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Sinds we op twee benen lopen zijn we er het 
grootste deel van ons leven mee bezig: werk. 
Betaald of onbetaald. Vrijwillig, uit nood of 
onder regelrechte dwang. Met het hoofd of 
met de handen, met passie of met frisse te-
genzin. Voor een baas of voor jezelf, voor het 
geld of voor het grotere goed. Arbeid komt 
in alle vormen, kleuren, smaken en maten 
en heeft zich door de eeuwen heen telkens 
opnieuw uitgevonden. Van de enige manier 
om de eerste levensbehoeften te vervullen tot 
een wezenlijk kenmerk van wie je bent en 
waarbij je hoort.

Met het jaarthema ‘Aan het werk’ plaatst 
de Maand van de Geschiedenis de betekenis 
van werk en arbeid in historisch perspectief. 
We reizen dwars door de geschiedenis mee 
met arbeidsmigranten die naarstig op zoek 
zijn naar een manier om armoede te ont-
vluchten en we trotseren de elementen om de 
akkers op te gaan met de ontelbare, naam-
loze mannen en vrouwen die zwoegen op 
de akkers. Dat doen we met uiteenlopende 
activiteiten door het hele land: van stadswan-
deling tot pubquiz en van kinderprogramma 
tot workshop.

In samenwerking met vele partners 
organiseert het Nederlands Openluchtmu-
seum de Maand van de Geschiedenis voor de 
tiende maal. In de boekhandels is het essay 

Aan het werk te verkrijgen, geschreven door 
James Kennedy. Een interview met hem 
leest u in dit magazine. Radioprogramma 
OVT opent op 3 oktober de Maand en zendt 
daarna wekelijks uit vanaf een historische 
locatie. Op zondag 10 oktober beklimmen 
toonaangevende historici het podium van De 
Doelen in Rotterdam voor de zesde editie 
van het Geschiedenis Festival, georganiseerd 
door Historisch Nieuwsblad, mede-uitgever 
van dit magazine.

Naast een uitgebreide agenda van de acti-
viteiten, bieden we in dit magazine artikelen 
en columns over het thema ‘Aan het werk’. 
Zo beschrijven Jelle van Lottum en Lodewijk 
Petram de worsteling van arbeidsmigranten 
om ver van huis een nieuw leven op te bou-
wen, laat Mirjam Janssen zien waarom begin 
twintigste eeuw het huispersoneel verdween 
en werpt socioloog Jolande Withuis licht op 
het huisvrouwenideaal dat volgens haar ten 
grondslag ligt aan de lage arbeidsparticipatie 
van Nederlandse vrouwen.

Een historische maand gewenst!

Anne Burgers

Projectcoördinator Maand van de 
Geschiedenis
Annemarie Lavèn

Hoofdredacteur Historisch Nieuwsblad

AAN HET WERK
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Al eeuwenlang komen migranten met een droom naar 

Nederland. Ze willen de armoede ontvluchten, hun gezin in 

hun thuisland ondersteunen of een beter leven opbouwen. 

Maar ze horen er nooit echt bij. Dat was vroeger zo en dat 

is nog steeds zo.

A an het werk. Dat is wat arbeidsmi-
granten willen. Kieskeurig zijn ze 
zelden – lichamelijk zwaar werk op 

een aspergeveld, in de glastuinbouw of in een 
vleesfabriek, het maakt ze niet uit. Als het 
maar geld oplevert, geld om van te leven en 
om af en toe iets leuks mee te doen.

Hoewel er voor EU-burgers in principe 
geen belemmeringen gelden om zich in 
Nederland te vestigen en hier te werken, 
komt daar in de praktijk toch heel wat bij 
kijken. Maar veel arbeidsmigranten nemen 
niet de tijd om uit te zoeken hoe dingen in 
Nederland geregeld zijn – ze willen aan het 
werk, liefst zo snel mogelijk. 

Gespecialiseerde uitzendbureaus bieden 
uitkomst. Die weten waar behoefte is aan 
arbeidskrachten en kunnen vaak ook voor 
huisvesting zorgen. Zij handelen echter niet 
altijd in het belang van hun werknemers. Zo 
bleek dit voorjaar uit onderzoek van Trouw, 
De Groene Amsterdammer, platform voor 
onderzoeksjournalistiek Investico en 
onderzoeksprogramma Pointer dat er 
uitzendbureaus zijn die beleid voeren dat 
erop gericht lijkt te zijn arbeidsmigranten 
stevig in hun greep te houden. Zij laten 
buitenlandse werknemers bijvoorbeeld heel 
vaak van baan wisselen, telkens op andere 
plekken in het land, wat hun geen andere 

optie laat dan huisvesting op een verlept 
vakantiepark of in een verbouwd kantoorge-
bouw te accepteren. Ook vertellen ze dat een 
Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) volstaat 
om in Nederland te werken. Veel arbeidsmi-
granten schrijven zich hierdoor niet in bij de 
gemeente, wat ze volgens de wet wel zouden 
moeten doen als ze hier langer dan vier 
maanden blijven. Hierdoor kunnen de 
werknemers moeilijk aanspraak maken op 
bijstand of hulp van de voedselbank. 

Nederland telt momenteel naar schatting 
250.000 arbeidsmigranten in een uiterst 
kwetsbare positie: buiten het zicht van de 
instanties en volledig afhankelijk van hun 
uitzendbureau. Zij staan aan de randen van 
de samenleving. Een enkele keer krijgen ze 
de aandacht op zich gericht, maar dan vaak 
op een negatieve manier, bijvoorbeeld na een 
geweldsincident op een van de locaties waar 
ze met velen dicht op elkaar wonen. 

HOGE WERKLOOSHEID
Waar de situatie met de ‘onzichtbare’ 
arbeidsmigranten van nu toe kan leiden, leert 
de geschiedenis van de gastarbeiders, de 
buitenlandse werknemers die met name in de 
jaren zestig door de Nederlandse industrie 
werden geworven om hier te komen werken. 
Zij kwamen voornamelijk uit Italië, Spanje, 
Turkije en Marokko, en gingen aan de slag 
bij Philips in Eindhoven, de Hoogovens in 
IJmuiden en de textielindustrie in Twente. 
Velen kwamen ook terecht in de havens van 
Amsterdam en Rotterdam. 

Net als de huidige generatie laaggekwalifi-
ceerde buitenlandse werknemers waren zij in 
hoge mate afhankelijk van hun werkgever. 
En ze stonden ook eerder naast de maat-
schappij dan ermiddenin, vaak gehuisvest in 

ALTIJD AAN DE RAND  
VAN DE SAMENLEVING

DOOR LODEWIJK PETRAM EN JELLE VAN LOTTUM

THEMA
ESSAY

  Migranten 
waren over-
geleverd aan 
 profiteurs    
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speciale pensions of – in het geval van ruim 
500 arbeiders van de Hoogovens – op de 
Arosa Sun, een vertimmerd vrachtschip dat 
bij het sluizencomplex in het Noordzeekanaal 
lag afgemeerd. Hun leefomgeving was een 
mannenwereld: onder de gastarbeiders waren 
maar weinig vrouwen en van de mogelijkheid 
om echtgenotes en gezinnen te laten 
overkomen werd aanvankelijk weinig 
gebruikgemaakt.

Van de Zuid-Europese arbeidsmigranten 
was de meerderheid binnen tien jaar na 
aankomst weer vertrokken. Wat hierbij 
meespeelde, was dat de economische 
vooruitzichten in Nederland na de eerste 
oliecrisis (1973) verslechterden, terwijl het in 
Italië en Spanje in deze jaren economisch 
juist steeds beter ging. Bij de Turken en 
Marokkanen was het beeld anders. Hier 
vormden de terugkeerders de minderheid. 
Van de circa 65.000 Turken die tot 1973 naar 
Nederland kwamen, keerde iets minder dan 
40 procent binnen tien jaar terug; van de 
20.000 à 30.000 Marokkanen ongeveer 30 
procent. 

Na 1973 werden in Turkije en Marokko 
geen arbeiders meer geworven, maar de 
migratiecijfers daalden niet; nu kwamen 
vrouwen en kinderen over. Voor hun positie 
in de maatschappij maakte dit weinig ver- 
schil. Turken en Marokkanen vormden nog 

lang duidelijk aparte groepen in de samenle-
ving, met als belangrijk nadelig gevolg dat de 
voormalige gastarbeiders zich slecht aanpas-
ten aan de veranderende Nederlandse 
economie. Ze waren en bleven overwegend 
fabrieksarbeiders, terwijl steeds meer 
fabrieken hun deuren sloten. Hoge werkloos-
heidscijfers duwden de Turken en Marokka-
nen verder naar de randen van de samenle-
ving en maakten hen nog kwetsbaarder.

SLAAPBAZENINDUSTRIE
Zelfs in het Amsterdam van de zeventiende 
en achttiende eeuw, een migrantenstad bij 
uitstek - rond 1650 kwam zo’n 40 procent uit 
het buitenland -, was het voor nieuwkomers 
moeilijk een plek te verwerven in de samenle-
ving. De eerste weken waren allesbepalend. 
Amsterdam was een dure stad. Wie er na een 
lange reis met weinig geld aankwam, kon 
binnen de kortste keren blut zijn. Gelukkig 
waren veel migranten hierop voorbereid. Zij 
kenden al iemand in de stad of hadden een 
adres op zak van een logementhouder die 
hun voor een goede prijs onderdak zou 
kunnen bieden en hen bovendien zou 
kunnen helpen een baan te vinden. 

Maar wie volkomen bleu in Amsterdam 
arriveerde, was overgeleverd aan de hyena’s 
van de slaapbazenindustrie. Loopjongens van 
logementen voeren met kleine bootjes door 

VISVERWERKING Gast-

arbeidsters leggen aan de 

lopende band visfilets uit, 

1978. Foto Spaarnestad Photo
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de haven en klommen aan boord bij aanko-
mende schepen. Daar prezen ze vervolgens 
luidkeels hun zogenaamd gunstig geprijsde 
comfortabele slaapplekken aan. Ze liepen ook 
rond op de kades en bij de stadspoorten, en 
verder loerden ze overal in de stad op mensen 
die eruitzagen alsof ze een slaapplaats nodig 
hadden. Als ze beet hadden, brachten ze de 
nieuwkomer naar het logement. 

De slaapbaas was vervolgens maar al te 
graag bereid de nieuwe gast financieel een 
beetje tegemoet te komen tijdens zijn eerste 
weken in de stad. Kost en inwoning, uitgaven 
voor allerhande benodigdheden – alles kon 
op de pof. Binnen de kortste keren was er 
sprake van een situatie van schuldafhanke-
lijkheid. Zoals de uitzendbureaus van nu de 
Polen en Roemenen in hun greep houden, 
hadden de slaapbazen van toen de Duitsers 
en Scandinaviërs in hun macht. Uiteindelijk 
bood vaak alleen de VOC een uitweg: wie 
daar aanmonsterde, kon met een speciale 
akte zijn toekomstige salaris gebruiken om 
openstaande rekeningen te voldoen. De 
aanmonstering betekende in veel gevallen 

ook een doodvonnis: onbevaren migranten 
werden meestal aangenomen als soldaat, de 
rang met de hoogste sterfte van allemaal. 

UITBUITING
Het voorgaande is natuurlijk geen uitputtend 
overzicht van de geschiedenis van arbeidsmi-
gratie in Nederland, maar de rode draad is 
evident. De economische inbreng van 
laaggekwalificeerde buitenlandse werkne-
mers is noodzakelijk, maar de samenleving 
wil zich het liefst zo min mogelijk om hen 
bekommeren. Daardoor verkeren zij vaak aan 
de randen van de samenleving, wat hen 
uiterst kwetsbaar maakt. 

Zo kon het gebeuren dat veel arbeidsmi-
granten in Amsterdam overgeleverd waren 
aan ondernemers die enkel en alleen uit waren 
op economisch gewin, met uitbuiting en in 
veel gevallen de dood tot gevolg. Zo kon het 
ook gebeuren dat de voormalige gastarbeiders 
na de sluiting van veel fabrieken zaten weg te 
kwijnen in kleine flatjes. En zo gebeurt het nu 
dat een groot aantal arbeidsmigranten uit 
Polen, Roemenië en andere landen buiten 
allerhande sociale vangnetten valt. 

Deze lange lijn in de geschiedenis maakt 
wel duidelijk dat het gaat om een hardnekkig 
probleem. Een complex probleem ook, 
waarvoor niet zomaar een oplossing voorhan-
den is. Het is nuttig dat historici benadruk-
ken hoe belangrijk de economische inbreng 
van arbeidsmigranten is, en hoe beperkt hun 
aantallen eigenlijk zijn. Maar dat heeft nog 
niet tot een grotere maatschappelijke accepta-
tie geleid, noch tot meer aandacht voor de 
huidige problemen.

Maar wij denken dat een historische 
invalshoek wél kan bijgedragen aan verbete-
ring van de maatschappelijke positie van 
arbeidsmigranten. Het besef dat Heinrich 
Wilhelm Petram, in het midden van de 
negentiende eeuw met zijn ouders vanuit het 
Duitse Bielefeld naar Amsterdam gekomen, 
zijn hele werkzame leven heeft moeten 
zwoegen in een snikhete suikerfabriek in de 
Jordaan, om ’s avonds thuis te komen in een 
bedompte eenkamerwoning – daar kan geen 
cijfermatig onderbouwd rationeel betoog 
tegenop. 

Iets verderop in de Jordaan woonde toen 
trouwens Egbertus Hendrikusz Radius, ook 
suikerbakker van beroep, ook armoe troef. 
Zijn familie was twee eeuwen eerder uit het 
Duitse Minden naar Amsterdam gekomen; 

METROPOOL Het IJ bij 

Amsterdam, geschilderd door 

Ludolf Bakhuysen, 1673. 

Louche ‘slaapbazen’ hebben 

het voorzien op de arbeids-

migranten die in de haven 

aankomen. Afbeelding: 

Rijksmuseum Amsterdam
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  Zelfs in  
Amsterdam  
hadden  
migranten  
moeite een  
plek te  
veroveren  

een van zijn nazaten zou later met een  
Van Lottum trouwen.

Niet iedereen heeft arbeidsmigranten in 
zijn familie. Maar ook als het onbekenden 
betreft, kunnen persoonlijke verhalen emotie 
oproepen. En dat geldt zeker voor de 
verhalen van arbeidsmigranten – mensen die 
een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 
economie hebben geleverd, maar ook altijd 
met een droom naar Nederland zijn geko-
men, een droom om armoede te ontvluchten, 
om hun gezin in hun thuisland te ondersteu-
nen, of om in elk geval een beter leven te 
hebben dan hun ouders.

ZWARE TIJD
Ook de buitenlandse werknemers van nu 
moeten een gezicht krijgen. De campagne 
‘Arbeidsmigratie werkt’, waaraan verschil-
lende provincies en ministeries meewerken, 
en die de kennismaking tussen Nederlanders 
en arbeidsmigranten wil stimuleren, is 
daarvoor een heel goed initiatief. Maar er is 
meer nodig. Waarom staat op een doosje 
aardbeien wel de naam van de teler, maar niet 
die van de arbeidsmigrant die ze heeft 
geplukt? En zou het niet leuk zijn als op elk 
pakketje dat het distributiecentrum van Bol.
com verlaat een sticker zat met de naam van 
de Pool of Roemeen die de inhoud bij elkaar 
heeft gezocht?

Voor historici is nog veel werk te verrich-
ten. We kennen het verhaal van Barbara 
Petterson en Magnus Anderson, twee jonge 
Noren die rond 1650 naar Amsterdam 

trokken om de armoede in Oslo te ontvluch-
ten. Zij hadden hier een zware tijd. Alleen 
met steun van de omvangrijke Scandinavi-
sche gemeenschap lukte het hun het hoofd 
boven water te houden. We kennen ook het 
verhaal van Mohammed Slaby, die in 1966 
vanuit Marokko in Amsterdam terechtkwam 
en daar ontdekte dat veel deuren soms 
letterlijk voor hem gesloten bleven. Van werk 
bij een autospuiterij, het Hilton Hotel en het 
distributiecentrum van Albert Heijn kwam 
hij uiteindelijk terecht bij de Vrije Universi-
teit, waar hij bijna veertig jaar, tot zijn 
pensioen, als medisch laborant werkzaam zou 
zijn. Maar we kennen er ook nog heel veel 
niet. De Maand van de Geschiedenis 2021, 
met volop aandacht voor werk, is een 
prachtig moment om te beginnen deze 
verhalen te vertellen.  

Lodewijk Petram is schrijver, historicus en 

econoom. Jelle van Lottum is historicus. Zij werken 

momenteel aan een boek over de levens van 

onzichtbare Amsterdammers tussen 1600 en nu.

ZWAAR WERK Arbeids- 

migranten aan het werk in 

bloeiende tulpenvelden.  

Foto: ANP/Jaco Klamer

EROP UIT
Werkkrachten gezocht 
Op 16 oktober beschrijft Else Gootjes in 

Erfgoedcentrum Rozet de verhalen van 

gastarbeiders in en om Arnhem en 

vertelt hoe de werving verliep. 

Kijk voor meer informatie op pag. 40.
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SCHILDER MEE

Wat is ei-tempera? Het is een emulsieverf 
gebaseerd op onder andere eigeel. Kom meer 
te weten over deze verfsoort en schilder net 
als Michelangelo en Leonard o da Vinci. Zij 
gebruikten deze techniek voor hun prachtige 
fresco’s. Het onderwerp is vrij en je schildert 
op een houten ondergrond. 
BREDA Het Gele Huis in Princenhage, 1, 15 

en 28 oktober maandvandegeschiedenis.

nl/hetgelehuisinprincenhage

VAN MANDEN TOT ZEIL

Leer binnen anderhalf uur een mezenmandje 
te vlechten, sla een hoefijzer of sla je eigen 
touw om hiervan vervolgens een oceenmat te 
vlechten. En neem tot slot je zelfgemaakte 
werkstuk mee naar huis. 
ENKHUIZEN Zuiderzeemuseum, 3 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/zuider-

zeemuseum

LINO SNIJDEN 

Net zoals de kunstenaars en architecten van 
de Amsterdamse School ga je aan de slag met 
grafische technieken. Je leert over de 
druktechnieken en de basisskills van het 
linosnijden. Hoe ga je om met licht en donker 
in een afdruk, en hoe breng je gelaagdheid 
aan?  
AMSTERDAM Museum Het Schip, 9 en 30 

oktober 11.00-13.00 uur maandvandege-

schiedenis.nl/museumhetschip

LOSSE LETTERS

Hoe ging het er vroeger in een broekdrukke-
rij aan toe? Ga tijdens een bezoek aan het 
Nederlands Drukkerij Museum zelf aan het 
werk met letters en bedien verschillende 
drukpersen. 
ETTEN-LEUR Nederlands Drukkerij 

Museum, 9 oktober maandvandegeschie-

denis.nl/nederlandsdrukkerijmuseum

BOEKBINDEN

Een leporello, 
ook wel een 
harmonikaband of 
zigzagboek, is een 
makkelijke bindwijze 
waarop je tal van variaties 
kunt uitoefenen. Ga er zelf mee 
aan de slag en ontdek de mogelijk-
heden.
BREDA De Bredase Maand van de 

Geschiedenis, 13 oktober 18.00-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/bredase-

maandvandegeschiedenis

IJZERTIJD

Ervaar het werken en leven in de ijzertijd. 
Hoe ging het weven in die tijd en hoe maakte 
men vroeger sieraden? Ga aan de slag met 
scherven en waan jezelf een echte archeloog, 
ontdek verschillende oude manieren van 
houtbewerken of wandel mee met een 
boswachter.
WEKEROM IJzertijdboerderij, 16 oktober 

10.30-16.30 uur maandvandegeschiedenis.

nl/culturaerfgoed

AMERIKAANSE VOGELS

John James Audubon is beroemd door zijn 
boek op olifantsformaat The Birds of 
America. Hij probeert in dit boek alle vogels 
van Amerika op ware grootte weer te geven. 
Maar recent onderzoek toont aan dat lang 
niet alleen Audubon werkte aan het boek. 
Zijn vrouw, zonen en slaafgemaakten waren 
onmisbaar bij zijn reizen. Zijn het boek en de 
tekeningen nog steeds even mooi, ook als we 
de onderbelichte kanten van de ontstaansge-
schiedenis leren kennen? Ga zelf aan de slag 
tijdens een interactieve workshop Emotienet-
werken.
HAARLEM Teylers Museum, 30 oktober 

11.30-13.00 en 13.30-15.00 uur maandvan-

degeschiedenis.nl/teylersmuseum

ROUTE 1  
MAAK HET ZELF

LEGENDA 

Talk

Rondleiding

Voorstelling

Buiten

Kinderen

Workshop

Expositie

Overig
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WERK IS NIET 
ZALIGMAKEND
Hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis  

James Kennedy schreef het essay bij de Maand van de 

Geschiedenis. In Aan het werk bekijkt hij het naoorlogse 

Nederlandse arbeidsethos met Amerikaanse ogen.  

‘Ik heb van vrije tijd moeten leren genieten.’

‘AAN HET WERK’ IS DE TITEL VAN UW 
ESSAY, MAAR DAT WAS NIET HET EERSTE 
WAT U HOORDE TOEN U VANUIT AME-
RIKA IN NEDERLAND ARRIVEERDE ALS 
HOOGLERAAR GESCHIEDENIS IN 2003?
‘Dat hoorde ik inderdaad niet, nee. Ik begon 
op 1 juli aan de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Ik was klaar om stevig aan de slag te 
gaan, om vergaderingen te beleggen en 
besprekingen te voeren. Maar mijn faculteits-
staf begon ogenblikkelijk over de zomerva-
kantie; ik ging toch wel op vakantie? 
Vakantie was noodzakelijk om tot rust te 
komen, ik moest me niet overwerken. Voor 
mij als Amerikaan voelde dat erg onwennig.’

U WERD METEEN GECONFRONTEERD 
MET HET VERSCHIL IN ARBEIDSETHOS 
TUSSEN NEDERLANDERS EN AMERIKA-
NEN. ‘IK HAD HET GEVOEL OP EEN 
ANDERE PLANEET TE ZIJN BELAND,’ 
SCHRIJFT U.
‘Als hardwerkende Amerikaan was ik geen 
lange vakanties gewend. Ik verbaasde me 
ook over de vele middeleeuwse feestdagen 
waarop allerlei instellingen zoals bibliotheken 
gesloten zijn: Hemelvaart, Pinksteren, 
Tweede Kerstdag. Ik ontdekte dat Nederlan-

ders hun werk veel meer begrenzen dan 
Amerikanen. En ze werken lang niet allemaal 
fulltime, maar geregeld in deeltijd, zeker 
vrouwen. Ik heb daar echt aan moeten 
wennen.’

NEDERLANDERS HEBBEN VAN ZICHZELF 
WEL HET BEELD DAT ZE HEEL HARD 
WERKEN; WE ZOUDEN VERBONDEN 
ZIJN DOOR EEN CALVINISTISCH 
ARBEIDSETHOS DAT DEEL IS VAN ONZE 
VOLKSAARD.
‘Dit zelfbeeld stamt deels uit de naoorlogse 
tijd, waarin Nederlanders heel hard werkten 
en lange dagen maakten om het land weer op 
te bouwen. Ze deden dit uit plichtsbesef voor 
het welzijn van de gemeenschap, en ook voor 
hun gezin. Maar eind jaren vijftig, toen de 
economie beter ging draaien en de arbeids-
productiviteit en welvaart toenamen, waren 
die heel lange werkdagen niet meer zo nodig. 
De vrije zaterdag werd ingevoerd, er kwam 
meer vrije tijd. Mensen gingen zichzelf ook 
vragen stellen over de aard en betekenis van 
werk. Was dit heel harde werken eigenlijk 
wel goed voor een mens? Werken was 
volgens sommige critici niet zaligmakend.’

