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Wijna n d T h o o m e s *

Vagebonden, bedelaars, dieven en landlopers
Bedelarij en landloperij in de provincie Utrecht in de 17de en 18de eeuw
Inleiding
Altijd zijn er mensen onderweg geweest. Velen
hadden een doel dat zij met hun (voet)reis
wilden bereiken. Anderen zwierven echter
door stad en platteland in de hoop elders aan
leeftocht te kunnen komen. Vooral als ze in
groepen rondtrokken en niet voor diefstal en
bedreiging terugdeinsden, riepen ze onder de
bewoners van de dorpen en het platteland
angst op en werd van hen ernstige overlast
ondervonden. Dat was niet alleen in de 17de
en 18de eeuw zo; in feite roepen zwervers en
daklozen ook in deze tijd nog vaak angst en
weerzin op. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de overheid zich genoodzaakt zag deze van
‘schoijen en dieverijen’ levende mensen te arresteren en te straffen.
Wie waren deze mensen, waar kwamen ze
vandaan, hoe oud waren ze en welke misdaden
begingen ze? Een tweetal hoofdbronnen is voor
het beantwoorden van die vragen beschikbaar.
Allereerst hebben de Utrechtse Staten tussen
het einde van de 16de eeuw en het begin
van de 19de eeuw een aantal keren Placaten
aengaande de Vagabonden, Bedelaars, dieven en
landlopers uitgevaardigd, waarin straffen tegen
hen werden vastgesteld. Wie er gestraft werden
en welke straf hen werd opgelegd door het Hof
van Utrecht vinden we in de zogenaamde criminele sententies, vonnissen uitgesproken tussen
1530 en 1811 en genoteerd in dertien registers.1

De Plakkaten en ordonnanties
Het eerste plakkaat uit 1596
Het eerste in het Archief van de Staten en dat
van het Hof aanwezige plakkaat tegen de landloperij na het begin van de opstand tegen de
Spaanse Koning Philips II draagt als datum 29
januari 1596.2 Het wordt uitgevaardigd door de
Staten van Utrecht namens Maurits, prins van
Oranje, en sinds 1585 stadhouder van Holland,
Zeeland en het Sticht. Staten en Stadhouder
constateren dat in het Sticht ‘de Ingesetenen
grotelijcx worden beschadigt. Ende in meerdere
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angst en vrese staen door de groote menichte
van dieverijen’.
In dit eerste plakkaat wordt allereerst bevolen
dat mannen en vrouwen ‘die gaan bedelen
offte agter Lande lopen in Steden ook ten platten Lande’ binnen twee dagen na de publicatie dienen ‘te vertrecken uijt den Lande van
Utrecht’. Als ze echter duidelijk maken dat zij
met arbeid of ambacht de kost kunnen winnen
en kunnen verklaren ‘wie sij zijn, van waer sij
sijn, ende waeromme dat sij hier gecomen zijn,
wat haer Handelinge is’ dan mogen ze enkele
dagen blijven en duidelijk maken, dat zij zich
van werk kunnen voorzien.
Dan blijven de echte bedelaars over, die voor
de eerste keer opgepakt ‘in de gevanckhuijs
gegeeselt’ zullen worden. Voor de tweede keer
in hechtenis genomen, zullen ze in het openbaar gegeseld worden en verbannen. Worden
ze voor de derde keer opgepakt dan moeten
ze worden veroordeeld tot openbare geseling,
brandmerking en verbanning. Niet duidelijk is
of de zwervers zich door deze straffen werkelijk
lieten afschrikken. Eenmaal buiten het Sticht
wachtten in de andere provincies immers dezelfde straffen en overtreding van de ban komt
dan ook veelvuldig voor.
Nog minder heeft men op met de ‘de heijdenen, Egiptenaars ofte diergelijcke landlopers’
die ‘voor de eerste reijse openbaarlijck gegeeselt
ende uijt de Lande van Utrecht gebannen’ worden. Worden ze opnieuw in het Sticht aangetroffen dan worden ze tevens ‘gebrantteeckent
ende op galghe uijt voors. Lande gebannen’.
De zwaarste straffen vallen die landlopers
ten deel die niet alleen hebben gestolen maar
bovendien in ‘huijsen, winckelen, schuijren,
schepen, schuijten of andere’ hebben ingebroken. Zij zullen gestraft worden ‘metter coorde
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Utrechts Monumentenfonds, woont in Culemborg
en verricht historisch onderzoek in het KrommeRijngebied.
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De eerste bladzijde van het plakkaat van 1596

sulcx datter de doot nae volcht’, dus ter dood
gebracht door ophanging. Diezelfde straf mogen
dieven van ‘beeste ofte tzij paerden, runderen,
schapen ofte verkens’ verwachten.
Voor de helers van gestolen goederen geldt dat
die goederen worden ‘ingenomen’. Bovendien
wacht hen de eerste keer geseling.
Indien vagebonden ‘geen sufficante redenen
van hare en wandel’ kunnen geven ‘sullen
deselve ter torture geleyt ende naer aard van
der saecke gestraft worden’. Uit de vonnissen
die aan landlopers worden gewezen, blijkt echter nergens dat de pijnbank werd ingezet om
een bekentenis af te dwingen. In de vonnissen
wordt telkens vermeld dat de bekentenissen
‘buijten pijn en banden van ijser’ zijn verkregen.
Enige terughoudendheid met de bestraffing
wordt getoond voor diegenen ‘hier te Lande
geboren die swack ende onbequam zijn om
te wercken’. Die zullen worden teruggebracht
naar de plaatsen waar ze vandaan komen. Maar
dan moeten ze daar ook blijven, want anders
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riskeren ze de eerste keer ‘geset te worden op
water ende Broodt’ en als dat niet helpt zal geseling, brandmerking en verbanning volgen.
Dat geldt ook voor kinderen die nog naar
school gaan of bezig zijn een ambacht te leren,
en die ‘haer kost met wercken niet conden
verdienen’. Als zij gaan bedelen zullen die ‘out
zijnde boven de acht jaren worden geset te
water ende broodt’.
Op welke manieren ‘zwervers’ probeerden hun
kost te verdienen, blijkt uit een artikel (en de
opsomming is te mooi om die hier achterwege
te laten in de oorspronkelijke woorden) waarin
‘ketelboeters, Sulpher priemers, Cuijpers,
Schoenlappers, Kramers, Stoelenwinders
of matters, Schoorsteen- veegers, leprosen,
quacksalvers, Deecken- en rattenkruijt verkopers, Messen en ScheereSlijpers, liedjeszangers,
Speelmannen, Goochelaars, omlopers met
kijkkasten, ende diergelijke hoe die zouden
mogen wezen ofte worden genoemd nogte in
de Steden nog ten platten lande mogen gaan
bedelen, nog te ook ten platten Lande hunne
neering ofte handwerk exerceeren, ten ware
eenige derzelve binnen de Steeden ofte Dorpen
van den Lande van Utrecht woonden’ en dan
daarvoor schriftelijk toestemming hebben
gekregen. Later (voor het eerst treffen we die
bepaling aan in het plakkaat uit 1763) wordt
tevens bepaald dat zij die ‘boeken of brieven
voor afgebrande of vervallen kerken, huijzen
en wooningen of voor Geregten, gemeenten of
particuliere personen onderstaan te collecteren
ofte bedelen’ eveneens zullen worden gestraft
zoals dat voor de vagebonden geldt.
De latere plakkaten
De inhoud van het plakkaat van 29 januari
1596 zal voor de aanvullende plakkaten, die zo
om de vijftig à zestig jaren worden uitgevaardigd, model staan. Veel formuleringen worden
woordelijk of met kleine aanpassingen overgenomen.
Verantwoordelijk voor het arresteren van de
vagebonden waren in de eerste plaats de schouten van de gerechten. Omdat er in die tijd geen
politieapparaat bestond, moesten deze daarbij
door de bevolking geassisteerd worden. De
burgers die hielpen deze boosdoeners gevangen
te nemen, kregen als waardering een oudschild
(twee gulden en twee stuivers). Bovendien
zouden zij die een vagebond hadden verwond
straffeloos blijven, zelfs indien de gewonde
daaraan overleed. Dat is in die tijd geen onge-

bruikelijke regeling; ook in andere plakkaten
worden vergoedingen beloofd en wordt doodslag niet strafbaar gesteld. Eenmaal gevangen
genomen, worden de vagebonden opgesloten
in Huis Hasenberch in Utrecht.
Niettemin werd regelmatig bij de vernieuwing
van de plakkaten - zoals in dat van 12 juli
1649 - bevolen meer te doen ‘tot suijveringe
van ’t platte Landt, hun Quartieren dickwijls
visiteren, alle Vagabonden ende Bedelaers
opvatten’.3 Bovendien wordt hen opgelegd
regelmatig over hun bevindingen aan de Staten
rapport uit te brengen. Van die schriftelijke verklaringen zijn er maar enkele overgeleverd en
die geven de indruk dat er nergens vagebonden
te vinden zijn.
Verband met de plakkaten tegen landlopers
houdt het plakkaat uit september 1635 waarbij
het venten met manufacturen door uitheemse
marskramers wordt verboden.4 Die marskramers zijn afkomstig ‘uit de lande ende steden
van Cleve, Münster ende Luyck als oock uijt
de Landen ende plaetsen buijten de Gerechte
van Utrecht’ en komen met schuiten, wagens
en kramen ‘met soorten van wolle ofte laekenen ofte andere manufacturen van Sijde ofte
Sajette’. Dat wordt hun verboden wegens de
concurrentie met de inheemse ambachtslieden
‘dewelcke is tot sulcke slappichheijt ende verminderinge quamen te vervallen datter veel van
soodanige persoonen geraeckten tot
extreme armoede’. De straf bestaat uit verbeurdverklaring van de goederen en een geldboete
van twintig dubbele gouden Nederlandse rijders.
In maart 1688 proberen de Staten ook mensen
die bedelaars en landlopers aalmoezen geven of
anderszins helpen te laten straffen. De Staten
vragen vervolgens aan het Provinciale Hof
advies maar dat oordeelt dat ‘soodanige ordre
voor desen inde beslote steden wel gearresteert is geweest maar bevonden seer difficiel
te sijn omme te worden gepractiseert ende ter
executie gesteld. T welck ten platten Lande nog
meer difficultij soude comen te ontmoeten’. De
Staten zien daarop af van het invoeren van het
plakkaat.5
Rond 1700 worden nauwelijks nog zwervers
ingesloten op Hasenberch en berecht door het
Hof. In februari 1707 voelen de Staten zich
dan ook gedwongen opnieuw aan te dringen
op het optreden tegen de in groepen lopende
bedelaars.6 Ze constateren in deze ordonnantie
dat ‘veele gelicentieerde en andere moedwillige
Soldaten, Lantlopers, Vagebonden, Bedelaers,
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onder de naem van Heijdenen, Egiptenaren
ofte andersints haer verstouten van andere
quartieren herwaerts aen te komen, voornamentlijck ten Platten Lande, ende aldaer in seer
grooten getaele bij den anderen vergaderen,
ende van d’eene plaetse naer de andere troupsgewijse passeren ende onderwegen ofte daer zij
blijven leggen, veel moedwilligheden dieverijen
ende publijcq geweld bedrijven ende dat zij
dickmaels met Schiet- ofte Sijd-geweer gewapent sijnde de Huijsluijden allerhande overlast
doen, haer dreijgen te sallen Brand-stichten
ende de selve op die wijse Geld, Eten, Drinken
ende andere saecken afdwingen, waer jegens
ten hoogsten noodig wesende dat ten spoedigste werde voorsien’.
In deze ordonnantie worden de straffen strenger: Vrouwen worden voor de eerste maal
gegeseld en verbannen, voor de tweede maal
gegeseld en gebrandmerkt en voor de derde
maal ter dood gebracht. Mannen zullen al
worden opgehangen als ze voor de tweede keer
worden opgepakt.
Opvallend is het voorschrift ‘dat het brandmerk
in reguard aan de soogenaamde heijdenen en
Egiptenaren te apploceren, sal worden verandert en dat daarop sal worden gestelt een kruijs
swaert’.
En telkens weer blijken de gezagsdragers zich
toch niet actief in te zetten voor het oppakken
van de zwervers. Zo voelen de Staten zich in januari 1725 opnieuw genoodzaakt de plakkaten
tegen de landlopers in herinnering te brengen.7
Als in april 1763 het plakkaat nogmaals wordt
vernieuwd, wordt bepaald dat aan die zwervers
‘tzij mans of vrouws’, die ter plaatse zijn gekomen om ‘met arbeiden ofte met hun ambagt de kost
te winnen’, wordt toegestaan met schriftelijke
toestemming van de bevoegde functionnarissen ten hoogste drie dagen te blijven.8 Dat lijkt
enige verzachting van de strafbaarheid van het
rondtrekken in te houden. Lukt het hen niet ter
plaatse werk te vinden dan mogen ze vertrekken mits ze zich in de volgende plaats opnieuw
melden.
Opmerkelijk is de nieuwe bepaling dat alle
kosters ‘na voorgaande klokkeslag op den
tweede Zondag van hierna te noemen maanden
(januari, april, juli en oktober) des morgens na
de predicatie of als er geen kerk is door den Gerechtsbode aldaer voor het Gerechtshuijs’ een
belangrijk deel van het plakkaat ‘voor te lesen
voor welke oplezing de koster of Gerechtsbode
door den Gerechte telkens zal worden geloond’.
het kromme-rijngebied



In dit plakkaat wordt verwezen naar een vier
jaar eerder uitgevaardigd plakkaat waarin
uitvoerige regels worden vastgesteld voor het
vangen van de ‘doodslagers, dieven, Straetschenders en Brandstigters’ door niet alleen de
dienaren van justitie en de schouten en andere
functionarissen van de gerechten, maar ook
door particulieren.8 Daarbij wordt een premie
beloofd van (maar liefst) de voor die tijd grote
som van 200 guldens aan iedereen, die aan de
gevangenneming bijdroeg.

