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VOORWOORD/DANKWOORD 
 

Het is meer dan vijfentwintig jaar geleden dat ik met dit onderzoek begon. Kort 

voor de 125e verjaardag van het zogeheten Leids Adres, vroegen mijn goede vriend 

Jan Laurier en ik ons af waarom indertijd juist ondernemers een pleidooi hielden 

voor sociale wetgeving. Op dat moment werd al het mes gezet in wat sinds het 

Kinderwetje van Van Houten op dat gebied was opgebouwd, onder meer op 

aandrag van het bedrijfsleven dat veel wet- en regelgeving als onnodige 

belemmeringen zag. We besloten de achtergronden van dat Leidse initiatief nader 

te onderzoeken.  

De socioloog Jan Laurier kreeg het te druk als politicus en bestuurder en 

moest bij het onderzoek zelf afhaken. Zelf ging ik ermee door in mijn vrije tijd, in 

eerste instantie werkzaam in de kinderopvang. Jan is mij altijd blijven steunen en 

stimuleren, was jarenlang mijn voornaamste klankbord, ook in de tijd dat hij als 

wethouder van (onder veel meer) Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Leiden, 

met ondergetekende als zijn naaste medewerker, zijn handen vol had aan het 

vormgeven van het actuele sociale beleid. Het waren drukke tijden, maar de sociale 

geschiedenis en die van Leiden in het bijzonder, was en bleef onze gezamenlijke 

interesse en dus vonden wij altijd wel tijd om erover door te praten. Zo stond hij 

niet alleen feitelijk aan de basis van dit proefschrift, maar had dit zonder zijn 

positief-kritische, sociaalwetenschappelijke inbreng ook nooit geschreven kunnen 

worden. 

Het midden van de jaren tachtig was een goed moment om met dit 

onderzoek te beginnen. De oprichting van de Dirk van Eckstichting (ter 

bevordering van de sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken) 

en de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden, beide in 1987, gaven een grote stimulans 

aan de Leidse geschiedschrijving op sociaal en economisch gebied, met name wat 

betreft de moderne tijd. Het was een inspirerend gezelschap, met mensen als Henk 

Budel, Herman Diederiks (†), Jaap Moes, Dirk Jaap Noordam (†), Jaak Slangen, 

Agnes van Steen, Heiko Tjalsma, Ed van der Vlist, Kees Walle, Dick Wortel en vele 

anderen. Ik mag hier ook Piet de Baar niet vergeten, de wandelende Fundgrube van 

Leidse archivalische kennis. De verschillende publicaties en andere initiatieven die 

vanuit deze twee genootschappen werden geëntameerd, boden mij de gelegenheid 

tussentijdse onderzoeksresultaten te publiceren, al leidde dit soms ook tot verre 

omwegen. Deze verenigingen boden bovendien velen de gelegenheid te publiceren 

en uiteindelijk heb ik daar weer veel profijt van gehad. In het bijzonder wil ik hier 

wijzen op Peter en Jolanda Otgaar-Van Schaik en op Herman Amptmeijer. De 

laatste ben ik bijzonder dankbaar dat hij zijn kennis en inzicht in voor dit 

proefschrift belangrijke personen en in de politiek-maatschappelijke verhoudingen 

in de negentiende eeuw met mij wilde delen. 

Het onderzoek stelde mij tevens in staat iets te doen met de resultaten 

van een onderzoek naar industrialisatie in Leiden, dat plaatsvond in het kader van 

een doctoraal werkcollege economische geschiedenis onder leiding van Hille de 

Vries (†) en Wim de Bruin, in 1976-1977. Door Marjan Advocaat, Henk Dessens, 

Frits Jacobs, Erik Kuiper, Loes Konincks (†), Han Meeter, Trees Moll, Jaap de Moor, 

José Niekus, Jim Steenkamp, Sjaak van der Velden en Peer Vries is toen ontzettend 
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veel materiaal verzameld, waar te lang te weinig mee gedaan is. Gelukkig had Sjaak 

nog een complete set onderzoeksverslagen, waar ik dankbaar gebruik van heb 

gemaakt. Ook al moesten sommige berekeningen opnieuw gedaan worden en bleek 

het met die industrialisatie net iets anders te zitten dan wij toen veronderstelden – 

voortschrijdend inzicht – hun werk was onmisbaar. 

 Een tijdje ging het iets langzamer met mijn project: het werk als 

bestuursadviseur en beleidsmedewerker en het stichten van een gezin vroegen toch 

wel veel aandacht. Soms was het mij allemaal ook te veel. In 2002 veranderde er 

het nodige. Ik nam ontslag als ambtenaar en vestigde mij als zelfstandig historicus. 