VANAF 1960 SCHEIDDEN ZICH DE 
WEGEN TUSSEN NEDERLANDERS EN 
AMERIKANEN, STELT U VAST. 
‘Nederlanders zouden net als andere 
Europeanen de toegenomen productiviteit 
gaan gebruiken voor meer vakantiedagen; 
Amerikanen zetten de verhoogde productivi-
teit om in hogere lonen. Amerikanen werden 
hierdoor workaholics, net zoals ikzelf was.’

DOOR ALIES PEGTEL

INTERVIEW
JAMES KENNEDY

  ‘Nederlanders 
koesteren hun 
werk-privé-
balans’  
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EROP UIT 
Lezingen 

Tijdens de Maand van de 

Geschiedenis reist James 

Kennedy door het land om  

te vertellen over zijn essay. 

Zie pag. 52.

 

Aan het werk 

James Kennedy 

64 p. Prometheus,  

€ 4,99

U BENT GEEN WORKAHOLIC MEER?
‘Het is voor mezelf een proces geweest om te 
kunnen genieten van vrije tijd en vakanties, 
dat heb ik moeten leren. Maar ik heb ook 
leren inzien dat meer vrije tijd en deeltijdwerk 
niet betekenen dat Nederlanders ook 
vrijblijvender tegenover hun werk staan. Ze 
koesteren een evenwichtige werk-privébalans 
omdat ze meer dan Amerikanen hun gezin 
centraal stellen en hun werk daarom scherp 
afbakenen. Als je je kinderen verwaarloost 
vanwege je werk, wordt dat in Nederland 
beschouwd als een kwalijke zaak. Maar de 
uren die Nederlanders werken worden goed 
besteed, ze hebben een hoge arbeidsproduc-
tiviteit. Het plichtsbesef uit de naoorlogse 
jaren is ook niet verdwenen; al werken 
mensen minder lange dagen, werk wordt 
serieuzer genomen dan ooit.’

HOE VERKLAART U DEZE ONTWIK- 
KELING?
‘In de jaren zestig en zeventig werd betaalde 
arbeid in Nederland min of meer “onthei-
ligd”. Werk was niet noodzakelijk om het 
leven zin te geven. Het bestaan zou minder 
moeten draaien om geld verdienen en 
consumeren. Deze cultuurkritiek paste in een 
tijd van economische laagconjunctuur. 
Honderdduizenden mensen belandden in de 
WAO, de werkloosheid was groot. Maar toen 
onder leiding van premier Ruud Lubbers de 

werkgelegenheid eind jaren tachtig was 
aangetrokken, bleek het oude arbeidsethos 
nog intact. Mensen vonden het heel erg om 
werkloos te zijn, vrouwen stonden ook te 
trappelen om de arbeidsmarkt te betreden. 
Niet zozeer uit gemeenschapszin, maar uit 
persoonlijke keuze. Werken wordt inmiddels 
ook beschouwd als een manier om jezelf te 
verwezenlijken; het vergt intrinsieke 
motivatie van binnenuit, en dat is niet iets om 
lichtzinnig op te vatten. Nederlanders nemen 
werk heel serieus. Ook al omdat de overheid 
de laatste decennia uitdraagt dat het je plicht 
is om te werken.’

WIE NIET WERKT, VERZAAKT ZIJN 
PLICHT?
‘Precies. De hardwerkende Nederlander 
wordt hooggewaardeerd. Maar de keerzijde 
is dat er inmiddels grote groepen buiten de 
boot zijn gevallen die nooit aan dit ideaal 
kunnen voldoen. Ze sterven niet, maar liggen 
aan het infuus van de sociale voorzieningen. 
Het zorgvuldig uitgebalanceerde arbeids-
ethos van Nederlanders heeft daarom iets 
zelfvoldaans. Velen voelen zich verheven 
boven anderen die het minder voor elkaar 
hebben. Zuid-Europeanen, migranten, 
mensen met een beperking – hun wordt een 
gebrekkig arbeidsethos verweten, maar veel 
Nederlanders hebben er geen oog voor dat ze 
hen zelf buitensluiten. Er schort van alles aan 
de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar voor 
migranten en ouderen is het daar veel 
makkelijker om mee te doen.’

U BESLUIT MET EEN AANTAL OVERDEN-
KINGEN VOOR DE TOEKOMST.
‘Het gemis aan echte solidariteit met 
niet-werkenden baart me zorgen, evenals het 
gebrek aan bekommernis om het enorme 
legioen van flexwerkers die geen enkele 
zekerheid hebben. Ook de toenemende 
prestatiedruk is zorgelijk: we verwachten 
steeds meer van werknemers, terwijl de 
complexiteit van werk in de 24-uurseconomie 
almaar toeneemt. Velen kunnen de verwach-
tingen niet waarmaken. Ik vind het schadelijk 
dat mensen de schuld van hun falen in de 
schoenen wordt geschoven, want succes 
hangt niet alleen af van zelfredzaamheid en 
eigen inspanningen. Het zou beter zijn als we 
de teugels meer laten vieren, concludeer ik 
nu, als Amerikaan wiens kijk op werk in de 
loop der jaren behoorlijk is veranderd.’ 

JAMES KENNEDY  

Foto: Sander Heezen

 



GESCHIEDENIS

BELEEF JE ZELF

Het Nederlands Openluchtmuseum is 

initiatiefnemer van de Maand van de Geschiedenis
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DOOR GEERTJE DEKKERS

7 NIEUWE RIJKEN VAN
DE ZEVENTIENDE EEUW

VOC GROOT-
VERDIENERS  

De VOC is de ideale werkomgeving voor ondernemende types. Ze kunnen 

naast hun baan makkelijk een eigen handeltje drijven – dat is verboden, maar 

verdient uitstekend. Maak kennis met de Nieuwe Rijken uit de Gouden Eeuw. 

BUSINESSTYCOON Dirck van Os steekt 

met een consortium 1,6 miljoen gulden in 

de drooglegging van de Beemster.

RASONDERNEMER

DIRCK VAN OS
(1556-1615)

In augustus 1602 wordt het Amsterdamse huis van Dirck van Os 
in de Nes druk bezocht. Daar ligt de inschrijvingslijst voor de 
eerste aandelen van de Vereenigde Oostindische Compagnie. 
Rijke investeerders, maar ook gewone dienstmeiden komen om 

een stukje van de nieuwe onderneming te kopen. Rasonder-
nemer Van Os is een van de oprichters en bewindvoerders, 
en investeert zelf flink in de Compagnie. Hij koopt voor 
47.000 gulden aandelen. 
Van Os is zoon van een tapijtwever en een van de vele 
migranten die eind zestiende eeuw vanuit Antwerpen, een 
metropool op zijn retour, naar het noorden trekken. Daar 
is hij in 1594 betrokken bij een van de ‘voorcompagnieën 

(zie ook ‘Pionier’ Joan Poppen).
Van Os stopt zijn geld niet alleen in handel met 

Azië, maar ook in andere gedurfde onderne-
mingen, zoals de drooglegging van de 
Beemster. Zo krijgt hij duizend hectare 
nieuw land in handen, die zeer gewild 
blijken. Bij zijn dood in 1615 laat Van Os 
ongeveer twee ton na – een aardig 
bedrag voor de zoon van een tapijt-
wever.
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RIJKE WEESJONGEN

PIONIER

SMOKKELAAR

WOLLEBRAND GELEYNSSEN  
DE JONGH
(1594-1674)

Als jongen van zestien ontsnapt Wollebrand Geleynssen de Jongh uit 
het Alkmaarse burgerweeshuis, waar hij woont. Hij laat zich in de 
gracht zakken en zwemt weg – volgens de overlevering althans. Of het 
waar is, valt te betwisten. In elk geval verruilt hij Alkmaar voor Indië en 
werkt hij 35 jaar voor de VOC. Hij werkt onder meer op de Molukken 
en Borneo, en in India, in Perzië en Batavia. Een van zijn daden is een 
bombardement op het Perzische eiland Qeshm, waarmee hij gunstige 
handelsvoorwaarden wil afdwingen voor de VOC.

Na zijn carrière is De Jongh in goeden doen. In zijn testament laat 
hij geld na aan zijn familie, bedienden en het burgerweeshuis, waaraan 
hij blijkbaar niet al te ellendige herinneringen bewaart – een argument 
tegen het ontsnappingsverhaal. Ook bepaalt hij dat 70.000 gulden 150 
jaar lang apart wordt gehouden voor behoeftige nazaten. Helaas is zijn 
geld deels geïnvesteerd in vee. Als de pest toeslaat, verdampt het 
kapitaal. Wat overblijft, is een schilderij door Caesar van Everdingen, 
met De Jongh gehuld in goudbrokaat.

JOAN POPPEN
(1545-1616)

Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw 
trekt het groeiende Amsterdam talloze 
immigranten. Een van hen is Joan Poppen, 
een arme jongeman uit Noord-Duitsland. 
Terwijl veel nieuwkomers worstelen om hun 
hoofd boven water te houden, heeft Joan 
succes. Hij trouwt met een dochter van een 
welgestelde haringkoopman en wordt zelf 
ook handelaar.

In 1594 investeert hij net als Dirck van Os 
(zie ‘Rasondernemer’) in de ‘Compagnie van 
Verre’, die vier schepen naar Java stuurt. De 
expeditie verloopt matig, maar Joan laat zich 
niet afschrikken. In 1602 koopt hij in het 
groot VOC-aandelen en wordt hij ook 
bewindvoerder van de Compagnie.

Als hij in 1616 sterft, is hij schatrijk. Zijn 
zoon erft onder meer een luxe huis aan de 
Kloveniersburgwal, de Gouden Steur. Hij zal 
het werk van zijn vader voortzetten en 
eindigen als een van de rijkste Amsterdam-
mers uit de Gouden Eeuw – goed voor meer 
dan negen ton in guldens.

CORNELIS SPEELMAN
(1628-1684)

Als VOC-gouverneur van Coromandel heeft Cornelis Speelman het 
goed voor elkaar. Er valt veel te verdienen met de handel in katoen, 
edelstenen en indigo. Officieel mag Speelman alleen zakendoen 
namens de VOC, maar het gebied staat bekend om de ‘morshandel’,  
de illegale handel op eigen houtje.

En ook hij gaat voor eigen rekening zakendoen. Maar Speelman 
loopt tegen de lamp: de VOC klaagt hem aan omdat hij een diamant 
heeft verhandeld. Hij wordt geschorst en betaalt een boete van 3000 
gulden. Maar vervolgens 
krijgt hij weer een hoge 
post, op Makassar. En in 
1681 wordt hij zelfs gouver-
neur-generaal in Batavia. 
Als hij sterft, heeft hij 1 à 1,5 
miljoen gulden. Deels 
verdiend als geldschieter, 
maar ook in de morshandel.

GOUDBROKAAT Na een 

succesvolle loopbaan bij de 

VOC ontpopt Wollebrand 

Geleynssen de Jongh zich tot 

weldoener. 

VOC-GOUVERNEUR Cornelis 

Speelman handelt stiekem in 

diamanten. Hij verdient er een 

fortuin mee.
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HANDIGE KOOPMAN

SLIMME CARRIÈREMAKER

CORRUPTE CONTROLEUR

ELIAS TRIP
(circa 1570-1636)

Elias Trip, zoon van een eenvoudige schipper, blijkt een 
handige koopman. Zijn eerste winst boekt hij in de ijzerhan-
del. Het geld maakt hem een geschikte huwelijkskandidaat 
voor Maria de Geer, dochter van een steenrijke wapenhande-
laar. Na hun bruiloft in 1592 gaat Elias met zijn schoonvader 
in zaken. Dat is een gouden zet. Binnen de kortste keren 
hoort de familie Trip bij de toplaag van Amsterdam, en in 
1660 kunnen Elias’ neven een van de imposantste grachten-
panden van de stad laten bouwen: het Trippenhuis aan de 
Kloveniersburgwal.

Elias beperkt zich niet tot de wapenhandel. Hij koopt ook 
veel aandelen-VOC en wordt bewindvoerder, met een riant 
salaris. Dankzij die positie kan hij gemakkelijk de hand 
leggen op scheepsladingen specerijen en indigo, die hij met 
grote winst verkoopt.

JOAN VAN HOORN
(1653-1711)

Als Joan van Hoorn tien jaar oud is, ziet zijn toekomst er 
slecht uit. Zijn vader is een berooide ondernemer die 
noodgedwongen een gok neemt. Hij begint een nieuw 
bestaan in Azië, in dienst van de VOC. De kleine Joan 
gaat mee.

De verhuizing pakt goed uit. Vader Pieter van Hoorn 
maakt carrière bij de VOC en stort zich op de landbouw. 
Joan volgt hem op. Hij plant op Java koffiebomen, een 
nieuw gewas in Indië. Daarnaast verdient hij goed door 
boeren te dwingen hun oogst aan hem te verkopen. Bij de 
VOC klimt Joan op tot gouverneur-generaal, en ook hij 
begint een illegaal eigen handeltje. Op die manier verdient 
hij een ‘onnoemelyken schat’, zo schrijft een tijdgenoot. Bij 
zijn dood bedraagt die zo’n 800.000 gulden.

JOANNES VAN DER STRAATEN
(geboorte- en sterfj aar onbekend)

In Azië bloeit in de zeventiende eeuw de opiumhandel, en de VOC doet daar enthousiast aan mee. 
De drug is zo populair dat kooplui hem ook gebruiken als betaalmiddel, naast goud en zilver. De 
VOC koopt haar opium vooral in Bengalen (Bangladesh), een gewilde post voor werknemers.
Ze gaan er vaak hun eigen gang en ontduiken op grote schaal het VOC-monopolie door onder-
hands zelf opium te verhandelen.

Eind zeventiende eeuw wordt ‘fiscaal’ Joannes van der Straaten naar het gebied gestuurd om een 
einde te maken aan die smokkel. Maar hij blijkt net zo corrupt als de mannen die hij moet contro-  
leren. In zeven jaar maakt hij 175.000 gulden over naar huis, terwijl zijn maandloon maar 100 gulden 
bedraagt.

IJZERERTS De familie 

Trip bezit een lucratieve 

ijzerertsmijn en een 

geschut gieterij in 

Zweden.

JOAN VAN HOORN

In zijn hand de 

commando staf.

CORRUPTE CONTROLEUR

JOANNES VAN DER STRAATEN

In Azië bloeit in de zeventiende eeuw de opiumhandel, en de VOC doet daar enthousiast aan mee. 
De drug is zo populair dat kooplui hem ook gebruiken als betaalmiddel, naast goud en zilver. De 
VOC koopt haar opium vooral in Bengalen (Bangladesh), een gewilde post voor werknemers.
Ze gaan er vaak hun eigen gang en ontduiken op grote schaal het VOC-monopolie door onder-
hands zelf opium te verhandelen.

einde te maken aan die smokkel. Maar hij blijkt net zo corrupt als de mannen die hij moet contro-  
leren. In zeven jaar maakt hij 175.000 gulden over naar huis, terwijl zijn maandloon maar 100 gulden EEN BUS voor de opslag 

van onbewerkte opium.
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WIE WINT DE LIBRIS 
GESCHIEDENIS PRIJS?

Zondag 31 oktober onthult juryvoorzitter Khadija Arib wie de 

Libris Geschiedenis Prijs voor het beste geschiedenisboek van 

het afgelopen jaar heeft gewonnen. Rob Hartmans bespreekt 

de vijf genomineerden in alfabetische volgorde.

Het beeld dat Philip Dröge 
van het hedendaagse Jakarta 
schildert is allesbehalve uit-
nodigend: krankzinnig groot, 
oorverdovend druk, smerig 
heet en stinkend, en met 
een luchtkwaliteit die 
letterlijk adembene-
mend slecht is. De 
inwoners noe-
men de stad 
niet voor 
niets vaak 
‘de grote 
doerian’, de on-
welriekende stekel-
vrucht die op het om-
slag van dit boek is 
afgedrukt. Maar net als de 
doerian heeft Jakarta wel de-
gelijk iets te bieden.

In Moederstad gaat Dröge 
– te midden van de razende 
taxi’s, krijsende straatverko-
pers en voortjakkerende in-
woners – op zoek naar de 
geschiedenis van de stad en 

die van een deel van zijn 
voorouders. Niet lang nadat 
de tegenwoordig beruchte 
Jan Pieterszoon Coen in 1618 
op de puinhopen van de Ja-
vaanse stad de VOC-han-

delspost Batavia had la-
ten bouwen, 

arriveerde hier een 
voorvader van 

de moeder 
van de 

auteur. 
Meer dan 

drie eeuwen was 
dit deel van zijn fa-

milie nauw verweven 
met de geschiedenis van 

Java. 
Voor Dröge is dit geen re-

den om te zwijmelen over de 
tempoe doeloe – de zoge-
naamd goeie ouwe tijd, toen 
‘Indië’ nog van ‘ons’ was –, 
maar wel om via een indrin-
gend reisverslag onderzoek 
te doen naar de geschiedenis 

DOOR ROB HARTMANS

1 OP ZOEK IN 
JAKARTA

van de stad en van zijn fami-
lie. Er komen tal van vreselij-
ke zaken aan de orde, zoals 
de slavenhandel, de onder-
drukking en uitbuiting van 
de Javanen, de gruwelijke 
‘Chinezenmoord van 1740’, 
de Japanse bezetting en de 
bloedige onafhankelijkheids-
oorlog, maar tegelijkertijd 
vertelt Dröge het verhaal van 
gewone mensen die in voor 
ons vreemde omstandighe-
den probeerden het hoofd 
boven water te houden en er 
het beste van te maken.

BESTE
BOEKEN

Philip Dröge 
Moederstad. Jakarta, 
een familiegeschiedenis
448 p. Het Spectrum, € 24,99

GESCHIEDENIS FESTIVAL
Jurylid Nelleke Noordervliet interviewt de genomineerde 

auteurs op het Geschiedenis Festival van Historisch 

Nieuwsblad. Dit evenement vindt plaats op zondag 10 

oktober in De Doelen in Rotterdam. Kijk op maandvan-

degeschiedenis.nl/geschiedenisfestival of op p. 63 van 

dit magazine voor meer informatie.
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Tussen 2003 en 2014 publi-
ceerden politicoloog Hans 
Daalder en historicus Jelle 
Gaemers een vijfdelige we-
tenschappelijke biografie van 
Willem Drees. Hoewel nie-
mand zal ontkennen dat 
Drees een belangrijk 
politicus was, die 
niet alleen tien 
jaar premier 
van Neder-
land was, 
maar zich zo’n 
zeventig jaar lang 
met politiek heeft be-
moeid, zullen weinig 
mensen de moed hebben 
opgebracht om die ruim 
2600 bladzijden te lezen.

Vandaar dat het bijzonder 
toe te juichen is dat Gaemers 
na de dood van Daalder heeft 

Een dubbelportret van twee 
natuurkundigen die met el-
kaar getrouwd waren – veel 
lezers zullen dat niet 
meteen buitenge-
woon interessant 
vinden. En 
wellicht 
nog minder 
zodra ze ver-
nemen dat de 
man in tegenstelling 
tot vrienden als Ein-
stein, Bohr en Lorentz 
geen grote ontdekkingen op 
zijn naam heeft staan en zijn 
vrouw nauwelijks voet aan 
de grond kreeg in de weten-
schappelijke wereld.

Niettemin is Denken is 
verrukkelijk een uiterst boei-
end boek, waarin Margriet 

Jelle Gaemers Willem Drees. 
Daadkracht en idealisme 
480 p. Boom Uitgevers, € 34,50

2 DE DILEMMA’S 
VAN DREES 3 TRAGISCHE 

WETENSCHAPPERS 

besloten om het lange leven 
van Drees – hij stierf kort 
voor zijn 102de verjaardag – 
samen te vatten in een hand-
zaam en leesbaar boek. Hoe-
wel hij zich uiteraard baseert 
op het onderzoek voor de 
grote biografie en de conclu-
sies daarvan nog steeds on-
derschrijft, is dit toch een 
nieuw boek. Bovendien 
heeft hij nog materiaal kun-
nen verwerken dat pas na 
2014 beschikbaar kwam, 
waaronder de zeer geheime 
‘zuurkastnotulen’ van de mi-
nisterraad.

Drees wordt nogal eens 
afgeschilderd als een saaie, 
zuinige sociaal-democraat, 
een visieloze pragmaticus die 
hooggestemde idealen opof-
ferde aan dat wat ‘haalbaar’ 
was, en die tijdens de Indo-

nesische onafhankelijk-
heidsoorlog niet opge-

wassen was tegen 
de confessionele 

haviken in 
regering en 

parlement. 
Gaemers laat 

overtuigend zien 
dat de man allesbehal-

ve saai en visieloos was, 
en schildert heel duidelijk de 
vele dilemma’s waarmee hij 
geconfronteerd werd. Onfeil-
baar was Drees uiteraard 
niet, maar een belangrijk 
staatsman was hij zeker.

Margriet van der Heijden 
Denken is verrukkelijk. Het 
leven van Tatiana Afanas-
sjewa en Paul Ehrenfest 
432 p. Prometheus, € 39,99

van der Heijden een levendig 
en fraai beeld schildert van de 
Joods-Oostenrijkse kruide-

nierszoon Paul Ehrenfest 
(1880-1933) en de uit 

gegoede Russische 
kringen afkom-

stige Tatiana 
Afanassjewa 

(1876-1964). 
Hoewel hun ach-

tergrond sterk ver-
schilde deelden ze een 

intense belangstelling voor 
muziek, literatuur en vooral 
de natuurwetenschappen, en 
waren ze beiden niet minder 
dan briljant. Hun liefde werd 
echter zwaar op de proef ge-
steld. Ehrenfest had welis-
waar grote invloed op het 
denken van zijn beroemde 
vrienden, maar raakte steeds 
meer gefrustreerd doordat hij 
er niet in slaagde om met een 
eigen theorie te komen. Na-
dat haar man in 1912 hoogle-
raar in Leiden was geworden, 
voelde Afanassjewa zich 
steeds meer ingeperkt en haar 
pogingen een zelfstandige 
carrière op te bouwen deden 
hun huwelijk geen goed. In 
1933 pleegde Ehrenfest zelf-
moord, nadat hij eerst hun 
zoon, die aan het syndroom 
van Down leed, om het leven 
had gebracht. Tragische le-
vens dus, die door Van der 
Heijden heel invoelend en 
nauwgezet zijn beschreven.

LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS
De Libris Geschiedenis Prijs is een jaarlijkse prijs 

voor het beste geschiedenisboek in Nederland. 

De prijs is een initiatief van Historisch Nieuws-

blad, Libris, het Nederlands Openluchtmuseum, 

de VPRO, het Rijksmuseum en Trouw. 

Dit is het vijftiende jaar dat de prijs, een bedrag 

van € 20.000, wordt uitgereikt. Dat gebeurt 

door juryvoorzitter Khadija Arib op 

31 oktober 2021 in een speciale live-uitzending 

van het radioprogramma OVT.
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Hoewel hij het overgrote 
deel van zijn leven buiten de 
grenzen van het huidige 
Nederland doorbracht, 
in het Latijn schreef 
en een bijzonder 
lage dunk van 
zijn land-
genoten 
had, geldt 
Erasmus (1466-
1536) als een van 
onze grootste cultuur-
dragers. Toch heeft het 
heel lang geduurd voor er 
fatsoenlijke edities van zijn 
verzameld werk en omvang-
rijke correspondentie ver-
schenen, en ook op een goe-
de biografie hebben we lang 
moeten wachten. 