De vagebonden

te gaan. Soms zullen zwervers bij de arrestatie
uit noodweer zijn gedood. Bovendien zwierven
er mensen rond, die alleen maar aalmoezen
vroegen en die dan kennelijk mochten rekenen
op het medelijden van de plattelanders en van
de kerken (zoals blijkt uit de weinige bewaard
gebleven diaconieregisters, zie de tabel). De
Staten hebben geen kans gezien aan dat mededogen een einde te maken. En tenslotte zullen
er zwervers zijn geweest die, hoewel ook dat
verboden was, met hun handel zijn rondgegaan of die hebben getracht een ambacht uit te
oefenen

In de vorige paragraaf werden aan de hand
van de plakkaten de straffen beschreven die
landlopers en bedelaars konden verwachten als
ze werden opgepakt. Bedacht moet wel worden
dat niet alle zwervers en bedelaars met justitie
in aanraking kwamen. In de eerste plaats, zoals
uit de plakkaten is gebleken, zijn de functionarissen van de Staten en van de Gerechten
niet altijd even ijverig geweest in het gevangen
nemen van de vagebonden. Ze moeten daar
regelmatig zelfs met geldelijke beloningen toe
worden aangespoord. Verder moet bedacht
worden dat in deze eeuwen een politioneel opsporingsapparaat ontbrak. Ook gewone burgers
werden gemaand zo mogelijk tot arrestatie over

Maar wie waren nu die landlopers en bedelaars,
waar kwamen ze vandaan, hoe oud waren ze
en wat misdreven ze nog meer?
Daartoe zijn de vonnissen uit de jaren 16101620 en 1710-1720 doorgenomen. Voor deze
twee tijdvakken is gekozen omdat toen veel
vonnissen zijn gewezen en in beide periodes
bovendien nagenoeg evenveel (rond de 60). De
resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven
in bijlage 1.
Hierna volgen enkele algemene conclusies. In
de vonnissen uit de periode 1610-1620 worden
geen leeftijden genoemd. Daarover is alleen iets
bekend uit de jaren 1710-1720. Bijna 60% was
toen 20 tot 40 jaar oud was.

Verstrekte aalmoezen door Diaconie kerk ’t Waal, januari-april 1710
dag/maand
2 januari
24 januari
30 januari
9 februari
15 februari
18 februari
4 maart
5 maart
15 maart
23 maart
29 maart
31 maart
5 april
7 april
15 april
17 april
21 april

persoon
passant
passant
twee soldatevrouwen
een man met twee soldatevrouwen
soldatevrouw
een arm man
twee soldaatsvrouwen
een man met kennis van Dominie
een soldaatsvrouw
twee soldatevrouwen
een soldatenvrouw met kennis van Dominie
een siek man
twee vrouwe
twee passanten
een passant
een soldaat met een kint
een soldatevrouw

Bron: Diaconieregister Hervormde Gemeente ´t Waal.10
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bedrag
2 stuivers
2 stuivers
3 stuivers
15 stuivers
2 stuivers
3 stuivers
3 stuivers
1 gulden 12 stuivers
2 stuivers
3 stuivers
6 stuivers
3 stuivers
2 stuivers
4 stuivers
2 stuivers
2 stuivers
2 stuivers

Vooral in de eerste periode was het aantal
gevonniste ‘buitenlanders’ naar verhouding
groot (bijna 60%). In 1610 waren de Spaanse
troepen wel uit de Republiek verdreven maar
daarbuiten woedde de oorlog voort. Bovendien
begon in 1618 de dertigjarige Duitse oorlog. In
de jaren 1710-1720 is het aantal ‘buitenlanders’ veel beperkter (30%), hoewel ook aan
het begin van de 18de eeuw in heel Europa
oorlogen werden gevoerd. Bijna de helft van
de veroordeelden was afkomstig uit het Sticht
en de aangrenzende provincies Holland en
Zeeland.
Bij verdere uitwerking van de gegevens blijkt
dat er in beide tijdvakken een oververtegenwoordiging van stedelingen was. Van de 84 gevonniste ‘Nederlanders’ (51 + 33 ) waren er in
1710-1720 54 uit de steden afkomstig. Op het
platteland was armoede ook voor grote aantallen mensen altijd aanwezig maar toch minder
ernstig dan in de steden, omdat men gemakkelijker in eigen onderhoud kon voorzien en men
elkaar kende en daardoor bereid was elkaar zo
nodig te steunen.
Bij vergelijking van het aantal gepleegde
delicten en de daarover uitgesproken veroordelingen blijkt, uiteraard, dat allen wegens
landlopen werden veroordeeld. In bijna alle
gevallen wordt na uitvoering van de straf tot
verbanning, meestal ‘ten ewigen dage uijt de
Stad, de Steden en de Lande van Utrecht, Holland, Zeeland en West-Vriesland’ overgegaan.
Dat betekent overigens niet dat men daarna
niet meer terugkwam, ondanks de dan te verwachten strengere straffen, gelet op het aantal
gevallen waarin de verbanning gebroken werd.
Een vaak voorkomend delict vormde diefstal.
Ook bij de strafvaststelling werd vaak meer dan
één straf opgelegd (bijvoorbeeld geseling in
combinatie met verbanning). Enkele duidelijke verschillen bij de straffen vallen op: in
de jaren 1710-1720 wordt geseling of strenge
geseling bijna tweemaal zoveel toegepast als
100 jaar eerder. Bovendien werd in tien tot
vijftien gevallen tot brandmerking overgegaan
bij recidivisten. Veel vaker werd ook toezien bij
de strafuitvoering opgelegd (‘met roeden om
de hals de Justitie te aanschouwen’). Dit betreft
voornamelijk. kinderen beneden de zestien
jaar als ‘pedagogische maatregel’, maar wellicht
toch ook omdat men kinderen deze strenge
straf niet wilde laten ondergaan.
In de jaren 1710-1720 gaat men vaker over tot
plaatsing voor één of meer jaren in het tucht44 | 4 | 2 0 1 0 

De eerste bladzijde van het plakkaat van 1707

huis van de stad Utrecht. De doodstraf (door
ophanging of wurging) wordt opgelegd wanneer naast het landlopen ernstiger delicten zijn
gepleegd.
Op 12 juni 1613 wordt over Joost van Sulen
van Kortrijk, die ook schuldig is aan diefstal,
bedreiging en geweldpleging de doodstraf uitgesproken. Op 21 maart 1618 overkomt dat de
twee vagebonden Jeuriaen Laurensz van Hamburg en Jan Petersz van Stavoren, die tevens
schuldig waren aan diefstal, inbraak en banbreuk. Henrick Thymansz van Wulster wordt
op 20 februari 1619 (wegens diefstal, inbraak
en banbreuk) veroordeeld tot de doodstraf door
ophanging.
Honderd jaar later overkomt dat drie landlopers. Wegens moord vonnist het Hof op 5 maart
1718 de doodstraf door ophanging tegen Pieter
Hendrikse, op 11 juni 1711 tegen Jan Claassen
en op 25 november 1713 tegen Johannes Janssen (in beide laatste gevallen wurging wegens
brandstichting).
het kromme-rijngebied



Om meer inzicht te krijgen in hun manier om
aan de kost te komen, zijn de vonnissen uit
1710-1720 van hen die geen grote delicten
pleegden, nader onderzocht. Daaruit blijkt dat
maar enkelen veroordeeld werden wegens
bedelen alleen; met daarbij hooguit het leven in
concubinaat. Meestal was er meer aan de hand.
In een aantal gevallen is sprake van diefstal, zij
het dat het in onze ogen gaat om het zich toeëigenen van kleine zaken als een kledingstuk of
veldvruchten. Daarnaast leidden waarzeggerij,
kwakzalverij en het zingen van liedjes tot een
veroordeling.
Het belangrijkste delict is echter het rondtrekken in groepen van zogenaamde ‘Heijdenen
en egiptenaren’ (het is voor mij de vraag of het
hier gaat om zigeuners, gelet op hun geboorteplaatsen) gepaard aan insluiping, diefstal,
bedreiging en mishandeling. Het is begrijpelijk
dat ‘de goede ingesetenen’ het als zeer bedrei-

1610-1620

1. Leeftijden
jonger dan 20 jaar		
20 tot 40 jaar		
ouder dan 40 jaar		
Totaal		
		
2. Geboorteplaatsen
Utrecht, Holland, Zeeland
25
rest van het land
20
Buitenland
57
Totaal
102
		
3. Delicten		
aantal veroordeelden
102
Landlopen
102
Diefstal
28
Bedreiging
3
Banbreuk
19
Inbraak
7
moord en doodslag
1
geweldpleging
7
		
4. Vonnissen		
Totaal
102
Verbanning
93
Geseling
45
Brandmerking
16
te pronk stellen
3
Tuchthuis
2
ophanging of wurging
4
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1710-1720

20
67
29
116

51
33
32
116

116
116
31
5
25
1
2
1

116
103
86
12
33
14
3

gend ervoeren als een groep van zo’n dertig tot
veertig mannen, vrouwen en kinderen op hun
erf kwam en hen dwong onder dreigen met
brandstichting tot het afgeven van voedsel en
het bieden van onderdak. Zeker ’s winters zal
dat het geval zijn geweest als het - als er geen
licht van de maan was - aardeduister moet zijn
geweest.
Een keuze uit de vonnissen, gewezen over
landlopers (en dan nog in het bijzonder wanneer het delict plaatsvond in het Kromme-Rijngebied) is in bijlage 2 te vinden.

Conclusie
De algemene conclusie lijkt te zijn dat het
merendeel van de landlopers, om in hun
nooddruft te kunnen voorzien, volstond met
bedelen. Deze bedelaars werden meestal niet
opgepakt en voor het Hof gebracht. Het beeld
dat uit de vonnissen naar voren komt, is dat de
meeste landlopers al heel lang op deze manier
in hun kost probeerden te voorzien en zelfs
wellicht nooit iets anders hadden gedaan. Hun
vaak schilderachtige bijnamen, zoals Mary
Pierlala, de grote vrouw met de klompen, Pannewitje en Toon met de korte voeten, wijzen in
diezelfde richting.

In 1619 is in Utrecht (in navolging van steden als Leiden en Gouda) in een gedeelte
van het Nicolaasklooster aan de Wijde
Doelen een tuchthuis gereedkomen. ‘Het
tuchthuis is ingesteld tot beteringe van
leven te brengen, die verkeert zijn, ende tot
kennisse van hare fouten’ niet om ‘te dienen
tot enige gevangenisse’. Van 1617 tot 1632
worden 28 personen tot tuchthuisstraf
veroordeeld; daarna volgen jaren waarin
het (provinciale) Hof deze straf niet meer
uitspreekt. Maar van 1683 tot 1811 veroordeelt het Hof 291 personen tot één of meer
jaren tuchthuis.11

Bijlage 1
Vergelijking vonnissen met als eerste
delict landloperij
Zie de tabel hiernaast.

