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Zorg voor soldaat
en ‘bezetene’
Elisabeth Strouven
(1600-1661) is naamgever
van de stichting. Wie was
deze vrouw en hoe is de
stichting tot stand gekomen?

S

choenmakersdochter Elisabeth Strouven sticht in
1628 een ‘verpleeghuis’
voor zieken, volledig gerund door vrouwen. Zelf verpleegt ze op dat moment een ‘bezetene’, Catharina genaamd. Historici vermoeden dat daarin wellicht de reden ligt voor het stichten van de orde die de Zusters
van de Calvariënberg komt te heten. Strouven verzorgt ook soldaten en Spaanse krijgsgevangen,
iets wat haar niet overal in dank
wordt afgenomen. Ze overlijdt
aan borstkanker en nierstenen.
De stichting Elisabeth Strouven
wordt opgericht in 1963 door het
Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, rechtsvoorganger van
Vivre en nu Envida. Het Armbestuur, opgezet in 1854, bekommert zich om zieke, oude, gehandicapte en arme inwoners van
Maastricht. De nieuwe stichting
komt er door invoering van de
Algemene Bijstandswet, waarmee wordt vastgelegd dat ieder-

een die niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, steun krijgt
van de overheid en niet langer
via burgerlijke en parochiële besturen. Het maakt het Burgerlijk
Armbestuur in feite overbodig.
Na overleg tussen Rijk, gemeenten en de landelijke armbesturen
wordt besloten dat de armbesturen die zijn opgericht vóór 1912,
een deel van hun vermogen mogen behouden voor inzet op sociaal vlak. In Maastricht wordt
tien miljoen gulden gereserveerd
om steun te kunnen geven aan
activiteiten binnen Maastricht.
Geld dat wordt ondergebracht in
de stichting, die geleid wordt
door het algemeen bestuur van
het Burgerlijk Armbestuur.
Op 1 januari 1997 worden de banden tussen de gemeente en het
armbestuur doorgeknipt, waardoor er meer afstand ontstaat. In
een convenant worden wel nog
de doelen van de stichting gewaarborgd. In 2005 wijzigt de
naam van Burgerlijk Armbestuur in Vivre, recent ook alweer
omgevormd tot Envida. De stichting Elisabeth Strouven en de
stichting Envida vormen twee
autonome rechtspersonen, al bestaat er nog altijd bestuurlijke
verbondenheid tussen de twee.
Zo bekleden enkele bestuurders
van Envida ook bestuursfuncties
bij de stichting Elisabeth Strouven.

Inwoners van het Godshuis van het Armbestuur (circa 1895–1900).

