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Wieringer vrouw wachtte de doodstraf

Weesdier
Een wekelijkse zoektocht naar huiselijk geluk. Voor verschoppelingen in
het asiel. Ditmaal voor Pepper.

Eigenwijze Pepper en
haar vette grijns
M

et Pepper kun je lachen. Ze
is van nature een beetje een
clown. Met gevoel voor humor.
En dat is apart. Want daar kun je
de meeste honden niet op betrappen. Sommige Dalmatiërs lachen
zelfs letterlijk. Dan krullen ze
hun neus op en tonen hun tanden. Niet schrikken; het verwachte gegrom blijft uit. Het is gewoon een vette grijns om de
wonderlijke en potsierlijke aspecten van het alledaagse leven.
Pepper is een aparte asielgast in
Tuitjenhorn. Op straat zijn ze
ook vrij zeldzaam. Maar hun
reputatie gaat ver terug. Dalmatiërs waren favorieten van vorsten
en pausen. Hun beeltenis vind je
op Egyptische tomben en Griekse
fresco’s. Tot een slordige eeuw
terug waren ze hulphond van de
Amerikaanse brandweer. Veel
korpsen voeren hun oude makkers als mascottes.
In adellijke kringen gaf men bij
bijzondere gelegenheden deze
sjieke hond cadeau. Als een soort
bevestiging van elkanders verfijnde smaak. Met een Dalmatische
hond maakte je goede sier.
Dat doe je anno nu nog steeds. Ze
zijn prachtig, maar ook razend
intelligent. Mocht je dat zelf
minder zijn dan zien ze dat stante pede. En zijn dan geneigd een
loopje met je te nemen. Maar ze
houden even goed wel groots van
je. Zeker Pepper, die na even
rustig kennis maken het liefst in
je klimt. Helemaal knuffelkont.
Al vergt het enige improvisatie
om haar volslanke figuur op
schoot te manoeuvreren.
Want ja, er mag wel een pondje
af. Ze houdt zo van lekker eten.
En doet ook heel erg haar best
voor een snoepje. Ze komt uit een
gezin dat groots van haar houdt,
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maar door invloeden van buitenaf
veel tijd moest inleveren. Dat
ging ten koste van Pepper. Dat
kun je accepteren, dan wel je
hond beter gunnen. Dat laatste is
liefde.
Dus nu mag een ander van haar
gaan genieten. Van haar enthousiasme, haar onvoorwaardelijke
affectie, haar geintjes, haar koppigheid en eigenwijzigheid. Een
omheinde tuin is voorwaarde
want Pepper is hartstikke sociaal
en gaat graag op visite in de
buurt.
Ze wordt in oktober drie en bijna
uitgepuberd. Dus weer in staat
tot een zinnig gesprek. Liefhebbers en kenners van het ras zullen
waarschijnlijk rap bellen naar
0224 - 551818 om zo’n gesprek te
regelen.

Tragedie stapelt zich op tragedie
in het leven van Reinou Vette.
De Wieringer vrouw bevalt van
een dochter, helemaal in haar
eentje, aan de rand van een weggetje tussen Stroe en Westerklief. Thuis legt ze de baby in
een kistje met stro. Maar uit het
geïmproviseerde wiegje klinkt
geen gekir of gehuil; het kindje
is dood. Vermoord door de moeder, oordeelt de rechter. Reinou
wacht de doodstraf in hartje
Amsterdam.
Westerklief is een klein plaatsje op Wieringen en vooral bekend door de zeer grote zwerfkei die magische krachten zou hebben. Volgens de legende kon de steen
zich draaien als de kerkklok sloeg en moest je op dat moment geen gekke bek trekken, want daar kwam je dan nooit meer vanaf.
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Een drama dat zich afspeelt in de
zomer van 1857. Wieringen is nog
een eiland en de dan 33 jaar oude
Reinou verdient er een schamele
boterham als werkster op het land.
Ze zorgt in haar eentje voor een
zoontje van zes, Cornelis, en een
dochtertje van vier, Grietje genaamd. Cornelis is van een onbekende vader. Hij wordt geboren
voordat Reinou in 1852 huwt met
Jan Boendermaker. Grietje ziet het
levenslicht binnen het huwelijk.
Maar van wie is Reinou zwanger in
1857? In ieder geval niet van haar
echtgenoot, die Helderse man zit al
vier jaar op zee.

het kleintje in huis en noemen
haar naar hun eigen dochtertje, de
op twaalfjarige leeftijd overleden
Reinou.
Het wordt niet haar officiële
naam, in de trouwakte heet ze nog
altijd Antje Smit. Tegenwoordig
zou iedere advocaat daar wel raad
mee weten. „Maar ik denk dat het
ze toen niet zo veel uitmaakte hoe
het beestje heette. Ze was maar een
schim. Een vrouw die voor een
dubbeltje geboren was en nooit een
kwartje werd”, zegt Klein.

