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De rafelranden van de samenleving
Gertjan Moers

Nederland was in de 19e eeuw arm. Aan het begin van die eeuw leefde 30%
van de bevolking ver beneden het bestaansminimum. Het klinkt misschien
vreemd, maar een belangrijke oorzaak van deze armoede was de Industriële
Revolutie. Vóór die tijd kwam armoede ook voor, maar de industrie zorgde
voor meer werkgelegenheid in de steden waardoor grote aantallen arbeiders van
het platteland naar de steden trokken. Door het hoge aanbod van arbeiders
waren de lonen laag, met als gevolg lange werkdagen en armoede. En die ar-
moede werd vooral beleefd aan de rafelranden van de samenleving. Aan die
randen leefden behoeftigen, bedelaars, landlopers en rondtrekkende ‘koop-
mannen’ die vaak vanuit de stad naar het platteland kwamen. Ook naar Zoeter-
meer en Zegwaart, tot in de 20e eeuw.

Armoede in de 19e eeuw
“Ik kon met het werk niet regt komen”, klaagde een ongehuwde Delftse moe-
der toen zij in 1809 terecht stond wegens oplichterij van haar werkgever. Zoeter-
meer en Zegwaart waren omringd door steden waar in de 19e eeuw structurele
armoede heerste: Delft, Leiden, Gouda en Den Haag. Armoede ontstond als er
te weinig werk was. En met een gebrek aan sociale voorzieningen betekende te
weinig werk te weinig inkomsten om van te leven. Er was wel hulp vanuit de
kerken en burgerlijke instanties, de zogenaamde armenzorg. Maar die karige
uitkering was meer een aanvulling dan een inkomensvervanging. De vele mon-
den moesten toch gevoed worden. Met als gevolg dat de arme bevolking haar
toevlucht nam tot bedelarij. Niet alleen in de eigen stad, want ze trokken ook
naar het omliggende platteland, zoals naar Zoetermeer en Zegwaart. Ze kwa-
men onder andere uit Leiden, waar de helft van de bevolking aan het begin van
de 19e eeuw ‘onderstand’ nodig had, en waar in de periode 1822-1851 in totaal
924 inwoners naar een Rijksinstelling voor bedelaars werden gestuurd, waar-
over later meer. In Delft braken in 1845 hevige rellen uit als reactie op de hoge
voedselprijzen. Verschillende bakkerijen werden geplunderd en het brood werd
onder de hongerigen verdeeld. ‘Gouwenaar’ en ‘bedelaar’ werden in het begin
van de 19e eeuw als synoniemen beschouwd.
De situatie in de dorpen Zoetermeer en Zegwaart was minder erg dan in de
steden. Bij de volkstelling van 1811 werden van de 1.079 inwoners van Zeg-
waart er zeven als ‘bedelaar’ of ‘dwalende man of vrouw’ bestempeld en 94
inwoners waren ‘bedeeld’, dat wil zeggen behoeftig. Dat was nog geen 10% van
de totale bevolking. In latere volkstellingen werd het aantal behoeftigen, bede-
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laars en landlopers niet meer bijgehouden. Dit betekende niet dat er geen be-
hoeftigen meer waren. Armoede kon in een tijd zonder sociale vangnetten lei-
den tot pure wanhoop. Zo werd de ongehuwde arbeider Huibert van Venrooij
(1837-1893) in november 1892 twee dagen achter elkaar vastgezet door de
Zegwaartse veldwachter Rademaker op verdenking van diefstal. Huibert woonde
in bij schipper Wilhelmus van den IJssel, op Den Hoorn 2, maar hij had toe-
stemming om te slapen op de dorsvloer van landbouwer Jacob Visser van de
Onderwatershoeve aan de Bleiswijkseweg. Huibert had daar de laarzen van een
andere arbeider meegenomen. Als reden had hij opgegeven dat hij op deze ma-
nier in de gevangenis wilde komen om zo in de naderende winter van armoede
gevrijwaard te zijn. De winter van 1892 had Huibert weliswaar overleefd maar
de winter daarop sloeg het noodlot helaas toch toe. Hij overleed op 19 decem-
ber 1893 op 56-jarige leeftijd. Net zo schrijnend was de situatie van arbeider
Arie (genaamd Pieter) Brinkers (1837-1893), een oom van Bernardus Brinkers,
de grondlegger van het margarine-imperium. Pieter had zich op 2 november
1893 van het leven beroofd, vermoedelijk omdat hij zonder werk zat en vreesde
voor de armoede in de naderende winter. Ook Pieter werd maar 56 jaar.

