
Linschotengänger ( 1767-1829) 

door F. Schlingmann 
Inleiding 
In 1767 werd de eerste Hollandganger, de Duitser Henry Court, in het lidmatenboek van de Her
vormde kerk te Linschoten ingeschreven. Na hem werden, over een periode van zeventig jaar, 
nog eens 36 van zijn landgenoten bijgeschreven. Opvallend is dat zij allemaal vanuit Lienen 
kwamen, een dorpje 20 km ten zuiden van Osnabrück, gelegen in het graafschap Tecklenburg. 
Zo ook mijn betovergrootvader Gerhard Friedrich Peterschlingmann die in 1804 vanuit Lienen in 
dit Stichtse dorpje arriveerde. 
In de overlevering zijn er in de loop der tijden verschillende theorieën en veronderstellingen ont
wikkeld over zijn motivatie tot deze emigratie. In dit artikel zal, door middel van demografisch 
onderzoek en met behulp van sociaal-economische en culturele achtergronden, getracht worden 
een beeld te vormen dat duidelijkheid zal scheppen in deze emigratietrek naar Linschoten. 

"Hollandgänger" 
De lage landen hebben gedurende hun gouden eeuw altijd grote aantrekkingskracht uitgeoefend 
op het buitenland. Godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en andere democratische rech
ten, die in de Nederlanden vrij snel na het ontstaan van de Republiek tot grondrechten werden 
verklaard, hebben altijd veel mensen uit de omringende landen aangetrokken, en niet te vergeten 
het feit dat de piepjonge Republiek een internationaal georiënteerde handelsnatie was, die het 
werk zonder buitenlandse arbeidskrachten vaak niet geklaard kon krijgen. Daardoor werden vele 
'gastarbeiders" uit Europa aangetrokken, met name Duitsers. Dat dit fenomeen niet alleen in de 
gouden eeuw werd geconstateerd, is later duidelijk geworden in de periode tussen de beide we
reldoorlogen, toen op het Duitse noodgeld de volgende tekst werd afgedrukt: 

" War in de Heimat bittere Not, in Holland gibs Verdienste und Brot" 

Het begon eigenlijk al na de Dertigjarige oorlog met de 'Todden', scharensliepen. 'Kiep'nkerels' 
en andere marskramers. Dat waren vormen van 'Wanderarbeit', die geboren werden uit het ge
vecht om het dagelijks brood. Ze waren het voorbeeld van de 'Wanderarbeiders' die al vanaf de 
17e eeuw op het Nederlandse platteland hun meegetorste waar aan de man brachten. Deze handel 
is vermoedelijk ontstaan doordat tijdens de Dertigjarige oorlog (1618-1648) het Duitse platte
land door rovende en plunderende soldatenbendes veranderde in een kale steppe, die de toch al 
doodarme bevolking nu helemaal niet meer kon voeden. Na de Westfaalse vrede in 1648 had 
graaf Maurits van Tecklenburg de boeren in de omgeving aangeraden om op die armzalige grond 
hennep en vlas te gaan verbouwen zodat zij hun schamel inkomen met de verkoop van thuis ge
weven stoffen zoals jute en linnen zouden kunnen verbeteren. Wat de graaf niet had kunnen be
vroeden was dat deze vorm van huisnijverheid, in zowel het Tecklenburger land als daarbuiten, 
een massale trek naar het 'land van Pattjan' (= Nederland, waar veel mannen Jan heetten) tot ge
volg zou hebben. Want de loonwerkers besloten het gras het gras en de turfstekers de turf de turf 
te laten. Voortaan wilden zij alleen nog maar linnen verkopen. Later kwamen ook de boeren
dochters uit Westfalen die zich verhuurden als dienstmeisje in het welvarende Amsterdam, waar 
zij de 'Geesjes' werden genoemd. Echter, in de negentiende eeuw is, door de Engelse industriali
satie, de verdienste van deze huisnijverheid weggevallen. Uiteindelijk was het niet alleen de 
Wanderhandel maar kwamen ook de arbeiders, die als hardwerkend bekend stonden, voor het 
zware sjouw- en graafwerk zoals in de havens, polders en veengebieden. Landarbeiders met 
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enige kennis van tuinbouw, opgedaan in het noodzakelijke moestuintje thuis, hebben vlakbij de 
Hollandse steden tenslotte een tuinbouwbedrijfje kunnen opzetten, misschien wel bij een dalende 
grondpacht. Het Westlandse tuinbouwgebied heeft menige Westfaler getrokken. Turfwinning in 
het oosten en laagveenbaggerij bij onder andere Rotterdam en in het Utrechtse en Zuid-Hol
landse polderland heeft vele handen werk verschaft. Aangenomen wordt dat in het midden van de 
18e eeuw, toen de Wanderhandel op zijn hoogtepunt, maar de economische bloei in Nederland 
goeddeels al voorbij was, er zo'n 30.000 Duitsers aan de arbeiderstrek naar Nederland deelna
men. 
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Plattegrond met Osnabrück en omliggende dorpen. 

Al deze mensen werden Hollandgänger genoemd: Duitse gelukzoekers, die Nederland zagen als 
het land van melken honing. In zeker opzicht was dat ook niet vreemd. In de 18e en 19e eeuw be
vonden zich onderde Todden beroemde namen, die zich definitiefin de lage landen vestigden en 
er grote warenhuizen stichtten zoals Sinkel. C&A (Brenninckmeyer), Kreymborg, Voss. Lampe, 
Hettlage etc. De Todden hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Met op het hoofd een hoge 
hoed en een ellenmaat aan hun gordel waren het graag geziene kooplieden, die altijd op de hoogte 
waren van de laatste nieuwtjes, die zij gul om zich heen strooiden. Behalve uit het graafschap 
Tecklenburg zijn de meeste afkomstig uit dat deel van Westfalen, dat onder andere omsloten 
wordt door de dorpen Mettingen. Recke. Hopstein en Lienen, gelegen op circa 20 km afstand ten 
westen van Osnabrück. 
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Het Osnabrückerland 
Veel van deze emigranten kwamen dus uit de omgeving van Osnabrück waar ook Gerhard Frie
drich Peterschlingmann werd geboren en wel in het dorpje Venne, gelegen 20 km ten noordwes
ten van Osnabrück. De oorsprong van de naam Venne komt van 'Moorfläche\ zoals in Duitsland 
veen en moerasvlaktes worden genoemd. Het dorpje was omgeven door dit onvruchtbare land. In 
de archieven is een document, uit omstreeks 1700, gevonden waarin het gebied rond Osnabrück 
als volgt werd omschreven: "Nergens in het vaderland biedt het land zo 'n troosteloze aanblik als 
deze wijde Moorflächen. Hoe verderde wandelaar zich in deze woestenij waagt des te angstwek
kender het wordt. Altijd die troosteloz.e effen vlaktes met zijn donkere veenhodem en dorre heide-
planten ". 