Erasmus, dwarsdenker 
van Sandra Langereis was 

dit wachten meer dan waard. 
Sommige recensenten verge-
leken het boek met het 

boekje dat de grote Jo-
han Huizinga bijna 

honderd jaar gele-
den over Eras-

mus 
schreef, 

maar dat slaat 
nergens op. Niet 

alleen is het boek 
van Langereis een we-

tenschappelijke, op een 
enorme hoeveelheid bron-
nen gebaseerde levensbe-
schrijving, terwijl Huizinga 
niet meer dan een biografi-
sche schets leverde, maar 
bovendien komt zij tot een 
veel evenwichtiger oordeel. 

Huizinga legde de na-
druk op de opportunistische 

Toen bekend werd dat de 
Belgische historicus en 
schrijver David van Rey-
brouck een boek schreef over 
de oorlog waarin Indonesië 
zich losvocht van Nederland, 
reageerde Geert Wilders bij-
zonder verontwaardigd: ‘Ik 
denk dat deze idioot eens een 
boek moet schrijven over ko-
ning Leopold en Belgisch-
Congo, voordat hij iets roept.’ 
Het was de PVV-leider ken-
nelijk ontgaan dat Van Rey-
brouck dat al had gedaan, en 
dat hij met zijn in 2009 ver-
schenen Congo zowel de Li-
bris Geschiedenis Prijs als de 
AKO Literatuurprijs, plus 
nog allerlei buitenlandse prij-
zen, had gewonnen.

Evenals dat boek is Revo-
lusi gebaseerd op uitvoerig li-

Sandra Langereis Erasmus, 
dwarsdenker. Een biografie  
752 p. De Bezige Bij, € 39,99

David van Reybrouck Revolusi. 
Indonesië en het ontstaan van 
de moderne wereld
656 p. De Bezige Bij, € 39,99

4 DE VERDIENSTEN  
VAN ERASMUS 

5 DEKOLONISATIE ALS  
INDONESISCH VERHAAL

kanten van de ook door hem 
bewonderde humanist, die 
een minder krachtige figuur 
dan Luther zou zijn geweest. 
Lange reis veegt die aspecten 
niet onder het tapijt, maar 
gaat veel uitgebreider in op 
de verdiensten van Erasmus. 
Zijn studie van het Latijn en 
Grieks legde de grondslag 
voor een serieuze bijbelkri-
tiek en dankzij handig ge-
bruik van de boekdruk-
kunst, die in opkomst was, 
wist hij het klassieke erfgoed 
toegankelijk te maken voor 
een breder publiek.

Om dit verhaal te kunnen 
vertellen schildert Langereis 
de historische, religieuze en 
culturele context waarin 
Erasmus leefde en werkte, 
zodat deze biografie tevens 

teratuuronderzoek en uitge-
breide reizen door het land, 
waarbij Van Reybrouck met 
veel hoogbejaarde ooggetui-
gen en nabestaanden heeft 
gesproken. Hij doet van dit 
alles verslag in een literaire 
stijl die soms een tikkeltje ge-
zwollen is, maar over het al-
gemeen wel effectief is en de 
lezer meesleurt door het 
boeiende, exotische en 
gewelddadige verhaal.

Wat het boek 
vooral heel 
waardevol 
maakt, is 
dat het de 
geschiedenis 
van kolonisatie en 
dekolonisering nu eens 
niet vanuit Nederlands 
perspectief beschrijft, maar 

als een Indonesisch verhaal 
van onderdrukking en revo-
lutie. Bovendien benadrukt 
hij dat Indonesië veel be-
langrijker is dan Nederlan-
ders doorgaans denken. Het 
is het grootste eilandenrijk 
ter wereld, waar meer mos-
lims wonen dan waar ook, 
tegelijk werd de communisti-
sche partij er in omvang  

alleen overtroffen door  
die van China en de  

Sovjet-Unie, en 
bovendien heeft 

de Indonesi-
sche revo-

lutie enorme 
invloed gehad 

op het dekolonisa-
tieproces in de rest van 

de wereld. 

een heel toegankelijke, pret-
tig geschreven cultuurge-
schiedenis van die tijd is.



Bestel direct via
www.geschiedenisfestival.nl
Leden € 59,- / Regulier € 69,-

Hoofdsponsor
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VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND

DE BREDASE 
MAAND VAN DE 
GESCHIEDENIS

De hele maand is er in 

Breda van alles te zien, 

ontdekken en beleven 

over ‘Aan het werk’, met 

binnen- en buitenacti-

viteiten. Zo zijn er twee 

fietstours, een rond-

leiding over het oude 

Suikerfabriekterrein, 

lezingen, workshops, 

exposities en kinder-

activiteiten. Kortom: in 

oktober ga je aan het 

werk in Breda! 

BREDA 1 t/m 31 

oktober  maandvan-

degeschiedenis.nl/

bredasemaandvande-

geschiedenis

Foto: Joost van Asch

VAN WIERDE NAAR WIERDE

Ontdek hoe natuur en mens door de eeuwen 
heen vormgaven aan Middag-Humsterland, 
het oudste cultuurlandschap van Europa. 
Overal in het landschap zijn overblijfselen uit 
het verleden te herkennen. Fiets onder 
leiding van een enthousiaste gids van wierde 
naar wierde. 
EZINGE Museum Wierdenland, 1 t/m 31 

oktober maandvandegeschiedenis.nl/

museumwierdenland

DORPSFABRIEK

Vroeger had bijna ieder dorp wel een fabriek. 
Vaak een melk- of boterfabriek en op het 
Drentse platteland kwam je zelfs een wasknij-
perfabriek tegen. Volg de fietstroute ‘Dorpsfa-
briek’ en luister onderweg naar de verhalen 
over vijf voormalige fabrieken in de gemeente 
Aa en Hunze. 
DRENTHE Drents Archief, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

drentsarchief

OMMELAND

Oude strokartonfabrieken, geploegde akkers, 
vissersboten en arbeidershuisjes: in heel 
Groningen vind je stille getuigen van arbeid. 
Op eigen gelegenheid volg je vier verschil-
lende fietsroutes door het Ommeland; een 
vijfde route gaat dwars door de stad Gronin-
gen. De routes zijn zo’n 40 km lang.
GRONINGEN Groninger Archieven, 1 t/m 

31 oktober maandvandegeschiedenis.nl/

groningerarchieven

LIBERATION ROUTE

Ontdek met je smartphone de geschiedenis en 
verhalen achter verschillende plekken in 
Limburg. Je hebt keuze uit gratis te down-
loaden fiets- en wandeltours. Zo volg je 
bijvoorbeeld de ‘Liberation Route’ langs de 
weg die onze bevrijders in 1944 en 1945 
aflegden, of de ‘Archeo Route’ en kom je oog 

in oog te staan met 
een virtuele 
archeoloog. 
LIMBURG 

Diverse locaties,  

1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschie-

denis.nl/ 

vvvnoordenmiddenlimburg

INDUSTRIESTAD BREDA

Prins Carnaval van Bosuilendorp Joep of 
geschiedenisleraar Rini neemt je mee op een 
fietstocht langs hoogtepunten uit de stad 
Breda. Tijdens de drie uur durende fietstocht 
vertellen zij op geheel eigen wijze over het 
heden en verleden van de stad.
BREDA De Bredase Maand van de 

Geschiedenis, 9, 17, 23 en 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

bredasemaandvandegeschiedenis

MUURSCHILDERINGEN

Volg de streetarttour in Breda die speciaal in 
het teken staat van ‘Aan het werk’. Een gids 
laat je onderweg de muurschilderingen zien 
en vertelt over de bekendste Bredase 
fabrieken, de Kwattameisjes en -soldaatjes en 
nog veel meer. 
BREDA De Bredase Maand van de 

Geschiedenis, 10, 16, 24 en 30 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

bredasemaandvandegeschiedenis

MERWEDEKANAAL

Na een lezing over de aanleg van het 
Merwedekanaal (1880-1893) en andere grote 
werken kun je mee met een fietsexcursie. Je 
fietst onder leiding van Willem van der Ham, 
schrijver van het boek Reuzenarbeid, langs 
het Merwedekanaal en je ziet met eigen ogen 
het verhaal in de huidige tijd. 
UTRECHT Broese Boekverkopers, 31 

oktober, vanaf 15.00 uur maandvandege-

schiedenis.nl/reuzenarbeid

ROUTE 2  
OP DE FIETS

LEGENDA 

Talk

Rondleiding

Voorstelling

Buiten

Kinderen

Workshop

Expositie

Overig



COLLECTION

  

GRIEKENLAND 
EN HET OUDE NABIJE OOSTEN

49,95
VAN 79,95

VOOR

Ga voor alle producten naar 

natgeoshop.nl/collection

LAAT  U  VERRASSEN  DOOR 

D I EPGAANDE  VERZAMELWERKEN 

OVER  DE  KLASS I EKE  GESCH IEDEN I S

Collection Egypte Collection Rome

NATGEOSHOP.NL/GRIEKENLAND 
O F  B E L  0 8 8  0 2 4  5 4  1 4  ( N E D E R L A N D )  O F  07 8  4 8  0 1  8 3  ( B E LG I Ë )

De aanbieding is geldig in Nederland en België tot en met 31 december 2021. Prijswijzigingen voorbehouden. De serie bestaat uit 
zes delen die tweemaandelijks verschijnen. Toezending stopt automatisch na zes delen. Zie ookhearst.nl/leveringsvoorwaarden.

Eerder verscheen in deze 
reeks de Collection Rome

en Collection Egypte. 

47,95
DEEL 1  T/M 6

I.P.V. 59,94

N I E UW !

In november komt het eerste deel van een 
nieuwe 6-delige reeks uit, die vervolgens 

tweemaandelijks verschijnt.

Schrijf u nu in om alle 
zes delen te ontvangen.
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DOOR MIRJAM JANSSEN 
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HET HUISPERSONEEL 
HAD ER GEEN ZIN MEER IN

O p 30 april 1940 ging Mieneke 
Janssen uit het Limburgse Swolgen 
voor het laatst naar school.  

Dezelfde dag nog stond er een mevrouw op 
de stoep die ze vaag kende: kon de 13-jarige 
Mieneke bij haar op de boerderij komen 
helpen? Een paar dagen later werd het meisje 
door haar vader op de fiets naar het nabijgele-
gen Leunen gebracht. In haar koffer zaten 
twee schorten, een doordeweekse jurk, de 
doordeweekse onderbroek, klompen, twee 
paar sokken, twee paar kousen en een 
hemdje. De zondagse kleren had ze aan.  
Op de boerderij kon ze meteen aan de 
slag: helpen met koeien melken. 

En zo zou het twaalf jaar lang 
gaan. Ze werkte 6,5 dag per 
week, twaalf uur per dag, 
voor 80 gulden per jaar 
– het geld was voor haar 
ouders. Die hadden onder- 
handeld over het loon en waren 
vooral blij dat het gezin met zes 
kinderen een kostganger minder telde. 
‘Probeer niet om terug te komen, want de 
bezemstok staat achter de deur,’ had haar 
moeder nog gezegd voor ze vertrok. 

Mieneke behoorde tot de late lichting 
inwonende dienstmeisjes. Haar twee eigen 
dochters, die in de jaren zestig werden 
geboren, zouden doorleren. Maar in haar 
jeugd was het nog normaal dat kinderen al 

HET EINDE VAN HET   
INWONEND PERSONEEL

jong gingen werken. Haar broers gingen na 
zeven jaar leerplicht aan de slag in de 
steenfabriek. 

Meisjes kwamen vaak ergens in een 
huishouden terecht. Niet alleen bij boeren, 
maar ook bij hoger geplaatsten. Hoe 
‘keuriger’ een meisje, des te hoger de kringen 
waar ze aan de slag kon. Rond 1930 werkten 
234.000 Nederlandse vrouwen en meisjes in 
een huishouden. Ter vergelijking: 150.000 
hadden een baan in het onderwijs of de 
verpleging en 147.000 in de fabriek. 
 
EEN EENZAAM BESTAAN  
Dienstbodes vonden hun banen via via, zoals 
Mieneke, maar ook dankzij bemiddelaars en 
advertenties – elke zuil had z’n eigen bladen, 
zodat personeel en werkgevers met hetzelfde 
geloof elkaar wisten te bereiken. Na een 
geslaagd sollicitatiegesprek overhandigde 

mevrouw het nieuwe meisje een ‘godspen-
ning’: 5 procent van het jaarloon als 

bezegeling. Als het dienstverband 
eerder strandde moest ze dat 

terugbetalen. 
De lonen varieerden 

sterk, maar waren hoe 
dan ook laag. Bezoekers 

behoorden het personeel 
daarom fooien te geven – wat 

aanleiding kon zijn voor spanningen. 
In het ene huishouden stond een 

schoteltje in de gang waarop gasten een tip 
hoorden achter te laten. In het andere 
verscheen het personeel vol verwachting bij 
de voordeur zodra het bezoek wilde vertrek-
ken. Sommige gasten zagen af van een kop 
thee om maar niet te hoeven betalen.

Kost en inwoning kreeg het huispersoneel 
ook, zij het vaak karig. Mieneke sliep in een 

Ze maakten schoon, pasten op de kinderen en leegden de 

nachtpo. Talloze inwonende vrouwen en meisjes hielden de 

huishoudens van de betere standen draaiende. Tot ze er 

genoeg van kregen.

PROPER Een dienstbode 

dweilt de stoep. Amsterdam, 

1912. Foto: Spaarnestad 

Photo 
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achterafkamer waar net een bed en een kast 
in pasten. Bij het boerengezin waar ze 
verbleef was eten in overvloed – ook tijdens 
de oorlog, zodat ze zich tegoed kon doen aan 
fruit, groente en vlees. Maar nogal wat 
gezinnen waren niet zo gul. Het personeel 
mocht over het algemeen niet aanschuiven bij 
de familie, maar at in de keuken van 
goedkoper servies. Soms moesten de bodes 
en knechten afwachten wat overbleef of 
kregen ze eten van een lagere kwaliteit. Het 
was zeker niet de bedoeling dat ze tussen de 
maaltijden door iets extra’s pakten als ze 
honger hadden. 

Arbeidsrechtelijk was er weinig geregeld. 
De achturige werkdag, die er in 1919 kwam, 
gold niet voor huispersoneel. Wel kreeg dat 
soms een avond of een zondag vrij. Het was 
een eenzaam bestaan met weinig sociale 
activiteiten. ‘’s Avonds zat je daar maar, in die 
keuken, die grote koude keuken,’ vertelde 
een meisje. ‘Af en toe ging het belletje als ze 
iets nodig had of zo. Maar je mocht niet bij 
haar komen zitten.’ 

Een familie op stand had in elk geval twee 
inwonende dienstbodes en af en toe een 
werkvrouw voor het zware werk. De meisjes 

ruimden op, kookten, openden de voordeur 
en deden bestellingen bij winkeliers. Ze 
leegden de nachtpo – zelfs als families een 
wc hadden. Ook brachten ze berichten over 
aan familie en vrienden. Een chique 
mevrouw nam alleen al daarom geen 
telefoon. ‘Ik zou niet weten, namen wij 
telefoon, wat ik dan verder Koosje moest 
laten doen.’ 

Een derde personeelslid was vaak een 
man, in de hiërarchie hoger dan de vrouwen. 
Bij echt deftige families had mevrouw een 
eigen meisje dat hielp bij persoonlijke zaken, 
zoals aankleden en haarverzorging. Meneer 
had voor dergelijke taken een eigen knecht. 
Voor de kinderen was er liefst een beschaafde 
nanny in plaats van een volkse kindermeid 
– van wie ze alleen maar plat leerden praten. 

OP DE VINGERS GEKEKEN
Gezin en personeel zaten elkaar op de lip. 
Dat maakt het, in combinatie met het 
standsverschil dat voortdurend werd 
ingepeperd, dikwijls tot een moeizame 
relatie. Onder mevrouwen was klagen over 
personeel bon ton: dat was altijd te traag, te 
dom of te vies. Het wantrouwen was groot. 

KOFFIETIJD Twee 

dienstmeisjes houden pauze, 

Amsterdam 1912.  Foto: 

Spaarnestad Photo

ZINDELIJK Wervingsadver-

tentie voor een dienstbode 

uit 1886. 
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Sommige mevrouwen telden daarom steeds 
hun zilveren theelepeltjes of hielden hun 
linnenkast op slot.

Uit de literatuur spreekt vaak minachtig, 
zoals blijkt uit een verhaal uit een bundel 
samengesteld door Eduard du Perron in 1935. 
Een dienstmaagd wordt daarin als volgt 
beschreven: ‘Zij was klein en gedrongen, van 
een zeldzame lelijkheid, een mombakkes 
voor den carnaval, met vuurrood haar en een 
schooljofferlijk lorgnet. Zij kwam van het 
land, had een fraai handschrift, las het 
nieuwsblad van a tot z, had geen vriendinnen 
en was, ten gevolge van een onfortuinlijke 
liefde voor een groenteboer, zeer zwijgzaam 
geworden.’

Veel mevrouwen zaten constant te vitten; 
een damesblad sprak van ‘lieflijk’ knorren. 
Maar in de praktijk leidden het gemopper en 
de controles tot een groot verloop. Onderne-
mende meisjes gingen liever in een fabriek, 
winkel of kantoor werken – dat betaalde 
beter, ze hadden kortere werkdagen en ze 
werden er minder op de vingers gekeken. 
Hoewel sommige ouders graag hadden dat ze 
een dienstje namen, omdat dat als een goede 
voorbereiding op het huisvrouwschap gold. 

De groeiende krapte aan huispersoneel werd 
in de jaren twintig opgelost door de komst 
van dienstmeisjes uit Duitsland, die mee-
gaander en degelijker zouden zijn. Maar in 
de jaren dertig keerde het tij. Door de hoge 
werkloosheid onder Nederlanders gold het 
binnenhalen van buitenlandse arbeidskrach-
ten als onwenselijk: ‘Het is een beschaming 
voor de Nederlandsche vrouw, dat welhaast 
30 à 35.000 vrouwen uit den vreemde onze 
huishoudingen moeten helpen beredderen, 
terwijl er in Nederland tienduizenden meisjes 
zijn die niet weten wat ze met haar tijd 
moeten doen,’ zo schreef de referendaris van 
de Rijksdienst der Werkverschaffing.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het 
gebrek aan huispersoneel schrijnend. De 
regering dacht er zelfs nog even over om een 
soort dienstplicht voor meisjes in te stellen. 
Maar particuliere werkgevers legden zich bij 
de situatie neer. Omdat ze inwonend 
personeel toch niet meer kwijt konden in de 
kleinere naoorlogse huizen. En omdat de 
toegenomen rechten – vrije zaterdagen, 
doorbetaalde vakanties, hogere lonen – voor 
hen niet meer op te brengen vielen. Boven-
dien kon apparatuur steeds meer huishoude-
lijk werk overnemen. 

Ook bleek dat mevrouwen veel taken die 
ze vroeger aan het spotgoedkope personeel 
overlieten best zelf konden uitvoeren. Of die 
bij nader inzien niet zo belangrijk vonden. 
De nachtpo’s, bijvoorbeeld, verdwenen: 
gezinsleden liepen voortaan gewoon even 
naar de wc. 

Mirjam Janssen is historicus en journalist.

EROP UIT
Gietsters en luimeisjes 
Schiedam had in 1896 een nationale 

primeur: de meisjes van de Stearine 

Kaarsenfabriek Apollo staakten om 

dezelfde loonsverhoging als de 

mannelijke arbeiders te krijgen. Een 

tentoonstelling in het Gemeentearchief 

Schiedam vertelt hun vergeten verhaal. 

Kijk voor meer informatie op pag. 61.

SCHALKS Ondeugende en 

onbetrouwbare dienstmeis-

jes zijn een populair 

onderwerp in de schilder-

kunst. Zoals op dit schilderij 

‘De losbandige keukenmeid’ 

van Pieter Gerritsz 

Roestraten. Afbeelding: 

Frans Hals Museum

  Hoe ‘keuriger’ een meisje, des te hoger 
de kringen waar ze aan de slag kon 
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ERFGOED-
FESTIVAL 

Tien kunstenaars laten 

zich inspireren door tien 

Gelderse erfgoedloca-

ties en het thema ‘Aan 

het werk’. Wat dat op-

levert aan kunstwerken, 

zie je tijdens de opening 

van de Maand in Nij-

megen en gedurende 

oktober online. Met 

onder andere Ellen ten 

Damme, Rico, Katinka 

Polderman en Remy 

van Kesteren.

NIJMEGEN EN ONLINE 

Erfgoedfestival, 3 t/m 

31 oktober maandvan-

degeschiedenis.nl/

erfgoedfestival

DE TRANEN VAN ANG

De gebr. Coen (verre nazaten van Jan 
Pieterszoon Coen), ondernemers, hebben een 
reusachtig Oosters houten beeld geërfd. Als 
blijkt dat dit op de internationale opsporings-
lijst van koloniale roofkunst staat en terug 
moet naar het land van herkomst slaat de vlam 
in de pan. ‘De tranen van Ang’ is een verhaal 
over historisch besef of het gemis daarvan. 
AMSTERDAM Studio 239, 2, 3, 7, 8, 9 en 10 

oktober maandvandegeschiedenis.nl/

volksoperahuis

OOST-INDISCH DOOF

Hanneke Coolen-Colsters vond het dagboek 
van haar opa, die vocht als militair in de 
onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië aan 
Nederlandse kant, en ging op zoek naar zijn 
geschiedenis. Tijdens de voorstelling hoor je 
Hanneke live vertellen via een koptelefoon, 
afgewisseld met stukken uit interviews. 
Hannekes tocht stopt namelijk niet bij haar 
opa: ze gaat verder op zoek naar begrip en 
dialoog. 
EINDHOVEN en ARNHEM 5, 6 en  

19 oktober maandvandegeschiedenis.nl/

museumbronbeek en   

maandvandegeschiedenis.nl/ 

debibliotheekeindhoven

THEATERDINER

Dineer als middeleeuwse gast in herberg De 
Gebroken Pijl, waar een minstreel je toezingt. 
En laat je moderne manieren maar thuis: 
herbergier Antonius brengt je de middel-
eeuwse etiquetten bij. 
ALPHEN AAN DEN RIJN Archeon,  

9 oktober 18.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/archeon

BRUYNZEELFABRIEK

Je reist terug in de tijd in De Fabriek, het 
filmtheater van Zaandam. Unieke historische 
beelden van de Bruynzeelfabriek in Zaandam 

verschijnen op het 
doek en 
oud-mede-
werkers 
vertellen over hun 
ervaringen. 
ZAANDAM De Fabriek, 

24 oktober maandvande-

geschiedenis.nl/ 

gemeentearchiefzaanstad

ERASMUS

Na vijftien jaar hard werken is de correspon-
dentie van Erasmus in een Nederlandse 
vertaling eindelijk af. Tijd voor een feestelijke 
viering! Op het programma staan lezingen en 
optredens van auteur Jet Steinz en spoken-
wordartiest Elten Kiene.
ROTTERDAM Bibliotheek Rotterdam,  

29 oktober 16.30-18.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

bibliotheekrotterdam

HUISKAMERCONCERT

Een multimediaverhaal over kijken en 
luisteren, over beeldende kunst en verhalen 
over kunstenaars uit de geschiedenis. 
Kunsthistorica Erna Charbon en pianist 
Frans van Tuijl verzorgen een namiddag vol 
muziek en kunsthistorie. 
EINDHOVEN De Bibliotheek Eindhoven,  

31 oktober 16.00-18.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

debibliotheekeindhoven

BLOED, ZWEET EN BLAREN
In een Groningse boerderij waan je je in de 
sfeer van de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw. De herenboerderij vertelt het 
verhaal van de landarbeidersstaking van 1929 
en is het decor van een intrigerende voorstel-
ling over werkverschaffing. 
ARNHEM Nederlands Openluchtmuseum, 

1 t/m 31 oktober 12.00, 13.30 en 15.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

nederlandsopenluchtmuseum

ROUTE 3  
OP DE PLANKEN

LEGENDA 
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Volg de Maand van de Geschiedenis

facebook.com/maandvandegeschiedenis
twitter.com/maandvdgesch
instagram.com/maand_van_de_geschiedenis

Check van 
tevoren altijd bij 

de organiserende 
instelling de 

actuele toegangs-
informatie.