Dirk Burgstad (links) met zijn zoon Laurens rond 1930. Dirk was in 1903 één
van de eerste bestuursleden van de vereniging “Onderling Hulpbetoon”
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Collectes
Armenzorg was eeuwenlang een taak van de kerk en burgerlijke armbesturen.
Armen en hulpbehoevenden waren een geaccepteerd onderdeel van de samen-
leving zodat rijken en welgestelden hun barmhartigheid konden tonen als teken
van christelijke naastenliefde, zo vond men. En dan uiteraard voornamelijk aan
de behoeftigen die behoorden tot dezelfde gemeenschap, bijvoorbeeld uit de-
zelfde woonplaats of van hetzelfde geloof.
De plaatselijke armenzorg bood vaak echter onvoldoende soelaas. In de 19e
eeuw vond financiële bijstand voor behoeftigen ook plaats door te collecteren
of middels oproepen in kranten waarin werd gevraagd om financiële bijdragen.
In 1848 werd zelfs een loterij “ten behoeve der armen te Zoetermeer en Zeg-
waard” georganiseerd, waarbij mevrouw de Prinses van Oranje (de latere ko-
ningin Sophie) een “fraaijen prijs” als bijdrage had geschonken.
Voorbeelden van deze vorm van bijstand haalden vaak de krant. Zo vond er op
24 februari 1851 in de vroege morgen een grote brand plaats in het buurtschap
Den Hoorn ter hoogte van de huidige nummers 27 en 29. Daarbij vielen drie
woningen ten prooi aan de vlammen. De brand begon bij de kruidenierswinkel
annex bakkerij van Gerrit Westmaas (1819-1902) en arbeiders Willem Witte en
Johannes Niesten. Het pand brandde volledig af. Daarnaast was de smederij
van Willem Maas (1810-1885), waar ook kleermaker Pieter Ros woonde. Ook
de smederij ging volledig verloren. Het  derde huis werd in meerdere delen
bewoond: arbeider Hendrik van Leuven, Bernardus van Venrooij (met zijn zoon
Huibert van Venrooij, die later de winter van 1893 niet overleefde), arbeider
Maarten Hogerdijk en arbeider Pieter van den Burg. Ook dit huis brandde com-
pleet af.
Een maand later werd gemeld dat er een collecte had plaatsgevonden voor de
huisgezinnen die slachtoffer waren van de brand en daarmee alles hadden ver-
loren. In Zegwaart werd een som van ƒ 200,- opgehaald. Rekening houdend
met de inflatie is dat naar de maatstaven van 2017 Euro 2.250,-. Of de finan-
ciële hulp voldoende was voor bijvoorbeeld bakker Gerrit Westmaas, is maar
de vraag. Zijn bakkerij werd niet opnieuw opgebouwd. De gedupeerde vertrok
naar de Dorpsstraat waar hij zijn brood ging verdienen als schipper. Alleen de
smederij van Maas werd opnieuw gebouwd, op de plaats waar voorheen de drie
afgebrande huizen stonden. Vermoedelijk was de smid als enige verzekerd te-
gen brand. Rond 1883 vertrok de familie Maas naar Rotterdam. De grote smederij
kwam daarna in handen van Maarten Bos en later Cornelis van Driel.
In 1862 woedde er een grote brand in de katoenfabriek Heyder en Co. in Lei-
den. Blijkbaar was de rook van verre te zien want ook de Zoetermeerse
brandweerlui gingen met de brandspuit richting de rookkolom om te helpen
met blussen. Na een tijdje merkten de brandweerlieden dat de brand verder weg
was dan verwacht en keerden ze weer terug naar Zoetermeer. Onder het rijden
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wilde één van de spuitgasten op de al rijdende brandspuit klimmen. Hij gleed
echter uit en kwam met een been onder één van de houten wielen terecht. Het
gevolg was dat zijn been werd verbrijzeld, en dat enkele ribben zwaar “gekwetst”
waren. Geneeskundige hulp kon niet voorkomen dat enige tijd later zijn been
geamputeerd moest worden. Dit noodlot trof de van oorsprong Duitse Christian
Baxmeier (1815-1902). Bewogen met het lot van de man werd er binnen twee
dagen een collecte gehouden in Zoetermeer en Zegwaart. De opbrengst be-
droeg respectievelijk ƒ 262,05 en ongeveer ƒ 100,- (in 2017 is dit totaal: Euro
3.630,-). Een forse som geld. Winkelier en koopman Baxmeier was blijkbaar
een geliefd persoon. De Zoetermeerse familie Baxmeier zou later, tot 1967, één
van de meest gerenommeerde woninginrichters van Zuid-Holland zijn.
Nog schrijnender was de oproep in januari 1869 van hoofdonderwijzer Pistoor
van de Christelijke school. In Zoetermeer woonde een 19-jarige “lam behoeftig
jongeling”. Hij was volwassen en “zwaar van persoon”. Hij miste het gebruik
van zijn beide benen. Ook zijn linkerarm kon hij bijna niet bewegen en in zijn
rechterarm had hij weinig kracht. Hij woonde in Zoetermeer en deed “een wei-

Den Hoorn in 1906. Het grote pand links is gebouwd na de brand van 1851
waarna voor de getroffen gezinnen werd gecollecteerd. Rechts logement
‘Luis aan de ketting’ van Van Wensveen. Midden op straat staat zwerver Jan
Pronk
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nig werk” voor een kleermaker in Zegwaart. Deze lam behoeftige jongeling was
Willem Nieuwenhuizen (1849-1890). Willem woonde in 1869 met zijn bejaarde
vader Cornelis (1791-1872) en zijn moeder Maartje van der Leeden (1812-1880)
op de Leidsewallen (het latere nummer 52).