Men kon zich in deze moorvlaktes niet overal veilig bewegen daar men onverhoeds kon wegzak
ken in een, onder plantendek verborgen, moeras. Paard en wagen konden er alleen in als onder de 
paardenhoeven zogenaamde ''Pferdeschuhen" (paardenschoenen) werden aangebracht en de wa
gen met zijn lading licht was. Uiteindelijk is het land in de loop der tijden door hardwerkende 
kolonisten tot landbouwgrond gecultiveerd. Hiervoor werden vele methodes toegepast waaron
der de zogenaamde 'Moorbranden'. Deze cultiveringsvorm is eind 1600 vanuit Holland doorge
drongen en werd nog toegepast tot omstreeks het jaar 1900. Maar wat de boeren ook deden: het 
bleef een magere zure grond en men hield een zeer lage productie. 
Met het ganse gebied rond Osnabrück, van het akkerland ten noorden van het Wiehen-gebergte 
tot aan de rivier de Hase is het rond 1800 zo slecht gesteld dat men er met veel moeite maar de 
helft van het graan de aardappelen, bonen en boekweit kan oogsten. Na het inzaaien van het graan 
kiemde vanuit deze magere bodem maar een derde van het zaad. Als men deze opbrengst verge
lijkt met die van de overige graafschappen in Duitsland blijkt deze zeven keer lager. Het was niet 
mogelijk om hiervan te leven, er moest worden bijverdiend. Naast het boerenwerk oefenden de 

'Pferdeschuh', houtenpaardenklompen, die 
het wegzakken van de paarden in het dras
sige land moesten voorkomen. 
Foto: collectie auteur. 

'Moorbranden' ter cultivering van het 
Westfaalse land. Collectie Stadtarchiv 
Osnabrück. 
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mensen daarom ook ambachten uit, zoals timmerman, slager, touwslager, klompenmaker en 
winkelier. De dagloners gingen naast het boerenwerk veelal turf steken. En tussen de bedrijven 
door werd er door iedereen ook nog 'gestrickt'. Niet alleen de vrouwen en kinderen deden ijverig 
mee met naaien, spinnen, breien en weven. In 1782 schrijft de Luitenant voor 'Kultiverings-Ar
beid'. Flenberg, aan Justus Moser: "Alles strickt hier, was nur Hände hat, Bauer und Bäuerin, 
Kinder, Knecht und Magd vom fünften Jahr des Alters bis in Grab " (iedereen die handen heeft, 
breit hier, de boer en boerin, kinderen, knecht en dienstmaagd vanaf hun vijfde jaar tot aan het 
graf). 
De knecht breide zelfs op de mestwagen als hij van de akker kwam of soms als hij over het land 
trok. Als de koopman de wol leverde breide men zestig paar kindersokken voor één Reichstaler. 
De grote sokken werden opgekocht en geëxporteerd naar de grootste afnemers: de scheepsmatro-
zen in Holland. Deze huisnijverheid werd dus geboren uit de pure armoe die destijds in het Osna-
brücker land heerste. Opmerkelijk is dat het klompenmakersvak, waarvan ten onrechte vaak ge
dacht wordt dat het een specifiek Hollands specialisme was. ook hier als bijverdienste werd uit
geoefend. Maar ook van het klompenmakersvak alleen kon men niet leven: veel boeren en boe
renknechten oefenden immers deze nijverheid als bijverdienste uit waardoor de spoeling dun 
werd. Maar het was een goede vervanging voor de stille tijden, zoals de winter, als het geld en 
voedsel schaars werden en de vraag naar klompen groot. 

De Erbe en Kotter 
In de middeleeuwen, omstreeks 1400, was men in een aantal graafschappen begonnen om de 
landeigenaren in drie verschillende klassen in te delen: Vollerbe, Halberbe en Erbkötter. De 
grootte van de boerderij, het aantal en soort vee dat men bezat waren bepalend in welke klasse 
men werd ingedeeld en hoeveel belasting men uiteindelijk moest betalen. De Erbkötter waren in 
de regel zonen die de ouderlijke boerderij van de Halberbe en Vollerbe verlieten, omdat door een 
oudere broer in de opvolging reeds was voorzien. Zij gingen dan voor zichzelf beginnen, veelal 
dicht bij het ouderlijk huis waarmee zij hun binding met de ouderlijke hoeve toonden, of zij 
trouwden zich in een boerderij in. Bij de huwelijken van destijds moet worden opgemerkt dat 
deze doorgaans een zakelijk karakter hadden. Van romances of liefde sprak men niet. Allereerst 
werd de oudste dochter uitgehuwelijkt, dus naar de hand van de tweede of derde dochter vroeg 
men niet voordat de eerste was uitgehuwelijkt. 
Zo ging ook Jan Henrik uit Grafschaft op pad voor een welgestelde bruid. Nadat hij de keuken 
van de boerderij had betreden, waar meerdere dochters onder één dak woonden, richtte hij zich 
tot de boerin met de volgende drie korte zinnen in het streek-Duits: 
"Moe wear van dag! Dick Speck an ' Balken! Kan 'k ure ölste dochter wal kriegen ? " 
(Schönes Wetter heute! Dicker Speck am Balken! Kann ich Eure älteste Tochter heiraten?) 
Na de alom bekende gespreksopening "Mooi weer vandaag!" werd door middel van een compli
ment over het dikke gerookte spek, dat aan de keukenbalken hing, gepoogd om de boerin in een 
goede luim te brengen zodat het slot: "Kan ik uw oudste dochter krijgen?" in goede aarde viel. In 
deze korte vraag valt, naast de zakelijke eenvoud, vooral de taaiovereenkomst op tussen het oude 
streek-Duits en het Twents. 
Deze taaiovereenkomst moet ook een belangrijk voordeel zijn geweest als men in Holland ging 
werken. 
Door toename van de bevolking nam ook het aantal boerenzonen toe die, omdat overgrootvaders 
land intussen al te veel verdeeld was, geen Erbkötter meer konden worden en ook geen geluk 
hadden met "inhuwen". Daarom kwamen er omstreeks 1700 twee klassen bij: de Markkötter en 
de Winnkötter. 
Beide klassen konden door betaling aan de gemeenschap, i.e. de Lutherse kerk, nieuw land ver
krijgen. Het bedrag dat voor een perceel land moest worden betaald was niet afhankelijk van het 