FRIESLAND

GEVANGENISWERK

Hoe was het om te werken 
in de voormalige Strafge-
vangenis van Leeuwarden? 
Sinds het bestaan van dit 
soort inrichtingen wer-
ken zowel gevangenen als 
per soneel binnen, maar 
soms ook buiten de muren. 
Iedereen daar kent het 
spreekwoord “ledigheid 
is des duivels oorkussen”, 
wat betekent dat uit niets 
doen niets goeds voorkomt. 
Tijdens een rondleiding 
leer je meer over het leven 

binnen de muren van een 
gevangenis. 
LEEUWARDEN Museum 

Blokhuispoort, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

museumblokhuispoort

KINDERARBEID

Deze avond staat in het teken 
van kinderarbeid, toen en 
nu. Hoe zat het met wer-
kende kinderen in Friesland? 
Schrijver Kerst Huisman 
vertelt over kinderarbeid in de 
tijd van de laagveenderij en 
specialist kinderrechten Beata 
Karspinska gaat in op hoe het 
vandaag de dag is gesteld met 
kinderrechten in de wereld.
BEETS Openluchtmuseum  

It Damshûs, 5 oktober 

20.00-21.45 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

openluchtmuseumitdamshus

KERAMIEK

Keramiek is een eeuwenoud 
ambacht waarbij de meeste 
objecten door handwerk  
zijn gemaakt. Maar wat 

weten we over de mensen 
achter de handen die de 
kommen en schotels in 
Keramiekmuseum Princes-
sehof hebben gemaakt?  
Hoe zag het werkproces 
eruit en wat voor leven had-
den deze mensen? Aan de 
hand van een aantal  
objecten uit de collectie la-
ten conservatoren Eline van 
den Berg en Laura Smeets 
een aantal voorbeelden zien 
uit Azië en Europa.
LEEUWARDEN Keramiekmuse-

um Princessehof, 6, 31 oktober 

15:00-16.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/  

keramiekmuseumprincessehof

WERKEN EN VERWERKEN

Friese rasverteller Hylke 
Speerstra publiceerde on-
langs Testament van de ziel, 
waarin verschillende levens-
lessen de revue passeren. 
Een hiervan is dat werken 
helpt te verwerken. Speerstra 
geeft – in het Fries – een 
lezing over zijn boek, waarin 
de aangrijpende levens van 

twee jongens centraal staan.
BALK St. Podium Gorter, 28 

oktober 20.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

stpodiumgorter

BARBARIJSE ZEEROVERS

Maand-essayist van 2020 
Abdelkader Benali geeft  
een wegens corona uit-
gesteld optreden naar 
aanleiding van zijn essay 
Reizigers van een nieuwe 
tijd. Hierin beschrijft hij het 
ongelooflijke leven van Jan 
Janszoon, een Nederlandse 
piraat die in dienst trad van 
de Barbarijse zeerovers. Hoe 
verhoudt het verhaal van 
Janszoon zich tot dat van 
Benali zelf?
LEEUWARDEN Neushoorn, 

28 oktober 20.15-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

tresoar

INDIËGANGERS

Neem actief deel en kies je 
eigen verhaallijn tijdens de 
voorstelling ‘Op klompen 

Tijdens de Maand van de 

Geschiedenis organiseren 

honderden instellingen in heel 

Nederland activiteiten. Kijk 

voor het complete aanbod op 

maandvandegeschiedenis.nl/

agenda.

PRAAT MEE 

#MVDG #AANHETWERK
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DRENTHE

HOUT COUTURE

Bij haute couture denk je 
aan kleding, maar het zijn 
vaak de schoenen die de 
outfit afmaken. In HOUT 
couture bekijk je schoenen 
van hout ontworpen door 
Viktor&Rolf, Marloes ten 
Böhmer, Denise Rosen-
boom en andere bekende 
Nederlandse ontwerpers. 
Ook is er werk te zien 
afkomstig uit Duitsland, 
Tsjechië en Engeland. En 
in de werkplaats vind je een 
echte klompenmakerij. 
EELDE Internationaal Klom-

penmuseum, 1 t/m 31 oktober 

TICHELAARS

Maak kennis met de 
Tichelaars: seizoenarbei-
ders uit het Duitse Lippe 
die generatie op generatie 
naar Nederland trokken, 
om te werken in de steen-
fabrieken in Groningen. 
Ze waren betrokken bij het 
hele proces: van het delven 
van de grondstof klei tot het 
bakken van de stenen. De 
lezing wordt afgewisseld 
met muziek en is tevens het 
startsein van het Tichelpad 
in Groningen. 
GRONINGEN Buurtcentrum  

De Hunzeborgh, 31 oktober 

14.00-17.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

stichtinghannekemaaierspad

GRONINGER GESCHIEDENIS

De Maand van de Gronin-
ger Geschiedenis is inmid-
dels vaste prik. Ga langs  
bij de verschillende 
archieven in Groningen 
en krijg een kijkje achter 
de schermen, bezoek het 
Loket Gedane Zaken en 
kom alles te weten over de 
geschiedenis van bedrijven 
in de gemeente Eemsdelta 
en Midden-Groningen of 
verdiep je thuis verder in 
oude beroepen en koop de 
scheurkalender, speciaal 
voor kinderen.
GRONINGEN Diverse locaties,  

1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/  

groningerarchieven

THEEPLANTERS

De Theefabriek in Houwer-
zijl opent dit najaar de 
ten toonstelling ‘Heren van 
de thee’, gebaseerd op de 
roman van Hella Haasse.  
In het kader van deze expo-
sitie vindt een themalezing 
plaats over theeplanters. 
Wat dreef Nederlanders om 
naar Nederlands-Indië te 
vertrekken en ondanks alle 
tegenslagen door te gaan 
met het planten van thee? 
Hoe was hun verhouding 
met de lokale bevolking? 
De lezing brengt het leven 
en werk van deze pioniers 
in beeld. 
HOUWERZIJL De Theefabriek,  

9 oktober 10.30-11.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

detheefabriek

door de dessa’. Hierin wordt 
het verhaal verteld van een 
dienstplichtige soldaat die in 
Nederlands-Indië het gezag 
over de voormalige kolonie 
moest helpen herstellen. Er is 
gebruikgemaakt van authen-
tiek archiefmateriaal en het 
360-graden decor laat je het 
verhaal volledig ondergaan. 
Je zit niet op een stoel, maar 
loopt zelf door de voorstelling 
heen. Het stuk is geïnspi-
reerd op het gelijknamige 
boek van Hylke Speerstra.
LEEUWARDEN WTC Expo, 

diverse data in oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

stichtingstudioimmersief

GRONINGEN

VR-KLOOSTER

Maak kennis met een 
pelgrim, Kruisheren en 
middeleeuwse bewoners van 
de streek Westerwolde die 
je zo’n vijf eeuwen geleden 
zomaar tegen het lijf had 
kunnen lopen in of rond Ter 
Apel. In deze plaats bevond 
zich een kloosterenclave, die 
met behulp van virtual reality 
volledig is herbouwd. Een 
educatieve film, een vr-game 
en een augmented reality-app 
waarmee je een route door 
de regio wandelt, brengen 
het gebied zoals dat aan het 
begin van de zestiende eeuw 
was tot leven. 
TER APEL Klooster Ter Apel, 

1 t/m 31 oktober maandvan-

degeschiedenis.nl/klooster-

terapel

FESTIVAL VAN DE DRENTSE  
GESCHIEDENIS

Wat heeft de werkverschaffing te maken met het 

TT-circuit? Welke Drentse zuivelfabriek bedacht een 

commercial met zingende koeien? Het zijn vragen die 

zomaar aan bod kunnen komen tijdens de Drentse 

Geschiedenisquiz, traditiegetrouw onderdeel van het 

Festival van de Drentse Geschiedenis. Of doe je liever 

een quiz in de krant? Op 2 oktober verschijnt er een 

in het Dagblad van het Noorden. Het programma 

is verder gevuld met lezingen, films, fietsroutes, een 

podcast over Drentse dorpsfabrieken, een program-

ma over weeskinderen in de Koloniën van Weldadig-

heid en meer! 

DRENTHE Diverse locaties, 1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/ 
festivalvandedrentsegeschiedenis
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ASSEN Drents Archief,  

18 oktober 15.00-17.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

drentsarchief

EERSTE BOEREN

De Hunebed bouwers waren 
zo’n vijfduizend jaar geleden 
de eerste boeren in Noord-
Nederland. Vraag eens aan 
de Oermensen wat werk 
voor hen betekent. Was het 
boerenleven zwaar? Of was 
dit juist niet het geval? Je 
komt van alles te weten over 
het leven en werk van een 
prehistorische boer. 
BORGER Hunebedcentrum,  

21 en 26 oktober 11.00-16.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

hunebedcentrum 

MESTMOEDERS

De film Mestmoeders toont 
vier generaties boerinnen. 
Wanneer een jonge bedrijfs-
opvolger verongelukt, staat 
zijn zus onverwacht voor 
een moeilijke keuze. Door 
het overlijden van haar  
broer verschuiven de 
verhoudingen in het gezin, 
waar de boerin al generaties 
lang aan het roer staat. Er 
rust een zware taak op de 
schouders van de jongste. 
Kiest ze ervoor om het be-
drijf van haar ‘mestmoeders’ 
voort te zetten of besluit 
ze toch om het licht uit te 
doen? 
ASSEN Drents Archief,  

30 oktober 14.00-16.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

drentsarchief

en grootste agrarische  
bedrijf van Nederland.  
Je krijgt een rondleiding 
over het terrein en in de bus 
vertelt gids Kees Timmer-
man over werken in Veen-
huizen, vroeger en nu. En 
misschien word je zelf ook 
nog aan het werk gezet!
VEENHUIZEN Nationaal  

Gevangenismuseum,  

6 oktober 12.45-15.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

nationaalgevangenismuseum

BLIKJES EN TROMMELTJES

Het blikje Buisman koffie-
aroma, de sigarendoosjes 
van Hofnar of het trom-
meltje met Haagse Hopjes, 
wie kent ze niet? Minder 
bekend is dat die blik-
ken werden geproduceerd 
in Hoogeveen. Johann 
 Bisschop vertelt over 
de bijna honderd jarige 
 geschiedenis van de blik-
fabriek die in 1925 onder 
de naam Drenthina werd 
opgericht.
ASSEN Drents Archief,  

11 oktober 15.00-17.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

drentsarchief

SCHEEPVAARTPROVINCIE

Je zou het misschien niet 
verwachten: Drenthe als 
maritieme provincie. Toch 
vonden veel Drenten in de 
achttiende en negentiende 
eeuw werk in de scheep-
vaart. Wicher Kerkmeijer 
vertelt er meer over in de 
lezing ‘Drenten te water’.

van de Brink? Tijdens deze 
wandeling komt de geschie-
denis van Assen tot leven. 
ASSEN Drents Museum, 3, 10, 

17 en 31 oktober 09.45-11.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

drentsmuseum

BOEVENBUS

In Veenhuizen verrichtten 
gedetineerden van oudsher 
arbeid in gemeenschaps-
regime. Stap in de Boeven-
bus en reis mee naar de 
Eerste Wijk, het oudste  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

internationaalklompen-

museum

RONDJE BRINK

Iedere zondagochtend in 
oktober organiseert het 
Drents Museum een rondje 
geschiedenis van de Brink. 
Na een korte inleiding ga je 
samen met een museumdo-
cent op pad over de Brink 
in Assen. Wie woonden 
en werkten er de afgelopen 
eeuwen achter de gevels 

OVT OP TOURNEE

De live uitzendingen van het VPRO-programma OVT 

op locatie zijn in oktober vaste prik! Op 3 oktober 

start de tournee met de opening van de Maand van 

de Geschiedenis in het Nederlands Openluchtmu-

seum. Hierna reist OVT door het land en strijkt neer 

op DRU Industriepark in Ulft, het Cantinetheater in 

Budel-Dorplein en het voormalig werkverschaffings-

kamp Kamp De Beetse in Sellingen. Traditiegetrouw 

wordt tijdens de laatste uitzending op 31 oktober in 

Amsterdam de Libris Geschiedenis Prijs uitgereikt. 

Publiek is welkom tijdens de uitzendingen. 

AANMELDEN via ovtlive@vpro.nl met vermelding van 

datum, locatie en aantal personen  

maandvandegeschiedenis/ovtoptournee
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JOLANDE  
WITHUIS

JOLANDE WITHUIS  

is socioloog en schrijver. 

Binnenkort verschijnt 

haar biografie over 

Jeanne Bieruma Oosting.

 

H et is een treurig feit: in Nederland is 
een flink deel van de schoolverla-
tende meisjes niet van plan meer dan 

een dag of drie per week te gaan werken. Met 
moederschap heeft die deeltijdwens niets te 
maken. Wel met de mentale erfenis van zo’n 
anderhalve eeuw kostwinnersideologie, die 
‘de vrouw’ tot een sekse maakte die moet 
worden onderhouden, hetzij door een man, 
hetzij door de staat. Helaas lopen jonge 
vrouwen die zo ongeïnspireerd over hun 
werk denken het risico zichzelf een ongeluk-
kig, doelloos leven te bezorgen, in armoede 
bovendien.

Vrouwen hebben altijd alle mogelijke 
soorten werk verricht. Ze waren soldaat, 
trokken schuiten, haalden de oogst binnen en 
werkten in fabrieken. Maar vanaf eind 
negentiende eeuw werd het buitenshuis 
werken door vrouwen steeds meer terugge-
drongen. Het kiesrecht wisten de feministen 
in 1919 te verwerkelijken; met het recht op 
arbeid – en dus inkomen – daarentegen ging 
het bergafwaarts. Dankzij een machtige kongsi 
van vakbonden, socialisten en christenen werd 
dat recht niet uitgebreid, maar ingeperkt. 
Onder het mom van ‘bescherming’ werd 
vrouwen de toegang tot tal van beroepen 
ontzegd. Ze mochten bijvoorbeeld niet meer 
’s nachts werken. Omdat vrouwen door die 
broodroof voor hun levensonderhoud als het 
ware tot trouwen werden gedwongen, 
noemden radicale feministen het huwelijk 
‘gelegaliseerde prostitutie’. 

Gepropageerd door dokters, dominees en 
damesbladen; geldelijk afgedwongen door 
lage vrouwenlonen en de voorzieningen van 
de verzorgingsstaat; gelegaliseerd door 

arbeidsverboden werd het gezin met een 
mannelijke kostwinner en een vrouw thuis 
het westerse ideaal. Tot ongeveer 1970 
mochten of moesten vrouwen bij zwanger-
schap of huwelijk worden ontslagen. De niet 
buitenshuis werkende, levenslang zorgende 
‘moeder-de-vrouw’ stond model voor het 
goede, ‘normale’ vrouwenleven. Nog rond 
1990 zei minister-president W. Kok (PvdA) 
dat een vrouw van veertig niet meer zou 
moeten hoeven werken. Alsof dat een 
schande is. Zuiver seksisme.

Natuurlijk waren er altijd moedige 
vrouwen die zich hun leven niet door wet en 
gewoonte lieten afpakken. Jeanne Bieruma 
Oosting (1898-1994), hoofdpersoon van mijn 
volgende maand verschijnende biografie 
Geen tijd verliezen, was zo’n vrouw. Haar 
puissant rijke vader verbood haar naar school 
te gaan; de kunstopleiding die ze wilde 
mocht evenmin. Ze maakte net zo lang ruzie 
tot ze het ouderlijk kasteel toch mocht 
verlaten. De prijs voor die strijd was jaren-
lange armoede; de riante toelages die haar 
broer en gehuwde zuster ontvingen werden 
haar onthouden. Maar ze werd wat ze wilde 
zijn. Jeanne Oosting werd een van onze 
meest gerenommeerde kunstenaressen, 
schilderde en exposeerde tot ze in de 
negentig was en kreeg nooit spijt. Datzelfde 
gold voor haar vriendinnen, onder wie 
dichteres Ida Gerhardt. Ook Gerhardt had 
‘geen tijd verliezen’ als devies. Veel tijd om 
elkaar te ontmoeten hadden de twee dan ook 
niet. In plaats daarvan correspondeerden ze: 
‘Ik kom óm in het werk en hoop van jou 
hetzelfde,’ schreef Gerhardt. En ze sloot af 
met ‘Werkze, lieve Jeanne!’ 

Tot diep in de twintigste eeuw hoorden vrouwen niet buitenshuis  

te werken. Maar sommigen trokken zich daar niets van aan, zoals 

kunstenares Jeanne Bieruma Oosting.

‘WERKZE, LIEVE JEANNE!’



Het indrukwekkende 

woud van schoorstenen 

mag zijn verdwenen, de 

enige zink fabriek van 

Nederland is nog altijd in 

bedrijf. Budel-Dorplein 

heeft er zijn bestaan aan 

te danken – een Brabants 

dorp waar het begrip  

‘arbeiderswoning’ een 

nieuwe dimensie kreeg.

door ANGELA VAN DER ELST

A
an de randen van Budel-Dorplein 

zou je je een andere tijd kunnen 

wanen. Suizend boomblad, 

ruisend riet, glinsterende vennen, her 

en der wat stijlvolle bebouwing van een 

(ruime) eeuw geleden, weinig menselijke 

bedrijvigheid. Terwijl met dat laatste 

juist alles hier begon in 1892 – de oprich-

ting van een grote fabriek: de Société 

Anonyme des Zincs de la Campine, ofte-

wel de Kempensche Zink Maatschappij. 

‘De Zink’ in de volksmond. 

De ambitieuze Waalse broers Lucien 

en Emile Dor, en hun zwager François 

Sepulchre kochten eind negentiende 

eeuw een stuk moerassige grond in de 

buurt van een spoorlijn met de bedoe-

ling een hele industrie op te zetten. 

Omdat er niks was, behalve ruimte, 

verrezen er in de buurt van de fabriek 

verschillende onderkomens voor de 

werknemers. Zoals Hôtel Saint-Joseph, 

ook De Cantine genoemd, dat behalve 

een pension een school, een wasserij, een 

winkel, een klooster, een ziekenboeg, 

een bakkerij en een mandenvlechterij 

huisvestte. Er kwamen twee boerderijen, 

fruitvelden en zelfs een minigevangenis 

met twee eenpersoonscellen. Le Projet 

de Dorplein, de noemer waaronder deze 

voor een groot deel zelfvoorzienende 

gemeenschap viel, voorzag gaande de 

jaren ook in een postduivenvereniging, 

een fanfare en een volkslied (‘Waar de 

hooge schouwen staan…’). Het hele dorp 

was decennialang van de fabriek; iets 

waaraan vanaf de jaren zestig gradueel 

een einde kwam. 

Waalse invloeden

Om dit bijzondere erfgoed te delen, is er 

een wandelroute uitgezet langs diverse 

architectonische hoogtepunten. Daar-

naast geven plaatselijke gidsen, cicero-

nes geheten, maandelijks of op afspraak 

graag tekst en uitleg over deze plek, waar 

het begrip ‘arbeiderswoning’ een andere 

dimensie krijgt – letterlijk. De huizen, 

vier onder een kap, zijn groot, hoog en 

smal, en gebouwd met oranjerode Beerse 

stenen, die voor het typische Belgische 

uiterlijk zorgen. Water en elektriciteit 

(destijds een novum) waren gratis, de 

huur was laag, aan groen is geen gebrek. 

Het werk in de fabriek was zwaar en heet, 

en men maakte lange dagen in de hallen 

onder het woud van schoorstenen, maar 

daarbuiten leek het leven zo slecht niet. 

Natuurlijk liet de fabriek ook andere 

sporen na. Het productieproces is inmid-

dels aangepast, maar vroeger kwamen 

via lozingen van koelwater zware meta-

len in beken en riviertjes terecht. Andere 

schadelijke restproducten, zinkassen, 

werden gebruikt voor de aanleg van 

wegen en paden. Daarom ging een flink 

deel van de omgeving tijdens een grote 

saneringsactie recent op de schop.  

Met de auto ben je er via de Hoofdstraat 

zo doorheen, en valt eigenlijk alleen het 

silhouet van de fabriek op. Maar te voet 

gaat er in Budel-Dorplein een indrukwek-

kende arbeidzame wereld van toen open.

OVT wordt op zondag 17 oktober  

uitgezonden vanuit De Cantine in 

Budel-Dorplein. 

NPO Radio 1, 10.00-12.00 uur  

Fabrieksdorp 
met volkslied

Zicht op de zinkfabriek vanachter 

het riet bij het Ringselven

Het graf van zinkfabriekoprichter Lucien 

Dor op het plaatselijke kerkhof.
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Aan de lopende band 

staat een onzichtbare 

brigade die Nederland 

draaiende houdt.  

Muzikanten zetten hun 

verhalen op muziek.

door ELJA LOOIJESTIJN

V
andaag besteld, morgen in huis. 

Het gaat allemaal zo makkelijk, 

dat we er niet bij stilstaan dat er 

nog talloze mensenhanden nodig zijn 

om al die spullen waar we zo aan gewend 

zijn te maken en bij ons aan de voor-

deur te krijgen. Tienduizenden mensen 

in Nederland werken in een fabriek of 

distributiecentrum. Ze sorteren, assem-

bleren, pakken, picken en tillen. In grote 

blokkendozen zonder ramen zijn ze een 

klein maar onmisbaar radertje in de con-

sumptiemaatschappij. 

In de podcast Lopendebandwerk inter-

viewt Emmie Kollau vier mensen in 

beroepen die niet zichtbaar, maar wel 

vitaal zijn. Om het ritme van hun werk 

extra nadruk te geven vroeg ze voor elke 

aflevering een andere muzikant om 

een muzikale omlijsting te maken: een 

soundtrack voor de werkdag. 

Tussen de ratten

Patrick uit de eerste aflevering werkt bij 

een afvalscheidingsbedrijf. Minstens 

veertig uur per week staat hij tussen de 

stinkende vuilnis. Jarenlang sorteerde 

hij plastic, nu doet hij de schoonmaak. 

Het afval dat van de banden naar bene-

den valt, veegt hij op. Regelmatig valt er 

vuilnis op zijn hoofd en hij zit constant 

tussen de ratten. Patrick noemt ze ‘mijn 

gezelschapskonijntjes’. Dit klinkt mis-

schien als een helse baan, maar Patrick 

praat er monter over. Hij houdt van 

aanpakken. Muzikant Spinvis maakte de 

muziek bij zijn verhaal. Die klinkt helder, 

met hoge koorzang als in een kerk, maar 

soms klinkt er een radioreclame door-

heen, als in een fabriekshal.