Een zet in die richting dank ik aan Pedro Peters die mij in zijn functie van directeur 

van de dienst Milieu en Beheer in Leiden aan het werk zette aan een boek over de 

geschiedenis van de werkzaamheden van die dienst: bestratingen, water, groen en 

bovenal het afval. Het resultaat, Leiden met een luchtje, bleek een succes, zowel bij 

onze vuilnismannen en straatmakers als onder academici. Als zelfstandig historicus 

– zzp-er dus – kreeg ik het zeker in het begin erg druk met uiteenlopende 

opdrachten – vooral uit het Leidse – maar deze boden mij en passant de 

gelegenheid mij verder te verdiepen in het wel en wee van negentiende- en 

twintigste-eeuws Leiden. Dat bood nieuwe inzichten in mijn nog steeds 

voortkabbelende project over kinderarbeid, industrialisatie en sociale politiek. 

De tijd was rijp – dat vond Jan Laurier al langer – om een echte promotor 

te zoeken en het project eindelijk eens af te ronden. Uiteindelijk vond ik die in de 

persoon van Lex Heerma van Voss. Tot mijn grote tevredenheid bleek daarnaast 

ook de veelbelovende jonge historica Elise van Nederveen Meerkerk bereid als 

begeleider op te treden. Dankzij Lex en Elise kwam er eindelijk meer richting in het 

project. Bovendien vormden zij een noodzakelijke link met actueel, 

wetenschappelijk onderzoek op sociaal historisch gebied. Als niet aan een 

onderzoeksinstelling of universiteit verbonden onderzoeker was het moeilijk 

wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen. Er bleek, vooral in het buitenland, 

inderdaad veel op het gebied van onderzoek naar en theorievorming met 

betrekking tot kinderarbeid te gebeuren. Een internationale conferentie over (de 

geschiedenis van de) kinderarbeid in Amsterdam in 2006, waaraan ik dankzij hen en 

Kristoffel Lieten kon deelnemen, was een volgende belangrijke bron van inspiratie 

én van reflectie. 

Het werk aan het proefschrift zelf vorderde echter te langzaam: per slot 

van rekening moest er brood op de plank komen en betaalde opdrachten gingen 

noodzakelijkerwijze voor. Tot een echte afronding zou ik alleen kunnen komen, 

wanneer ik mij voor iets langere tijd kon wijden aan het afronden van het 

manuscript, waarvoor het meeste onderzoek ondertussen wel was gedaan, en 

waarvan de inhoudelijke richting grotendeels vaststond. Uiteindelijk kon dat via een 

vervangingssubsidie die toegekend werd door de Nederlandse Organisatie van 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in 2012. Zonder die subsidie was het mij 

waarschijnlijk nooit gelukt, waarvoor mijn dank. Het was op het nippertje. Het was 

de laatste keer dat een dergelijke subsidie werd verstrekt. Ik wil er hier toch op 

wijzen dat het betreurenswaardig is dat deze subsidiëring niet meer bestaat. 

Waarschijnlijk blijft nu potentieel belangwekkend onderzoek op het gebied van de 

geesteswetenschappen voor altijd op de plank liggen bij mensen die er naast hun 
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werk mee bezig waren, terwijl dit via deze toch relatief bescheiden investering 

beschikbaar had kunnen komen. 

Onder strakke begeleiding door Lex en Elise is hard gewerkt aan het 

afronden van het proefschrift, wat natuurlijk toch iets meer tijd kostte dan gedacht, 

maar uiteindelijk dankzij hen toch gelukt is. Bij de bewerking van de teksten – 

sommige waren al jaren eerder geschreven – heb ik veel steun gehad aan José 

Niekus, die haar redactioneel oog over het manuscript liet gaan en suggesties deed 

dit in te korten. Dat het toch een omvangrijk verhaal is geworden, is zeker niet 

haar schuld. 

 

Behalve aan de hierboven genoemde personen, ben ik natuurlijk dank verschuldigd 

aan vele anderen. Ik kan niet iedereen bij name noemen, maar een aantal wel. Om 

te beginnen zijn er vanzelfsprekend de medewerkers van het Erfgoed Leiden en 

Omstreken ELO), dat toen ik met mijn onderzoek begon nog Gemeentearchief 

Leiden (GAL) heette en later Regionaal Archief Leiden (RAL). In het bijzonder gaat 

mijn dank uit naar de eerder genoemde Piet de Baar, archivaris (en hoogleraar 

Leidse geschiedenis) Rudi van Maanen en receptiemedewerkster Elly Anema-De 

Jong. Minstens zo belangrijk is altijd mijn persoonlijke achterban geweest. Om te 

beginnen mijn ex-partner Hanneke Groenendijk, de moeder van mijn kinderen 

Rijntje (†), Joosje en Wim. Het opvoeden van kinderen gaf natuurlijk een extra 

dimensie aan het onderzoek. De afgelopen dertien jaar heb ik vooral ontzettend 

veel steun gehad van mijn huidige partner, Maja Kroes, die mij door menige 

moeilijke periode heen heeft gesleept. 

