
Armenjager; de term suggereert dat je zo 
arm kon zijn dat er op je gejaagd mocht 
worden.
En als je eind 17de eeuw uit Voorst was 
gejaagd stond in de volgende plaats de 
volgende armenjager klaar om je te som-
meren door te lopen en niet in het dorp te 
blijven hangen.
In de Gouden Eeuw kende men in Amster-
dam de armenjager, dat was iemand die 
met honden en gewapende lieden klop-
jachten op bedelaars organiseerde, soms 
met het doel galeislaven te bemachtigen. 
In Kroniek 40-1 beschrijft Bernard van ‘t 
Erve de armenjagers van Voorst.
Maar wie zwierven er dan allemaal rond 
en waren zo ongewenst dat ze wegge-
jaagd moesten worden? 

Landlopers,	 bedelaars,	 vagebonden,	 ro-
vers,	 dieven	 en	 brandstichters.	 Vreemde	
huursoldaten,	die	na	opheffing	van	hun	le-
ger	geen	middelen	van	bestaan	meer	had-
den,	 en	 enkele	 krankzinnigen.	 Onder	 de	
bevolking	 bestond	 een	 grote	 angst	 voor	
mensen	 met	 aanvallen	 van	 razernij;	 er	
was	een	grens	aan	de	verdraagzaamheid.
 
Assueer	 Joachim	 van	 Lintelo,	 deze	 ge-
vaarlijk	 gestoorde	man	heeft	 zelfs	 zitting	
gehad	in	de	Zutphense	ridderschap,	puur	
om	zijn	adellijke	afkomst.	Na	excessen	en	
klachten	 van	 de	 burgerij	 werd	 hij	 op	 22	
jarige	 leeftijd	 op	 last	 van	 de	 magistraat	
opgesloten	op	een	kamer	in	Huis	De	Mar-

sch	onder	toezicht	van	2	stadsboden.	Zijn	
toestand	bleef	slecht,	hij	moest	in	1678	op	
het	huis	blijven	en	er	mocht	daar	geen	ge-
weer	aanwezig	zijn.
Armlastige	 krankzinnigen	 verlieten	 het	
ouderlijk	 huis,	 gedwongen	 door	 de	 fa-
milie,	 om	verder	 van	plaats	 tot	plaats	 te	
zwerven,	 levend	van	wat	ze	hier	en	daar	
opscharrelden	of	toegeworpen	kregen.	Zij	
die	leden	aan	een	achtervolgingswaan	ble-
ven	reizen	op	zoek	naar	een	veilige	plek.	
Vaak	 werden	 krankzinnigen	 geplaatst	 in	
liefdadigheidsinstellingen,	maar	al	te	vaak	
moesten	ze	maar	zien	zichzelf	te	redden,	
net	als	de	andere	verschoppelingen.

De	aanstelling	van	armenjagers	vindt	zijn	
oorzaak	 in	 het	 toenemen	 van	 bedelarij	
en	landloperij	aan	het	einde	van	de	17de	
eeuw.	
De	 kerk	 stond	 er	 dubbel	 in.	 De	 diaconie	
zorgde	voor	de	armen,	maar	wilde	er	niet	
te	veel.	Men	probeerde	lui	gedrag	te	be-
strijden.	De	diaconie	weigerde	geld	uit	te	
geven	aan	bedelaars,	landlopers	en	werk-
schuwe	armen.	De	kerken	klaagden	over	
de	grote	overlast	die	zij	en	andere	vreem-
delingen	 veroorzaakten.	 Deze	 'vreemde	
passanten',	waren	niet	alleen	wegens	hun	
bedelarij	ongewenst,	ze	zouden	ook	slech-
te	gebruiken	als	godslastering	en	overma-
tig	drinken	laten	zien.	

Men	 organiseerde	 soms	 een	 bedeljacht,	
jagen	op	zwervers	dus.	Er	was	een	zeker	
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overleg	tussen	de	plaatsen	onderling	want	
in	 1750	werd	 in	 de	 hele	 Graafschap	 een	
bedeljacht	 gehouden	 deze	 duurde	 twee	
dagen	en	 twee	nachten.	En	van	1763	 tot	
en	met	 1767	werd	 elk	 jaar	 een	 generale	
bedeljacht	 in	 deze	 hele	 provincie	 gehou-
den.	
Zo		werden	onderstaande	personen	opge-
pakt	en	zij	 verschenen	voor	de	drost	van	
het	Scholtambt	Voorst;
Men	pakte	in	1738	Johannes	Rosscher	op,	
een	slotenmaker	uit	Brandenburg	met	zijn	
11	 jarige	 zoon.	Zij	hadden	onderweg	aan	
boeren	een	stuk	brood	gevraagd,	zij	wer-
den	verbannen	en	mochten	niet	meer	 in	
deze	provincie	komen.
In	september	1732	werd	Johanna	Bisschop	
opgepakt,	ongeveer	40	jaar	oud	en	al	twin-
tig	 jaar	weduwe	 van	Henric	 Bisschop	 die	
bij	haar	14	kinderen	zou	hebben	verwekt,	
zei	ze.
Ze	heeft	verbleven	in	Engeland,	Schotland,	