Het ritme van de fabriek inspireerde ook 

hiphopproducer Kubus, die de muziek 

maakte bij het verhaal van de 69-jarige 

Leo, de hoofdpersoon van de derde afle-

vering. ‘Ik pak een vat, doe een deurtje 

open, doe het vat erin, de beveiliging 

erop, doe het deurtje dicht en druk op 

de knop.’ Daarna is het vat schoon en 

haalt hij het eruit. Dat doet hij ongeveer 

vijfhonderd keer per dag. Zijn woorden 

worden een ritme dat nog lang in je 

hoofd blijft hangen.

Het eerste seizoen van Lopendebandwerk 

staat al online, het tweede seizoen wordt 

begin december verwacht. Daaraan werk-

ten weer gerenommeerde muzikanten 

mee: Lucky Fonz III, Sim Fane, Klangstof 

en Luwten.

Lopendebandwerk is 

te beluisteren via vpro.

nl/lopendebandwerk 

en de podcast-apps

Werk 
waar 
muziek 
in zit

Met het oog op de Maand 

van de Geschiedenis en 

het thema Aan het werk 

selecteerde de VPRO 

Gids een drietal relevante 

VPRO-programma’s: OVT 

live op locatie, de inter-

nationale dramaserie The 

Spectacular en de podcast 

Lopendebandwerk.

OVT zendt vanwege de 

Maand vijf keer op locatie 

uit. Op zondag 3 oktober 

komt het radioprogramma 

met de opening van de 

Maand van de Geschiede-

nis vanuit het Openlucht-

museum in Arnhem. 

Op 10 oktober in het 

Industriepark Dru in Ulft; 

op 17 oktober in het Canti-

ne theater in Budel-Dor-

plein en op 24 oktober in 

de werk verschaffingskeet 

in Sellingerbeetse. Op 31 

oktober wordt in OVT de 

Libris Geschiedenisprijs 

uitgereikt. 
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Grenzeloos drama 
in Limburg

De vierdelige internationale dramaserie The Spectacular  

met onder andere Hadewych Minis en Jacob Derwig is  

geïnspireerd op dodelijke aanslagen van de Ira in Limburg.  

Willem Bosch (1986) schreef en regisseerde de serie. 

door HUGO HOES

De vergismoord 

in Roermond
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Hoe oud was u tijdens de 

aanslagen?

Willem Bosch: ‘In 1988 

twee en in 1990 vier, 

dus ik heb daar geen 

actieve herinnering 

aan. Ik kom wel uit een 

behoorlijk katholiek 

Brabants gezin en 

mijn vader was nogal 

uitgesproken over het 

Noord-Ierse conflict. 

Rond de Oranjemarsen 

riep hij altijd dat al die 

protestanten schur-

ken waren. In die zin 

kreeg ik er wel wat van 

mee. Hij heeft mij een 

behoorlijk partijdig 

wereldbeeld opgelegd, 

maar dat zie je niet in 

de serie.’

Ik moest flink graven in 

m’n geheugen.

‘In Roermond en de rest 

van Limburg herinnert 

men het zich nog wel, 

maar boven de rivieren 

weet bijna niemand 

meer wat er gebeurd is.’

Deze dramaserie is  

gebaseerd op ware 

gebeurtenissen. Maakt 

dat scenarioschrijven moeilijker?

‘Mmm. Uiteindelijk is het proces aar-

dig hetzelfde. Je weet wat er gebeurd 

is, maar maakt er fictie van. In de 

serie nemen we afstand van de feiten, 

bedenken we er intriges bij en probe-

ren we teneur, en de terreur ook, echt 

te maken. Aan betrokkenen bij het 

onderzoek hebben we steeds gevraagd: 

zou het zo gebeurd kunnen zijn? Als zij 

dan ‘ja’ zeiden, kon het voor ons ook. 

Het is een andere manier van werken. 

Je hebt een beperking, maar het is ook 

prettig om aan iets te werken dat uit het 

leven gegrepen is. Daarnaast hebben 

kijkers al bepaalde verwachtingen en 

voorkennis die misschien bevestigd of 

ontkracht wordt.’

Voor kijkers is dít voortaan wat er gebeurd 

is in Roermond.

‘Dat geldt natuurlijk voor veel dingen 

in de filmgeschiedenis. Wij hebben 

ook een beeld van het Wilde Westen 

dat volledig gebaseerd is op westerns 

uit de jaren zestig en zeventig, maar 

zo zag het er natuurlijk helemaal niet 

uit. Clint Eastwood op een paard met 

de muziek van Ennio Morricone op de 

achtergrond. 

Heeft niets te maken met het echte 

Wilde Westen. Je krijgt altijd een beeld 

voorgeschoteld door de ogen van latere 

generaties. Wij moesten ook waken 

voor jaren tachtig- en negentignostalgie 

met overal gerook, gekke kapsels en 

schoudervullingen. Daar moet je een 

beetje van wegblijven, anders wordt 

het Toen was geluk heel gewoon.’

The Spectacular heeft een internationale 

cast en speelt in vijf landen. Gefilmd in 

coronatijd.

‘Kon dus niet. We hebben bijna alles 

nagebouwd in een grote studio. Nor-

maal krijg je daar geen handen voor op 

elkaar. Nu was er geen keus en uitein-

delijk bleek dat het niet per se duurder 

hoefde te zijn. In Nederland is het 

gebruikelijk om op locaties te filmen. 

Nu zat alles bij elkaar. Scheelde enorm 

in reistijd, transportkosten en catering. 

Alle sets werden nagebouwd en dat is 

inmiddels een bijna vergeten ambacht. 

Iemand zei: “goed dat we dit doen, 

anders had ik het nooit geleerd.”’

Casten tijdens corona, waarschijnlijk ook 

een ding.

‘Krankzinnig. Alles via Zoom. Terwijl 

mijn kinderen beneden speelden, hield 

ik op zolder gesprekken. Audities zijn 

al ongemakkelijk. Normaal speelt een 

acteur de scène voor je neus en zeg je: ik 

bel je nog wel. Nu moesten ze een scène 

opnemen en die opsturen. Audities wer-

den gesprekken: praten over het onder-

werp en de serie. Dan merk je dat de een 

heel veel wil vertellen en de ander alleen 

een rol wil spelen. Is ook prima, maar ik 

heb het liefst acteurs die meedenken.’

En dan moesten ze nog kunnen komen.

‘Was een enorm gezeik. Een ramp. Steeds 

was het: mogen ze nog komen? Moeten 

ze in quarantaine? Code rood, oranje, 

geel. Och man, de hele zomer. Mochten 

ze komen, dan moesten ze eerst twee 

weken in een hotel in quarantaine voor-

dat ze aan het werk konden. Terwijl ze 

per dag werden betaald.’

Ellende. 

‘Vreselijk. Acteurs die niet durfden te 

komen en afhaakten. Normaal ga je dan 

met contracten lopen zwaaien, maar 

dat had nu geen zin. In de hele draai-

periode hebben we gelukkig geen enkel 

coronageval gehad, wat best uniek is. 

Veertienduizend mondkapjes hebben we 

verbruikt. Nee, niet die van Sywert, dat 

zal ook geholpen hebben.’

The Spectacular wordt vanaf 2 januari 

2022 uitgezonden op NPO 3

De Ira in Limburg

In de nacht van 1 op 2 mei 1988 

werd in Roermond een auto met 

drie in Duitsland gelegerde Britse 

militairen beschoten. Daarbij kwam 

een Brit om het leven. In dezelfde 

nacht maakte de Ira in het Lim-

burgse Bergen met een bom onder 

een auto een einde aan het leven 

van nog twee Britse soldaten. In 

1990 werden op de Markt in Roer-

mond twee Australische toeristen 

voor de ogen van hun partners geli-

quideerd. Een dubbele vergismoord. 

Omdat ze in een huurauto met Brits 

kenteken reden, werden de twinti-

gers door hun moordenaar(s) voor 

Britse soldaten aangezien.

Regisseur 

Willem Bosch
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VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND

024GESCHIEDENIS
 

Beleef de geschiedenis 

van de oudste stad van 

Nederland, met ‘Aan het 

werk’-activiteiten en 

een pop-uptentoonstel-

ling in Nijmegen. Een 

deel van de activiteiten 

wordt mogelijk ver-

plaatst naar het digitale 

domein, afhankelijk van 

de coronamaatregelen.

NIJMEGEN EN ONLINE 

024Geschiedenis 15, 16 

en 17 oktober maand-

vandegeschiedenis.nl/ 

024geschiedenis

RIVIERENLANDERS

Het Regionaal Archief Rivierenland ploos 
uit waar Rivierenlanders werkten. Iedere 
week staat er een verrassende werkgever of 
branche in de spotlights.
ONLINE Regionaal Archief Rivierenland,  

1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

regionaalarchiefrivierenland

EGYPTE

Over het oude Egypte is veel bekend, onder 
meer hoe de oude Egyptenaren woonden en 
werkten. Een pop-uptentoonstelling gaat aan 
de hand van twaalf voorwerpen uit de 
collectie in op arbeid in het oude Egypte.  
ONLINE Rijksmuseum van Oudheden, 

1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

rijksmuseumvanoudheden

METAAL

Tegelen staat vooral bekend om haar dak-
pannen- en baksteenindustrie. Maar wist je dat 
het ook een bloeiende metaalindustrie heeft 
gekend? Onderzoeker Lenn Gorissen vertelt je 
alles over een onbekende geschiedenis.
ONLINE Koninklijk LGOG, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

koninklijklgog

ZORG

Historicus Hugo Schalkwijk gaat in gesprek 
met een verpleegkundige uit het veld en 
duikt met een jonge onderzoeker in de 
geschiedenis én de toekomst van de zorg.
ONLINE Jonge Historici, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

stichtingjongehistorici

WERK IN DE WINKEL

In de afgelopen decennia zijn er veel winkels 
in het Alkmaarse straatbeeld verschenen en 

verdwenen: van 
lokale groente-
boer tot 
warenhuis. Wat 
is terug te vinden 
van deze zaken?
ONLINE Regionaal 

Archief Alkmaar,  

13 oktober 19.00-20.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

regionaalarchiefalkmaar

LEESCLUB

Ben jij gek op lezen en praat je graag over 
boeken? Sluit je dan aan bij de boekenclub 
van de Boekenkrant, die in het teken staat 
van de Maand van de Geschiedenis met een 
of twee ‘Aan het werk’-titels.
ONLINE Boekenkrant, 13 oktober 20.00-

21.00 uur maandvandegeschiedenis.nl/

boekenkrant

INDONESISCHE MIJNEN

De Indonesische Ombilin-mijnen zijn een 
voorbeeld van technologische vooruitgang en 
raken aan de koloniale heerschappij. Een 
Engelstalig panelgesprek verkent historie, 
actualiteit en toekomst van dit erfgoed.
ONLINE Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed 21 oktober, 11.00-12.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

rijksdienstvoorhetcultureelerfgoed

MIGRATIE

Van zeventiende-eeuwse immigranten die 
naar de regio trokken op zoek naar werk tot 
gastarbeiders in de twintigste eeuw: je komt 
alles te weten over de geschiedenis van 
arbeidsmigratie. Ook krijg je tips om zelf 
onderzoek te doen naar voorouders.
ONLINE Regionaal Archief Alkmaar en 

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis  

30 oktober, 13.00-16.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

regionaalarchiefalkmaar 

ROUTE 4  
ONLINE

LEGENDA 

Talk

Rondleiding

Voorstelling

Buiten

Kinderen

Workshop

Expositie

Overig
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DE LES VAN 
HET AMBACHT 
Scheepstimmerman Henk van 

Halteren is een van de vaklieden 

die in het Nederlands Openlucht-

museum werkt. Zo houdt hij niet 

alleen een historisch ambacht in 

stand, maar brengt hij ook kennis 

over die nog altijd actueel is.  

Over duurzaam produceren, 

bijvoorbeeld.

B ezoekers van het Nederlands 
Openluchtmuseum kunnen op 
scheepswerf De Hoop timmerman 

Van Halteren tegenkomen. ‘Scheepstimmer-
man is een prachtig vak, een scheppend 
ambacht, waarbij er iets onder je handen 
groeit,’ zegt hij. Als 19-jarige jongen ging Van 
Halteren aan het werk op de botterscheeps-
werf van zijn schoonvader in het vissersdorp 
Spakenburg. Honderd jaar geleden bezaten 
veel plaatselijke families een botter, een type 
vissersboot.

Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 
en de inpoldering van Flevoland na de 
Tweede Wereldoorlog, liepen de visserij en 
daarmee de vraag naar nieuwe botters terug. 
Voor de werf dreigde het doek te vallen. Maar 
in de jaren zeventig daalde het besef in dat de 
geschiedenis van de Zuiderzeevisserij niet 
verloren mocht gaan. De botter werd tot 
monument verklaard.  

Van Halteren vond dat ook het beroep van 
scheepstimmerman behouden moest blijven 
en nam de werf van zijn schoonvader over. 
‘In het begin was het inkomen mager; soms 
had ik zelfs helemaal geen loon’, zegt hij. 
Maar langzaam groeide de vraag naar 

restauratiewerkzaamheden en zo nu en dan 
kreeg de scheepswerf in Spakenburg 
opdracht een nieuwe botter te bouwen. 

Vijf jaar geleden droeg Van Halteren de 
botterscheepswerf over. Sindsdien deelt hij 
zijn kennis van het ambacht met collega’s en 
bezoekers van het Nederlands Openlucht-
museum op scheepswerf De Hoop. ‘Mensen 
zijn altijd verwonderd wanneer ik vertel dat 
we hier in vier à vijf weken tijd met de hand 
een bootje bouwen, dat daadwerkelijk het 
water op kan.’ Het benodigde eikenhout haalt 
Van Halteren zelf uit de natuur: ‘De bossen in 
en aanwijzen welke bomen je nodig hebt, dat 
is een wezenlijk onderdeel van ons vak.’

Volgens Frank Hemeltjen, adviseur 
erfgoedzorg bij het Kenniscentrum voor 
Immaterieel Erfgoed, kunnen huidige en 
toekomstige generaties veel leren van dit 
soort oude ambachten. ‘Zeker tachtig procent 
van de ambachten is duurzaam van karakter,’ 
legt hij uit. ‘Restmateriaal wordt in de meeste 
gevallen niet gezien als afval, maar als 
materiaal waar je iets mee kunt. Deze manier 
van kijken kan helpen bij de verduurzaming 
van productieprocessen.’ 

DOOR EVA FLIPSE

NEDERLANDS 
OPENLUCHTMUSEUM

ROUTE LANGS 
AMBACHTEN
Aansluitend bij het jaarthe-

ma ‘Aan het werk’ presenteert 

het Nederlands Openlucht-

museum, initiatiefnemer van 

de Maand van de Geschiede-

nis, de expositie Makers in 

Beeld, een ambachtenroute 

en diverse andere activitei-

ten. Bezoekers betalen alleen 

een toegangsticket voor het 

museum; aan de activiteiten 

zijn geen extra kosten ver-

bonden.

maandvandegeschiedenis.

nl/nederlandsopenlucht-

museum

HENK VAN HALTEREN  

aan het werk in Scheepswerf 

De  Hoop. Foto: Nederlands 

Openluchtmuseum
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AGENDA 
OOST

Volg de Maand van de Geschiedenis

facebook.com/maandvandegeschiedenis
twitter.com/maandvdgesch
instagram.com/maand_van_de_geschiedenis

Check van 
tevoren altijd bij 

de organiserende 
instelling de 

actuele toegangs-
informatie.

OVERIJSSEL

BOTKLOPPER

Een loodjestang, aalkorven, 
of een botklopper. Het 
zijn gereedschappen die 
horen bij een bijna uitge-
storven beroep en die de 
moderne visser al lang niet 
meer gebruikt. Ontdek het 
historische gereedschap van 
vissers en andere werklieden 
en leer er alles over.
VOLLENHOVE Stadsmuseum 

Vollenhove, 1 t/m 24 oktober 

13.00-17.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

stadsmuseumvollenhove

KAMPER LAKEN

Eeuwenlang behoorde Kam-
pen tot de drie belangrijkste 
textielsteden van Nederland. 
Er werd linnen, katoen, zijde, 
velours en vooral trijp gewe-
ven. De Kamper laken was 
een geduchte concurrent van 
de Hollandse lakens. Met vijf 
verschillende wandelingen 
én een themawebsite ontdek 
je alles over de Kampense 
textielarbeid.
KAMPEN cultuurZIEN, 2, 9, 16, 23 

en 30 oktober 14.00-15.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

cultuurzien

ELF KINDEREN

Schrijfster en dichteres Isis 
Zengerink ontvouwt de fas-
cinerende geschiedenis van 
haar oma Hanna Exterkate-
Duis die woonde op ‘Klein 
Slaghekke’ in de Ploai te 
Bentelo. Een sterke vrouw 
die zich na de dood van haar 
man alleen moest zien te red-
den met de boerderij en elf 
kinderen. Hoe deed ze dat?

HENGELO Bibliotheek Hen-

gelo, 7 oktober 20.00-21.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

bibliotheekhengelo

ERFGOEDDAG

Aan het werk met erfgoed! 
Vrijwilligers en medewer-
kers van musea, historische 
verenigingen en andere 
kleine erfgoedorganisaties 
in Overijssel kunnen aan 
het werk op de Overijsselse 
Erfgoeddag. Er zijn drie 
verschillende workshops: 
zo kun je aan de slag met 
een verhalenproject, met 
immaterieel erfgoed en met 
erfgoededucatie. 
OVERIJSSEL Historisch 

Centrum Overijssel, 8 oktober 

10.00-16.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

historischcentrumoverijssel

BEROEPSTAAL

Girbe Buist neemt je mee op 
beroepstaalsafari: een stads-
wandeling langs sporen van 
verdwenen en verdwijnende 

ambachten in de oude bin-
nenstad van Zwolle. Ook 
voert hij tientallen Neder-
landse zegswijzen, die zijn 
ontleend aan historische 
beroepen, terug naar hun 
oorspronkelijke betekenis. 
ZWOLLE Grote Kerkplein 13, 

10 oktober 13.30-15.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

buistbelevingsprojecten

STOLPERSTEINE

Jaap Nijstad vertelt over de 
kleurrijke Joodse familie 
Nijstad die in Diepenheim 
woonde. De familie had een 
zaak met antieke gebruiks-
voorwerpen en textiel. Die-
penheim eert haar Joodse 
inwoners die zijn wegge-
voerd in de oorlog met het 
leggen van struikelstenen of 
stolpersteine. Op 15 oktober 
zal voor de familie Nijstad 
een stolpersteine worden 
geplaatst. 
DIEPENHEIM Cultuurcentrum 

Herberg de Pol, 14 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

bibliotheekhengelo

Tijdens de Maand van de 

Geschiedenis organiseren 

honderden instellingen in heel 

Nederland activiteiten. Kijk 

voor het complete aanbod op 

maandvandegeschiedenis.nl/

agenda.

PRAAT MEE 

#MVDG #AANHETWERK
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AGENDA 
OOST

en om Arnhem. Hoe verliep 
de werving? Wat is er 
bekend over arbeidsmigratie 
in Arnhem? En wat zijn de 
verhalen van deze arbeiders? 
Migrantenerfgoedkenner 
Else Gootjes geeft er een 
korte lezing over.
ARNHEM Erfgoedcentrum Ro-

zet, 16 oktober 14.00-14.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

erfgoedcentrumrozet 

STEENFABRICAGE

De vele kleigaten, oude 
fabriekswoningen en de 
overgebleven vlamoven van 
steenfabriek Elden zijn stille 
getuigen van de tijd dat er 
twee steenfabrieken stonden 
in de voormalige Heerlijk-
heid Meinerswijk. Kom 

met zendapparatuur en 
wapens voor het verzet. Wie 
waren zij? En wat hebben 
zij bijgedragen aan onze 
vrijheid? Bekijk de tentoon-
stelling ‘Marechaussees van 
Oranje’ en kom meer over 
hen te weten. 
BUREN Marechausseemu-

seum Buren, 2 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

marechausseemuseumburen

GASTARBEIDERS

“Gastarbeiders zijn in de be-
drijven niet meer te missen”, 
aldus de Arnhemse Courant 
in 1965. Er werkten toen al 
bijna tien jaar voornamelijk 
mannen uit Italië, Spanje, 
Turkije en Marokko bij 
verschillende bedrijven in 

heid werd in de vorige 
eeuw gedomineerd door 
de grafische, baksteen- en 
sigarenindustrie. De ten-
toonstelling ‘Aan het Werk!’ 
gaat dieper in op de sociale 
strijd bij de productie van 
deze Wageningse goederen 
en op de arbeidsonrust die 
ontstond bij de Wageningse 
kennisinstituten. 
WAGENINGEN Museum  

De Casteelse Poort, 1 t/m  

31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

museumdecasteelsepoort

PAPIERMOLENTJE

In het Nederlands Open-
luchtmuseum staan 
ambachten centraal. Een 
speciale ambachtenroute 
brengt je langs dertien 
plekken waar je vaklieden 
aan het werk ziet en zelf 
aan de slag kunt. Maak een 
papiermolentje, hennahand 
of weefgetouw. Of neem een 
kijkje bij de tentoonstelling 
‘Makers in Beeld’, waar he-
dendaagse ambachtslieden 
hun verhaal vertellen. 
ARNHEM Nederlands Open-

luchtmuseum, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

nederlandsopenluchtmuseum

ENGELANDVAARDERS

Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog wist een flink aantal 
Nederlandse marechaussees 
te ontkomen naar Engeland. 
Sommigen van hen werden 
geheim agent en werden 
boven Nederland gedropt 

GELDERLAND

DOSSIER OSS

Tussen 1890 en 1940 was het 
een onrustige tijd voor de 
kleine gemeenschap in Oss. 
De zogenaamde Bende van 
Oss – een groep criminelen 
uit het stadje – pleegde 
zware misdaden. Hoe kreeg 
de marechaussee de boel 
weer onder controle? Leer 
meer over de politieke en 
economische achtergron-
den die een rol speelden, 
verzamel bewijsmateriaal en 
oordeel zelf over de aanpak 
van de marechaussee.
BUREN Marechausseemuseum, 

1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

marechausseemuseumburen  

LUCHTWACHTDIENST

Hoeveel mensen heb je 
nodig om een negentiende-
eeuws kanon te bedienen? 
En wat deed de luchtwacht-
dienst op het fort tijdens 
de Koude Oorlog? Ga op 
pad en kom het te weten. 
De looproute brengt je 
langs plekken in het fort 
waar soldaten werkten en 
loodst je naar het prachtige 
uitzichtpunt.
DOORNENBURG Fort Pan-

nerden, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

fortpannerden

ARBEIDSONRUST

De Wageningse bedrijvig-

WEEK VAN DE KOLONIALE  
GESCHIEDENIS

Museum Bronbeek organiseert samen met verschil-

lende partners de jaarlijkse Week van de Koloniale Ge-

schiedenis, met een reeks activiteiten rond het thema 

‘Aan het werk’. Met een lezing van Barbara Esseboom 

over een wonderlijke koloniale tentoonstelling die in 

1928 in Zypendaal werd gehouden, de theatervoorstel-

ling ‘Oost-Indisch Doof’, waarin Hanneke vertelt over 

haar grootvader Piet Colsters die als dienstplichtig 

militair eind jaren 40 naar Indonesië moest, een volks-

opera, een muzikale voorstelling over postkolonialisme, 

trapjesdenken en identiteit – en nog veel meer.