Dienstbodes

Seksuele diensten
Reinou leeft in grote armoede, ze
levert seksuele diensten om haar
gezinnetje te kunnen onderhouden. „Het was puur uit lijfsbehoud, om aan kleding of eten te
komen”, zegt Gea Klein-Hamming,
die verbonden is aan de Historische Vereniging Wieringen en in de
dramatische geschiedenis dook.
Het volgens de heersende moraal
onzedelijke gedrag komt aan de
orde in de rechtbankstukken van
destijds. „Ze schaamde zich ervoor.
Maar ze moest het zien te redden
met haar kinderen, ze verdiende
niet veel bij de boer. Haar man was
al jaren weg, ze had geen vangnet.
Er waren genoeg mannen die daar
gebruik van wilden maken.”

Mesthoop
Bij een van die contacten zal Reinou zwanger zijn geraakt. Ze doet
haar uiterste best om de zwangerschap voor haar omgeving verborgen te houden, bevreesd voor de

Cornelius, de zoon van Reinou, en zijn vrouw Beatrice. Cornelius is zes als het
drama zich voltrekt en zijn moeder voor jaren het tuchthuis in moet. Hij emigreerde later naar Nieuw-Zeeland
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schande en de reactie van haar man
als die terugkeert van zijn zeereis.
Maar haar drang om aan die ellende te ontkomen is niet dermate
groot dat ze haar hand op het
kindermondje heeft gedrukt,
houdt ze vol.
Wat ze nog weet is dat ze onwel
wordt tijdens het hooien in Stroe,
besluit naar haar huisje in Westerklief te lopen en onderweg plotseling bevalt. Ze maakt die bevalling
niet bewust mee, is haar relaas. Ze
moet bewusteloos zijn geraakt en
als ze bijkomt ligt het kindje naast
haar. Het voelt koud, maar ze kijkt
niet of het leeft.
Ze stopt het onder haar kleding
en neemt het mee naar huis. Daar
legt ze het meisje samen met de
nageboorte in een kistje met stro.
Daags erna werpt ze het lijkje op

de mesthoop, om het een dag later
weer terug in het kistje te leggen.
Alwaar het wordt gevonden door
een buurtgenoot, die de geruchten
over de zwangerschap kent. De
dikke buik is door velen opgemerkt, hoezeer Reinou ook haar
best doet het te verhullen. Zes
buren getuigen hierover, Reinou
wordt aangeklaagd voor kindermoord.

Antje
Een rechtszaak met een wonderlijk
detail: voor het Provinciaal Geregtshof in Noord-Holland staat
Reinou Vette terecht. Maar zo heet
de vrouw in het verdachtenbankje
officieel helemaal niet. Ze wordt
geboren als Antje Smit. Haar moeder overlijdt als zij nog maar een
peuter is. Opa en oma Vette nemen

Als de hamerslag in de rechtszaal
heeft geklonken, gaat Antje, alias
Reinou (zoals we haar verder zullen noemen) een bange tijd tegemoet. Vrouwen die schuldig zijn
bevonden aan kindermoord, wacht
in de negentiende eeuw de wurgpaal. In het hartje van de hoofdstad
op een openbare plek, als afschrikwekkende voorbeeld voor de bevolking.
In 1854 is er evenwel een wetswijziging. Opvallend veel vrouwen die
terecht staan, zijn dienstbodes.
Jonge, ongetrouwde vrouwen die
inwonen bij hun werkgever. Justitie krijgt oog voor hun nood. Abortus is verboden (en duur en levensgevaarlijk bovendien). De schande
bij ongehuwd moederschap is
groot en het zal voor een even
armoedig als ellendig bestaan
zorgen. Een zwangere dienstmeid
wacht immers doorgaans onmiddellijk ontslag - ook al zijn de
broodheren niet zelden betrokken
bij het ontstaan van de zwanger-

schap.