De kleermaker voor wie Willem werkte was waarschijnlijk Christiaan Tomson,
die woonde op de huidige Dorpsstraat 77. De jongeman moest zich met een
wagentje (laten) vervoeren naar en van de kleermaker. Het wagentje was een
oude versleten bak met kloswielen. Zijn arme bejaarde moeder, die landarbeid-
ster was, was niet altijd in de gelegenheid om de jongen met de wagen te bren-
gen. Als de arme moeder er niet was om haar zoon weg te brengen kroop de
beklagenswaardige jongen op ellebogen en knieën van zijn huis op de
Leidsewallen over straat naar kleermaker Tomson. Het gevolg was dat een ie-
der die dat zag “het harte er van breekt”. Enkele dorpelingen hadden al ƒ 50,-
ingezameld. Maar dit bleek absoluut onvoldoende om een “doelmatig werktuig
met conische raderen” aan te schaffen waar de knul zich in kon vervoeren. In
januari 1869 werd hoofdonderwijzer Pistoor ingeschakeld. Hij deed in dagbla-
den een landelijke oproep waarin hij de “menschenvrienden” opriep om zich te
ontfermen over “dien ellendige” met geld of  met een wagentje. Hij vroeg om
“milde bijdragen” te zenden. En dat hielp. Er volgden vele milde bijdragen en
tal van wagentjes werden aangeboden. Van de bijdragen kon nu een “goed licht
werkend ijzeren wagentje” worden gemaakt. Daarnaast kon nieuwe kleding voor
de jongen worden gekocht en bleef  er zelfs nog een klein reservefonds over.
Willem vertrok in 1886 uit Zoetermeer naar Leiden. Daar is hij op 40-jarige
leeftijd overleden.

Niet alleen voor de pláátselijke slachtoffers van rampspoed werd gecollecteerd:
in maart 1855 voor de “lijdenden” door de watersnoodramp in de Gelderse
vallei en het land van Maas en Waal. Ook in februari 1861 overstroomde het
land van Maas en Waal en werd hier ter plekke gecollecteerd voor de slachtof-
fers. In september 1863 werd geld ingezameld voor het nationaal gedenkteken
1813 en in december 1865 vond een kerkelijke collecte plaats voor de vrijge-
maakte slaven in Noord-Amerika. In juli 1866 werd aandacht gevraagd voor de
mingegoede personen en huisgezinnen die door cholera waren getroffen. Maar
ook een collecte “ten voordele van het fonds tot aanmoediging en ondersteu-
ning van den gewapenden dienst in de Nederlanden” (Fonds 1815) ging in 1884
langs de deuren.  En om dichter bij het onderwerp te blijven: in 1891 vond een
collecte plaats ten behoeve van de Maatschappij van Weldadigheid, waarover
later meer.
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Bedelaars
Degenen die niet konden rondkomen van het werk en eventuele armenzorg, of
wiens situatie niet schrijnend genoeg was om voor te collecteren, was noodge-
dwongen aangewezen op bedelen. Vanuit de omliggende steden kwamen in de
19e en vroege 20e eeuw regelmatig bedelaars naar Zoetermeer en Zegwaart.
Die bedelaars waren een doorn in het oog van het ‘gegoede’ volk dat nog nooit
van hun leven een volksbuurt van dichtbij had gezien. Bedelaars waren lui die
zonder handel de huizen afstruinden, hopend op een aalmoes. Genoeg om weer
een dag door te komen. Dag in, dag uit, week in, week uit. Totdat zij met hun
werk voldoende konden verdienen of totdat aan hun uitzichtloze leven door

overlijden een einde kwam. Vooral in de 19e eeuw vormden de bedelaars een
groot probleem. In 1847 werd vanuit Wilsveen gemeld dat het gehucht veel last
had van bedelaars, merendeels uit Leiden maar ook uit Zegwaart en van elders
komende. Sommige ‘landlieden’ betaalden wekelijks ƒ 2,- à ƒ 3,- aan bedelaars
uit. Stel je eens voor dat we in 2017 een deel van het jaar wekelijks zo’n 17,- tot
25,- Euro zouden weggeven aan bedelaars die langs de deur komen! Want dat
zou die ƒ 2,-  à ƒ 3,- tegenwoordig in koopkracht waard zijn. Om die bedelaars

De bakkerij van Jongerius met daarnaast het in 1788 gebouwde
brandspuithuis en wachthuis rond 1935. Boven de middelste deuren stond
“Wachthuis’. Dit was de plaatselijke gevangenis waar de Nootdorpse
bedelaar in 1886 een nacht mocht doorbrengen
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te weren had men in Wilsveen maatregelen genomen. Enige personen “die niets
te doen hadden” en die anders toch door de plaatselijke bevolking ondersteund
moesten worden, werd opgedragen om bedelaars te weren. Het was alleen toe-
gestaan om door Wilsveen te trekken op weg naar Zoetermeer of  Leidschendam.
Er werden twee vliegen in één klap geslagen. De eigen behoeftigen ‘verdien-
den’ hun stuk brood en de bedelaars werden geweerd. Een eenvoudig en
“onkostbaar” middel vond men, zeker aangezien de politie te zwak was om de
bedelarij overal tegen te gaan.
Met het toenemen van de armoede nam
ook de bedelarij toe. Een bericht uit 1886
meldde dat er gemeenten in Nederland
waren waar het aantal bedelaars dat bij
particulieren langs de deuren ging was op-
gelopen tot 50 à 60 per dag! Ook in
Zoetermeer en Zegwaart probeerde men
de bedelaars te weren. In 1890 gingen
de Zoetermeerse rijksveldwachter
Baggerman en zijn Zegwaartse collega
Rademaker surveilleren om de ingezete-
nen “te bevrijden van den last, veroor-
zaakt door het groot aantal bedelaars uit
andere gemeenten”.
In 1898 arresteerde rijksveldwachter
Baggerman de Haagse zwerver
J.W. Pieterse, bijgenaamd “gekke Jan”,
wegens openbare dronkenschap. De be-
delaar bleek ook nog eens ƒ 13,- bij zich
te hebben. Bedelen loonde blijkbaar.