oppervlak. Het was altijd een door de kerk bepaald vast bedrag. Hoeveel oppervlakte de boer uit
eindelijk voor dat bedrag kreeg lag in eigen hand. Na het betalen van het bedrag aan de kerk ging 
de boer, met een getuige (vermoedelijk de Pastor zelf), terug naar de boerderij, pakte een hamer 
uit de schuur en liep naar de grens van het land dat hij zojuist had gekocht. De boer zette zijn ene 
been op het ene perceel en het andere been op zijn land. Vanuit die gespreide beenstand slingerde 
hij met veel kracht de hamer zo ver mogelijk weg en op de plaats waar de hamer neerviel werd de 
nieuwe grens (mark) van zijn land vastgelegd. Hiermee werd zowel de lengte als de breedte van 
het perceel bepaald. De uiteindelijk verkregen oppervlakte bleek dus afhankelijk van de kracht en 
de behendigheid waarmee de boer kon slingeren. Zo ontstonden de Markkötter. We kunnen ons 
daarbij voorstellen dat door een dergelijke "Hammerwurf ' de boer geen grootgrondbezitter kon 
worden maar slechts een klein keuterboertje. 
Bij de Winnkötter werd bij aankoop van een bestaande boerderij éénmalig een "Winn" (een soort 
huur) aan de kerk betaald, een gebruik dat alleen in Venne werd toegepast. Nergens in Duitsland 
is het begrip Winnkötter verder gebruikt: alleen de vier andere klassen werden daar toegepast. 
Deze transacties werden in de pastorie van de Evangelisch-Lutherse Kerk afgesloten en vanaf 
1694 in het kerkboek vastgelegd. Maar uiteindelijk bleef er geen nieuwe grond meer over en 
moesten de overgebleven boerenzonen iets anders zoeken. Door al die huisnijverheid was er ook 
geen alternatief ambacht waarmee een boterham verdiend kon worden. 
Tussen 1830 en 1900 zijn er vanuit Venne, een dorpje met 1500 inwoners, ongeveer 1000 men
sen naar Amerika geëmigreerd. Vóór deze emigratiegolf naar Amerika zijn er al velen vertrokken 
naar Holland. De helft daarvan echter kwam alleen voor seizoenarbeid naar ons land en ging na 
dit tijdelijke werk weer terug of gelijk door naar Rotterdam om van daaruit naar Amerika te emi
greren. Ook de 'klassenboeren' emigreerden, zoals de 'Winncutters' bij Colon Peterschling
mann. Vanuit deze boerderij zijn tussen 1825 en 1840 vier generaties Peterschlingmann met hun 
gezin naar Amerika geëmigreerd, waaruit blijkt dat het ook op deze boerderij, door de schrale 
Moorfläche, niet voor de wind ging. Door deze armoede zijn in het Osnabrückerland vele Hol
landgänger ontstaan die veelal in groepen naar het 'land van melk en honing' trokken. 

Was het wel een land van melk en honing? We kunnen ons voorstellen dat de Todden en andere 
Hollandgänger de Nederlanden met aanlokkelijke sterke verhalen rooskleurig hebben uitgedra
gen aan de bevolking van het Westfaalse land, verhalen die men nu eenmaal graag wilde horen. 
Hierdoor ontstonden er ook emigranten die op eigen gelegenheid of met elkaar naar het 'land van 
melk en honing' gingen. Niet iedere Hollandganger heeft dit zo ervaren. De bekende prediker 
Hoche uit Rödinghausen die de ervaringen van deze mensen in 1800 heeft opgetekend, schrijft 
dat de Hollandgänger in Groningen, Overijssel, Drenthe en Friesland bij de boeren gras gingen 
maaien en turfsteken en zich als slaaf lieten behandelen. Zij sliepen bij het vee in de stal, kregen 
slecht eten en moesten stinkend water drinken, totdat uiteindelijk de gedesillusioneerde Hol
landgänger met de zogenaamde 'Hollandse koorts' ziek naar huis terug ging. 