Frankrijk	 en	 Duitsland	 en	 nu	 woonde	 ze	
gehuurd	 in	 Zwolle	 in	 een	herberg.	 In	 au-
gustus	was	ze	de	stad	uit	gegaan	en	kwam	
in	een	wei	bij	Hattem	de	armenjager	tegen	
die	haar	verzocht	met	hem	“zijn	vleesche-
lijke	wil	te	doen”.	Dat	wilde	ze	niet	waar-
op	hij	dreigde	haar	te	vermoorden	en	met	
een	degen	stak	hij	haar	acht	keer	en	smeet	
haar	in	het	water.	Ze	overleefde	het	en	ver-
volgens	ging	ze	naar	Deventer	en	nu	was	
ze	in	Voorst.	Ze	was	aangehouden	omdat	
ze	 bedelde	 en	 een	 rijglijf	 en	 lappen	 had	
gestolen.	 Allerlei	 getuigen	 verklaren	 dat	
dit	 vrouwmens	 gebedeld	 heeft,	 als	 men	
haar	weigerde	iets	te	geven	dan	sprak	ze;	
”God	wil	u	het	brood	ook	weigeren.”	Haar	
verweer	was	 dat	 ze	 een	 stuk	 oud	 linnen	
heeft	gevraagd	voor	haar	wonden	en	dat	
de	andere	spullen	haar	gegeven	zijn.	Maar	
de	 uitspraak	 op	 15	 okt	 1732	werd:	 Haar	
geselen,	brandmerken	en	verbannen.

Gezicht	op	de	achterzijde	van	het	bedelaarsgesticht	'De	Ommerschans'.	Het	is	
in	1819	opgericht	als	onvrije	kolonie	voor	bedelaars,	landlopers	en	onwilligen.
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Door	een	verslechterde	economische	situ-
atie	in	het	midden	van	de	18e	eeuw	nam	
de	 armoede	 in	 Nederland	 toe.	 Er	waren	
drie	groepen	armen	te	onderscheiden.	In	
de	eerste	plaats	waren	er	armen	die	we-
gens	 hoge	 ouderdom	 of	 invaliditeit	 niet	
konden	werken.	Dan	was	er	een	groep	ar-
men	die	wel	wilde	werken,	maar	die	geen	
werk	 vond	 of	 met	 hun	 werk	 te	 weinig	
verdiende	 om	 in	 hun	 levensonderhoud	
te	 kunnen	 voorzien.	 Tenslotte	was	 er	 de	
groep	 die	 niet	 wilde	 werken:	 bedelaars,	
zwervers,	paupers.	

Belangrijke	 factoren	 van	 grote	 armoede	
waren	de	stijgende	prijzen	en	de	vrij	hoge	
belastingen	De	belangrijkste	reden	om	de	
armoede	 aan	 te	 pakken	 in	 1750	was	 de	
angst	voor	sociale	onrust;	meer	armoede	
leidde	tot	stijgende	criminaliteit.

In	 1859	werd	 bedelarij	 nog	 bestraft	met	
14	dagen	gevangenisstraf	en	zwierf	je	ook	
buiten	de	stad	dan	kreeg	je	er	voor	landlo-
perij	nog	6	weken	extra	bij,	daarna	werd	je	
overgebracht	 naar	 het	 bedelaarsgesticht	
Ommerschans.	 De	 politieorganisatie	 in	
Nederland	werd	rond	1810	georganiseerd	
naar	Frans	model,	er	kwamen	veldwach-
ters	die	meer	taken	hadden	dan	op	armen	
te	jagen.
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NOOT VAN DE REDACTIE:
Wilt	u	meer	 lezen	en	weten	over	hoe	de	
overheid	 met	 de	 in	 dit	 artikel	 bedoelde	
doelgroep	 omging,	 lees	 dan	 in	 Kroniek	
2020	nummer	4	het	artikel	van	Milly	Wes-
terhuis	over	'De	Ommerschans'.	

En	er	is	een	boek	geschreven	door	Susan-
na	Jansen,	 'Het	pauperparadijs',	dat	han-
delt	over	deze	materie.	 In	1818	waren	in	
Veenhuizen	 in	Drenthe	 in	Veenhuizen	de	
koloniën	van	weldadigheid	opgericht.	Het	
is	nu	een	museum	dat	u	kunt	bezoeken.
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