Ondanks de pogingen bedelarij te weren blijkt het toch een hardnekkig terug-
kerend verschijnsel. In maart 1903 verscheen een bericht in het Leidsch Dag-
blad waarin werd verzucht dat eind 1902 en begin 1903 Zoetermeer en Zeg-
waart werden “overstroomd” met bedelaars. Uit Delft, Leiden en andere omlig-
gende gemeenten trokken ze hier naar toe, vooral op woensdag. De lokale veld-
wachters deelden de bedelaars mee dat de bevolking niet gesteld was op hun
bezoek. Al werden de bekende vaste bedelaars/landlopers, zoals Jan Pronk,
met rust gelaten door de dienders. Maar de lokale bevolking kreeg ook een veeg
uit de pan. Er waren immers huizen in Zoetermeer en Zegwaart waarbij de
meid op woensdagochtend een stoel in de deuropening zette om de
‘goedemorgenwensch’ van de bezoekers in ontvangst te nemen. Als ‘tegenpres-

Jan Rademaker (1851-1909) was
vanaf 1877 veldwachter in
Zegwaart. De sjako (pet) op het
hoofd werd gedragen tot 1897
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tatie’ kreeg de bedelaar een aalmoes van de meid. En die aalmoes kwam vast
niet uit de beurs van de dienstmeid zelf! Kennelijk (of  daardoor?) was woens-
dag een populaire dag voor bedelaars om Zoetermeer en Zegwaart te bezoe-
ken. Ook in 1907 werd gemeld dat het aantal bedelaars op woensdagen weer
schrikbarend toenam. Eén van de ingezetenen had in augustus 1907 in één
week tijd ƒ 1,25 uitgedeeld met 1 en 2 centen tegelijk. Snel uitgerekend bete-
kent het dat deze persoon in één week tussen de 60 en 125 bedelaars aan de
deur moet hebben gehad! Maar ook nu kreeg de bevolking er zelf van langs: “de
ingezetenen klagen en zijn zelf  oorzaak van dien last”. Wanneer ze uitsluitend
aan de gebrekkigen iets zouden geven, zouden de jonge, flinke kerels namelijk
wel wegblijven, werd geredeneerd. Nu was het zo dat een kennelijk gezonde
bedelaar op één dag in Zoetermeer en Zegwaart en omliggende gemeenten
ƒ 3,02 had opgehaald. Ter vergelijking, het weekloon van een geschoolde tim-
merman in 1907 was zo’n ƒ 15,-, dus met 6 werkdagen in een week zo’n ƒ 2,50
per dag, als hij werk had. Een beginnend onderwijzer verdiende f 15,38. Een
bedelaar verdiende per week meer dan een geschoolde timmerman of  een on-
derwijzer!

Het bedelen was zo’n vast onderdeel van de maatschappij geworden dat er in
Zoetermeer en Zegwaart inwoners waren die door de timmerman in hun raam-
kozijn sleuven lieten maken. Als een bedelaar langskwam dan kon er door het
sleufje een cent of een halve cent naar buiten worden geschoven zonder dat de
goedgevige donateur uit zijn of haar stoel hoefde op te staan. In de boerderij
van de familie Van Dorp aan de Zoetermeerse Voorweg (Voorweg 111) zaten
twee sleufjes, één liep van binnen naar buiten en de andere van buiten naar
binnen. Als de dames Van Dorp een cent aan de bedelaar gaven, dan moest de
bedelaar via de andere sleuf  weer een halve cent teruggeven.

Nieuwjaarswens
Niet alleen de wekelijkse goedemorgenwens, ook de jaarlijkse nieuwjaarswens
werd als een probleem gezien. In de 18e eeuw was deze papieren wens in zwang
gekomen. Bij allerlei beroepsgroepen werd het de gewoonte om langs de deur te
gaan met een gedrukte nieuwjaarswens. De ondernemers gaven dan een zelf-
gemaakte prent aan hun klant. In ruil daarvoor kregen zij een gift.
In de 19e eeuw namen bedelaars dit gebruik van de ondernemers over. Vooral
halverwege die eeuw liepen zij langs de huizen met gedrukte wensen en wens-
ten wildvreemden een goed nieuwjaar. De prenten die zij gaven waren waar-
schijnlijk misdrukken of  om andere redenen afgekeurde rijmprenten. Het doel
was uiteraard de tegenprestatie, namelijk geld. Deze vorm van bedelarij werd
verafschuwd. In Zoetermeer en Zegwaart werd jaarlijks in januari een ‘buiten-
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gewone collecte gehouden tot wering der bedelarij, door zoogenaamd
Nieuwjaarswenschen’. Het klinkt misschien heel raar, een collecte tegen het
weren van het collecteren. Maar in ieder geval al vanaf de jaren ’80 van de 19e
eeuw was het Nieuwjaarswensen in Zoetermeer en Zegwaart verboden.
Die papieren nieuwjaarswens kennen we uiteraard nog steeds. De al dan niet
zelfgemaakte nieuwjaarsprent sturen we ieder jaar in december naar familie,
vrienden en kennissen, al wordt het wel wat minder. De nieuwjaarsgroet voor
een aalmoes kennen we ook nog steeds, van de bezorgers van kranten en reclame-
folders. Een gewoonte die dus al bijna 300 jaar oud is!