Linschotengänger 
Waarom gingen er toch relatief veel van deze Hollandgänger naar dat kleine Utrechtse dorpje 
Linschoten? Wat was daar wat er in het Westfaalse land niet was? 
Zoals reeds in de inleiding is vermeld werd in 1767 Henry Venne Court als eerste Duitse emi
grant in het lidmatenboek van de Hervormde kerk met kerkelijke attestatie vanuit Lienen geregi
streerd. Toch moet het grote voorbeeld voor de latere 'Linschotengänger', die vanuit Lienen naar 
Linschoten kwamen. Johann Hermann Gersie zijn geweest. In 1774 vertrok deze 18-jarige mole
naarszoon met de 15-jarige broer van zijn zwager, Heinrich Kriege naar de Nederlanden. Zij 
kwamen uiteindelijk na vele omzwervingen terecht in Linschoten, waar ze klompenmaker wer
den. En inderdaad: het ging Herman beter af dan hij had durven hopen. Hij werd een zelfstandig 
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klompenmaker en huwde er met Margje Blok. In 1793 kocht hij in Woerden zeven morgen land 
(een morgen, verdeeld in zes hond, is circa 0,85 hectare, de hoeveelheid land die in één ochtend 
kon worden geploegd) en in 1799 nog eens twee morgen op Breeveld aan de Rijn. 
Driejaar later kocht hij een hofstede met 26 en een halve morgen op Rapijnen, grenzend voor aan 
de Linschoten en achter aan de Cattenbroekerlandscheiding, aan de kaaisloot. Nadat zijn vrouw 
Margje in 1819 was overleden huwde hij in 1 825 met Helena de Groot. Hermann was toen al 68 
jaar, werkte niet meer en noemde zich grondeigenaar. 

Nadere bestudering van het Hervormde lidmatenboek van Linschoten leert dat er tussen 1774 en 
1830 37 jonge ongehuwde mannen met een kerkelijke attestatie van de Lutherse kerk te Lienen in 
de Hervormde gemeente werden aangenomen. 

Niet alle "Linschotengänger" hebben zich met deze kerk verbonden gevoeld, zoals bijvoorbeeld 
de klompenmakers; Gerard Rudolf Mindrop , Hendrik Fruchte, Evert Tiggers en Gerhard Frie
drich Peterschlingmann, die niet in dit kerkboek worden gesignaleerd. We mogen er daarom van 
uitgaan dat het aantal groter was. Hoe het ook zij, het blijft relatief groot indien we dit projecte
ren op de circa 400 inwoners van het dorpje Linschoten. 

Nader genealogisch onderzoek van deze namen toont aan dat bij een aantal personen onderling 
een familieband bestaat. Die was er bijvoorbeeld tussen Jacob Heeman en de familie Grundmann 
en de familie Gersie in Lienen en daarnaast met Gert Heinrich Heeman, waarvan een naamge
noot weer als getuige opduikt bij de doop van Gerhard Friederich Peterschlingmann in Venne. 
Kriege blijkt weer aangetrouwde familie te zijn van Hermanus Gersie. Daarnaast zien we de 
naam Hilgeman drie keer, Gersie twee maal en ook Kriege twee maal op de lijst voorkomen. Ver
moedelijk zal Evert Tiggers familie zijn van Johannes Ebenhard Tiggers die later naar Waarder is 
vertrokken. En dan zien we ook de naam Johannes Henricus Otte. Otte was de originele achter
naam van de grootvader van Gerhard Friedrich Peterschlingmann. Ernst Heinrich Otte. Deze ver
kreeg de naam Peterschlingmann na aankoop van zijn boerderij "Colon Peterschlingmann" in 
Venne. 

De nog steeds bestaande boerderij Colon Peterschlingmann te Venne, Niewedderweg 7. 
Foto: Ernst Ellerman, Venne. 
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Van de Westfaalse boeren weten we inmiddels dat het maken van klompen een bijverdienste 
was. Zij bedreven deze nijverheid voornamelijk in de winter en trokken dan door het Westfaalse 
land van boerderij tot boerderij om daar, met eenvoudig gereedschap en met hout van de boer, 
klompen te maken. In Linschoten was voor deze mensen veel werk: immers het maken van klom
pen is zwaar handwerk en de vraag naar dit product in dit polderrijke boerenland, met zijn over
vloed aan wilgen en populieren als grondstof, was groot. Baron Paul Strick van Linschoten ver
kocht jaarlijks percelen hout aan kopers, waarbij de klompenmakers belangrijke afnemers van 
het wilgenhout waren. Dat de vraag naar klompen groot was is niet zo verwonderlijk; bijna ieder
een, zowel de bevolking in het dorp als de boeren en boerinnen in de wijde omgeving, liep op 
klompen. Alleen op zondag voor het ter kerke gaan of op feestdagen en bijzondere gelegenheden 
werden de voeten in de benauwde knerpende schoenen geperst. Daarnaast is de klomp een na
tuurlijk product van enigszins zacht wilgen- of populierenhout, dat relatief snel slijt. Deze facto
ren leken ook de productie voor de toekomst te garanderen. Volgens de volkstelling van 1840, 
dus 36 jaar later, waren er alleen al in Linschoten 23 klompenmakers tegenover slechts vijf 
schoenmakers. 

Het is niet aannemelijk dat alle Linschotengänger naar Linschoten gingen om klompenmaker te 
worden. Er werd in deze omstreken nog een andere belangrijke seizoensarbeid uitgeoefend, het 
kleivletten. Al vanaf 1630 werd er in de Linschotense en Montfoortse polders de zware rivierklei 
afgegraven ten behoeve van de Woerdense pan- en steenfabrieken. In het voor- en najaar, als de 
klei nat was, kwamen vele seizoenarbeiders deze klei afgraven. Dit was een zwaar en arbeidsin
tensief karwei waarvoor menig Hollander zijn neus ophaalde en liever van de bedeling leefde. 
Voor de grootgrondbezitters was het een lucratieve zaak waar goed geld mee te verdienen viel, 
zoals blijkt uit het privé-archief van de heer Johan Strick van Linschoten. Deze had over de pe
riode 1640-1680 al voor 34 morgen aan concessies verleend voor de lieve somma van 50.000 
gulden, een enorm bedrag voor die tijd. Maar dan heb je wel afgravers nodig die dit zware werk 
willen verrichten. Bekend is dat voor dit graafwerk, net als in de turfgebieden, ook de Hol
landgänger welkom waren. In de omgeving van Benschop en IJsselstein, werden zij ook wel 
"Poldermoffen" genoemd. Dit afvletten van de polders is daarna op verschillende locaties rond 
Linschoten en Montfoort nog drie eeuwen doorgegaan. 
Volgens het kerkboek zijn veel van deze Linschotengänger niet lang gebleven. Ze keerden weer 
terug naar Lienen of verhuisden naar de omliggende gemeenten. Maar er waren ook veel seizoen
arbeiders bij, die met ploegen tegelijk teruggingen zonder dat zij ergens ingeschreven waren. 