ARNHEM Museum Bronbeek, 16 t/m 24 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/ 
weekvandekolonialegeschiedenis
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AGENDA

ZIEUWENT Het witte paard, 

24 oktober vanaf 13.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

oudheidkundigevereniging-

zuwent

KNIL-MILITAIREN

Na de onafhankelijkheid van 
Indonesië vestigden zich 
Indische Nederlanders en 
Molukkers in Ede. Onder 
hen waren veel ex-KNIL-
militairen. Hoe was dat voor 
hen? Drie generaties van een 
Molukse en een Indische 
familie vertellen hun verhaal. 
Een avond met een intro-
ductielezing, gesprekken, 
muziek en een tentoonstel-
ling.
EDE Indisch Herinneringscen-

trum, 25 oktober 20.00-22.30 

uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

indischherinneringscentrum

SOLDATENLEVEN

Hoe zag een soldatenleven 
eruit voordat een fort elec-
trisch kon worden verlicht? 
Ontdek het terwijl je in de 
schemering door het fort 
loopt langs de soldaten-
verhalen en ervaart welke 
klusjes die soldaten moesten 
doen. Los samen met onze 
kanonnier een schot, ga 
biechten bij meneer pastoor 
en rooster een broodje bo-
ven het vuur. Geschikt voor 
klein én groot. 
DOORNENBURG Fort Panner-

den, 30 oktober 18.30-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

fortpannerden

nialisme? OPERA Amster-
dam en Studio Louter geven 
een kijkje in de keuken van 
het ontwerpproces van de 
nieuwe vaste opstelling in 
Museum Bronbeek.  
ARNHEM Museum Bronbeek, 

20 oktober 15.00-16.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

museumbronbeek

EERSTE STEEN

Historicus Willem van der 
Ham van het project Reuzen-
arbeid vertelt over de aanleg 
van spoorwegen en bruggen 
in de omgeving van Zutphen 
en doet daarbij het boeiende 
verhaal van een ontluikend 
land uit de doeken. Aan de 
hand van een korte film en 
fascinerende foto’s neemt 
hij je mee op reis langs onze 
Reuzenwerken.
ZUTPHEN Walburgiskerk,  

23 oktober 14.00-15.00 uur 

(datum en tijdstip onder  

voorbehoud)  

maandvandegeschiedenis.nl/

reuzenarbeid

DAGBOEK

Tijdens deze middag met 
panelgesprekken, podi-
uminterviews en muziek 
staat een bijzonder dagboek 
centraal. De negentiende-
eeuwse Achterhoekse boer 
Eimert Papenborg hield 
decennialang nauwkeurig 
een dagboek bij, dat ons van 
alles leert over het leven, het 
werk en de belevingswereld 
van een ‘gewone man’ uit 
het verleden.

je letterlijk mee achter de 
coulissen. Ook de uitreiking 
van de Prodesseprijs, voor de 
beste bijdrage aan de Arn-
hemse geschiedschrijving, 
staat op het programma.
ARNHEM Stadstheater  

Arnhem, 17 oktober  

14.00-16.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

prodesseconamur

KIJKJE IN DE KEUKEN

Met welke dilemma’s en uit-
dagingen krijg je te maken 
bij het ontwerpen van een 
tentoonstelling over kolo-

meer te weten over de peri-
ode van de steenfabricage en 
de nieuwe bestemming van 
de vlamoven in een korte 
lezing met aansluitend een 
rondleiding.
ARNHEM Leeffabriek,  

17 oktober 15.00-15.30 uur 

met aansluitende rondleiding 

maandvandegeschiedenis.nl/

erfgoedcentrumrozet

COULISSEN

Ben jij nieuwsgierig naar hoe 
het er achter de schermen 
aan toegaat bij het Arnhemse 
theater? Deze excursie neemt 

DAG VAN DE ARNHEMSE  
GESCHIEDENIS

Op diverse plekken in Arnhem Centrum en Arnhem 

Zuid kunnen jong en oud kennismaken met verhalen 

van toen en nu. Met dit jaar op het programma o.a. 

een lezing over arbeidsmigratie, workshops voor het 

hele gezin, een wandeling met een gildegids over het 

terrein van Arnhems Buiten, historische muziek, een 

tentoonstelling in Erfgoedcentrum Rozet over o.a. het 

775-jarig bestaan van de zorginstelling de DrieGast-

huizenGroep en nog veel meer.

ARNHEM Diverse locaties, 16 en 17 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/ 
dagvandearnhemsegeschiedenis

LEGENDA 

Talk

Rondleiding

Voorstelling

Buiten

Kinderen

Workshop

Expositie

Overig
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DOOR GEERTJE DEKKERS

SAMEN TEGEN DE   
CONCURRENTIE
Thuiswerken was eeuwenlang standaard voor veel ambachtslui en handelaren  

met bescheiden bedrijven. Maar solistisch was hun werk bepaald niet. Door het  

lidmaatschap van een gilde waren ze nauw bij elkaar betrokken.

H et Haarlemse kleermakersgilde was 
verbolgen. Dirk Lofman, een knecht 
van buiten de stad, had het gewaagd 

op eigen houtje kleren te maken voor 
klanten. En dat was niet de bedoeling. Om 
broeken, hemden en wambuizen op de markt 
te brengen diende je lid te zijn van een gilde. 
En daarvoor bestond een lijst van eisen. Zo 
dienden knechts minstens twee jaar in dienst 
te gaan bij een Haarlemse gildemeester. Dirk 
Lofman was een nieuwkomer, zonder betrek-
king bij een meester, maar had volgens het 
gilde toch opdrachten aangenomen. Dat 
maakte hem een beunhaas, en die verdiende 
straf: de kleding die hij had geproduceerd 
werd in beslag genomen. Het geïnves-
teerde geld was hij kwijt.

Lofmans straf was tekenend voor 
de manier waarop veel ambacht 
en handel eeuwenlang waren 
georganiseerd. Op het 
eerste gezicht was veel 
werk een geïsoleerde 
aangelegenheid. Boeren 
bewerkten met hun families het 
land en timmerlieden, schoenma-
kers, rietdekkers en andere ambachts-
lui werkten ieder in een eigen bedrijfje. 
Ambachtslieden en kooplui dreven hun 
ondernemingen vaak vanuit huis, net als veel 
zzp’ers inmiddels weer doen. Soms liepen er 
wat knechten of leerlingen rond, maar naar 

de huidige maatstaven bleven de meeste 
bedrijven klein. Bescheiden, zelfstandige 
zaakjes en losse werklui waren de standaard.

Maar echt solistisch waren veel van die 
eenpitters niet. Hun bedrijven waren 
weliswaar zelfstandig, maar ze opereerden in 
het georganiseerde verband van een gilde. 
Zelfstandigheid was de norm, maar wel met 
de steun en binnen de regels die de overlie-
den handhaafden.

Zo ging het in huidig Nederland sinds de 
late Middeleeuwen, toen steden hier 
opbloeiden en het aantal ambachtslieden en 
handelaren groeide. Voor vishandelaren, 
leersnijders, bakkers en zakkendragers viel er 

in de nieuwe steden veel te verdienen, 
maar er was ook altijd de dreiging van 

concurrentie. Die kwam van buiten 
de stad, waar bewoners veel 

minder geld kwijt waren aan 
belastingen en dus 
goedkoper konden 

produceren. Maar ook van 
binnenuit, want broddelaars en 

valsspelers konden klanten 
wegkapen met lage prijzen, waarvoor 

ze inferieure producten leverden. Van- 
daar dat vakgenoten zich in de dertiende en 

vooral de veertiende eeuw organiseerden in 
gilden en regels opstelden om gevestigde 
leden te beschermen en concurrentie in te 
dammen. Ze verboden rivalen van buiten 

EENPITTERS IN DE
MIDDELEEUWEN

TIMMERMANSOOG 

Een gildemeester beoordeelt 

het werk van zijn gezellen. 

Miniatuur uit 1482. Afb. 

Bridgeman Images
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  Gildeleden 
deelden lief  
en leed met 
elkaar  

stadse klanten te overladen met hun waren, 
stelden minimumprijzen in, bepaalden 
hoeveel werkuren de leden dagelijks mochten 
maken, en formuleerden heel veel meer 
geboden voor alles wat de ene ondernemer 
een voorsprong kon geven op de andere. 

Wie wilde meedraaien in het systeem, 
moest doorgaans lang genoeg in de stad 
wonen om als een van de ‘onzen’ te worden 
beschouwd. Dat kon een halfjaar zijn, of twee 
jaar: de regels verschilden per stad en per 
gilde. Ook was volwaardig burgerschap 
veelal een vereiste. Beginnelingen dienden in 
de leer te gaan bij een gildelid, en aan het 
einde van hun leerperiode hoorden ze te 
betalen voor het voorrecht om een meester-
proef te mogen doen voor de ogen van het – 
soms rijkelijk gefêteerde – gilde. Voor 
eenlingen als Dirk Lofman was in dit soort 
georganiseerde ambachten weinig ruimte.

GELOOF EN GEZELLIGHEID
Maar het gilde was nog veel meer dan een 
club met regels en het raakte, vooral in de late 
Middeleeuwen, aan alle facetten van het 
bestaan. Aan het religieuze leven bijvoor-
beeld. Zo deden leden gilde-gewijs mee aan 
processies. Bovendien versierden en 
onderhielden ze vaak een eigen altaar. Kijk 
maar eens rond in een willekeurige laatmid-
deleeuwse kerk. Goede kans dat daar een 

zijaltaar is, gewijd aan Sint-Nicolaas, 
beschermheilige van handelaren, en daarom 
in katholieke tijden beheerd door het 
koopliedengilde. Een zijaltaar van Sint-
Petrus, die ooit de kost verdiende als visser, 
kon worden onderhouden door viskopers, 
dat van de heilige Jozef door zijn collega-
timmermannen enzovoort. Bij die altaren 
volgden de gildeleden hun wekelijkse mis, 
samen met hun collega’s en concurrenten. 

Op de mis volgde gezelligheid, vooral op 
de jaarlijkse gildedag. Dan was er een feest, 
met een overdaad aan voedsel en drank, want 
religieuze en sociale zaken waren nauw met 
elkaar verweven. Dankzij dit soort gezelligheid 
was er volop kans met elkaar bekend, bevriend 
en verzwagerd te raken. Bovendien deelden de 
leden leed met elkaar: ze waren erbij als een 
van hen werd begraven en zamelden geld in 
voor zieken, weduwen en wezen.

En de invloed van middeleeuwse gilden 
reikte nog veel verder: ze kregen een cruciale 
rol in het stadsbestuur. Neem Utrecht, waar 
lang de bisschop en een klein groepje families 
de dienst hadden uitgemaakt. Die oude 
bovenlaag was rond 1300 verwikkeld in 
ingewikkelde conflicten, waarvan de gilden 
wisten te profiteren. Zij steunden een van de 
voorname stedelingen en eisten daarvoor een 
hoge prijs: toegang tot het stadsbestuur. En 
die kregen ze, want hun partij won. 

BLINKEND GOUD Een 

meestergoudsmit en zijn 

gezel  aan het werk op een 

miniatuur uit eind 15e eeuw. 

Afb. Bridgeman Images
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Vanaf 1304 kozen de leiders van de 
Utrechtse gilden de 24 leden van de stede-
lijke Raad, die weer de schout en de schepe-
nen koos. Zo kregen de gilden dus een 
stevige greep op de stad, in Utrecht en ook 
elders. Daar stonden wel verantwoordelijkhe-
den tegenover. Dezelfde Utrechtse gildes 
kregen de taak om elk een stuk stadsmuur te 
bewaken, om te voorkomen dat vijanden 
ongezien konden naderen. Ieder lid hield 
circa eens per twee weken een nachtelijke 
wacht op de toren van zijn gilde. 

ONDER DE RADAR
Na de Middeleeuwen werden de gilden iets 
minder zichtbaar. Dat had onder andere te 
maken met de Reformatie, die in veel kerken 
van de Noordelijke Nederlanden een einde 
maakte aan de heiligenverering, en dus aan 
de processies en gilde-altaren. Ook politiek 
werden de gilden vaak minder machtig, 
omdat regentenfamilies het stadsbestuur in 
handen kregen en voortaan onderling de 

functies verdeelden. 
Daarmee waren gilden allerminst 

verdwenen: in de zestiende en zeventiende 
eeuw werden er zelfs volop nieuwe opgericht. 
Die reguleerden nog steeds het werk en de 
handel van hun leden en probeerden de 
concurrentie in te perken. Dat laatste werd er 
niet makkelijker op, vooral niet in groeiende 
steden. Daar werd het leven anoniemer en 
waren inwoners minder op de hoogte van wat 
anderen uitspookten. Buitenstaanders 
hadden daardoor meer kans om onder de 
radar tegen de regels in te werken. Daarbij 
kwam nog toenemende plattelandsnijverheid, 
aangezwengeld door koopkrachtige onderne-
mers. Die leverden grondstoffen als wol af bij 
boeren, die deze sponnen, weefden of 
anderszins bewerkten, buiten alle gilderegels 
om. De voordelig geproduceerde eindpro-
ducten verhandelde de ondernemer verder, 
tegen betere prijzen dan de gilden ooit 
konden vragen.

Rond 1800 zouden de gilden hun strijd 
tegen de vernieuwing verliezen, maar in de 
zeventiende en achttiende eeuw verdedigden 
ze hun positie, zo goed en zo kwaad als het 
ging. Vandaar de straf van Dirk Lofman, die 
illegaal in Haarlem had geproduceerd. 
Overigens legde Lofman zich niet neer bij het 
besluit van het gilde. Hij beweerde dat zijn 
kleren niet voor klanten waren bedoeld, maar 
voor zijn eigen vrouw en kinderen. Voor dat 
argument bleek het gildebestuur gevoelig, 
want Lofman kreeg zijn spullen terug. Maar 
helemaal overtuigd waren de overlieden niet, 
want Lofman moest wel een boete betalen, 
van 25 gulden, en diende bovendien de stad 
binnen zes weken te verlaten. Zodat de 
gevestigde kleermakers van Haarlem 
tenminste één concurrent minder hadden. 

Geertje Dekkers is historicus en journalist.

AMBACHTSMAN Een slotenmaker aan het werk. Illustratie uit de 16e 

eeuw. Afb. Stadtbibliothek Nürnberg

HEILIGE ANNA De 

beschermvrouwe van het 

kleermakersgilde is 

afgebeeld op een plafond-

versiering uit de 16e eeuw. 

Afb. Stedelijk Museum 

Alkmaar

EROP UIT
Ambachtsgilden 
Luister in Het Noordbrabants Museum 

op 20 oktober naar een lezing van een 

conservator over de machtige gilden 

van ‘s-Hertogenbosch. In 1798 werden 

ze opgeheven. Wat kwam er terecht 

van hun collectie eigendommen? 

Kijk voor meer informatie op pag. 51.
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LEO  
LUCASSEN 

LEO LUCASSEN   

is directeur van het 

Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiede-

nis en hoogleraar aan de 

Universiteit Leiden.  

Het IISG organiseert in 

oktober o.a. een festival 

en debatavonden. Zie 

maandvandegeschiede-

nis.nl/iisg.

H et zal ergens rond 1970 zijn geweest 
dat ik als 11- of 12-jarige van mijn 
ouderlijk huis in Meijel vier 

kilometer verderop naar het Brabantse 
Neerkant fietste. Daar woonde een neef van 
onze hulp in de huishouding die verlegen zat 
om vakantiewerkers. Deze Harrie Bakker 
was een jaar of tien ouder en was bezig het 
tuinbouwbedrijf van zijn vader over te 
nemen. Ik kon onmiddellijk beginnen. 

Het werk was eenvoudig: met een scherp 
mesje volgroeide komkommers van de plant 
afsnijden en in een plastic krat leggen. Die 
kratten waren aan weerszijden geplaatst van 
een lange ijzeren staaf die aan de bovenkant 
met wieltjes aan een ijzeren buis hing en die 
je met je hand door het gangpad duwde. 
Waren er zes kratten vol, dan duwde je je 
treintje naar het middenpad, laadde de 
kratten af op het betonnen middenpad en 
begon met een nieuwe set van zes op de 
plaats waar je gebleven was. Als we klaar 
waren, begon het sorteren op lengte en 
gewicht, en het inpakken in speciale dozen 
voor de veiling. Het seizoen liep van juni tot 
september en als het warm was begonnen we 
soms wel om halfzes. En dat allemaal voor 
een aanvangssalaris van 2 gulden per uur. 

Het werk was zwaar, de kassen waren 
vochtig en heet, en de dagen lang. Maar ik 
hield wel van buffelen en heb het zeven jaar 
met erg veel plezier gedaan. Onderwijl 
dromend van de langspeelplaten die ik van 
het verdiende geld zou aanschaffen.

Nu, een halve eeuw later, werken nog 
maar weinig scholieren bij boeren en 
tuinders. Velen vinden het werk te inspan-
nend en er zijn veel alternatieven, van 
vakkenvullen in de supermarkt of de 
bouwmarkt tot de horeca. Door de verande-

rende demografie zijn er ook veel minder 
jongeren beschikbaar. In hun plaats zijn 
werknemers uit Oost-Europese lidstaten van 
de Europese Unie gekomen, die zonder 
vergunning elders aan de slag kunnen. 
Omdat de lonen hier veel hoger zijn dan daar, 
nemen ze de primitieve huisvesting, soms 
slechte behandeling en eenzaamheid op de 
koop toe. 

Maar in Oost-Europa krimpt de bevol-
king en stijgen de lonen, waardoor het 
aanbod afneemt. Werkgevers en bemidde-
laars in de Europese Unie zitten intussen niet 
stil en werven miljoenen tijdelijke arbeids-
migranten in landen als Oekraïne, Georgië en 
Armenië, maar ook in de Filippijnen, Nepal 
en Vietnam. Zij maken deel uit van bijna 
170 miljoen internationale arbeidsmigranten 
wereldwijd, zo berekende de International 
Labour Organization (ILO) onlangs. Hoewel 
de afstanden in vroeger eeuwen aanzienlijk 
kleiner waren – denk aan de Westfaalse 
seizoenarbeiders in Holland en Zeeland of 
buitenlandse zeelieden voor de VOC –, is 
aan het onderliggende principe weinig 
veranderd. Arbeidsmarkten zijn gesegmen-
teerd en vraag en aanbod sluiten zelden op 
elkaar aan. Alleen is het fenomeen door de 
globalisering zichtbaarder en zijn de 
mogelijkheden tot uitbuiting groter. En 
intussen is aan de Dorpsstraat in Meijel sinds 
een jaar of tien Nova Polonia gevestigd, een 
Biuro adminstracyjne dla Polaków. 

Als scholier buffelde Leo Lucassen zeven zomers lang bij een tuinder. 

Dit werk wordt nu vooral gedaan door buitenlandse seizoenarbeiders.

KOMKOMMERPLUKKER

  Ik droomde van de 
langspeelplaten die ik van 
het verdiende geld zou 
aanschaffen  



www.omniboek.nl

BOEKEN WAAR JE 

DE TIJD VOOR MAG NEMEN

* alle prijzen en informatie in deze advertentie onder voorbehoud.

Wereldcrisis - ISBN: 9789401917179

Prijs: € 39,99 Verschijnt oktober 2021

Tirannenmoord - ISBN: 9789401917902

Prijs: € 23,50

Thema Maand van 

de Geschiedenis Aan het werk!

Handelaren en ambachtslieden

ISBN: 9789401918244 - Prijs: € 15,00

Verschijnt 5 oktober 2021

Van Augustus tot Constantijn 

ISBN: 9789401918022 Prijs: € 29,99

Museum Huis  Doorn  
1  oktober  2021
t/m 3  jul i  2022

www.huisdoorn.nl

ROUW
van keizerin tot corona

www.huisdwww.huisdoorn.nl
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VOLG EEN VAN DE SPECIALE THEMAROUTES 
DOOR HET PROGRAMMA VAN DE MAAND

SPOORWERK

Wist je dat veel oude 

beroepen bij de 

spoorwegen niet meer 

bestaan, zoals dat van 

stoker? Ontdek alles 

over het werken aan en 

rond de spoorlijnen met 

een speciale quiz en een 

speurtocht.

UTRECHT Spoor-

wegmuseum 1 t/m 31 

oktober maandvande-

geschiedenis.nl/spoor-

wegmuseum

MILITAIR WERK

Ga aan het werk als militair: test je skills met 
spelletjes en stap aan boord van een echte 
onderzeeboot. Bekijk de voorstelling 
Geheime Dieptes en ontmoet militairen 
tijdens de Marine Roadshow.
DEN HELDER Marinemuseum,  

16 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

marinemuseum

DIJKEN EN ZINKSTUKJES

Leer alles over de impact van de Watersnood-
ramp en ontdek hoe we onszelf kunnen 
beschermen tegen het water tijdens work-
shops dijken bouwen en zinkstukjes maken. 
OUWERKERK Watersnoodmuseum, 19, 21, 

26 en 28 oktober 11.00-12.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

watersnoodmuseum

BLAUWDRUK

Blauwdruk is een oude techniek om kopieën 
te maken door middel van licht. Dit kan op 
papier, maar bijvoorbeeld ook op stof. Eerst 
bekijken we een paar mooie exemplaren uit 
het archief. Vervolgens ga je zelf aan de slag 
met een blauwdruk die je mee naar huis mag 
nemen in een echte archiefdoos.
GRONINGEN Groninger Archieven,  

20 oktober 13.00-16.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

groningerarchieven

ZAKLAMPTOUR

Wat een werk moet het zijn geweest om de 
Domkerk te bouwen. Hoe zouden ze dat al 
die eeuwen geleden hebben gedaan? Neem 
je zaklamp mee en kom de kerk ontdekken 
op een donkere avond in de herfst vakantie. 
Niet geschikt als je bang bent in het donker!
UTRECHT Domkerk, 21 oktober  

19.30-21.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/domkerk

PAPIER

Stroop je 
mouwen op, 
want we gaan 
papier maken! Van 
oude boeken maken we 
nieuw, handgeschept papier 
– op de manier van vroeger.
ARNHEM Arnhems Boeken Café 

Libertas, 23 oktober 10.00-12.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

arnhemsboekencafelibertas

DRUKKER

Maak je eigen drukwerk op een échte 
negentiende-eeuwse drukpers. Of maak je 
eigen expeditie-postzegel! Ook kun je op 
zoek naar eeuwenoude dierenprenten.
HAARLEM Noord-Hollands Archief,  

23 oktober 16.30-22.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

noordhollandsarchief

WEESKINDEREN

Gelukkig zijn in Nederland bijna geen 
weeskinderen meer. Dat was tweehonderd 
jaar geleden wel anders. Kinderen zonder 
ouders moesten toen vaak naar een weeshuis 
en aan het werk in een spinnerij. Ontdek hoe 
dit leven was.
ASSEN Drents Archief, 24 oktober 

13.00-17.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

drentsarchief

FORTENWERK

Het werk van soldaten staat centraal. 
Kinderen én volwassenen kunnen leren wat 
een goede soldaat allemaal moet kunnen. 
Hoe zorg je voor een goed geolied fort met 
ruim tweehonderd soldaten?
DOORNENBURG Fort Pannerden,  

27 oktober maandvandegeschiedenis.nl/

fortpannerden

ROUTE 5  
VOOR KIDS
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Hoe kreeg generaal 
Hannibal zijn leger 
olifanten over het 

Alpengebergte heen?

Wie vloog als eerste 
vrouw in haar eentje 
over de Atlantische 

Oceaan?

Waarom schilderden de 
eerste mensen hele kunst-

werken in grotten?

Nu in de winkel of bestel via 
www.historischnieuwsblad.nl/doeboek

van de makers van

VOOR 8 JAAR
EN OUDER
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AGENDA 
ZUID

Volg de Maand van de Geschiedenis

facebook.com/maandvandegeschiedenis
twitter.com/maandvdgesch
instagram.com/maand_van_de_geschiedenis

Check van 
tevoren altijd bij 

de organiserende 
instelling de 

actuele toegangs-
informatie.