Om de minvermogenden in Zoetermeer en Zegwaart toch tegemoet te komen
werd er jaarlijks gecollecteerd. Hieruit werd aan alle behoeftigen “van alle ge-
zindten” uit Zoetermeer en Zegwaart brood uitgedeeld. Wie zich toch schuldig
maakte aan bedelarij werd uitgesloten van de broodbedeling. De eerste keer dat
er gepubliceerd werd over een collecte voor broodbedeling ter wering van
bedelarij was in januari 1879. Toen werd er maar liefst ƒ 217,45 opgehaald. In
2017 zou dat een bedrag zijn van  Euro 2.300,-. En dat op een bevolking van
iets meer dan 2.500 zielen! Het geeft aan hoe belangrijk het kennelijk was om
deze vorm van bedelarij te stoppen. De collecte heeft nog lang bestaan. Pas in
december 1932 werd besloten om de nieuwjaarscollecte af te schaffen. Het
college van B&W meende dat het doel van de collecte namelijk intussen was
veranderd van het weren van bedelaars naar het ondersteunen van behoeftigen.
En voor dat laatste was er op landelijke basis een belangrijke ondersteuning
voor behoeftige werklozen gekomen, namelijk het Nationaal Crisis Comité
(1931-1936).

De plaatselijke gemeenschap kreeg dus een standje omdat zij de bedelarij in
stand zou houden. Maar het verwijt dat bedelarij bestond omdat de plaatselijke
bevolking bedelaars bleef steunen lijkt wat misplaatst. Het was niet vreemd dat
de bevolking een aalmoes gaf  aan de passerende bedelaar. Het doel was vrijwel
altijd hetzelfde: een bijdrage voor de minder draagkrachtigen in de samenle-
ving. Als de bijdrage in een bus werd gegooid heette het collecte en was het
goed, verdween het geld in de zak van de ‘collectant’, dan was het bedelen en
moest het worden geweerd. Tja, zeg het maar.
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Landlopers en rondtrekkende ‘koopmannen’
Bedelaars werden al argwanend aangekeken, en dit was helemaal het geval als
zij ook nog eens geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Men vond dit luie
beroepsbedelaars. Eerloze schelmen die wel op een eerlijke wijze hun brood
konden verdienen maar kozen voor het gemakkelijke, luie en voordelige bede-
len. En de kwalen die zij leken te hebben, die waren grotendeels voorgewend,
zo dacht men. Sommigen hadden wat schamele handel bij zich. Ze noemden
zich ‘koopman’. Maar kooplui waren het niet. Het waren venters, ambulante
handelaren, vaak zonder huis en haard. Eenvoudige eenzame lieden die huis
voor huis, boerderij voor boerderij langsliepen met hun simpele nering. Met
bijvoorbeeld een zware bos veters over hun arm liepen zij door Zoetermeer en
Zegwaart. Een droevig bestaan. Regelmatig horend: “Neen, geen interesse”.
Hoe hielden die mensen zich staande, vraag je je af. Ze leefden aan de rand van
de samenleving, in de rafelrand. Deze lieden belandden met enige regelmaat
voor een rechter. Zo werd in oktober 1908 in Zoeterwoude een ‘koopman’

Links de meubelzaak van manufacturier Pieter Baxmeier rond 1915. Voor de
grootvader van Baxmeier werd in 1862 gecollecteerd nadat hij een ongeluk
kreeg
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aangehouden die bij een Zoetermeerse werkman een zilveren remontoirhorloge
met ketting uit diens kleren had gestolen. Rond deze lieden, die ‘koopmannen’,
hing altijd een zweem van criminaliteit.
In de Haagsche Courant van 8 september 1930 verscheen een geanimeerd be-
doeld maar eigenlijk meelijwekkend gesprek tussen de rechter en zo’n ‘koop-
man’: ‘Het was een oud en stug type, dat voor de balie kwam te staan. Tal van
zwerverjaren had hij achter de rug. Zijn gelaat was verweerd, de handen rimpe-
lig, een oude duffelse jas hing gescheurd aan zijn lijf. “Wat ben je van je be-
roep”, informeerde mr. Feith, de politierechter. “Zoo’n beetje koopman hè”.
“Wat voor waar heb je dan?”. “Zoo’n beetje band, zoo’n beetje veters, zoo’n
beetje spelden”. Hierbij haalde hij onverschillig de schouders op, wat ging dat
de politierechter aan. “Waar woon je?”. “Leiden. Sta ik ingeschreven”. “Lang
geleden hè, dat je daar woonde?”. “Ja, dan was ik eens hier, dan was ik eens
daar”. “Ja, de geheele wereld hè, daar woon je. Ben je al eens meer hier ge-
weest?”. “Neen nooit!” Zei de man, zo pertinent dat je hem werkelijk zou gelo-
ven. “Kom, kom, je bent al 11 jaar in een rijksinrichting geweest, 9 maal werd je
tot gevangenisstraf veroordeeld”. “Ja, maar den laatste keer werd ik vrijgespro-

Voorweg 111, boerderij Zeldenrust van de familie Van Dorp omstreeks 1945.
In het raamkozijn van deze boerderij zaten twee sleuven. Als de familie
1 cent door een sleuf gaf aan een bedelaar moest deze door een andere
sleuf een halve cent teruggeven
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ken”. Zijn geheugen werd helder. Nu werd hij toch een beetje in zijn eer aange-
tast. “Je zwerft dus gedurig rond in de buurt van Zoetermeer en Hazerswoude.
Je liep de deuren af en had geen handel bij je. Je sliep in een hoek van 1 x 1,5
meter bij den Vliet”. “Maar de veldwachter heeft mij niet gepakt met bedelen!”.
“Kan je nog werken?”. “Ikke wel”. Drie dagen hechtenis en 3 jaar Veenhuizen
was de eis’.

