VERDWAALD
IN
ARMOEDE
Arij van de Tonnekreek, 1839-1915

Jan van de Tonnekreek

1

2

Met dank aan Arij voor het geven van een bijzonder gedetailleerde inkijk in zijn
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aan voor eventuele verkeerd getrokken conclusies.
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VOORWOORD
De familie “Van de(r) Tonnekreek” kent tot het einde van 19e eeuw geen interessante
familieleden. Er waren geen notabelen, geen edelen, geen anderszins belangwekkende
dorpelingen, anders dan de eerste pioniers op het eiland Goeree-Overflakkee. Men was
landarbeider en bleef gedurende het gehele leven op Goeree-Overflakkee. Sprong niet of
nauwelijks uit de band en had daar waarschijnlijk ook geen tijd voor. Het was ploeteren
in de klei en vechten tegen het water om te overleven.
Pas eind 19e eeuw ontsnapt er één aan de dwang om op het eiland te blijven en vertrekt
naar Haarlemmerliede om daar de stichter van de tak Van der Tonnekreek te worden.
Dat was Stoffel van de Tonnekreek.
Enkele decennia voor hem is er echter nog een familielid, een achterneef van Stoffel, die
het eiland op jonge leeftijd achter zich laat en zijn heil elders zoekt, Arij. Hij is feitelijk
de eerste van de familie, die het op een andere manier probeert dan ploeteren in de klei.
Over hem gaat dit verhaal.
Arij heeft zo veel informatiesporen nagelaten, slechts hier en daar missen enkele jaren,
dat van sommige periodes bijna zijn gehele dagelijkse gang op chronologische wijze is te
reconstrueren. Daarvan is niet afgeweken om het recidive in zijn handelen expliciet te
maken.
Voor een genealoog achteraf een uitdaging om het leven te beschrijven, voor Arij zelf kan
het bijna geen plezier zijn geweest het leven daadwerkelijk te leven. Een verhaal met
een lach en alles overziend toch vooral met een traan.
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1. JEUGD
Op 24 november 1839 werd Arij van de Tonnekreek geboren in Den Bommel, een klein
plaatsje met ongeveer 500 inwoners op het eiland Goeree-Overflakkee (1847 inwoners in
Ooltgensplaat, Den Bommel, Achthuizen en de Langstraat in 1811). Arij’s moeder
Johanna, 26 jaar, was dienstbode in Den Bommel en zwanger geworden van iemand, die
zich, bij nader inzien, aan zijn verantwoordelijkheid onttrok en Johanna met haar baby
liet zitten. Was het iemand van de familie waar zij dienstbode was of gewoon een jongen
uit het dorp? In ieder geval was hij ten tijde van de bevalling niet met Johanna
getrouwd en heeft hij ook nooit het kind Arij erkend of zich er op een andere wijze
openlijk mee bemoeit. Arij groeide op zonder vader, terwijl juist in die tijd een vader niet
alleen voor de vaderliefde en zijn deel van de opvoeding diende te zorgen, maar ook voor
voldoende brood op tafel. En de tijden waren al niet zo eenvoudig.

Het begin van de negentiende eeuw kenmerkte zich namelijk door een schrikbarende
armoede. Dat was al het geval op het moment dat koning Lodewijk Napoleon in 1806
ging regeren. Er moest op dat moment 40 miljoen op de staatschuld worden betaald,
terwijl er 45 miljoen aan inkomsten was. Nederland verpauperde. Het vertrek van de
Fransen en de komst van koning Willem I (van Oranje) in 1813 veranderde daar weinig
aan. Het werd nog erger. Willem I was vanaf 1815 ook koning over België en
Luxemburg. In 1830 riepen de Belgen na diverse gevechten de onafhankelijkheid uit,
waartegen Willem zich verzette. De internationale politiek drong echter aan op
zelfstandigheid van België en bood Willem een gunstige regeling betreffende de
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schuldenlast van Nederland: 16/31 voor de Belgen en 15/31 voor Nederland. Willem
weigerde, maar moest in 1839 (het geboortejaar van Arij) alsnog de zelfstandigheid
toestaan, maar nu met een ongunstige verdeling van 6/7 voor Nederland en 1/7 voor
België. Nederland was nagenoeg bankroet (Jansma, 1991).
De grootvader van Arij, Izebrand, overleed een maand voor de geboorte van Arij op 24
oktober 1839 op 58-jarige leeftijd. Izebrand heeft geen eenvoudig leven gehad. Hij kreeg
samen met zijn vrouw Cornelia Krijger 10 kinderen, waarvan er 4 overleden voor
Izebrand zelf overleed. In 1821 deed hij nog een aanspraak op het Diaconiefonds van de
Hervormde gemeente Oude-Tonge, waar zij destijds woonden. De oorzaak van zijn
armoede lag
volgens de kerk
niet bij
Izebrand, maar
aan de ‘te
zwaren last van
kinderen’. Dat
waren er op dat
moment vijf. In
1827 werd het
gezin nog ‘blij’
verrast met een
heuse drieling!
Ze haalden
daarmee op 3
maart nog de
Staatscourant,
waaruit
duidelijk wordt,
dat er zelfs in
het dorp nog een
collecte is
gehouden om
Staatscourant, 3 maart 1827
het gezin van
inmiddels 9 kinderen te ondersteunen.
Izebrand werd slechts 58 jaar. Lag dat aan de tijdgeest (hard werken, slechte
arbeidsomstandigheden, slechte hygiëne, etc.), was het erfelijk (zijn broer Stoffel werd
slechts 39 en zijn zus Maatje slechts 52) of werd het hem allemaal te veel? Het jaar voor
zijn overlijden overleed zijn zoon Pieter op 20-jarige leeftijd als dienstplichtig militair
(jager bij de 3e compagnie van het 1ste bataljon Jagers) in de garnizoensziekenzaal van
Breda. Dat moet voor Izebrand een harde klap zijn geweest. Mogelijk dat vervolgens de
schande van de zwangerschap van dochter Johanna én de wetenschap van weer een
extra mond om te voeden hem te veel is geworden. En dat, terwijl het hem ondanks alle
ellende toch redelijk voor de wind leek te gaan. Bij de Memories van Successie, opgesteld
door notaris Anthony van Weel uit Ooltgensplaat, blijkt dat Izebrand de helft van een
huis, tuin en erf nalaat. Het huis staat aan de Kranendijk, rondom de polder Den
Grootenblok, onder de gemeente Den Bommel. Het huis met grond is genummerd 156 en
heeft een grootte van acht roeden en vijfenzestig ellen (865m 2).
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In dit huis wordt, een maand na het overlijden van Izebrand, op 24 november 1839 Arij
geboren. In huis wonen op dat moment zijn ongehuwde moeder Johanna, zijn
grootmoeder Cornelia Krijger (53 jr), zijn tantes Arentje (33 jr) en Jacomijna (12 jr, de
enige nog overgeblevene van de drieling uit 1827) en zijn oom Jacob (16 jr). Ze worden
allen genoemd als arbeid(st)er en zullen gezamenlijk voor de kost moeten zorgen. Arij
brengt in dit huisje aan de dijk zijn jeugd door. Hij heeft de lagere school gevolgd.
Onduidelijk is in welke plaats. Hij woonde weliswaar in de gemeente Den Bommel, maar
qua afstand was het schooltje van Den Bommel twee maal zo ver als de school in OudeTonge. De schoolperiode zal geen plezierige periode voor Arij zijn geweest. Ongetwijfeld
werd hij geplaagd met het feit, dat zijn moeder is bevallen van een ‘onbekende’. Hij was
een bastaard. Maar ook blijkt later, dat hij scheel zag met het rechteroog. Mogelijk
begonnen als een lui oog. Destijds werd daar op het platteland niet veel aan gedaan, met
als resultaat een levenslange handicap. Hij zal het mikpunt van pesterijen op school zijn
geweest.
Oom Arend komt kort voor zijn huwelijk nog even inwonen. Hij was bouwknecht bij een
andere boer in de buurt. En ook oom Cornelis komt nog een jaartje inwonen na het
overlijden van zijn echtgenote, Krona van Bergen. Zij vertrekken weer snel. Arend
trouwt en Cornelis wordt dienstbode, in die tijd een gebruikelijke term voor zowel
vrouwen als mannen, in Oude-Tonge en ook tante Arentje en oom Jacob trouwen in 1854
en verlaten het huis. Dan blijft Arij over met 3 vrouwen, zijn moeder, grootmoeder en
tante Jacomijntje. Hij is inmiddels 15 jaar en helpt al enkele jaren mee op het land.
Inmiddels gaat het met de armoede in Nederland nog niet
echt beter. In de jaren twintig werd nog becijferd, dat 1/9
van de bevolking van Nederland onder de armenzorg viel,
een kostenpost van acht miljoen gulden. Ene Johannes,
graaf van den Bosch, richtte in 1818 de Maatschappij van
Weldadigheid op. Van de 190.000 armen binnen
Nederland, zouden er 150.000 geschikt zijn voor arbeid op
het woeste gebied tussen Groningen en Steenwijk, zij
konden zorg dragen voor een infrastructurele verbetering
én tegelijkertijd kon de landloperij en bedelarij worden
Johannes van den Bosch
teruggedrongen. Er werden drie stukken land in
Drenthe gekocht (Frederiksoord, Wilhelminaoord en
Willemsoord) als nieuwe kolonisatieoorden. Tegen betaling van 25 gulden per persoon
konden gemeenten hun armen ‘dumpen’ in Drenthe. Er zijn duizenden armen in
Drenthe gekomen (en gestuurd), alleen bleken de meesten niet in staat te zijn om de
zware landarbeid te verrichten. In deze zogenoemde vrije koloniën was uiteraard geen
plaats voor mensen van minder zedelijk en goed gedrag, zoals zwervers, bedelaars, etc.
Voor hen werd in 1820 een aparte kolonie opgezet in Ommerschans bij Ommen. Maar
jaren later veranderde de bevolking van de ‘vrije koloniën’ ook steeds meer. De
Maatschappij werd meer een strafkolonie voor bedelaars en armen. In 1859 werd dat
formeel, toen - na de overname door het Rijk - van de kolonie in Veenhuizen een
instelling voor bedelaars en landlopers werd gemaakt. (Jansma, 1991).
Armoede tierde welig. In 1842 was 47% van de staatsbegroting bestemd voor het
aflossen van Staatsschuld. Er volgde een crisis in 1843, een strenge winter in 1844/45 en
vervolgens mislukte de aardappeloogst in de twee daaropvolgende jaren. Tienduizenden
leden honger als gevolg van de hoge voedselprijzen.
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2. MILITAIRE DIENST(EN)
In Nederland wordt in 1811 de dienstplicht ingevoerd. Vóór de Franse overheersing
bestond het leger enkel uit vreemdelingen, landlopers en avonturiers, maar dat is nu
afgelopen. Op iedere 100 inwoners moet één militielid worden aangewezen. In 1817
wordt de wet voor de oprichting van de Nationale Militie van kracht. In het kalenderjaar
waarin de jongeman zijn 19e levensjaar zal ingaan, moet hij zich in januari inschrijven
in het inschrijfregister. Een provincie wordt ingedeeld in militiedistricten van ongeveer
100.000 inwoners, die vervolgens werden ingedeeld in ieder 10 kantons. Dan volgde een
openbare loting, zodat familie en vrienden konden zien wie welk lot trof (of trok).
Vrijstelling werd verstrekt aan jongemannen die theologie studeerden, kleiner waren
dan 1,55 meter, een of meerdere broers in dienst had (van een gezin met een even aantal
zoons moet de helft in dienst, van een oneven aantal het kleinere deel) of een lichamelijk
gebrek had. Een andere mogelijkheid om de dienstplicht te ontlopen was de
nummerverwisseling of de plaatsvervanging. Bij nummerverwisseling ruilde degene die
was ingeloot tegen betaling zijn nummer met iemand die was uitgeloot. Bij
plaatsvervanging werd door iemand die een dienstplichtig nummer had getrokken een
ander aangesteld, eveneens tegen betaling. Jaarlijks maakte ongeveer 20% van de
lotelingen gebruik van één van deze mogelijkheden. De vergoeding waren hoog voor die
tijd: tussen 600 en 800 gulden. Een belangrijk verschil: de nummerwisselaar moest aan
dezelfde loting hebben meegedaan, de plaatsvervanger (of remplaçant) hoefde dat niet
(Staarman).
Arij zou in 1858 19 jaar worden en had zich
ingeschreven in het inschrijfregister voor de
loting. De loting vond plaats in Stad aan ’t
Haringvliet op 23 juni 1858. Arij was de
enige zoon van Johanna en heeft
ongetwijfeld een vrijstelling verkregen op
basis van de regelgeving. Toch treedt hij als
milicien in dienst bij het 5e regiment
Infanterie in Willemstad. Ongetwijfeld
heeft hij zijn vrijgestelde nummer gewisseld
met de zoon van een welgestelde boer, die
hem daarvoor ‘rijkelijk’ heeft beloond. Er
gebeurt in die dienstperiode niets
spannends en Arij dient gewoon zijn tijd uit
in Willemstad.
Thuis, in Den Bommel, was het nog steeds
armoe troef. In juli 1858, toen Arij nog
maar goed en wel in Willemstad was aangetreden, werden zijn moeder Johanna samen
met tante Jacomijntje (inmiddels aangepast naar Jacomina) opgepakt voor het
verzamelen van ‘garstairen’ op het land van Job Mijs. Zij haalden deze oogst van gerstaren van het land, terwijl dit lag te wachten op vervoer. Ze werden betrapt door
veldwachter Benjamin Viane van Den Bommel. De rechter veroordeelde hen tot een dag
gevangenisstraf en het betalen van de proceskosten van 1 gulden en 23,5 cent. Hoewel
gerst in die tijd al werd gebruikt als grondstof voor bier, whisky en jenever is het
waarschijnlijker dat ze er gortepap van wilden maken om hun honger te stillen.
lotingstrommel
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Al op 1 april 1859 wordt Arij op inactief gesteld en op 15 mei 1861 krijgt hij zijn paspoort
voor volbrachte dienst en een certificaat van goed gedrag. In zijn stamboek is een
signalement opgenomen: hij is 1,63 meter (niet absurd klein voor die tijd), heeft een
ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, spitse kin en
lichtblond haar en wenkbrauwen.
Het geld van de boerenzoon zal wel niet zoveel zijn geweest, dat je daar jaren op kon
teren. Dus na het ontslag uit militaire dienst moest Arij weer aan het werk.
Waarschijnlijk heeft hij wederom op het land gewerkt. Mogelijk ploegde hij de landerijen
met één of meerdere paarden voor de ploeg. Jaren later blijkt namelijk, dat Arij goed
met paarden kon omgaan. Het zou zelfs kunnen zijn, dat deze expertise een
rondreizende eigenaar van een carrousel ook is opgevallen en hem in dienst heeft
genomen. Maar daarover later meer.
Het is ook mogelijk, dat Arij kort na zijn eerste diensttijd is benaderd om opnieuw in
dienst van de Nationale Militie te gaan voor iemand anders. Nu niet door
nummerverwisseling, maar door plaatsvervangerschap. Er waren in die tijd zogenoemde
‘zaakwaarnemers’, die werden ingehuurd door de ouders van een ingelote jongeman.
Deze zaakwaarnemer kreeg als opdracht alles in het werk te stellen om een remplaçant
te vinden voor zoonlief, uiteraard tegen een fikse vergoeding. Mocht dit het geval zijn
geweest, dan heeft Arij de boot in ieder geval afgehouden tot 1865.
In 1864 staat Arij nog ingeschreven bij zijn oma en moeder. Zij verhuizen in die periode
van Den Bommel naar Oude-Tonge en gaan wonen op de Molendijk in huis A157.
Één van deze zaakwaarnemers was Jan de Jong uit Ridderkerk. Hij werd op 12 maart
1865 gemachtigd door de vader van Jan Gelderblom uit Langerak (in de Alblasserwaard)
om voor Jan een plaatsvervanger te zoeken. Na korte tijd zoeken lukte dit ook. Hij vond
in Arij een gewillige liefhebber. Op 14 april 1865 ondertekenden Arij en Jan de Jong
voor notaris Jan Jacob de Raadt uit Barendrecht een contract van plaatsvervanging voor
Jan Gelderblom. Arij zou voor deze plaatsvervanging een bedrag van 300 gulden
ontvangen. Niet in één keer, maar in afzonderlijke bedragen t.w. 25 gulden bij
goedkeuring door de Militieraad, 25 gulden na inlijving en medische goedkeuring,
vervolgens per drie maanden 12 gulden en het restant zodra hij met onbepaald verlof
zou gaan. Een bedrag van 300 gulden in 1865 vertegenwoordigt in 2011 een waarde van
ongeveer 3000 euro. Dus zeker geen gering bedrag en zeker niet, als je verder moeilijk
aan werk kunt komen. Jaren later
worden Arij nog banen aangeboden
voor 14 ct per uur, hetgeen bij een 50urige werkweek overeenkomt met
ongeveer 30 gulden per maand. Deze
300 gulden, naast de gratis kleding,
kost en inwoning van de nationale
militie, zou Arij de mogelijkheid geven
Eerste handtekening van Arij in 1865
een klein kapitaaltje te sparen.
Arij treedt op 1 mei 1865 in dienst bij het regiment Grenadiers en Jagers en wordt
gelegerd in ‘s-Gravenhage. Bij de keuring blijkt hij flink gegroeid te zijn ten opzichte van
zijn eerdere dienstperiode in 1858. Hij is nu 1,73 meter, dus 10 cm gegroeid in de
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afgelopen 7 jaar. Dat kan een groeispurt na zijn negentiende levensjaar zijn, maar het
vermoeden bestaat, dat hier een meetfout aan ten grondslag ligt. Of in 1858 of in 1865.
Op zijn derde werkdag als militair wordt hij al overgehaald om zijn dienstplichtige
verbintenis om te zetten in een vrijwillige voor een periode van 6 jaar. Hij tekent en
krijgt onmiddellijk 30 gulden handgeld (een maandsalaris). Op 5 mei wordt hij als
beroepsmilitair ingedeeld bij het 2e Regiment Dragonders. Ook zij zijn gelegerd in ‘sGravenhage. Maar Arij ziet nog meer mogelijkheden bij de Nationale Militie! Na ruim 5
maanden wijzigt hij op 26 oktober 1865 opnieuw zijn
verbintenis. Nu tekent hij een contract voor 6 jaar bij de
Koloniale Troepen. Ter voorbereiding op zijn werkzaamheden
in de Tropen wordt hij ondergebracht bij het Koloniaal
werfdepot in Harderwijk.
In dit depot in Harderwijk werden alle soldaten voor
Nederlands Oost-Indië (later Nederlands Indië en nog later
Indonesië) verzameld, gekleed en geoefend. Van 1815 tot 1910
vertrokken bijna 150.000 militairen vanuit Harderwijk. Iedere
nieuwe rekruut kreeg na het tekenen van het contract een
flink geldbedrag. Arij incasseerde bij het ondertekenen van het
nieuwe contract een gratificatie van 150 gulden! Doorgaans
werd dit handgeld al tijdens de opleiding door de rekruten
opgemaakt. Harderwijk genoot in deze periode dan ook de
twijfelachtige eer ‘het gootgat van Europa’ te worden genoemd
vanwege de vele kroegen en bordelen in de stad. De koloniale
soldaten kwamen namelijk niet alleen uit Nederland, maar ook
uit andere Europese landen, vooral uit Duitsland. De
middenstand was blij met deze bron van inkomsten, maar
andere burgers van Harderwijk leverden veel kritiek op het
uitbundige uitgaansleven, waaronder vele vechtpartijen. Ook
Arij heeft hier ongetwijfeld zijn bijdrage aan geleverd.