Bijlage 2
Enige vonnissen (in samenvatting)
Drie vrouwen, Cathijn Peters, afkomstig uit Anhalt, 15 jaar, Grietje van Wageningen, 30 jaar,
en Jannetje Griselle uit Hamburg, 20 jaar, worden in april 1700 opgepakt in Houten omdat
ze in ‘seeckere huijsman huijs’ enige ‘kalckkoenen’ hebben gestolen. De eigenaar van de
kalkoenen weet ze echter te achtervolgen in
zijn poging om de kalkoenen terug te krijgen.
Daarbij vallen harde woorden en de vrouwen
dreigen terug te komen ‘seggend het huijs sal
ick in brand steecken’.
Grietje en Cathijn worden in het openbaar op
het schavot gegeseld terwijl Jannetje ‘met de
strop om de hals’ wordt gebrandmerkt. En uiteraard worden ze alle drie vervolgens verbannen uit het Sticht.
In juli 1712 wordt Marrij Jans van Beeck,
alias Marij Pierlala, oud 36 jaar en geboren te
Vleuten veelvuldig stelen ten laste gelegd. Zij
heeft van jongs af aan een ongebonden leven
geleid samen met andere dieven, landlopers en
vagebonden en zij is ‘voor dergelijke delicten
van tijt tot tijt gestraft’ met tuchthuis, openbare geseling en eeuwige verbanning, maar
desondanks heeft ze ‘daerinne stoutelijck
gecontinueerd’. Nog iedere dag loopt ze met
drie onechte kinderen, die ze bij verscheidene
mannen heeft gekregen, te bedelen en is daarmee voor hen een slecht voorbeeld. Nu heeft
ze ‘met deselve kinderen in het Waal geloopen
in ’t geselschap van kleijne Piet alsmede twee
andere manschpersonen Hendrick en Johannes
gebroeders van Groningen, met welk tuijgt sij
aan seeckere huijs is geweest en gebedelt heeft,
in welck huijs in de volgende nacht huijsbraack
is gedaan en daaruijt goederen gestolen zijn’.
De gestolen waar (zes tinnen lepels, een tinnen
kan en zilveren knopen) weten ze te verkopen
en ‘daer aff (zij) haar portie genoten heeft alsmede van de ses gestolen hembden tot Vijanen
verkocht’.
Het is de vraag of het Hof er veel van verwacht
heeft, maar het vonnist met opnieuw strenge
geseling en verbanning.
Er zwerven ook hele troepen bedelaars op het
Stichtse platteland. Enkele leden van zo’n troep
komen in februari 1713 voor het Hof. Het zijn
Daldy IJsbrands, 30 jaar geboren te Nijmegen,
Laurijne Jans, 50 jaar geboren in Hoog Elten,
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Dina Wilhelmusse 20 jaar geboren te Deventer
en Willem Helmusse 55 jaar geboren te Lier. Zij
hebben onder de naam van Heidenen ‘gesondts
lichaams als omme troupsgewijs – sonder voor
haar selfs onderhoud eenige handwerk off ambacht te willen leeren – loopen schoijen, troggelen ende vagabonderen gelijck sij van jongs
aff aan gedaan hebben ‘. Bovendien blijken ze
deel uit te maken van ‘een troup van omtrent
30 personen soo mans, vrouwen als kinderen
(die) hunne quartieren betrocken hebben op
het territoir deser Lande occuperende de schueren van de goede opgesetenen aldaar, daar
innen vuren stokende ende grote schrick brengende onder de eijgenaars ende gebueren van
dien, dat sij met geseijde troupinne verscheijde
malen hebben vernacht ende daer beneffens
bij een huijsman gelopen om speck en vlees
te willen hebben, oock de torff gestolen die sy
gebrand hebben waardoor het gehele platten
Lande in gedurige allarm en vreese gehouden
wort’. Uiteraard worden allen verbannen.
Daldy IJsbrand wordt bovendien gegeseld en
Willem Helmusse gegeseld en gebrandmerkt.
Van jongs af aan hebben Koudele alias Pannewitje, 25 jaar oud en geboren te Zaandam,
Aquile Jans, 22 jaar en geboren te Goor en
Lanskroone Willemzen, 30 jaar geboren te
Doesburg, lopen bedelen op het platteland. Van
Landkroone wordt in het vonnis van juli 1719
geschreven dat hij om gepleegde ‘dieverije als
in Franckfürt en Deuvenaken’ is gegeseld en
gebrandmerkt. En Aquile: ‘voorleden Zondag
en Maandagh in Overlangbroek ten huijse
van seeckere huijsman uijt de schaapstal heeft
gestolen een mes met een silveren hegt en een
paar schoenen met twee silveren gespen’. Zij
moet te pronk staan terwijl de beide andere
vrouwen worden gegeseld. Daarna worden ook
zij voor altijd verbannen.
Dirk Stam, afkomstig uit het land van Kleef
en 25 jaar oud, is geen onbekende van justitie
en al menigmaal gestraft en verbannen. Hij
pleegt regelmatig ‘uijt backhuijsen en Schueren
hoenders’ te stelen ‘gelijck laats omtrent Bunnik’. Dit keer nam hij niet alleen kippen mee,
maar ook nog enige andere goederen. Het Hof
veroordeelt hem op 20 april 1726 tot strenge
geseling waarna hij voor 6 jaar in het Tuchthuis
wordt opgesloten ‘om met sijne handen de cost
te winnen’. Na afloop van die zes jaar zal hij
voor eeuwig worden verbannen.
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Mechteld Neu, afkomstig uit Issen, is 50 jaar als
ze in Odijk eind 1731 aan het stelen slaat. Eerst
steelt ze daar op 23 december uit een wagenschuur ‘een blauwe schorteldoek, die daar te
droogen hong’ en met de opbrengst daarvan
‘aenstonds naer gewoonte aan Jenever verdronken’. Maar op ‘Korsdag naemiddag even
voor de kercktijt’ neemt ze een Psalmboek van
de lessenaar van de koster. Die betrapt haar
echter op heterdaad en ze treft het slecht want

schout en gerechtsbode zijn snel ter plaatse.
Met vloeken en scheldwoorden probeert ze
zich tegen de arrestatie te verzetten, maar dat
lukt niet en ze wordt als gewoonlijk op het
Huis Hasenberch in Utrecht opgesloten. Op 5
januari 1732 wordt ze veroordeeld tot openbare
geseling op het schavot, waarna ze 3 jaar in
het Tuchthuis moet doorbrengen. Daarna volgt
uiteraard verbanning.

Noten
Een uitgebreidere versie van dit artikel
is te bestellen bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht
in Wijk bij Duurstede tegen betaling
van € 10.
1 De criminele sententies zijn aanwezig in Het Utrechts Archief (HUA), Hof
van Utrecht, 99-1-13. Op deze vonnissen is een index gemaakt, terwijl ze
inmiddels ook digitaal (onder ‘criminele
sententies’) beschikbaar zijn, dankzij de
Werkgroep Criminele Sententies van
de afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging, die daar
vijf jaar intensief aan werkte.
Het Hof van Utrecht werd op 23 maart
1530 door keizer Karel V ingesteld.
Zijn rechtsmacht strekte zich uit over
de stad Montfoort en het platteland
van het Sticht, met uitzondering van
de Hoge Heerlijkheden. Het bezat
de hoge jurisdictie en mocht dus ook
lijfstraffen toepassen. De Stadhouder
zat in naam het Hof voor en benoemde
sinds 1583 drie raden uit de drie
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standen in de Staten van Utrecht (de
adel, de steden en de geestelijkheid).
De rechters waren allen geschoold
tot jurist op universitair niveau maar
behoorden, begrijpelijkerwijs, tot de
rijke meestal stedelijke bovenlaag van
de bevolking. De plattelandsgerechten
mochten alleen recht spreken in zaken
van geringe betekenis waarbij alleen
boeten werden opgelegd.
De Staten zijn in deze eeuwen het
bevoegde wettelijke gezag. De door
hen vastgestelde plakkaten hebben
dus kracht van wet.
2 HUA, Staten van Utrecht, 354-1,
folio 23 en volgende (vergadering 29
januari 1596) en Hof van Utrecht, 29-3,
folio 913-920v.
3 HUA, Staten van Utrecht, 354-7, 12
juli 1649.
4 Plakkaat van 22 september 1635,
HUA, Hof van Utrecht, 29-5, folio 238242. Dit plakkaat wordt in 1687 nog
eens opnieuw vastgesteld bij resolutie
van Gedeputeerde Staten (4 november 1687), HUA, Staten van Utrecht,

264-92.
5 HUA, Staten van Utrecht, 232-42,
Resoluties Staten van 10 januari en 8
maart 1688, HUA, Hof van Utrecht, 9-6,
folio 347; het origineel van het advies
is bewaard gebleven in de klad-notulen van de Staten van 8 maart 1688,
maar het ‘wedergezonden’ plakkaat is
daarbij niet aangetroffen.
6 Ordonnantie van 10 februari 1707,
HUA, Staten van Utrecht, 232-55.
7 Resolutie Gedeputeerde Statent
van 6 januari 1725, HUA, Staten van
Utrecht, 264-130.
8 Plakkaat 13 april 1763, HUA, Staten
van Utrecht, 234-97, vergadering 3
maart 1763 en Hof van Utrecht, 29-11,
folio 175v-187.
9 Plakkaat 7 Juni 1759, HUA, Hof van
Utrecht, 29-11, folio 82-88.
10 HUA, Hervormde Gemeente
’t Waal, 90.
11 A. Hellema, A, ‘De stichting en
inrichting van het Utrechtse tuchthuis’.
Jaarboekje Oud-Utrecht, 1926, 136153.

Wil Sc h ac k m a n n *

Landbouwkoloniën als armoedebestrijding
Maatschappij van Weldadigheid zendt armen uit het Kromme-Rijngebied
naar Zuidwest-Drenthe
Bij het woord ‘kolonie’ denk je aan een ver land aan de andere kant van de aardbol. Maar vanaf
1818 trekken ‘kolonisten’ uit het gebied tussen Rijn en Lek ook naar zuidwest-Drenthe. Met financiële steun van beter gesitueerde streekgenoten proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen in
landbouwkoloniën als Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Over een open-het-dorpactie, een ‘vent met een jas aan’, ‘opbeuren’ uit ‘zedelijke verbastering’, te water en te brood.

Pure armoede
Het is pure armoede in het Koninkrijk der
Nederlanden anno 1818. In sommige steden
kan de helft van de bevolking niet zelf in haar
onderhoud voorzien. De beter gesitueerden
moeten de kassen van diaconieën en parochies spekken om de armen door regelmatige soepbedelingen in leven te houden. En
dan nog worden ze op straat of aan de deur
onophoudelijk lastig gevallen met de vraag om
een aalmoes of om een betaald karweitje. En...
honger en armoede leiden ook tot een toename
van de kleine criminaliteit, er wordt wel eens
een dienstmeid de gevulde boodschappentas uit
handen gerukt.
Op het platteland is het soms zelfs angstaanjagend. Wie een beetje afgelegen woont moet
niet raar opkijken als er na zonsondergang op
de deur gebonsd wordt. Buiten staat een onguur groepje mannen, vrouwen en kinderen,
die voedsel, geld of onderdak voor de nacht in
de schuur verlangen. Als je aarzelt dreigen ze
met brandstichting, de meeste boeren zwichten
dan.
Kortom, er moet wat gebeuren. Op 1 april
1818 wordt de Maatschappij van Weldadigheid
opgericht. Het bestuur wordt gevormd door
twaalf vooraanstaande Nederlanders met aan
het hoofd als voor het leven benoemde voorzitter prins Frederik, de jongste zoon van koning
Willem I. Zij vragen de burgers die zich dat
kunnen veroorloven om een stuiver per week
opzij te leggen. Het zo gevormde kapitaal kan
benut worden voor ‘het aanleggen eener fabricerende en landbouwende Kolonie van armen
op onze nog onbebouwde heidevelden’. Daar
kan die armen geleerd worden de eigen kost te
verdienen. De initiatiefnemers verwachten veel
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response gezien het ‘algemeen erkend weldadig
karakter onzer natie’ en dat blijkt te kloppen.
Deze allereerste ´Open het Dorp’-actie in ons
land slaat geweldig aan.
In Wijk bij Duurstede loopt het niet meteen
storm, augustus 1818 zijn er twaalf contribuanten, in oktober komen er nog zeven bij.1 De
Maatschappij doet een oproep om in elke stad
en ieder dorp een ‘subcommissie van weldadigheid’ op te richten om de contributies te innen
en alvast armen te selecteren die naar Drenthe
gestuurd kunnen worden. Op 18 juli 1818
komt bij de landelijke leiding bericht binnen
dat ook de ‘subcommissie van weldadigheid
Wijck bij Duurstede’ haar werkzaamheden is
begonnen, daarmee behorend tot de eerste
vijftien subcommissies in ons land.
Ook andere plaatsen in het Kromme-Rijngebied hebben contribuanten en subcommissies,
maar die zijn niet helemaal zelfstandig. De
Maatschappij wil niet met elke subcommissie
in elk gehucht of elke vlek afzonderlijk corresponderen - niet onterecht, want binnen
anderhalf jaar zijn er over de 700 (!) subcommissies van weldadigheid – en daarom zijn er
arrondissementen gevormd rondom steden met
een ‘regtbank van eersten aanleg’.2 De meeste
subcommissies uit plaatsen tussen Rijn en Lek
vallen onder het arrondissement Amersfoort.
De respons verschilt nogal. In bijvoorbeeld

*Wil Schackmann (1951) is boek- en scenarioschrijver. Sinds een tiental jaren bestudeert hij het archief
van de Maatschappij van Weldadigheid en schreef
daarover tal van publicaties, waaronder het boek
De proefkolonie in 2006.
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De proefkolonie vanaf de Vledderweg, op een gravure uit circa 1825 getekend door H.P. Oosterhuis en gegraveerd door D. Sluijter

Bunnik en Tull en ‘t Waal is er niemand gevonden die mee wil doen, in plaatsen als Sterkenburg met vier contribuanten, Langbroek met
vijf, Houten met zes, Schalkwijk en Odijk met
beide zeven, gaat het al beter en er is sprake
van enthousiasme voor het initiatief in Cothen
met 23 en Werkhoven met 21 contribuanten.
Al wordt bij die laatste plaats gemeld: ‘Wegens
deze gemeente wordt nader rapport ingewagt,
alzoo volgens de laatste berigten de meeste
leeden over 1819 weigeren te kontinueeren.’ Te
Werkhoven had men het blijkbaar opgevat als
een eenmalige gift.3