Landlopers
Lieden zonder huis of  haard en zonder handel waren zwervers of  landlopers.
Tegenwoordig noemen we het dak- of  thuislozen. In de jaren ’60 werd een
romantisch beeld geschetst van landlopers, door de tv-serie met de vrolijke
rakker Swiebertje. Maar dit beeld klopt niet. Landlopers waren het schuim van
de maatschappij. Niet geliefd en niet gewenst. Men was bang voor diefstal of
andere criminaliteit. Soms werd hun aanwezigheid getolereerd, bijvoorbeeld
omdat ze niemand kwaad deden. Bekende landlopers in Zoetermeer en Zeg-
waart waren bijvoorbeeld Jan Pronk en het ‘poortenpiesertje’. Willem Sebel
(1915-1999) kon zich deze laatste nog herinneren. Het was een heel klein oud
vrouwtje met een paraplu. Ze kocht spiritus bij Jan Spruit. En samen met an-
dere zwervers ging zij dan aan de graskant zitten om de fles spiritus leeg te
drinken. Spiritus was een goedkoop alternatief voor alcohol. Zij maakte haar
ronde door Zoetermeer, Zegwaart en andere dorpen in de omgeving. Haar bij-
naam kreeg ze omdat ze vaak in de poort van de ‘Piet en Dorasteeg’ aan het
begin van de Molenweg (Stationsstraat) zat te plassen. Haar echte naam wist ze
waarschijnlijk alleen nog maar zelf.
Als het avond werd moest er een slaapplaats gevonden worden. Ze konden
bijvoorbeeld bij landbouwer Van Dorp aan de Voorweg gratis slapen in een stal
of een schuur, uiteraard wel mannen en vrouwen gescheiden. Aan Den Hoorn
was het logement van de familie Van Wensveen, dat “Luis aan de ketting” werd
genoemd. Daar konden de landlopers en de “koopmannen” voor een paar stui-
vers overnachten.

Veenhuizen
In het Wetboek van Strafrecht was sinds 1815 opgenomen dat landloperij, het
rondzwerven zonder aantoonbare middelen, een misdaad was. De denkwijze in
die 19e eeuw was dat wie sterk genoeg was om te reizen, ook sterk genoeg was
om te werken. Het gevolg was dat landlopers werden opgepakt en naar Rijks-
werkinrichtingen werden gestuurd waar ze verplicht werden om te werken.
In de 19e eeuw begonnen ook particulieren zich met de armenzorg te bemoeien.
In 1818 richtte oud-generaal Johannes van den Bosch een opvoedings- en
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werkverschaffingsinstituut op, de ‘Maatschappij van Weldadigheid’. Zijn doel
was om Nederland te bevrijden van die verstikkende armoede. Door paupers in
opvoedingskampen te stoppen waar ze gedwongen werden om te werken, zou
het daarna allemaal veel beter gaan. In de Drentse plaatsen Frederiksoord, Wil-
helminaoord en Willemsoord werden koloniën opgericht voor gezinnen. De land-
lopers, gestraften, bedelaars, wezen en vondelingen werden weggestopt in de
bedelaarsgestichten Veenhuizen en Ommerschans. Het project van Van den
Bosch mislukte echter. De bedelaarsgestichten Veenhuizen en Ommerschans
werden in 1859 door de overheid overgenomen en omgevormd tot strafinrichting.
Ommerschans sloot in 1890. Veenhuizen is nog steeds een gevangenisdorp. Op
de huizen van het gevangenispersoneel staan belerende teksten als ‘Werk en
Bid’ en ‘Arbeid is Zegen’. Tot 1981 was het dorp verboden voor niet-gevangenis-
personeel. Inmiddels is het vrij toegankelijk en is het Tweede Gesticht uit 1823
omgevormd tot gevangenismuseum. Het verleden van het dorp is vooral be-
kend geworden door het boek ‘Het Pauperparadijs’ van Suzanna Jansen.
Het aantal veroordelingen voor landloperij nam in de 20e eeuw sterk af. In
1904 werden er landelijk nog 1.920 landlopers veroordeeld. In 1938 waren het
er 710 en in 1963 nog maar 27. Tot 1973 werden er landlopers in Veenhuizen
vastgezet, ‘verpleegden’ werden zij genoemd. Het wetsartikel over landloperij
heeft nog tot het jaar 2000 in het Wetboek van Strafrecht gestaan.