Mogelijk dus dat Jacob Heeman, die als één van de eersten in Linschoten arriveerde (1771), 
familie en bekenden thuis heeft laten weten dat het leven in het Stichtse dorpje stukken aangena
mer was dan in het arme Westfaalse land en dat men hier best sterke jonge mannen kon gebrui
ken. Het latere voorbeeld van Gersie's succes zal voor vele Westfalers nog aansprekender zijn 
geweest. De lijst met namen, de onderlinge familieband en de successen van sommige emigran
ten onderstrepen wat de geschiedenis ons heeft geleerd, namelijk dat wanneer succesverhalen 
(wel of niet aangedikt) van emigranten het thuisfront bereiken hierdoor familieleden, vrienden en 
andere in dorp en omgeving worden aangelokt, waardoor er een zogenaamde kettingmigratie 
ontstaat. Dit is een migratie die gebaseerd lijkt op het bekende 'van krantenjongen tot miljonair'-
verhaal. Het is vergelijkbaar met de periodes rond 1860 en de jaren na de tweede wereldoorlog, 
waarin de emigratie naar Canada, Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland in zwang was. 

Al deze sociaal-economische factoren moeten een belangrijke aanzet zijn geweest om de emigra
tie naar Linschoten aan te durven. Maar laten we ook Napoleon niet vergeten! Wellicht heeft ook 
hij, in zijn oorlogszuchtig tijdperk, hieraan een steentje bijgedragen. Napoleon had in 1803 het 
gehele Osnabrücker land op de Pruisen veroverd. Van hem was bekend dat hij naarstig op zoek 
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was naar jonge rekruten om zijn expansiedrang in Europa, met name naar Rusland, ten uitvoer te 
kunnen brengen. Immers zijn leger, dat Rusland uiteindelijk voor een deel bezette, bestond uit 
500.000 soldaten waarvan slechts minder dan de helft uit Fransen bestond. 
Voor jonge mannen in dit gebied werd daarom de grond steeds heter onder hun voeten. Neder
land was toen nog niet bezet, rekrutering van jongemannen was in de Bataafse republiek niet aan 
de orde en moet daarom voor jonge Duitse mannen aantrekkelijk zijn geweest. Ook toen de raad
pensionaris Schimmelpenninck in 1806 zijn ambt moest neerleggen voor de broer van Napoleon, 
Koning Lodewijk Napoleon, werd aan actieve rekrutering geen gevolg gegeven. De slappe hou
ding van Lodewijk ten opzichte van de oorlogvoering was een grote ergernis voor zijn broer. Er 
groeiden wrijvingen tussen Keizer en Koning, niet alleen vanwege de rekrutering maar ook om
dat de Nederlanders duizend manieren zochten om het continentale stelsel (de economische 
blokkade van Engeland) te ontduiken, waarmee velen goed geld wisten te verdienen. "Holland is 
een Engelse provincie die Frankrijk nog vijandiger van zin is dan Engeland zelf", liet Napoleon 
zich eens ontvallen. In 1810 zette keizer Napoleon uiteindelijk zijn broer Lodewijk af en lijfde hij 
Nederland in bij het Franse Keizerrijk. Toen in 1810 het Franse Keizerrijk in Europa zijn grootste 
omvang had behoorde daartoe ook het gehele Westfaalse gebied . 
Uit al deze feiten kunnen we afleiden dat er genoeg aanleiding was voor de Linschotengänger om 
de zware tocht naar Linschoten aan te vangen. 

De reis 
Voorjaar 1804, het jaar waarin Napoleon tot keizer wordt gekroond, gaat Gerhard Friedrich Pe
terschlingmann, vanuit het dorpje Lienen met ongeveer 250 km voor de boeg, op reis. Deze toch
ten werden, gelet op de gevaren, zelden individueel uitgevoerd. Het was in die tijd algemeen be
kend dat Todden, marskramers, kooplieden en Hollandgänger door deserterende soldaten (uit het 
Franse leger) of struikrovers belaagd konden worden. Zij waren dus niet geheel buiten gevaar, lo
pend op voornamelijk onverharde wegen van zand, leem of soms blubber, in een woeste land
streek met veelal onontgonnen gebied. Hooischuur, herberg of struikgewas zorgden indien nodig 
voor beschutting. Er waren ook de zogenaamde "Wanderarbeiters', die zich al reizend en trek
kend, middels loonwerk bij de boeren, van brood lieten voorzien. Het was immers voorjaar, dus 
aan landwerk bij de boeren ontbrak het niet. Maar ook is bekend van de ongeveer 350 tochten 
vanuit het dorpje Mettingen (20 km ten westen van Osnabrück), dat men de tocht in groepen van 
30 tot 50 mannen onder aanvoering van een baas aanving. 
Men marcheerde dan richting de stad Rheine en Bentheim over de Hollandse grens naar Olden-
zaal. Het is niet uitgesloten dat men vanuit Lienen eerst naar Mettingen of naar Rheine liep om 
van daaruit met een grote groep mee te marcheren naar Holland. In het jaar 1806, als Lodewijk 
nog koning van Holland is, werden in die streek alleen al 2766 'auswanderende Hollandgänger' 
geteld. 
Uiteindelijk komend vanuit het Oosten trekken ze door het Twentse land. Het moet hen zijn op
gevallen dat het net zo woest en armzalig was als in 'die Heimat'. Mogelijk hebben ze zich afge
vraagd waar die welvaart dan wel was? Op hun weg enkel heidevelden met schaapskuddes, ge
hoed door een herder die ook al zijn tijd vulde met het breien van kousen. Ook komen ze hier 
moerassen tegen, met hun verraderlijke veengebieden, die bij regen veranderen in een donker
bruine modderige dikke brij. Bij de rivier de IJssel, die zij moeten oversteken, zien zij aan de im
posante 'Landouwen' (grote boerderijen), dat de welvaart zich dan toch begint af te tekenen. 
Maar ze zijn er nog niet. Eerst nog over de Veluwe waar nog tot voor enkele jaren wolven huis
den, en dan moeten ze. na het silhouet van Amersfoort achter zich te hebben gelaten, nog dwars 
door het Gooi met alweer vele heidevelden. Allengs komt het einddoel in zicht. Na de Utrechtse 
moerassen bereiken ze de rivier de Oude Rijn en zien ze dat ook deze rivier vruchtbaar land en 
dus welvaart in dit gebied heeft gebracht. 
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De route van de Hollandgänger en Todden, in brochure Wilmersberg. 