soldaat artillerie

Na de opleidingsperiode vertrokken de militairen onder begeleiding van militaire
muziek en gejoel van de Harderwijkse jeugd naar het station om met de trein naar
Rotterdam te reizen. In Rotterdam scheepte Arij op 21 november 1865 in aan boord van
het schip St. Jan (een bark uit 1855 met een tonnage van 584) met gezagvoerder P.
Lommerse en op 1 december vertrok het schip uit Hellevoetsluis naar Nederlands OostIndië. Aan boord bevonden zich in totaal 125 onderofficieren en manschappen onder
begeleiding van 6 officieren. Onder de manschappen bevonden zich niet alleen
Nederlanders, er waren ook 14 Duitsers, 6 Belgen, 3 Zwitsers en 1 Fransman. Zij waren
een soort huurlingen in Nederlandse dienst. In die tijd was het gebruikelijk om bij de
ontbijtgort jenever als rantsoen te verstrekken. Mogelijk heeft men voor alcohol gekozen,
omdat dit niet bederft gedurende een lange reis op zee, terwijl dat met water wel het
geval is. Toch bedacht de legerleiding in 1860, dat men de mannen de keuze moest geven
tussen jenever of siroop! En dat werd aan boord van de St. Jan ten uitvoer gebracht.
Men moest vooraf de keuze kenbaar maken. Van de 125 mannen kozen er 9 voor siroop
en de rest voor jenever. Arij zat bij de laatste groep.
Na 15 weken varen komen ze op 16 maart 1866 aan in Batavia, het huidige Djakarta, op
het eiland Java. Het Suezkanaal werd pas in 1869 geopend, dus men moest nog om de
Kaap varen, hetgeen aanzienlijk meer tijd kostte.
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Bij aankomst in Batavia moet Arij gedacht hebben dat hij droomde. Het verschil met
Nederland moet enorm zijn geweest. Het klimaat, maar ook de natuur en vooral de
bevolking en de verschillende omgangsvormen. In de tweede helft van de 19e eeuw was
Batavia uitgegroeid tot een stad van 800.000 inwoners, waarvan minder dan 10.000
Europeanen. Echt gezond was het er niet. Batavia had onder andere de bijnaam “Het
kerkhof der Europeanen” vanwege de hoge sterftekans voor met name de nieuwkomers.
De kans dat Arij zich heeft kunnen voorbereiden op de situatie ter plekke door het lezen
van het in 1860 uitgebrachte boek Max Havelaar van Multatuli (pseudoniem van
Eduard Douwes Dekker) is gering. In dat boek worden de misstanden in Indië aan de
kaak gesteld. Daarbij dienen twee oorzaken met name te worden genoemd. De eerste is
de invoering van het Cultuurstelsel. Dit was een belastingssysteem ingevoerd door de
gouverneur-generaal Johannes van den Bosch (jawel, dezelfde van de invoering van de
‘mislukte’ Maatschappij van Weldadigheid) in 1830. Ook hier was zijn bedoeling
waarschijnlijk goed, maar pakte het verkeerd uit. Voornamelijk door de tweede oorzaak,
namelijk de invoering van aangepast belastingssysteem, waarbij de ambtenaren werden
beloond volgens een commissiesysteem. Inheemse boeren moesten een groot percentage
van hun grond gebruiken voor gouvernementsproducten (lees producten voor de
Europese markt), zoals indigo, thee, suiker en vooral koffie in plaats van de benodigde
voedingsproducten zoals rijst. De inlandse bevolking leed onder armoede, verpaupering
en hongersnood, hetgeen de spanning tussen Nederlanders en inlanders opvoerde.
Op de basis in Batavia werd Arij ingedeeld bij het Regiment Oost-Indië Kavallerie. In de
periode dat Arij in Nederlands –Indië was, gebeurde daar niet zo veel bijzonders. Pas in
1873 kwam het tot een strijd tussen ‘de bezetter’ en de lokale bevolking bij het begin van
de Atjeh oorlog. Arij heeft die tijd niet meer meegemaakt.
Op 23 januari 1867, bijna een jaar na aankomst in Batavia, werd Arij overgeplaatst van
de Kavallerie naar de militaire administratie, hij werd ziekenoppasser in het hospitaal.
Maar ook deze functie is blijkbaar te zwaar voor Arij. Hij wordt medisch onderzocht en
uiteindelijk besluit de “Kommissie tot onderzoek en afkeuring van militairen” op 16 mei
1867 ter zitting in Batavia, dat Arij ongeschikt is voor de militaire actieve dienst. Hij
lijdt aan een hartziekte, waarvan men weet vast te stellen, dat deze “niet is ontstaan
door of ter zake van bevolen of gevorderde dienst”. En hiermee snijdt men de weg tot
het indienen van claims bij Defensie voor Arij af.
Hij moet uiteraard terug naar Nederland, maar zal even moeten wachten, totdat er een
schip beschikbaar is om hem te vervoeren. De Korpscommandant ter plaatse maakt op
18 juni een militair paspoort voor Arij, zodat hij ongehinderd kan vertrekken en niet
tijdens het reizen naar huis kan worden beticht van desertie.
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Militair paspoort bij vertrek uit Indië, 1867
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Wat zal Arij hiervan hebben gedacht? Blij om terug te keren naar Nederland? Of juist
teleurgesteld, dat hij zijn collega’s in de steek moest laten. In ieder geval moet het
terugreizen op de Kosmopoliet II een geweldige ervaring zijn geweest. Dit schip, een
klipper fregat, was hagelnieuw, opgeleverd in 1864 door de Nederlandse scheepswerf De
Merwede van C. Gips en Zn. uit Dordrecht voor de rederij van de gebroeders Blussé. Het
schip was 55 meter lang, 12 meter breed, een zeiloppervlak van 1834 m2 en woog 1080
ton. Hoewel prima zeewaardig (dat moest ook wel met tochten om de Zuid) verging het
schip jaren later in 1883 in de Golf van Biskaje.
Het schip vertrok op 30 juli 1867 uit Batavia en maakte onderweg slechts één
tussenstop, namelijk
op St. Helena, in het
havenstadje
Jamestown. Zou men
destijds bij een
dergelijke tussenstop
ook een korte
toeristische excursie
hebben uitgevoerd
naar de plaats van
overlijden van
Napoleon, 46 jaar
eerder? De
gefortuneerde
burgers aan boord
wellicht wel, maar de
militairen kregen
Clipper Kosmopoliet II
waarschijnlijk de
gelegenheid de benen
te strekken op de kade, maar moesten in het zicht van het schip blijven.
Kapitein Jacob Bouten zorgde er voor, dat het schip veilig op 29 oktober 1867 de
Nederlandse haven Den Helder bereikte, 13 weken na vertrek uit Batavia. Aan boord
bevonden zich 33 gepasporteerde manschappen (waaronder 1 veroordeelde en 2
ontslagen veroordeelden), 8 onderofficieren en een wachtmeester met zijn echtgenote.
Het ministerie van Koloniën betaalde voor hen gezamenlijk ruim 13.500 gulden,
waarvan voor de manschappen 282 gulden en voor de onderofficieren 424 gulden per
persoon. De militairen sliepen in een gezamenlijke ruimte in een hangmat met matras,
heerlijk schommelend op de bewegingen van het schip. De clipper vervoerde ook nog
enkele hutpassagiers. Tijdens deze reis (de derde thuisreis van de Kosmopoliet II)
brachten deze passagiers ruim 11.000 gulden op (oplopend vanaf 800 gulden per
persoon). Ook werden nog allerlei waren vervoerd, waaronder suiker, koffie en rotan
voor het vaderland en de handel in Europa (voor ruim 50.000 gulden) (Bouten). Over die
hangmatten en matrassen was bij de afrekening nog wel een en ander te doen tussen de
rederij en het ministerie. De kapitein had bij vertrek uit Batavia getekend voor een
bepaald aantal geleverde artikelen door het ministerie, zoals 42 hangmatten, 42 dekens,
42 matrassen etc. Bij aankomst in het Nieuwe Diep in Den Helder leverde de kapitein er
minder in. De rederij gaf nog aan, dat er tijdens de reis twee manschappen waren
overleden en dat zij in zee waren gegooid met hun beddengoed. Het ministerie wilde van
geen wijken weten. Dan nog ontbraken er enkele artikelen en men wilde pas overgaan
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tot het betalen van de 13.500 gulden, als de rederij de ontbrekende artikelen ten bedrage
van wel 4,27 gulden bij de betaalmeester had betaald. En zo geschiede.
Na aankomst in Nederland wordt Arij samen met zijn militaire reisgenoten vervoerd
naar Harderwijk om wederom in de sterkte van het Koloniaal Werfdepot te worden
opgenomen. Gezien zijn afkeuring in Indië is die opname in de sterkte van korte duur.
Hij is ongeschikt en zal de Nationale Militie moeten verlaten. Op 10 november 1867
maakt de commandant van het Werfdepot een Memorie van Voordracht voor het
verlenen van een eenmalige onderstand, een soort bijstandsuitkering. De kolonel telt de
dienstjaren vanaf Arij’s binnenkomst op 1 mei 1865 tot zijn afkeuring op 16 mei 1867.
Dat is vreemd, want Arij was nog steeds in dienst bij het Koloniale Werfdepot ten tijde
van het opstellen van deze Memorie van Voordracht. En daarnaast had hij immers al
een eerdere periode (in 1858) gediend.
Het ministerie van Koloniën ontvangt de voordracht van de kolonel tezamen met 9
andere voordrachten voor evenzoveel afgekeurde militairen uit Nederlands Oost-Indië
en stemt op 15 november in met de voordrachten. Er wordt wel onderscheid in
uitgekeerd bedrag gemaakt tussen de verschillende rangen. Zo krijgt een afgekeurde
sergeant 150 gulden, een korporaal 120 gulden en de soldaten 100 gulden, evenals de
apart vermelde ziekenoppasser Arij. De reden van afkeuren verschilt wel, maar
hartziekte blijkt wel een veel voorkomend gebrek te zijn. Vier van hen lijden hieraan,
twee hebben een slecht gezichtsvermogen, twee een algehele stijfheid van een knie, één
ongeneeslijke vloeiing en doofheid aan beide oren en de laatste heeft een ‘slepend
borstlijden’. Allen afgekeurd, maar niet ten gevolge van de dienst….
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3. DE EERSTE KENNISMAKING MET OMMERSCHANS
De uitkering van 100 gulden in november 1867 vertegenwoordigt een koopkracht van
bijna 1000 euro in 2011. Arij zou daarmee toch voorlopig vooruit moeten kunnen? En
wat is er overgebleven van de bedragen die Arij heeft ontvangen voor het
remplaçantschap, voor het bijtekenen voor 6 jaar en voor het inschepen naar Nederlands
Oost-Indië? Het lijkt, dat Arij dit geld inmiddels heeft uitgegeven En ook die laatste 100
gulden draait hij er razendsnel doorheen. Ook tijdens de volgende 30 jaar blijkt, dat Arij
na het verkrijgen van een geldbedrag, daar bliksemssnel weer vanaf weet te komen.
Waar geeft hij dat geld dan aan uit? Daar kan alleen naar gegist worden. Hij heeft een
drank probleem (blijkt later), dus daar zal veel geld aan worden uitgegeven. Maar dat
kan geen volledige verklaring zijn voor het enorme gat in zijn hand. Gokken? Hoeren?
Beiden kunnen niet worden uitgesloten.
De onderstand van medio november 1867 is dermate snel vervlogen, dat Arij al op 29
november (ongeveer 10 dagen later !!!) in Weesp wordt opgepakt in verband met het
vragen van een aalmoes. In die periode heeft hij ook nog de afstand tussen Harderwijk
en Weesp, ongeveer 60 kilometer, afgelegd. Hij geeft bij zijn aanhouding op zonder
beroep te zijn en in Oude-Tonge te wonen. Het zal op die 29ste november wel koud zijn
geweest en Arij heeft onderdak gezocht voor de komende periode. Maar waarom dan
onderdak in een cel? Waarom is Arij niet doorgereisd naar Oude-Tonge om daar bij zijn
moeder en oma in huis te slapen? Ontbrak het benodigde reisgeld? Wilde hij niet terug
naar Flakkee uit schaamte voor zijn militaire afkeuring? Hoe dan ook, opgepakt op 29
november en op 10 december in Amsterdam voor de rechter. Daar waren twee getuigen
aanwezig. Gerietje Spoor, dienstbode, en Gijsbert Leyenaar, dienaar van politie, beiden
afkomstig uit Weesp. Arij had blijkbaar aan Gerietje om een aalmoes gevraagd in het
zicht van de dienaar Gijsbert. Arij bekende.
Rechtbanken hadden in deze armoedige periode een standaard oplossing voor dergelijke
wanbedrijven (bedelarij was geen
misdaad, maar een wanbedrijf).
Daar hoorde een correctionele straf
bij. Een bepaalde tijd
gevangenisstraf en vervolgens
overbrengen naar een
bedelaarsgesticht. En zo oordeelde
ook de rechter in Amsterdam. Arij kreeg voor het vragen om een aalmoes 14 dagen
gevangenisstraf en werd vervolgens overgebracht naar het bedelaarsgesticht in
Ommerschans om te worden ‘gecorrigeerd’.
In Weesp zat hij zijn eerste gevangenisstraf uit. Er zouden er, helaas, nog vele volgen.
Na deze straf werd Arij onder begeleiding naar Ommerschans overgebracht. Mogelijk
bracht hij na het transport de eerste nacht door in de cel in Zwolle en werd hij de
volgende dag overgebracht naar het 25 kilometer oostelijker gelegen Ommerschans.
Ommerschans was voorheen een fortificatie, maar werd door Johannes van den Bosch
van de Maatschappij van Weldadigheid aangekocht en sinds 1820 bestemd om het
groeiende aantal paupers, bedelaars, landlopers, vondelingen, wezen, op te voeden tot
zedelijkheid en een bestaan te laten opbouwen in zogenaamde landbouwkolonies. In
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tegenstelling tot de vrij koloniën (Veenhuizen) moest men hier onder dwang arbeid
verrichten.
Centraal in Ommerschans stond het hoofdgebouw, een twee verdiepingen tellend
kloosterachtig vierkant gebouw met een grote binnenplaats en met blinde buitenmuren
van 100/120 meter elk. Op de hoeken bevonden zich de verblijven van de zaalbeheerders
met ramen. In het hoofdgebouw werden 1200-1500 bedelaars ondergebracht in dertig
zalen van 40 á 50 personen, uiteraard vrouwen en mannen apart. Op de binnenplaats en
in bijgebouwen waren werkplaatsen ingericht waarin de arbeid moest worden verricht.
Het ging daarbij om spinnen, naaien, weven, breien en verstellen voor vrouwen en om
klompen, schoenen en kleren te maken voor mannen. Ook was er een smederij, een
touwslagerij, een spijkermakerij en een timmerwerkplaats. Er was een grote juteweverij
met 100 weefgetouwen voor het vervaardigen van koffiebalen. Het gehele complex was
met een gracht omgeven. Buiten de gracht lagen boerderijen (uiteindelijk 21) waar men,
onder geleide van soldaten, landarbeid verrichtte.
De beloning voor arbeid was fl. 1.50 per week. Daarvan werd fl. 1,- ingehouden voor kost
en werkkleding. De overige 50 cent werd uitbetaald in bonnen (later OS geld), die buiten
het gesticht geen waarde hadden en dus alleen te besteden waren in de winkel van het
gesticht. Hiervan moest men ook een extra maaltijd kopen, naast de ene warme (slechte)
maaltijd per dag die iedereen kreeg. Wie niet in staat was om te werken, werd gekort op
zijn uitkering; wie extra werk kon verzetten, had de mogelijkheid om meer dan fl. 1.50
te verdienen. Wie op deze wijze meer dan fl. 25,- wist te sparen (oververdienste!) kon in
aanmerking komen om ontslagen te worden uit het gesticht.
Arij kwam hier aan op 9 januari 1868. Nog geen half jaar na zijn vertrek uit het
tropische Batavia was het al volledig misgegaan. Eerst een trotse Nederlandse militair
tussen de Indonesiërs en nu inmiddels een gevangenisstraf achter de rug en tussen
honderden zwervers en andere mislukkelingen opgesloten in een bedelaarsgesticht in de
vrieskou van Nederland. Hij moet zich doodongelukkig hebben gevoeld.
Op 16 juni 1868 werd hij ontslagen uit het bedelaarsgesticht. De reden van ontslag is
onduidelijk. Voldeed hij aan de eis van 25 gulden sparen of was men van mening, dat hij
inmiddels wel weer voor zichzelf zou kunnen zorgen? Hoe zat het dan met zijn
hartziekte? Hoe dan ook, hij werd vrijgelaten en ging waarschijnlijk naar zijn moeder in
Oude-Tonge.
Als de winter weer aanbreekt, wordt het voor Arij wederom moeilijk om aan voldoende
werk te komen en besluit hij een schriftelijk verzoek om herhaalde onderstand te richten
aan de minister van Koloniën. Op 18 november 1868 stuurt hij dit – niet door hem

