterk vertegenwoordigd te zijn in de onderzochte casus. De vereniging lijkt niet van invloed te zijn 
geweest op de carrières van de verschillende onderzochte personen. Wanneer men lid werd van de 
vereniging had men meestal al een baan en die behield men vrijwel altijd hun gehele leven. De vereniging 
was dus geen opstap naar een betere functie of carrière.  
 

Aangezien de Vincentiusvereniging een sterk katholieke vereniging was is het ook vanzelfsprekend dat 
dit een belangrijk aanknopingspunt was in het oprichten en lid worden van de vereniging. Hoewel de 
bevolking van Deventer zichuitbreidde in de eerste helft van de 19de eeuw bleef het een relatief kleine stad 
die tot het opheffen van de Vestingswet in 1874 nog vast zou zitten tussen de middeleeuwse stadsmuren 
en de 16de- en 17de-eeuwse vestingwerken. De leden leefden dus op loopafstand van elkaar en vormde 
een hechte gemeenschap met de Broederenkerk (en tot 1855 ook de kerk in de Nieuwstraat) als centrale 
plek van geloofsbeoefening. Veel van de Vincentianen waren actief betrokken in het kerkbestuur van de 
lokale parochie en hadden te taak van kerkmeester en zetten zich daarbij ook actief in voor hun 
gemeenschap. Uit de Vincentiusvereniging zelf ontstonden ook weer een aantal nieuwe katholieke 
initiatieven. De vereniging kreeg daarmee al snel een centrale plek in de katholieke leefwereld van de stad. 
Naast de netwerken die door de parochie werden aangeboden waren er nog genoeg andere banden 
waarmee de vereniging een netwerk vormde. Zo waren er naast vriendschappelijke veel familiare- en 
huwelijksbanden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het vormen van banden tussen de 
verschillende leden. Tot slot zien we dat ook zakelijk betrekkingen tussen de leden een rol speelde in het 
vormen van een netwerk en het werven van nieuwe leden. 
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Kortom, de leden van de Vincenciusvereniging vestigde zich in de bestaande structuur van instellingen 

en verenigingen en deze samenhang bepaalde de ruimte die men kreeg om zich te ontplooien. Daarnaast 

was de Vincentiusvereniging in Deventer een netwerk van personen die zich onderling verbonden door 

een overeenkomstige maatschappelijke positie en een vergelijkbare levensstijl die vorm kreeg binnen de 

gegoede burgerij. Daarnaast speelde publieke banden een belangrijke rol, dat is terug te zien in de 

verschillende familiare relaties tussen de leden en de gemeenschappelijk lidmaatschap van onder andere 

het kerkbestuur en verenigingen. Het netwerk van de Vincentiusvereniging in Deventer sluit daarmee dus 

redelijk aan bij het algemene beeld dat in de literatuur naar voren komt. Het gaat om een groep die de 

middenklasse representeerde en verbonden was door bestaande en nieuwe verenigingsverbanden en 

sociale en publieke banden. 

 In tegenstelling tot de leden die in de Status Quaestionis behandelde tekst van Peter Nissen werden 

besproken, is er bij de onderzochte casus in Deventer geen sterke band terug te vinden op het gebied van 

politieke ideologie. De leden van conferentie in Deventer schreven niet, in tegenstelling tot hun 

Maastrichtse confrères, katholiek-liberale stukken in hun lokale krant. Van uitingen van andere politieke 

overtuigingen zijn tijdens het onderzoek geen voorbeelden langs gekomen. De enige persoon die hier de 

uitzondering op vormt is het honoraire lid Antonius Vos de Wael. Echter zou hij pas enkele jaren later, 

nadat hij uit Deventer was vetrokken, de landelijke politiek ingaan. Het is dus maar de vraag in hoeverre 

zijn politieke visies tijdens zijn jaren in Deventer aansloten bij de katholiek-liberale visie. Of zijn politieke 

visie een doorslaggevende factor vormde bij het zich aansluiten bij de beweging is dus niet met zekerheid 

te bevestigen.  

In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar de verschillende leden van de Vincentiusvereniging in 

Deventer, wie zij waren en hoe zij bijeenkwamen om de Vincentiusvereniging vorm te geven. Naast het 

onderzoek wat voor deze scriptie is verricht, is er overigens nog veel ruimte voor onderzoek naar de 

Vincentiusvereniging. In deze scriptie is vooral ingegaan op de mensen die deel uitmaakte van de 

vereniging zelf en het omliggende netwerk, maar met een vrij compleet archief en een redelijk beperkt 

corpus aan wetenschappelijke publicaties is er zeker nog ruimte voor toekomstig onderzoek. Vooral de 

kort aan bod gekomen armenbezoeken met de bijbehorende registers zullen de moeite waard zijn om 

verder te bestuderen, aangezien ze een uniek inzicht geven in de levens van de lagere klassen in 19de-

eeuws Nederland. Opvallend is ook de migratieachtergrond van enkele leden die vertegenwoordigd zijn 

binnen de vereniging. Zo hebben de leden Stratmann, Theling en Schmeink een achtergrond uit de Duitse 

gebieden en komt het lid Schräder oorspronkelijk uit het Twentse achterland. Dit (of vergelijkbaar) 

onderzoek kan in de toekomst dus mogelijk ook worden ingezet bij bijvoorbeeld onderzoek naar 

migratiepatronen in 19de-eeuws Nederland. Kortom, er dus nog genoeg onderzoek te doen naar een op 

het eerste gezicht klein onderwerp als de Vincentiusvereniging en met deze scriptie is gepoogd daar een 

nuttige bijdrage aan te leveren.  
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Bijlagen en afbeeldingen: 
Bijlage 1: 

  

Bijlage 2: 
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Afbeelding 1: portret van J. Poelhekke 

  

 

Afbeelding 2: graanopslag bij de meelfabriek van Noury en van der Lande. 
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Afbeelding 3: gezicht op Deventer met de IJssel op de voorgrond gemaakt door de oprichter A. van 't zandt. 

 

 

Afbeelding 4: foto van het honoraire lid A.F. Vos de Wael. 
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Afbeelding 5: De dom van Keulen in zijn onvoltooide toestand (circa 1855). 
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