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Inleiding
Welkom in het team van de Maand van de Geschiedenis, oktober 2012!
Het Nederlands Openluchtmuseum neemt samen met het Rijksmuseum dit jaar
de landelijke organisatie van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis voor haar rekening.
Tijdens de Maand van de Geschiedenis zijn er op honderden plaatsen in Nederland
bijzondere activiteiten rond en over geschiedenis. In musea, bibliotheken, erfgoedhuizen
en op scholen. Op televisie, in kranten en in tijdschriften.
Op vrijdag 28 september start de Maand van de Geschiedenis 2012.
Musea, archieven, bibliotheken, gemeenten, historische verenigingen en andere
erfgoedorganisaties hebben zich inmiddels aangemeld met mooie programma’s.
Neem eens een kijkje op www.maandvandegeschiedenis.nl om te zien wat er zoal
georganiseerd wordt.
Er is een educatief pakket ontwikkeld bij de Maand van de Geschiedenis.
Leerlingen worden uitgedaagd om een historisch onderzoek te doen in project Bij mij om de
hoek. Er is een speciale website gemaakt waar het project op te vinden is en waarop
leerlingen hun verhalen in oktober kunnen publiceren:
www.maandvandegeschiedenis.nl/bijmijomdehoek.
Ook in het Openluchtmuseum bruist het van de activiteiten in de maand oktober!
We bieden in ons museum, naast het bestaande jubileumprogramma een extra programma,
speciaal ontwikkeld in het kader van de Maand van de Geschiedenis.
Het thema van de Maand is dit jaar ‘Arm & Rijk’. Niet alleen iets van vroeger,
armoede, maar helaas volop actueel. Rondom dit thema ‘Arm & Rijk’ organiseren
wij dit jaar samen met het Sprookjesfestival Arnhem in oktober dan ook een bijzonder
programma, met ‘ware verhalen en sprookjes’.
Dat lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Sprookjes zijn immers
‘sprookjes’ en dus niet waar.. Maar wie deze vaak eeuwenoude volksverhalen goed leest,
ziet dat ze juist gaan over het leven van alledag, over dromen en fantasieën, over geluk,
over goed en kwaad. En over de grootste angst van veel mensen: armoede en honger.
Dromen over een goede fee die je met een tikje van haar toverstaf rijk en gelukkig
maakt, houdt veel mensen op de been, vroeger en nu.
In deze reader treft u tijdschema, achtergrondinformatie en praktische uitleg aan.
Fijn dat we op jullie bijdrage aan het programma kunnen rekenen!

Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur Nederlands Openluchtmuseu
Maike van Eijndthoven, evenementen coördinator Maand vd Geschiedenis
Suzi Varga, hoofd afdeling Presenteren
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Wat is de Maand van de Geschiedenis?

Maand van de Geschiedenis
oktober 2012
Honderden activiteiten
over Arm & Rijk
Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober organiseren o.a. musea,
archieven en bibliotheken speciale activiteiten rond het thema Arm & Rijk. Bij
honderden culturele instellingen in het hele land maken jong en oud kennis met de
Nederlandse geschiedenis.
Crisis, klassenjustitie, prostitutie, bedelen en landhuizen; het is een kleine greep uit
de talloze onderwerpen van de activiteiten. En misschien leidt de Maand van de
Geschiedenis zelfs tot ongekende rijkdom, want ook antiektaxaties staan gepland.
Programma
De Maand van de Geschiedenis begint op vrijdag 28 september in het Nederlands Openluchtmuseum.
Het is het startschot voor een maand vol tentoonstellingen, lezingen, kinderactiviteiten, open dagen,
rondleidingen, wandelingen en nog veel meer. In boekhandels tref je speciale selecties van
historische boeken, in je dagblad is een hele bijlage gewijd aan het thema, op historische websites zijn
dossiers samengesteld en op tv worden specials uitgezonden over Arm & Rijk. Kortom oktober is de
Maand van de Geschiedenis en geschiedenis tref je in oktober overal.
Het complete programma van het grootste historische evenement in Nederland is te vinden op de
website: www.maandvandegeschiedenis.nl.
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Arm & Rijk
Nederlanders en geld. Het is een verhaal apart. Hebben we geld, dan lopen we er niet graag mee te
koop en voor we het uitgeven denken we eerst drie keer na. Al eeuwen staan Nederlanders bekend
om hun zuinigheid; we betalen “geen cent te veel”. Tegelijkertijd organiseren we inzamelingsacties
voor goede doelen en dragen we belasting af voor een uitgebreid sociaal vangnet. Nederland behoort
tot de welvarendste landen van de wereld. Hoe komt dat, is dat altijd zo geweest en heeft iedereen
hiervan geprofiteerd?

Nacht van de Geschiedenis en Libris Geschiedenis Prijs
De Maand van de Geschiedenis wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis op 27 oktober in
het Rijksmuseum. Kijk voor het programma op www.nachtvandegeschiedenis.nl.
Tijdens de Nacht van de Geschiedenis wordt de Libris Geschiedenis Prijs uitgereikt:
www.librisgeschiedenisprijs.nl.

Organisatie
Voor de eerste keer organiseren het Nederlands Openluchtmuseum en het Rijksmuseum gezamenlijk
de Maand en de Nacht van de Geschiedenis. De organisatie van de Maand van de Geschiedenis lit in
handen van het Nederlands Openluchtmuseum, in samenwerking met de Nederlandse
Museumvereniging, Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen en Stichting Collectieve Propaganda van
het Nederlandse Boek (CPNB). Mediapartners zijn Historisch Nieuwsblad, de Volkskrant en Andere
Tijden (NTR/VPRO).

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Meer informatie vindt u via www.maandvandegeschiedenis.nl/pers. U kunt contact opnemen met
Elisabeth Wiessner, 06 1438 3883 of maand@ openluchtmuseum.nl
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De tulp, symbool voor arm en rijk

Het beeldmerk van de Maand van de Geschiedenis is niet voor niets een tulp.
De tulp en de bijbehorende bol staan namelijk op verschillende momenten in de geschiedenis
symbool voor extreme rijkdom en extreme armoede. In de Gouden Eeuw waren de toen
nog zeldzame tulpen ontzettend duur, rond 1637 betaalde je voor een bol ongeveer
evenveel als voor een grachtenpand in Amsterdam.
Later werd de bloem een stuk minder waard. In de Hongerwinter van 1944/45 aten mensen
zelfs tulpenbollen. Toen werden ze het voedsel van de armen genoemd
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Programma overzicht in het NOM
Arm & Rijk - sprookjes en ware verhalen
Bezoekers worden ingedeeld in Arm & Rijk
Bij de entree wordt het publiek ingedeeld in twee categorieën, arm en rijk.
Die indeling wordt gemaakt met behulp van stickers/buttons.
Op de één staat een hoge hoed, op de ander een pet.
Twee medewerkers van de afdeling Educatie, gekleed in kostuum met hoge hoed en
met eenvoudige pet en klompen aan, delen deze buttons bij de ingang uit en
dragen er zorg voor dat de stickers duidelijk zichtbaar op jassen/truien
worden geplakt van bezoekers die mee willen doen aan dit programma.
Het is de bedoeling dat dit publiek later in het park in een oogopslag herkenbaar
is als arm of rijk.
Let op: ieder lid van een gezin krijgt een eigen sticker en het is belangrijk dat er binnen
een gezin zowel arm als rijk voorkomt.
Op de presentatielocaties worden onze bezoekers aangesproken op hun arm of rijk zijn
en zoveel mogelijk op de bijbehorende manier worden behandeld.
Informatie per Presentatie locatie
1.
Amsterdam, Westerstraat: krotbewoner of koopman 10.00–17.00 uur
Een krotwoning of een koopmanshuis? Arm en rijk in de Amsterdamse Jordaan. Wie kent ze
nog, Kareltje Verbruggen en Jan van Musscher?
In de Westerstraat is het verschil tussen arm en rijk heel duidelijk, de krotwoningen beneden
en de koopmanswoning boven. Er speelt een orgeltje oud Amsterdamse liedjes,
zeemansliedjes, jordanese liedjes en kinderliedjes.
Denk aan liedjes als ‘Bij ons in de Jordaan’.
Ben je arm? Dan mag je proberen mee te zingen.
Ben je rijk? Dan mag je kijken en als het je bevalt een muntje geven.
Precies zo begonnen Kareltje Verbruggen en Jan van Musscher, beter bekend als Willy
Alberti en Johnny Jordaan.
Belangrijk: het orgel mag nooit alleen gelaten worden, is heel kwetsbaar en kostbaar.
Mensen mogen proberen te draaien maar altijd onder begeleiding.
Het wisselen van de rollen doet iemand van ons.
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2.
Boerderij Blauw Loshoes Harreveld: verhalen aan het spinnewiel 10.00–17.00 uur
Vroeger vertelden mensen elkaar verhalen tijdens lange winteravonden. De spinster aan haar
spinnewiel neemt je mee in deze eeuwenoude traditie. De spinsters spreken bezoekers niet
specifiek aan op hun arme of rijke afkomt. De nadruk wordt gelegd op de verteltraditie in zijn
algemeenheid. Zijn er momenten waarop je het publiek wel direct kunt betrekken en kan
verwijzen naar de arme of rijke status, maak hier gebruik van.
3.
Boerderij, Varik: de roos van armoede 10.00–17.00 uur
In Varik kun je het verschil tussen rijk en arm letterlijk proeven.
Varik is een van de rijkere boerderijen in Gelderland. De boerin vertelt waarom.
Hier deelt de gastvrouw in de rol van boerin snoepgoed voor de armen en
voor de rijken uit.
Voor de rijke kinderen zijn er chocolaatjes, voor de arme een gedroogd appeltje.
Daarnaast is er voor iedereen, groot en klein, de mogelijkheid een slokje
te proeven van de Roos van Armoede, vlierbessensap.
4.
Overtuin, Zaanstreek: luxe paarden en werkpaarden 10.00–17.00 uur
Ervaar de etiquette van de welgestelde gezinnen terwijl de armen aan het werk gezet worden.
Medewerker Educatie legt de verschillen uit tussen arm en rijk, de rijken drinken thee
en krijgen uitgebreid uitleg over de etiquette, de armen worden met takkenbezems
aan het vegen gezet.
Etiquette-weetjes voor medewerkers Educatie: worden apart gebriefd via Olaf Peters.
5.
Bakkerij, Zaanstreek: bedelaar! 11.00–16.00 uur
Arm en rijk werden heel anders behandeld bij de bakker.
Loop binnen en ervaar het zelf. Heb je geluk? Dan kom je met wat lekkers naar buiten.
De medewerkers van de Bakkerij zorgen voor het gratis uitdelen van brood aan de armen
en de rijken.
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6.
Poffertjeskraam, Epe: armeluis pannenkoek 11.00–16.00 uur
Schuif met het hele gezin aan en koop een grote Armeluis pannenkoek.
Gezellig eten met een extra gratis verrassing: een sprookje.
Een medewerker Educatie loopt met een aantal attributen rond tussen de tafels
en houdt in de gaten wie er aan de armeluispannekoeken gaan.
Sfeerkleding komt van afdeling Presenteren.
Deze verhalenverteller heeft 5 sprookjes over arm&rijk in zijn repertoire waaruit
bezoekers kunnen kiezen: Piggelmee, Hans en Grietje, Klein Duimpje, Sesam open U
en Het meisje met de zwavelstokjes.
Bij elk sprookje hoort een voorwerp aan de riem van de verteller.
De kinderen mogen een voorwerp kiezen en dat sprookje wordt het.
De medewerker Educatie krijgt vooraf de korte versie van de verhalen plus een goeie
vertelinstructie van Niels Brandaan op maandag 24 september tijdens de vertelworkshop.
Het is de bedoeling dat het geheel, aanschuiven, introductie, voorwerp kiezen en verhaal
vertellen, niet meer dan 5-10 minuten duurt, afhankelijk van de drukte.
Bij grote drukte kunnen we ervoor kiezen om de voorwerpen weg te laten en
de verteller de keus te laten maken, d.w.z. aanschuiven en vertellen.
7.
Muziektent, Zaans Plein
Gedurende de Maand van de Geschiedenis zijn er regelmatig verrassingsoptredens in de
Muziektent. Deze optredens zijn nog niet allemaal bekend. De verantwoordelijke mensen
voor de muziektent worden t.z.t. op de hoogte gesteld.
8.
Zandeweer en Fotosalon: Wat wil je later worden? 10.00–17.00 uur
Als je arm was, kon je niet zomaar kiezen wat je wilde worden. Zou dit beroep wat voor je
zijn? Een photographisch portret? Dat was alleen voor de rijken weggelegd!
Er is afwisselend per dag een stoelenmatter of een mandenvlechter aan het werk.
Publiek komt binnen en kan zien wat voor beroepen dit waren.
De stoelenmatter en mandenvlechter nemen in hun verhaal het thema arm en rijk mee.
Dit waren typisch beroepen voor de armen.

Was je rijk, dan had je de mogelijkheid jezelf te vereeuwigen op een foto.
Omdat het in de fotosalon te druk is om deel te nemen aan dit programma, hebben we naast
Zandeweer een mogelijkheid om zelf foto’s te maken met telefoon of eigen camera. Er komt
een schilderijlijst op poten met attributen, hoge hoed, pet, pruik met pijpenkrullen, waarin
mensen kunnen poseren. Dit moet selfsupporting zijn.
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9.
Boerderij, Beerta: staking!
Voorstellingen om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Theatervoorstelling over de noodlottige gevolgen van de opstand van landarbeiders en
dienstboden in Finsterwolde in 1929
Het gebruikelijke programma, met als toevoeging na de voorstelling de reflectie met
bezoekers gerelateerd aan het arm en rijk thema.
Het is 29 mei 1929, 's avonds. Op de avond van de vorige dag is een demonstratie van
landarbeiders in Finsterwolde volledig uit de hand gelopen. Onjuiste geruchten over
nieuwe onderkruipers brachten een menigte stakers en nieuwsgierigen op de been bij
hotel de Unie, waar vaker werd geronseld. Na wat stenengooierij greep de
marechaussee eigenmachtig in en gebruikte buitensporig geweld met sabels en
pistolen om de orde te herstellen. Er vielen gewonden, enkelen werden neergeschoten
waaronder de groenteventer Eltjo Siemens, die de volgende dag overleed. Niet alleen
in Finsterwolde, maar ook in Drieborg, Nieuweschans en Beerta, waar ook
demonstrerende stakers vandaan kwamen, is grote onrust ontstaan, onder de hele
bevolking. Niet iedereen weet dat de marechaussee op eigen houtje een
samenscholingsverbod heeft ingesteld; zo komen er op enkele plaatsen, zoals een café
of schuur, mensen bij elkaar voor nieuws. Stakers, maar ook winkeliers en
ambachtslui en hier en daar een kleine boer, luisteren naar iemand die het heeft
meegemaakt.
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10.
Plaggenhut, Onstwedde: vuur in huis! 10.00–1700 uur
Rokerig en klam, een vuurtje buiten en binnen om warm te blijven, de geur van turf.
Zie, voel en ruik hoe arme trekarbeiders leefden. Zou jij hier willen slapen?
In de plaggenhut is op deze speciale dagen bemensing, er brandt soms binnen en
buiten een vuurtje.
Hier laten we zien hoe de allerarmsten leefden. Verwijs de rijke kinderen door
naar een rijke boerderij in de omgeving voor de vergelijking.
11.
Schooltje, Lhee: Centsprenten 10.00-17.00 uur
Als je niet kunt lezen en schrijven, hoe leer je dan dingen? De juf op school legt het uit.
En je krijgt huiswerk mee.
Hier staan de centsprenten centraal, het middel om kinderen wat te leren, voorzien van een
levensles of moraal. Er liggen houten schooltassen op tafel met daarin een kopie centsprent
op handgeschept papier, een lampje, een vergrootglas en een uitleg over de prenten.
Dit is vooral bedoeld voor de ouders. De kinderen krijgen hun eigen centsprent mee
in de vorm van een kleurplaat.
De schooljuf legt uit hoe kinderen vroeger dingen leerden d.m.v. deze centsprenten.
12. Kindererf 10.00–1700 uur
Snuffelhoek: hoe sliepen arme mensen? En rijke? Probeer het zelf ook maar eens!
Kapschuur: arm èn rijk kunnen hier samen aan de slag. Maar verschil moet er zijn.
In de snuffelhoek kunnen kinderen het verschil tussen een bedstee en een hemelbed
uitproberen, levert leuke foto’s op.
Onder de kapschuur maken arm en rijk zaaipotjes. Iedereen, volwassenen en kinderen mogen
meedoen, met dien verstande dat de ‘armen’ boontjes in hun zaaipotjes stoppen, en ‘rijken’
een (tulpen-) bolletje. Welke bolletjes het worden is nog niet helemaal duidelijk. Het liefst
hebben we tulpenbollen, als verwijzing naar het logo van De Maand van de Geschiedenis,
maar tulpenbollen zijn waarschijnlijk te groot.
13. Bierbrouwerij, Ulvenhout: Kinderen aan het bier? 10.00–1700 uur
Waarom dronken arme kinderen vroeger geen water maar bier? De vrijwilligers in de
Bierbrouwerij leggen uit over het ongezonde, vuile water van vroeger. Het was hygiënischer
bier te drinken, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Indien mogelijk proberen we i.s.m.
de bierbrouwer een alcoholvrije variant van een armeluisbiertje aan te bieden, zodat kinderen
echt mogen proeven.
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Speciaal programma Arm & Rijk:
De volgende programma onderdelen vinden niet iedere dag in plaats.
Kijk in het speciale programmaboekje van Arm & Rijk dat gratis wordt uitgedeeld,
in de Vandaag kolom van de dagplattegrond of op de website.
14.
Boerderij, Zeijen: vertelvoorstelling, aanvang 13.00 uur en 15.00 uur
Al ruim vijftien jaar betovert meesterverteller Niels Brandaan Cotterink jong en oud met zijn
vertelvoorstellingen. In Zeijen vertelt hij het verhaal van de juffer van Blankenberg,
een Drentse heidelegende over een bedrogen bruid en laat hij zien dat sprookjes over arm en
rijk van alle tijden zijn.
Data&tijden: Zo 30 september 13.00 uur en 15.00 uur
Zo 7 oktober
13.00 uur en 15.00 uur
Zo 14 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Ma 15 oktober 15.00 uur
Wo 17 oktober 15.00 uur
Vr 19 oktober 15.00 uur
Za 20 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Zo 21 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Ma 22 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Vr 26 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Za 27 oktober 13.00 uur en 15.00 uur
Zo 28 oktober 13.00 uur en 15.00 uur

Niels Brandaan Cotterink, acteur, theatermaker, verhalenverteller
www.nielsbrandaancotterink.nl
Lang geleden leefde er bij Havelte de Heer van de Blankenberg. Zijn huis, ooit door hem zelf
gebouwd, gaf een weids uitzicht over het oude Drentse land. Met links de bossen, rechts de
laaggelegen stroomdallanden en recht vooruit de heide met daar omheen de boerderijen, hoog en
laag, schots en scheef.
De Heer van de Blankenberg had drie zonen en een dochter. Toen de dochter, 'de Juffer', zoals ze
genoemd werd, de huwbare leeftijd had bereikt vond haar vader dat ze eerst maar eens meer van de
wereld moest zien en stuurt haar op reis. Zeven jaar blijft ze weg.
Bij haar terugkomst in het dorp hoort ze dat haar geliefde de verleidingen niet heeft kunnen
weerstaan. Ze is ontroostbaar en trekt zich terug op de heide. Jaren gaan voorbij. Op een dag
ontvangt ze een bericht van de jonker. Hij wil haar bezoeken. Hij wil met haar praten. Ze spreken af
dat ze elkaar zullen ontmoeten op de dag dat de heide in volle bloei staat.
Ondanks de waarschuwing van Klaas, haar metgezel op de heide, plukt de juffer een paar van de
zeldzame witte heidebloemetjes en schenkt deze aan de jonker..
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15.
Hoeferzaal
21 oktober, aanvang 13.30 uur
Arie van den Berg, dichter, poëzierecensent voor NRC Handelsblad en cultuurhistorisch
essayist neemt ons mee in een lezing over de achtergronden arm en rijk in sprookjes.