18

geschreven, maar wel – door hem ondertekende verzoek naar de minister. Hij vertelt in
deze brief aan de minister, wie hij is en waarom hij de Nationale Militie moest verlaten.
En dat hij nog steeds, ondanks alle ondernomen pogingen om zijn gezondheid terug te
krijgen, aan deze (hart)kwaal lijdt. Hij geeft aan, dat het onmogelijk is om in zijn
behoefte en die van zijn moeder (waarvan hij kostwinner is geworden bij zijn
thuiskomst) te voorzien, omdat hij niet in staat is met handenarbeid iets te verdienen.
Hij wil dus graag nogmaals in aanmerking komen voor eenzelfde gratificatie als hij bij
zijn ontslag heeft mogen ontvangen. De burgemeester van Oude-Tonge, Simon Eland
Anemaet (geboren en getogen dorpsgenoot van Arij), heeft een briefje bij dit verzoek
ingesloten, waarin hij aangeeft, dat Arij in het dorp een goed zedelijk gedrag heeft
vertoond. De minister besluit om de Militair Geneeskundige Dienst een medisch
onderzoek op Arij te laten verrichten.
Dat onderzoek wordt al op 5 december 1868 verricht door de Geneeskundige dienst van
de Landmacht. Men is duidelijk in de medische conclusie: Arij lijdt aan een vergroting
van het hart met kortademigheid als gevolg. Daardoor is hij ‘buiten staat om door
handenarbeid in zijn onderhoud te voorzien’. Dat is een niet mis te verstane
constatering, die de rest van Arij’s leven zal bepalen. Het ministerie besluit op basis van
dit medische rapport om Arij conform zijn verzoek een gelijke onderstand te verlenen als
hem destijds bij ontslag in Harderwijk is toegekend, namelijk 100 gulden. Een vorstelijk
bedrag, waarmee Arij, mits hij zuinig omspringt met zijn toelage, de winter mee kan
doorkomen. Hij kan immers inwonen bij zijn oma en moeder, dus hoeft hier alleen wat
eten van te kopen.
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4. OP HET RECHTE PAD BLIJVEN IS LASTIG
Arij zal in de wintermaanden van ‘68/’69 niet veel werk hebben gehad. Maar in het
voorjaar van 1869 lijkt hij werk te verrichten door boodschappen van het ene dorp naar
het andere dorp te brengen. Op 22 maart 1869 wordt Arij benaderd door Cornelis
Hameter uit Achthuizen om voor hem enkele kledingstukken (jas, broek, vest en lederen
riem) op te halen bij Martien van der Zwaluw, herbergier op de Zuidzijde onder Den
Bommel. Arij krijgt voor deze dienst een bedrag van 25 cent. En inmiddels is wel
duidelijk, dat Arij en geld niet goed samen gaan. Dat brandt in zijn handen en gaat
doorgaans op aan alcohol. Arij haalt de spullen op bij de herbergier en neemt daar voor
25 cent alcohol tot zich. Vervolgens vertrekt hij om de kleding af te leveren bij Hameter.
Onderweg besluit hij echter om de spullen te verkopen. Hij verkoopt de broek aan
Johannes Mijs en de overige kleding aan Pieter Fluit, beiden wonende aan de
Kranendijk onder Den Bommel. Zij betalen gezamenlijk fl. 1,75 gulden. Uiteraard laat
de opdrachtgever Hameter het hier niet bij zitten en er volgt op 15 april een rechtszaak
voor de Arrondissementsrechtbank in Brielle. Arij heeft inmiddels een verklaring
afgelegd, waarin hij het vergrijp toegeeft en als excuus aanvoert, dat hij zo beschonken
was, dat hij niet wist wat hij deed. De rechter vindt er het zijne van en verklaart Arij
schuldig aan het ten laste gelegde vergrijp ‘misbruik maken van vertrouwen’ en
veroordeelt Arij tot 2 maanden gevangenisstraf en een boete van fl. 12,50, subsidiair 3
dagen gevangenisstraf. Dat laatste houdt in, dat mocht Arij die fl. 12,50 niet binnen
twee maanden – na het verkrijgen van een aanmaning – hebben betaald, dan moet hij
nog 3 dagen extra de cel in.
Arij is echter niet aanwezig bij de rechtszitting en wordt veroordeeld bij afwezigheid. De
rechtbank in Brielle laat een bericht plaatsen in het Algemeen Politieblad (een soort
“Opsporing verzocht”), zodat alle politiekorpsen in het land weten dat Arij van de
Tonnekreek wordt gezocht om een gevangenisstraf van 2 maanden uit te zitten. De

officier van Justitie van Brielle verzoekt opsporing, aanhouding en opzending. Men
vermoedt, dat hij reist als knecht bij een carrousel…. Arij is vertrokken uit Brielle in de
wetenschap, dat men hem zal zoeken. Dat heeft hem er niet van weerhouden om toch te
gaan. Uiteindelijk is hij ergens in een stad aangehouden en op 27 juli trekt de officier
van justitie van Brielle het opsporingsbericht in. Het is niet duidelijk waar hij zijn straf
heeft uitgezeten, maar na de 14 dagen van de vorige keer staat de teller nu op 10 weken
plus een half jaar in het bedelaarsgesticht Ommerschans. Op deze manier gaat het niet
goed met Arij.
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Hij heeft in deze periode waarschijnlijk wel regelmatig werk bij een carrousel als knecht
voor de paarden. Maar dergelijk werk is toch vooral seizoensgericht. Gedurende de
wintermaanden zijn er geen kermissen en reist het carrousel dus niet rond, waardoor de
directeur ook geen behoefte heeft aan personeel. Arij moet echter wel iedere keer die
winters zien door te komen. Het lukt hem om in de jaren 1870 en 1871 (resp. februari en
april) wederom in aanmerking te komen voor de onderstand van fl. 100,-. De aanvraag
van april 1871 is feitelijk een beetje aan de late kant, waardoor het vermoeden bestaat,
dat Arij in januari/februari 1871 ergens een gevangenisstraf onderging. Tijdens detentie
kwam men immers niet in aanmerking voor onderstand. Zo wordt er ook in het jaar
1872 geen onderstand verleend, ook hier zal mogelijk een gevangenisstraf aan ten
grondslag hebben gelegen.
Op 17 december 1872 komt Arij weer in aanraking met Justitie. Deze keer met justitie
van Zutphen ten gevolge van een eenvoudige diefstal en landloperij. Hij krijgt op die dag
samen met een ‘collega’ landloper, ene Johannes
Lijflander, onderdak in de schuur van boer Hendrik
Wijers in Spankeren (onder Dieren) om te schuilen voor
een enorme regenbui. Als het weer droog is en de
vrienden vertrekken, mist de boer een haarspit en een
haarhamer (een draagbaar aambeeld met bijbehorende
hamer). Arij en Johannes worden in het dorp
aangehouden door de veldwachter en bekennen grif, dat
zij deze spullen hebben gestolen.
Tijdens de rechtszitting laat Arij zich ontvallen, dat hij al
eerder is veroordeeld voor landloperij, in Amsterdam.
Arij wordt in eerste instantie door de rechter in Zutphen
veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en
opzending naar een bedelaarsgesticht. Hiermee komt de rechter niet tegemoet aan de eis
van de officier van Justitie, namelijk een jaar cel en opzending. Deze officier gaat
waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. Met als gevolg, dat Arij wordt overgeplaatst
naar de gevangenis in Arnhem en er een beroepszaak bij het Hof van Gelderland dient
op 18 februari 1873. De procureur-generaal van het Hof heeft een extract van de zaak
uit 1867 in Amsterdam opgevraagd. Na ampel beraad besluit het Hof om het eerdere
vonnis van Zutphen te vernietigen en Arij, conform de eis van de officier van Justitie, te
veroordelen tot een jaar gevangenisstraf en vervolgens opzending naar het
bedelaarsgesticht Ommerschans. Een ongekend zware straf voor een dergelijk eenvoudig
vergrijp…
Op 12 januari 1874 wordt Arij voor de tweede keer opgebracht in Ommerschans, maar
hij mag nu al op 17 februari 1874 weer naar huis. Vreemd, dat het deze keer zo
kortstondig is, maar Arij zal wel aan de vereisten hebben voldaan. Voldoende zakgeld en
zicht op een vaste baan. Een van de eerste acties van Arij in vrijheid is het opnieuw
aanvragen van onderstand bij het Ministerie van Koloniën. De aanvraag wordt weer
goedgekeurd en Arij krijgt weer 100 gulden.
De vrijheid is echter van korte zomerse duur. Het lukt Arij niet om een baan te vinden
voor het gehele jaar. De baantjes, die hij vindt zijn blijkbaar seizoensgebonden en
daarbij zijn de verdiensten gedurende de zomers te gering om ook ongeschonden de
winters door te komen. In januari 1875 gaat het namelijk al weer mis. Het is winter en
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ongetwijfeld ouderwets koud. Arij wil graag in een warme cel, maar deze keer niet
aanvullend naar een bedelaarsgesticht worden gestuurd. Hij besluit om niet te gaan
bedelen, maar een opzichtige diefstal te plegen. Hij neemt op zondagavond 17 januari ’s
avonds rond 8 uur van het Bolwerk in Rotterdam (bij de Maasboulevard) een ijzeren
gewicht van 25 kilogram weg. Vervolgens verbergt hij dat gewicht op de Oosterkade (150
meter verderop) onder een wagen waarop hij zelf de nacht doorbrengt. De volgende
ochtend loopt hij met dit ijzeren gewicht enkele straten door en op de Nieuwe Markt (bij
de Botersloot) wordt hij aangehouden door een agent van politie. Bij enkele vragen van
de agent bekent Arij onmiddellijk, dat hij dit gewicht op het Bolwerk heeft ontvreemd.
De commissaris van Politie sluit Arij op 18 januari op in het Huis van Arrest. De officier
van justitie beschikt over een extract van het vonnis in Amsterdam (en niet over dat in
Arnhem) en eist een gevangenisstraf van 3 maanden. Dat is ook de straf, die de rechter
hem oplegt. Deze keer krijgt hij geen aanvullende opzending naar een bedelaarsgesticht.
Hij zit zijn straf uit in de Strafgevangenis van Rotterdam. Zoals gebruikelijk wordt ook
hier een signalement van Arij opgeschreven. Dit is de eerste keer, dat er melding wordt
gemaakt van het scheelzien van Arij.
Als Arij dan op 28 april 1875 uit de gevangenis stapt, ziet de wereld er weer een stuk
vrolijker uit, dan toen hij er in ging. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenamer
en hij meldt zich weer aan voor seizoenswerk. Helaas is de periode voor het aanvragen
van onderstand voorbij,
dus die 100 gulden gaan
aan zijn neus voorbij.
Later blijkt, dat Arij in
deze periodes heeft
gewerkt op kermissen en
dan voornamelijk bij
carrousels. Een carrousel
(voorloper van de
draaimolen) zag er in die
tijd niet veel anders uit
dan nu. Bewegende
gondels, draaistoelen,
bewegende dieren, etc.
Een dergelijke carrousel
Carrousel uit 1870
werd in die tijd door
olielampen verlicht en door paarden voortgetrokken. Daarnaast werden er paarden
gebruikt voor het vervoer van wagens van het treinstation naar het kermisterrein en
terug. De benodigde paardenkennis bezat Arij van zijn tijd achter de ploeg op het land
en hij had hier een prima seizoensbaan aan.
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5. HET IS ECHT MIS
Lexmond
Bijna is de winter van 1875/76 voorbij, bijna kan Arij weer aan de bak bij de
carrouselhouders als het op het laatst toch nog mis gaat, deze keer in Lexmond (in de
buurt van Vianen).
Op 7 maart heeft hij voor het huis van Wouter van Iperen te Lexmond een krokodil op
sterk water vertoond. En vervolgens heeft Van Iperen Arij in een bedelende houding
zien staan. Om van hem af te komen, heeft Van Iperen aan Arij een cent ‘doen uitreiken’.
Arij vond deze cent blijkbaar iets te weinig en heeft vervolgens een vrouwenrok, die over
het hekwerk hing te drogen meegenomen. Op aangeven van Van Iperen wordt Arij
opgebracht en 14 dagen later staat hij voor de rechter in Gorinchem. Voor deze twee
wanbedrijven (bedelarij en eenvoudige diefstal) wordt Arij door de rechter veroordeeld
tot een correctionele gevangenisstraf van 6 maanden eenzame opsluiting en opzending
naar een bedelaarsgesticht. En zoals te doen gebruikelijk moet Arij ook opdraaien voor
de kosten van het geding of als hij dat geld niet heeft, nog enige dagen subsidiair. In dit
geval wordt hij extra te grazen genomen, omdat de normale kosten bij een geding tussen
de 1 en 2 gulden liggen, maar bij deze zaak loopt het op tot maar liefst fl. 10,51!! Hiervan
gaat fl. 2,61 naar de deurwaarder en fl. 6,90 naar het taxibedrijf, dat de getuigen heeft
vervoerd….
De straf ‘eenzame opsluiting’ betekende een verandering ten opzichte van de tot die tijd
gehanteerde opsluitingen. Voor die tijd was het gebruikelijk, dat meerdere gevangenen
in één ruimte werden opgesloten. Vanuit de Verenigde Staten kwam het idee
overwaaien, dat dit wellicht niet zo verstandig was. Men kon immers vrijuit met elkaar
spreken en op die wijze slechte
dingen van elkaar leren. Men
begon de mensen in aparte cellen
op te sluiten. Nieuwe
gevangenissen werden gebouwd,
ook in Nederland, veelal in
koepel vorm. En zoals zo vaak bij
een nieuw regime, wordt er
enigszins overdreven. De eerste
cellulaire gevangenen doen dan
ook alles alleen, bewakers mogen
niet met hen praten en men
heeft zelden contact met de
buitenwereld. Buiten de cel
krijgen de gevangenen een kap
over hun hoofd, zodat ze elkaars
gezicht niet kunnen zien.