En dan, ja hoor, eindelijk in de verte begonnen zich geleidelijk de contouren van de Woerdense 
graanmolen, de kerk, het kasteel en de Utrechtse poort aan de horizon af te tekenen. Bij Woerden 
aangekomen zakken ze langs het riviertje de Linschoten de laatste 3 kilometer in zuidelijke rich
ting af naar het uiteindelijk doel: de heerlijkheid Linschoten. 
Het dorpsbeeld dat de eerste Linschotenganger in die tijd ongeveer moet hebben aangetroffen is 
op een ets uit 1770 weergegeven. 

Linschoten 
Wie heden, in de 20e eeuw, het dorpje Linschoten binnenloopt bekruipt het gevoel dat de scheve 
kerktoren wel eens om zou kunnen vallen. De Linschotenaren reageren smalend als deze ge
dachte wordt geopperd en kuieren schouderophalend verder door de smalle straatjes van hun pit
toreske dorp. Maar toch heeft deze scheve ingekorte toren, zij het onbewust, veel invloed op de 
rustieke sfeer die het dorp uitademt. De meeste bezoekers zijn onwetend van het ijverige en woe
lige verleden en zullen verbaasd zijn over wat hun voorouders in dit dorp al beleefd hebben. 
Historie te over, want het is een heel oud dorp. Gegevens wijzen erop dat er rond 900 na Christus, 
in de polder Schagen en den Engh, reeds permanente bewoning is geweest. Destijds stroomde 
een brede rivier van Montfoort in noordwestelijke richting naar Woerden, de zogenaamde Lin-
schotenstroom. Deze rivier kreeg door bodemdalingen in zuidwest-Nederland steeds minder wa
ter en hierdoor verlandde ze in een vruchtbaar gebied voor landbouw, veeteelt en fruitteelt. Dit 
vruchtbare gebied werd door deze bron van inkomsten een ideaal object voor landheren en an
dere bewindvoerders. De invloed van de Burggraven van Montfoort heeft zich tussen 1260 en 
1490 duidelijk gemanifesteerd. In die tijd ontstonden er vier kastelen, waarvan er twee als 'open 
huysen' voor de Hollandse graven dienden. In 1647 is door Strick van Linschoten, langs de rivier 
de Lange Linschoten, het huidige Huis van Linschoten gebouwd, door hem 'De Lusthof ge
noemd. Het is in 1720 verfraaid tot de huidige vorm. De dorpsbewoners hadden in die tijd hun be
zigheden overwegend dicht bij huis en vanuit hun dagelijkse contacten is voor de meesten de we
reld klein. Het is een besloten samenleving, waarin bijna iedereen, met al zijn hebbelijkheden, 
een vaste plaats en taak had, geënt op tradities en komaf. De plaats, waar het dorpsbestuur verga
derde, waar recht werd gesproken en jonge paren werden gehuwd, was het rechthuis, gevestigd in 
de opkamer van de herberg 'Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard'. 
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In het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa wordt het dorp in 1846 als volgt om
schreven: "De gemeente Linschoten bestaat uit de heerlijkheden Linschoten, Cattenbroek, den 
Eng, Polanen en Mastwijk; zij bevat het dorp Linschoten, benevens de gehuchten de Engh, Cat
tenbroek, Mastwijk, Polanen en Schagen. Men telt er 108 huizen, die bewoond worden door 169 
huisgezinnen die tezamen een bevolking uitmaken van 830 inwoners. Hun bestaan vinden ze in 
den landbouw, veeteelt en het maken van klompen. Men heeft er hoge koorn- en schoone bouw-
hoeven. De hervormden zijn er 550 in getal, onder welke 220 ledematen. De R.K., welke 280 in 
getal zijn, behoren tot de statie van Montfoort. Men heeft in deze gemeente één school die in het 
dorp Linschoten staat". Waarna hij ook de heerlijkheid Linschoten beschrijft, die gevormd 
werd door de polders Rapijnen. IJsselveld, de Lagen- en de Hogenpolder van Linschoten: de 
laatste was geheel in het bezit van Strick van Linschoten. 