NOORD-BRABANT

BOSSCHE SPOORZONE

Industrieel erfgoed is meer 
dan oude fabrieken. Ont-
moet de gezichten van de 
Spoorzone in een speciale 
buitenexpositie. Mensen 
van toen en nu geven een 
kijkje in hun werkzame le-
ven met verhalen over passie 
en uitdagingen van hun vak, 
alle onlosmakelijk verbon-
den met de Spoorzone.
DEN BOSCH Spoorzone, 1 t/m 

31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

erfgoedshertogenbosch

KLOOSTERZUSTERS

De zusters van het kloos-
ter Huize Nazareth gaven 
onderwijs, verzorgden de 
ouderen en verpleegden de 
zieken. Duik in het klooster-
leven dat hier werd geleid en 
bekijk de fototentoonstelling 
en films en luister naar de 
verhalen van oud-bewoners 
en medewerkers. 
BEST CultuurSpoor Best, 1 t/m 

31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

huizenazareth

BODEMGEHEIMEN

Van pottenbakkers tot leer-
looiers. Ontdek de bodem-
vondsten die horen bij de 
historische ambachten uit 
de geschiedenis van Bergen 
op Zoom en puzzel zelf met 
scherven of probeer een 
bodemvondst te dateren.  
BERGEN OP ZOOM Stichting 

In den Scherminckel,  

2 en 30 oktober 13.00-16.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

sids 

WERK IN DE TOEKOMST

In een snel veranderende 
samenleving is het moeilijk 
voor te stellen waar we over 
tien of twintig jaar staan. 
Werken er straks alleen nog 
maar robots in de zorg? 
Bestaat het klaslokaal nog of 
nemen we al gamend lesstof 
op? Drie sprekers delen hun 
perspectief op werken in de 
toekomst.
BREDA Nieuwe Veste, 19 okto-

ber 20.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

bredasemaandvandegeschie-

denis

AMBACHTSGILDEN

Eeuwenlang spelen de 
ambachtsgilden een 
belangrijke rol binnen 
Den Bosch. Tot ze in 1798 
worden opgeheven. Waar 
komen hun eigendommen 
zoals penningen, vaandels 
en drinkbekers terecht? En 
wat vertellen deze attribu-
ten over de cultuur van de 
Bossche gilden? Kom het te 

weten tijdens een lezing van 
een conservator historische 
collectie.
DEN BOSCH Het Noord-

brabants Museum, 20 oktober 

14.15-15.15 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

hetnoordbrabantsmuseum

INDUSTRIESTAD OSS

De pil, margarine, wor-
sten en tapijten: het komt 
allemaal uit industriestad 
Oss. Hoe was het om in de 
Osse fabrieken te werken? 
Tijdens een avondtalkshow 
vertellen mensen over hun 
ervaringen in de fabrieken, 
geniet je van muziek en volg 
je korte lezingen over de 
werkgeschiedenis van Oss. 
OSS Groene Engel, 27 oktober 

20.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

stadsarchiefoss

BRIEVEN UIT SPANJE

In 1961 trok een grote 
stroom arbeiders naar 
Nederland. Sommige 

Tijdens de Maand van de 

Geschiedenis organiseren 

honderden instellingen in heel 

Nederland activiteiten. Kijk 

voor het complete aanbod op 

maandvandegeschiedenis.nl/

agenda.

PRAAT MEE 

#MVDG #AANHETWERK
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AGENDA 
ZUID

THORN Wijngaard 14, 17 okto-

ber 14.00-15.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

vvvnoordenmiddenlimburg

PIERRE CUYPERS

Pierre Cuypers is zeer 
bekend van zijn ontwerpen 
van het Rijkmuseum en het 
Centraal Station in Am-
sterdam. Minder bekend 
is dat hij werd geboren in 
Roermond en hier woonde, 
werkte en honderd jaar 
geleden werd begraven. 
Ga op pad met een gids en 
ontdek het leven van Pierre 
Cuypers en de arbeidsom-
standigheden in zijn tijd. 
ROERMOND VVV, 24 oktober 

14.00-15.30 uur maandvande-

geschiedenis.nl/vvvnoorden-

middenlimburg

weer terug of zijn zelfs nooit 
verdwenen?
MAASTRICHT Regionaal 

Historisch Centrum Limburg, 

15 oktober 13.00-16.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

koninklijklgog

BRIKKEBEKKERS

Ruim achthonderd jaar 
bestuurden stiftdames het 
bloeiende stadje Thorn. 
Toen zij vertrokken ver-
viel het plaatsje in grote 
armoede. Mannen gingen 
als brikkebekkers werken 
in Duitsland en verdienden 
met zwaar werk in de bak-
steenfabrieken geld om hun 
gezin te onderhouden. Een 
gids neemt je mee op pad en 
legt uit hoe het zover heeft 
kunnen komen.

keramiek maken op z’n kop. 
Hoeft de moderne keramist 
voortaan niet meer met de 
vingers in de klei? Betekent 
de komst van de 3D-printer 
het einde van een eeuwen-
oud ambacht? Bekijk de 
printer, de draaischijf en 
kalibreerschijf in werking en 
oordeel zelf. 
TEGELEN Keramiekcentrum 

Tiendschuur, 6 en 7 oktober 

14.00-16.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

keramiekcentrumtiendschuur

GESCHIEDENISMAALTIJD

Tijdens de Maaltijd van de 
Geschiedenis luister je naar 
verhalen over de zusters die 
lange tijd werkten in het 
ziekenhuis van Sittard en 
andere zorginstellingen. En 
je krijgt een inkijkje in het 
vak van restaurator. 
SITTARD Erfgoedcentrum  

De Domijnen, 12 oktober  

16.45-19.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

erfgoedcentrumdedomijnen

DEUR TOT DEUR

Melkboer, messenslijper, 
kolenhandelaar: beroe-
pen die tot voor kort nog 
onderdeel waren van het 
straatbeeld maar inmiddels 
zo goed als verdwenen zijn. 
Tijdens een bijeenkomst 
met interviews en anek-
dotes leer je meer over de 
ambulante economie van 
vroeger. Hoe was het om 
langs de huizen te gaan? 
En welke beroepen komen 

kwamen terecht in Breda, 
waar zij gingen werken in de 
fabrieken van Etna en Hero. 
In de archieven is weinig 
over hun leven en werk te 
vinden. Kunstenaars Carme 
Nogueira en Elena Pardo 
brengen daar verandering 
in. Met informatie, beelden, 
objecten en verhalen maken 
zij deze onbekende geschie-
denis zichtbaar. 
BREDA Stadsarchief Breda, 

voor datum en tijdstip, zie 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

bredasemaandvandegeschie-

denis

LIMBURG

FABRIEKSKASTEEL

In de negentiende eeuw 
werden fabrieksgebouwen 
uit de grond gestampt. Veel 
zijn er verdwenen, maar 
hoe zagen deze gebouwen 
eruit? En hoe waren de 
arbeidsomstandigheden 
hier? Aan de hand van 
historische foto’s die trots 
bezit waren van fabrieksei-
genaren,  vertelt Holger Dux 
van Volkshochshule Aachen 
over deze bouwwerken en 
de industrie in Aken en 
omstreken.
KERKRADE Bibliotheek Kerk-

rade, 5 oktober 19.00-20.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

bibliotheekkerkrade

KERAMIEKPRINTER

De komst van de 3D-
printer zet de kunst van het 

JAMES KENNEDY ON TOUR 

In 2021 schrijft de Amerikaanse historicus James Ken-

nedy het Maand van de Geschiedenis-essay. In Aan 

het werk neemt hij het Nederlandse arbeidsethos 

onder de loep. Hoe kijken Nederlanders tegen werk 

en arbeid aan en hoe heeft deze visie zich sinds de 

naoorlogse jaren ontwikkeld? Hij vertelt op verschil-

lende locaties over zijn bevindingen. 

ARNHEM NPO Radio 1, OVT, 3 oktober 10.00-12.00 uur 

ROTTERDAM Geschiedenis Festival, 10 oktober 10.00-

17.00 uur 

AMSTERDAM OBA Oosterdok, 19 oktober  

20.00-21.30 uur 

BREDA Nieuwe Veste, 20 oktober 20.00-21.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/jameskennedyontour 
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wat zij precies deden. 
IJZENDIJKE Museum  

Het Bolwerk, 1 t/m 31 oktober 

13.00-17.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

museumhetbolwerk

HOOGAARS

Kom alles te weten over 
de hoogaars, het typisch 
Zeeuwse vissersscheepje, 
tijdens de feestelijke ope-
ning van een nieuwe hoog-
aarsloods in Vlissingen. 
Zie een scheepstimmerman 
aan het werk, luister naar 
lezingen over de geschiede-
nis van de hoogaars, het on-
derhoud van dit historische 
schip en de garnalenvisserij. 
VLISSINGEN SBH Loods,  

23 oktober 11.00-17.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

stichtingbehoudhoogaars

POOLSE BEVRIJDERS

Lang niet alle Polen wilden 
na Nederland te hebben 
bevrijd terug naar hun 
communistische vaderland. 
Velen vestigden zich in 
België en Nederland. Hoe 
vonden zij hun plek in een 
land in wederopbouw? 
Hoe en waar vonden ze 
werk? Machteld Venken, 
hoogleraar geschiedenis in 
Luxemburg, interviewde 
Polen over hun leven na de 
oorlog.
AXEL EN ONLINE Polen in 

Beeld en Stichting Driel Polen, 

28 oktober 19.30-21.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

poleninbeeld

hebben betekend voor de 
mens, vanaf de steentijd 
tot nu. Ook zijn er vier 
lezingen te bezoeken waarin 
voorwerpen uit de collectie 
centraal staan. 
SAS VAN GENT Industrieel Mu-

seum Zeeland, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

industrieelmuseumzeeland 

KERK AAN HET WERK

Van hospitaal voor gewonde 
soldaten en opslagplaats tot 
werkplaats voor bedelaars 
en noodopvang voor vee. 
In de Grote Kerk in Veere 
schuilen eindeloos veel 
(werk)verhalen. Kom in 
aanraking met deze geschie-
denis via 3D-soundscapes, 
wervelende projecties en 
caleidoscopische animaties. 
Leuk en leerzaam voor jong 
en oud. 
VEERE Grote Kerk, 1 t/m  

31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

grotekerkveere

PIEKENIERS EN MUSKETIERS

Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog verschenen er forten, 
schansen en vestingwallen 
in het Vlaams-Zeeuwse 
landschap. Maar wie waren 
de mensen die deze verde-
digingswerken bouwden, 
aanvielen of bemanden? 
Piekeniers, hellebaardiers, 
musketiers, roerschutters – 
ze trokken vierhonderd jaar 
geleden regelmatig door de 
streek. Kom erachter hoe 
deze soldaten eruitzagen en 

meerdere data in oktober, zie 

maandvandegeschiedenis.nl/

jennykranendonk

ZEELAND

NATUURKRACHTEN

Hoe kunnen we natuur-
krachten inzetten om werk 
makkelijker te maken? De 
tentoonstelling ‘Kracht-
patsers’ laat zien wat de 
ontwikkeling van kracht-
bronnen en gereedschappen 

MIJNSTAD

De stad Heerlen transfor-
meerde begin twintigste 
eeuw van boerengehucht 
naar mijnstad. En dat had 
niet alleen gevolgen voor 
de bewoners die de nieuwe 
arbeid moesten verrichten, 
maar ook de leefomgeving 
veranderde hierdoor. Een 
gids laat zien hoe je dit 
vandaag de dag terugziet in 
de grootste gemeente van de 
Oostelijke Mijnstreek. 
HEERLEN Jenny Kranendonk, 

REUZENARBEID 

Het project Reuzenarbeid brengt op unieke wijze de 

geschiedenis van de bouw van het moderne Neder-

land in de periode 1861-1918 in beeld. Maak kennis 

met de grote water- en infrastructurele werken die 

de rijksoverheid in de negentiende eeuw liet bouwen 

en die Neder land klaarstoomden voor de toekomst. 

Het land ging op de schop: overal vonden bouwac-

tiviteiten plaats. Fotografie – in die tijd de nieuwste 

techniek – maakte het mogelijk om deze reuzenar-

beid vast te leggen. Met een boek, een website en een 

app, wandelingen en tentoonstellingen, kan iedereen 

de reuzenwerken nu bewonderen.   

DIVERSE LOCATIES IN NEDERLAND 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/reuzenarbeid
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DOOR MIRJAM JANSSEN

EEN GOEDE BAAS
Eind negentiende eeuw probeerden sociaal ondernemers hun personeel te verheffen. 

Een van de pioniers was gistfabrikant Jacques van Marken. Hij verzorgde zijn arbeiders 

van de wieg tot het graf. Toch was er kritiek op hem.

V an buitenaf leek het zo mooi: het 
fabrikantenechtpaar Jacques en 
Agneta van Marken woonde te 

midden van hun personeel in een idyllische, 
zelfontwikkelde woonwijk in Delft. Dit 
zogeheten Agnetapark bestond uit arbeiders-
huizen aan een riante vijver te midden van 
veel groen. De arbeiders konden hun 
boodschappen doen in een coöperatieve 
winkel op het terrein, er was een gemeen-
schapsgebouw en in de tuin van de villa van 
de Van Markens was zelfs een kleine 
dierentuin met drie apen, een beer en een 
slang. Een Engelse krant sprak van ‘a Dutch 
paradise’. En ook de Nederlandse media 
waren lovend. Jacques van Marken was 
uitgegroeid tot een BN’er, een modelonder-

nemer die regelmatig zijn licht mocht laten 
schijnen over de ‘sociale kwestie’ – de 
ellendige situatie waarin de onderklasse 
verkeerde.

Als het echtpaar lang op reis was geweest 
of als er iets te vieren viel, verzamelden de 
arbeiders zich in het park en zongen hen toe. 
Bij het 25-jarig bestaan van Van Markens 
Nederlandse Gist- & Spiritusfabriek in 1895 
trok een ware processie door Delft. Voorop 
ging te paard een vaandeldrager, met op zijn 
banier de tekst: ‘De fabriek voor allen, allen 
voor de fabriek.’ Vervolgens dertien ruiters, 
de directie in een open landauer, rijtuigen 
met negen arbeiders van het eerste uur en een 
praalwagen. Daarachter volgde iedereen die 
bij de fabriek hoorde – van leden van de 
kegelclub, de gymnastiekvereniging en de 
Harmoniekapel tot de kleuters van bewaar-
school Hoop der Toekomst. Zo zag Van 
Marken zijn mensen graag, als een warme 
familie waarvan hij en Agneta de vader en de 
moeder waren. 

BETERE RECHTEN
Van Marken had als jonge ingenieur in 1869 
een gat in de markt ontdekt: er was behoefte 
aan betere bakkersgist. Vanaf het eerste 
moment dat hij met 35 man personeel in zijn 
gistfabriek aan het werk toog, deed hij zijn 
best goed voor hen te zorgen. Hij leek zich 
– tot verbazing van anderen van zijn stand 
– zelfs te identificeren met de arbeiders. Hij 
werkte in een blauwe werkkiel en zijn vrouw 
Agneta deed boodschappen gekleed als een 

GISTFABRIKANT
JACQUES VAN MARKEN

ECHTPAAR Jacques van 

Marken en zijn echtgenote 

Agneta, 1890.
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  ‘De zedelijke 
uitkomsten 
staan niet in 
verhouding tot 
de gebrachte 
offers’  

arbeidersvrouw. Toch nam dat niet weg dat 
zijn werknemers weken van 66 en soms 86 
uur moesten maken. 

Net als andere sociaal ondernemers 
probeerde Van Marken zijn personeel te 
verheffen. Aanvankelijk zat ’m dat in kleine 
dingen. Hij richtte een leeszaal voor hen in 
en organiseerde samen met Agneta sinter-
klaasfeesten met cadeautjes, krentenbrood en 
chocolademelk. Hij moedigde de kinderen 
aan te lezen en hun best te doen op school. 
Hun rapportcijfers publiceerde hij zelfs in 
huisorgaan De Fabrieksbode, de eerste 
personeelskrant van Nederland. Toen de 
fabriek in 1874 voor het eerst winst maakte, 
verhoogde Van Marken de lonen op basis 
van inzet, waardoor de arbeiders harder 
gingen werken.

Stap voor stap verbeterde hij hun rechten. 
Hij regelde loondoorbetaling bij ziekte, een 
ziekenfonds, een spaarkas en een pensioen-
fonds, en introduceerde een achturige 
werkdag. Ook zette hij een soort onderne-
mingsraad op (ter vergelijking: voor grote 
bedrijven werd dat pas in 1950 verplicht). De 
verhouding van de personeelsvertegenwoor-
digers tot Van Marken lag gevoelig. De leden 
mochten meepraten, maar hij beoordeelde 
hun suggesties. Als hij die niet bruikbaar 
vond, deed hij er niets mee. Als personeelsle-
den zich gedroegen op een manier die hem 

niet zinde, schreef hij een streng stuk in De 
Fabrieksbode. Hij gebruikte het huisorgaan 
tevens om zijn overwegingen over tal van 
kwesties uiteen te zetten. Zijn vrouw schreef 
er opvoedende essays voor de huismoeders in.

Tijdens huisbezoeken aan hun medewer-
kers zagen Jacques en Agneta dat die in 
sloppen woonden. Dankzij een erfenis van de 
vader van Agneta viel het echtpaar een groot 
bedrag toe, waarvan ze Agnetapark konden 
ontwikkelen: 78 arbeiderswoningen in 
verschillende formaten. Andere ondernemers, 
zoals de Limburgse porseleinfabrikant 
Regout in Maastricht, hadden al eerder 
arbeiderskolonies gebouwd, maar vooral met 
de bedoeling de werknemers snel onderdak 
te bieden. De uitvoering was armzalig. Van 
Marken wilde het degelijker aanpakken: de 
huizen moesten hygiënisch en comfortabel 
zijn. Landschapsarchitect Louis Paul Zocher 
ontwierp de opzet van het park, dat overdag 
ook toegankelijk was voor andere inwoners 
van Delft. ’s Avonds, als iedereen veilig 
binnen was, sloot een portier het hek. De 
woonwijk lag aan de weg naar de gistfabriek. 
Als de arbeiders daarover naar hun werk 
liepen, kwamen ze langs de villa van Van 
Marken, genaamd ‘Rust Roest’ – hij liet geen 
middel onbeproefd om zijn medewerkers te 
wijzen op het hogere doel: zelfverwerkelij-
king. 

MODELFABRIEK Arbeiders 

aan het werk in Van 

Markens Nederlandse Gist- 

& Spiritusfabriek, 1889.
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In navolging van zijn vriend Charles Stork, 
textielfabrikant en machinebouwer in 
Twente, begon Van Marken ook een 
fabrieksschool. ’s Ochtends kregen jongens 
er onderwijs, daarna gingen ze aan de slag in 
de werkplaats. Van Marken zorgde dat er 
handwerklessen voor meisjes kwamen en een 
bewaarschool voor kleuters. Medewerkers 
van de gistfabriek kregen recht op drie 
vakantiedagen per jaar. En om te zorgen dat 
ze die goed besteedden, was er een eigen 
reisbureau. 

 
TWEEDE GEZIN  
In een poging de spanning tussen arbeid en 
kapitaal te verzoenen besloot Van Marken 
personeel mede-eigenaar van een onderne-
ming te maken. Hij begon een drukkerij met 
dertien man, waarvan de medewerkers 
eigenaar konden worden. Ze kregen een 

lening en als ze die hadden afgelost, was het 
bedrijf van hen. 

Hoe goed Van Marken het ook bedoelde 
en hoe vooruitstrevend hij ook was, lang niet 
iedereen was enthousiast over zijn aanpak. 
Om te beginnen het personeel zelf niet. 
Regelmatig stonden er woningen in Agneta-
park leeg omdat veel arbeiders niet zo dicht 
bij hun baas wilden wonen. Van het kantoor-
personeel wilde niemand dat. Van Marken 
zelf had soms moeite de moed erin te houden. 
Zo verzuchtte hij op een congres in Parijs dat 
het moeizaam ging met de verheffing en dat 
‘de zedelijke uitkomsten niet in verhouding 
staan tot de gebrachte offers’. 

Pijnlijk was bovendien zijn merkwaardige 
privésituatie. Jacques had jarenlang voor 
Agneta verzwegen dat hij er een tweede gezin 
op nahield. Hij had vijf kinderen verwekt bij 
een arbeidersmeisje, van wie er drie waren 

IDYLLE Plattegrond van 

Agnetapark, ca 1881.

Afbeelding: Stadsarchief 

Delft
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EROP UIT
Tuindorp Oostzaan 

Dit dorp, gebouwd voor ‘valide arbei- 

ders’, bestaat 100 jaar. Het Stadsarchief 

Amsterdam brengt een expositie met 

werk van fotograaf Raimond Wouda, 

samen met historisch materiaal. 

Kijk voor meer informatie op pag. 59

blijven leven. Voor Agneta was zijn geheime 
bestaan extra akelig, omdat ze zelf na een 
miskraam onvruchtbaar was. Toen Jacques’ 
minnares overleed, stelde ze zich sportief op 
en nam de zorg voor de kinderen op zich. 
Officieel golden die als pleegkinderen, maar 
iedereen zag de gelijkenis tussen Van Marken 
en zijn zoon Jacob. Geen personeelslid 
durfde daar iets over op te merken, het was 
een publiek geheim. 

Jacob kreeg een functie in de fabriek, maar 
kon zijn vader niet opvolgen. Die positie was 
gereserveerd voor neef Frans Waller, die al 
sinds 1879 bij de onderneming betrokken 
was. Aanvankelijk was de verhouding met 
Waller goed: toen hij trouwde organiseerde 
Jacques een feest met 2000 personen in een 
sprookjesachtig versierd Agnetapark.

MORFINEVERSLAVING
Van Marken wist zijn bezit strategisch uit te 
breiden. Hij werd ook eigenaar van de 
Nederlandsche Oliefabriek en de Lijm- en 
Gelatinefabriek in Delft. Zijn conglomeraat 
bestond op den duur uit zeven fabrieken met 
1200 personeelsleden in Nederland, België, 
Frankrijk en Engeland. Maar, zo vroegen 
linkse critici zich af, werden die nou geleid 
volgens de harde wetten van de bedrijfskun-
de of was er sprake van filantropie? En in dat 
laatste geval: wie betaalde er dan eigenlijk? 
Volgens een voormalig werknemer hing Van 
Marken de weldoener uit op kosten van het 
personeel zelf. Nog onverbiddelijker was de 
opstelling van Ferdinand Domela Nieuwen-
huis, de voorman van de Sociaal-Democrati-
sche Bond, die de onderneming jarenlang 
bekritiseerde. In 1885 kwam hij zelfs naar 
Delft om in de gemeenschapsruimte van de 
gistfabriek met Van Marken in discussie te 
gaan. Domela Nieuwenhuis zag Van Marken 
als ‘een rem op de sociale beweging’. Door 
arbeiders net iets meer te geven dan andere 
ondernemers hield hij ze zoet, zodat ze niet in 
opstand kwamen. Hij zou zo de onvermijde-
lijke klassenstrijd blokkeren. Maar Van 
Marken verklaarde dat hij in een geleidelijke, 
harmonische overgang geloofde – al was 
daarbij wel ‘kloeke leiding’ nodig.

Intern was er eveneens kritiek: Van 
Markens mededirecteur Waller vond het 
sociale beleid te duur en schadelijk voor het 
bedrijf. Van Marken moest zich dus voortdu-
rend aan alle kanten verdedigen. Door een 
slechte gezondheid had hij steeds meer 

moeite overeind te blijven en ook doordat hij 
zijn morfineverslaving maar niet onder 
controle kreeg. In 1905 gaf hij onder druk van 
Waller en de commissarissen de leiding over 
zijn imperium op. Een jaar later overleed hij. 