Aan het eind van zijn gevangenisstraf wordt Arij op 22 september 1876 overgebracht
van Gorinchem naar Ommerschans. Het transport loopt onderweg blijkbaar wat
vertraging op, want men kan aan het eind van de dag Ommerschans niet meer in en Arij
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mag nog een nachtje slapen in het huis van Bewaring in Zwolle (het huidige hotel van de
Librije). De volgende dag wordt hij, nu voor de derde keer, overgebracht naar
Ommerschans.
De familie op Goeree-Overflakkee wordt op de een of andere manier toch steeds op de
hoogte gebracht van de escapades van Arij. Of hij hen nu zelf informeert met een brief,
of dat het ministerie van Justitie dit doet, is onduidelijk. Ook nu is men weer op de
hoogte van het nieuwe verblijf van Arij in Ommerschans.
Ommerschans
Arij’s oma, Cornelia, is twee jaar geleden overleden en zijn moeder, Johanna, woont nu
samen met tante Jacomijna in het huis. Zijn moeder heeft een zwakke gezondheid, mede
waardoor haar zwager de logementhouder Marinus Kievit, gehuwd met Arentje, besluit
een brief te sturen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om te verzoeken om
vervroegde vrijlating van Arij. Marinus zegt de minister toe om Arij van zo veel werk te
voorzien, dat hij genoegzaam in zijn onderhoud zal kunnen voorzien. Daarnaast
verklaart hij zich bereid om alles wat Arij te kort komt (bv. reisgeld) aan hem te zullen
verstrekken. Een zeer nobel aanbod.
Binnenlandse zaken stuurt de brief door naar Justitie en daar besluit men om de
burgemeester van Oude-Tonge om raad te vragen en tevens bij de gevangenis in
Gorinchem te informeren naar het gedrag van Arij. De laatste is positief over het gedrag
van Arij tijdens zijn 6 maanden durende opsluiting. De hoofdcipier stelt, dat Arij zich al
die tijd zeer goed en steeds ijverig en oppassend heeft gedragen. De burgemeester van
Oude-Tonge, nog steeds Simon Eland Anemaet, is echter van mening, dat hoewel
Marinus ‘alleszins gunstig bekend staat’, hij bij nader onderzoek niet in staat kan
worden geacht om Arij zo veel werk te verschaffen, dat hij in zijn eigen onderhoud kan
voorzien. Hij adviseert daarom om Arij maar niet te ontslaan uit ‘dat Gesticht’. De
minister volgt zijn advies op en stuurt een brief terug naar de burgemeester met het
verzoek om Marinus Kievit mede te delen, dat zijn verzoek is afgewezen.

Meer geluk heeft Arij met het verzoek van dhr. A.G. Teeuwe, een handelaar uit
Schiedam. Deze stuurt op 12 januari 1877 een verzoek naar de minister van Justitie om
Arij tegen 15 maart a.s. vrij te laten. Teeuwe reisde namelijk door heel Nederland met
o.a. een carrousel. Hij vertelt in zijn brief, dat Arij vroeger geruime tijd tot volle
tevredenheid als stalknecht bij hem heeft gewerkt en dat hij Arij deze baan opnieuw wil
aanbieden tegen genot van kost, inwoning en salaris. Hij wil Arij graag behulpzaam zijn
om in de gewone maatschappij terug te keren en op eerlijke wijze zijn brood te
verdienen.
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De burgemeester van Schiedam laat op verzoek van de minister onderzoek verrichten
naar Teeuwe en antwoordt, dat Teeuwe zeer goed in staat wordt geacht om Arij in dienst
te nemen. Hij heeft Arij al eerder een jaar tot tevredenheid in dienst gehad. Teeuwe zal
Arij bovendien 4 gulden per week salaris geven en in de zomer, tenminste zolang de
kermissen duren, gratis inwoning. De minister besluit om in te stemmen met het
verzoek en Arij wordt op 12 februari al vrijgelaten uit Ommerschans.
En onmiddellijk vraagt hij weer onderstand aan en krijgt vervolgens weer fl. 100,-!
Tiel
Dan vindt er nog een incident plaats in Tiel eind oktober 1877. De officier van Justitie
van Tiel vraagt aan Amsterdam om een extract van het vonnis van Arij uit 1867.
Ongetwijfeld is Arij weer opgepakt. De archieven van de gevangenis en de rechtbank
van Tiel zijn helaas in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan, zodat over het vergrijp
en de strafmaat alleen maar kan worden gegist. Arij is niet opgestuurd naar een
bedelaarsgesticht, dus het zal geen bedelarij of landloperij zijn geweest, maar
vermoedelijk weer een eenvoudige diefstal, waarbij Arij weer een tijdje in een warme cel
heeft kunnen slapen. Gezien de volgende misstap van Arij kunnen we concluderen, dat
hij voor dit vergrijp een straf van drie maanden heeft gekregen, van begin november
1877 tot begin februari 1878.
Amsterdam
Op 11 februari 1878 wordt Arij in Amsterdam door de politie opgepakt voor landloperij.
De rechter neemt in overweging, dat de gebrekkige lichaamstoestand van Arij de
oorzaak is van zijn armoede, maar ook, dat hij is veroordeeld voor eenzelfde wanbedrijf,
bedelarij, in Amsterdam in 1867. Daarom krijgt Arij 14 dagen celstraf en vervolgens
opzending naar een bedelaarsgesticht. En natuurlijk moet hij opdraaien voor de kosten
van de rechtszaak. Aangezien hij niet beschikt over het benodigde geld moet hij 14
dagen langer zitten.
Ommerschans
In maart 1878 arriveert Arij weer in het bedelaarsgesticht Ommerschans. Dit is al de
vierde keer, dus lijkt wellicht op een soort ‘thuiskomen’. Maar deze keer natuurlijk niet
zo handig gespeeld door Arij, want de zomer komt er aan en dat betekent, dat er voor
hem werk beschikbaar komt. Maar er is deze keer wederom redding in aantocht…
De minister van Justitie krijgt eind maart een brief van ene Frans Blank,
carrouselhouder uit Delft, die verzoekt om Arij zo spoedig mogelijk te ontslaan uit
Ommerschans. Hij heeft namelijk onmiddellijk na het ontslag van Arij werk voor hem.
Blank beweert, dat Arij vroeger jaren bij hem in dienst is geweest en bij hem ‘ter goeder
naam en faam’ bekend staat. Blank reist binnenkort met de carrousel naar Arnhem en
heeft daarbij de hulp van Arij dringend nodig.
De minister wint advies in bij de directeur van het gesticht over het gedrag van Arij en
bij de burgemeester van Delft over de dhr. Blank. De gestichtdirecteur ziet geen
probleem om het verzoek toe te staan. Hij meldt over de fysieke toestand van Arij: “Hij is
sterk en gezond hier werkzaam als weiman en wel in staat door handenarbeid in zijn
onderhoud te voorzien”. Deze beschrijving is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Arij
krijgt immers al jaren onderstand van het Ministerie van Koloniën ten gevolge van zijn
slechte fysieke gesteldheid. De arts van de Geneeskundige dienst van de Landmacht
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wist in december 1868 nog te melden, dat Arij niet in staat was om met handenarbeid in
zijn onderhoud te voorzien. Een wonderbaarlijke genezing? Of heeft Arij de zaak in 1868
geflest en heeft hij daardoor tot het eind van zijn leven ‘recht’ op 100 gulden onderstand
jaarlijks? Hoe dan ook, Arij vervult in het gesticht blijkbaar de taak van weiman, een
jager of jachtopziener, en doet dat naar tevredenheid.
De burgemeester van Delft heeft onderzoek laten verrichten naar de heer Blank en
constateert, dat Blank in staat is om voldoende werk te verschaffen aan Arij. Kortom,
geen bezwaar. De minister volgt de gegeven adviezen en Arij is begin mei weer een vrij
man. Gedurende de zomermaanden is hij weer voorzien van werk én geld, althans, als
hij onmiddellijk afreist naar Delft. Maar hoe zal de komende winter (‘78/’79) weer
verlopen ?
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6. HET WORDT NORMAAL…
Amsterdam
Op 12 december 1878 vraagt Arij aan een agent van Politie van het bureau van de 5e
sectie in Amsterdam of hij nachtverblijf bij de politie kan krijgen. Hij verklaart geen
werk of middelen van bestaan te hebben. Hij heeft het ongetwijfeld koud en wil een
warm bed om in te slapen. De agent geeft dat warme bed, maar voor langer dan één
nacht. Hij zit weer een week in voorarrest en op 19 december dient de rechtszaak in
Amsterdam. De rechter veroordeelt Arij tot 14 dagen gevangenisstraf en vervolgens
overbrenging naar een bedelaarsgesticht.
Dordrecht
Voordat Arij echter zijn straf heeft uitgezeten, dient er op 24 december ook een
rechtszaak in Dordrecht tegen hem. Hij is namelijk op 23 september 1878 in Dordrecht
verbaliseert door de agenten Albert den Boer en Johannes Sebastiaans van Aken. Arij
verkeerde op die avond rond 23.00 uur in kennelijke staat op de openbare weg
(Bleijenhoek) samen met een stapmaatje genaamd Frans van Dijk. Hij woonde in die
periode samen met Van Dijk op een woonaak “De jonge Maria” en had tijdens het
verbaal aangegeven smid van beroep te zijn. Mogelijk bedoelde hij ‘hoefsmid’, dat zou
een relatie kunnen zijn met zijn baan als paardenverzorger bij het carrousel van dhr.
Blank uit Delft.
De mannen zijn blijkbaar na een nachtje cel weer vrijgelaten, want de rechtszaak diende
pas 3 maanden later en Arij was niet aanwezig. Dat klopt natuurlijk, want hij zat op dat
moment vast in Amsterdam. De rechter veroordeelde Arij tot een geldboete van drie
gulden en de kosten van het geding. Mocht hij niet binnen 2 maanden betalen, dan werd
de straf omgezet naar een dag gevangenis. Al zou Arij het geld hebben gehad, zou hij
niet aan het verzoek hebben kunnen voldoen, want hij wist van de uitspraak niets af. De
deurwaarder van het kanton Dordrecht heeft nog wel een bericht opgehangen bij het
kantongerecht, waardoor het voor Arij mogelijk zou moeten zijn kennis te nemen van
zijn vonnis.
Zwolle
Na de veertien dagen celstraf in Amsterdam wordt
Arij overgebracht naar Zwolle (30 km voor
Ommerschans), waar hij nog enkele nachtjes
overblijft in het huis van Bewaring. Mogelijk was er
nog geen plaats in Ommerschans of waren de wegen
in de winter niet of slecht begaanbaar. Hoe dan ook,
hij bleef er van 4 tot 9 januari en ging daarna op
transport naar het bedelaarsgesticht Ommerschans.
Voor de 5e keer….
Huis van Bewaring in Zwolle
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Ommerschans
Arij’s moeder, Johanna, overlijdt in Oude-Tonge op 5 maart 1879. Het is onduidelijk op
welke wijze Arij hiervan op de hoogte werd gebracht. Kwam er een familielid langs om
het te vertellen? Dat zal gezien de grote afstand tussen Oude-Tonge en Ommerschans,
ruim 200 kilometer, niet het geval zijn geweest. Het overlijdensbericht zal wel door de
burgemeester van Oude-Tonge in een brief zijn medegedeeld aan de directeur van het
gesticht. Op 39-jarige leeftijd verloor hij zijn enige ouder en werd daardoor ‘wees’. Hij zal
er zeer verdrietig om zijn geweest.
In diezelfde tijd speelde een hernieuwd verzoek van dhr A.G. Teeuwe, de
carrouselhouder uit Schiedam, die op 19 februari een brief heeft gestuurd naar het
ministerie met het verzoek om vrijlating van Arij. Hij heeft twee jaar geleden, in 1877,
een identiek verzoek gestuurd en dat werd ingewilligd. Hij gebruikt nu dezelfde
redenen, dat Arij jaren tot tevredenheid bij hem in dienst is geweest en dat hij hem uit
zijn benarde positie wil verlossen. Hij biedt hem een baan aan als rijknecht tegen genot
van kost, inwoning en een goed salaris. Hij verzoekt de minister om Arij 14 dagen voor
het komend Paasfeest te ontslaan. De minister doet zijn gebruikelijk adviesrondje en
gaat akkoord. Arij wordt op 25 maart ontslagen, dat is 2,5 week voor Pasen van 13 april.
Arij heeft als eerste actie na vrijlating zijn onderstand aangevraagd en gekregen
(fl. 100,-) en zal vervolgens zijn afgereisd naar Schiedam om Teeuwe te bedanken en bij
hem in dienst te treden als rijknecht.
Over de zomermaanden is doorgaans geen informatie over Arij terug te vinden. Hij
gedraagt zich dan waarschijnlijk zoals het hoort en loopt niet tegen straffen op. Zodra de
zomer voorbij is en hij weer werkeloos wordt, zijn de rapen gaar. Ook weer in het najaar
van 1879.
Breda
Arij wordt op 27 september 1879 in Breda aangehouden door een wachtmeester van de
marechaussee voor landloperij. Hij wordt opgebracht in het Huis van Arrest van Breda.
Tijdens de rechtszaak van 16 oktober beschikt de officier van justitie inmiddels over een
extract van het vonnis eerder dit jaar in Amsterdam. De rechter veroordeelt Arij tot een
gevangenisstraf van 3 maanden, de kosten van het geding (fl. 2,80 of lijfsdwang) en
vervolgens opzending naar een bedelaarsgesticht.
Na het uitzitten van zijn straf wordt Arij op 14 januari 1880 overgebracht naar het Huis
van Bewaring om daar nog de straf van één dag uit te zitten van Dordrecht
(dronkenschap) uit het vorige jaar, waar hij tijdens de rechtszitting niet was komen
opdagen, omdat hij al vast zat in Amsterdam.
Om onbekende redenen blijft Arij nog even ‘na’ in de gevangenis van Breda. Hij dient op
4 februari 1880 een verzoek in bij de minister van justitie om niet Ommerschans te
hoeven. De winter is immers al bijna voorbij en Arij wil niet in de zomer daar vast
zitten. Hij vertelt de minister, dat hij molenaarsknecht is. Dat moet een leugen zijn. Ook
vertelt Arij, dat hij de vorige keer in het gesticht werkzaam is geweest als kok. Hij is
blijkbaar van alle markten thuis! Hij beschikt over een uitgaanskas van fl. 15,- en krijgt
iedere jaar in maart van het departement van Koloniën een onderstand van fl. 100,-.
Dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan landloperij werd veroorzaakt omdat hij dan in
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benarde omstandigheden verkeert, die meestal door ziekte ontstaan. Hij is nu weer beter
en hij verzoekt de minister zijn overbrenging naar het bedelaarsgesticht kwijt te
schelden.
De minister geeft op advies van de officier van justitie van Breda geen gehoor aan het
verzoek. Het bezit van een som geld is er immers ook in de afgelopen periodes geen
garantie voor geweest, dat Arij zich niet schuldig maakt aan landloperij.
Ommerschans
Op 26 februari 1880 komt Arij voor de zesde keer aan in Ommerschans. Hij is inmiddels
40 jaar.
En hoe hij een en ander kan regelen is niet geheel duidelijk, maar hij schijnt toch ook
‘vrienden’ buiten de gestichten te hebben. De gestichten waren overigens geen echt
gesloten inrichtingen, overdag werkte men vaak buiten de gestichten bij de boer, dus
waren andere contacten dan met mede-’verpleegden’ wel mogelijk.
Zo stuurde
ene J.J. de
Kort uit
Tilburg een
brief naar
Arij, waarbij
hij zich de ene
keer tegen de
directeur lijkt
te richten en
de andere
keer tegen
Arij.
De Kort stelt
zich voor als
metselaarsbaas en wil graag de verpleegde Arij als opperman inzetten “bij het fak de
welke ik altijd bij mijn in het werk heb gehad en als goed werkman heb gekend” Hij stelt
zo veel werk te hebben, dat Arij bij hem in dienst kan komen en als Arij oppast (“zoo als
u altijd hebt gedaan”), dan krijgt hij vast werk voor 14 cent per uur.
Arij laat de brief via de directeur van het gesticht doorsturen naar de minister en
verzoekt, gezien de brief van De Kort, hem te ontslaan uit het gesticht. De directeur
adviseert de minister positief, aangezien Arij bij landarbeid in het gesticht werkzaam is
en daarin voldoet. Hij adviseert de minister wel om de brief van De Kort te controleren.
En zo geschiedde, de burgemeester van Tilburg antwoordt de minister, dat er in zijn
gemeente geen persoon met de naam van J.J. de Kort van beroep metselaar bekend is.
En ook kennen ze Arij niet.
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Arij heeft dus iemand in weten te
schakelen, die vanuit Tilburg een
brief heeft opgesteld onder de naam
De Kort met het verzoek hem vrij te
laten. Hij heeft de kluit (opnieuw)
willen bedotten. Opvallend is
overigens wel, dat een dergelijk
traject van briefwisselingen met
aanvragen, verzoek om informatie en
uiteindelijk af- of toewijzen in een
periode van slechts drie weken
plaatsvond. Daar zou men in de
huidige tijd nog een voorbeeld aan
kunnen nemen.
Maar Arij heeft het blijkbaar niet of
slecht naar zijn zin in Ommerschans.
Hoewel het deze keer al zijn 6e
opname betreft, is deze opname wel
veel langer dan de vorige. Hij ziet
blijkbaar geen andere mogelijkheid,
dan maar te blijven verzoeken – al
dan niet op leugenachtige wijze – om
ontslag.
Op 27 mei 1880 probeert hij het
opnieuw. Hij stuurt wederom via de
directeur een brief naar de minister. Blijkbaar legde men in die tijd nog geen dossiers
van patiënten, gevangenen of verpleegden aan. Dan zou men namelijk ook weten, dat
Arij van het departement van Koloniën onderstand ontvangt ten gevolge van een
hartziekte, waardoor hij niet in eigen onderhoud zou kunnen voorzien. Dan zou deze
brief van Arij lachend naar de prullenbak zijn verwezen. Dat gebeurt echter niet,
althans niet om die reden. Men neemt de brief wederom serieus.
Arij stelt, dat hij vanaf zijn jeugd op het boerenland is opgebracht en met een gezond en
sterk gestel alle zware arbeid heeft kunnen verrichten. Zo kan hij tijdens het
zomerseizoen zeer goed zijn brood verdienen met het gras maaien, hooien, bij de
graanoogst en al het andere dat tot de landbouw behoort. Hij is overtuigd, dat hij als
vaste knecht, als dagloner, een dienst kan verkrijgen. Daarom wil hij graag tussentijds
worden ontslagen. Ter overweging geeft hij mee, dat hij al 11 maanden uit het gesticht
is gebleven en dat hij niet zou zijn teruggekomen, als de slechte stand van de landbouw
door de veelvuldige regens van het vorige jaar en de spoedig ingevallen strenge winter
geen gebrek aan verdiensten had veroorzaakt. En zelfs met al die ellende heeft hij het
volgehouden tot februari, dus in het midden van het barre jaargetijde. Hij heeft er echt
alles aan gedaan.
Daarnaast beschikt Arij over zeer goede burgerkleding en voldoende reisgeld, ruim fl.
18,- en zijn er geen aanmerkingen op zijn gedrag noch in het gesticht, noch in de
maatschappij. Enige borstklopperij is Arij blijkbaar niet vreemd.
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In de toelichting van Arij aan de directeur van het gesticht vertelt hij zich naar Delft te
willen begeven om daar als boerenknecht aan het werk te gaan. De directeur laat zich
voorlichten door zijn directie. Zij zijn van mening, dat Arij weliswaar in zijn eigen
onderhoud zou moeten kunnen voorzien, maar toch adviseren zij negatief, omdat hij
slechts 11 maanden buiten het gesticht is geweest én al in april 1880 een verzoek is