16. en 17.
Slachtdag en optreden Madlot in de Muziektent
27 oktober, 10.00–17.00 uur
Muziekgroep Madlot vertelt verhalen over bedelfeesten en Sint Maarten en in het kader van
de slachtdag kun je leren hoe je van een varkensblaas een zogenaamde ‘Foekepot’ kunt
maken.
De jaarlijkse slachtdag staat dit jaar in het teken van Arm en Rijk.
Zowel arm als rijk hadden een huisvarken dat in het najaar werd geslacht nadat het eerst
zorgvuldig was vetgemest. Een pas geslacht varken hangt 'opengeklapt' op de leer in
boerderij Varik. De museumslagers leveren deskundig en humoristisch commentaar. Proef de
rijke smaak van kaantjes, balkenbrij, smoutappelen en bloedworst. Locatie Varik, Beltrum en
Muziektent Zaans Plein

15

18.
Wandelende Lezing “Snuffelen in de paperassen”
Op zondag 7, zondag 14 en zondag 28 oktober om 12.00, 13.30 en 15.00 uur
Start bij infobalie in het Entreepaviljoen
Het Openluchtmuseum deed recent onderzoek naar 19e-eeuwse inboedels. Hans Piena,
Conservator Wooncultuur, neemt de bezoeker mee op een wandelende lezing langs diverse
huizen en bespreekt daar wat de bewoners over hun bezittingen bij de notaris lieten
vastleggen. Wat zou hier in deze boerderij het duurst zijn? Soms zijn het onverwachte dingen
die veel geld kosten. Zo was de mesthoop in Staphorst kostbaarder dan alle meubels bij
elkaar…. Hans Piena gaat langs Staphorst, Marken en Hindelopen. De vaste mensen van deze
locatie krijgen er geen extra taken bij maar worden wel op de hoogte gesteld van de komst
van Hans en zijn groep.

19.
Zaanse plein, Knol d’Amour, een ode aan de aardappel
Van 13 t/m 17 oktober, aanvang 12.00 uur
De aardappel heeft in onze geschiedenis een onmisbare plek gekregen, maar hoe goed ken
je deze veelzijdige knolsoort?
De Knol d’Amour is een caravan waarin het hele proces van aardappel tot friet wordt verteld
en verbeeld plus informatie over de rol van de aardappel in de geschiedenis.
Publiek begint met het schillen van zijn eigen aardappel en wordt meegenomen op
aardappelreis. De afsluiting is een kleine proeverij, wat is er van je aardappel geworden?
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Programma Arm en Rijk, van dag tot dag:
Dag

Datum

Locatie en programma
Hoeferzaal:

Vrijdag

28
september

Officiele opening
de Maand van de Geschiedenis
Besloten, voor pers en gasten
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Uitreiking buttons bij Entree
Westerstraat
Blauw Los Hoes
Varik
Overtuin
Bakkerij
Poffertjeskraam
Zandeweer en Fotosalon
Beerta
Plaggenhut
Schooltje Lhee
Kindererf
Brouwerij
Speciaal:
13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan

Zondag

30
september

Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan


Zondag

7 oktober

12.00, 13.30 en 15.00 uur
Wandelende lezing Hans Piena

Muziektent: verrassingsoptreden
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Dag

Zaterdag

Datum

13 oktober

Zondag

14 oktober

Maandag

15 oktober

Dinsdag

16 oktober

Woendag

17 oktober

Donderdag

18 oktober

Vrijdag

19 oktober

Locatie en programma
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 GEEN voorstelling Zeijen
 12.00, 13.30 en 15.00 uur
Wandelende lezing Hans Piena
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
 12.00, 13.30 en 15.00 uur
Wandelende lezing Hans Piena
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 Alleen om 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
 Zaanse Plein vanaf 12.00 uur:
Knol d’Amour
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 Geen voorstelling in Zeijen
 Zaanse Plein vanaf 12.00 uur:
Knol d’Amour
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 Alleen om 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
 Zaanse Plein vanaf 12.00 uur:
Knol d’Amour
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 Geen voorstelling in Zeijen
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma
Speciaal:
 Alleen om 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
Muziektent: verrassingsoptreden
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Start Herfstvakantie midden/zuid
Start Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid
Sprookjesfestival Arnhem

Dag

Zaterdag

Datum

20 okt

Zondag

21 okt

Maandag

22 okt

Dinsdag

23 okt

Woensdag

24 okt

Donderdag

25 okt

Vrijdag

26 okt

Zaterdag

Zondag

27 okt

28 okt

Locatie en programma
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
 13.30 uur Hoeferzaal:
Lezing Arie van den Berg
Muziektent: Elster mannenkoor
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 GEEN voorstelling in Zeijen
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 GEEN voorstelling in Zeijen
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 GEEN voorstelling in Zeijen
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
Muziektent: verrassingsoptreden
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
Muziektent: i.h.k.v. de Slachtdag
optreden van muziekgroep Madlot,
Foekepotten
Vast dagprogramma Arm en Rijk
Speciaal:
 13.00 en 15.00 uur in Zeijen:
meesterverteller Niels Brandaan
 12.00, 13.30 en 15.00 uur
Wandelende lezing Hans Piena
Muziektent: Aightez (trombone ArtEZ)
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Herfstvakantie midden/zuid +
Herfstvakantie Noord
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie midden/zuid +
Herfstvakantie Noord
Sprookjesfestival Arnhem

Herfstvakantie Noord

Herfstvakantie Noord

Herfstvakantie Noord

Herfstvakantie Noord

Herfstvakantie Noord

Herfstvakantie Noord
Slachtdag NOM in teken van Arm&Rijk
 Slachtdagprogramma in o.a.
Varik en Beltrum

Herfstvakantie Noord
Plantjesdag o.a.v. afdeling Terreinen
Laatste dag Jubileumseizoen NOM!

Toelichtingen bij vast programma Arm en Rijk:

Zwavelstokjes

Zwavelstokjes
Inv.nr. NOM.9756-49 1/10
Materiaal: naaldhout en zwavel.
Zwavelstokjes
In 577 na Chr. worden zwavelstokjes voor het eerst vermeld, en wel in China. Ca. 1000 jaar
later, na 1530, doen ze ook in Europa hun intrede. In de 18e en vroeg 19e eeuw bestonden
zwavelstokjes meestal uit hennepstelen, aan beide zijde gedoopt in gesmolten zwavel. Mooie
dunne houten stokjes, zoals de hier afgebeelde, heetten ook wel Lutherse zwavelstokjes. Je
kon ze niet zomaar aanstrijken, voor de ontbranding was een gloeiend kooltje of bijvoorbeeld
een tondelzwam nodig. Deze klassieke zwavelstokjes waren dus eerder een hulpmiddel om
een kaars, olielamp, sigaar of pijp aan te steken.
Strijkzwavelstokjes
Pas later, rond ca. 1830 kwamen de strijkzwavelstokjes in zwang. Deze konden uit zichzelf
ontbranden door ze langs een ruw oppervlak te strijken doordat er geen zwavel maar witte
fosfor in de kop zat, naast het zuurstof gevende kaliumchloraat. Doordat ze zo makkelijk
ontbrandden waren ze gevaarlijk. In Engeland heetten ze daarom “lucifer matches”, ofwel
“maatjes van de duivel”. Deze witte fosfor was bovendien zeer ongezond, maar werd pas aan
het einde van de 19e eeuw definitief uitgebannen.
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Huidige lucifers
In onze huidige lucifers is het ongezonde witte fosfor vervangen door het minder schadelijke
rode fosfor en zijn de ingrediënten gescheiden: kaliumchloraat zit in de kop, de rode fosfor in
het strijkvlak op de buitenzijde van het doosje. Deze lucifers kwamen pas na 1855-1860 op
enige schaal op de markt.
Sprookje

De 19e-eeuwse strijkzwavelstokjes zitten in ons geheugen gegrift door het sprookje “Het
meisje met de zwavelstokjes” van Hans Christian Andersen uit 1845: Een meisje zwerft op
een gure oudejaarsavond blootsvoets door de stad. Ze mag pas thuis komen als ze al haar
zwavelstokjes heeft verkocht. Maar niemand koopt iets bij haar, ze durft niet naar huis en ten
einde raad hurkt ze in een portiek en steekt wat van haar stokjes af om zich te warmen. Bij het
laatste stokje verschijnt haar overleden grootmoeder die haar optilt en meeneemt naar de
hemel.
Achtergrond van onze zwavelstokjes
Er is geen groter contrast denkbaar tussen het meisje met de zwavelstokjes en de dame die ons
deze zwavelstokjes in 1949 schonk. Dat was Jonkvrouw Alice Jacqueline Hortense Julie
Aurelie Gatacre-De Stuers (1912-1988), toen wonende op Kasteel de Wiersse te Vorden. Zij
was dochter van de bekende monumentenvoorvechter Jhr. mr. Victor de Stuers (1843 -1916),
als eerste ambtenaar verantwoordelijk voor de Kunsten en Wetenschappen in Nederland
tussen 1875-1901, oprichter van de Nederlandse Monumentenzorg en o.a. verantwoordelijk
voor de bouw van het Rijksmuseum te Amsterdam. Het is te danken aan de bewaarderigheid
van deze familie dat we deze zwavelstokjes nog hebben. Wellicht dat De Stuers voorzag dat
zoiets doodgewoons als een zwavelstokje later weleens iets heel bijzonders kon zijn.
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Hoge hoed: rijk of juist arm?

Symboliek in Arm en Rijk is niet altijd even logisch
Met een hoge hoed in een plaggenhut, het lijkt niet te kloppen.
De bewoner van deze plaggenhut en zijn zoontje hebben allebei een hoge hoed opgezet
omdat de fotograaf een foto van hen wilde maken. Het dragen van een hoge hoed
betekende niet per definitie dat je rijk was. Veel arme gezinnen hadden zondagse kleding
waar iemand jaren mee deed. Die droegen ze behalve op zondagen ook op bruiloften en
begrafenissen en, zoals hier, voor op de foto.
Het maken van hoge hoeden was wel een typisch beroep voor arme mensen,
het was namelijk een extreem ongezond baantje. Bij het bewerken van bont tot vilt werd
het zeer giftige kwiknitraat gebruikt. Kwik heeft de eigenschap om zich in hersenen op
te hopen en vreemde veranderingen te weeg te brengen.
Niet voor niets bestaat de uitdrukking ‘as mad as a hatter’.
De meeste hoedenmakers werden helaas niet oud.
Onze bezoekers worden op een bijzondere manier ingedeeld in twee categorieën, en ervaren
zelf het verschil tussen pet en dhoge hoed, tussen rijk en arm.
9
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Westerstraat
Zing! Arm wordt rijk in de Jordaan
Door Carianne van Dorst
Tijdens de maand van de geschiedenis staat op de Westerstraat een draaiorgeltje. Bezoekers
die aan het wiel draaien kunnen meezingen met bekende Jordaanliederen. Zingen op straat en
in cafés heeft menig gezin in de Jordaan financieel op de been gehouden. Een enkeling wist er
zelfs rijk mee te worden. Bij het orgeltje hoort het verhaal van Carel Verbrugge en Jan van
Musscher, twee neefjes die met hun prachtige stemmen het huishoudgeld van hun moeders
aanvulden. Als Willy Alberti en Johnny Jordaan vergaarden ze roem en een zeker bestaan.
Armoe in de Jordaan
Journalist Louis Hermans typeerde de Jordaan in 1901 als het ´koninkrijk der sloppen´. Er
was geen andere plaats in Nederland waar zoveel nauwe gangen te vinden waren die toegang
gaven tot de duistere, armoedige wereld achter degelijke voorhuizen. Een groot deel van de
Jordaanbewoners had moeite om het hoofd boven water te houden. Dat was zo rond 1900, in
de jaren twintig en dat was nog steeds zo in de jaren vijftig, al waren de ergste krotten toen al
onbewoonbaar verklaard of afgebroken.
In 1926 werd in de Konijnenstraat Careltje Verbrugge geboren. Vader Verbrugge was
werkloos. Hij vulde zijn steungeld aan met fooien die hij verdiende als zingende kelner in het
café van Nelis de Moor aan de Lange Niezel. Moeder Verbrugge verdiende als thuiswerkster
een beetje bij met garnalenpellen. Hun inkomsten waren nauwelijks voldoende om het gezin
te onderhouden. De armoe van zijn gezin hield Carel erg bezig. Met slimme handeltjes
probeerde hij wat bij te verdienen. Hij kocht wat uien en komkommers, en mengde de groente
met azijn uit de fles van zijn moeder. Hij verkocht zijn zuurwaren aan de vrouwen in de buurt.
Zijn verdiensten gingen in de huishoudpot. Al snel vond hij een betere bron van inkomsten.
Zingen voor centen
Als jongetje mocht Carel met zijn vader mee naar het café om naar zijn zang te luisteren. Hij
klom op het biljart en herhaalde met heldere stem de uithalen van zijn vader. Enthousiaste
klanten beloonden hem met chocolade. Klanten kregen maar geen genoeg van de
zangoptredens van de kleine jongen en vroegen hem om een lied. Al snel nam Carel geen
genoegen meer met chocolade en zong hij alleen nog maar voor centen.
Hij verdiende goed met zingen. Zeker wanneer hij samen zong met zijn neefje Jan van
Musscher. De vader van Jan was dakbewerker, maar zat door zijn slechte gezondheid vaak
thuis. ‘We hadden het arm hoor. Als de mieren. We hadden niks,’ herinnert Jan zich zijn
jeugd. Samen zongen de neefjes liedjes van Willy Derby, eerst in het cafe aan de Oude
Niezel, later ook op straathoeken en voor terrassen waar beter gesitueerden zich ontspanden.
Carel zong de eerste stem en Jan de tweede. Met liederen als ´Droomland´ en `Aan de muur
van het oude kerkhof´ verdienden ze soms tien centen, soms niet meer dan een stuiver.
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De optredens van Carel en Jan trokken behoorlijk de aandacht. Carel kreeg de kans om met
zanglessen van een rijke dame uit Amsterdam-Zuid zijn stem te ontwikkelen en door te
groeien tot een bekende zanger van Italiaanse liederen, operettes en Nederlandse
levensliederen. Hij werd Willy Alberti, vernoemd naar zijn grote voorbeeld Willy Derby en
de Italiaanse zanger Islal Alberti. Met goede en slechte tijden wist hij met zijn stem
uiteindelijk een zekere toekomst op te bouwen voor zijn gezin: een eigen huis en een goed
inkomen.
Jan van Musscher kwam in de jaren vijftig in de schijnwerpers te staan. Van 1956 tot 1958
was hij als Johnny Jordaan ongekend populair in heel Nederland met liederen over het
volksleven in de Jordaan. Hij vergaarde roem, maar slaagde er niet in het geld dat hij
verdiende vast te houden. Zijn rijkdom verdween net zo snel als dat het gekomen was. Toch
hielp zijn zangtalent hem steeds weer op de been.
Muziek in de Jordaan
De zang van Carel en Jan komt voort uit de muzikale traditie in de Jordaan, de wijk die vaak
wordt vegeleken met met Napels: Het leven speelde zich op straat af vanwege de kleine
behuizing en de grote gezinnen en prachtige stemmen brachten aria’s uit Italiaanse opera’s ten
gehore. Op zondagmiddagen stond een draaiorgel in de straat die prachtige operastukken
speelde. Jordanezen zongen mee in eigen fantasie-italiaans. In veel huishoudens werd
accordeon gespeeld. In gezinnen die zich geen accordeon konden veroorloven, speelde men
mondharmonica. Degenen die aardig konden spelen of zingen, werden gevraagd op feesten.
Zo konden ze naast het gewone werk nog wat centjes bijverdienen. Een enkeling, zoals Carel
en Jan, bouwden met hun zangtalent een beter leven op.
Het draaiorgeltje op de Westertraat laat een paar succesnummers van Willy Alberti en Johnny
Jordaan horen. Ze brengen in herinnering hoe Carel en Jan dankzij deze liederen de armoe in
de Jordaan achter zich konden laten; dezelfde armoe die ze in hun liederen overigens met
zoveel liefde bezongen, zoals Johnny Jordaan in ‘De afgekeurde woning’:
Ik woon op een woning, men noemt het een krot
Maar ik zie geen enkel bewijs
Al staat op de deur :Onbewoonbaar verklaard
Voor mij blijft het toch een paleis
Ik slaap in een bedstee zo fijn als een roos
Ik hoor er geen toeter geen tram
En als ik ontwaak, zie ik zo door mijn raam
De schoonheid van oud Amsterdam
De zolder heeft balken van eikenhout
Het keukentje is maar heel klein
Maar wat wil een mens in z’n woning nog meer, dan blij en gelukkig zijn.