Proefkolonie
Landelijk zijn er binnen enkele maanden
14.000 contribuanten en de landelijke leiding
besluit meteen door te pakken. Ze weet dat
het ‘algemeen erkend weldadig karakter onzer
natie’ een zaak van korte adem is: we willen
best geven, maar dan willen we ook resultaat
zien. Nog in 1818 wordt in de buurt van Vledder een eerste proefkolonie opgezet, 52 hoeves
met elk een lapje land eromheen, voortaan
bekend onder de naam Frederiksoord.
Wijk bij Duurstede wordt uitgenodigd om een
van die eerste huisjes te vullen. Zij doorzoekt
het bewonersbestand op verarmde gezinnen
10
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die dat willen en komt terecht bij ‘het huisgezin
van Sarus van Rhee bestaande in het geheel uit
5 personen, zijne huisvrouw is genaamd Elizabeth Storij, hebbende 3 kinderen waar onder
één jongen van 6 jaar, en 2 meisjes één van
3 jaren en één van 4 maanden.’ 4
Volgens de voordracht van de subcommissie
Wijk bij Duurstede is de man des huizes 38 jaar
- dat is niet waar, hij is in 1776 te Wijk geboren dus een stukje in de 40, maar de subcommissie weet dat in principe alleen kolonisten
onder de 40 in aanmerking komen en smokkelt
een paar jaar – en hij ‘verstaat behalven het
wagenmaken en verwen ook het werk van den
landbouw’. En zijn echtgenote ‘verstaat het
spinwerk zoo wij geïnformeerd zijn zeer wel’.
De voordracht wordt geaccepteerd en eind
oktober vertrekt het gezin.
Het Nederlandse wegennet is die dagen abominabel, de reis gaat geheel per boot en voert via
Utrecht, waar de plaatselijke subcommissie hen
onderdak en voedsel verschaft, naar Amsterdam. In een kazerne aan de Utrechtsepoort
worden ze opgevangen en ontmoeten ze hun
nieuwe dorpsgenoten. Op dinsdagavond 3 november gaan ze aan boord van het beurtschip
dat de geregelde nachtelijke verbinding onderhoudt met het aan de andere kant van de Zuiderzee gelegen Blokzijl. Ze maken de oversteek

samen met kolonistengezinnen uit Nijmegen,
Tiel, Vlaardingen, Gouda, Weesp, Axel en Tholen. In Blokzijl stappen ze de volgende dag over
op een platbodem die hen door het Steenwijker Diep voert. Als ze geluk hebben staat er op
twee uur van Blokzijl, bij de ondiepte van Muggenbeet, genoeg water. Anders moeten ze even
uitstappen om de boot lichter te maken.
Steenwijk is het eindstation van dit traject.
Daarvandaan is het nog twee uur op ossewagens over een ongelijk zandpad voor ze bij hun
nieuwe woonplaats zijn.
In een artikeltje in de Staatscourant maakt de
subcommissie van weldadigheid Wijk bij Duurstede enthousiast melding van het vertrek van
dit aan de armoede ontrukte gezin. En blijkbaar
leidt het tot meer steun, want het jaar erop telt
de stad over de 50 contribuanten.

Koloniale kleding
Het leuke is dat de Maatschappij van Weldadigheid vanaf de eerste dagen van haar bestaan
een geweldig goed archief heeft bijgehouden.
Dankzij dat archief kon ik in mijn boek De proefkolonie uit 2006 de gebeurtenissen op en rond
de kolonie bijna van dag tot dag volgen, en ook
op basis van die archiefgegevens heeft de Onstwedder landschapsschilder Geert Schreuder
een schildering van de proefkolonie gemaakt
(zie de afbeelding). Het archief berust in Assen
bij het Drents Archief en nakomelingen van
kolonisten hebben een goede kans daar saillante details uit het leven van hun voorouders
te vinden. Zie verder onderaan dit artikel.
Dankzij dat archief weten we ook dat ze direct
bij aankomst in de kleren gestoken worden.

Impressie van de proefkolonie door Geert Schreuder
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Alle kolonisten lopen in blauwe, uniforme
kleding. Daar zitten twee gedachten achter. Als
mensen nette spulletje hebben, zullen ze zich
automatisch netjes gaan gedragen. Maar ook:
‘De desertie wordt door eene herkenbaare soort
van kleding moeijelijk gemaakt.’
De familie Van Rhee betrekt een nieuwgebouwde hoeve, onder van steen en boven
afgedekt met riet, waar enkele maanden later
een houten schuur tegenaan gebouwd wordt.
Het zijn eenvoudige huisjes, niet groot, maar
onvergelijkbaar beter dan de armenhuisvesting
in de steden. Wie heden ten dage door Frederiksoord loopt kan nog meerdere van die huisjes in hun oorspronkelijke staat zien. Nou ja,
als je het dubbelglas wegdenkt en de centrale
verwarming...
En prompt begint ook het werk, want het is
hier geen vakantiekamp. De bedoeling is dat
iedereen met zijn werk niet alleen de eigen kost
bij elkaar scharrelt maar ook de gedane investeringen terugverdient, zodat met dat oorspronkelijke geld volgende koloniën gesticht kunnen
Koloniale kleding voor mannen, vrouwen en kinderen

12
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worden. De man achter die ambitieuze plannen
is generaal-majoor Johannes van den Bosch.
Achtendertig jaar, een self-made man, weduwnaar, een charmeur, maar vooral een doener,
een aanpakker, een wervelwind: ‘Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder.’
Een lezeres van het boek noemt hem op haar
website ‘een negentiende-eeuwse variant op
wat we tegenwoordig een ADHD-er zouden
noemen’. Dat is misschien wel een beetje
waar. Maar de Volkskrant schreef: ‘Op de keper
beschouwd verdient die man een monument.’
En daar ben ik het ook mee eens: het ging niet
altijd fijntjes en doordacht maar Johannes van
den Bosch probeerde tenminste wat aan de
armoede te doen.
Mannen en jongens werken op het land, vier
à zes dagen in loondienst van de Maatschappij, de rest van de tijd op hun eigen landje.
Vrouwen en meisjes spinnen wol en vlas, welk
garen de Maatschappij van hen overkoopt. En...
dat gaat bij de familie Van Rhee niet zo geweldig. Als de kolonie-directeur eind december

een eerste evaluatie van de kolonistengezinnen maakt, schrijft hij; ‘Ook Wijk bij Duurstede
zond geen geschikt huisgezin’.
Half januari wordt een gezin door de kolonie-
directie gestraft omdat zij een brief met klachten over het koloniale bestaan hebben verstuurd. Dat heet kwaadaardige lasteringen, ze
krijgen een tijd huisarrest en men meldt: ‘Dit
voorbeeld zal zeer veel goeds uitwerken, ook
Wijk bij Duurstede mag zich hier spiegelen.’
En een paar dagen later: ‘Met uitzondering van
Rigagneau, van Rhee en Metz, gedragen de
kolonisten zich steeds wel, en werkzaam.’
Als in augustus 1819 alle kolonisten een koe
krijgen, schrijft de directeur: ‘De Haan, van
Rhee en de Vos verdienen door hun weinig oppassend gedrag, bijna niet in deze voorrechten
te delen, zij behoren ten minste de laatste te
zijn bij de verdeling. En over Van Rhee in het
bijzonder schrijft hij aan de landelijke commissie: ‘Ik heb reeds van den beginne af deze man
als zeer lui en weinig oppassend aan den Kommissie doorgegeven.’

Vent met een jas aan
Het is typerend voor Johannes van den Bosch
dat hij tegen die tijd het experiment van de
proefkolonie al als geslaagd heeft beoordeeld en
begonnen is met uitbreiding. Eerst worden vijftig hoeves bijgebouwd in Frederiksoord, daarna
volgen de kolonies Willemsoord en Wilhelmina
oord. Al met al komen er in enkele jaren zo’n
vierhonderd hoeves, met elk een lapje land,
gereed. Die drie plaatsen krijgen de aanduiding
‘de vrije koloniën’ als de Maatschappij vanaf
1822 ook grote gestichten gaat bouwen.
Eerst op de Ommerschans, een verlaten vesting
in de buurt van het Overijsselse Ommen, waar
een groot bedelaarsgesticht verrijst, daarna drie
etablissementen, op dat moment de grootste
gebouwen in ons land, in de buurtschap Veenhuizen. Ommerschans en Veenhuizen worden
aangeduid als de onvrije koloniën omdat de
meeste mensen er terecht komen na een veroordeling wegens bedelarij of landloperij. Maar
de termen ‘vrij’ en ‘onvrij’ dekken niet de hele
lading...
Saris van Rhee heeft er na een tijd Frederiksoord genoeg van. De directeur: ‘De Kolonist
van Rhee uit Wijk bij Duurstede verzoekt mij
met zijn huisgezin de kolonie te mogen verlaten. Hij zegt dat de veldarbeid hem te zwaar
valt, en dat hij zijn grond nimmer naar beho44 | 4 | 2 0 1 0 

Johannes van den Bosch

ren zal kunnen bewerken.’ Dat is volgens de
directeur onzin: ‘Hij is intusschen in de kracht
van zijn leven, en van een gezond en vrij sterk
gestel.’
Men denkt dat de voormalige wagenmaker zich
te goed voelt voor landarbeid. Als Johannes van
den Bosch later moppert over een andere kolonist, zal hij die omschrijven als ‘een vent met
een jas aan juist als van Rhee en even zo lui’.
Een jas is geen kledingstuk dat een eenvoudig
arbeider hoort te dragen. Doet hij dat toch, dan
heeft hij verbeelding en te weinig standsbesef.
Bij Van Rhee denkt men ook een verklaring
voor die verbeelding te hebben: ‘Zijne vrouw is
van zeer goede famille.’
Dat klopt. Volgens informatie die familie-onderzoekers mij verstrekt hebben waren leden van
de familie Storij o.a. schepen, burgemeester,
gemeente-secretaris, schoolmeester, richter,
predikant en zelfs admiraal.5 Hoe Johanna Wilhelmina Elizabeth Storij aan een type als Saris
van Rhee is gekomen is ook die familie-onderzoekers een raadsel.
Die gegoede familie heeft, meldt de directie,
‘beloofd zijne kinderen na zich nemen zullen,
waar door het hem (van Rhee) gemakkelijk
vallen zal voor zich en zijne vrouw de kost
te winnen.’ En daarom wil hij er weer weg.
Maar... hij mag niet weg.

Liever sterven dan werken
De term ‘vrije koloniën’ betekent dat je er
vrijwillig naar toe gaat. Maar er vrijwillig weer
uit is andere koek. Het heeft ermee te maken
dat de kolonisatie, in tegenwoordige termen,
het kromme-rijngebied
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budgettair-neutraal wil zijn. Wat je er in stopt
moet er ook weer uitkomen. Het leidend beginsel van de Maatschappij van Weldadigheid is artikel 10 van het reglement. ‘Het onderhoud dat
de armen verschaft wordt, zal alleen gegeven
worden in vergelding tot arbeid, en nimmer zal
men trachten dit oogmerk door liefdegiften te
bereiken.’
Ook kleding, voedsel, huisraad en gereedschap
die ze bij aankomst gekregen hebben, moeten ze door het werk van hun eigen handen
terugverdienen. Dat gebeurt door inhoudingen op het loon dat ze verdienen. Dat wordt
precies bijgehouden in een zakboekje, dat
bekend staat als ‘schulden- of memorieboekje’.
Zolang kolonisten de eerste verstrekkingen niet
terugbetaald hebben, hebben ze een schuld. En
bij aankomst op de kolonie hebben ze daar ook
voor getekend.
En dus wordt besloten ‘dat Van Ree vertrekken
kan, na zijn schulden betaald te hebben’. Waarop Johannes van den Bosch, die steeds vaker
in de kolonie is en er uiteindelijk ook gaat
wonen, schrijft: ‘Van Rhee kan zijne schulden
niet betalen, en dus de kolonie niet verlaten.
Wij zijn met dien onverbeterlijke luiaard zeer
14
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verlegen, die gevoelloos voor alle straf, minder de behoefte vreest dan de arbeid en door
voorgewende ziekten en toevallen zich aan de
bestaande wetten poogd te onttrekken.’
Want dat is de manier waarop Van Rhee zijn
chagrijn laat merken: omdat hij niet weg mag,
meldt hij zich ziek. En blijkens een brief van
Johannes van den Bosch van een tijdje later
houdt Van Rhee dat lang vol en legt hij daarbij
ook een verklaring af: ‘Van Rhee is een luijaard
die reeds zedert verscheiden weken te bed
legt en verklaard liever te willen sterven als
werken.’
Maar dat is niet eeuwig vol te houden en
enkele maanden later wordt vanuit de kolonie
gemeld: ‘‘De vrouw van van Rhee is vertrokken en van Rhee is haar gevolgd’. Vanuit
Meppel schrijft hij nog aan de directie dat die
binnenkort nader van hem zal horen. Maar er
zal nooit meer iets vernomen worden van het
eerste deserteursgezin uit de geschiedenis van
de koloniën, de ‘vent met een jas aan’ heeft de
kolonie voorgoed achter zich gelaten.