afgewezen. De directeur adviseert de Minister negatief, omdat er geen bewijs van
werkverschaffing is overlegd en deze neemt het advies uiteraard over.
Maar Arij weet niet van opgeven. Op 23 december dient hij wederom een verzoek in. Ook
nu geeft hij groots van zichzelf op. Hij is bij boerenarbeid opgebracht en verricht zelfs
onvermoeid de zwaarste werkzaamheden met zijn sterke gestel. Hij is van mening, dat
hij ook in het aanstaande voorjaar daarmee weer zijn brood kan verdienen als arbeider.
Hij meent “bescheiden te mogen aanvoeren, dat hij als blijk van de waarheid van zijn
opgave omtrent zijn geschiktheid voor alle boeren en landbouwverrichtingen hier tot
tevredenheid van zijn superieuren de functie van stalknecht bij één van de hoevenaren
waarneemt.” De functie van stalknecht was een bevoorrechte positie. Per boerderij werd
één verpleegde aangesteld als stalknecht. Hij moest dag en nacht op de boerderij blijven
om de beesten te verzorgen. Hij had er ook een eigen kamertje. In dat kamertje zat

doorgaans een deur met een loketraam. Door dat raam konden de Gestichtwachters dan
controleren of de verpleegde wel daadwerkelijk in zijn bedje lag. Hij verliet de boerderij
alleen tussen de middag om de warme maaltijd te gebruiken in het gesticht en hij kreeg
dan brood mee voor de avond en volgende ochtend. De directie van Ommerschans
adviseert positief en de minister gaat akkoord.
Op 6 januari 1881 wordt Arij ontslagen uit Ommerschans. Een beetje onhandig, deze
zet, want nu staat hij midden in de winter weer op straat. En dat, terwijl hij nog wel
verzocht om begin maart, zo tegen het einde van de winter, te mogen vertrekken. Op de
één of andere manier weet hij het toch te redden tot maart als hij vanuit Harderwijk zijn
aanvraag indient voor onderstand. Hij is bij de aanvraag waarschijnlijk even ‘vergeten’
dat hij over een sterk gestel beschikt….
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7. BIJNA 20 JAAR VAST
Hoewel Arij de afgelopen jaren, vanaf 1869 tot nu, 1881, al vele keren heeft vast gezeten,
wordt het de komende 20 jaar nog veel erger. Er waren in de afgelopen periode nog wel
geruime tijden, soms zelfs jaren, waarbij Arij uit handen van Justitie is gebleven. In de
komende 20 jaar is Arij nog maar sporadisch op vrije voeten. De korte opnames in de
bedelaarsgestichten zijn voorbij. Het gaat nu om minstens een half jaar en veel gevallen
langer dan een jaar. Er komen zelfs 2 periodes van 3 jaar aan. Tussendoor zit hij dan in
verschillende gevangenissen over het land verdeeld. In voorarrest (in het Huis van
Arrest of later het Huis van Bewaring) of voor het uitzitten van een straf
(strafgevangenis).
Waarom heeft Arij, die gezien zijn werkzaamheden in de gestichten als kok, als
boerenknecht of als stalknecht in staat geacht moet worden in zijn onderhoud te
voorzien, geen normaal baantje gezocht? Hij had lagere school genoten en was in staat
om te schrijven. Nergens is terug te vinden, dat hij ooit is teruggekeerd naar zijn
geboorteplaats Oude-Tonge. Wat hield hem tegen om daar naar terug te keren en op het
boerenland te gaan werken? Of op het boerenland elders? Daarnaast krabbelde
Nederland langzaam op uit de malaise, de industriële revolutie was ook in ons land
begonnen. Als hij zo graag in de buurt van de steden wilde blijven, waarom heeft hij dan
geen baan in een fabriek genomen?
Het gebeurde in ieder geval niet. Hij is blijven hangen in de zomerbaantjes,
waarschijnlijk bij de carrousels en kermissen. Een avontuurlijk leven, zeker, maar dan
moet je wel voor de winterperiode onderdak en geld hebben. En dat ontbrak er duidelijk
aan bij Arij.
Amsterdam
Zo ook weer op 3 december 1881 in Amsterdam. Hij neemt een vuilnisbak weg bij de 31jarige kandidaat
notaris Wouter
Krakkendam en
spreekt
vervolgens
agent Barend
van Dijk aan om
te vertellen, dat
hij die prullenbak heeft gestolen aan de Weesperzijde. Bij het fouilleren komt de politie
geen geld of geldwaarde tegen en Arij belandt – zoals hij graag wilde – weer in de
(warme) cel. Een week later veroordeelt de Amsterdamse rechtbank Arij tot 14 dagen
gevangenis, de kosten van het geding en de opzending naar een bedelaarsgesticht.
Ommerschans
Na een overblijfnachtje in Zwolle komt Arij 31 december 1881 aan in Ommerschans voor
een 7e opname. Gelukkig Nieuwjaar! Men noemde in die tijd de inwoners van het
bedelaarsgesticht ‘verpleegden’. Is het niet vreemd, dat het de directie niet opviel, dat de
gevolgde genezingsmethode bij Arij niet zo goed aansloeg? Voor de zevende keer, om
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moedeloos van te worden. En deze keer zou het langer dan een jaar duren, tot het
voorjaar van 1883.
Arij wordt daar blijkbaar niet gelukkig van. Na slechts enkele maanden, begin maart
1882, dient hij weer een verzoek in bij de minister tot vervroegde vrijlating. Begin april
stuurt de minister een nota naar de directeur van het bedelaarsgesticht met een
opsomming van verpleegden
waarvan het verzoek tot
vervroegd ontslag wel of niet
wordt toegestaan. De naam
van Arij is in die laatste lijst
doorgehaald en vervolgens is
op de nota aangegeven, dat
voor Arij nog informatie
wordt ingewonnen bij de
burgemeester van Roermond.
En dan blijft het stil vanaf
het ministerie. Geen reactie meer naar de directeur. Dat komt waarschijnlijk omdat de
burgemeester van Roermond niet of vragend heeft geantwoord. Hij kent immers Arij
niet. Voor zover bekend is hij in Roermond niet veroordeeld.
Arij blijft de gehele zomer van 1882 in het gesticht Ommerschans. En – gelukkig voor
hem – ook de winter van ‘82/’83. Dan komt er in het voorjaar van 1883 weer een brief bij
het ministerie van A.C. Tewe, carrouselhouder uit Schiedam. Dat is dezelfde
carrouselhouder, die zijn naam enkele jaren terug nog schreef als Teeuwe. Ook nu weer
verzoekt hij Arij zo spoedig mogelijk te ontslaan, zodat hij hem in dienst kan nemen als
paardenknecht. Hij stelt, dat hij Arij persoonlijk kent en dat deze uitmuntend met
paarden kan omgaan. En daar heeft zijn bedrijf behoefte aan, daarom wil hij Arij
‘engageren’ tegen genot van voldoende salaris met kost en inwoning. De minister stelt
weer de gebruikelijke vragen aan de burgemeester van Schiedam. Tewe beweert
tegenover de commissaris van politie van Schiedam, dat Arij reeds 23 jaar bij hem in
dienst is geweest tot 1881, waarna hij vertrok.

Dat is natuurlijk een leugen. Arij zou dan vanaf 1858 bij hem hebben gewerkt, terwijl hij
in die periode nog 3 jaar in dienst heeft gezeten en naast zijn straffen o.a. bij Blank uit
Delft heeft gewerkt.
Maar goed, hij neemt de moeite om Arij uit de ellende te halen. Ongetwijfeld ook voor
zijn eigen gewin, maar het komt Arij prima uit. Tewe wil Arij weer in dienst nemen voor
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onbepaalde tijd tegen fl. 4,- per week met kost en inwoning en hem inzetten voor de
verzorging van 3 paarden benodigd bij de exploitatie van de draaimolen en de velocipède
tent. Hiermee reist Tewe de kermissen in het land af en hij wil Arij al inzetten bij de
kermis in Heusden, volgende maand. De minister stemt in en Arij komt op 11 april 1883
vrij.
En dan haalt Arij een ontzettend domme streek uit. Tewe zit op hem te wachten, maar
Arij gaat niet direct naar Tewe. Nee, hij vraagt eerst zijn onderstand van fl. 100,- aan en
die wordt hem op 17 april toegekend. Hij gaat daarmee naar Amsterdam en zet na ruim
een jaar in een inrichting eerst eens lekker de bloemetjes buiten.
Al in de nacht van 1 op 2 mei (drie weken na zijn vrijlating, 2 weken na het ontvangst
van de onderstand) klopt Arij aan bij het politiebureau van de 5e sectie en vraagt om
nachtverblijf. Hij heeft geen cent meer op zak en wordt opgebracht voor landloperij. De
rechter veroordeelt hem tot de standaard: 14 dagen hechtenis, kosten van het geding en
opzending naar een bedelaarsgesticht. En weg is de baan bij Tewe! Tewe zal in de
komende jaren ook niet meer de moeite nemen om een verzoekschrift tot vrijlating te
richten aan het ministerie.
Ommerschans
Hij komt aan in Ommerschans op 31 mei 1883. 7 Weken na zijn vrijlating is Arij weer
terug!
De zomer van 1883 brengt hij door in Ommerschans. Helaas zijn de werkzaamheden, die
de verpleegden uitvoerden niet integraal bewaard gebleven. Slechts door een zijdelingse
opmerking in een verzoek tot vrijlating of iets dergelijks weten we dat Arij verschillende
baantjes heeft uitgevoerd. Wat hij in 1883 deed is onbekend.
In januari 1884 stuurt een logementhouder uit Den Haag, ene J. Korff de Gidts, een
brief naar de minister van justitie met het verzoek om Arij vrij te laten. Hij wil hem wel
in dienst nemen vanaf 1 april tegen genot van kost, inwoning en salaris. Hij kent Arij en
is er van overtuigd, dat hij slechts wegens ziekte zijn toevlucht tot de gestichten heeft
moeten nemen. Na verkregen advies van de burgemeester van Den Haag stemt de
minister in en Arij is 1 april 1884 weer uit het gesticht. En zijn eerste actie is….
Natuurlijk weer het aanvragen en ontvangen van zijn fl. 100,- onderstand en wel op 5
april.

Ook nu is weer niet duidelijk op welke manier Arij en J. Korff de Gidts elkaar hebben
leren kennen. Als zij elkaar al kennen… Korff de Gidts runt een zeer goedkoop
logement, waar veel voormalige verpleegden hun onderdak vinden. Niet ondenkbaar, dat
Arij aan één van hen heeft gevraagd om op deze manier een brief te laten opstellen. Arij
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reist deze keer gelukkig wel af naar Den Haag en neemt zijn intrek in het logement. Het
lijkt er echter op, dat het dhr. Korff de Gidts om eigen belang was te doen (een extra
gast) en hij helemaal geen baantje voor Arij had. Want hoewel Arij nu voor het eerst
sinds lange tijd weer een vaste woonplaats heeft – hij wordt zelfs ingeschreven in het
bevolkingsregister van Den Haag – klopt hij op zondag 4 mei weer totaal platzak aan bij
het politiebureau van de 5e sectie in Amsterdam en verzoekt om onderdak.
Amsterdam
Was hij eruit gegooid bij Korff de Gidts? Waar zijn die fl. 100,- onderstand in die 4
weken weer gebleven? Dat was een groot bedrag, zo’n 20-25 weken salaris. Het kan bijna
niet anders, dan dat Arij niet alleen te veel alcohol dronk, maar ook te veel met hoeren
omging. En blijkbaar zat zijn favoriete juffrouw ergens in Amsterdam en zij wist hem
letterlijk en figuurlijk uit te kleden. Eind 19e eeuw concentreerde de prostitutie in
Amsterdam zich rond de Nieuwezijds Voorburgwal en vandaar is het slechts 700 meter
naar het politiebureau van de 5e sectie aan de Noordermarkt. Het ligt allemaal voor de
hand, maar helaas zullen we daar nooit meer achter komen.
De rechter hoeft niet lang na te denken: 14 dagen gevangenisstraf, kosten van het
rechtsgeding en opzending naar een bedelaarsgesticht.
Ommerschans
Op 4 juni 1884, 9 weken na zijn vrijlating, is Arij weer terug in Ommerschans. En nog
wel in de zomer, de enige periode waarin hij volop van zijn vrijheid kan genieten, omdat
hij dan vrij eenvoudig aan een baan kan komen.
In december van dat jaar probeert oom Rinus (Marinus Kievit) het nog een keer. In 1876
mislukte zijn poging, omdat de burgemeester van mening was, dat Marinus als
logementhouder amper in staat was voor zichzelf te zorgen en al helemaal niet in staat
kon worden geacht om ook voldoende werk (en salaris) voor Arij te regelen. Marinus en

zijn vrouw Arentje (van de Tonnekreek) hebben zelf nooit kinderen gekregen. Wellicht
omdat Arentje al 37 jaar was op het moment dat zij trouwden. Zij voelen zich blijkbaar
ook enigszins verantwoordelijk voor de opvang van Arij. Hoewel het niet ondenkbaar is,
dat Arij hen heeft benaderd. Dergelijke briefwisselingen zijn niet bewaard gebleven. In
ieder geval stuurt Marinus weer een brief naar de minister met een verzoek om
vrijlating van Arij. Marinus is nu warmoezier (soort tuinder of groentekweker) in Oude-
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Tonge. Hij is er van overtuigd, dat Arij over de vereiste bekwaamheid beschikt om bij
hem te komen werken. Hij kan en wil Arij zo snel mogelijk werk verschaffen, zodat hij
geen verpleging meer behoeft ten koste van het Rijk. Slim gespeeld van Marinus, maar
hij had beter meer tijd kunnen besteden aan het bespelen van burgemeester (Simon)
Eland Anemaet. Deze is namelijk opnieuw van mening, dat ‘de tuinman Marinus Kievit’
niet in staat kan worden geacht Arij zo veel werk te verschaffen, dat deze zich niet weer
aan de bedelarij behoeft over te geven. En dus wordt het verzoek van Marinus (weer)
afgewezen.
Maar het geluk lacht Arij een keertje toe. Daar waar oom Rinus nog nul op rekest krijgt
in december 1884 lukt het – opnieuw – een carrouselhouder (deze keer uit Goes) wel om
Arij vrij te krijgen. H. vd Straaten stuurt in maart een brief naar de minister en vraagt
of Arij bij hem in dienst kan treden als knecht. Vd Straaten zal instaan voor het
onderhoud van Arij. De burgemeester van Goes antwoordt, dat Vd Straaten voor een
zeer groot gedeelte van het jaar inderdaad een knecht nodig heeft en de minister stemt
in. Arij wordt op 1 april 1885 weer op vrije voeten gesteld. En dan verwacht je
natuurlijk, dat hij spoorslags zal afreizen naar Goes om in dienst te treden bij deze
weldoener, dhr. H. vd Straaten. Hij zou dat wellicht hebben gedaan, als hij zou hebben
geweten, dat deze periode van vrijheid, de langste voor de komende 17 jaar zou zijn.
Zwolle
Maar we kennen Arij inmiddels. Eerst heeft hij een aanvraag ingediend voor zijn
onderstand en wel vanuit Harderwijk. Hij is op 1 april ingetrokken bij Kornelis Wallis,
tapper in Harderwijk. Mogelijk als logé in de herberg, maar waarschijnlijker als tapbaas
in de kroeg. Dat is van korte duur geweest, want na het ontvangen van zijn 100 gulden
onderstand op 24 april is Arij weer losgeslagen, want op 30 april wordt hij al veroordeeld
door het kantongerecht van Zwolle voor openbare dronkenschap. Blijkbaar heeft men
hem – waarschijnlijk na het uitslapen van zijn roes in de cel – vrijgelaten in afwachting
van de rechtszaak, want tijdens de rechtszaak is hij afwezig. En er wordt een melding
gemaakt van de zaak in het Algemeen Politieblad, zodat ook andere gemeenten op de
hoogte zijn en hem in de kraag kunnen vatten.