Literatuur
Bert Hiddema, De zon schijnt voor iedereen. Een biografie van Johnny Jordaan (Amsterdam
1994)
Kees Jägers, Willy Alberti (Maastricht 1961)
Jacques Klöters, Bij ons in de Jordaan (Amsterdam 2001)
Barta Rövekamp, Levende muziek in Amsterdamse café’s (Hilversum 1992)
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Blauw Loshoes – Spinavonden

Info mbt presentatie Relaties) RvdW 24jan08
Discotheken bestaan nog niet zo heel lang. En het lijkt erop alsof mensen op het platteland
alleen maar hard werkten. Maar toch zorgden ze ervoor dat het gezellig was en dat jongeren
elkaar goed konden leren kennen. Die jongeren waren erg zelfstandig. Als ouders maar wisten
met wie ze omgingen was het verder wel goed.
In het oosten en zuiden van Nederland gingen meisjes en jonge vrouwen op winteravonden in
de 18de en 19de eeuw vaak bij elkaar spinnen. Meestal waren het meisjes en vrouwen uit
hetzelfde dorp, maar vaak ook gingen meisjes een tijdje bij familieleden in een ander dorp
logeren. Voor hen hadden jongens meer dan bijzondere belangstelling. Het ging als een
lopend vuurtje door het dorp: ‘daor en daor kriegt ze spiensters’. Spinsters gingen ook wel
met meisjes uit het gastgezin zingend en gearmd het dorp rond met een houding van ‘hier biw,
kom maor op!’ Erg ondeugende spinsters werden uit de rij ontvoerd en aan een boom of hek
vastgebonden. Jongens werden nat gegooid en het kwam zelfs voor dat jongens een spinster ’s
ochtends uit haar bed haalden. Het dorp stond dus op zijn kop.
Met een spinnewieltje onder de arm of later met een naai- of borduurwerkje trokken meisjes
en vrouwen naar een afgesproken adres om van zes tot negen uur samen te spinnen of te
handwerken. De ouders waren vaak niet thuis. Het was gezellig want er werd veel gekletst,
gesnoept en koffie gedronken. Er werden nieuwtjes uitgewisseld, er werd geroddeld, men
zong liedjes zoals ‘Het vrouwtje van Stavoren’, ‘De drie ruitertjes’ of ‘In het zwarte
klooster’.
Intussen werden de oren gespitst want de jongens wisten dat het hier ‘lös hoes’ was. Tegen 8
of 9 uur kwamen de jongens plotseling met veel branie en geroffel op luiken en deuren
binnenvallen. Ze maakten rare geluiden, lieten dol geworden kippen in het vertrek los,
gooiden een houten emmer naar binnen. Door al die plotselinge herrie moesten de meisjes
hard gillen (hoewel ze erop zaten te wachten) . Dat was de bedoeling.
Dan kwamen de jongens binnen. Ze deden van alles om op te vallen. Petten achterstevoren
op, jassen binnenstebuiten, ze deden alsof ze dronken waren, blaften als honden. Zo kwamen
ze achter elkaar binnen en gingen op de grond bij het open vuur zitten want de stoelen waren
bezet door de meisjes.
Met een nonchalante groet “Ik zol ou goen aovend zeggen van onze volk!” en gingen ze bij
het open vuur op wat schadden (veenzoden bedekt met heide, geschikt als brandstof) zitten.
De meisjes deden niet al te enthousiast en werkten zogenaamd hard en zonder iets te zeggen
door, maar gegiechel was niet van de lucht. Een keer binnen waren de meeste jongens weer
wat meer bedeesd. Ze praatten wat onder elkaar, staken een pijpje op en maakten wat gekheid.
Een paar brutale jongens braken dan wat stukjes van de schadden af en gooiden die naar de
ijverige meisjes toe. Het duurde niet lang of een van hen was het geplaag zat, keek op en zei
streng: “Jan Hendrik! Aste dat nog ens weer dust, dun zak ens bij dij kommen!” Natuurlijk
vatte Jan Hendrik dat op als een aanmoediging en gooide weer turfjes. Zij naar hem toe om
een klap uit te delen maar ze werd al stoeiend in zijn armen opgevangen en op zijn knie gezet.
Dit was een seintje voor de rest van het jonge spul en al snel zat elk meisje op de knie van een
van de jongens. Dit heette ‘praten’, maar bestond vooral uit kussen en knuffelen.
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Als de meisjes vonden dat dit initiatief te lang op zich liet wachten dan hief er een liedje aan
waarin ze snel door de anderen werd bijgevallen:
Snor, snor, snor, wat zint die jongens dor;
Zie zit maor in de hoek van de heerd
En zint geen piep tabak meer weerd.
Snor, snor, snor, wat zint die jongens dor.
Dat lieten de jongens niet over hun kant gaan. En dan plaagden ze alsnog of ze vroegen een
meisje rechtstreeks of ze wilde praten / vrijen. En gewoonlijk wilde ze wel.
De jongens die overschoten bleven bij het open vuur zitten en vermaakten zich met wat eten –
ze zaten onder de hammen en worsten bij het vuur - , drank en grappen. Een van hun nam een
zakdoek met flink wat knopen erin, of een houten plak of een leren zool of schoen met
spijkers erin. Een van de vrijers bij de schoorsteen wijst deze ‘ambtenaar’ een meisje aan die
hem wel iets leek. Die ‘plakker’ gaat op de jongen af die met het bewuste meisje ‘praat’ en
vraagt hem “buut of slage?”. Dat wil zoveel zeggen als “wil je ruilen of wil je klappen
hebben?” Als hij niet heel erg van het meisje gecharmeerd is staat hij op en gaat hij bij het
vuur staan. De ander neemt zijn plaats in. Maar als hij haar niet wil afstaan steekt hij zijn hand
uit. De plakker slaat er ongenadig op los. Voor een meisje is het natuurlijk erg vlijend
wanneer haar vrijer zich om haar laat slaan.
Zo gaat de plakker het hele groepje rond. En zelfs de hardnekkigste vrijers bezwijken onder al
dat gemep op hun handen. Continu wisselen de stelletjes dan ook van samenstelling totdat
iedereen min of meer tevreden is.
In sommige gebieden gaf een plakker na een rondje slaan het commando “den ondersten
bo’fvn!” waarop iedereen opsprong. De meisjes die eerst op de knie van een jongen zaten
namen nu plaats op de stoel en hun vrijers gingen op hun knieën zitten. Daarna begon het
rondvragen opnieuw, maar nu voor de meisjes. En ook zij kregen klappen met de
knopendoek. Daarna klonk het weer “den ondersten bo’fvn” waarop de jongens weer de
pineut waren.
Intussen werd er pure jenever met suiker gedronken en niet uit kleine glaasjes maar uit Keulse
koppen die anders gebruikt werden voor pap. Er stond een ronde tinnen paplepel in om te
kunnen ‘zupen’. Dus het werd wel een vrolijke boel. Soms maakte de jenever ‘dolle koppen’
en raakten de jongens onderling in gevecht of liep het slaan van de plakker wat uit de hand.
Uiteindelijk eet iedereen een ‘brugge mit naegelholt’ (boterham met rookvlees) en daarna
brengt elke jongen het meisje waarmee hij het laatst heeft ‘gepraat’ naar huis.
De ouders hielden geen toezicht, maar de jongeren hielden elkaar in de gaten. Als een meisje
na een vaste verkering in de steek was gelaten en haar vrijer trouwde binnen een jaar met een
ander, dan kon het gebeuren dat een zoorholt kreeg. Daarmee werd vermoed dat ze
onvruchtbaar was. Meisjes die erg veel van vrijer wisselden konden ook zo’n teken krijgen.
En de jongens pakten ook getrouwde volwassenen aan die over de schreef gingen. Wanneer
ze vermoedden dat een man zijn vrouw ontrouw was of sloeg, werd hij door jongeren en door
buurvrouwen voor en ploeg gespannen. Hij moest dan zijn erf omploegen.
Bron:
J. ter Gouw, De Volksvermaken (1871) 407-410.
Jef de Jager, Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities (Utrecht 1981) 47-48.
Gerrit Kuipers, Vroeger volksleven in Drenthe (Zuidwolde 1999) 87-90.
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Varik

Snoepgoed voor kinderen: chocolade en gedroogde appeltjes
Net zoals de exotische dranken koffie en thee raakte ook chocolade in de 17de eeuw in
Nederland bekend, aanvankelijk als drank.
Kwatta was bijvoorbeeld de merknaam van een 19de-eeuwse chocoladedrank.
Maar in het begin van de 20ste eeuw werden de chocoladerepen van Kwatta een begrip.
Kinderen hadden het nooit over chocolade of over repen, maar over Kwatta.
Het was aanvankelijk een luxeproduct, alleen weggelegd voor de rijkeren, en incidenteel
beschikbaar voor arme kinderen.
In Varik en omgeving waren veel fruitgaarden. Ook armere mensen konden aan appels
komen. Een manier om appels te bewaren voor de winter was het snijden in stukjes of
schijfjes, drogen in het fornuis of ook wel op de warme ovens van de steenfabrieken in
de omgeving. En dan werden ze in een blik of trommel bewaard.
Ook in de omgeving van Varik stonden deze. En het is bekend dat kinderen nog lang te werk
zijn gesteld in steenfabrieken. Het befaamde kinderwetje van Van Houten (1875) maakt een
einde aan kinderarbeid in diensten en industrie. Maar het bleef wel toegestaan in de agrarische
sector.
Bronnen:
Vragenlijsten Meertens-Insituut
Jozien Jobse-Van Putten, Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschioedenis van de dagelijkse
maaltijd in Nederland (Nijmegen 1995)
Peter Scholliers, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België (Berchem 1993)

Achtergronden Varik:
Omstreeks 1850 kende de samenleving in de Tielerwaard erg grote tegenstellingen. Het kende
een zeer kleine middenklasse van zogenaamde eenpaardsboeren, die slechts 3% van het aantal
huishoudens betrof. De dagloners daarentegen maakten niet minder dan driekwart van de
totale agrarische bevolking uit. Aan de andere kant stonden de rijkere boeren – die met twee
of meer paarden – ook wel landbouwers genoemd. In 1910 was, daarentegen, hoewel het
aantal rijkere boeren niet gekrompen was, 19 % van de bevolking onderdeel van de
middenklasse. Nu besloegen de landarbeiders 69 % van de bevolking. Deze groei van de
middenklasse werd veroorzaakt door de intensievere suikerbieten- en aardappelteelt waarop
de boeren in de Tielerwaard zich eind negentiende eeuw hadden toegelegd; een deel van de
kleinste boeren wist zelfstandig te worden met grond van de grotere boeren, die zich waren
gaan toeleggen op de veehouderij1. Het is duidelijk dat de bewoners van de boerderij uit Varik
die nu in het Openluchtmuseum staat behoorden tot de rijkste boeren. Dit lijkt in het geval van
de meeste andere bewoners van de boerderij ook waar te zijn; als zij geen bestuurlijke functie
vervulden in het dorp, hadden ze een bedrijf of werden ze genoemd als ‘landbouwer’. Het is
sowieso duidelijk dat de bewoners van rond 1900 bij de rijkste boeren hoorden, want de

1

Bieleman, J., Anderhalve eeuw Gelderse Landbouw, p. 57, 119-20.
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toenmalige bewoners van de boerderij, de familie Van Waarden-Augustinus, zaten in de
paardenfokkerij en hadden een flinke veestapel2.
Aangezien de betekenis van een bedrijf vooral werd gemeten in het aantal paarden3 is het
duidelijk dat Roelof van Waarden met zijn 7 á 8 paarden het goed voor elkaar had. Bovendien
was een boer met zo’n zes koeien ‘al heel wat’.4 Nog een teken van de welgesteldheid van de
familie van Waarden was, behalve de grootte van hun bedrijf, het feit dat Roelof van Waarden
geacht werd elke maand zonder problemen de schoolgelden van zijn kinderen te kunnen
betalen. Uit de administratie van de dorpsschool van Varik, in het archief in Geldermalsen,
blijkt dat dit lang niet voor alle ouders het geval was; er is in deze administratieboeken een
speciale kolom om aan te geven of de vader van een gezin al dan niet geacht wordt het
schoolgeld voor zijn kinderen te kunnen betalen, en dat zegt al genoeg. Met zijn status
van‘vrije boer’ behoorde Roelof van Waarden tot de middenstand5.
De taken van de boerin in het huishouden en bedrijf bestonden op kleine, gemengde bedrijven
voornamelijk uit de verzorging van klein fruit, het pluimvee en jongvee, het melken van de
koeien en het besturen van het huishouden. Dit waren over het algemeen zware taken, daar ze
allemaal met de hand gedaan moesten worden. Oorspronkelijk was vooral de verwerking van
melk zwaar werk, en één van de belangrijkste taken van de boerin6, maar in de periode die in
het openluchtmuseum gepresenteerd wordt werd in de boerderij uit Varik al geen melk meer
verwerkt; alle melk ging naar één grote boerderij in het dorp om daar verwerkt te worden7.
Natuurlijk had de boerin ook de verantwoordelijkheid voor het bereiden van eten, het doen
van de was en de opvoeding van de kinderen. In rijkere boerengezinnen kwam dat erop neer
dat de meiden die het gezin in dienst had haar in haar werk hielpen: “de rijke boerin werkt
niet mee op het land, maar houdt toezicht op de werkzaamheden van de knechts en meiden”8.
In ieder geval tot 1900 had de boerin het meeste werk op haar schouders. Zij was het die het
eerste opstond en het laatste weer kon gaan slapen. In de periode 1900-1910, waarin de
boerderij in het Nederlands Openluchtmuseum wordt gepresenteerd, woonde de Familie van
Waarden- Augustinus in de boerderij. De familie had een inwonende dienstmeid in dienst,
Pietronella van Eek, die volgens de dienstboderegisters van Varik9 minstens van 1899 tot
2

Geldermalsen, Streekarchief Rivierenland, Varik 1901, 1902, 1911, Lijsten van eigenaren van paarden,
melkvee, pluimvee etc.
3
Siemes, Hans, Boeren van toen (Doetinchem 2005), p. 11.
4
Paul Bregt, Een indruk van het dorpsleven van Varik.
5 Leo Van Heijningen, Nederland honderd jaar geleden (Rijswijk 1988), p. 117.
6
Bieleman, J., Anderhalve eeuw Gelderse Landbouw (Groningen 1995), p. 108.
7
Rond 1870 werden in Nederland al de eerste melkfabrieken opgericht, maar eind jaren dertig waren er nog
7.000 kaasmakers in Nederland; meer dan de helft van het aantal kaasmakers van aan het begin van de
negentiende eeuw. Rond 1900 werd waarschijnlijk op de meeste boerderijen de kaas nog zelf verwerkt: twee
maal per dag werkten de vrouwen anderhalf tot twee uur aan de melkverwerking 7. De periode waarin
overgeschakeld werd van particuliere productie van zuivelproducten naar zuivelindustrie bestrijkt de jaren 1900
tot 19107, dus het is door enkel naar literatuur te kijken moeilijk te zeggen of in de boerderij uit Varik in de
periode die gepresenteerd wordt nog thuis de melk verwerkt werd. Uit een interview met de heren A.P. van Lith
en P. Bregt, blijkt echter dat in Varik in deze periode alle melk op één plek verwerkt werd. Het is dus niet
onwaarschijnlijk dat de van Waardens, die een aanzienlijke hoeveelheid koeien hadden, het zware werk van het
verwerken van de melk ‘weggaf’. (Siemes, Hans. Boeren van toen. Reed Business Information, Doetinchem
2005, p. 49-51. Van Druenen, Peter. Een begeerlijk product. Melkunie Holland, Woerden 1991, p. 102.)
8 K.P.C. de Leeuw, Kleding in Nederland (Hilversum 1993), p. 95.
9 Deze zijn te vinden in het streekarchief Rivierenland, afdeling Geldermalsen.
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1910 voor de familie gewerkt heeft. Bovendien had het gezin zeven kinderen, de vier oudsten
waren dochters uit 1898, 1900, 1901 en 1902, en drie jongens uit 1905, 1907 en 1908. De
familie woonde tot 1938 in het huis, toen de weduwe van Johannes van Waarden, Geurtje,
met haar dochters naar het buurhuis verhuisde. Het is waarschijnlijk dat de dochters uit dit
gezin vanaf een bepaalde leeftijd hun moeder geholpen hebben in het huishouden. Echter, alle
zeven van Van Waardens kinderen zijn tot hun 12e naar de dorpsschool in Varik geweest, dus
het is zeker dat de dochters in dit huis in de jaren 1900 tot 1910 niet erg veel werk gedaan
hebben in het huis; ze zaten in deze periode allemaal op school. Daarentegen blijkt dat zelfs in
het midden van de twintigste eeuw in agrarische gezinnen het aantal meewerkende
gezinsleden nog hoog lag. Het is waarschijnlijk dat de vrouw met hulp van de meid en
wellicht de dochters zorgde voor het huishouden en de dagelijkse verzorging van de dieren.
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Plaggenhut
Thomas Rosenboom
In plaats van of naast het historische verhaal van de plaggenhut) kun je vertellen uit het boek van
Thomas Rosenboom, Publieke Werken (Querido 2000). Met dit boek won Rosenboom de Libris
Literatuur Prijs 2000. Via dit boek verbinden we de realiteit van de armoede van het leven in en om
plaggenhutten aan de literaire weerslag over veen, veenarbeiders en erfgoed van armoede.
Met betrekking tot de ‘echtheid’ van zijn verhaal: in zijn boek komen ook mythes voor, onder meer de
mythe van de rook uit de schoorsteen (zie p. 3), maar zijn boek is echt. Het is zijn roman naar
aanleiding van de ellende in plaggenhutten en veen.

Het aspect Rijk in Arm&Rijk
Thomas Rosenboom schrijft over de turfstekers vanuit het perspectief van de Amsterdamse
vioolbouwer Vedder en de Hoogeveense apotheker Anijs. In zijn roman speelt de tegenstelling
Arm&Rijk een grote rol.
Tekenaars, schilders en andere kunstenaars hebben vanaf het begin van de 19

de

eeuw belangstelling

gehad voor hutten en plaggenhutten in Drenthe en Oost-Groningen. Zij beelden het af omdat ze zich
afvroegen hoe je in zo’n hut kon leven, maar ook uit een hang naar het – in hun ogen – eenvoudige,
primitieve en ongerepte plattelandsleven (itt modernisering en industrialisatie).

In Oost-Groningen: hoogveen
i

Rond 1865 had Nederland 91.499 ha hoogveen en 366.064 ha laagveen. De hoogveengebieden
bevonden zich in Zuid-Groningen en Zuidoost-Drenthe en verder in stukken van West-Drenthe,
Friesland en Overijssel en een klein gebied in De Peel. Het hoogveen was in 1865 al voor de helft
afgegraven (‘vergraven’) en in de periode tot 1914 werd nog eens 57.863 ha verveend. De
hoogveengraverij was in Groningen in 1900 eigenlijk al over het hoogtepunt heen. Onstwedde vormde
een uitzondering op dit beeld.