Raad van Policie
Op het enthousiasme van het thuisfront werkt
dit niet stimulerend. Het contribuantental
in Wijk bij Duurstede zakt tot een schamele
vijftien, en daar zal het de verdere eerste helft
van de negentiende eeuw ook niet overheen
komen. Overigens geldt dat verminderde draagvlak voor veel plaatsen. Van de in het arrondissement Amersfoort opgenomen plaatsen is
ook niet veel over, alleen Sterkenburg houdt
met twee contribuanten stug vol. Het heeft er
vermoedelijk mee te maken dat een deel van
Veenhuizen is bestemd voor weeskinderen, en
de verplaatsing van kinderen naar het verre
en barre Drenthe valt slecht bij de Nederlandse
bevolking en doet de reputatie van de Maatschappij geen goed.
Het kost de subcommissie Wijk bij Duurstede
bijna anderhalf jaar om na het debacle met Van
Rhee nieuwe kandidaten te vinden, maar dan
arriveert de 31-jarige Cornelis van Ooijen of
Oijen, met echtgenote Jannetje of Jannigje van
Eck. Hij is geboren in het Gelderse Rijswijk en
zij in Wijk bij Duurstede. Ze hebben twee zoons
en een dochter en op de kolonie worden nog
twee dochters en een zoon geboren.6 Het gezin
kan mooi dienen als illustratie voor het regime
44 | 4 | 2 0 1 0 

op de kolonie.
Dat regime is tamelijk draconisch. De armen
moeten worden ‘opgebeurd’ uit de staat van
‘zedelijke verbastering’ waar ze door hun
jarenlange armoede in terechtgekomen zijn.
Hen moeten behalve lust tot arbeid ook worden
bijgebracht zaken als spaarzaamheid, gehoorzaamheid en een onberispelijk zedelijk en
godsdienstig gedrag. En zindelijkheid in het
huishouden: ‘De wijkmeesters zijn gehouden
ten minsten om den anderen dag de gezamenlijke huisgezinnen te visiteren en te zorgen dat
in dezelve reinheid en betamelijkheid plaatsvinden.’
Om het gewenste gedrag af te dwingen zijn
er tuchtcolleges en daar krijgt het gezin Van
Oijen met enige regelmaat mee te maken. Van
jong tot oud. De zoons Evert en Cornelis zijn
respectievelijk zestien en veertien jaar oud als
ze samen met zeven andere jongens moeten
verschijnen voor de ‘Raad van Policie voor
de vrije koloniën’ op beschuldiging ‘van de
ontvreemding van knollen, van een tegen de
kolonie gelegen stuk gronds’.
Er valt voor hen helemaal niets te ontkennen
‘daar zij met het gestolene zijn aangehouden’.
Om precies te zijn wordt hun verweten ‘van
het kromme-rijngebied
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den 21 Sept ‘s avonds om 10 uuren elk met een
zak knollen op de weg in de Oost Vierde Parten
te zijn gegaan´. Dus de tuchtraad wil alleen nog
weten wie de ‘aanlegger’ van het gebeuren is.
Maar die kan niet ‘met eenige zeekerheid worden gevonden’.
Dan krijgen ze een preek. Oftewel de Raad
brengt ‘deze jongelieden het schandelijke van
hun misdrijf levendig onder het oog’. En zij
‘legt die van 16 jaar en daarboven op, plaatsing
in de strafkamers op de kolonie voor 5, en die
beneden dien ouderdom voor drie dagen, de
grootste helft te water en te brood.’

Ontvreemding
Vader Cornelis krijgt met voornoemde Raad te
maken als hij in 1829 te werk gesteld is in de
broodbakkerij op de kolonie. Samen met een
kolonist uit Bolsward en eentje uit Dordrecht.
Cornelis is geld schuldig aan de Bolswardenaar en lost dat op door twee mud rogge uit de
bakkerij te halen en die verkoopt de Bolswardenaar aan een bakker buiten de kolonie. De
Dordrechtenaar ziet het gebeuren en krijgt
twee gulden zwijggeld. Het wordt ontdekt, ze
moeten voor de Raad van Policie komen en
worden schuldig bevonden aan ‘ontvreemding
van hun toevertrouwde goederen’.
Eigenlijk hoort bij zo’n vergrijp een verbanning
van een paar jaar naar een speciaal opgerichte
strafkolonie voor kolonisten, gevestigd op
de wallen van dezelfde Ommerschans waar
ook het bedelaarsgesticht staat, maar de Raad
betracht clementie: ´1) Omdat zij door hun
ontslag uit de bakkerij reeds gevoelig gestraft
zijn, en 2) Wijl de talrijke huisgezinnen van
die beide zich anders bijzonder goed gedragen,
en het dus te bejammeren zoude zijn, dat de
vrouwen en kinderen, om den misstap hunner mannen en vaders, zoo zeer in dat ongeluk
zouden deelen.’
Je mag niet zomaar van de kolonie af. Als een
zoon of dochter wil uitvliegen moet een verlof
aangevraagd worden om ‘drie maanden op
proef te mogen dienen’. Dochter Alida Clara
doet dat in 1837 als ze achttien is, maar als ze
in 1842 weer terug wil, moet haar moeder daar
eerst toestemming voor vragen. ‘Vrouw van
Ooijen, verzoekende dat hare dochter Alida,
oud 24 jaren, welke door dienstbaarheid den
24e December 1837 uit de kolonien is ontslagen, wederom in de sterkte van het huisgezin
mag worden opgenomen daar zij thans buiten
16
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dienst is.’ Het wordt toegestaan omdat Alida
ziek is en omdat tegen die tijd vader Cornelis de
vijftig gepasseerd is en regelmatig ‘zwak en ziekelijk’ genoemd wordt, zodat het huishouden
wel wat extra werkkracht kan gebruiken.
Later dat jaar moet Cornelis een keer voorkomen op beschuldiging ‘het brood van zijn os’
aan derden verkocht te hebben. Hij komt zelf
niet opdagen, maar zijn vrouw verschijnt en
die verklaart dat ‘de tegen haar man ingebragte
beschuldiging onwaarheid is’. De Raad ‘twijfelt
echter hieraan daar den os den geheelen winter
in eenen slechten staat is geweest’. Dus zelfs de
gezondheidstoestand van het vee wordt in de
gaten gehouden. In aanmerking nemende de
ziekelijke toestand van Cornelis én het feit dat
zijn ‘kinderen niet in staat zijn de os te besturen’, wordt het beest hem ontnomen en aan
een andere kolonist gegeven.
En in 1845 gaat het helemaal fout.

Zekerheid van bestaan
Cornelis van Oijen staat ‘onder suspicie’ dat
hij tijdens het op zolder ‘verschieten’ van rogge
(het verleggen om het te laten luchten) rogge
achterhoudt, want de Amsterdamse kolonist
Van Weert had gezien dat er roggekorrels ‘uit
de zak van zijn buis’ vielen.
De onderbaas van deze katoenweverij heet
Bartholomeus Aars Knuppel en die rapporteert
het aan hogerhand en krijgt opdracht ‘van
Ooyen gade te slaan, t welk dan ook gebeurt is,
doordien Knuppel jemand zonder weten van
van Ooijen op de zolder, waar hij van Oijen
bezig was, en die door een sein te kennen
zoude geven als van Oijen rogge bij zich stak t
welk gebeurde.’
Cornelis wordt op heterdaad ‘geattrappeerd’.
Als hij zijn buis zak weer op de hoop moet
ledigen, probeert hij nog ‘met te zeggen, dat het
de eerste maal was’, maar dat gelooft helemaal
niemand.
‘De Raad genoegzaam overtuigd zijnde van het
misdrijf van van Oijen, daarbij tevens in aanmerking nemende, dat hij vroeger om diergelijke misdrijven is gestraft geworden, besluit: Het
huisgezin van Van Ooijen voor een onbepaalden tijd te verwijzen naar de Ommerschans.’
Daar gaat enige tijd overheen, want dat moet
de landelijke leiding sanctioneren en in die
tussentijd schrijft Wijk bij Duurstede of er misschien nog iets aan die verbanning te doen is,
maar dat helpt niets. Cornelis gelooft het wel.

Hij en zijn vrouw nemen op 15 maart 1845
de benen. Ze komen in de boeken als ‘gedeserteerd’. Op dat moment hebben ze nog vier
thuiswonende kinderen, en daarvan nemen ze
er slechts twee mee. Achter blijven de al even
genoemde Alida Clara, inmiddels 27, en de op
de kolonie geboren zoon Jan Everts van Oijen,
20 jaar.
Die twee worden ingedeeld bij andere koloniale
gezinnen. Alida bij de weduwe Verhoeks uit
Zaltbommel en Jan Everts bij de Goudse kolonist Raaphorst en dat is niet toevallig... want
nog in hetzelfde jaar trouwt Jan Everts met de
weduwe Verhoeks en Alida met een zoon van

Raaphorst. Allebei de stellen kiezen ervoor om
als kolonisten in de kolonie te blijven.
Die neiging om te blijven is ook wel begrijpelijk. Het mag er streng zijn en je wordt als
kolonist erg op je vingers gekeken, maar als je
daar tegen kunt, heeft het leven er vele voordelen. De koloniën zijn een plek waar goed voor
je kinderen gezorgd wordt - qua invoering van
de leerplicht liep de Maatschappij een eeuw
voor op de rest van het land -, waar de gezondheidszorg relatief goed is en vooral: waar je een
garantie hebt op werk en voedsel. Die zekerheid van bestaan was in de negentiende eeuw
nergens elders in ons land te krijgen.

Noten
Dit artikel is gebaseerd op het Archief
van de Maatschappij van Weldadigheid, dat zich bevindt bij het Drents
Archief in Assen (toegang 0186). Informatie over aantallen contribuanten
komt uit de inv.nrs 1104/1111, brieven
zoals de voordrachtsbrief van Van Rhee
uit de ingekomen post, inv.nrs 48-76,
de levensloop van vrije kolonisten valt
te volgen via de ‘stamboeken’ of bevolkingsregisters, inv.nrs. 1346-1363,
de geciteerde tuchtverslagen zijn uit
de inv.nrs. 1615 en 1616.
De bron van alle afbeeldingen bij het
artikel is de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord.
Voor meer informatie: er is een museum gewijd aan de landbouwkoloniën,
de Koloniehof te Frederiksoord, en in
een van de oorspronkelijke gestichten te Veenhuizen is heden ten dage
het Gevangenismuseum Veenhuizen
gevestigd.
Informatieve internetadressen: www.
drentsarchief.nl, www.mvwfrederiksoord.nl, www.dekoloniehof.nl,
www.schackmann.nl/proefkolonie.
Mensen die informatie zoeken over de
koloniale belevenissen van een voorvader kunnen hun vraag voorleggen aan
de auteur: wil@schackmann.nl.
1 De negentien Wijkse contribuanten in 1819 zijn: L. van Schaik, J. van
Doesburgh, G. de Ridder, H.B. van
de Coolwijk, N. van Bern, J. van
Lugtenburg, D. Bonebakker, L. de
Coole Azn, J. Sprecher de Bernegg,
J.H. Noordbeek, A. Sprecher de
Bernegg, H.J. van Mariënhoff, G. de
L’Orme, J. Smit Roeters, J. Perquin,
W.J. Helmcke, G. Heijmans, Jan Knijff