De eigenaar en de bezoekers van het Huis van Linschoten hebben rond 1840 in verschillende 
brieven, de cultuur en sfeer, die men bij de pachtboeren aantrof, vanuit hun perspectief, treffend 
weten vast te leggen. 
Een bezoeker, de beroemde Egyptoloog Richard Lepius (1810-1884) schreef aan zijn vrouw: 
"De uitgesproken Hollandse sfeer kwam mij overal tegemoet: alles welgesteld, proper, deugd
zaam in de naïef bevallige vormen van een blozende rococostijl. Veel zwarte kleding en witte 
halsdoeken met overhangende welgevoede konen. De vrouwen en meisjes jong en oud, met de 
zachtste witte huid en rode wangen, regelmatige, vriendelijke en zedig kijkende trekken en daar
boven sierlijke kanten mutsjes ". 
Heinrich Alexander von Arnim (vader van de latere eigenaresse van het huis Else von Arnim) 
schreef aan zijn nicht Marie von Zschock onder meer: "In de boerderijen is steeds veel te doen. 
Deze boeren, die allemaal tijdelijke pachters zijn, worden door Else en mij ijverig bezocht en we 
hebben een prima verstandhouding. Zulke boeren heb ik in Duitsland nooit leren kennen. Ze zijn 
welgesteld. De vrouwen dragen gouden sierraden, deels zelfs diamanten. Ze werken echter net zo 
geducht als hun mannen en de één na de ander laat zien hoe beleefd en galant ze zijn, ook al zijn 
ze weinig gecultiveerd". 
Else von Arnim schreef (ze was toen zestien jaar oud) aan haar moederlijke vriendin vorstin Von 
Wied: "De pachthoeves van de boeren liggen in een grote kring om de tuin en het park. Wie de 
huizen nog nooit heeft gezien, zal niet willen geloven hoe mooi ze zijn. Je zou kunnen dromen 
over hun perfecte orde en netheid. De muren zijn van baksteen, tot diep beneden reikt het rieten 
dak; als je de deel binnenkomt, zie je op de blauwgrijze vloer het witte zand dat in sierlijke figu
ren is neergestrooid. Een blozende boerin in haar traditionele klederdracht, met het witte kapje 
met goudversiering en met de ietwat slaperige boer achter haar aan, ontvangt haar gast met een 
lichte kniebuiging, om onmiddellijk de beste stoel in een hoekje bij de open haard te plaatsen. 
Daar brandt zowel 's zomers als 's winters een klein vuurtje. De gast krijgt een stoof je onder zijn 
voeten geschoven. Thee, koffie, beschuit met boter en suiker, wijn en likeur, alles wat er maar in 
huis is wordt aangeboden. Hoe gezellig het is om op zo 'n deel te zitten, kunnen jullie je niet voor
stellen. 

Het vee staat buiten in de wei, maar de kinderen, de kalveren en vooral de kaas, moeten die niet 
bewonderd worden ? En dan de weinig of nooit gebruikte woonkamer met de glazen deur naar de 
kleine bloementuin, met het oude mooie porselein op de schoorsteenmantel. En tot slot de beste 
kamer, de logeerkamer, waar een gast gerust kan verblijven als hij de familie eens niet zijn be
zoek vereert. Er staat een opklapbed en op de comode ligt Fox' Boek der martelaars als stimule
rende lectuur voor het slapengaan. Lief gastvrij, weldadig ouderwets Holland, bij jou zijn we nu 
en bij jou willen we nog een poosje verblijven. " 

Tot zo ver enkele passages uit brieven, die bewaard zijn gebleven in het archief van het Huis Lin
schoten. 
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Honderd jaar later, in 1939, beschreef de schrijver Herman de Man, in zijn werk 'Geiten', de 
sfeer bij het naderen van het dorp Linschoten als volgt: "In het zicht van de hoeve 'Wulverhorst ', 
die nog uit de verre oudheid stamt, is de wereld nergens zo feestelijk mooi als onder 't geboomte 
van de Lange Linschoten ". 

Bij het lezen van deze enigszins geromantiseerde beschrijvingen zouden we bijna geloven dat we 
hier inderdaad te maken hebben met 'het land van melk en honing'. Als we dit projecteren op de 
beschrijvingen van het Westfaalse land kunnen we duidelijke verschillen constateren. Maar ze 
geven niet de realiteit weer die de 20-jarige Gerhard Friedrich Peterschlingmann in april 1804 
moet hebben ervaren toen hij in Linschoten arriveerde. 
Nadat Gerhard bij Woerden het tolhek van tolpachter Jan Meesters was gepasseerd en het jaag
pad langs het riviertje de Linschoten was afgelopen, moeten er enkele trekschuiten afgeladen met 
klei hem tegemoet zijn gekomen. Deze afgevlette klei uit de Montfoortse en Linschotense pol
ders werd moeizaam door de 'schuitenjagers' langs het jaagpad richting de Oude Rijn naar de 
Woerdense pan- en steenfabrieken getrokken. Toen hij het dorp naderde heeft hij mogelijk de ko
renmolen 'Ik leef op hoop' van Cornelis Schieveen (de grootvader van zijn toekomstige vrouw) 
met volle zeilen zien draaien op de wind. 
En langzamerhand zal hij in de verte Johannes van Wijk, de dorpssmid, hebben gehoord die, in 
zijn smidse, het gloeiende ijzer in cadans op het aambeeld smeedde. Als hij uiteindelijk het dorp 
binnenwandelt werden deze geluiden aangevuld met het onregelmatige hamergeklop dat op
klonk uit de timmerwinkel van Cromwijck en de wagenmakerij van Jan van Kooten. Maar ook de 
verschillende klompenmakers deden mee met de trekzaag waarmee de boomstammen tot klossen 
werden gezaagd, die daarna met de kliefhamer werden gespleten. Kortom een ijverig dorp met 
pittoreske huisjes in smalle straatjes van leem en zand, dat doorsneden werd door de Linschoten 
maar dank zij de plankieren bruggetjes toch één dorpje bleef. Leunend op de onderdeurtjes en
kele bewoners die nieuwsgierig en enigszins argwanend het vreemde vermoeide, wellicht onge
schoren en hongerige volk uit Duitsland bekeken. Voor deze bewoners moet het niet moeilijk 
zijn geweest om deze jongens de weg te wijzen als zij in het platte oude streek-Duits naar Herr 
Kriege. Heeman of Gersie vragen; immers ieder kent een ieder en ze wonen zo dichtbij.... 
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Zoals reeds verteld zijn er vele emigranten vanuit Lienen (graafschap Tecklenburg) in Linscho-
ten aangekomen en hebben zich met een attestatie van de Evangelisch-Lutherse Kerk laten in
schrijven bij de Hervormde kerk van Linschoten. De naam van Gerhard Friedrich Peterschling
mann kunnen we daarin tot 1831 echter niet vinden. In 1807, vier jaar na aankomst, laat hij zich 
uiteindelijk, met attestatie vanuit de Evangelisch-Lutherse kerk van Venne, inschrijven in de 
Evangelisch-Lutherse kerk van Woerden. Deze beslissing lijkt niet voor de hand liggend, gezien 
de afstand tot Woerden van drie en een halve kilometer, en misschien treffen we daarom ook wei
nig van zijn plaatsgenoten en mede- emigranten in het Woerdense Lutherse lidmatenboek aan. 
Bij de volkstelling in 1840 blijkt hij de enige Lutheraan van Linschoten te zijn en mogen we hier
uit afleiden dat deze keuze er een uit overtuiging moet zijn geweest. Bij deze volkstelling komen 
we, van de Linschotengänger of hun nakomelingen, uiteindelijk nog maar zes namen tegen die 
zich inmiddels als echte Linschotenaren hebben gevestigd: de klompenmakers Gersie, Krieger, 
Tiggers. Rudolf. Fruchte en Peterschlingmann. 