Onstwedde
De plaggenhut in het Nederlands Openluchtmuseum is gemaakt naar voorbeeld van een exemplaar in
Onstwedde. Onstwedde is het oudste dorp in Westerwolde. Het dateert van 875. Het is in oorsprong
een esdorp met twee brinken. Nu hoort het tot de gemeente Stadskanaal. Turf werd in de gemeente
gewonnen tot in de eerste helft van de 20

ste

eeuw. Zie voor algemene informatie over de plaats ook:

http://www.noorderbreedte.nl/pdf/93208.pdf.
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Volgens de gegevens van Michiel Gerding schommelde het aantal ‘dagwerken’ in Onstwedde in de
turfwinning tot begin 20

ste

ii

eeuw tussen de 1100 en 1550. Een dagwerk is de hoeveelheid turf die een

turfploeg gemiddeld per dag kon steken en dat is weer ongeveer gelijk aan wat een ervaren vervener
per week kon steken. Het wordt doorgaans vastgesteld op 10.000 turven die gezamenlijk 9 ton wegen
iii

en 50m3 aan massa. In het begin van de 20

ste

eeuw vinden er een paar jaren plaats waarin de

turfwinning in Onstwedde extreem intensief plaatsvindt. Dan verdubbelen het aantal dagwerken naar
meer dan 3000 in de jaren 1906, 1907 en 1910. Dit betekent dus dat de turfwinning in Onstwedde
ste

begin 20

eeuw intensiever was dan in de 19

de

eeuw.

Hoogveen en laagveen
In de veenderij bestond een duidelijk verschil in lage verveningen en de hoogveengraverij. In de lage
venen baggerde men onder de waterspiegel, daarna mengde men met water tot ‘veenspecie’ die
verder bewerkt werd. In hoogveen werd vooral gestoken, maar vanaf 1839 werd hier ook veen uit de
onderste lagen gebaggerd. Eigenschappen, samenstelling en vorm van beide turfsoorten zorgden
voor prijsverschillen. Exploitatie, lonen, omstandigheden en ondernemingsvormen verschilden ook
iv

sterk.

Kapitalistisch
Op het hoogveen was al vroeg een kapitalistische bedrijfsvorm ontwikkeld. Kooplieden en adel waren
de

in de 17 eeuw met het vervenen van hoogveen gestart. De woeste gronden waren goedkoop en na
het vervenen bleef er vruchtbare grond over die voor een goede prijs kon worden verkocht.

v

Sociale laag van de veenarbeider
De plaats die de veenarbeider innam op de maatschappelijke ladder was heel laag. Omstreeks 1850
onderscheidde men (Jacques Giele en Geert-Jan van Oele) vier sociale lagen:
1. Een grote burgerij = ‘aanzienlijken’ en ‘gegoeden’
2. Een kleine burgerij = onder meer eigengeërfde boeren en grote pachtboeren
3. De arbeidende klasse = categorie werklieden en categorie arbeiders
4. Het ‘lompenproletariaat’

vi

Lonen en gezinsarbeid
De daglonen van de veenarbeiders uit de Friese Hoge Venen schommelden in de periode 1865-1914
tussen de 1,50 en 2,- gulden.

vii

Turfgraversgezinnen in de hoge venen in Appelscha verdienden omstreeks 1890 187,- per jaar (met
11 weken turfsteken, 6 weken wijkgraven en 23 weken land ontginnen en 12 weken werkeloosheid).
Zijn vrouw en kinderen brachten 150,- gulden op, waardoor het gezin zo’n 337,- tot zijn beschikking
had. Veenarbeid was (net als landarbeid) vaak gezinsarbeid. Soms werden vrouwen en kinderen
inderdaad apart uitbetaald, maar vaak ook niet. Dan was hun werk meegenomen in de overeenkomst
met de arbeider.

viii

Meer dan eens werd deelname van vrouwen en kinderen afgedwongen.
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ix

Gezinsarbeid was vaak ook noodzakelijk om te overleven. Nog in 1906 hunkerden veel ouders naar
het ouder worden van hun kinderen zodat ze iets zouden verdienen of werk uithanden zouden
x

nemen. Oppassen was een baantje dat kinderen vaak deden, of ook het bebouwen van een stukje
land met aardappels en groenten voor eigen gebruik.

xi

Kinderarbeid
Kinderen maakten lange werkdagen. ‘Kinderen van 10 jaar lagen soms de hele herfst op de knieën
aardappelen te rooien in de Groninger Veenkoloniën. Daarbij, maar ook bij het bietenrooien, het laden
en kruien van turf moesten zware korven worden getild. Hoewel zij het minder zware werk deden,
werkten veelen boven hun krachten met alle gevolgen van dien voor een lichaam in de groei.’

xii

Het verhaal over de rook uit de schoorsteen
Over de arbeidersnederzettingen op de Friese heide, de Feansterheide, beschreef een predikant in de
jaren 1840 de omstandigheden: ‘alleen het dak boven de beganen grond, een dak gedeeltelijk door
half verrot stroo, gedeeltelijk door plaggen en zoden, met allerlei onkruid begroeid, gevormd.’ […]
‘Plaggenhutten werden in één nacht gebouwd op onverdeelde gronden, grond van de veenbaas, van
de kerk of van anderen. […] De buren bouwden dat huis voor een nieuw stel en het was een
ongeschreven traditie dat wanneer de hut stond en rook uit de ‘schoorsteen’ kringelde voor dat de
eigenaar van de grond was verschenen, deze kon blijven staan.’

xiii

In de turfgraversdorpen weken de toestanden weinig af van die op de heide. Men graaft een gat in
een veld, bedekt dit met een ‘deksel’, voorzien van een opening die zowel venster, deur als
schoorsteen is. Aanvankelijk hadden turfmakers vaak woonbokken waarin ze alleen tijdens het
veenseizoen verbleven en die ze met de vervening meenamen. Toen het turfmaken een apart beroep
werd, gingen de turfmakers met hun gezin het hele jaar in de venen wonen. Als de bokken te slecht
waren geworden om nog te verplaatsen werden ze op het land gezet, betimmerd en als vaste
woningen gebruikt.
Een echte turfmakerswoning was meestal eigendom van een veenbaas: een halfsteensgeveltje op
een fundament van turf en met stro als dakbedekking. De vloer kon van steen of van leem zijn. In het
achterhuis en berging voorgereedschap en brandstof.
De bedsteden waren anderhalve meter hoog met slaapplaatsen in twee etages: onder voor de ouders
met ene kribje aan het voeteneinde, boven voor de kinderen.

xiv

Maar wat is arm? Je kon het nog slechter treffen. ‘Losse arbeiders werkten vaak ver van waar ze
woonden en verbleven dan tijdelijk in een trekkerstent. Deze keet was getimmerd van ruw hout.’ In het
midden een open vuur voor verwarming en koken. Licht en lucht kwamen door een deur en door een
gat in het dak. Aan de zijwanden waren houten bedsteekasten. Er was geen beddengoed. De
arbeiders hielden hun kleren aan en kropen tegen elkaar aan. In een hut van 5x5 m konden 10 tot 32
mannen leven.

xv
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Voedsel
Het eten van de turfmakers was zo schraal mogelijk: aardappels met wat saus of vet. Vlees was
nagenoeg onbekend, brood was duur, zelfs roggebrood werd voor hen onbetaalbaar. Aardappelen en
groenten kon men zelf verbouwen en met wat geluk kon men een geit of wat ander vee houden.

xvi

Ipv

aardappelen at men ook wel grauwe erwten, bruine bonen, meel- of gortpap en pannenkoeken.
Vaders werden ontzien want zij moesten het zware werk doen. Zij kregen ‘wel eens brei’. ‘De kinderen
mochten de pan uitlikken, dan wisten ze hoe het smaakte. Zij aten slechts aardappelen.’

xvii

Gedwongen winkelnering
Het verplicht inkopen doen in de winkel van de baas werd algemeen in de tweede helft van de
negentiende eeuw. ‘In de venen betekende de gedwongen winkelnering dat de arbeider verplicht was
al zijn inkopen, of een groot deel daarvan, te doen in de winkel van zijn veenbaas of bij een winkelier
van wie de veenbaas procenten kreeg. Die verplichting was zelden formeel vastgelegd en werd vaak
ontkend.’ Maar kocht je geen waren van je baas, dan kreeg je een jaar later geen werk.
Het gezin van de vaste veenarbeider was aan de veenbaas overgeleverd: de andere gezinsleden
waren niet vrij om eigen werk te zoeken, de woning was vaak van de veenbaas en er was gedwongen
winkelnering. Het loon werd vaak in winkelwaren uitbetaald. De arbeiders kregen geen loon in handen
en hadden geen regie over eigen inkomsten.
De baggelaars hadden itt de vaste arbeider meer vrijheid. Zij kregen vaak wel loon en voor hen gold
de gedwongen winkelnering meestal niet.

xviii

Prijsverschillen
Door gedwongen winkelnering kon het voorkomen dat de prijs van 5 ons koffie in 1888 zo’n 60 cent
bedroeg ipv de meer gebruikelijke 48 cent. Een liter raapolie kostte 40 cent ipv 28. Vijf ons blanke
suiker 35 cent ipv 23.

xix

Biografische informatie over de bewoners van de plaggenhut in Onstwedde

Foto: Fennechien Wiekens-Meering (1-10-1849 - 2-11-1938) met zoontje Lodewijk? en een onderwijzeres van de
school.
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“In het openluchtmuseum staat een plaggenhut uit Onstwedde. In deze plaggenhut heeft de overovergrootmoeder van ons [= van A. Ufkes] gewoond. Zij was de laatste bewoonster van deze hut. De
laatste jaren woonde ze overdag in haar hutje en sliep s’nachts bij haar dochter in huis. Haar naam is
Eneke Wiekens en op de foto staat ze samen met juffrouw de Groot en aan haar hand staat het
meisje Engeltje Roos. Ze staan voor de zij-ingang van de hut, waarbij het niet geheel duidelijk is, wat
er tussen de dames op de zijkant van de hut ligt. Het lijken wel kledingstukken. Kijkt u naar de
huidskleur van oma t.o.v. juffrouw de Groot, dan ziet u een donkere huidskleur. De kleur is
donkerbruin. Dit komt vanwege het feit, dat men zich toen waste met putwater (grondwater) vanuit een
venig gebied. De kleur trok volledig in de huid. Aan de hand van een leeftijdinschatting, dat het kleine
meisje op de foto ± 2 jaar zal zijn, afgezet tegenover de huidige leeftijd van 73 jaar moet deze foto ±
70 jaar oud zijn.

10

Ook Harry van Hooren is familie van Fennechien. “Mijn bedovergrootmoeder heette Annechien
Wiekens (1850-1943). Haar broer, Hindrik Wiekens (1849-1921) was getrouwd met Fennechien
Meering (1849-1938). Zij woonden in de plaggenhut, die nu in het openluchtmuseum staat. Mijn
moeder (geb.8-10-1926) ging als kind regelmatig bij deze tante op bezoek. Ze mochten niet
binnenkomen. Zij woonde samen met haar geit in de plaggenhut.”
Melding aan info@openluchtmuseum.nl dd 9 juni 2012
“Ik weet niet of de achternaam van de laatste bewoner van de plaggenhut bij het openluchtmuseum
verkeerd gespeld is, maar op de website www.wandeleninwesterwolde.nl staat de naam wel verkeerd
gespeld. Op de website van het openluchtmuseum ben ik geen naam tegengekomen. De juiste naam
is in ieder geval Fennechien Wiekens-Meering. Ik ben bezig met het uitzoeken van de stamboom van
mijn familie (het grootste deel van mijn voorouders komt uit de buurt van Onstwedde) en ik wist van
mijn moeder dat de plaggenhut van haar oudtante naar het openluchtmuseum was verplaatst. Daarom
heb ik uitgezocht waar zij in de stamboom thuis hoort. Over haarzelf heb ik verder niet zo veel
informatie, behalve dat zij eigenlijk niemand toeliet in haar plaggenhut en dat ze daar met haar geit
woonde. Zij heeft in totaal in ieder geval 3 kinderen gehad, waarvan er één kort na de geboorte is
gestorven, één is er 7 jaar geworden. Haar dochter Tjaaktje Wiekens heeft de zelfde voornaam als
mijn overgrootmoeder en mijn moeder. Zij is op 26 oktober 1882 geboren en op 7 juni 1902 getrouwd
met Jan Bruintjes. Ik heb wel meer informatie over de stamboom en ik ben zelf dus een rechtstreekse
afstammeling van haar zwager. Misschien is het goed om te controleren of jullie de naam goed in jullie
archief hebben staan en op het informatiebordje bij de plaggenhut. Binnenkort gaan wij een bezoek
brengen aan het openluchtmuseum en dan ben ik benieuwd wat er op het informatiebordje staat.”

Meer informatie over de oorspronkelijke bewoners van de plaggenhut via de familie valt niet te
verwachten. Het tijdgat is te groot geworden.

10

Info in Adlib. Bron: A. Ufkes, Steenstraat 99, 9646 BD Veendam, tel: 0598-633650, 06-51393323, E-mail

aufkes@hetnet.nl.
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Bronnen en verwijzingen

Documentaire
http://www.beeldengeluid.nl/media/464/nood-de-venen

Literatuur en broncommentaar
 Wil Casparie, Het veen. Natuurlijk en menselijk moeras (Assen 1980) – Over Drenthe. Mooie
informatie over vrouwenwerk, de ellende en armoede in de Drentse veengebieden in 19201940, foto’s van interieurs en exterieurs van plaggenhutten en turfketen, geschiedenis van
Opbouw Drenthe (1927), verbeteringen als gevolg van consultatiebureau’s, onderwijs,
bibliotheken enz.
 Johan Frieswijk, Om een beter leven. Land- en veenarbeiders in het noorden van Nederland
1850-1914 (Leeuwarden 1989)
 Derk Gort, Aan het veen verknocht. Geschiedenis van een veenarbeidersfamilie 1876-1922
(Groningen 1995) – Over de Ribben (omgeving Steenwijk) en De Krim. Het behandelt
laagveen, geen hoogveen. Wel mooie omschrijving en persoonlijke verhalen van arbeiders in
het veen.
 Sietse van der Hoek, Hopend op een vrijer Leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen (Den
Haag 1978) - 308(492.73)
 Sietse van der Hoek, Door den vreemd’ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een
veenkolonie (Groningen 1979) – 908(492.734.8)
 Sietse van der Hoek, Het bruine goud. Kroniek van de turfgravers in Nederland (Amsterdam:
Elsevier 1984) – 622.331 (492) – Leuk, algemeen boek over turfgravers. Oppassen met
informatie in dit boek als we het willen gebruiken voor Onstwedde. Het is niet automatisch
toepasbaar op de situatie in Oost-Groningen.
 Martin Jansen, ‘Plaggenhutten en schnaps’, in: Alledaagse Dingen jg 2 (Utrecht 1993) nr 2, 29. - Leuk artikel.
 Michiel Gerding, Ach Lieve Tijd, Tien eeuwen Drenthe, de Drenten en hun turf (deel 4) (Zwolle
1988)
 Michiel Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel tussen 1550 en 1950 (Wageningen 1995)
 H.E. Rookmaker, Woningtoestanden in Westerwolde (Groningen 1924)
 Thomas Rosenboom, Publieke Werken (Querido 2000) – Prachtig boek. Niet perse historisch
juist in alle details. Maar het is zijn verhaal, zijn reflectie op het leven in de venen.
 Loes van der Valk, Van pauperzorg tot bestaanszekerheid. Armenzorg in Nederland 19121965 (Amsterdam 1986)
 Douwe Veen, Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932) (Groningen 1988). Leuk boek,
egodocument, geeft een iets recenter beeld mbt het leven in de veenkolonieën als de periode
die Frieswijk beschrijft (1850-1914).
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Selectie centsprenten voor schooltje Lhee
PR.322
Gij, lieve Kind’ren kunt uit Duimpjes voorbeeld leeren, Dat
moet en overleg ’t gevaar kan overheeren No 97
J. Hendriksen, Rotterdam, 1797-1826
Jan Hendriksen was geboren in Doornmersiel in Ost-Friesland,
werd in 1781 lid van het Rotterdamse boekverkopersgilde en
doet in 1794 de poorterseed. Hij noemt zich drukker en
boekverkoper. Hij stelde een nieuw fonds samen, maar
behandelde wel traditionele onderwerpen van kinderprenten.
Klein duimpje was een nieuw verhaal in zijn tijd.
Op de prent is onder meer te zien hoe arm de ouders van klein
duimpje zijn (er is geen eten) en hoe een reus de broertjes en
zusjes van klein duimpje opeet.
Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden
van de 15de tot de 20ste eeuw (Antwerpen en Amsterdam 1962)

PR.1130
De Vertelling van Roodkapje
Erve H. Rynders, Amsterdam
1781-1831
In de 17de eeuw werd het volksverhaal van Roodkapje
opgetekend door Charles Perrault. Bij hem loopt het verhaal
slecht af: Roodkapje blijft opgevreten. En dat is ook te zien in
deze prent. In de versie van de Gebroeders Grimm (18121822) loopt het verhaal goed af. En zo is het ook bij ons meer
bekend.
Eigenlijk ging het verhaal veel meer om de waarschuwing ‘loop
niet met vreemde mannen mee’.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodkapje
Vergelijk ook Pater Moeskroen, Roodkapje, 1991
(www.patermoeskroen.nl)
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PR.01077
De schoone Slaapster. Eene vertelling van moeder de Gans –
Erve H. Rynders, Amsterdam, 1781-1831
Met de naam van een kind in inkt: Klaas Borsjes
Een sprookje dat werd opgetekend in de 17de eeuw en bekend
werd in de versie van Charles Perrault, een van de verhaaltjes
in De sprookjes van Moeder de Gans, 1667. De gebroeders
Grimm publiceerden het verhaal in 1812 onder de titel
Doornroosje; zoals we het nu ook kennen.
Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden
van de 15de tot de 20ste eeuw (Antwerpen en Amsterdam 1962)
278, 336-340
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doornroosje
http://www.meertens.knaw.nl
PR.18414 Dit is het Trouw-geval/ en wonderlyk Schouw spel/
Dat hier is af-gebeeld van Urbanus en Isabel – No. 142
Hendrik van der Putte, Amsterdam, 1761-1765
Het verhaal is een grove klucht. Nadat Urbanus en Isabel
trouwen krijgen ze al snel ruzie. Het was een bekend verhaal,
dat in de 18de eeuw ook aan de jeugd werd verteld (door middel
van kinderprenten). Soortgelijke verhalen zijn Jan Klaassen en
Katrijn, Jan de Wasser, enz.
Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden
van de 15de tot de 20ste eeuw (Antwerpen en Amsterdam 1962)
516.
Arie van den Berg, Hier komt Urbanus bij een hoer, Volk en

volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes
(Amsterdam 1993)
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PR 1170
Rynders, Erve de Weduwe H.
Hier kinderen leest ge in 't lang en breed, / Al wat Thyl
Ulenspiegel deed, // En, wilt gy 't zingen? zingt 't dan na;/ De
aloude wys van Pierlala. (No.45)
1781 – 1831
Thyl Uilenspiegel is vermoedelijk een middeleeuws en 16deeeuws verhaal over een deugniet die mensen voor de gek hield.
Er zijn talrijke varianten van bekend. In de loop van de tijd
werden de prenten steeds braver.
In Vlaanderen is het verhaal erg bekend in de versie van
Charles de Coster waarin Uilenspiegel tot een soort
verzetsheld tegen de Spaanse overheersers is geworden.
Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden
van de 15de tot de 20ste eeuw (Antwerpen en Amsterdam 1962)
487.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijl_Uilenspiegel
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Bierbrouwerij

