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Als jongeling
al gedreven
door grote
compassie

Armenzorg Louis Blankenberg, filantroop

Amsterdam was in de negentiende eeuw
een stad in verval. Het genootschap
Liefdadigheid naar Vermogen uit 1871
probeerde daar wat aan te doen. De toen
18-jarige Louis Blankenberg was de grote
inspirator van het genootschap.

Voor sociaalliberale
jongeren was verzekeren
een vorm van
verantwoordelijk leven

huizen tot hofjes voor ouden van dagen. 
De religieuze regentencolleges wilden niets

weten van bemoeienis van buitenaf, maar
moesten na 1860 door geldzorgen taken afstaan
aan de gemeentelijke armenzorg. Volgens Blan-
kenberg was de hulpverlening van de overheid
slechts toereikend om mensen niet te laten ster-
ven. Met LNV wilde hij de oorzaken van armoe-
de aanpakken, door verheffing en het bevorde-
ren van de eigen verantwoordelijkheid. De
hulpverlening was persoonlijk, vrijwillige huis-
bezoekers hielpen maximaal vijf arme gezin-
nen, ook om bedrog te voorkomen. 

In 1872 begon Blankenberg als jongste bedien-
de bij het Onderling Levensverzekering-
Genootschap. Hij schopte het daar tot adjunct-
directeur en in 1883 werd hij directeur van de Al-
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Onderweg naar het
kantoor van le-
vensverzekerings-
maatschappij La
Populaire in de Pa-
rijse binnenstad
begaf zijn hart het.
Drie dagen later,
op vrijdag 9 de-
cember 1927, werd

Louis Blankenberg (Amsterdam, 1852) gecre-
meerd op begraafplaats Père Lachaise. De Ne-
derlandse ambassadeur, John Loudon, was
‘verhinderd’, maar er waren bloemen en kran-
sen uit Amsterdam. Van familie en vrienden,
van De Vrije Gemeente, van de Nederlandsche
Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid
en van het genootschap Liefdadigheid naar Ver-
mogen (LNV), dat Blankenberg in 1871 op 18-ja-
rige leeftijd had opgericht.  

Lappendeken van instellingen
In hun boek Liefdadigheid naar Vermogen dui-
ken Maarten van der Linde en Ties Limperg in
leven en werk van de grote inspirator achter het
Amsterdamse genootschap. De jonge Blanken-
berg zag in Amsterdam de verpaupering en de
armoede, maar was ook getuige van de particu-
liere aanleg van de eerste waterleiding en het
Vondelpark. En hij raakte onder de indruk van
arts, ondernemer en bankier Samuel Sarphati
(1863-1866), de man achter het Paleis voor
Volksvlijt, de eerste stedelijke vuilnisophaal-
dienst en een broodfabriek. 

De Amsterdamse armenzorg was toen nog een
lappendeken, beheerst door religieuze instel-
lingen. Katholieken, hervormden, joden, gere-
formeerden, remonstranten, doopsgezinden,
lutheranen en Waals-hervormden hadden allen
hun eigen armenzorginstellingen. Van wees-

→ Niet gedateerde foto van Louis Blankenberg,
een van de oprichters van de vereniging
Liefdadigheid naar Vermogen. 