44 | 4 | 2 0 1 0 

en J. Wurster.
2 Rechtbank voor geringe zaken, vóór
de invoering van de huidige organisatie van rechtbanken (Kantongerecht,
Arondissementsrechtbank etc.).
3 Uit Werkhoven: H. Kennedij,
W. de Bruijn, A. van Rijn, A. Verkerk,
C. Vernooij, S. de Bruijn, W. Spaan,
D.M. Miedema, G. van Barneveld,
P. van Bennekom, C. van Leusden,
J. van de Geer, C. Vernooij, H. van
Es, J. van Schaijk, J. Dorresteijn,
C. Koot, de weduwe Van Oostrom,
J. van Rooijen, J. van Echtelt en M. van
Beek. Uit Odijk: E. Dorrestijn, N. van
Vulpen, de weduwe Van Vulpen, de
weduwe Van Weerd, D. Broekhuijzen,
F. Bouman, J. van Bommel, J.C. van
de Velde en H. de Vriendt. Uit Houten:
A. Lagerweij, E. Estoppeij, J.F. van
Engelen, H. van Hulsteijn en C.J. Fluijt.
Uit Sterkenburg: G.C.D. van en tot
Hardenbroek, de Douarière Van
Hardenbroek, Godin van Westrenen
en de Douarière Westrenen van
Sterkenburg. Uit Schalkwijk: B. van
der Pouw, Dk. de Ridder, F. de Ridder, J. de Ridder, G. de Ridder, B. de
Bruijn, F. de Seriere, Johann Nanning,
Jan Uitewaal, J.A. Rosenberg, Bastiaan
van der Worp, J. Spithoven en Herman
van Lil. Uit Cothen: R. van Eck, K. van
Hazendonk, K. Blaas, W. van Ginkel,
Jan de Bruijn, J. van Eck, W.H. Hajenius, A. Scherpenzeel, J. Spithoven,
H. Spaan, J. Spaan, de weduwe
J. Venooij, Js. Vernooij, de weduwe
B. van Bemmel, W. van der Horst,
F. Smorenburg, J. Daniels, K. van der
Horst, W. Verkerk, de weduwe Gt. Van
Leeuwen, H. van de Leemkolk, J. van
de Leemkolk en de weduwe C. van
de Leemkolk. Uit Nederlangbroek

tenslotte zijn de contribuanten: de
Freules Van Lijnden, C. van Lijnden,
G. van Geelkerken, Jan Mandersloot
en P.M. van Dolder geboren Batenburg (Drents Archief, Maatschappij van
Weldadigheid (186), inv.nr 1104).
4 Volgens de registers van de
Burgerlijke Stand was Sarus (of Saris)
van Rhee geboren in 1776 in Wijk bij
Duurstede, zoon van Hendrik van Rhee
en Teuntje van Ravesloot. In Wijk bij
Duurstede was hij wagenmaker van
beroep. Hij huwde Johanna Wilhelmina Elisabeth Story, afkomstig uit
Maasbommel. Het echtpaar had drie
kinderen: 1. Gerrit Hendrik (geb. ca.
1811); 2. Cornelia Anthonia (geb. ca.
1812); 3. (Joanna) Wilhelmina (geb.
Wijk bij Duurstede 1818).
5 Zie: J. Belonje, ‘Story’ in De Navorscher 89 (1940), 210-213.
6 Volgens de registers van de Burgerlijke Stand werd Cornelis van Ooijen
(of Oijen) geboren te Rijswijk (Geld.)
ca. 1790, zoon van Evert van Ooijen
en Sophia Keizer. Hij huwde te Wijk
bij Duurstede op 10-9-1814 met Jannetje van Eck, geb. 7-3-1791 te Wijk
bij Duurstede, dochter van Jacobus
van Eck en Alida (Aaltje) Hamersfelt
(Hamersveld). Het echtpaar had de
volgende kinderen: 1. Evert Jansen
(geb. 1815); 2. Cornelis (geb. 1816);
3. Alida Clara (geb. 1818); 4. Jannetje
(geb. 1828); 5. Jan Everts (geb. 1825).
In het Archief van de gemeente Wijk
bij Duurstede 1811-1851 bevindt zich
een dossiertje met stukken waarin de
omstandigheden van Cornelis van
Oijen en zijn gezin worden beschreven. RHCZOU, Archief van de Gemeente Wijk bij Duurstede 1811-1851
(2), 379.
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Houten kammen uit Romeins Vechten:
vondsten met een bijzonder verhaal
Inleiding

Karakteristieken van de kammen

Even ten westen van Utrecht en direct ten
zuiden van rijksweg A12 liggen in het vrije
veld de restanten van het bij velen bekende
Romeinse castellum Vechten. Zoals alle andere
castella in West-Nederland was ook het hulptroepenfort van Vechten direct aan de rivier
gelegen: pal ten noorden van het fort is een
verlande rivierbedding van de Kromme Rijn
vastgesteld. Toen deze bedding in het midden
van de jaren zeventig van de vorige eeuw bij
grondverzet voor verbreding van de rijksweg
A12 werd aangesneden, kwamen daarbij vele
bijzondere vondsten uit de Romeinse tijd aan
het daglicht die, bij het uitblijven van een
noodopgraving – een van de grootste vergissingen van de naoorlogse nationale professionele archeologie – vooral dankzij het werk van
amateur-archeologen van de ondergang zijn
gered. Van enkele van de meest spectaculaire
vondsten werd in Westerheem verslag gedaan
door Cor Kalee en Carol van Driel-Murray;
veel vondsten uit het omvangrijke corpus zijn
echter altijd ongepubliceerd gebleven. In deze
bijdrage beogen we een voor Nederland bijzondere collectie houten kammen uit Vechten
bekend te maken en de betekenis daarvan
voor onze reconstructies van het leven in de
soldatenbarakken van de Romeinse legerplaats
uit te vlooien.1

Uit Vechten zijn op dit moment meerdere
houten kammen bekend, negen uit de collectie Elberse en drie uit de collectie van het
Provinciaal Utrechts Genootschap, tegenwoordig deel uitmakend van de bestanden van het
Centraal Museum te Utrecht. Alle kammen zijn
van het voor de Romeinse tijd karakteristieke
H-vormige type met een significant grotere
lengte dan breedte, convexe uiteinden en
lensvormige doorsnede. Kenmerkend voor deze
tweezijdige kammen is dat aan beide zijden
van een middengreep een verschillend aantal
tanden is uitgezaagd, waardoor een grove en
fijne kam ontstond. Op de greep zijn dikwijls
twee groeflijnen zichtbaar die als hulplijnen
fungeerden bij het uitzagen van de tanden. De
kammen zijn, zoals vrijwel alle andere ons uit
het Romeinse rijk bekende houten exemplaren,
gemaakt van buxushout (buxus sempervirens),
een houtsoort met een dichte houtnerf die al
in de oudheid bekend stond om zijn resistentie
tegen splijten. Dankzij deze eigenschap bleef
tijdens de productiefase van de kam het verlies
van materiaal tot een minimum beperkt en
werd tijdens het gebruik veel kamleed voorkomen doordat zelden haren achter gebroken of
gespleten tanden bleven hangen.

* Dr A.M.J. Derks is als universitair docent verbonden aan het Archeologische Centrum van de
Vrije Universiteit te Amsterdam en gespecialiseerd
in de Romeinse tijd met als bijzondere interesse de
Latijnse epigrafie.
* Dr W.K. Vos werkt als Romeinse archeoloog bij
het adviesbureau Hazenberg Archeologie en heeft
als interessegebied de militaire installaties langs
de limes en het directe achterland, waaronder het
Kromme-Rijngebied.
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Typochronologie en representativiteit
Hoe bijzonder zijn deze vondsten en hoe passen zij in de geschiedenis van de kam? Uit de
prehistorie zijn houten kammen zeldzaam en
voor heel Europa op de vingers van één hand
te tellen; ze hebben bovendien altijd slechts één
rij tanden. Anderzijds kennen we uit de LaatRomeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen vele
voorbeelden, maar in deze perioden wordt voor
de productie van kammen uitsluitend gebruik
gemaakt van been of hertshoorn. Het gaat daarbij om zogeheten drielagenkammen, waarbij
de uit segmenten bestaande tandenrijen door
middel van twee dekplaten en ijzeren of bronzen nagels met elkaar werden verbonden. Qua

Ligging van de Romeinse legerplaats Vechten en de vindplaats van de houten kammen (ster) direct ten zuiden
van rijksweg A12. Als inzet de topografie rondom Romeins Vechten (naar Vos 2009, fig. 2.7) waarop - in donkergroen - naast twee restgeulen ook, parallel aan de A12, de oude loop van de Rijn is afgebeeld waar de kammen
zijn aangetroffen

vorm kan een onderscheid worden gemaakt
tussen driehoekige en dubbelzijdige kammen;
in de 4de en 5de eeuw komen deze typen naast
elkaar voor.2 In Nederland zijn dergelijke LaatRomeinse of Vroegmiddeleeuwse kammen uit
het Friese wierdengebied en uit Maastricht in
betrekkelijk grote aantallen bekend.3 Recente
inventarisaties maken daarentegen duidelijk
dat in de Romeinse Keizertijd de meeste kammen van buxushout moeten zijn geweest. Veelzeggend is ook dat de uit deze periode bekende
benen kammen4 qua vorm en productiewijze
perfect aansluiten bij onze uit één stuk vervaardigde houten kammen en in scherp contrast
staan met de samengestelde benen kammen
uit de Laat-Romeinse en Merovingische tijd.
Kammen waren vanaf de Romeinse tijd gemeengoed, maar in de Laat-Romeinse tijd vond
een ingrijpende omslag in materiaalgebruik en
productietechniek plaats.
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Aandacht voor houten voorwerpen
Hierboven stelden we dat houten kammen
in de Romeinse Keizertijd algemeen bekend
waren: hoe kan het dan dat zij in onze museale
bestanden nog altijd tamelijk zeldzaam zijn?
Toeval of een gebrek aan goede conserverings
condities spelen hierbij zeker een rol, maar
minstens zo belangrijk is de geringe aandacht
voor voorwerpen van hout.5 Het duidelijkst
blijkt dit wel uit de explosieve toename van
vondsten in regio’s waar zulke kammen recentelijk onderwerp van speciale studie waren.
Zo kon Emilie Riha in haar in 1986 gepubliceerde boek over Romeins toiletgerei uit het
Zwitserse Augst geen enkel exemplaar uit deze
antieke stad melden en voor heel Zwitserland
naar slechts één exemplaar uit de befaamde
Schutthügel van de legioensbasis Vindonissa
verwijzen.6 Sindsdien bracht een inventarisatie
van houten voorwerpen uit diezelfde Schutthügel veertien exemplaren aan het licht, terwijl
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nieuwe publicaties van houtvondsten uit
Oberwinterthur en Eschenz nog eens dertien
exemplaren opleverden.7 In twee decennia is
daarmee de teller voor Zwitserland van 1 naar
51 gestegen! Eenzelfde trend kan worden vastgesteld voor de Britse eilanden. In haar recente
survey van Romeinse houten kammen uit
Britannia komt Paola Pugsley tot een verbluffend aantal van 153 exemplaren. Opmerkelijk
detail: het aantal gepubliceerde exemplaren uit
de Romeinse legerplaats Vindolanda is dankzij
haar systematische inventarisatie in één klap
van 1 naar 61 gestegen!8 Deze ontwikkelingen
maken duidelijk dat als de vereiste bodemomstandigheden voor conservering aanwezig zijn,
dergelijke kammen met name in legerplaatsen
20
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en stedelijke nederzettingen in grote aantallen verwacht mogen worden. Het lijkt daarom
slechts een kwestie van tijd totdat de Vechtense
bodem de volgende exemplaren prijsgeeft.

De gebruikers
Wie waren degenen die deze kammen in de
legerplaats van Vechten gebruikten en voor
welk doel? In de oudere literatuur worden
kammen steevast in verband gebracht met het
toilet van vrouwen. Zo schrijft William Smith
in zijn Dictionary of Greek and Roman antiquities dat ‘the principal use of the comb was for
dressing the hair’.9 Daarvóór pleiten vondsten
van kammen – al dan niet vergezeld met ander

toiletgerei – in vrouwengraven,10 de aanwezigheid van namen van vrouwen op sommige
kammen zoals het ivoren exemplaar uit het
Brits Museum in Londen, dat op de middengreep de naam draagt van ene Modestina, de
vermoedelijke bezitster en gebruikster van de
kam,11 en iconografische voorstellingen van
kammen op grafstenen voor overleden vrouwen. Gezien de herkomst van onze stukken
dringt de vraag zich echter op of het toilet van
vrouwen het enige of voornaamste gebruiksdoel van de kammen is geweest. Hoewel de
aanwezigheid van vrouwen in en om Romeinse
legerplaatsen tegenwoordig geen punt van discussie meer is en de kammen in deze contexten
door vrouwen van officieren of concubines van
soldaten kunnen zijn gebruikt, is het, gezien de
aantallen waarmee we bij sommige legerplaatsen blijkbaar te maken hebben, de vraag of de
kammen niet ook kunnen zijn gebruikt door de
soldaten zelf. Een intrigerende kwestie is dan in
hoeverre zij deze kammen dan anders gebruikten dan vrouwen. Zo zouden mannen in de Romeinse tijd gewoon zijn geweest hun baard per
pectinem, over de kam, te scheren.12 Aangezien
deze bewering slechts gestoeld is op één enkele
literaire vermelding en we geen enkele zekerheid hebben dat deze kammen typologisch met
onze exemplaren overeenstemden, lijkt het
verstandiger om bij een nadere verkenning van
de gebruiksmogelijkheden primair van de materiële vorm van onze kammen uit te gaan.

Hoofdluis
Nu zal aan degenen onder u met schoolgaande
kinderen de frappante gelijkenis met de moderne luizenkam niet zijn ontgaan. Luizen zijn
een plaag van alle tijden. En in hun onlangs
verschenen studie van Romeins toiletgerei
in Brittannië stellen Hella Eckhardt en Nina
Crummy dan ook terecht dat ‘‘In the absence of
shampoos, combs were the main implements
for cleaning the hair and scalp, and for removing
lice’.13 Hoewel de grove zijde goed gebruikt kan
zijn bij het uitkammen van het haar14 of het
bijknippen van de baard, lijkt de functie van
met name de fijnere zijde eerder gelegen te zijn
geweest in de verwijdering van allerlei ongerechtigheden uit het haar zoals luizen en neten.
Sterker nog, in een aantal gevallen is door
entomologisch onderzoek de aanwezigheid
van residuen van hoofdluis (Pediculus humanus)
daadwerkelijk aangetoond!15 Dit is onder meer
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het geval voor een van de kammen uit Oberwinterthur in Zwitserland, maar ook voor een
enkele kam uit Nederland (Vlaardingen). In de
soldatenbarakken van Romeinse legerplaatsen,
waar grote aantallen manschappen dicht opeen
waren gehuisvest, moeten plagen van luizen
en ander ongedierte minstens zo frequent zijn
voorgekomen als in sommige moderne schoolklassen!