Ondanks alle kritiek was Van Marken als 
sociaal ondernemer een pionier die anderen 
heeft geïnspireerd. Stork bijvoorbeeld nam 
veel van zijn ideeën over, maar gematigder. 
Dat bedrijf bouwde eveneens een arbeiders-
wijk – Het Lansink in Hengelo –, maar de 
directeuren gingen er niet zelf wonen, 
waardoor er minder spanningen waren.

Het paternalisme van de sociaal onderne-
mers moest uiteindelijk plaatsmaken voor 
nieuwe vormen. Zo werd de rol van de 
personeelsvertegenwoordigers, die bij Van 
Marken en Stork mochten meepraten, deels 
overgenomen door de vakbonden. Zij 
durfden zich harder op te stellen. Arbeid 
kreeg zo een zwaardere stem tegenover het 
kapitaal. Dat was wennen voor de weldoe-
ners, maar gunstiger voor de werkenden. 

Mirjam Janssen is historicus en journalist.

AGNETAPARK Regelmatig 

stonden er woningen leeg, 

want werknemers wilden 

niet te dicht bij hun baas 

wonen.

  Jarenlang 
verzweeg  
Jacques voor 
Agneta dat  
hij er een  
tweede gezin  
op nahield  
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Volg de Maand van de Geschiedenis

facebook.com/maandvandegeschiedenis
twitter.com/maandvdgesch
instagram.com/maand_van_de_geschiedenis

Check van 
tevoren altijd bij 

de organiserende 
instelling de 

actuele toegangs-
informatie.

NOORD-HOLLAND

SKILLERS

Oudeschild is een echt vis-
sersdorp. De meeste ‘Skil-
lers’ zijn dan ook visliefheb-
bers: velen hebben zelfs een 
rookvat in de tuin. Visroken 
is een vak apart. Het vergt 
kennis en geduld, maar dan 
heb je ook wat. In het mu-
seum kom je te weten hoe je 
vis rookt en zie je amabchts-
lieden aan het werk. 
OUDESCHILD Museum Kaap 

Skil, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

museumkaapskil

FORTWACHTER

Misschien wel een van de 
meest intrigerende en zeld-
zame beroepen: fortwachter. 
Hoe leefden deze fortwach-
ters op het Eiland Pampus? 
Kinderen kunnen via een 
speurtocht hun diploma Ju-
nior Fortwachter verdienen 
en meedoen met de loterij. 
De gelukkige winnaar mag 
samen met drie vrienden een 
dag meelopen met een echte 
fortwachter!
MUIDEN Forteiland Pampus, 

1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

forteilandpampus

TUINDORP OOSTZAAN

De Amsterdamse wijk Tuin-
dorp Oostzaan bestaat in 
2021 honderd jaar. Veel kost-
winners uit deze wijk voor 
‘valide arbeiders’ hadden een 
baan op een van de scheeps-
werven, totdat de crisis van 
de jaren zeventig en tachtig 
de wijk en haar inwoners in 
armoede stortte.  

AMSTERDAM Stadsarchief, 1 

t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

stadsarchiefamsterdam

VAN DE VELDE

Een grote overzichtsten-
toonstelling toont het werk 
van vader en zoon Van de 
Velde, toonaangevende 
zeeschilders uit de zeven-
tiende eeuw. Elk had zijn 
eigen specialisme: vader de 
pentekening en zoon het 
olieverfschilderij. 
AMSTERDAM Scheepvaart-

museum, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

scheepvaartmuseum

ZAANSE GESCHIEDENIS

Weet jij alles over de 
geschiedenis van de Zaan-
streek? Doe dan mee met de 
Grote Zaanse Geschiede-
nis Quiz, traditiegetrouw 
onderdeel van de Maand 
van de Geschiedenis.
ZAANDAM Zaantheater, 

1 oktober 19.30-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

gemeentearchiefzaanstad

VERSTOPTE BEROEPEN

Op het Muiderslot zijn 
zeven eeuwen aan beroepen 
terug te zien: soms heel 
duidelijk en soms ook goed 
verstopt. Ontdek tijdens de 
rondleiding wie welk werk 
deed op het kasteel en wat 
we daar nog van terug kun-
nen zien.
MUIDEN Rijksmuseum Muider-

slot, 2, 10 en 16 oktober 11.00, 

13.00 en 15.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

rijksmuseummuiderslot

ARBEIDERSPALEIZEN

De Diamantbuurt in het 
Amsterdamse Plan Zuid 
van architect Berlage is 
vernoemd naar de diamant-
bewerkers die hier in de 
jaren twintig neerstreken. 
De buurt staat vol arbei-
derspaleizen in de stijl van 
de Amsterdamse School. 
Wandel mee en bewonder 

Tijdens de Maand van de 

Geschiedenis organiseren 

honderden instellingen in heel 

Nederland activiteiten. Kijk 

voor het complete aanbod op 

maandvandegeschiedenis.nl/

agenda.

PRAAT MEE 

#MVDG #AANHETWERK
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WALVISVAART

Zo’n vierhonderd jaar 
jaagden Nederlanders op 
de walvis, onder gevaarlijke 
en ijzige omstandigheden. 
De spreker van deze avond, 
Louwrens Hacquebord, 
heeft zelf ervaring met 
werken in de kou en neemt 
je in zijn verhaal mee naar 
Spitsbergen.  
DE RIJP Grote Kerk, 14 oktober 

19.30-21.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

regionaalarchiefalkmaar

WERKOMSTANDIGHEDEN

Tijdens drie avonden staan 

WERKENDE VROUWEN

In reisverslagen over 
zeventiende-eeuws Amster-
dam verbazen buitenlandse 
bezoekers zich over de 
aanwezigheid van vrouwen 
op straat. Zij werkten op 
dezelfde plekken als man-
nen. Wat voor werk deden 
zij binnen- en buitenshuis? 
Historica Danielle van den 
Heuvel en anderen gaan in 
gesprek over de rol van de 
vrouw in de vroegmoderne 
stadseconomie. 
AMSTERDAM Café P96, 

13 oktober 20.00-22.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

historischcafeamsterdam

AARDAPPELETERS

De tijdelijke tentoonstelling 
‘De aardappeleters: misser 
of meesterwerk?’ is een ode 
aan het bekende werk dat 
Van Gogh in 1885 maakte. 
Schilderijen, brieven, studies 
en schetsen vertellen een 
verhaal over ambitie, hard 
werken, omgaan met kritiek 
en blijven geloven in jezelf.  
AMSTERDAM Van Gogh 

Museum, 8 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

vangoghmuseum

DE KASTELEIN

Rob Kortekaas en An-
gelique Schipper zijn de 
kasteleins van de Ruïne van 
Brederode. Zij wonen in de 
beheerderswoning op de 
ruïne en vertellen je alles 
over hun werk als kasteelbe-
heerder en over de eerdere 
kasteleins.
SANTPOORT-ZUID Ruïne 

van Brederode, 10 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

ruinevanbrederode

MAKERS VAN DE BAMIBAL

Volg je neus langs de ge-
schiedenis van de makers van 
de bamibal en de peking-
eend. Je proeft, wandelt, 
leert en discussieert over hoe 
Chinees eten ‘van ons’ werd, 
dankzij de koks, de verkopers 
en de afwassers. 
AMSTERDAM Spijspad, 10 

en 24 oktober 14.00-15.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

spijspad

de vele decoraties, sculptu-
ren en fantasievolle gevels. 
AMSTERDAM Burg. Tellegen-

straat 128, 2 en 16 oktober 

13.00-15.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

museumhetschip

SEKSWERK

Was Nederland op seksueel 
gebied in het verleden een 
vrijer land dan nu? En is ons 
land in de afgelopen decen-
nia preutser geworden? 
Deze en meer vragen komen 
aan bod tijdens een gesprek 
met verschillende sekswer-
kers over het verleden, het 
heden en de toekomst van 
hun beroep. Aansluitend 
toont een documentaire een 
beeld van onze verande-
rende moraal.
AMSTERDAM Studio/K, 

5 oktober 19.30-21.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

studiok

FREEK DE JONGE

In oktober verschijnt deel een 
van Freek de Jonges memoi-
res. De bekende cabaretier 
is de zoon van een dominee 
die weer de zoon was van een 
bijbelcolporteur. Hoe loopt 
hier de lijn van roeping naar 
beroep, of van beroep naar 
roeping? De Jonge vertelt 
uitgebreid over zijn fami-
liegeschiedenis en gaat in 
gesprek met het publiek.
AMSTERDAM Vrije Universi-

teit, 6 oktober  

maandvandegeschiedenis.

nl/hdcvu

8:UREN:FESTIVAL

Start de Maand van de Geschiedenis bij het IISG! Ge-

inspireerd op de negentiende-eeuwse strijdkreet ‘acht 

uren voor arbeid, acht uren voor ontspanning, acht 

uren voor rust’ bestaat het festival uit werk (sprekers), 

ontspanning (muziek, bar, kinderworkshops) en rust 

(film). Centraal staan het werk en de emancipatiestrijd 

van lang ongehoorde mensen, met Madeleijn van 

den Nieuwenhuizen (Zeikschrift) over handelingson-

bekwaamheid, Rolf Schrama (paralympisch zeiler/

diversity officer) over arbeidsbeperkingen op de Zuidas, 

Liesbeth Staats (programmamaker) over parttime wer-

kende vrouwen, Winnie-Chelsea Young & Roberto Luis 

Martins (onderzoekers) over de eerste Black beautysa-

lon, Kitty Jong (FNV) over #MeToo op de werkvloer en 

Remco Boxelaar (Corporate Queer) over de CQ-missie. 

Dan Afrifa (schrijver) en Richard Kofi (kunstenaar) ma-

ken speciaal nieuw werk. En er is nog veel meer! 

AMSTERDAM Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis, 2 oktober 12.00-20.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/8urenfestival
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Een verhaal over worsteling 
en triomf, maar ook over 
superioriteit, uitsluiting en 
racisme. 
DEN HAAG Museum Sophia-

hof, 1 t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

museumsophiahof

HISTORISCHE FOTO’S

Hoe zijn werkende vrouwen 
vastgelegd op de gevoelige 
plaat? Neem onder leiding 
van fotospecialist Elwin 
Hendrikse een kijkje in de 
depots van het Nationaal 
Archief. Daar vind je bijzon-
dere historische foto’s uit de 
collectie Arbeidsinspectie, 
foto’s van Onnes Kurkdjian 
uit voormalig Nederlands-
Indië, Russische fabrieksar-
beidsters en meer. 
DEN HAAG Nationaal Archief, 1 

oktober 14.00 tot 15.00 en 15.30 

tot 16.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

nationaalarchief

JENEVER

Jenever zette Schiedam op 
de wereldkaart. Het graan 
voor de productie van deze 
drank kwam vaak uit Riga. 
Welke lekkere soorten jene-
ver wisten de Schiedammers 
van deze Letse grondstof te 
brouwen? En hoe was de 
handelsrelatie met Riga? 
Tijdens deze lezing krijg je 
antwoord op deze vragen. 
SCHIEDAM Borrelmuseum, 

3 oktober 15.00-18.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

borrelmuseum

ZUID-HOLLAND

DAGBESTEDING

Hoe ging het vroeger ei-
genlijk wanneer je niet kon 
werken? De tentoonstelling 
‘Ambacht = Kracht’ schijnt 
een nieuw licht op de ge-
schiedenis van de dagbeste-
ding en toont werk van deel-
nemers die verschillende 
ambachten uitoefenen. 
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  

Streekmuseum Krimpener-

waard, 1 t/m 30 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

streekmuseumkrimpener-

waard

GIETSTERS EN LUIMEISJES

In 1896 staakten gietsters, 
brokkensleepsters, lui-
meisjes en andere vrouwe-
lijke werknemers van de 
kaarsenfabriek Apollo om 
dezelfde loonsverhoging als 
hun mannelijke collega’s af 
te dwingen. Een expositie 
brengt deze opmerkelijke 
geschiedenis in kaart. 
SCHIEDAM Gemeentearchief, 1 

t/m 31 oktober  

maandvandegeschiedenis.nl/

gemeentearchiefschiedam 

DEPOKKERS

In de tentoonstelling 
‘Depokkers. Een koloniaal 
verhaal ontrafeld’ kom je in 
aanraking met het verhaal 
van een bijzondere gemeen-
schap van voormalig slaaf-
gemaakten op West-Java. 

LANDBOUWERS

Een witlofkweker, een 
veehouder en een fruitteler 
vertellen over hun leven en 
werk. Hoe zagen hun beroe-
pen er in het verleden uit en 
hoe hebben hun werkzaam-
heden zich in de loop der 
tijd ontwikkeld? Bekijk ook 
de film over bakker Peter 
Kool. Hij zat bijna vijftig 
jaar in het bakkersvak. 
NIBBIXWOUD De Dres, 22 

oktober 20.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

historischestichtingdecrom-

meleeck

de onderwerpen loonkloof 
en arbeidsuitbuiting centraal 
én de vraag hoe we werk 
verbeteren. Want werk is 
toe aan verandering. Al 
jaren blijven lonen achter, 
terwijl het aantal flexcon-
tracten toeneemt. Bezoek de 
lezingen en de debatavond 
en ontdek hoe je jouw 
werkomstandigheden kunt 
verbeteren.
AMSTERDAM Internationaal 

Instituut voor Sociale Ge-

schiedenis, 14, 21 en 28 oktober 

20.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

iisg

NACHT VAN DE UTRECHTSE  
GESCHIEDENIS

Na drie succesvolle edities is het op zaterdag 9 ok-

tober tijd voor de vierde Nacht van de Utrechtse 

Geschiedenis, met het thema van de Maand van de 

Geschiedenis: ‘Aan het Werk’. Wat kun je verwachten? 

Verhalen over werken in Utrecht, van vroeger tot nu, 

dwalen met stadsgidsen naar verborgen werkplekken, 

en een nieuwe versie van de Oud-Utrecht Pubquiz 

met ‘quizlijer’ Koos Marsman.

UTRECHT Diverse locaties, 9 oktober 20.00-00.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 
nachtvandeutrechtsegeschiedenis

LEGENDA 

Talk

Rondleiding

Voorstelling

Buiten

Kinderen

Workshop

Expositie

Overig
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AMERSFOORT Archief 

Eemland, 1 t/m 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

archiefeemland

TUINDERS

Hoe zat het met de huis-
vesting van al die arbeids-
migranten die werkten in 
de tuinbouw in Vleuten? 
En hoe kijken de verban-
nen tuinders terug op de 
vergane tijd? Oud-tuinders 
vertellen over de tuinbouw 
in Vleuten die plaats moest 
maken voor het vinexproject 
Leidsche Rijn.
HARMELEN Lodder Bonsai, 

Museum de Griffioen, voor data 

maandvandegeschiedenis.nl/

museumdegriffioen

UTRECHT

PRODENT-TANDPASTA

Wat hebben Remia-bakvet, 
Dove-bodylotion en Pro-
dent-tandpasta met elkaar 
gemeen? Ze komen uit het 
Eemkwartier in Amersfoort. 
Ontdek in de tentoonstel-
ling ‘Van Werk- tot Broed-
plaats’ hoe het was om in het 
Eemkwartier te wonen, te 
werken en te ondernemen. 

maandvandegeschiedenis.nl/

bibliotheekrotterdam

DOUANIER

Met veertig jaar werkerva-
ring als douanier en speur-
hondengeleider bij lucht-
haven Schiphol, staat Leon 
Warnies bekend als pionier 
in het werkveld. Tijdens 
deze lezing vertelt hij over 
zijn spannende loopbaan.  
ROTTERDAM Belasting & 

Douane Museum, 27 oktober 

13.00-14.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

belastingendouanemuseum

MADE IN CHINA

Overal waar je kijkt in de 
Chinese stad Jingdezhen zie 
je porselein. Al tien eeuwen 
lang wordt er porselein ge-
draaid, geglazuurd, beschil-
derd en gebakken. Conser-
vator Suzanne Klüver vertelt 
over bijzondere porseleinen 
objecten.
DELFT Museum Prinsenhof 

Delft, 30 oktober 14.00-15.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

museumprinsenhofdelft

VERPLEEGKUNDE

Vijfhonderd jaar geleden 
werd de stadsgeneesheer 
van Delft en lijfarts van 
Willem van Oranje geboren, 
Pieter van Foreest. Meer-
dere lezingen en rondleidin-
gen staan in het teken van 
de arts en de verpleegkunde 
door de eeuwen heen.
DELFT Medisch Farmaceutisch 

HAAGSE QUIZ

Waarom was het Groene 
Zoodje rood? En wie was 
Oliebollen Nel? Test je ken-
nis in de Haagse Historie 
Quiz en ga de strijd aan om 
de wisselbokaal.
DEN HAAG Centrale Bibliotheek, 

12 oktober 19.00-20.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/ 

haagsehistorie

LEIDSE BEDRIJVIGHEID

Tot vijftig jaar geleden 
stond Leiden nog vol met 
textielfabrieken, maar ook 
met zeep-, snoep-, meel- en 
melkfabrieken waar jong 
en oud werkten. Tijdens 
een rondleiding, lezing en 
wandeling luister je naar 
de verhalen van en over de 
Leidse fabrieksarbeiders.
LEIDEN Bibliotheek Nieuw-

straat, 23 oktober 11.00-12.30 

uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

erfgoedleiden

ARBEIDERSSTAD

Rotterdam heeft een imago 
van arbeidersstad. Zit er iets 
in het Maaswater? Trots zijn 
de Rotterdammers in ieder 
geval op het harde werken. 
Anne Jongstra neemt je 
tijdens dit college mee in 
de geschiedenis van de 
Rotterdamse arbeider, met 
speciale aandacht voor de 
havenwerkers. 
ROTTERDAM Bibliotheek  

Rotterdam, 26 oktober  

19.30-20.30 uur  

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS

Dit jaar focust de Nacht van de Geschiedenis zich op 

(on)gezien werk waarbij de collectie van het Rijks-

museum centraal staat. Waarom hangen er minder 

vrouwelijke dan mannelijke schilders in het Rijksmu-

seum? Waar zien we de sporen van slavernij terug in 

het museum? En hoe worden arbeidende mensen met 

een beperking afgebeeld? Van de Middeleeuwen tot 

de twintigste eeuw en van de Special Collections tot 

de Bibliotheek: overal in het museum vinden presen-

taties, gesprekken en optredens plaats. Met Junadry 

Leocaria, Mustafa Kör, Judith Noorman, Fenmei Hu, 

Bert Watteeuw en vele anderen.

AMSTERDAM Rijksmuseum Amsterdam, 30 oktober 

19.00-23.00 uur maandvandegeschiedenis.nl/nacht
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AGENDA

geweest. Leer alles over de 
ontginning van de IJssel-
meerpolders in Batavialand. 
Zo kun je een echte caterpil-
lar D4C bekijken die werd 
gebruikt bij de aanleg van 
de polders en zijn er twee 
tentoonstellingen.
LELYSTAD Batavialand, 1 t/m 

31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

batavialand

URKER GESCHIEDENIS

In de havens van Urk was 
er altijd wat te beleven. 
Er werd hersteld, geteerd, 
gesmeerd, getaand, ge-
droogd, gepruimd, gekaakt 
en gepeld. Tijdens de Dag 
van de Urker Geschiedenis 
ontdek je via een lezing, 
rondleiding of tentoonstel-
ling hoe de aanleg van het 
historische palenscherm in 
de achttiende eeuw voor 
nog meer levendigheid en 
arbeidskansen zorgde. 
URK Wijk 2-2, 9 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

urkeruitgavenerfgoedurk

LANDSCHAPSKUNST

Stap in de bus en reis met 
een gids langs de negen 
monumentale landschaps-
kunstwerken in de Flevo-
polder. De kunstwerken 
vertellen ieder een eigen 
verhaal over het proces van 
polderen. 
BIDDINGHUIZEN Bremerberg-

dijk 10, 31 oktober 

maandvandegeschiedenis.nl/

landartflevoland

minder bekende historische 
figuren uit de regio.
BAARN Theater de Speeldoos, 

28 oktober 20.15-21.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

theaterdespeeldoos

ARBEIDSVITAMINEN

Bewonder oude arbei-
derskleding, bekijk een 
tentoonstelling over de 
eerste generatie Marok-
kaanse Veenendalers of dans 
gezellig mee met de leukste 
arbeidsvitaminen. Tijdens 
de Dag van de Geschiedenis 
is er genoeg te doen.
VEENENDAAL De Cultuur-

fabriek, 30 oktober 13.00-17.00 

uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

cultuurfabriekveenendaal

SOLDATEN

Leer de Canadese soldaat 
Léo Major en de Duitse sol-
daat Hans Kurten kennen 
tijdens een lezing van con-
servator Dirk Staat. Beiden 
werkten aan het front tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
en kwamen voor grote 
dilemma’s te staan.   
SOEST Nationaal Militair Mu-

seum, 31 oktober 13.30-14.30 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

nationaalmilitairmuseum

FLEVOLAND

IJSSELMEERPOLDERS

Zonder noeste arbeid was de 
provincie Flevoland er niet 

den tijdens de coronacrisis 
hun eerste historische 
roman. Zij vertellen over 
hun werk en over de kracht 
van historische romans. 
Kijk voor andere activitei-
ten van Vrouwen Schrijven 
Geschiedenis in oktober op 
de website van de Maand 
van de Geschiedenis.
BILTHOVEN Vrouwen Schrijven 

Geschiedenis, 28 oktober 

20.00-22.00 uur  

maandvandegeschiedenis.nl/

vrouwenschrijvengeschiedenis

BAARNSCHE GESCHIEDENIS

Ook in 2021 is er een Avond 
van de Baarnsche Geschie-
denis. Luister naar diverse 
sprekers die vertellen over 
middeleeuws Baarn, de 
Oranjes, de verbintenis tus-
sen Baarn en Nederlands-
Indië en over bekende en 

7 oktober 20.00-21.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

historischeverenigingvleuten

SPOORLIJNEN

In de negentiende eeuw 
werkten duizenden arbei-
ders aan de aanleg van de 
spoorwegen in Nederlands-
Indië. Hoe ging het er daar 
aan toe? En werd de eerste 
spoorlijn tussen Semarang 
en Yogyakarta wel in ‘vrije 
arbeid’ voltooid? Conserva-
tor Evelien Pieterse vertelt 
hierover aan de hand van 
unieke beelden.
UTRECHT Spoorwegmuseum, 

10 oktober 14.30-15.30 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/

spoorwegmuseum

HISTORISCHE ROMANS

Vijf schrijfsters publiceer-

GESCHIEDENIS FESTIVAL

Het succesvolle Geschiedenis Festival van Historisch 

Nieuwsblad vindt dit jaar plaats in het concertge-

bouw De Doelen in Rotterdam. Verwacht een werve-

lend programma vol lezingen, debatten en interviews, 

afgewisseld met muziek en film. Met o.a. meester-

interviewer Coen Verbraak en de burgemeester van 

Rotterdam Ahmed Aboutaleb, Saskia Stevens over 

Romeinse hoogbouw, Luc Panhuysen over zeeheld 

Tromp, Maarten van Rossem, de genomineerden voor 

de Libris Geschiedenis Prijs en nog veel meer. Kortom: 

een dag gevuld met geschiedenis. 

ROTTERDAM De Doelen, 10 oktober 10.00-17.00 uur 

maandvandegeschiedenis.nl/ 

geschiedenisfestival
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