Armeluisbier is scharbier (of scharrebier): dun bier. Ook wel dunbier, dunnebier of nabier
genoemd.
Dun bier is bier, dat men (vroeger) nog van het laatste filterproces gebrouwen werd.
Tijdens de laatste fase van het filtreren wordt spoelwater gebruikt om de laatste wort (de zgn
nawort) nog op te vangen. Hierin zitten minder suikers en daardoor zit er in het bier minder
smaak en alcohol.
Vervuild water veroorzaker van ziekten en epidemieën
In de middeleeuwen was er algemeen een groot tekort aan schoon drinkwater. In steden kwam
het drinkwater veelal uit de grachten die soms een open verbinding hadden met rivieren
waardoor er enigszins sprake was van zuivering. Maar de meeste grachten deden ook dienst
als open riool en menigeen loosde er zwaar verontreinigd water op. Veel ziekten en
epidemieën werden door dat water veroorzaakt.
Bier gezonden dan grachtenwater
Om die reden was het heel gebruikelijk om bier te drinken in plaats van vervuild
grachtenwater of ander minder schoon water. Dat dit water wel werd gebruikt voor het maken
van bier kon minder kwaad omdat het voor de bierbereiding gekookt werd. Bovendien zorgde
de hop, die bij het brouwen werd gebruikt, voor het doden van bacteriën en tevens was het
bier daardoor langer houdbaar. Door het gebruik van hop was het bier ook rijk aan vitamine B
en mede daardoor absoluut gezonder om te drinken dan het grachtenwater.
Veel bier en ook voor kinderen
De lange houdbaarheid was ook voor verre scheepsreizen van belang omdat aan boord van
schepen voornamelijk bier werd gedronken. Zo dronken middeleeuwers per jaar ongeveer 300
liter bier wat overigens minder alcohol bevatte dan het tegenwoordige bier. In de
middeleeuwen was het ook heel gewoon dat kinderen bier dronken. Voor hen werd het
zogenaamde scharrebier gebrouwen dat minder alcohol bezat.
Bier brouwen prima commerciële bedrijfstak
Voor het brouwen van die hoeveelheden bestonden zeer veel bierbrouwerijen. Ook werd op
kleine schaal door mensen zelf bier gebrouwen. Naast de talrijke brouwerijen en het
kleinschalig brouwen werd in de middeleeuwen vooral in kloosters en abdijen bier gemaakt.
Meestal werden daar twee soorten bier gebrouwen waarvan een versie met weinig alcohol
voor de nonnen en een zwaarder bier voor de paters en mannelijke gasten. Veel kloosters
verkochten het bier ook. Door al die activiteiten was in de late middeleeuwen bier brouwen
een goed lopende commerciële bedrijfstak.

.
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De opkomst van de aardappel

Tot ver in de 18de eeuw waren graanproducten het
basisvoedsel in de Nederlanden. Rogge, gerst, haver, spelt,
tarwe en boekweit werden verwerkt tot brood, pap, brij,
pannenkoeken, wafels en uiteraard tot bier, de volksdrank bij
uitstek.
Vlees was sinds het einde van de 17de eeuw een steeds
schaarser artikel geworden. Voornaamste oorzaken: de
veepest en een groeiende bevolking. In de 18de eeuw werden
de lagere standen noodgedwongen vegetariër en kreeg het
eten van vlees een statusfunctie.
Een mooi voorbeeld is Het wederzyds huwelyksbedrog,een
blijspel van Pieter Langendijk uit 1714. Hierin proberen een
verarmde edelman en een juffer elkaar aan de haak te slaan.
Beiden doen of ze puissant rijk zijn. Zo geeft de vrouw haar
meid zogenaamd opdracht haas, kalkoen, runderlende en
augurken te halen. In een verstolen terzijde mompelt deze wat er werkelijk op tafel zal
komen: runderpoot, karnemelkse pap en gort.
Tegen het einde van de 18de eeuw was het, door de veepest en de hoge graanprijzen, nog
slechter gesteld met het voedsel en het dagelijkse bier. Op dat moment begon de aardappel –
al vanaf circa 1600 bekend – aan zijn opmars. Aardappels werden aanvankelijk vooral
verbouwd op schrale grond door boeren die weinig te verliezen hadden. De hoge opbrengst
per hectare bleek voor hen een uitkomst, en zo verscheen de knol op het menu van de arme
boerenstand – om zich vandaaruit een weg te banen naar de lagere klasse in de steden. Bij de
elite raakte de aardappel pas na 1775 ingeburgerd.
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Sprookjesmenu bij de Armeluis pannenkoek, Poffertjeskraam

1.Vrouwtje van Stavoren
Stavoren is de oudste stad van Friesland. En vroeger was het de grootste en rijkste
stad van Friesland; een machtige koopmansstad, waar ook de Friese koningen
woonden.
Er woonde toen in Stavoren een rijke koopmansweduwe, die de kapitein van één van
haar schepen de opdracht gaf om het kostbaarste te halen dat hij kon vinden in het
buitenland. De kapitein deed tal van grote zeesteden aan, zag overal goed rond maar
vond niets dat naar zijn mening het kostbaarste ter wereld kon heten. Toen hij in
Dantzig kwam, ontdekte hij ergens in een pakhuis hele, héle mooie tarwe en hij zei
tot zichzelf: "Dit is de mooiste tarwe die ik ooit heb gezien!”. Hij laadde de tarwe in
zijn schip en voer naar huis terug in de vaste overtuiging dat hij inderdaad het
kostbaarste ter wereld in het ruim had. Maar de rijke weduwe was buiten zichzelf
van woede, toen zij had gehoord dat haar schip met een lading tarwe was
teruggekeerd.
'Aan welke kant van het schip is die tarwe ingeladen?' vroeg zij de kapitein. 'Aan
bakboordzijde', antwoordde de zeebonk. 'Welnu', gebood zij, 'stort het dan aan
stuurboordzijde in zee'. De kapitein deed wat hem bevolen was, terwijl de
koopmansvrouw aan de wal stond toe te zien of haar bevelen wel precies werden
uitgevoerd. Een oude man uit het volk, die vlak bij haar stond, greep deze
verkwisting zozeer aan, dat hij haar opgewonden toeriep: 'U zult voor Uw overmoed
gestraft worden! Er komt nog een tijd, dat U zult gaan bedelen!' Onverstoord draaide
zij zich om, nam een gouden ring van haar vinger, gooide deze vervolgens in de
golven en zei minachtend: 'Net zomin deze ring ooit uit de zee zal terugkeren, net
zomin zal ik tot de bedelstaf vervallen'.
Korte tijd later na die gedenkwaardige dag vond de dienstbode van de weduwe de
ring terug in de ingewanden van een schelvis, die zij voor het middagmaal
klaarmaakte. Zij liet de ring aan haar meesteres zien en deze schrok hevig, toen ze de
ring als de hare herkende. Enige dagen later bereikte haar het ontstellende bericht,
dat al haar schepen op de terugreis met man en muis waren vergaan...
Nooit meer kwam zij deze slag te boven. En zo kwam de voorspelling uit; de eens zo
rijke koopmansvrouw moest gaan bedelen... Daar waar de kostbare lading tarwe in
zee was gestort, verrees een zandbank, die nog steeds het Vrouwenzand wordt
genoemd. (Naar men zegt heeft op deze bank ooit een plant gegroeid, die halmen
voortbracht, die op korenaren leken, maar nooit heeft men korrels in de aren
gevonden.)
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2.Van de visser en zijn vrouw (Vrouwtje Timpe Tee/Piggelmee)
Een visser en zijn vrouw wonen in een po aan de zee. Op een dag vangt de visser een bot die
vertelt een betoverde prins te zijn. De bot vraagt de visser hem weer vrij te laten in ruil voor
een wens. De visser laat de vis vrij in het heldere water maar doet geen wens. Zijn vrouw
vindt dat hij best een hutje had kunnen wensen en stuurt hem terug. Hij gaat naar de zee en
roept de vis. Het water is groen en geel geworden. Als de vis komt, zegt de visser dat zijn
vrouw een wens heeft. Zij wil in een huisje wonen in plaats van een po. De wens wordt
vervuld en de visser komt terug in het huis dat compleet is ingericht.
Maar de vrouw is al snel niet meer tevreden. De vis kan ook wel een groot kasteel geven. De
visser vraagt het de vis en ziet dat de zee inmiddels paars, donkerblauw, grijs en
ondoorzichtig is geworden. De wens wordt vervuld. Op de plek van het kleine hutje staat een
groot kasteel dat luxe is ingericht. Er is ook een grote binnenplaats, een tuin en een park. Er
zijn vruchtbomen en veel dieren. De man is tevreden maar zijn vrouw moet het nog bezien.
De vrouw wil nu koningin worden en de hele dag worden bediend. Opnieuw gaat de man, met
grote tegenzin, naar de zee en ziet dat deze zwartgrijs is geworden. Het water stinkt
verschrikkelijk. Ook deze wens vervult de vis en als de man terugkomt is het kasteel nog
groter en zijn er vele dienaren. Nu wil de vrouw keizerin worden en als de man dit gaat
vragen aan de vis is de zee zwart en ondoorzichtig en rukwinden jagen de golven op. Als de
man terugkomt zijn er baronnen, graven en hertogen als dienaar aanwezig. Zijn vrouw draagt
een kroon en heeft een scepter en rijksappel in de hand.
Vervolgens eist de vrouw tot paus te worden gemaakt. De visser gaat naar zee en merkt dat
het weer is verslechterd. Een zware storm teistert de kust. Hij roept de vis en vertelt wat zijn
vrouw wil. Als hij terug naar huis gaat, ziet hij een grote kerk omringd door paleizen. Keizers
en koningen liggen op hun knieën voor zijn vrouw en de man zegt dat zijn vrouw nu eindelijk
tevreden moet zijn. Maar als de vrouw wakker wordt, wil ze God worden en de macht hebben
om zon en maan te laten verschijnen. De man smeekt haar tevreden te zijn als paus maar
wordt toch gedwongen opnieuw naar de zee te gaan. De vis zegt de man terug naar huis te
gaan. Zijn vrouw zit opnieuw in de po en ze zijn weer net zo arm als in het begin.
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3. Het sprookje van mannetje Piggelmee
Er was eens een visser, hij heette Piggelmee. Hij was erg arm en woonde met zijn vrouw, in
een omgekeerde pot. Toen hij eens een keer zat te vissen en zijn hengel ophaalde, zat er een
grote vis aan. De visser was blij en dacht dat hij wel een goede prijs voor zo’n grote vis op de
markt zou kunnen krijgen.
Maar de vis begon te praten: ‘Laat me leven visser, gooi me alsjeblieft terug in het water; ik
ben een betoverde prins!’ ‘Goed, hoor,’ zei de visser, een vis die kan praten wil ik wel terug
in het water gooien.’
Toen de visser thuiskwam vroeg zijn vrouw: ‘Heb je niks gevangen? ‘Nou’, zei de man,
‘vandaag ving ik een vis die zei dat hij een betoverde prins was. Toen heb ik hem laten
zwemmen.’
‘Heb je dan geen wens gedaan?’vroeg de vrouw. ‘Nee’, zei de man, ‘ik heb geen wensen’.
‘Nou’ zei de vrouw, ‘maar ik wel! In plaats van die omgekeerde pot, zou ik wel een echt
huisje willen hebben. Ga maar weer naar de zee, roep de vis en zeg dat we een huisje willen.’
De man was liever niet gegaan, maar hij liep terug naar de zee. De zee was helemaal groen en
geel toen hij er aan kwam. De visser riep:
Mannetje , mannetje Piggelmee,
Visje, visje in de zee
Mijn vrouwtje Ilsebil
Wil maar steeds wat ik niet wil.
De vis kwam aanzwemmen en vroeg: ‘Wat wil ze dan?’ ‘Ach, zei de man, ‘ze wil graag een
echt huis.’ ‘Ga maar terug’, zei de vis, ‘ze heeft het al’. Toen de man terugkwam stond er in
plaats van een omgekeerde pot een huisje. Samen met zijn vrouw ging hij naar binnen. Het
was erg gezellig ingericht met mooie spulletje en een mooi woon- en slaapkamertje en een
keuken met allemaal lekkere dingen om te eten. Achter het huisje was een klein tuintje met
kippen en eenden. Ze waren opeens niet arm meer!
Na twee weken zei de vrouw: ‘Ik vind ons huis toch een beetje klein. Ga terug naar de zee en
vraag de vis om een paleis.’ ‘Nee , vrouw ‘, zei de man, ‘ik wil niet weer iets vragen.
Misschien wordt de vis wel kwaad.’ Maar de vrouw stuurde hem toch naar de zee. De zee was
nu donkerblauw van kleur. Tegen zijn zin riep de visser:
Mannetje , mannetje Piggelmee,
Visje, visje in de zee
Mijn vrouwtje Ilsebil
Wil maar steeds wat ik niet wil.
‘Wat wil ze dan?’, vroeg de vis. ‘Ach’ zei de man, ‘nu wil ze een paleis’. ‘Ga maar terug. Ze
heeft het al’, zei de vis. Toen hij thuiskwam zag de man tot zijn verbazing een prachtig paleis.
Zijn vrouw stond op de brede trap en samen gingen ze naar binnen. Het was prachtig: de
vloeren waren van marmer, de meubels van goud en de lampen van kristal! Ze hadden stallen
met paarden en koeien en landerijen met graan. Ze waren nu echt rijk geworden!
De volgende ochtend werd de vrouw wakker, keek uit het raam en zei: ‘Man, ga naar de zee
en vraag de vis of ik koningin kan worden’. De man sputterde nog tegen, maar de vrouw
stuurde hem weg. Verdrietig liep de man naar de zee, die nu donkergrijs was, en riep de vis:
Mannetje , mannetje Piggelmee,
Visje, visje in de zee
Mijn vrouwtje Ilsebil
Wil maar steeds wat ik niet wil.
‘Wat wil ze nu dan?’, vroeg de vis. ‘Ach’ zei de man, ze wil koningin van het land worden.’
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‘Ga maar terug, ze is het al’, zei de vis. Toen de visser in het paleis aankwam, was dat nog
groter en mooier geworden. Zijn vrouw zat op een troon, had een gouden kroon op en er
waren overal hofdames en lakeien. Ze waren nu echt schatrijk!
Toen de vrouw de volgende ochtend wakker werd zag ze de zon opkomen. Ze riep: ‘Ik wil de
zon en de maan op laten komen, net als God’ en stuurde haar man weg om dat aan de vis te
vragen. ‘Ach vrouw’, zei de man, ‘dat kan ik toch niet vragen?’, maar ze schopte hem het
paleis uit. Buiten loeide een storm en toen de visser bij de pikzwarte wilde zee aankwam,
schreeuwde hij:
Mannetje , mannetje Piggelmee,
Visje, visje in de zee
Mijn vrouwtje Ilsebil
Wil maar steeds wat ik niet wil.
‘Nou, wat wil ze dan?’vroeg de vis. ‘Ach, ze wil God worden’, sprak de visser. ‘Ga maar
weer terug, ze zit weer in de omgekeerde pot’. En inderdaad. Toen de visser thuiskwam, was
het paleis verdwenen en stond de omgekeerde pot er weer. Ze wonen daar nu nog steeds, en
ze zijn nog steeds arm.

Bijna integraal uit boek; Spiegeltje, spiegeltje aan de wand (Lemniscaat)
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4. Het meisje met de zwavelstokjes
(Hans Christian Andersen uit 1845)
Het was afschuwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te worden. Het was ook de
laatste avond van het jaar, oudejaarsavond.
In die kou en in dat donker liep er op straat een arm, klein meisje, zonder muts en op blote
voeten, die rood en blauw zagen van de kou. In een oud schort had ze een heleboel
zwavelstokjes en één bosje hield ze in haar hand. Niemand had nog iets van haar gekocht, de
hele dag niet. Niemand had haar ook maar een stuivertje gegeven. De sneeuwvlokken vielen
in haar lange, blonde haar, ze had het koud en ze had honger. Het was oudejaarsavond, uit alle
ramen scheen licht naar buiten en het rook overal lekker naar gebraden gans.
In een hoekje tussen twee huizen, ging ze in elkaar gedoken zitten. Ze kreeg het nog kouder
maar naar huis durfde ze niet, want ze had geen zwavelstokjes verkocht. Haar vader zou boos
worden. Ze had bijna geen gevoel meer in haar handen van de kou. O, wat zou een
zwavelstokje lekker warm zijn! Zou ze er eentje uit het bosje durven trekken en het tegen de
muur afstrijken om haar handen te warmen?
Ze trok er een uit. "Ritsss..." Het gaf een warm, helder vlammetje, net een kaarsje, toen ze
haar handen eromheen hield. Een wonderlijk licht gaf het. Het meisje dacht dat ze voor een
grote, ijzeren kachel zat. Het vuur brandde zo heerlijk, het was zo lekker warm. Maar wat was
dat? Het meisje strekte haar voetjes al uit om die ook te warmen - toen ging de vlam uit, de
kachel verdween - en zij zat met een stompje van het afgebrande zwavelstokje in haar hand.
Ze stak er nog een aan. Het brandde, het gaf licht en waar het schijnsel op de muur viel, werd
die doorzichtig, net als een sluier. Ze keek zo de kamer in, waar de tafel gedekt was met een
spierwit tafelkleed. De gebraden gans stond heerlijk te dampen. En wat het aller-heerlijkst
was, de gans sprong van de schaal en waggelde met een vork en mes in zijn rug over de
grond. Hij kwam recht op het arme meisje af; toen ging het zwavelstokje uit en was alleen de
dichte, koude muur er nog.
Ze stak er nog een aan. Toen zat ze onder de mooiste kerstboom, er brandden wel duizend
kaarsjes aan de groene takken. Het meisje strekte haar beide handen uit - toen ging het
zwavelstokje uit, de vele kerstkaarsjes gingen de lucht in en veranderden in sterren, zag ze.
Eentje viel er en liet een lange streep van vuur achter aan de hemel.
Ze streek weer een zwavelstokje af tegen de muur, het gaf licht en in het schijnsel stond haar
oma, heel duidelijk, heel stralend, heel vriendelijk en lief. "Oma!" riep het meisje. "O, neem
me mee! Ik weet dat je weg bent, als het zwavelstokje uitgaat. Weg, net als de warme kachel,
de gebraden gans en die prachtige, grote kerstboom."
Haastig streek ze de rest van de zwavelstokjes uit het bosje af, want ze wilde oma vasthouden.
De zwavelstokjes gaven zoveel licht dat het klaarlichte dag leek. Oma had er nog nooit zo
mooi en zo groot uitgezien. Ze nam het kleine meisje op haar arm en ze vlogen, stralend en
blij, heel, heel hoog. Er was geen kou, geen honger, geen angst meer.