Gratie
Ongetrouwde vrouwen krijgen
voor kindermoord niet langer de
doodstraf, maar voor gehuwde
vrouwen ligt het anders; pas in
1886 gaat ook voor hen een streep
door het oordeel wurgpaal of galg.
Reinou kan na het vonnis vanuit
de gevangenis alleen nog hopen op
gratie van de koning. Die komt er
in mei 1858, van Willem III. Volgens een krantenbericht van destijds wordt de doodstraf voor Reinou omgezet in twaalf jaar tuchthuis. Hetzelfde bericht meldt dat
de koning ook aan ene Maria Catharina Swaters uit Amsterdam
gratie verleent. Zij is veroordeeld
wegens brandstichting en moet
twintig jaar het tuchthuis in. Zo’n
tuchthuis was bedoeld ter correctie
en meestal moesten de bewoners
ook werken voor de kost.
Jan Boendermaker blijft getrouwd met Reinou, al woonden ze

wellicht niet meer bij elkaar. Hij
sterft negen jaar na haar terugkeer
uit het tuchthuis, in Alkmaar.
Reinou zelf woont dan volgens de
akte in Den Helder. Zij zal daar op
zeventigjarige leeftijd sterven.
Wrang genoeg kent ze in het tuchthuis haar mooiste jaren, achterhaalde Klein uit geschriften. „Er
werd voor haar gezorgd, ze kreeg
er te eten; hoe mooi kon ze het
hebben. Al zal ze haar kinderen al
die tijd niet gezien hebben.”

Ambulance
Gea Klein kwam de tragedie op het
spoor, nadat zij las over een bevalling langs de kant van de weg.
„Toen ben ik verder gaan zoeken in
archieven. Ik heb met Reinou te
doen. Tegenwoordig zou je er een
ambulance met loeiende sirenes
voor laten uitrukken, maar zij lag
daar in haar eentje. Ze viel flauw
en toen ze weer bijkwam lag daar
plotseling een kind. Misschien
heeft het kindje zuurstofgebrek

Een krantenbericht over de door de koning verleende gratie.

gehad of is er iets anders misgegaan bij de bevalling.”
Het relaas van Reinou zelf doet
denken aan mania puerperalis,
grofweg gezegd een ernstige zenuwaanval tijdens en direct na de
baring. Elders in Europa was in die
tijd wel al aandacht voor die tijdelijke psychiatrische aandoening bij
vrouwen die terecht stonden vanwege moord op hun baby. Maar in
Nederland kwam er zelden een arts
de rechtszaal in, blijkt uit een
wetenschappelijk onderzoek van
Willemijn Ruberg van de Universiteit van Utrecht.

Monumentje
Schrijven over Reinou is als een
monumentje voor haar oprichten,
vindt Gea Klein. „Het is toch een
heel treurig verhaal. Ik loop nog
wel eens over dat weggetje en dan
denk ik: Hier lag dat arme vrouwtje ergens. Helemaal alleen. Ze liep
later met bebloede kleding naar
huis. Dat moet toch zijn opgevallen. Ik heb met haar te doen, maar
ik vind het ook een sterke vrouw.
Ondanks alle gebrek probeerde ze
toch het hoofd boven water te
houden.”
Dat moeilijke bestaan begint al
met de geboorte van Cornelis, die
ze volgens de geboorteakte krijgt
van een onbekende vader. Ook
Reinou zelf wordt geboren als kind
van een ongehuwde moeder, van
Antje Smit, die als dienstbode in
Callantsoog werkt en daar op 23jarige leeftijd overlijdt. De oma van
Reinou, Antjes moeder, krijgt
eveneens een baby als vrijgezelle

vrouw. „Het gebeurde destijds veel
op Wieringen, vooral in de onderste lagen van de bevolking.”
Net zoals er ook vaker vrouwen
kinderen baarden, terwijl hun man
al tijden op zee zat. „In een oud
kerkboek van Westerland kwam ik
tegen dat een vrouw zich moest
verontschuldigen tegenover de
kerk, omdat ze was bevallen terwijl
haar man al lang weg was.”

Zonder moeder
Schrijnend zijn de gevolgen voor
de twee jonge kinderen van Reinou. Ze groeien op zonder hun
moeder, bij twee verschillende
families. Zoon Cornelis gaat al op
jonge leeftijd naar zee en komt als
illegale immigrant Nieuw-Zeeland
binnen. Hij neemt daar een andere
naam aan, Janson, en leeft er als
visser en boer. Hij trouwt een Maori-vrouw en krijgt met haar tien
kinderen.
Tegenover zijn nazaten laat hij
maar weinig los over zijn zware
kindertijd, aldus Chris Cooke. Hij
is een achterkleinzoon van Cornelis
en ontdekt tijdens een speurtocht
naar zijn voorvaderen het artikel
van Gea Klein-Hamming op internet. Bob Gorter tekende aan de
hand van de informatie van Cooke
het verhaal over Cornelis op voor
de Wieringer Historische Vereniging. Reinous zoon stierf in 1945,
op 94-jarige leeftijd.
Van dochter Grietje is alleen
bekend dat ze in Anna Paulowna
gaat wonen en daar op 61-jarige
leeftijd overlijdt. Ze is dan al weduwe.