De zomermaanden zal hij wel hebben gewerkt bij Vd Straaten, want dan horen of lezen
we niets over Arij. Pas tegen de winter duikt hij – zoals gebruikelijk – weer op.
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Amsterdam
En zoals zo vaak gebeurt dat in Amsterdam. Het geld is op, de winter is gekomen en de
nachten zijn koud. Arij pikt op 5 november 1885 een handkar op de Mauritskade.
Vervolgens doet hij alsof hij de handkar voor 15 gulden wil verkopen aan de koopman
Simon Bolle. Arij moet geweten hebben, dat dit niet zou werken, omdat de handkar was
voorzien van een soort kenteken, nummer 208. Bolle vraagt Arij mee te lopen naar het
bureau van politie en daar bekent Arij dat hij de kar alleen heeft weggenomen om in de

handen van de politie te komen. Hij heeft de afgelopen tijd zonder vaste woonplaats en
zonder middelen van bestaan rondgezworven. Hij wordt ingesloten. De rechter
veroordeelt Arij tot een maand gevangenisstraf, de kosten van het geding en opzending
naar een bedelaarsgesticht.
Harderwijk
Gedurende zijn celstraf in Amsterdam wordt Arij in december ook nog - bij verstek veroordeeld voor openbare dronkenschap in Harderwijk. Deze dronkenschap moet
hebben plaatsgevonden vóór zijn misstap in Amsterdam. De rechter veroordeelt Arij tot
een geldboete van 1 gulden of subsidiair 1 dag gevangenisstraf. Arij zal van deze
uitspraak niet hebben geweten.
Ommerschans
Bij het transport van Amsterdam naar Ommerschans logeert Arij ook nog 4 nachten in
het Huis van Bewaring in Zwolle. En wel van 24 tot 28 december. Blijkbaar heeft men in
Ommerschans geen trek in een nieuwe ‘verpleegde’ op Eerste Kerstdag en moet hij maar
even wachten in de gevangenis van Zwolle.
Maar op 28 december 1885 arriveert Arij dan toch in Ommerschans. Voor de tiende keer
wordt hij welkom geheten. Deze keer zal het verblijf uiteindelijk één jaar en 20 weken
duren. In totaal heeft Arij dan ruim 6,5 jaar in Ommerschans gewoond sinds 1868. Een
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trieste zaak. Maar zo ver is het nog niet. Eerst deze 10e keer uitzitten in het prachtige
kamp.
Al in januari 1886 komt er een verzoek tot vervroegde vrijlating bij de minister. Deze
keer is het van de
logementhouder uit
Harderwijk, waar Arij
vorig jaar nog heeft
gewerkt, Cornelis
Wallis. Hij wil Arij
graag per 1 april in
dienst nemen voor
kost, inwoning en enig
salaris. Hij stelt goed
te zijn met Arij en dat
Arij zich vroeger goed
heeft gedragen in het
logement. De
burgemeester van
Harderwijk heeft zo
zijn bedenkingen.
Wallis kan met grote
Logement van Wallis, links bij fietsen
moeite voorzien in het
onderhoud van zichzelf
en zijn gezin en er gaat in het koffiehuis zo weinig om, dat Wallis en zijn vrouw
grotendeels buitenshuis verblijven. De burgemeester is bang, dat Arij dan meestentijds
zal moeten optreden als huisbewaarder, waardoor hij nodeloos in de verleiding wordt
gebracht om zich te buiten te gaan aan sterke drank. Hij adviseert negatief en de
minister volgt het advies.
Dan wordt Arij gedurende deze straf twee keer uit Ommerschans gehaald om, zoals is
vastgelegd, “voor den rechter” te verschijnen voor dronkenschap “buiten de gestichten”.
Gezien de voorgaande uitspraken van de rechtbank in Zwolle (subsidiair 3 dagen) en in
Harderwijk (subsidiair 1 dag) lijkt het er op, dat hij niet zo zeer voor de rechter moet
verschijnen, maar gewoon zijn straf moet uitzitten in de gevangenis. Het is aannemelijk,
dat hij van 23 februari tot 26 februari hij in de gevangenis van Zwolle heeft gezeten en
van 5 op 6 juli in de gevangenis van Harderwijk.
Medio januari 1887 dient Arij zelf een verzoek in voor vrijlating of, zoals hij zelf
gebruikte, “ontslag”. Arij vertelt, dat hij als voerman heeft gewerkt van april tot
december
1885,
maar door
de
algehele
slapte
genoodzaakt was
om zijn
toevlucht
opnieuw
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tot Ommerschans te zoeken. Hij schat zijn kansen om in het komende voorjaar werk te
vinden hoog in en verzoekt per 1 april te worden ontslagen. Hij belooft niets onbeproefd
te laten om opnieuw in zijn eigen broodwinning te voorzien. Hij heeft voldoende kleding
en reisgeld en is voornemens om naar Harderwijk te gaan. Uit de financiële staat van
Arij blijkt, dat hij 10 cent eigen bezit heeft én fl. 12,40 tegoed aan overwerk. De
directeur van het gesticht ziet het absoluut niet zitten. Arij is al voor de 10e keer
opgenomen en om hem nu zonder bewijs van werk te ontslaan lijkt hem niet zinvol. De
minister ziet het echter anders en machtigt (lees: geeft opdracht) de directeur om Arij
per 14 mei te ontslaan.
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8. DE HAAGSE PERIODE
Den Haag
Arij vertrekt uit Ommerschans naar Den Haag en schrijft zich daar op 14 mei 1887 in
bij de gemeente. Hij gaat wonen bij Johannes Korff de Gidts aan het Lamgroen.
Inderdaad, dezelfde die in 1884 een verzoek tot vrijlating heeft gedaan en waar Arij ook
enige tijd heeft gewoond en of gewerkt. Hij verhuist echter al snel naar het logement van
Dirk van Leeuwen aan de Ammunitiehaven 125. Vast en zeker weer onenigheid met
Korff de Gidts gekregen over zijn alcoholmisbruik.
En zoals altijd bij een vrijlating heeft Arij ook nu weer zijn onderstand aangevraagd en
ontvangen. De 100 gulden, ontvangen op 28 mei, waren ook nu weer binnen afzienbare
tijd verdwenen. Al op 22 juni wordt hij opgepakt voor bedelarij en opgesloten in het Huis
van Bewaring aan de Prinsegracht. Tijdens het proces voor de
arrondissementsrechtbank in Den Haag wordt duidelijk, dat Arij door de
gemeenteveldwachter Schuite is betrapt op het vragen om een aalmoes op de openbare
weg, zijnde de Kapelsbrug in Den Haag. De rechter veroordeelt Arij tot een hechtenis
van 5 dagen en de proceskosten van fl. 1,20 (subsidiair 2 dagen). Op 6 juli is hij weer op
vrije voeten. Om de één of andere reden heeft de rechter nu geen opzending naar een
bedelaarsgesticht opgelegd.
Maar zijn vrijheid is slechts van korte duur. Blijkbaar is Arij nu de weg helemaal kwijt
en lukt het ook niet meer om in de zomer aan een betaalde baan te komen. Op 22
augustus 1887 wordt hij weer opgepakt voor bedelarij. Nu heeft hij op het Plein om een

aalmoes gevraagd. De gemeenteveldwachter Verolme heeft Arij opgebracht en de rechter
veroordeelt hem opnieuw tot 5 dagen en de proceskosten van fl. 1,50 (2 dagen
subsidiair).
Op 8 september wordt Arij weer vrijgelaten en nota bene op dezelfde dag wordt hij door
boswachter Claseur weer opgepakt, omdat hij in het openbaar, zijnde in het Haagse Bos,
aan voorbijgangers om een aalmoes vroeg. Nu is de rechter er klaar mee.
Arij heeft echter een kleine wetswijziging over het hoofd gezien. Daar waar tot op heden
als aanvullende straf “opzending naar een bedelaarsgesticht” werd opgelegd zonder vast
tijdsbestek, is dit nu anders geworden. De bedelaarsgestichten en Veenhuizen zijn
tezamen ondergebracht onder de “Rijkswerkinrichtingen” en met de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 werd het straffen voor landloperij en bedelarij als
reguliere straf gezien met een vaste tijdsduur in plaats van het open eind zoals tot op
heden gebruikelijk was bij de opname in de bedelaarsgestichten.
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Arij werd nu veroordeeld tot een hechtenis van 5 dagen én het overbrengen naar een
Rijkswerkinrichting voor de duur van 6 maanden. Verzoeken van carrouselhouders of
logementhouders of ooms zullen nu geen hout meer snijden. 6 Maanden is en blijft 6
maanden.
Veenhuizen
Arij komt nu in een andere omgeving terecht, Veenhuizen, op steenworp afstand van
Assen. Op 10 december 1887 komt hij hier aan. Meestel werd men met de trein vervoerd
tot Assen en de laatste 20 km werden met de trekschuit volbracht. In Veenhuizen
stonden 3 gestichten, Veenhuizen 1, 2 en 3. De gestichten waren vierkante gebouwen,
opgezet als een
carré. De zalen
waren geschikt
voor ongeveer
80 verpleegden,
die daar aten,
werkten en
sliepen (in
hangmatten,
die overdag
omhoog werden
gehesen). Tot
1889 werden
Veenhuizen 2
vrouwen
ondergebracht in Veenhuizen 1, daarna werden zij geplaatst in Leiden. Arij werd
geplaatst in Veenhuizen 2. In het begin zaten hier alleen maar bedelaars en landlopers,
zij waren te herkennen aan een groene kraag rond de hals van hun kleding.
Bij het derde gesticht werd een fabriekscomplex gebouwd, zoals een katoenspinnerij en
een op turf gestookte gasfabriek. In deze fabrieken werkten de verpleegden, die te zwak
waren voor de zware lichamelijke arbeid op het land. Want daar werkten de meesten. ’s
Morgens vroeg werden de verpleegden in één grote colonne uit het gesticht geleid naar
de boerderij waar zij werkzaamheden moesten verrichten en ’s middags werden zij weer
opgehaald. De werkdagen in de winter waren korter dan die in de zomer, om het
ontsnappingsgevaar in het donker te verkleinen. Pas na 1897, bij de
arbeidstijdverkorting, werden de werkdagen zomers maximaal 11 uur en ’s winters
maximaal 7. In de tijd, dat Arij aankwam waren de zomerse dagen nog langer.
Veenhuizen was een vrijwel geheel zelfvoorzienend dorp. Er was een houtzagerij,
smederij, kuiperij, klompenmakerij, mandenmakerij, bezembinderij, wagenmakerij en
een meubelmakerij. Veel verschillende ambachten en andersoortige baantjes, zoals de
tonnenman (legen van tonnen met ontlasting), de waterman (bracht drinkwater rond) de
tuinman, enz.
Per gesticht werden ongeveer 2000 verpleegden ondergebracht. Een ziekenhuis ontbrak
in de beginperiode, maar in 1894 werd een dergelijke voorziening alsnog gebouwd.
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Naast de drie gestichten was er ook een ‘Vierde’. Dat was de begraafplaats. De
overledenen werden door medeverpleegden naar het ‘Vierde’ gebracht en in een graf
gelegd. De medeverpleegden kregen drank voor deze ‘vrijwillige’ arbeid. Bij een
dergelijke begrafenis was doorgaans geen familie aanwezig, die woonden te ver weg.
Gelukkig is Arij een begrafenis op deze locatie bespaard gebleven.

Hoorn
Arij bleef de eerste keer slechts ‘korte’ tijd in Veenhuizen. Na elf weken werd hij
overgeplaatst naar de Rijkswerkinrichting in Hoorn. De reden voor deze overplaatsing is
onduidelijk.
Er was in
feite geen
verschil
tussen de
functies van
de RWI in
Veenhuizen
of die in
Hoorn.
Misschien
had Arij
ruzie met
een andere
verpleegde?
Misschien kon men zijn paardenkennis beter in Hoorn gebruiken dan in Veenhuizen?
Het was in ieder geval niet aan de orde, dat er in Hoorn een strenger regime heerste,
zodat moeilijke gevallen naar Hoorn werden overgebracht. Andersom was ook niet het
geval. Na 15 weken zit de totale straf van 6 maanden (26 weken) er op en wordt Arij op
22 maart 1888 in Hoorn op vrije voeten gesteld.
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Den Haag
Zoals gebruikelijk vraagt Arij zijn onderstand aan en wordt deze ook toegekend. Hij
ontvangt fl. 100,- op 28 mei. 5 Dagen later, op 3 juni, wordt hij in Den Haag opgepakt
voor bedelarij. Die 100 gulden zijn weer opgegaan aan drank en hoererij. ’s Morgens voor
10 uur heeft hij in de Wagenstraat gevraagd om een aalmoes. Hij is opgepakt door
gemeenteveldwachter Anton Versteeg en wordt later door de rechter veroordeeld tot 5
dagen hechtenis en de proceskosten van fl. 1,20 (subsidiair 2 dagen extra). Hij zit zijn
straf uit in het Huis van Bewaring aan de Prinsegracht. Er zijn in de loop der jaren vele
signalementen van Arij gemaakt. Niet allen
spreken zij over zijn handicap: scheelziende,
maar deze keer wel. Ook zit er nog al wat
verschil in de handtekening van Arij.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de staat
waarin Arij verkeerde tijdens het plaatsen. Hij
wordt op 16 juni vrijgelaten en op dezelfde dag
weer opgepakt. Opnieuw voor bedelarij in de
Wagenstraat. Ook nu veroordeelt de rechter
Arij tot 5 dagen hechtenis en de proceskosten
van fl. 1,20 (subsidiair 2 dagen extra). Maar
daarbovenop veroordeelt hij hem tot een
plaatsing in een Rijkswerkinrichting voor de
tijd van 9 maanden. Oef! Zou Arij daar op
hebben gerekend? Het was nota bene zomer.
Wilde hij helemaal niet meer werken in
vrijheid?
Ommerschans/Hoorn
Arij wordt op 30 juni ontslagen uit de gevangenis en gelijktijdig begeleid door zijn
‘geleider’ M. de Lange naar Ommerschans. Hij blijft daar echter maar drie weken. Dat
heeft waarschijnlijk te maken met de ingezette sloop van Ommerschans. Arij wordt weer
overgeplaatst naar Hoorn. Daar verblijft hij van 23 juli 1888 tot 27 maart 1889.
Den Haag
Het is steeds een herhaling van zetten. Direct na zijn vrijlating vraagt hij zijn
onderstand aan en draait dit er binnen afzienbare tijd doorheen. Op 7 juni wordt hij al
weer opgepakt door de Haagse gemeenteveldwachter Typmans, omdat Arij op een
openbare plaats, in dit geval de dagelijkse graanmarkt, om een aalmoes heeft gevraagd.
De rechter veroordeelt Arij tot 5 dagen hechtenis en daarna voor een periode in een
Rijkswerkinrichting van 10 maanden.
Veenhuizen/Hoorn
Arij wordt op 22 juni 1889 door de ‘geleider’ dhr. Veenendaal gebracht naar Veenhuizen
2. Ook nu blijft hij daar maar enkele weken, al op 15 juli wordt hij weer overgebracht
naar Hoorn. En daar blijft hij tot 18 april 1890.
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Den Haag
Bij zijn vrijlating lijkt het alsof Arij zijn leven wil beteren. Hij schrijft zich in bij de
gemeente Den Haag en gaat wonen in het logement van Dirk van Leeuwen op de
Ammunitiehaven 125. En op 22 april ontvangt hij weer zijn 100 gulden onderstand.
Delft
Op 6 juni 1889 ’s avonds rond half acht wordt Arij samen met een drankmaatje, ene
Gijsbertus Pothuizen, door agent van politie Hellingwerf op de bon geslingerd. De agent
heeft waargenomen, dat Arij “in kenlijken staat van dronkenschap heeft geloopen langs
de openbare straat het Oude Delft te Delft, kenbaar aan zijn slingerende gang, het
spreken van onsamenhangende woorden en het rieken naar sterke drank”. Kortom, Arij
was lazarus. De rechter veroordeelt Arij op 14 juli (dus ruim 5 weken later) bij verstek
tot een boete van één gulden. En als hij deze niet binnen 2 maanden betaalt, dan wordt
de straf 2 dagen hechtenis. Arij komt weer in het Algemeen Politieblad. Men weet in
Delft blijkbaar niet, dat Arij in Den Haag woont.
Den Haag
Maar Arij is natuurlijk niet lang op vrije voeten. Op 29 oktober 1890 wordt hij in Den
Haag opgepakt door agent Oldenzeel voor bedelarij. Hij vroeg op het Lange Voorhout
aan voorbijgangers om een aalmoes. De rechter veroordeelt Arij tot 5 dagen hechtenis,
de proceskosten van f. 1,20 (subsidiair 1 dag extra) én tot een plaatsing in een
Rijkswerkinrichting voor de tijd van 6 maanden.
Veenhuizen
Op 15 november wordt Arij vanuit het Huis van Bewaring in Den Haag door zijn
‘geleider’ dhr. Schollaardt overgebracht naar Veenhuizen. Deze keer niet naar gesticht
nummer 2, maar naar nummer 1. Er werd in 1890 begonnen met de bouw van een nieuw
gesticht nummer 1 naast het oude. Waarschijnlijk heeft Arij, verplicht, gedurende zijn
halve jaar meegeholpen met de bouw.
Den Haag
Op 14 mei 1891 komt Arij uit Veenhuizen en reist hij af naar Den Haag. Op dezelfde dag
wordt hij al om kwart over vijf in de namiddag dronken aangetroffen op de
Schedeldoekshaven in Den Haag door agent Radouse. Hij vond, dat Arij naar de sterke
drank rook, liep te zwaaien en niet alleen verder kon gaan. Na een nachtje cel (en de
belofte, dat de rechtszaak later zou plaatsvinden) is hij op 15 mei op dezelfde locatie
opgepakt door agent Roem. Deze constateerde dezelfde feiten als zijn collega een dag
eerder. Ook hier kreeg Arij de toezegging, dat de rechtszaak later zou plaatsvinden. Arij
had op dit moment zijn onderstand nog niet ontvangen. Hij was immers koud uit
Veenhuizen, maar moet deze drank hebben gekocht van het geld, dat hij in Veenhuizen
met overwerk heeft verdiend, zijn zogenoemde ‘uitgaanskas’.
Pas op 20 mei vraagt hij zijn onderstand aan en ontvangt opnieuw fl. 100,-. Vervolgens
is hij weer de beest gaan uithangen en nadat enkele weken later het geld op is, zoekt hij
onderdak. Hij heeft nu iets anders bedacht, waarschijnlijk gehoord van een andere
lotgenoot: bij een kleine diefstal word je wat langer dan één nacht opgebracht.
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In de nacht van 12 op 13 juni neemt Arij twee stoelen weg van de tent van Karel Willeke
in het Haagse bos. Twee getuigen hebben Arij met de stoelen over de Korte Poten zien
lopen. Op de rechtszitting beweert Arij, dat hij deze diefstal slechts heeft gepleegd met
het doel om op deze wijze in de gevangenis terecht te komen, omdat hij geen huisvesting