Maar in het hoekje bij het huis zat in de koude wintermorgen het kleine meisje met de rode
wangen, met een glimlach om haar mond doodgevroren op de laatste avond van het oude jaar.
In haar hand een bosje zwavelstokjes, dat bijna was opgebrand. Niemand wist wat voor moois
ze had gezien, hoe stralend ze met oma de vreugde van het nieuwe jaar was ingegaan.
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5. Sesam, Open U
(De gebroeders Grimm, ook bekend uit de 1001-nacht verhalen waar het verhaal van Ali Baba
en de 40 rovers ongeveer net zo gaat)
Er waren eens twee broers; de één was rijk, en de ander arm. Maar de rijke gaf aan de arme
broer niets, vaak had hij niet eens brood voor zijn vrouw en kinderen.
Eens reed hij met de kar door het bos; daar zag hij langs de weg een grote, kale berg, en
omdat hij die nog nooit gezien had, bleef hij erbij staan en keek er verbaasd naar. Terwijl hij
zo stond zag hij twaalf grote, wilde mannen aankomen; omdat hij geloofde dat het rovers
waren, reed hij de kar de struiken in en klom in een boom en wachtte wat er gebeuren zou.
Maar de twaalf mannen gingen voor de berg staan en riepen: "Berg Sesam, berg Sesam, open
u." Meteen ging de kale berg in ‘t midden uiteen, de twaalf gingen erin, en toen ze binnen
waren, sloot de berg zich. Na een poos ging de berg weer open, en de mannen kwamen naar
buiten en droegen een zware zak op hun rug, en toen ze allemaal weer in het volle daglicht
stonden, zeiden ze: "Sesam, Sesam, sluit u." Daar sloot de berg zich weer, en er was geen
ingang meer te zien, en de twaalf mannen gingen weg. Toen ze helemaal uit het gezicht
verdwenen waren, klom de arme man uit de boom, en was heel nieuwsgierig wat er wel voor
geheim in de berg verborgen zou zijn. Dus ging hij er zelf voor staan en sprak: "Sesam,
Sesam, open u." En de berg ging open. Hij ging naar binnen, en zag bergen met zilver en
goud, en stapels parels en edelstenen. De arme man wist niet, wat hij beginnen moest, en of
hij iets van die schatten nemen mocht; tenslotte vulde hij zijn zakken met geld, maar de parels
en edelstenen liet hij liggen. Toen hij er weer uitkwam, zei hij net zo: "Sesam, Sesam, sluit u."
En de berg sloot zich, en hij reed met de kar naar huis. Nu hoefde hij geen zorgen meer te
hebben, hij kon met zijn goud voor vrouw en kind genoeg brood kopen en nog wijn
bovendien; hij leefde vrolijk maar rustig, gaf geld aan de armen en deed aan iedereen wat
goeds.
Toen het geld op was, ging hij naar zijn broer, leende daar een schepel en haalde opnieuw
geld, maar van de grote schat aan parels en edelstenen raakte hij niets aan. Toen hij voor de
derde maal voorraad wilde halen, leende hij bij zijn broer weer een schepel. Maar de rijke was
allang jaloers op zijn en hij kon maar niet begrijpen, waar die rijkdom vandaan kwam en wat
zijn broer met de schepel moest doen. Zo bedacht hij een list en bestreek de bodem met lijm,
en toen hij de schepel terugkreeg, toen was er een goudstuk aan blijven hangen. Dadelijk ging
hij naar zijn broer en vroeg: "Wat heb je met die schepel gemeten?" "Koren en gerst," zei de
ander. Toen liet hij hem het goudstuk zien, en bedreigde hem, als hij niet de waarheid zei, dan
zou hij hem bij de rechter aanklagen. Nu vertelde hij alles. Maar nu liet de rijke dadelijk een
wagen inspannen, reed weg, wilde een beter gebruik maken van de gelegenheid en nog heel
wat andere schatten meebrengen. En toen hij voor de berg kwam, riep hij: "Sesam, Sesam,
open u!" De berg ging open en hij reed naar binnen met wagen en al. Daar lagen alle
rijkdommen en hij laadde edelstenen op, zoveel als hij maar dragen kon.
Nu wilde hij de vracht naar buiten rijden. Maar zijn hart en zintuigen waren zo vervuld van de
schatten, dat hij de naam van de berg vergeten was en riep: "Berg Simeli, Simeli, open u."
Maar dat was de naam niet, en de berg was dicht en bleef dicht. Toen werd hij bang, en hoe
langer hij nadacht, hoe meer z’n gedachten in de war raakten, en alle schatten konden hem
niet meer helpen, ‘s Avonds ging de berg open, de twaalf rovers kwamen erbinnen, en toen ze
hem zagen, begonnen ze te lachen en riepen: "Hebben we je daar eindelijk, jij slimme vogel!
Dacht je, dat we ‘t niet gemerkt hadden? Tweemaal ben je binnengekomen, maar we konden
je niet vangen, en de derde maal kom je er niet meer uit." Nu riep hij: "Dat was ik niet, dat
was mijn broer!" Maar hij mocht om zijn leven smeken en zeggen wat hij wilde, ze sloegen
hem zijn hoofd af.
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6. Hans en Grietje
Aan de rand van een groot bos woonde een arme houthakker met zijn vrouw en twee
kinderen. Het jongetje heette Hans en het meisje Grietje. Ze hadden maar heel weinig te eten
en op een dag, toen alles in het land heel duur was geworden, kon de houthakker ook niet
meer voor het dagelijkse brood zorgen. Toen hij ’s avonds in bed lag te piekeren en te woelen
van de zorgen, zuchtte hij eens diep en zei tegen zijn vrouw: ‘Wat moet er van ons
terechtkomen? Hoe kunnen we onze kinderen te eten geven als we zelf niks meer hebben?’
‘Weet je wat?’antwoordde zijn vrouw. ‘Morgenochtend gaan we heel vroeg met de kinderen
het bos in, heel diep. Daar maken we een vuur en geven ze allebei nog een stukje brood. Dan
gaan wij aan het werk en laten ze alleen achter. Ze kunnen de weg naar huis niet terugvinden
en wij zijn van ze af.
‘Nee, vrouw,’ zei de houthakker, ‘dat doe ik niet. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen
mijn kinderen in het bos achter te laten. Dan worden ze door de wilde dieren verscheurd.’ ‘O,
sukkel die je bent,’zei zij, ‘dan zullen we toch alle vier van de honger omkomen. Ga dan maar
vast onze kisten maken.’
Maar ze liet hem niet met rust, tot hij toegaf.
‘Mijn hart breekt van verdriet om die arme kinderen,’zei de houthakker.
De kinderen hadden van de honger ook niet in slaap kunnen komen en ze hadden alles
gehoord wat hun stiefmoeder tegen hun vader had gezegd. Grietje huilde bittere tranen en ei
tegen Hans: ‘Nu zijn we er geweest.’ ‘Stil, Grietje,’zei Hans, ‘wees maar niet bang, ik vind er
wel wat op.’ En toen hun ouders in slaap gevallen waren stond hij op, trok zijn kleren aan en
glipte door de voordeur naar buiten. De maan scheen helder en de witte kiezelsteentjes die
voor het huis lagen blonken in het licht. Hans bukte zich en stopte er zoveel in zijn
broekzakken als erin konden. Toen ging hij weer naar binnen en zei tegen Grietje: ‘Wees
gerust, zusje en ga maar lekker slapen. God zal ons niet verlaten. ’En hij ging weer in bed
liggen.
Nog voor de volgende ochtend de zon was opgegaan, kwam de vrouw binnen en wekte de
kinderen. ‘Sta op, luilakken. We gaan naar het bos om hout te halen.’ Ze gaf ze allebei een
stukje brood en zei: ‘Hier heb je wat te eten voor vanmiddag. Bewaar het goed, want verder
krijg je niks.’ Grietje stopte het brood in haar schortje, omdat Hans zijn zakken vol stenen
had. Toen gingen ze met z’n allen het bos in. Toen ze een eindje op weg waren stond Hans stil
en keek om naar het huis. Dat deed hij telkens weer, en zijn vader zei: ‘Hans, wat treuzel je
toch, loop eens een beetje door.’ ‘Ach vader,’ zei Hans, ‘ik kijk naar mijn witte katje, dat zit
boven op het dak en wil me vaarwel zeggen.’
‘Domkop,’ zei de vrouw, ‘dat is je katje niet, dat is de zon die op de schoorsteen schijnt.’
Maar Hans had niet naar het katje gekeken, hij had telkens een wit kiezelsteentje uit zijn zak
gehaald en op het pad gegooid.
Toen ze midden in het bos waren aangekomen zei hun vader: ‘Gaan jullie hout verzamelen,
kinderen. Dan zal ik een vuur maken, zodat jullie het niet zo koud hebben.’ En Hans en
Grietje verzamelden een hele berg takken. De takken werden aangestoken en toen het vuur
goed brandde zei de vrouw: ‘Gaan jullie maar lekker bij het vuur liggen om uit te rusten,
kinderen. Wij gaan in het bos hout hakken. Als we klaar zijn, komen we jullie halen.’
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Hans en Grietje zaten bij het vuur en toen het middag werd aten ze hun stukje brood op.
Omdat ze bijlslagen konden horen geloofden ze dat hun vader nog in de buurt was. Maar het
was de bijl niet, het was een dikke tak die hun vader aan een boom gebonden had en die tegen
de stam sloeg door de wind. Toen ze daar een hele tijd hadden gezeten, vielen hun ogen dicht
van vermoeidheid en ze vielen in een diepe slaap. Toen ze eindelijk wakker werden was het al
pikdonker. Grietje begon te huilen en zei: ‘Hoe moeten wij nu uit het bos komen?’ Maar Hans
troostte haar: ‘Wacht maar tot de maan opkomt, dan zullen we de weg wel vinden.’Zodra de
volle maan aan de hemel stond, pakte Hans zijn zusje bij de hand en gingen ze op weg, langs
de kiezelsteentjes die glansden in het maanlicht. Ze liepen de hele nacht door en bij het
aanbreken van de dag waren ze bij hun vaders huis. Ze klopten op de deur en toen hun
stiefmoeder opendeed en zag dat het Hans en Grietje waren, zei ze: ‘Stoute kinderen, jullie
hebben zo lang in het bos geslapen dat we dachten dat jullie nooit meer terug zouden komen.’
Maar hun vader was blij, want het had hem veel verdriet gedaan dat hij ze zo alleen
achtergelaten had.
Niet lang daarna was de nood weer aan de man en de kinderen hoorden ’s nachts hun
stiefmoeder tegen hun vader zeggen: ‘We hebben niets meer in de kast, alleen nog maar een
hals brood en dan is alles op. De kinderen moeten weg. We zullen ze nog dieper het bos in
brengen, zodat ze de weg terug echt niet meer kunnen vinden. Het moet, anders komen we
om.’ Haar man had het er moeilijk mee. Hij dacht: het zou beter zijn als je het laatste eten met
je kinderen deelt. Maar wat hij ook zei, zijn vrouw luisterde niet; ze schold hem uit en maakte
hem verwijten. Wie A zegt, moet ook B zeggen en omdat hij de eerste keer had toegegeven,
deed hij dat nu ook weer.
Maar de kinderen sliepen niet en ze hadden het gesprek gehoord. Toen de ouders sliepen
stond Hans op en wilde naar buiten gaan om net als de vorige keer kiezelsteentjes te rapen.
Maar hun stiefmoeder had de deur op slot gedaan en Hans kon niet naar buiten. Toch troostte
hij zijn zusje en zei: ‘Huil maar niet, Grietje. Ga nu lekker slapen, de lieve God zal ons wel
helpen.’ De volgende ochtend vroeg kwam de vrouw de kinderen wekken. Ze kregen een
stukje brood, dat nog kleiner was dan de vorige keer. Op weg naar het bos verkruimelde Hans
het in zijn zak. Hij stond telkens stil en gooide dan wat kruimeltjes op de grond. ‘Hans, wat
treuzel je toch,’ zei zijn vader.
‘Loop eens door.’ ‘Ik kijk naar mijn duifje. Dat zit op het dak en wil mij vaarwel zeggen,’
antwoordde Hans. ‘Sukkel,’ zei zijn stiefmoeder, ‘dat is je duifje niet. Dat is de zon die op de
schoorsteen schijnt.’ Maar Hans bleef kruimeltjes op het pad strooien.
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De vrouw bracht de kinderen o diep het bos in als ze van hun leven nog niet geweest waren.
Daar stookten ze een groot vuur en toen zei ze: ‘Blijf hier zitten kinderen. Als jullie moe
worden ga je maar een beetje slapen. Wij gaan hout hakken en als we vanavond klaar zijn
komen we jullie halen.’ Toen het middag was deelde Grietje haar stukje brood met Hans, die
zijn brood op het pad had gestrooid. Toen vielen ze in slaap en de avond viel, maar er kwam
niemand om de arme kinderen te halen. Toen het al heel donker was werden ze wakker. Hans
troostte zijn zusje en zei: ‘Wacht maar, Grietje, als de maan opkomt kunnen we de kruimeltjes
zien liggen die ik gestrooid heb. Zo vinden we de weg naar huis wel.’ De maan kwam op en
ze gingen op weg, maar ze zagen geen kruimeltjes. De vogels in het bos hadden ze allemaal
opgepikt.
Hans zei tegen Grietje: ‘We vinden de weg heus wel, ‘maar dat was niet waar. Ze liepen en ze
liepen, de hele nacht en de volgende dag, maar ze kwamen het bos niet uit. Ze hadden erge
honger, want ze hadden alleen maar een paar besjes gevonden die in het bos groeiden. Ze
werden zo moe, dat hun benen hen niet meer dragen konden. Ze gingen onder een boom
liggen en vielen in slaap.
De derde ochtend dat ze van huis waren brak aan. Hans en Grietje begonnen weer te lopen,
maar ze kwamen alleen maar dieper in het bos terecht. Als er niet snel hulp kwam zouden ze
omkomen. In de middag zagen ze een sneeuwwit vogeltje op een tak zitten. Het zong zo
mooi, dat ze stilstonden om ernaar te luisteren. Toen het lied uit was spreidde het vogeltje zijn
vleugels en vloog voor de kinderen uit. Ze liepen achter het diertje aan tot ze bij een huisje
kwamen.
Het vogeltje ging op het dak zitten. Toen de kinderen dichterbij kwamen, zagen ze dat het
huisje van brood gemaakt was, met dakpannen van peperkoek en ramen van suiker. ‘Laten we
ons buikje rond eten, Grietje,’ zei Hans.
‘Ik neem een stuk van het dak, eet jij maar van de ramen, die zijn lekker zoet.’ Hans stak zijn
hand uit en brak een stukje van het dak af om te proeven. Grietje ging bij een raam staan en
likte eraan. Opeens klonk er een stem uit het huisje:
Knibbel, knabbel, knuisje,
Wie knabbelt daar aan mijn huisje?
De kinderen antwoordden:
De wind, de wind,
dat hemelse kind.
Ze aten verder zonder zich te laten afschrikken. Het dak smaakte Hans zo goed, dat hij een
hele koek pakte en Grietje brak een flink stuk van het raam af, ging zitten en deed zich
tegoed. Plotseling ging de deur op en er kwam een stok oude vrouw die op een stok steunde
naar buiten. Hans en Grietje schrokken zo dat ze alles uit hun handen lieten vallen.
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De oude vrouw wiebelde met haar hoofd en zei: ‘Ach, lieve kinderen, hoe komen jullie hier?
Kom toch binnen en blijf bij mij, ik zal jullie geen kwaad doen.’
Ze nam de kinderen bij de hand en ging met ze het huisje binnen. Daar zette ze een heerlijke
maaltijd op tafel, melk en pannenkoeken met suiker, appel en noten. Daarna maakte ze twee
bedjes op met fris beddengoed en Hans en Grietje gingen liggen en dachten dat ze in de hemel
terechtgekomen waren.