Doris Remmerswaal
Het merendeel van die landlopers, bedelaars en zwervers dat naar Veenhuizen
werd gestuurd kwam uit de steden. In de lange lijst met geboorteplaatsen komt
Zoetermeer niet voor en Zegwaart één keer. Die ene plaatsgenoot was Doris
Remmerswaal. Doris was in 1853 in Zegwaart geboren als zoon van Jacob
Remmerswaal en Aaltje de Wit. Al op jonge leeftijd verloor Doris in 1857 zijn
vader. Het jongetje was nog maar 4 jaar oud. De moeder van Doris hertrouwde
in 1860 met Arie Reuneker. Het had er alle schijn van dat Doris een normaal
leven zou leiden. Rond 1870 was hij bakkersknecht in Zegwaart. Hij vertrok in
1873 naar Rijswijk en het jaar daarop was hij in dienst bij het korps mariniers in
Den Helder. Doris moet wel hebben geweten wat discipline was. In 1885/1886
vertrok Doris uit Zegwaart en vestigde zich in Den Haag. Daar trouwde hij in
1888 met de 45-jarige dienstbode Hendrina Cilia Brand. Hij pakte in het Haagse
zijn oude beroep weer op, dat van bakker. Ergens is het misgegaan met Doris.
Hij was nog nooit eerder veroordeeld maar in 1899 raakte Doris van het pad af.
De rechtbank van Den Haag had hem wegens landloperij veroordeeld tot op-
name in Veenhuizen. Daarna is het kennelijk ook niet meer goed gekomen met
Doris. In 1912 verbleef  hij in het huis van het Leger des Heils aan de Haagse
Wagenstraat. En in 1917, aan het eind van zijn leven, kwam Doris terecht in
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het verpleeghuis het Spanjaardshof  aan het Westeinde in Den Haag. Daar is
Doris op 22 mei 1918 overleden. Hij werd 64 jaar.
Ook in de steden rond Zoetermeer kwamen initiatieven om de bedelarij te
verminderen. In Gouda werd in 1849 de ‘Werkinrichting tot Wering van de
Bedelarij’ opgericht. De inrichting kwam in de voormalige Latijnse School. Wie
kon werken werd geacht dat te doen. De (zeer) oude bewoners werden vrijge-
steld van de zwaarste werkzaamheden. Langzaam werd het een tehuis voor
ouderen, tot het in 1973 sloot. In Delft verscheen een ‘armenfabriek’, waar
tapijten van koehaar werden gemaakt. In de fabriek werkten 150 tot 200 armen
die zich voor winterbedeling hadden aangemeld. In Den Haag hielden talloze

kleine en grotere instanties zich bezig
met de armenzorg. In het midden van
de 19e eeuw waren naast de gemeente
nog 73 besturen en instellingen actief
in de armenzorg. De inefficiëntie ten
top. Leuk om te doen is de twee uur
durende Armenzorgwandeling ”Van
bakkerij tot Woodstock” in Den Haag.
De routebeschrijving met toelichting
is te downloaden op:
www.diaconiedenhaag.nl. Die wande-
ling brengt je langs bijzondere Haagse
plekken op het gebied van armenzorg,
zoals de laatste diaconale bakkerij van
Nederland (in 1961 gesloten) en de
locatie van de voormalige idioten-
school, of officieel het ‘geneeskundig
gesticht voor minderjarige idioten’.
Deze mensen noemen we nu verstan-
delijk beperkt. De benaming voor deze
groepen is met de voorzieningen mee
ontwikkeld.

Uitzichtloos
In de 19e en begin 20e eeuw werd behoorlijk minachtend gedaan over bede-
laars, landlopers en de ambulante handelaren. Uiteraard zullen er oplichters
tussen hebben gezeten, maar vaak waren dit types die verloren waren in de
maatschappij. En verloren in zichzelf. Eén van de bedelaars was bijvoorbeeld
een jongen uit Nootdorp die in 1886 wekelijks kwam bedelen in Zoetermeer en
Zegwaart. De jongen werd hier plotseling door een ‘zenuwaanval’ getroffen.

Zegwaarder Doris Remmerswaal bij
zijn opname in Veenhuizen in 1899
(www.alledrenten.nl).
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Aangezien niemand genegen was om hem in huis te nemen, werd hij naar het
wachthuisje gebracht waar hij tot de volgende morgen werd verpleegd. Het
wachthuisje was de in 1788 gebouwde plaatselijke gevangenis en het brand-
spuithuis. De jongen werd de dag erna weer vrijgelaten. Om 6 uur ’s ochtends
keerde hij te voet weer naar Nootdorp terug. Wellicht leed de jongen gewoon
aan epilepsie. Ook een 80-jarige bedelaar uit Delft was op 15 april 1904 lopend
uit Delft naar Zegwaart gekomen en werd dermate ‘ongesteld’ dat hij niet meer
verder kon lopen. Dit is ook niet heel erg raar. Weliswaar was het tot ver in de
20e eeuw vanzelfsprekend om te lopen. Om van hier naar Delft of Leiden te
lopen draaiden weinigen hun hand om, maar de afstand van Delft naar Zeg-
waart was toch zo’n 12 kilometer. Daar deed men te voet al gauw zo’n 2,5 uur
over en dat is best een forse tippel voor een 80-jarige. Daarnaast was het op 15
april 1904 (in De Bilt) ook nog eens bijna 26 graden. Op advies van de
Zegwaartse geneesheer Vriesman werd de bedelaar per rijtuig naar Delft terug-
gebracht. In 1910 raakte aan de Voorweg een bedelaar te water. Vraag niet hoe.
Eenmaal in het water, deed de man geen enkele moeite om eruit te komen.
Voorbijgangers haalden hem op de kant en brachten hem naar een koestal bij
landbouwer Noordam. Zonder dat hulp van de Zoetermeerse huisarts Facée
Schaeffer nodig was kon de bedelaar zijn weg hervatten.
Landlopers, bedelaars, ‘koopmannen’ of hoe ze ook genoemd werden, het wa-
ren vaak gewoon mensen voor wie men destijds geen oplossing wist. Het beste
wat ze in die 19e en begin 20e eeuw konden bedenken was om ze te weren of
op te sluiten in een inrichting en ze tot werk te dwingen.