De auteur bedankt zijn zuster J.J.M. Verkerk-Schlingmann en de heren W.R. C. Alkemade, R. Re
mie en U. Thörner voor hun medewerking en kritische hegeleiding bij de totstandkoming van dit 
artikel. 

Bijlage 
'Linschotengänger' in het lidmatenregister van de Nederlandse Hervormde gemeente van Lin
schoten 

1 Henrik Venne Court 
2. Coenraad Henrich Kaimärten 
3. Jacob Heeman 
4. Gerd Henrich Heersmann 
5. Johan Heinrich Blomker 
6. Eerd Hersmann 
7. Serverin Vostleden 
8. Evert Jacob Borgen 
9. Gerd Willem Tekenbroek 
10. Herman Heinrich Gersie 
11. Everd Jacob Kriel 
12. Everd Jürgen Hölscher 
13. Johan Henrich Schonberg 
14. Everd Jacob Klick 
15. Hermanus Henricus Bremen 
16. Hermanus Heinrens Stoischer 
17. Johan Wilhelm Lammers 
18. Johannes Hilg 
19. Evenhardus Conradeus Larg 
20. Evenhardus Jacob Pennewald 
21. Herman Kriege 
22. Johannes Ebenhard Holtmeier 
23. Evert Jürgen Kriege 
24. Johannes Hermanus Hilgeman 
25. Johannes Ebenardus Tiggers 
26. Johannes Eberhard Hilgeman 

1767 
1770 vertrokken naar Montfoort 1772 
1770 terug naar Lienen 1771 
1773 
1773 
1773 
1775 
1777 
1779 terug naar Lienen 1788 
1779 
1785 
1785 
1786 
1787 terug naar Lienen 1795 
1789 terug naar Lienen 1798 
1789 
1790 vertrokken naar Waarder 1800 
1792 
1794 vertrokken naar Woerden 1797 
1796 vertrokken naar Streefkerk 1810 
1796 terug naar Lienen 1789 
1797 
1798 
1798 vertrokken naar Waarder 1798 
1801 vertrokken naar Waarder 1801 
1804 vertrokken naar Kamerik 1809 
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27. Eberhard Jacob Lürhe 1806 vertrokken naar Lopik 1809 
28. Evert Jorge Doman 1807 terug naar Lienen 1812 
29. Johannes Henricus Otte 1807 
30. Johan Heinrich Hilgeman 1808 vertrokken naar Kamerik 1809 
31. Wilhelm Rudolf Gersie 1810 vertrokken naar Woerden 1822 
32. Johannes Henricus Schiemans 1811 
33. Ernst Wilhelm Jasper 1811 
34. Conrad Ernst Grundmann 1814 vertrokken naar Woerden 1821 
35. Conrad Heinrich Bartelmeier 1818 vertrokken naar Woerden 1825 
36. Ebenhart Enst Schuster 1821 
37. Johan Bruning 1829 vertrokken naar Woerden 1834 

Bronnen: 
Archieven: 
Streekarchief Rijnstreek Woerden: 

-Archief Evangelisch-Lutherse gemeente Woerden, inv.nr. 1 16. 
-Gemeentearchief Linschoten, bevolkingsregister 1840-1850; 
-Notarieel archief Montfoort, not. Nagtglas Versteeg, inv.nr. 8786 (1823). nr. 16. 

Rijksarchief in Utrecht: 
-Archief N.H. gemeente Linschoten, inv.nr. 93 (lidmatenregister). 
-Archief Huis Linschoten, inv.nrs. 98, 194 en 212. 

Evangelisch-Lutherse gemeente Venne: 
-Lidmatenboeken. 

Collecties in het Venner Dorpsmuseum "InderMuhle" 

Literatuur: 
Aa, A.J. van der Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 1846-1864): 
'Brief an Justus Moser' in: Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Literatur (Göttingen, 
1782); 
Fredemann, W. Unser Plattdeutsch (Melle, 1982); 
Goinga, Klaas Tödden trekken door Twente (Wilmersberg. 1994); 
Man, Herman de Geiten (Amsterdam, 1940); 
Mielke, Adolf Die Stambaume der Venner Vollerben, Halberben und Erbkötter (Venne, 1919); 
Puffelen, A.E. van Kleine neringdoende bij emigratie, J750-18I5 (Nijmegen, 1985): 
Reinink, Wessele.a. Landgoed Linschoten (Bussum, 1984); 
Reise durch Osnabrück und Niedermünster (Bremen, 1800); 
Rek, J. de Koningen, kabinetten en klompenvolk dl. 1 (Baarn, 1975); 
Romein, Janen Annie De lage landen bij de zee (Amsterdam, 1934); 
Sprokkelingen uil de geschiedenis van Linschoten en Snelrewaard 2 dl. (Linschoten, 1978); 
Verweij, Gerlof Geschiedenis van Nederland: levensverhaal van zijn bevolking (Amsterdam, 
1983) 
Warnecke, Edgar F. Bauernhöfe: Zeugnisse bäuerlichen Lebens im Land von Hase und Ems 
(Osnabrück. 1984). 

Genealogisch onderzoek van: 
Frank von Hagel (Lienense klompenmakers, Osnabrück 1997); Friedrich E. Hunse Brochterbech 
(familie Grundmann. 1957); Nico Plomp (Lienense klompenmakers, 1960); H.P. van Schieveen 
(familie Schieveen, 1978). 

60 