heeft. De rechter gelooft het wel, maar kwalificeert het misdrijf toch als diefstal en
veroordeelt Arij tot één maand gevangenisstraf. Op 18 juli komt hij voor deze
veroordeling vrij, maar men heeft blijkbaar nog eens goed in het Algemeen Politieblad
gekeken en gezien, dat er nog een opsporingsbericht uit Delft openstond voor Arij voor
zijn dronkenschap van juni 1890. Hij mag nog een nachtje extra blijven. Op 19 juli 1891
komt hij pas in vrijheid.
Arij zal dat geen enkel probleem hebben gevonden. Hij is nu werkelijk alle grenzen
voorbij. Zijn leven bestaat nog uit drank, (waarschijnlijk) hoeren en opsluiting in een
willekeurige gevangenis of rijkswerkinrichting. Zijn leven is één grote puinhoop.
Tijdens zijn verblijf in de gevangenis vindt op 18 juni de rechtszaak plaats over de twee
dronkenschappen van 14 en 15 mei, eerder dit jaar. Hij wordt door de Kantonrechter
veroordeelt tot 2 boetes van ieder één gulden of ieder door een vervangende straf van 1
dag, indien de boetes niet binnen 2 maanden worden betaald. Het was logischer geweest
om Arij gelijk na 19 juli die twee dagen te laten zitten, maar men heeft zich aan de wet
gehouden en Arij de tijd van twee maanden gegeven om die 2 gulden te betalen.
Uiteraard heeft hij dat niet gedaan en later in het jaar mag hij alsnog deze twee dagen
uitzitten.
Goed, de vrijheid was weer van korte duur. 19 Juli uit de gevangenis gestapt en op 26
juli komt hij opnieuw in het Huis van Bewaring terecht, in voorarrest. Hij heeft op 25
juli twee blikken oliekannen weggenomen van de Oosterkade (bij de Willemsbrug) in
Rotterdam, de aanlegplaats van de Middelburgse boot. Vervolgens heeft hij de kannen
meegenomen naar Den Haag en daar iemand ingeschakeld om de kannen voor hem te
verkopen in de winkel van P.F. de Jager. Zelf bleef Arij in de deuropening staan. De
kannen werden door de onbekende aan De Jager verkocht voor 40 cent, terwijl Arij
vanuit de deuropening aan de onbekende riep: “Heb ik je niet gezegd, dat ze niets waard
zijn?” De onbekende droeg de 40 cent aan Arij over en ontving 10 cent voor zijn moeite.
Vervolgens heeft Arij zichzelf vrijwillig bij de politie aangegeven.
De rechter oordeelt op 21 augustus, dat het misdrijf als diefstal moet worden
gekwalificeerd en gezien de herhaling van dit vergrijp binnen vijf jaar na de vorige
gevangenisstraf moet Arij nu een zwaardere straf krijgen. In juli kreeg Arij voor diefstal
nog één maand, nu worden het drie maanden en de kosten voor de zitting (3 dagen
subsidiair). Arij wordt op 5 september opgesloten in de strafgevangenis aan de
Pompstationsweg in Den Haag. Een gevangenis, die tegenwoordig wordt gebruikt voor
aanzienlijk zwaardere vergrijpen (verdachten en gestraften Internationaal Strafhof) . Op
4 december mag hij deze strafgevangenis weer verlaten. Maar Arij wordt dan niet in
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vrijheid gesteld, maar overgebracht naar het Huis van Bewaring aan de Prinsegracht
om daar nog die
twee nachten
subsidiair voor de
dronkenschappen
van mei uit te
zitten. Hij komt
dan vrij op 7
december.
Het moet toch ook
voor Justitie in
Den Haag
duidelijk zijn
geweest, dat deze
zwever, zonder
vaste woonplaats
en zonder werk
Gevangenis Pompstationsweg, Den Haag
midden in de
winter niet kan overleven? Voor Arij was het in elk geval wel duidelijk. Hij moest zo snel
mogelijk weer worden opgepakt, zodat hij weer een dak boven zijn hoofd kreeg en een
fatsoenlijke maaltijd.
Hij liet zich op de dag van zijn vrijlating, 7 december 1891,
weer oppakken. Op het Plein vraagt Arij om 2 uur in de
middag om een aalmoes aan een voorbijganger in het zicht
van gemeenteveldwachter Lelyveld. Deze brengt Arij weer
(terug) naar het Huis van Bewaring. Bij de inschrijving
wordt nu niet gesproken over zijn scheelheid, maar blijkt
hij kaalhoofdig te worden.
Tijdens de rechtszitting van 14 december bekent Arij het
ten laste gelegde feit en de rechter veroordeelt Arij tot een
hechtenis van 1 dag, de proceskosten van fl. 1,20
(subsidiair 1 dag extra) en bovendien veroordeelt hij Arij
tot een plaatsing in een Rijkswerkinrichting voor de tijd
van één jaar en vier maanden.
Veenhuizen/Hoorn
Arij komt op 19 december 1891 aan in Veenhuizen, deze maal gaat hij naar het derde
gesticht. Na drie maanden wordt Arij overgeplaatst naar de RWI in Hoorn. Daar zit hij
de rest van zijn straf uit, nog 13 maanden.
In de registratie van Arij wordt gedurende zijn aanwezigheid in Hoorn een opmerking
geplaatst: “Tante Arendje van de Tonnekreek te Oude-Tonge”. Wat bedoelde men
daarmee? Arentje is geboren 4 oktober 1816 en overleden op 78-jarige leeftijd op 2
december 1894. Tijdens de opname van Arij in Hoorn was zij 75,5 tot 76,5. Zou zij op die
hoge leeftijd nog de reis van Goeree-Overflakkee naar Hoorn hebben gemaakt? Of heeft
men Arij medegedeeld, dat het niet goed ging met zijn tante? Dat laatste lijkt het meest
waarschijnlijk. Het heeft er in ieder geval niet toe geleid, dat Arij eerder werd

46

vrijgelaten. En voor zover kan worden nagegaan heeft men hem ook niet in de
gelegenheid gesteld haar in Oude-Tonge te bezoeken.
Den Haag
Arij wordt op 19 april 1893 op vrije voeten gesteld en op 24 april vraagt hij zijn
onderstand weer aan. Op 2 mei ontvangt hij deze 100 gulden en in razendsnel tempo
weet Arij hier weer vanaf te komen. In Den Haag is over de geschiedenis van de
prostitutie niet zo veel bekend als in Amsterdam, maar zeker is, dat rond 1900 er wel
degelijk prostitutie was, o.a. op het Binnenhof en op
‘het Zieke’. Arij had ons nog wel meer kunnen vertellen.
In de nacht van 10 op 11 mei, enkele dagen na de
ontvangst van zijn 100 gulden, is Arij weer platzak en
neemt hij – net als 2 jaar geleden – 2 stoelen weg van
de tent van Klaas Willeke in het Haagse Bos. Later, in
de rechtszaal, verklaart hij opnieuw, dat hij die stoelen
alleen heeft weggenomen om op die wijze in de
gevangenis te komen, omdat hij zonder werk en zonder
middelen van bestaan was en zich geen raad meer wist.
De rechter veroordeelt Arij tot 4 maanden
gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest van een
maand. Hij moet nog drie maanden zitten.
Hij wordt weer ondergebracht in de strafgevangenis
aan de Pompstationsweg en moet daar blijven tot 18
september 1893.
Het zijn waarschijnlijk 5 mooie dagen van vrijheid geweest, maar op 22 september volgt
de volgende arrestatie. Hij wordt weer opgepakt voor bedelarij. Dit keer vroeg hij om een
aalmoes aan de Nieuwe Haven. De rechter is er goed klaar mee. Hij veroordeelt Arij tot
een hechtenis van één dag, de proceskosten van fl. 1,45 (subsidiair 1 dag) en een
plaatsing in een Rijkswerkinrichting van maar liefst DRIE jaar!
Daar schrikt ook Arij van. Dat was niet de bedoeling. Hij tekent bezwaar aan en blijft tot
de uitspraak van de Hoge Raad in voorarrest in het Huis van Bewaring zitten. Pas op 27
november dient de zaak bij de Hoge Raad. Met dit soort geneuzel van zwervers maakte
men bij de hoge
raad korte metten.
Men gebruikte
voorbedrukte
bladen (ook toen al)
om deze zaak
binnen enkele
tellen te verwerpen.
De raadsheer
(rechter) Clant van
der Mijll ziet geen enkele reden waarom het vonnis ambtshalve zou moeten worden
‘gecasseerd’. Ofwel het vonnis van de Arrondissementsrechtbank uit Den Haag blijft
gehandhaafd en Arij krijgt er nog de kosten van de Hoge Raad, ad. fl. 2,05, als bonus bij.
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Veenhuizen/Hoorn
Arij wordt op 29 november 1893 begeleid naar Veenhuizen. Hij blijft daar 8 maanden en
dient de rest van de tijd, 2 jaar en 4 maanden, uit in de rijkswerkinrichting in Hoorn. Bij
de bijzonderheden in de registratie van Arij staat vermeld: ”Oom Jacob van de
Tonnekreek te Oude-Tonge”. Oom Jacob is echter op 16 juni 1892, 2 jaar geleden, al
overleden. Bereikt dat bericht Arij nu pas??
’s-Hertogenbosch
28 November 1896 mag Arij vertrekken uit Hoorn. De aanvraagdatum voor zijn
onderstand, die normaal in april ligt is verlopen. Hij probeert het toch en tot zijn eigen
verbazing wordt de onderstand toch uitgekeerd op 16 december. En weer dezelfde 100
gulden. Nogmaals, voor die tijd inmiddels een groot bedrag van ruim 1300 euro in onze
tijd. Daar moet je toch een paar weken mee rond kunnen komen.
Arij vermijdt deze keer zowel Amsterdam als Den Haag. Hij gaat naar Brabant en wordt
daar op 5 januari 1897 in ’s-Hertogenbosch aangehouden voor landloperij. Een brigadier
van de marechaussee constateert, dat Arij zwervend over straat loopt. Tijdens de
rechtszaak eist de officier van justitie 2 dagen hechtenis en 3 jaar in een RWI. De
rechter is iets milder en geeft wel de 2 geëiste dagen hechtenis, maar ‘slechts’ 2 jaar en 3
maanden RWI.
Veenhuizen/Hoorn
Na het uitzitten van zijn voorarrest en hechtenis in het Huis van Bewaring van ‘sHertogenbosch wordt hij op 25 januari 1897 overgebracht naar Veenhuizen, het derde
gesticht. Arij dient een verzoek tot gratie in, maar dat wordt afgewezen. Na 6 maanden
wordt hij weer overgeplaatst van
Veenhuizen naar Hoorn om daar de
laatste 21 maanden uit te zitten tot 25
april 1899.
In de registratie van Hoorn wordt de
opmerking gemaakt: “gemet. &
gephot.”. Dat betekent waarschijnlijk
‘gemeten en gephotografeerd’. In de
periode 1895 tot 1901 werden in
Veenhuizen alle gestraften op de foto
gezet. Deze prachtige beelden zijn
grotendeels bewaard gebleven. Helaas
bestaat een dergelijke fotosessie met
gegevens niet van Arij. Dat is vreemd,
want Arij was gedurende deze periode
bijna continu in Veenhuizen. Het lijkt
er op, dat een dergelijk
registratieregime ook werd gebruikt in
Hoorn, maar daar is geen enkele foto
van bewaard gebleven. Wat zou het
fraai zijn geweest een dergelijk foto
van Arij te kunnen plaatsen.
Een willekeurige lotgenoot van Arij
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In november 1897 ontvangt de minister van Justitie een verzoek voor gratie gericht aan
Hare Majesteit van Jozephus Jacobus Hermanus Witling, café- en logementhouder in de
Sint Nicolaasstraat 24 en 26 te Amsterdam. Hij beweert Arij te hebben gesproken
tijdens de overplaatsing van Veenhuizen naar Hoorn en dat Arij daarbij veel berouw
toonde. Arij zou hem hebben gebeden hem opnieuw in dienst te nemen. Arij beloofde
beterschap. Volgens Witling heeft Arij eerder bij hem gewerkt en was hij daarbij eerlijk,
trouw en zeer beleefd tegen een ieder. Witling stelt wel: “genoemde persoon Arie van den
Tonnekreek is door den drank zoo ver gekomen.” Maar Arij heeft Wilting beloofd ‘met
hard en hand nooit geen sterke drank meer te zullen gebruiken’. Deze dubbele ontkenning
zal voor Arij geen probleem zijn (nooit geen = altijd….).
De minister wint informatie in bij verschillende instanties, zo ook bij de directeur van de
RWI. Deze geeft een opsomming van de zestien eerdere opnames van Arij, maar stelt
ook dat Arij zich bij zijn huidige, de zeventiende opname, goed gedraagt. De
hoofdcommissaris van politie in Amsterdam heeft met Witling gesproken. Witling
beweert, dat Arij in 1896 een achttal weken bij hem zou hebben gewerkt. Hetgeen erg
onwaarschijnlijk is, omdat Arij geheel 1896 tot 24 november vastzat. En al op 5 januari
in ’s-Hertogenbosch wordt opgepakt. Daar zitten geen 8 weken tussen. Maar het is
mogelijk dat Arij enkele dagen of zelfs weken bij hem heeft gewerkt. Witling vertelt
zelfs, dat Arij in december zonder enige aanleiding was vertrokken. Dat zou dan wel
weer kloppen, want Arij kreeg zijn onderstand op 16 december en is ongetwijfeld dat
geld onmiddellijk gaan verbrassen. Arij zou, volgens Witling, fl. 1,50 loon per week
hebben ontvangen naast kost, inwoning en bewassing. Arij was ijverig, maar maakte
veel misbruik van sterke
drank. De commissaris
stelt, dat Witling een
bedelaarslogement runt en
hem dat geen vertrouwen
inboezemt. Daarnaast
vermoedt de commissaris,
dat het Witling met name
om de uitgaanskas van Arij
te doen is. Arij zal weer
veel misbruik maken van
de sterke drank en dus bij
vrijlating weldra tot
landloperij vervallen. De
officier van Justitie van
Den Bosch (waar Arij tot
deze straf is veroordeeld)
vat al bovenstaande samen
en kan gezien het zeer
ongunstige verleden van
Arij én het feit, dat slechts
een klein deel van de straf
is verstreken (10 van de 27
maanden) het verzoek van
Witling niet ondersteunen.
De Minister wijst het
gratieverzoek vervolgens
af.
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’s-Hertogenbosch
Arij mag na drie jaar, op 25 april 1899, eindelijk de deuren van de Rijkswerkinrichting
achter zich sluiten. Hij vraagt zijn onderstand aan en ontvangt dit op 29 mei. Arij is
inmiddels aangekomen in Den Bosch en ziet ook daar kans om zijn onderstand van 100
gulden er razendsnel doorheen te draaien. Prostitutie had in deze periode wel de
aandacht. Zo werden bordelen in diverse steden verboden. Over die situatie in Den
Bosch is niet zo veel bekend. Den Bosch was echter wel een garnizoensstad, dus
ongetwijfeld hebben hier ook diverse bordelen gestaan. Voldoende keus voor Arij!
Arij was in ieder geval op 6 juli 1899 weer door zijn geld heen, want op die dag werd hij
zwervend (zonder middelen van bestaan) in Den Bosch aangetroffen door wachtmeester
Joosse van de marechaussee. Na een langdurig voorarrest van 5 weken veroordeelt de
rechter Arij tot 2 dagen hechtenis en wederom 3 jaar Rijkswerkinrichting.
Veenhuizen
Na een paar dagen in het Huis van Bewaring in Den Bosch werd Arij op 14 augustus
1899 overgebracht naar Veenhuizen voor zijn 18e en laatste opname in een
bedelaarsgesticht of rijkswerkinrichting.
Tegen het eind van zijn straf, in januari 1902, doet Witling, de café- en logementhouder
uit Amsterdam nog een poging bij de minister om Arij eerder vrij te krijgen. Hij geeft
dezelfde redenen op als vorige keer, alleen is het salaris nu lager. Kreeg Arij in 1896 nog
fl. 1,50 aan weekloon, nu biedt Witling fl. 1,- aan naast kost, inwoning en bewassing. De
hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam haalt het eerdere verzoek van Witling nog
eens aan en stelt opnieuw, dat Witling weliswaar niet ongunstig bekend staat, maar hij
blijft bij zijn eerdere mening. Namelijk, dat Witling met name interesse heeft in de
uitgaanskas van Arij én dat Arij bij vrijstelling ongetwijfeld weer gebruik zal gaan
maken van de sterke drank in het café. De minister wijst het verzoek van Witling
opnieuw af. Arij moet gewoon blijven zitten, totdat zijn volledige straf is afgerond.