Een nieuwe eeuw, nieuwe normen
Moraal van het hele verhaal is dat de armenzorg in de 19e eeuw achtergesteld
was en versnipperd was over kerken, gemeenten en particuliere instanties. En
vooral: lokaal. De liberale (!) minister Thorbecke had in 1851 nog geprobeerd
om de armenzorg een taak van de landelijke overheid te maken. Maar het ver-
zet van de kerken tegen de uitvoering van de wet werkte en in de politiek zege-
vierde het liberalisme nog lang over het socialisme. In 1854 werd wel de Armen-
wet aangenomen. Hulpbehoevenden die niet tot een kerkelijke gezindte be-
hoorden hadden in geval van ‘volstrekte onvermijdelijkheid’ recht op bedeling
van de gemeente. Pas aan het einde van de 19e eeuw werd de gedachte dat de
Staat verantwoordelijk is voor de armoedeproblematiek meer algemeen aan-
vaard. Die aanvaarding zorgde er in de loop van de 20e eeuw langzaam maar
zeker voor dat er sociale vangnetten kwamen, anders dan door collecteren of
fondswerving via een loterij. De sociale zekerheid in Nederland zoals we die nu
kennen kreeg langzaam maar zeker vorm. De rafelranden in de samenleving
werden steeds vaker vervangen door een keurig gestikte naad. Maar het ge-
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beurde allemaal wel heel erg langzaam. Zo werd de Armenwet uit 1854 pas in
1965 vervangen door de meer moderne Algemene Bijstandswet. Het begon
allemaal met de eerste sociale verzekeringswet in Nederland, de Ongevallen-
wet van 1901. Bij een bedrijfsongeval kregen werknemers in ‘gevaarlijke bedrij-
ven’ maximaal 70% van hun dagloon. De uitvoering van de wet vond plaats via
een plaatselijke commissie. De eerste voorzitter van die commissie in Zoeter-
meer en Zegwaart was notaris Hendrik van Hamersvelt. Lokaal ontstonden
initiatieven voor vangnetten bij ziekte. Zo ook in Zoetermeer en Zegwaart.
Daar werd in 1903 de vereniging “Onderling Hulpbetoon” opgericht, later ge-
woon “Hulpbetoon” genoemd. Die vereniging keerde ƒ 5,- per week gedurende
maximaal 20 weken uit aan zieke werklieden die lid waren van de vereniging.
Het eerste bestuur van de vereniging bestond uit de landbouwer en wethouder
Jacob Scheer, winkelier Isaac Heemskerk en landbouwknecht Dirk Burgstad.
De commissie van toezicht bestond uit gemeenteontvanger Jan Tanis en los
werkman Petrus (Piet) de Jong. Het zou zomaar de eerste plaatselijke vereni-
ging kunnen zijn waar arbeiders in het bestuur zaten. In 1913 werd de landelijke
Ziektewet aangenomen, al duurde het nog tot 1930 voordat deze in werking
trad. Tot die tijd kon nog alleen een beroep worden gedaan op plaatselijke ver-
enigingen, zoals “Hulpbetoon” in Zoetermeer en Zegwaart. Voor werklozen
trad in 1917 het Werkloosheidsbesluit in werking. De werklozen kregen een

Nachtwaker Piet Lamens mocht wel nieuwjaarswensen uitdelen. Deze (detail)
bracht hij in 1896 in Zegwaart rond
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uitkering uit een gemeentelijke werkloosheidskas. Dit werd in 1949 in een wet
omgezet, de Werkloosheidswet. Door de opkomst van de vakbonden kennen
we sinds 1927 cao’s in Nederland, die zorgen voor stabiele basissalarissen, al
duurde het tot 1968 eer het minimumloon per wet was geregeld. De sociale
zekerheidswetten hadden veel leed in het verleden kunnen besparen. Op grond
van de Ongevallenwet en de opvolgers had Christian Baxmeier in 1862 moge-
lijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen krijgen. De Werkloosheidswet
had er in 1892 en 1893 voor kunnen zorgen dat het voor Arie (Pieter) Brinkers
en Huibert van Venrooij niet rampzalig was afgelopen. De Wet op het mini-
mumloon en de cao’s hadden de vele bedelaars die Zoetermeer en Zegwaart
aandeden kunnen verzekeren van een bestaansminimum. De Bijstandswet had
er voor kunnen zorgen dat Doris Remmerswaal, Jan Pronk en het
‘poortenpiesertje’ geen zwervend bestaan hoefden te leiden. De voorganger van
de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet op de
medische hulpmiddelen van 1970, had een uitkomst geweest voor Willem
Nieuwenhuizen, de 19-jarige “lam behoeftig jongeling” in 1869. En tot slot, op
grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (1975), die in 1998 is ver-
vangen door de Wajong, had Willem een uitkering voor jonggehandicapten ont-
vangen. Hierdoor had hij inkomen gehad en hoefde hij niet “een weinig werk”
bij kleermaker Tomson te verrichten. Tja, die sociale zekerheid is toch zo gek
nog niet.
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