Maar de oude vrouw deed alleen maar of ze vriendelijk was; in werkelijkheid was ze een boze
heks. Ze zat in haar huisje op kindertjes te wachten en ze had het huisje van peperkoek en
suikergoed gemaakt om ze te lokken. Zodra ze een kind in haar macht had, maakte ze het
dood, kookte het en at het op. Dan was het feest voor de heks. Heksen hebben rode ogen en
kunnen niet goed zien, maar ze hebben een hele fijne neus, net als dieren. Ze kunnen het
ruiken als er mensen in de buurt zijn. Toen Hans en Grietje bij haar huisje stonden had e
kwaadaardig gelachen en vol hoon gezegd: ‘Die heb ik te pakken, ze zullen me niet meer
ontsnappen.’
De volgende ochtend vroeg, voor Hans en Grietje wakker werden, stond ze al op. Toen ze de
kinderen daar zo lief zag slapen met hun ronde, rode wangen , mompelde ze voor zich heen:
‘Dat zal een lekker maaltje worden.’
Ze tilde Hans op met har knokige handen en droeg hem naar een schuurtje. Daarin sloot ze
hem op –hoe hard hij ook huilde, het hielp hem niets.
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Toen ging ze naar Grietje toe, schudde haar wakker en zei: ‘Opstaan, luilak, je moet water
halen en iets lekkers voor je broertje maken. Hij zit buiten in het schuurtje en moet flink
vetgemest worden. En als hij dik genoeg is, eet ik hem op. ‘Grietje begon te huilen, maar het
hielp niets, ze moest doen wat de heks zei.
Nu werd voor Hans het lekkerste eten gemaakt, maar Grietje kreeg alleen maar botjes. Elke
ochtend ging de oude heks naar het schuurtje en riep: ‘Hans, steek je vinger door de tralies,
dan kan ik voelen of je al dik genoeg wordt.’ Maar Hans stak een kipppenbotje naar buiten en
de oude vrouw zag dat niet met haar slechte ogen. Ze dacht dat het Hansjes vinger was en ze
verbaasde zich erover dat hij maar niet dikker werd. Toen er vier weken verstreken waren en
Hans nog altijd mager was, werd ze ongeduldig. Ze kon niet langer wachten. ‘Hee daar,
Grietje, ‘riep ze naar het meisje, ‘ga water halen; of Hans nu dik of mager is, ik ga hem
morgen slachten en opeten.’
Ach, wat moest het arme zusje huilen toen ze water ging halen. De tranen stroomden over
haar wangen. ‘Lieve God, help ons toch!’ riep ze uit. ‘De wilde dieren in het bos hadden ons
beter kunnen verscheuren, dan waren we tenminste samen gestorven.’ ‘Hou maar op met dat
gejammer, het helpt toch niets, ‘zei de oude heks.
De volgende ochtend moest Grietje vroeg opstaan, de ketel in de haard handen en het vuur
aansteken. ‘We gaan eerst bakken, ‘zei de heks. ‘Ik heb de oven al opgestookt en het deeg
gekneed.’ Ze duwde de arme Grietje naar buiten, naar de grote oven, waar de vlammen al
uitsloegen. ‘Kruip erin,’ zei de heks, ‘dan kun je voelen of de oven al warm genoeg is om het
brood erin te schuiven.’ Ze wilde de oven dichtdoen zodra Grietje erin gekropen was, zodat
het meisje gebakken werd. Daarna zou de heks haar ook opeten. Maar Grietje had in de gaten
wat de heks van plan was en ze zei: ‘Ik weet niet hoe ik erin moet kruipen.’ ‘Dom kind,’ zei
de heks, ‘de opening is groot genoeg, kijk maar. Zelfs ik kan erdoor.’ En ze boog zich
voorover en stak haar hoofd in de opening. Toen gaf Grietje haar zo’n harde duw dat de heks
de oven in duikelde. Grietje deed vliegensvlug de deur dicht en schoof de grendel ervoor.

Hu! De heks begon verschrikkelijk te schreeuwen, maar Grietje liep weg en liet de heks in de
vlammen omkomen. Grietje liep rechtstreeks naar Hans toe, maakte het schuurtje open en
riep: ‘Hans, we zijn gered, de heks is dood.’ Hans vloog naar buiten als een vogel uit een kooi
zodra het deurtje openging. Wat waren ze blij, ze omhelsden elkaar, dansten in het rond en
kusten elkaar telkens weer. En omdat ze nergens meer bang voor hoefden te zijn, gingen ze
het huisje binnen. Daar vonden ze in alle hoeken kisten met parels en edelstenen
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‘Die zijn nog beter dan kiezelstenen,’ zei Hans. Hij stopte zijn zakken vol. En Grietje zei: ’Ik
wil ook wat mee naar huis nemen,’ en vulde haar schortje ermee.
‘Maar nu moeten we gaan,’ zei Hans. ‘We moeten uit dit heksenbos proberen te komen.’
Toen ze een paar uren gelopen hadden, kwamen ze bij een groot meer. ‘Hier komen we nooit
over,’ zei Hans. ‘Ik zie nergens een brug.’ ‘Er is ook geen bootje,’ zei Grietje. ‘Maar daar
zwemt een witte eend. Als ik het haar lief vraag, helpt ze ons vast wel naar de overkant.’ En
ze riep:
Eendje, eendje,
wij zijn Hans en Grietje.
Er is nergens een bruggetje,
neem ons op je ruggetje.
De eend kwam naar ze toe en Hans ging op haar rug zitten. Hij vroeg zijn zusje bij hem te
komen zitten, maar Grietje zei: ‘Nee, dat is te zwaar voor het eendje. Ze moet ons na elkaar
overzetten.’ Dat deed het goede dier. Toen ze aan de overkant waren gekomen en een poosje
gelopen hadden, kwam het bos ze steeds bekender voor. Eindelijk zagen ze in de verte het
huis van hun vader.
Ze begonnen te hollen, stormden het huisje binnen en vlogen in hun vaders armen. De man
had geen gelukkig ogenblik meer gehad sinds hij de kinderen in het bos had achtergelaten.
Zijn vrouw was inmiddels gestorven. Toen schudde Grietje haar schortje leeg, zodat de parels
en de edelstenen in het rond vlogen en Hans haalde de ene handvol na de andere uit zijn
zakken. Nu waren alle zorgen voorbij en ze leefden blij en gelukkig verder.
Mijn sprookje is uit. Daar loopt een muis, wie hem vangt mag er een heel grote bontmuts van
maken.
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Wat is armoede?
Concepten van 19de eeuwse denkers over armoede
Literatuuronderzoek – Renate van de Weijer
Vraag
Welke noties en concepten m.b.t. armoede speelden er in de 19de eeuw op nationaal
niveau in Nederland? Wat is de 19de eeuwse begripsgeschiedenis van het concept
armoede? En wat was armoede in de praktijk?

Introductie
De wereld Arm&Rijk in de Blauwdruk bevat een aantal capita selecta m.b.t. de
economische geschiedenis van Nederland, op slimme manier opgebouwd aan de
hand van enkele Vensters van de Canon, namelijk Markt (middeleeuwen), Gouden
Eeuw, Immigratie, Energie, Industrialisatie en crisis, Wederopbouw.
Hierbij zijn de 19de eeuwse denkbeelden over Arm en Armoede niet zo sterk
vertegenwoordigd terwijl deze wel van belang zijn; in het algemeen en in relatie
tot presentaties in het NOM.
Een definitie van 19de-eeuwse armoede
Volgens tijdgenoten waren mensen in de periode tot 1850 arm wanneer ze niet in
hun primaire levensbehoeften (voedsel, huisvesting, kleding) konden voorzien.
Tijdgenoten verwezen daarbij vooral naar eigen gedrag: luiheid, verkwisting en
de wil van God.xx ‘Een huishouden heet ‘arm’ wanneer het geen hoofdgeld
respectievelijk personele of hoofdelijke omslag hoeft te betalen, terwijl
‘vermogenden’ de hele som en ‘onvermogenden’ een gedeelte van dat bedrag
opbrengen.’xxi
Het percentage armen zou in de 19de eeuw sterk stijgen. Tussen 1700 en 1850
schommelde het percentage ‘minvermogenden’ tussen 20 en 35%. In de
negentiende liep het aantal arme mensen op naar 66%. Deze piek werd bereikt in
1881, maar in feite duurde de golf van 59% of meer van 1861 tot 1900. Nederland
telde toen ongeveer 4 miljoen mensen, waarvan circa 2 miljoen hoorde tot de
arbeidende klasse en hiervan leefden ongeveer 500.000 van bedeling. Armoede is
dan een structureel verschijnsel.xxii
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Betekenis van arm en eerloos
Arm betekende deel uitmaken van de laagste stand in de Nederlandse samenleving.
Het algemene beeld – verwoord door Henk te Velde – omschrijft Nederland als een
standensamenleving in plaats van een klassenmaatschappij. Beroep en inkomen
waren belangrijk, maar daarnaast ook de plaats die de omgeving iemand toekende
op basis van sociale relaties, beroepsprestige, gedragspatroon, kleding,
partnerkeuze, scholing en vorming. De standenstructuur was vooral zichtbaar in de
steden. In een globale indeling hoorde ongeveer de helft van de Nederlandse
bevolking tot de armlastigen en losse of vaste werklieden, iets minder dan een kwart
tot de zelfstandige boeren, een gelijk deel tot de kleine burgerij van zelfstandige
ambachtslieden, winkeliers en ambtenaren. De overblijvende enkele percenten
vormde de groep hoge ambtenaren, academici, mensen met vrije beroepen, grote
ondernemers, bankiers, patriciërs en adel.xxiii De standsverschillen zouden nog tot
omstreeks 1900 als norm worden ervaren.
Er bestond een verschil tussen een arme en een arbeider met weinig loon.
Aangewezen zijn op bedeling was eerloos. Een arbeider met werk en net voldoende
verdienste om te leven was arm, maar geen arme. Bedeelden leefden volgens Auke
van der Woud op het uiterste minimumniveau want de bedeling had meestal de vorm
van wat brood, soep, wat brandstof of een deken.xxiv In de dagelijkse praktijk was de
grens tussen werkman en arme heel dun. Hun levensomstandigheden waren
ongeveer gelijk, ze woonden in dezelfde buurten en ziekte of een zware winter kon
voldoende zijn om tot bedeling te raken.
Overigens kon het ophouden van de hand eerloos zijn, soms deden mensen het
bewust. Volgens Frams Smits waren arbeiders in Amsterdam niet altijd zo
beschaamd voor bedeling. Hij constateert dat men ook wel een ‘theater van
respectabiliteit’ opvoerde en juist handig gebruik maakte van de mogelijkheden om
sociale zorg te ontvangen.xxv
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Eerste helft 19de eeuw: liberalisme en staathuishoudkundexxvi
Ondanks de laat 18de eeuwse credo’s van gelijkheid, vrijheid en broederschap
(Franse Revolutie) was er tot 1850 geen overheidsbeleid en geen particulier initiatief
dat specifiek op hulp aan en ‘verheffing’ van de arbeidersbevolking was gericht. De
liberale politicus en staathuishoudkundige (sociaal-economisch denker van de 19de
eeuw) G.K. van Hogendorp bestreed rond 1800 juist het idee van egalitarisme. Rijke
burgers dreigden in zijn tijd meer directe belasting te moeten gaan betalen dan
andere burgers. In Hogendorps visie was de arme man juist meer gebaat bij het
koesteren van rijke mensen zodat deze niet met al hun geld Nederland zouden
verlaten.xxvii In het algemeen was hij een voorstander van vrijhandel – vrij verkeer van
geld - en daarmee een volgeling van Adam Smith. Enigszins ter zijde maar niet
zonder betekenis: Van Hogendorp was een ‘deftige edelman van hoge geboorte’,
zoals vrijwel alle andere mensen (= uitsluitend mannen) die in de politiek zaten.
Een halve eeuw later werden zijn denkbeelden met instemming geciteerd en verder
ontwikkeld door staathuishoudkundige O. van Rees: ‘Voor de arme lieden schijnt
derhalve op de beste wijze gezorgd te worden, wanneer men de rijkdom herwaarts
lokt, beschermt en bevordert.’ Deze visie werd ook aangehangen door jhr mr J. De
Bosch Kemper. Zijn Geschiedkundig Onderzoek naar de Armoede in ons Vaderland,
hare oorzaken en de middelen die tot hare vermindering zouden kunnen worden
aangewend (Haarlem 1851) was een degelijk onderzoek naar de welstand van de
Nederlandse bevolking. In de woorden van Van der Woud gaat het hier zelfs om ‘de
eerste nauwgezette studie van de levensomstandigheden’ van arme Nederlanders.
De laagste klassen zouden geen belastingverlaging mogen krijgen omdat dit nadelig
op de arbeidersklasse zou uitwerken, want de hogere klassen zouden vervolgens
meer belasting moeten betalen. Zij zouden hun geld minder vrij kunnen besteden
terwijl een rijke en gul spenderende elite juist van nut zou zijn voor arbeiders. Het
bestedingspatroon van de gegoeden werd met andere woorden beschermd en in
stand gehouden. ‘De lagere standen moeten juist met hunne opbrengsten de
schatkist vullen, omdat zij het talrijkst zijn.’
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Ontginningstheorie en bevolkingsleer:
Omstreeks 1800 bestond er nauwelijks een middenstand, eigenlijk al sinds het begin
van het welvaartsprobleem tussen arm en rijk sinds de Franse Tijd. De verschillen
tussen Arm en Rijk waren dan ook enorm. De grenzen tussen de arbeiders met lage
lonen en de echte paupers (afhankelijk van weldadigheid) waren juist weer vloeiend.
Een misoogst of andere ramp was voldoende om werkloos of anderszins straatarm te
worden. Bij veel gezinnen konden ook strenge winters grote armoede veroorzaken.
De vele plaatselijke initiatieven om werkloosheid te bestrijden door werkverschaffing
werden niet als kansrijk gezien. Waren ‘tewerkgestelden krachtig en werklustig
genoeg’? ‘Welke arbeid was economisch zinvol’? Er waren discussies of
werkverschaffing moest leiden tot fraaie buitenplaatsen of tot ontgonnen en
vruchtbare gronden. In principe dacht men dat ontginning van hoger economisch nut
zou zijnxxviii maar in de praktijk zetten veel stadsbesturen hun armen in om de
middeleeuwse stadsmuren en –wallen tot parken en heuvels en tuinen te
veranderen.
Ook in de bevolkingsleer –wetenschapsbeoefening mbt kwaliteit en kwantiteit van de
bevolking – gold in de eerste helft van de 19de eeuw het primaat van economische
vooruitgang, juist ook omdat men zich geconfronteerd zag met stagnatie. T.R.
Malthus (1798) onderzocht de plaats van armoede en gebrek in de samenleving, die
veroorzaakt zouden worden door bevolkingsgroei die bovenmatig was in vergelijking
met de bestaansmiddelen.xxix In Malthus visie zou uitbreiding van bestaansmiddelen
het probleem niet oplossen maar versterken omdat de bevolking zou meegroeien,
dus ook in de onderste maatschappelijke laag van armen, bedelaars, misdadigers
enz. Mr W.C. Mees (1844) beschouwde honger en misdaad als een
stagnatieverschijnsel. Armoede diende je te bestrijden door bevolkingsgroei te
beperken en emigratie te bevorderen.xxx
De theorieën van Malthus en anderen waren voor veel bestuurders weinig
aantrekkelijk, juist omdat ze uitgingen van stagnerende bevolkingsaantallen. In het
algemeen was men voorstander van traditionele werkverschaffing in ‘armenfabrieken’, zoals het ontginningsproject Frederiksoord van de Maatschappij van
Weldadigheid. Dit diende om stadsproletariaat tot keuterboertjes om te vormen.
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Omstreeks 1850 konden staatshuishoudkunde en bevolkingsleer geen (theoretische)
antwoorden meer geven op grote sociale vraagstukken zoals dat van de armoede.
Op dat moment greep men terug naar de theologische zekerheid van ‘volmaakte
orde van de wereld’. De Bosch Kemper beschouwde het Nederlands pauperisme als
iets dat hoorde bij Gods ordening in de schepping. Nadat hij in wetenschappelijke
theorieën geen antwoord vond, vestigde hij zijn hoop op God. ‘Bij alle geloovigen aan
een alwijs Wereldbestuur staat de verwachting vast, dat God, bij meerdere
eenswillendheid met Hem, grootere welvaart op aarde geven zal.’
Tweede helft 19de eeuw
Omstreeks 1850 zou Nederland in veel opzichten veranderen en ook met betrekking
tot armoede ontstonden nieuwe inzichten. Van der Woud beschrijft in zijn boek
‘Koninkrijk vol sloppen’ allerlei facetten van armoede, onderzoek en
armoedebestrijding. De eerste initiatieven om armoede te onderzoeken en in kaart te
brengen werden op gang gezet door de Zeeuwse Maatschappij tot bevordering van
Landbouw en Veeteelt (1848) en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Deze publiceerde in 1851 het boek van J. De Bosch Kemper die vooral
belangstelling had voor de economische kant, niet voor de sociale aspecten.
Ook publiceerde een commissie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1847)
een onderzoek naar de leefomstandigheden van armen (1854).xxxi Dit bracht
erbarmelijke levensomstandigheden aan het licht en leidde tot bezorgdheid dat
psychische en sociale effecten ervan schadelijk zouden zijn voor de hele
maatschappij.xxxii Enkele citaten:
“Helaas! De holen der menschen – en anders mogen wij de woningen van velen uit
den min gegoeden stand niet heeten – staan niet zelden achter bij de plaatsen, die
ten verblijve voor vele dieren zijn afgezonderd: de eerste vereischten voor leven en
gezondheid ontbreken; alles schijnt er op aangelegd om het zedelijk leven, hetwelk in
die holen wordt geleid, op den dierlijken voet te handhaven, en zoo doende staan die
holen als onuitputtelijke bronnen van verderf, alle verstandelijke, vooral alle zedelijke
ontwikkeling tegen en belemmeren den voortgang van eene gewigtige klasse der
maatschappij. Of hoe zal de werkman, die in een hol vol rook en vuilnis, onder de
bewegingen van zijn kroost, de uren zijner rust moeten slijten, op zulk eene plaats
lust bekomen, om er die uren door te brengen? Hij verwijdert zich en bezoekt die
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plaatsen, welke hem, bij slecht gezelschap, den jenever aanbieden, om hem en de
zijnen nog meer ongeluk te bereiden.” […]
“Die woningen zijn meestal opeengehoopt langs smalle grachten, waaruit des
zomers ongezonde en walgelijke uitwasemingen oprijzen, of langs naauwe, morsige
straten en in steegjes of gangen, die soms nog geene el breedte hebben […]. De
woningen bestaan in vochtige kelders, bekrompen zolders, of slechte vertrekken, op
naauwe steile trappen uitkomende, met rookende schoorsteenen, slecht sluitende
deuren, soms half beglaasde ramen; waarvan de muren zeldzaam gewit en de
houtwerken bijna nimmer geschilderd worden; waaraan geene herstellingen worden
gedaan dan alleen zooveel noodig is om de gebouwen voor algeheelen ondergang te
bewaren. Men kan in één woord zeggen dat in het algemeen, en behoudens enkele
uitzonderingen, die woningen ongeschikt voor het bedrijf van menschen zijn.”

