Wie is dat....?
Eind 19e eeuw was Waggel Jan een bekende
verschijning in Borger en omgeving. Zijn
tijdgenoot Harm Tiesing legt in een van zijn vele
geschriften uit dat deze zwerver zijn bijnaam had
te danken aan de tijd dat hij jeneverbessen
verzamelde. Jan verkocht deze aan de
apothekers in de wijde omgeving. En omdat een
jeneverbesstruik in deze streek waggel- of
wakkelbossie werd genoemd werd onze Jan
Waggel Jan. Zo is te lezen in de volgende
anekdote.
'Als hoofd van een talrijk reizend gezin, was bekend een zekere 'Waggel
Jan'. Niet zijn gang, maar zijn werk gaf die benaming aanleiding want hij
zocht steeds naar de balletjes van de palmbomen (het geslacht Juniperus)
die hij aan apothekers verkocht. Omdat men deze door de wind in het open
veld zooveel heen en weer gebogen heesters wel de "waggelbosch"
noemde, werd hij "Waggel Jan" geheeten. Zijn ware naam was Menso Pieter
Rijsaard. Hij overleed te Borger in 1881 in het huis van bewaring waar men
hem wegens ziekte gebracht had. Van een zijner zonen hoorden wij dat hij
later een finlke timmerman is geworden en dat gij goed onderwijs had
genoten, waartoe een zonderling voorval de aanleiding had gegeven. In een
winternacht waren vader en zoon bij vinnige kou in stilte getrokken in eene
boerenschuur in de gemeente Zweeloo, waarvoor zij geen toestemming
hadden gevraagd, omdat zij wisten dat in die gemeente het houden van
"nachtvolk" verboden was. Daar werden zij door een hond van de nachtwacht
ontdekt en daar de eigenaar van de schuur verklaarde hun geen
toestemming te hebben verleend, werden beide voor den strafrechter
gebracht en veroordeeld. De zoon werd bestraft met opzending naar een
rijksopvoedingsgesticht, waar hij goed onderwijs kreeg en een handwerk, het
timmeren, leerde.'
Uit: H. Tiesing: Eene reizende volksklasse. Met dank aan: Stichting Harm
Tiesing, Borger