Schaamluis
Een laatste interessante waarneming die we u
niet willen onthouden is dat de Nederlandse
technische recherche bij forensisch onderzoek
van slachtoffers van misdrijven hetzelfde type
van de tweezijdige kam ook gebruikt voor het
uitkammen van schaamhaar. Nu bevatten de
onderzochte residuen uit de Romeinse kammen
uitsluitend resten van hoofdluis. Dat schaamluis of platluis (Pthirus pubis L.) in de Romeinse
tijd echter niet onbekend waren, is onlangs bij
bodemmonsters uit Carlisle onomstotelijk vastgesteld.16 Daarmee is het op zijn minst theoretisch mogelijk, dat sommige van deze kammen
ook voor het uitkammen van de schaamstreek
zijn gebruikt. Te bedenken is daarbij dat anders
dan hoofdluis, die heel gemakkelijk via lichamelijk contact of kleding overgedragen worden,
schaamluis vrijwel uitsluitend verspreid wordt
door geslachtsverkeer en daarom wel als een
indicator van Venerische ziekte wordt beschouwd. Nu is niet al te veel voorstellingsvermogen gevraagd om in te zien dat de mannenbolwerken van de Romeinse legerkampen met
hun ongetwijfeld relatief vrije seksuele moraal
een vruchtbaar terrein voor de verspreiding van
schaamluis zullen zijn geweest. Helaas voor ons
zijn de meeste kammen al lang schoongewassen en daarmee van eventueel bewijsmateriaal
ontdaan, zodat onze vraag of de kammen ook
voor opsporing en verwijdering van platluis
zijn gebruikt, voorlopig onbeantwoord moet
blijven.
Wel stellen we met Eckhardt en Crummy
vast dat het in de Romeinse tijd opkomende
wijdverbreide gebruik van de kam kan worden
gezien als een reflectie van de veranderende
opvattingen omtrent hygiëne die onder zowel
mannen als vrouwen nieuwe praktijken van
lichaams- en haarverzorging met zich meebrachten. De verwijdering van hoofdluis was
één daarvan.
het kromme-rijngebied

21

Literatuur
> ---, 1920: A Guide to the exhibition
illustrating Greek and Roman life, [in
the] department of Greek and Roman
antiquities [of the] British Museum,
London.
> Brem, H./D. Steiner/R. Kesselring,
1999: Neues aus Tasgetium, Archäologie der Schweiz 22, 123-134.
> Dijkman, W./A. Ervynck, 1998:
Antler, bone, horn, ivory and teeth.
The use of animal skeletal materials in
Roman and Early medieval Maastricht,
Maastricht (Archeologia Mosana 1).
> Eckhardt, H./N. Crummy, 2008:
Styling the body in Late Iron Age and
Roman Britain: a contextual approach
to toilet instruments, Montagnac
(Monographies instrumentum 36).
> Fellmann, R., 1991: Hölzerne Kleinfunde aus dem Vicus Vitudurum-Oberwinterthur, in: H.F. Etter et al., Beiträge
zum römischen Oberwinterthur
– Vitudurum 5. Teil A: Die Funde aus
Holz, Leder, Bein, Gewebe. Teil B: Die
osteologischen und anthropologischen
Untersuchungen, Zürich/Egg (Berichte
der Zürcher Denkmalpflege, Archäologische Monographien 10), 17-40.
> Goethert, K., 1989: Grab 1026.

Zur Körper- und Schönheitspflege in
frührömischer Zeit, in A. Haffner (ed.),
Gräber – Spiegel des Lebens. Zum
Totenbrauchtum der Kelten und Römer
am Beispiel des Treverer-Gräberfeldes
Wederath-Belginum, Mainz, 275-288.
> Kenward, H., 1999: Pubic lice (Pthirus pubis L.) were present in Roman
and Medieval Britain, Antiquity 73,
911-915.
> Knol, E., 1993: De Noordnederlandse kustlanden in de Vroege Middeleeuwen, Groningen/ Amsterdam (PhD
Vrije Universiteit).
> Marquardt, J., 18862: Das Privatleben der Römer, Leipzig.
> Martin-Kilcher, S., 2000: Mors immature in the Roman world. A mirror of
society and tradition, in: J. Pearce/M.
Millett/M. Struck (eds), Burial, society
and context in the Roman world,
Oxford, 63-77.
> Pugsley, P., 2003: Roman domestic
wood. Analysis of the morphology,
manufacture and use of selected categories of domestic wooden artefacts
with particular reference to the material from Roman Britain, Oxford (BAR
International Ser. 1118).

Riha, E., 1986: Römisches Toiletgerät
und medizinische Instrumente aus
Augst und Kaiseraugst, Augst (Forschungen in Augst 6).
> Schelvis, J., 2003: Ectoparasieten, in:
J. van Dijk/H.A. Robbers/T. de Ridder
(eds), Hoogstad 6.036. Het dierlijk materiaal uit de Romeinse tijd, Vlaardingen (VLAK-verslag 3.2), 29-31.
> Smith, William, 1875: Dictionary of
Greek and Roman Antiquities, London.
> Van Rijn, P., 1993: Wooden artefacts,
in: R.M. van Dierendonck/D.P. Hallewas/K.E. Waugh (eds), The Valkenburg
excavations 1985-1988. Introduction
and detail studies, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 15), 146-216.
> Vos, W.K., 2009: Bataafs platteland.
Het Romeinse nederzettingslandschap
in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, Amersfoort (NAR 35).

5 Cf. Pugsley 2003, 16: ‘The situation may reflect the scarce degree of
attention given in general to these
artefacts. Far too many combs are
inadequately published, if at all.’ Voor
Nederland zijn slechts twee houten
kammen uit Valkenburg gepubliceerd
(Van Rijn 1993, 179-181, 185, cat.nos.
49-50, met fig. 27.49 en 27.50). Van
Rijn 1993, 181 vermeldt ongepubliceerde vondsten uit Nijmegen, nu in
het depot van het RMO te Leiden, en
uit Schagen-Muggenburg. Van een
in 2000 bij de Maasbrug van Cuyk
gevonden kam van bukshout die nu in
het Museum Ceuclum wordt bewaard,
is een publicatie in voorbereiding
(pers. meded. P. Seinen, 20 dec. 2009).
6 Riha 1986, 20. De Schutthügel fungeerde als vuilstort van de legerplaats
en is vooral befaamd vanwege de
vele perfect bewaarde vondsten van
organisch materiaal.
7 Fellmann 1991, 19-20, 33-34, Taf.
1.1-9; Brem/Steiner/Kesselring 1999,
132.
8 Pugsley 2003, 145 ff (appendix 1:

C001-C060; C132).
9 Smith 1875, 881, s.v. pecten.
10 Voor enkele goed gedocumenteerde voorbeelden, zie Goethert 1989
(Wederath, 1ste-eeuws crematiegraf van
een meisje in de leeftijd van 7-13 jaar
met bijgift van een houten kam); Martin-Kilcher 2000 (2de-eeuws inhumatiegraf voor een oudere ongehuwde
vrouw uit Rome met bijgift van twee
benen kammen).
11 ---, A guide to the exhibition, 1920,
138 f., no. 400.
12 Marquardt 1886, 605.
13 Eckhardt/Crummy 2008, 32.
14 Anders is de aanwezigheid van
deze kammen in ensembles van toiletartikelen moeilijk te verklaren.
15 Dit is onder meer het geval voor
kammen uit de vicus van Oberwinterthur/Vitudurum (Brem et al. 1999,
132) en uit de rurale nederzetting van
Vlaardingen-Hoogstad (Schelvis 2003).
In het laatste geval werden in een berkenhouten kammetje in totaal resten
van 9 luizen gevonden.
16 Kenward 1999, 912.

Noten
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kammen komen uit de collecties van
B. en W. Elberse (Bunnik en Hilversum)
en uit de collectie van het Provinciaal
Utrechts Genootschap. Wij danken
de eigenaren voor hun bereidwilligheid de betreffende objecten voor
onderzoek beschikbaar gesteld te
hebben. J. Hees verschafte informatie
over de objecten in de PUG-collectie.
De houtdeterminatie van de kammen
werd uitgevoerd door dr L.I. Kooistra
(BIAX Consult, Zaandam). De tekeningen werden vervaardigd door B.
Brouwenstijn (VU Amsterdam).
2 Dijkman/Ervynck 1998, spec. 67-70.
3 Knol 1993, 81-84; Dijkman/Ervynck
1998. Gezien het voorkomen van
afvalproducten en halffabrikaten kan
in Maastricht ook een atelier van een
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4 Voorbeelden zijn bekend uit Pompeii en uit een grafveld bij Locarno in
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Anton va n Sc h ip *

Een balk met geschiedenis
Een laat verjaardagscadeau van historische betekenis
De Parochie Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Werkhoven vierde in 2008 het
eeuwfeest van het huidige kerkgebouw aan de
Herenstraat. Deze neogotische basiliek verving
in 1908 de schuilkerk op het landgoed Nieuwendaal. Hier hadden de katholieken vanaf
1698 gekerkt.1 Ter gelegenheid van dit jubileum
bood ik de parochie namens de familie Van der
Linden van Werkhovenseweg 20 een cadeautje
van 2,5 meter en 50 kilo zwaar aan. Hoe kon
die familie zo gul zijn?

‘De Doelen’
In 1975 kwamen mijn vrouw en ik, vers getrouwd, op nr 22 wonen. We hoorden toen dat
20 en 22 tezamen in de volksmond in Werkhoven bekend waren als ‘De Doelen’. Niemand
wist waar die naam vandaan kwam. Maar als je
wat verder informeert dan is daar een redelijke
verklaring voor te vinden. Volgens de huidige
bewoner, Adriaan van der Linden, kocht zijn
grootvader Tinus van der Linden ‘ruim vóór
de oorlog’ - dat is alles dat hij daar van weet
- het gehele perceel en het huizenblok daarop
van de RK kerk van Werkhoven. Hoewel dit
blok, gebouwd in 1896, nu verdeeld is in twee
woningen, bestond het oorspronkelijk uit zes
éénkamer-woninkjes, duidelijk voor huishoudens met heel weinig financiële armslag. Het
ligt daarom voor de hand om er van uit te gaan
dat men bij de naamgeving van het totaal van
deze woninkjes als ‘De Doelen’ (zes keer) een
goed doel: namelijk armenzorg, voor ogen heeft
gehad. Opa van der Linden liet op de palen
van het toegangshek naar wat nu nr 20 is, het
devies van St Benedictus: ‘Ora et labora’ (‘Bid
en werk’) aanbrengen en onder die naam is dat
gedeelte nog steeds bekend in Werkhoven.

Schuur en afdak
Tinus van der Linden (?) bouwde bij het gedeelte dat hij ging bewonen een houten schuur,
die hij als het ware ophing aan een stevige
eiken balk (zie de afbeeldingen). Toen Tinus
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De eiken balk (foto Riny de Haas)

wat minder goed uit de voeten kon, trok zijn
zoon Hendrik met zijn gezin bij hem in. Op
het moment dat wij daar kwamen wonen, was
opa Tinus al geruime tijd overleden. De schuur
stond toen, omdat de palen die de balk stutten
slecht geworden waren, zo scheef, dat het er
op leek dat hij ieder moment in zou kunnen
storten. Toen ik ooit tegen Hendrik van der Linden zei dat die balk in zijn schuur me een hele
oude leek, vertelde hij me vol trots dat die uit
de vorige RK kerk van Werkhoven afkomstig
was. Hoe zijn vader er aan gekomen was wist
hij echter niet meer. Bekend is dat de oude kerk
op Nieuwendaal in 1910 is gesloopt waarbij het

* Drs A.S.M. van Schip woont nog altijd op Werkhovenseweg 22. Hij is als psycholoog rustend maar
in veel andere opzichten nog zeer actief.
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De pen-gatverbinding (foto Riny de Haas)

vrij gekomen materiaal werd verkocht.2
Na Hendriks dood sloopte men de schuur en
verwerkte men de balk als stut in een afdak,
waarbij hij wat aan lengte verloor. De tijd kwam
dat ook dit afdak op zijn beurt gesloopt werd.

Schenking van de balk
Om te voorkomen dat de balk ‘voor het nageslacht’ verloren zou gaan, informeerde ik bij
Adriaan of hij nog plannen had met die balk.