De Armenwet van 1854 beschouwde kerkelijke en particuliere armenzorg als de
aangewezen instantie waar men voor hulp kon aankloppen. Er kwamen grote
netwerken van hulpverlenende instantie tot stand, geleid door bemiddelde en
betroffen burgers. De zorg van deze verenigingen ging gepaard met veel sociale
controle. Effectief in het bestrijden van armoede was deze armenzorg niet.xxxiii
In de nationale politiek waren er in de tweede helft van de 19 de eeuw nog steeds
voorstanders van het beperken van de bevolkingsgroei als middel om armoede te
bestrijden. De staatsman Samuel van Houten (1837-1930) was de ‘vader’ van het
‘Kinderwetje’ waarmee in 1875 kinderarbeid werd verboden (met uitzondering van de
agrarische sector). Van Houten meende – in navolging van Malthus in de eerste helft
van de 19de eeuw - dat de beteugeling van de bevolkingsgroei een cruciale
voorwaarde voor sociale vooruitgang was. Daartoe moest de kennis over
anticonceptie op grote schaal worden verspreid. Toen in 1881 de NieuwMalthusiaansche Bond werd opgericht aanvaardde hij het erelidmaatschap. Hij was
er van overtuigd dat de beperking van het kindertal het 'proletariaat' op den duur zou
doen 'uitsterven'. Er zouden dan uitsluitend zelfstandige, produktieve en goed
onderlegde werklieden overblijven.
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Eveneens op nationaal niveau speelden in de tweede helft van de 19de eeuw twee
belangrijke onderzoeken naar de ‘sociale quaestie’ zoals het vraagstuk van armoede,
verpaupering en rechtsongelijkheid werd genoemd. De arbeidsenquête van 1887
‘naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen’ bracht de ellendige
levensomstandigheden van werknemers aan het licht en tegelijkertijd het cynisme
van ondernemers en fabrikanten. De woningtelling van 1899 toonde eveneens dat
welvaart en welzijn ongelijk waren verdeeld. Een kwart van de woningen bestond uit
eenkamerwoningen. De tegenstellingen tussen Arm en Rijk bleken in Nederland
groter te zijn dan in de omringende landen.
Aan het einde van de 19de eeuw was het probleem voor iedereen helder, maar er
was geen consensus over de richting van de oplossing. Conservatieven en liberalen
hadden weinig animo voor ‘staatsinmenging’. Men probeerde het probleem op te
lossen door particulier initiatief, namelijk caritas. Maar het politieke veld raakte
verdeeld door het ontstaan van nieuwe partijen die eigen ideologische en
levensbeschouwelijke stellingen verdedigden. Domela Nieuwenhuis en andere
socialisten (SDAP 1894) vonden dat het roer om moest en dat de staat moest
ingrijpen.xxxiv Zij stonden in dit standpunt alleen, tegenover zowel liberalen (ook meer
radicale liberalen) als confessionelen. Zowel protestanten als katholieken
beschouwden het socialisme als goddeloos en materialistisch en daardoor vonden
ze elkaar in een gemeenschappelijk standpunten (evenals in de ‘schoolstrijd’). De
katholieken richten zich op de encycliek Rerum Novarum (1891) van Paus Leo XIII:
armoede moest opgevangen worden door inspanning van kerk, overheid en
belanghebbenden (‘sociale partners’). Het leidde tot corporatisme: per deelgebied
van de economie zouden corporaties worden opgezet waarin zowel werknemers als
werkgevers zitting hadden. Het systeem leek op de gilden in de Middeleeuwen.
In 1887 was Aletta Jacobs – de eerste afgestudeerde vrouwelijke Nederlandse
huisarts in Nederland -de gids van Helena Mercier door de Jordaan. Mercier zette
zich in voor de lotsverbetering van armen door over hen te publiceren: ‘Het is vooral
op een eersten tocht door de onderwereld onzer steden, dat het ondraaglijke van den
toestand zich aan u opdringt.’xxxv Zij noemde de arbeidersbuurten de onderwereld en
constateerde dat duizenden vaders en moeders ‘niet bij machte zijn hun kroost het
minimumvoedsel te verstrekken dat tot gezonde instandhouding van het menselijk
lichaam wordt vereischt’. In de tweede helft van de 19de eeuw waren kinderen die
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leden aan hongeroedeem een betrekkelijk normaal verschijnsel in de steden.xxxvi Het
gebrek aan voedsel was enorm.
“dat op mesthoopen weggeworpene, rottende fruiten, o.a. China’s appelen, door het
schamele gedeelte der ingezetenen, met name door arme kinderen nog zijn
opgezocht en gegeten. Wat slechts den schijn van eetbaar heeft, wordt helaas! Door
behoefte of snoepzucht nog door onze nooddruftige natuurgenooten genuttigd en
soms in zoo walgelijke vorm, dat een dier zich daarvan onthouden zou. Kaas, die in
den letterlijken zin des woords, eene verpestenden stank verspreidt, vindt zelfs
koopers en verbruikers.”
Enkele 20ste eeuwse concepten mbt 19de eeuwse armoede
Vanaf het midden van de 19de eeuw nam de bevolking op het platteland (zoals in
Kempenland) toe doordat vrouwen op jongere leeftijd huwden en doordat ze meer
kinderen kregen. Beide veranderingen brachten te weeg dat de verhouding tussen
bevolking en bestaansmiddelen ernstig verstoord werd.xxxvii Er ontstond armoede.
Deze werd versterkt in de agrarische crisis van de jaren 1870 en 1880.
In kleine steden zoals Tilburg en Woensel uitte de armoede zich in gebrekkige
waterafvoer, slecht drinkwater, weinig licht en lucht in de huizen, ‘onzindelijke
privaten’ en grote vochtigheid. Er was hoge woningnood. Pandjesbazen waren niet
zelden winkeliers die hun huurders verplichtten om bij hen inkopen te doen.xxxviii
Tilburg was omstreeks 1900 een van de snelst groeiende steden in Nederland. De
textielindustrie was van groot belang. De fabrikanten beknibbelden op de lonen
omdat ze wisten dat vrijwel alle arbeiders en thuiswevers een stuk land achter het
huis hadden: 40 meter was heel normaal en voldoende voor een flinke moestuin en
een varken en/of geit. In tegenstelling tot de nationale ontwikkelingen bleven
arbeidersgezinnen in Tilburg in de vorm van extended family (gezinnen met inwoning
van familieleden) tot in het begin van de 20ste eeuw een normaal patroon.
Kinderarbeid in de textielfabrieken en vooral bij de wevers thuis kwam ook veel voor.
Ondanks de Kinderwet van 1875 werd in de textiel regelmatig gebruik gemaakt van
kinderhanden.
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In het algemeen heerste er geen hongersnood. Wel was de zuigelingensterfte
omstreeks 1910 erg hoog. Moeders gaven hun zuigelingen nauwelijks de borst,
mede uit schaamte. De succesvolle normering van het dagelijks leven door
geestelijken had ertoe geleid dat er een taboe rustte op lichamelijkheid. Moeders
gaven de voorkeur aan flesvoeding maar drinkwater en melk bevatten vaak
verontreinigingen en waren slecht van kwaliteit, ook al omdat de waterput zich vaak
vlak naast het privaat bevond. De rituelen waarmee men in de stad Tilburg overleden
zuigelingen omringde waren ongeveer gelijk aan het platteland in de regio Tilburg,
Eindhoven, Den Bosch. De kleintjes werden in kistjes gelegd, buurkinderen mochten
komen ‘pelen’ (met bloempjes versieren) en er werd een busselke (een ander woord
is webke) bij de voordeur geplaatst als teken dat er een overleden kind in huis was
opgebaard. Vaak liet men als herinnering een postmortem portret maken.xxxix
Vincent Sleebe constateerde dat de arbeiders in Noord-Groningen aan het einde van
de 19de eeuw in feite gevangen zaten in levenspatronen die ze nauwelijks konden
doorbreken. Hetzelfde gold voor afgelegen gehuchten in de Drentse veengebieden.
Sleebe omschrijft het als ‘een niemandsland waar de autoriteiten nauwelijks durfden
te komen en waar het ruw aan toe ging.’ Het gehucht Skieding bestond bijvoorbeeld
uit een verzameling plaggenhutten waar veldwachters, dokters of schoolmeesters
zich zelden lieten zien’. Sommige heidedorpen werden berucht om heersende
normen, waarden en gedrag van de bewoners. Er was sprake van een culture of
poverty: er ontstonden submilieus waar armoede van generatie op generatie werd
doorgegeven. Kinderen van mensen in maatschappelijke achterstand hadden veel
kans om als volwassene ook in achterstand terecht te komen.xl
Een concept dat eveneens heeft geleid tot een nieuwe blik op armoede en dagelijks
gedrag is het idee van burgerlijk beschavingsoffensief.xli Volksopvoeding via
onderwijs nam in Nederland een aanvang na de oprichting van de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen (1784). Via onderwijs kwamen nieuwe waarden met betrekking
tot modern burgerschap ook bij arbeiderskinderen. ‘Het Nut’ gaf onder meer
verantwoorde kinderprenten en ander goedkoop drukwerk uit zodat kinderen betere
verhalen tot zich konden nemen dan de oude achttiende-eeuwse volksverhalen en
sprookjes vol gruwelijke en andere details die in de negentiende eeuw niet meer
geschikt leken voor kinderen. Terwijl ze in de achttiende eeuw dezelfde ‘stof’ lazen
als volwassenen, kwam in de 19de eeuw het genre op van speciale literatuur voor
kinderen.xlii
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De 19de eeuwse armoede speelt soms sterk door in beeldvorming in de 20ste eeuw.
In Drenthe ging het idee van armoede een eigen leven leiden, onder meer door de
televisieserie Bartje (1972-1973). Historisch onderzoek naar de realiteit van de 19de
eeuwse armoede werd niet erg op prijs gesteld. Omstreeks 2000 speelde een heftige
discussie over de vraag hoe arm de veenarbeiders nu werkelijk waren. Pijnpunt
betrof vooral de vraag of Drentse veenarbeiders echt wel armer waren dan andere
veenarbeiders in Nederland. xliii Dat voorstanders van het armoede-idee Friese of
Groningse voorvallen aanhaalden om Drentse armoede te illustreren wilden ze
eigenlijk niet weten. In 2000 maakte de 19de eeuwse armoede nog steeds deel uit
van de Drentse identiteit.

Modernisering
Van den Brink constateert met betrekking tot Woensel dat de lokale politiek het
voortouw nam in de modernisering in de 19de eeuw. Mentaal-culturele ontwikkelingen
volgden en de economie sloot aan. Hij (en ook mensen zoals Knippenberg en De
Pater) constateerden dat de eenwording van Nederland met name in de 19 de eeuw
heeft plaatsgevonden. Het leidde onder meer tot het socialiseren van belastingdruk,
participatie van alle burgers in politiek (medezeggenschap in de vorm van kiesrecht).
In cultureel opzicht speelden waarden zoals eer en aanzien een rol, en rituele
vormen van communicatie, maar vanaf het begin van de 19 de eeuw groeide de
invloed van kerkgenootschappen en andere socialiserende instellingen op het
gedrag van mensen. Dit werd ook bewust door de overheid gestimuleerd.xliv
In economisch opzicht vond er met name in de tweede helft van de 19de eeuw
proletarisering plaats (door afname van gezinsbedrijven), een sterke bevolkingsgroei,
commercialisering en industrialisatie. Een interessante observatie van Van den Brink
hierbij is dat deze ontwikkelingen ongelijktijdig, in verschillende tempo’s en met
verschillende intensiteit verliepen. Diverse vormen van oproer van ‘proletariaat’
kunnen gezien worden als een clash tussen politieke ontwikkeling en rituelen en
mentaliteit van het platteland.xlv Of misschien ook van een bepaalde sociale laag
want voor het Jordaanoproer in Amsterdam gold immers hetzelfde. Van den Brink
plaatst het schijnbaar ouderwetse gedrag van het proletariaat in een dynamisch
perspectief. Ook Anton Schuurman pleit ervoor om plattelandsbewoners in het licht
van de modernisering van Nederland niet te reduceren tot passieve actoren. Hij toont
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aan hoezeer samenlevingen – lokaal en glokaal - permanent veranderen waarbij
periodes van versnelling en vertragingen zijn te constateren.xlvi
Armoede in 19de-eeuwse literatuur en kunst
In beeldvorming en reflectie op armoede speelden de kunsten een grote rol.
Armoede werd in de letterkunde aan de kaak gesteld door schrijvers van realistische
novellen en romans aan het einde van de jaren 1830. Kneppelhout beschrijft expliciet
de verdorvenheden van de stad, het vermaak van 19 de eeuwse studenten dat
verweven is met marginaal stedelijk bestaan. Marita Mathijssen citeert het werk van
J.J. Cremer als belangrijkste voorbeeld van zedenschets van verschillende
burgermanskringen in zijn tijd. Cremer confronteert de lezer met de maatschappij en
roept op tot actie. Hij verwijt de lezer ‘niet te houden van akelige taferelen’ en roept
een beeld op van arme fabriekskinderen:
‘Een hoofd, een gans hoofd is zij kleiner dan uw dochtertje, dat in dit uur gezond, ja
met rozen op de wangen op het zachte kussen te dromen ligt en zo oud als zij. Gij
schrikt terug bij het beschouwen van dat voos en flets gezichtje met die wijde mond
en die onnatuurlijk glinsterende oogjes.’ Cremer verwijt zijn lezers dat ze kinderarbeid
gedogen.xlvii
Bewogen schrijvers en journalisten die de armoede in de Jordaan omstreeks 1900
aan de kaak stelden, stonden in een lange 19de-eeuwse traditie. Mercier kwam al aan
de orde. Journalist Louis Hermans beschreef de armoede in de Amsterdamse
Jordaan in een rapport nadat hij de krottenwijken had bezocht: ‘Hij mocht eigenlijk
niet werken, […] ten einde niet meer in te storten. Maar een mensch moet toch eten!
Dus maar weer werken met verergering van de kwaal in het vooruitzicht’. ‘De
kinderen, die school gaan, gingen heden zonder eten. De inkomsten van dit gezin
zijn geen 50 cent per dag.’ […] ‘Het aantal sloppen, holen en gangen, volgepropt met
onbewoonbare krotten, die evenwel toch bewoond worden, is in het stadsgedeelte
dat Jordaan heet, eenvoudig verbazend. In sommige Jordaanstraten treft men om de
10 huizen een slop aan of een snijding tusschen de huizen, van eenige meters
lengte, met aan het eind een paar bouwvallige huisjes. Dikwerf loopt met den ingang
van het slop voorbij, zonder het te zien en bemerkt met het alleen door de
verspringing der huisnummers; dan is de ingang of onder een stoep van eenige
treden hoog of in een poortje, zoo laag, dat er eenige routine voor noodig is, om te
weten, dat daarachter menschen wonen.’xlviii
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Jet Blokhuis heeft in haar onderzoek in opdracht van het Openluchtmuseum het
beeld over de Jordaan bij romanschrijvers, journalisten, liedcultuur en revue uitvoerig
onderzocht.xlix
Schilders ontdekten de armoede op het platteland een stuk later. In het laatste kwart
van de 19de eeuw wilden stedelingen in het algemeen het werken in de stad
combineren met buiten wonen, een wens die mogelijk werd door nieuwe vormen van
vervoer. Het Gooi en de duinen bij Aerdenhout werden het belangrijkste
forensengebied voor mensen uit Amsterdam. Jozef Israëls was een van de eersten.
Ad de Jong beschrijft hoe de kunstenaar in 1874 toen Hilversum per trein bereikbaar
werd naar Laren trok. Hij en zijn volgelingen (Haagse School) voelden zich
aangetrokken door het landschap en interieurs van oude boerderijen en zochten de
meest arme omstandigheden op in de overtuiging dat een kunstenaar ‘de bedelaar
niet om zijn armoede maar om zijn rijkdom schilderde’. Dit is dan op te vatten als de
weelde van het ongerepte, paradijselijke platteland. Frederik van Eeden
constateerde dat de arme plattelandsbevolking de kunstenaars al snel begreep: ‘En
als de schilders komen, weten ze [de autochtone bevolking] het al en zoeken ze hun
vuilste plunje uit.’l
Ook Vincent van Gogh zou het arme platteland in beeld brengen. Meest beroemd
zijn de Aardappeleters. Het is een beeld dat raakt. Is het een juist beeld? Van Gogh
toont de laatste maaltijd van de dag waarbij de koekenpan met opgebakken
aardappels op tafel staat. In het Meertens-Instituut waar veel onderzoek plaatsvindt
naar het dagelijks leven in Nederland is door Jozien Jobse vastgesteld dat boeren en
landarbeiders rond 1900 ongeveer vijf keer per dag aten. In de ochtend 2 keer brood,
om 12 uur warm eten (de belangrijkste maaltijd van de dag), om ongeveer 15 uur
brood en ’s avonds werden de aardappels die overbleven van 12 uur opgebakken in
reuzel of raap- of koolzaadolie. Die maaltijd werd vaak geëindigd met wat pap. Brood
werd gegeten in combinatie met koffie, aardappels niet. ’s Avonds koffie drinken ging
samen met de broodmaaltijd en dat was omstreeks 1900 relatief modern. De
armoede was met andere woorden groot, maar schilders zoals Van Gogh en anderen
neigden ertoe de omstandigheden uit te vergroten. Van Gogh koesterde een
voorliefde voor eenvoudige boerenhutten die hij ‘menschennesten’ noemde omdat hij
ze beschouwde als veilige plekken voor hun arme bewoners.li De modernisering van
het dagelijks leven die ook op het Brabantse platteland plaatsvond werd
systematisch weggelaten.
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Doel van de schilders was geen activisme maar het neerzetten van een eigen
esthetisch en emoverend beeld.lii Dit gold overigens niet alleen voor schilders en
schilderijen, maar ook voor fotografen zoals George Hendrik Breitner in Amsterdam.
De Aardappeleters raakt toeschouwers anno 2012 nog steeds. Een expositie in
Nuenen, ‘De aardappeleters, van aardappel tot app’ leverde de volgende reacties
op:liii
"Het sombere interieur en de 'koppen' van de mensen stralen zo'n armoede uit dat ik er als
kind niet naar wilde kijken. Nu ben ik 61 jaar oud en weet dat deze armoede fantastisch is
geschilderd".
'Het is een eigentijds schilderij want met de huidige crisis zullen we met zijn allen weer aan
de aardappelen moeten.'
'Zo oer oer Brabants!'
'Het lijkt op een karikatuur tekening. Positief bedoeld. Karikatuurtekenaars raken vaak
essentie in mensen en situaties. Ik denk dat Vincent Van Gogh een mensenkenner was.'
'De armoede is zichtbaar, zelfs in gedachte is de stalgeur te ruiken. Vermoeide personen van
op het land werken. Een schilderij heel sfeervol, maar waar je niet blij van wordt.'
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