Als Arij dan op 62-jarige leeftijd vrijkomt van zijn laatste opsluiting in een gesticht,
gevangenis of rijkswerkinrichting kunnen we de balans opmaken. De getallen zijn
dramatisch. Arij is vanaf zijn 28ste jaar regelmatig met justitie in aanraking geweest.
Van deze 34 jaren, waarin een mens in de kracht van zijn leven is, heeft Arij 22 jaar, 1
maand en 24 dagen ‘gezeten’. Als verpleegde, gevangene, gestrafte of wat voor naam er
ook aan verbonden werd. Dat is ruim 70%. Van deze 22 jaar detentie heeft hij bijna 19
jaar in een bedelaarsgesticht (Ommerschans) en rijkswerkinrichtingen (Veenhuizen en
Hoorn) doorgebracht. De overige 3 jaar in gevangenissen door het gehele land
(Amsterdam, Zutphen, Arnhem, Rotterdam, Gorinchem, Zwolle, Breda, Harderwijk, Den
Haag en Den Bosch). En ongetwijfeld zijn er hier en daar nog kortdurende straffen
geweest ten gevolge van dronkenschap tijdens de rondreizen met de carrousel, die
verborgen zijn gebleven.
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9. DE LAATSTE JAREN IN ‘VRIJHEID’
Groningen
Hij komt uit Veenhuizen op 13 augustus 1902 en slaat, zonder dat hij dat zelf nog weet,
voor de laatste keer de ‘detentie’-deur achter hem dicht.
Hij vraagt, zoals gebruikelijk, zijn
onderstand aan en ontvangt deze 100
gulden op 30 augustus. Arij komt deze
keer terecht in Groningen. Hij schrijft
zich daar in op 13 oktober 1902 en laat
optekenen, dat hij woont in het huis van
‘slaapsteehouder’ Geert Engels op
Schoolholm 40. Het is een logement voor
paupers, diverse gasten komen van
Veenhuizen of gaan er juist naar toe.
Engels heeft meerdere gasten in huis en
uiteraard wonen ook zijn echtgenote
Metje Eisma (geboren 1869) en hun
kinderen in hetzelfde huis. Ook woont een
zekere Hendrik Jan van der Heide (geb.
1876) in het logement.

Schoolholm 40 bestaat nog

Metje gaat blijkbaar
een relatie aan met
deze Hendrik Jan en
het huwelijk met
Geert eindigt in een
scheiding. Metje
vertrekt met de
kinderen én haar
nieuwe liefde
Hendrik Jan naar
Leiden. Om de een of
andere reden
verhuist Arij mee.
Het hoe en waarom
zal onduidelijk
blijven. Het doet Arij
in ieder geval wel
goed. Hij blijft uit de
handen van justitie.
Varkenmarkt, Leiden
Hendrik Jan en Arij
komen als eerste aan in Leiden op 4 mei 1906 en vinden een geschikte plek in een
logement op de Varkenmarkt 7. Metje komt met haar 9-jarige zoon Albert op 11 mei. De
twee oudste kinderen, Alberta van 15 en Bouke van 13 blijven bij hun vader in
Groningen. Bijna een jaar later, op 30 maart 1907 sluit de moeder van Metje, Alberta
Scholte, aan met Bouke. Alberta is afgelopen december op 16-jarige leeftijd in het
huwelijk getreden en blijkbaar bevalt het Bouke niet echt alleen met zijn vader.
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Alberta gaat in juni weer terug naar
Groningen en de rest volgt in
september 1907. Arij heeft dan op 2
september zijn onderstand van fl. 100,ontvangen. Dat is blijkbaar de trigger
om deze reis financieel mogelijk te
maken. Zowel vervoer voor dit hele
gezelschap kost geld en in Groningen
moet natuurlijk opnieuw onderdak
worden verkregen. Ze wonen die tijd in
de Groote Rozenstraat 5. Maar het is
slechts een korte ‘vakantie’. Mogelijk
heeft Metje even bij haar gehuwde
dochter Alberta willen kijken?
Op 5 november 1907 komen ze, na drie
maanden, al weer terug naar Leiden.

Groote Rozenstraat oneven nummers

Kort Galgewater 19, naast de hoek

Nu gaan ze naar een logement aan het Kort Galgewater 19. Ook dit is maar van korte
duur.
Ze vertrekken op 6 januari met de hele groep (Metje, haar liefde Hendrik Jan, haar
zoons Albert en Bouke én het vijfde wiel aan de wagen: Arij) naar Den Haag. Althans zo
wordt het geregistreerd in Leiden. Den Haag was de bedoeling. Mogelijk heeft Metje de
koers iets verlegd in verband met het rijke verleden van Arij in Den Haag. Ze zijn
doorgetrokken en in Rotterdam op de Catharinastraat 57 terecht gekomen. Vandaar
verhuizen ze om de paar maanden naar een andere locatie in de Catharinastraat, om
uiteindelijk op 1 februari 1910 gezamenlijk uit te komen op de Bloemfonteinstraat 12a.
Dan neemt Arij afscheid van de familie. Hij is inmiddels 70 jaar geworden en trekt in
het nieuwe Stedelijk Armenhuis aan de Oostervantstraat 17. Decennialang zijn hier
eenvoudige, arme bejaarden in ‘gestichtverzorging’ ondergebracht. Het weinig
uitnodigende tehuis had gemeenschappelijke woonkamers en slaapzalen met boxen. Het
was het schrikbeeld voor ouderen. Er golden veel regels en verboden, onder meer
opstaan om 05.00 uur (in de winter om 06.00 uur) en verplicht naar bed om 21.00 uur. In
het weekend kregen de bewoners grutten voorgeschoteld en op maandag, woensdag en
vrijdag aardappels. Dinsdag schafte de pot groene erwten of witte bonen. Alleen op
donderdag was de maaltijd gevarieerd.
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Een uitgebreid artikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad in de editie van 16 januari 1911
meldt over dit armhuis het volgende: “In 1911 waren er 700 verpleegden van allerlei slag
in het armhuis. Men vindt er fatsoenlijke oude lieden naast onverbeterlijke dronkaards,
tot armoe vervallen zwierbollen, menschen die haast heel hun leven in gevangenis of ’s
rijkswerkinrichting doorbrachten, ongelukkigen als idioten, doofstommen, blinden,
lijders aan vallende ziekte, lieden wien een ongeneeslijke kwaal het werken belet,
kinderen aan de macht hunner ouders onttrokken, verlaten kinderen, halve weezen, wier
vader of moeder in de gevangenis zit, zij ’t ook dat deze kinderen er slechts tijdelijk toeven
tot hun opzending naar een opvoedingsgesticht of uitbesteding ten plattenlande. Om
onder dit allegaar de orde te handhaven zijn regels nodig, die zeker voor sommigen te
streng zijn en die het leven in het huis niet zóó maken dat ieder oudje er zich behaaglijk
voelen kan. Vandaar dat trots de materieel goede verzorging het ‘Armhuis’ een
schrikbeeld blijft voor menigeen. Intusschen zullen bij een aanstaande uitbreiding aparte
kamertjes voor gehuwden worden gebouwd, wat voor oudere echtparen, die thans
gescheiden worden en elkaar slechts een paar uur per dag mogen bezoeken, een ernstig
bezwaar uit de weg zal ruimen.
Het groote, hoogst eenvoudige gebouw aan de Oostervanstraat bergt, zoals gezegd, 700
verpleegden, waarvan 464 mannen en 243 vrouwen. Vrouwen namelijk kunnen langer in

een huishouding diensten bewijzen, zitten minder gauw in den weg dan mannen, komen
dus niet zo spoedig als deze om opname in een gesticht. Maar als ze er komen, zijn ze
meer versleten en uitgeleefd, wat wel het duidelijkst blijkt bij de bevolking der
ziekenzalen, waarvan 64 procent vrouwen tegen 36 procent mannen zijn.
Aan de verzorging der verpleegden wordt veel ten koste gelegd, alleen het gemis eener lift
– eigenlijk dwaas in zoo’n inrichting – doet zich enorm voelen. Het is jammerlijk om te
zien hoe sommige oudjes de trappen opstrompelen. Hoe spoediger daarin wordt voorzien
hoe beter. Hoe de verpleegden bij ‘t brood snijden meewerken, toont ons het plaatje[niet
gevoegd]. Ook in de keuken wordt de kok bijgestaan door verpleegden. Alle eetwaar wordt
door den directeur persoonlijk gekeurd, om zeker te zijn, dat het eenvoudige voedsel
immer van prima kwaliteit zij. In den dienst wordt de heer Stok echter door een talrijk
personeel bijgestaan”.
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Deze tekst geeft aardig weer hoe het er in het armenhuis aan toeging. Ongetwijfeld
beter dan in de gevangenissen en gestichten, maar toch niet vergelijkbaar met de rustige
oude dag, zoals die tegenwoordig gebruikelijk is.
Arij blijft tot aan zijn dood jaarlijks zijn onderstand aanvragen. Of hij er nog mee naar
de hoeren gaat is onbekend, maar hij komt in ieder geval niet meer in aanraking met de
politie.
Uiteindelijk overlijdt Arij in de nacht van 15 op 16 mei om 3 uur ’s nachts in zijn slaap
in het Armhuis. Eindelijk rust.
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NAWOORD
Arij van de Tonnekreek heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de ingesleten
paden van zijn voorouders op Goeree-Overflakkee te verlaten. Het begin was feitelijk
nog niet eens zo gek. Kiezen voor een niet seizoensgebonden baan in militaire dienst gaf
hem de zekerheid op een vast inkomen, die zijn voorouders niet hebben gehad. En
daarbij dan ook nog een reis naar de overzeese gebiedsdelen was in die tijd natuurlijk
een bijzonder avontuur. Maar daarna is het helemaal misgegaan.
Het is achteraf niet goed meer na te gaan in hoeverre Arij nu ziek teruggekomen is uit
Indië. Het ziekenrapport van de Geneeskundige dienst van de landmacht was duidelijk,
hij zou niet meer door handenarbeid in zijn behoeften kunnen voorzien. Maar
daarentegen rapporteerden de directeuren van de gestichten toch regelmatig, dat hij
met handenarbeid goed voor zichzelf kon zorgen.
De jaarlijks terugkerende 100 gulden onderstand heeft een averechtse werking op het
leven van Arij gehad. Hij draaide dit er keer op keer binnen enkele dagen tot weken door
aan drank en waarschijnlijk prostituees. Er is geen andere verklaring te vinden voor de
snelheid waarmee dit geld verdween. Hij heeft geen hulp gekregen om zijn financiën wat
beter te plannen. En na een straf (opsluiting) van maanden of zelfs jaren zonder
vrouwen, is er begrip voor op te brengen, dat Arij van dat geld naar de hoeren ging. Er is
immers nergens terug te vinden dat Arij ooit een relatie heeft gehad, waardoor zijn
bezoek aan hoeren in een kwalijk daglicht zou komen.
Er zijn bijna 100 inschrijvingen van Arij in diverse gevangenissen en andere instellingen
teruggevonden met bijna evenveel signalementen. Daaruit is slecht een daadwerkelijk
beeld op te maken van het uiterlijk van Arij. Enkele zaken zijn wel duidelijk. Het was
een kerel van ongeveer 1,70 meter, hij loenste met het rechteroog en werd op latere
leeftijd kaal. Hij had blauwe ogen en blond haar en regelmatig was hij voorzien van een
knevel (snor). De overige signalementen variëren dermate, dat het huidige “Opsporing
Verzocht” daar niets aan zou hebben. Zo werd zijn neus beschreven als groot, gewoon,
spits en breed en zijn kin was de ene keer spits en dan weer rond. Zijn voorhoofd werd
de ene keer hoog en de andere keer laag beschreven. Een compositietekening zit dus er
niet in. En helaas, zoals in het verhaal beschreven, is er ook geen signalementkaart met
foto bewaard gebleven, zoals in de periode dat Arij in Veenhuizen zat er toch ongeveer
3500 zijn gemaakt. Om de één of andere reden is deze van Arij verloren gegaan.
De constatering, dat Arij in 34 jaar maar liefst 22 jaar ‘binnen’ doorbracht is triest (pag.
50). Aan de andere kant mag vermoedelijk ook de conclusie worden getrokken, dat die 12
jaar ‘buiten’ voor Arij heel veel plezier hebben gebracht. Rondreizen door het land met
diverse kermissen, veel drank, ‘vrienden’ door het hele land en zeer regelmatig een
betaalde ‘vriendin’. Wat zou Arij er zelf van hebben gevonden?
De conclusie uit het voorwoord blijft toch van toepassing. Een enorm gevarieerd leven,
met ongetwijfeld een lach, maar toch vooral een traan.
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VERANTWOORDING
Het leeuwendeel van het verhaal over het leven van Arij is verkregen uit genealogisch
onderzoek bij verschillende archieven (Nationaal Archief en Centraal Bureau voor
Genealogie beiden in Den Haag, het Drents Archief in Assen, het Historisch Centrum
Overijssel in Zwolle, het Regionaal Archief Leiden, het Noord-Hollands Archief in
Haarlem, het Brabants Historisch Informatie Centrum in ‘s-Hertogenbosch, het
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe in Harderwijk, het Gemeentearchief Rotterdam,
het Gemeentearchief ’s-Gravenhage en het Gelders Archief in Arnhem).
Daarnaast is informatie uit boeken (“Veenhuizen, één, twee, drie” van Ruurd Faber en
“Wat heeft u hier te zoeken…” van het Gevangenismuseum in Veenhuizen) of van
internet verkregen. Daar waar mogelijk rechten aan zijn verbonden zijn de namen van
de bronnen vernoemd. Overige informatie of foto’s lijken vrij van rechten.
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