Ja die had hij. Hij was van plan om hem kort
te zagen voor kachelhout. Ik legde hem uit dat
ik het zonde vond dat hij hem tot brandhout
zou verzagen en bood een overeenkomstige
hoeveelheid ander kachelhout in ruil daarvoor
aan. Maar toen ik hem vertelde dat ik die balk
als aandenken van vroeger aan de honderdjarige RK Kerk van Werkhoven aan wilde bieden,
reageerde hij direct enthousiast én genereus: in
dat geval mocht ik mocht hem voor niets (een
deur verder) meenemen. Ja genereus, dat zijn
die Van der Lindens.
Door omstandigheden heeft de overdracht
van dit ‘relikwie’ aan de R.K. parochie enige
voeten in de aarde gehad, maar hoewel het nu
wel een erg verlaat verjaardagscadeautje was,
is hij onlangs overgedragen aan Paul de Wit
als vertegenwoordiger daarvan. In het huidige
kerkgebouw zijn al verschillende voorwerpen
uit de eerdere kerk op Nieuwendaal aanwezig,
waaronder een wijwaterbekken en enige beelden.3 De balk zal, als enig nog resterend deel
van de dakconstructie (?) van het vorige R.K.
kerkgebouw, na een preventieve behandeling
tegen ‘beestjes’, een eervol plaatsje krijgen in
zijn opvolger, met daarbij de vermelding: ‘Geschonken door de familie Van der Linden’.
Rest mij nog om een beschrijving te geven van
de balk. Het is een eiken bak met daarin een
pen-gatverbinding en in één zijde is over bijna
de gehele lengte een schuine groef gemaakt.
De grootste lengte keer breedte keer hoogte is
250 x 21 x 14cm. Het gewicht ervan is, geschat, 50 kg. De ouderdom van de balk is niet
bekend. Indien de balk deel heeft uitgemaakt
van de schuur die in 1731 is aangekocht voor
de schuilkerk, zou hij laat zeventiende-eeuws
kunnen zijn.

Noten
1 A. Vernooij en anderen, Een honderdjarige in ons midden. 1908-2008, Parochiekerk Werkhoven, Bunnik, 2008.
2 Idem, 25.
3 Idem, 41 en verder.

Het exterieur van de kerk op Nieuwendaal (uit het
boek van A. Vernooij e.a., Een honderdjarige in ons midden, 19)
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Varia
Utrechtse parentelen vóór 1650 (deel 1)
Al enige tijd ligt er een dik boek van bijna
vijfhonderd pagina’s op mijn tafel. Het is deel 1.
Bijna vijfhonderd pagina’s parentelen die beginnen in de provincie Utrecht.

Een parenteel is in de genealogie een opstelling
van een stamouderpaar of alleen een stamvader
of een stammoeder met hun kinderen en al
hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. In
dit geval gaat het om de afstammelingen van
vijf stamvaders die door vier auteurs tot in de
zeventiende eeuw zijn gevolgd. Wat een werk.
Het resultaat van soms tientallen jaren noeste
archiefarbeid (chapeau!). Tot in lengte van jaren
zullen velen hen dankbaar zijn. Immers, het in
kaart brengen van je afstamming begint meestal
in het heden waarna terug in het verleden
wordt gegaan. Zelf teruggaan tot 1811 is gemakkelijk, tot aan zeg 1650 is al een stuk moeilijker en voor verder terug moet je welhaast
een ‘gevorderde’ onderzoeker zijn. Gelukkig is
daar dan het parentelenboek dat voor mij ligt.
Door de gekozen opzet is het boek een fundgrube geworden. Immers niet alleen de afstammelingen sec zijn vermeld maar ook is voor
elk van hen een kleine biografie opgenomen.
Afstammelingen van een stamvader waaieren
uit, wonen in andere plaatsen en leven daar
hun leven. Kortom, je kunt in zo’n biografietje
opeens iets ontdekken over een onderwerp of
een persoon die je daar helemaal niet in verwacht zou hebben. Stel je bent geïnteresseerd
in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Dan lees je zomaar in geuren en kleuren
in de parenteel van Cornelis Jacobsz. Kemp
dat de Spanjaarden diens afstammeling Geerlof
Cornelisz. Kemp op weg naar de veemarkt in
Montfoort hebben aangevallen (p. 157). Als je
iets hebt met onze oude zeevaarders dan vind je
plotseling in de parenteel van Luyten Woutersz.
een bericht over een Symon Kerssen van de Bijl
die heeft gevaren onder de beroemde admiraal
Olivier van Noort (p. 79). Ik bedoel maar.
Zo’n fundgrube vraagt om een goede ontsluiting.
Deel 1 bevat dan ook een uitgebreide index
van honderd pagina’s op voornamen en op
familienamen. En dan heb ik het nog niet eens
over de ruim 3600 eindnoten voor de bronver44 | 4 | 2 0 1 0 

meldingen. Helaas is er geen index op geografische namen. Dat is echt een gemis daar er zeer
veel namen van steden, dorpen, gehuchten en
boerderijen in staan. Zucht, er zit niks anders
op dan de dikke pil toch pagina voor pagina
- globaal - door te nemen. Ik moet haast maken
want deel 2 verschijnt begin 2011 al!
Inhoud:

-	parenteel Luyten Woutersz. (Houten,
ca. 1435) door Marcel Kemp;
-	parenteel Cornelis Jacobsz. Kemp (Blokland,
ca. 1500) door Bob Kemp;
-	parenteel Cornelis Claesz. (Benschop,
ca. 1490) door Theo Oskam;
-	parenteel Alpher Reijersz. (Vreeswijk,
ca. 1525) door Kees van Schaik;
-	parenteel Jan van Oostrum (Vreeswijk,
ca. 1555) door Kees van Schaik.

Utrechtse Parentelen vóór 1650. Deel 1.
Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. 480 pagina’s.
ISBN 978-90-78451-06-8.
Te bestellen door 32 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op postbankrekening 55546
t.n.v. Penningmeester ‘Ons Voorgeslacht’ te
Rotterdam, onder vermelding van UP 101.
> Ad van Bemmel
het kromme-rijngebied
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Varia
Stamboomonderzoekers komen met nieuwe site
De interessegroep Genealogie van de HCC
heeft een nieuwe website. Sinds de fusie met
de Genealogische Computer Vereniging onderhield men een tweetal websites. De een met
typisch verenigingsnieuws en een tweede met
genealogische nieuwtjes en ontwikkelingen op
computergebied.

Dat schiep onduidelijkheid vond het bestuur,
reden waarom de twee sites nu zijn vervangen
door één geheel nieuwe.
Volgens Cees Heystek, voorzitter van
hcc!genealogie is het altijd de bedoeling geweest van de vereniging om informatie zoveel
mogelijk op een plek te concentreren. Voor de
stamboomonderzoeker en de leden is dat veel

gemakkelijker. “Sommige toepassingen lenen
zich overigens niet altijd om in een nieuwe
website te integreren. Wij onderhouden al
jaren de site stamboom.nl waaraan genealogen
hun informatie kunnen aanleveren. Het voordeel daarvan is dat je de hele site kunt doorzoeken op namen die jou interesseren, maar door
anderen is aangeleverd. Deze site bevat ruim
een miljoen namen. De informatie voor deze
site wordt door geïnteresseerden aangeleverd
in het zogenaamde GedCom-formaat. Dat is
een formaat dat nagenoeg ieder genealogisch
computerprogramma gebruikt om bijvoorbeeld
informatie uit het ene programma over te
brengen naar een ander programma.” Daarnaast bestond bij HCC!genealogie de behoefte
om haar eigen website qua uiterlijk aan te laten
sluiten bij de huisstijl van de Hobby Computer
Club (HCC).
Behalve nieuws over stamboomonderzoek en
de beschikbaarheid van gegevens op een veelheid aan websites, biedt de nieuwe site ook
informatie over computerprogramma’s, hoe
een onderzoek naar de eigen familiehistorie te
starten en waar men archieven en historische,
geschied- en heemkundige verenigingen kan
vinden.
Meer informatie over hcc!genealogie is te vinden op http://genealogie.hcc.nl en op
www.twitter.com/hccgenealogie

Genealogische dag 2011
Op 21 mei volgend jaar organiseert de afdeling
Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging de Genealogische Dag 2011. Het thema
is ‘Genealogisch Groen’.

Op allerlei manieren zal aandacht worden
besteed aan met name de hoveniers of warmoezeniers, die van oudsher groenten en fruit
kweekten en leverden voor de inwoners van de
stad. Anderen zorgden voor de aanleg en het
onderhoud van tuinen, parken en landgoederen. Er zijn geslachten waarvan vele generaties
als hovenier werkzaam zijn geweest.
26
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Voor nadere informatie over deze genealogische
dag kunt u zich wenden tot het bestuurslid
mevrouw Marijke Lambermont,
rodehart@tiscali.nl.

Varia
Archeologische schatten
Onder deze titel wil de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ de lezer meer betrekken bij het leuke en boeiende werk van de
werkgroep. In deze aflevering laten wij zien wat
wij doen voor alle scholen in Houten.

Leskisten
Deze kisten zijn op initiatief van de Houtense
basisschool ’t Schoolhuys ontwikkeld en in samenwerking met de Archeolgische Werkgroep
‘Leen de Keijzer’ compleet gemaakt.
Er is gezamelijk overleg gepleegd over de teksten en het materiaal. Daarbij is toegevoegd een
fotoserie met overzichten van opgravingen en
een bureauonderzoek in een reeks van zeventiental stappen. Om de herkenbaarheid bij de
schooljeugd te vergroten wilden de initiatiefnemers graag leden van de werkgroep in aktie
zien in de verschillende fasen van een archeologisch onderzoek. Ook konden we putten uit
veel eigen fotowerk van recente opgravingen.
De fotoserie is op A3 formaat geprint, geplastificeerd en vormt een onderdeel van de inhoud
van de leskist. Er is een kist over de Middeleeuwen en een kist over de Romeinse periode.
Om dit projekt te kunnen bekostigen werd
een aanvraag ingediend bij een in Houten
eeuwenoud fonds ‘De Onze Lieve Vrouwe
Broederschap’ (sinds 1479). De aanvraag werd
goedgekeurd onder voorwaarde dat de Archeolgische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ de inhoud
bepaalde van de leskisten. ’t Schoolhuys zorgde
voor het didactische materiaal in samenwerking met de werkgroep. Het beheer er van
blijft bij de werkgroep. Er is ook vastgesteld dat
elke kist wordt verhuurd voor een periode van
3 weken met een maximum van 5 weken.
Het is een staaltje van samenwerking van twee
verschillende partijen en het resultaat mag er
zijn.

De werkgroep heeft op 5 oktober de leskisten
onder belangstelling van de kinderen, de leerkrachten, de ouders en de pers aan groep 6 van
de Roomskatholieke basisschool ’t Schoolhuys
in Houten overhandigd.
Voor de overhandiging werd een les gegeven in
praktisch archeologie bedrijven aan de kinderen. In een grote zandbak werden scherven van
meerdere potjes begraven door de leerkrachten,

De leskisten in praktijk
Gedurende een lesperiode is als proef door
een leerkracht van ’t Schoolhuys de werking
van de leskist uitgelegd aan de leerlingen. Ook
mochten zij het een en ander uitproberen. Dit
ter voorbereiding op de definitieve uitleen van
de kisten.
44 | 4 | 2 0 1 0 
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Varia
Ad van Bemmel

Streekliteratuur
• Equatie ming etumsandit aliquis nibh er irit iurem
in henibh euipit amet utem velis acilis nibh el
dolore tatumsandre (2006).
Wuisl dolesent ulla feugait dolenim dio eumsan
utatumm odolobo rperiustio enim volobor
peratet niamconsenit adiam eum volore te
feugiam, sismod minim dolummo loreet, vent
vent inim

Boven: De juf verstopt de scherven. Midden: De kinderen graven in de zandbak. Onder: Met crèpetape
en inzicht worden de potjes in elkaar gepast
Foto’s Peter Koch
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De schoolklas
op bezoek op de
archeologiezolder

waar de kinderen niet bij waren. Vervolgens
mochten de kinderen in groepjes de scherven
zoeken, uitgraven en verzamelen. De gevonden scherven werden weer in elkaar geplakt
tot één potje, alleen, er ontbrak 1 stukje bij elk
potje. Als een groepje kon aantonen dat zij het
bijna compleet had, kon ze dat stukje bij de
leerkracht ophalen. Dat dit nog niet meeviel
bleek wel uit de grote hoeveelheid crèpetape
die gebruikt werd. Soms leek het meer op een
mummie dan een potje. Daarna werd uitgelegd
aan elk groepje hoe het op de juiste manier
moet.
De reacties zijn positief.
Inmiddels is er een
flyer met informatie
over de leskisten. Alle
scholen in de gemeente
Houten zijn geïnformeerd via een brief en
de bijgevoegde flyer.
Ook op de website
www.archeologiehouten.nl is het te vinden
en bij het Ministerie
van onderwijs staan
het ook vermeld in de
rubriek leskisten. Het
ministerie heeft een aantal DVD’s ‘een koffer vol
scherven’ voor de leskisten beschikbaar gesteld.
De leskisten passen ook in de wens van de
gemeente Houten om educatie voor scholen
te verzorgen. Daarnaast worden de scholen
ontvangen en rondgeleid op de archeologiezolder van het Oude Station door de leden van de
werkgroep. Veel scholen hebben daar al succesvol gebruik van gemaakt.
> Joop van Herwijnen
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