 

Ten slotte wil ik nog mijn vader (†) en moeder bedanken. Niet alleen boden zij mij 

de gelegenheid te studeren – als eerste in de familie – zij vormden toch ook een 

inspiratiebron voor dit onderzoek. Ook zij moesten immers al als kind aan het 

werk. Verder leren zat er voor hen nog niet in. 

 

Cor Smit, juli 2014 
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J.J. Cremer (Letterkundig Museum) 
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HOOFDSTUK 1 FABRIEKSKINDEREN, EEN INLEIDING 
 

“Vermoord! […] ja, die arme fabriekskinderen, ze worden vermoord naar ziel en 

naar ligchaam.” De succesvolle schrijver J.J. Cremer riep het zijn publiek toe op die 

zaterdagavond in het Haagse Diligentia, 7 maart 1863. Zijn voordacht was “een 

bede, doch niet om geld.” De spreker wilde wetgeving om de fabriekskinderen te 

beschermen tegen hun ouders en tegen de fabrikanten. Hij wilde een regeling zoals 

die al bestond in Engeland, het lichtend voorbeeld voor industrialiserend 

Nederland. “Dáár zijn hun werkuren minder in aantal; daar gaan ze naar school en 

worden ze onderwezen […].”1 

Om de treurigheid van de in Nederland heersende toestanden te 

illustreren had Cremer een droevig verhaal verteld over een drietal kinderen dat 

werkte in een wolspinnerij in Leiden. Het was niet de eerste keer dat Leiden in de 

schijnwerpers werd gezet wanneer het ging om fabrieksarbeid door kinderen, en 

evenmin de laatste. Tien dagen na Cremers tranentrekkende betoog zetten ruim 

dertig Leidse fabrikanten hun handtekening onder een eigen verzoekschrift aan de 

regering. Ook zij vroegen om een wettelijke regeling met betrekking tot de arbeid 

van kinderen in fabrieken. Dit Leids Adres was een van de vele verzoekschriften die 

dat jaar naar de Nederlandse regering werden gestuurd. De liberale leider 

Thorbecke moest wel in actie komen en belastte in september van dat jaar een 

staatscommissie met de opdracht de kwestie nader te onderzoeken. Die 

staatscommissie bestond in meerderheid uit Leidenaren. Het zou echter nog ruim 

tien jaar duren eer het daadwerkelijk tot wetgeving kwam.  Niet de regering, maar 

het liberale Kamerlid Van Houten kwam daarbij met een initiatief. In 1874 werd zijn 

Kinderwetje aangenomen, dat arbeid door kinderen jonger dan twaalf jaar in 

werkplaatsen en fabriek verbood. 

Het Kinderwetje van Van Houten was de eerste arbeidswetgeving van 

Nederland. De totstandkoming geldt zelfs wel als het begin van het Nederlandse 

sociale stelsel. “Het was het eerste steentje van het gebouw dat later de 

verzorgingsstaat werd,” schreef het Historisch Nieuwsblad over het Kinderwetje in 

een artikel naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van Cremers 

optreden.2 Dat was overigens niet de bedoeling van het liberale kamerlid, dat jaren 

later zelf zei het ten zeerste te betreuren dat zijn Kinderwetje door “philantropen 

en staatssocialisten” was gebruikt als eerste schrede in de verwezenlijking van hun 

idealen.3 Het bijna iconische karakter van de ontwikkelingen rond kinderarbeid in 

de vroege jaren zestig van de negentiende eeuw komt tot uitdrukking in het thema 

dat op 17 maart 2013 werd meegegeven aan een – druk bezochte – bijeenkomst 

ter herinnering aan het Leids Adres. Onder andere vertegenwoordigers van 

werkgevers en van de vakbeweging spraken in de Leidse Lakenhal over “Het Leids 

Adres: ‘Van petitie naar polder’, over 150 jaar sociale vooruitgang.”4 Een boodschap 

                                                             
1 Citaten Cremer: J.J. Cremer, Fabriekskinderen. Een bede, doch niet om geld (Arnhem 1863), 34 resp. 37. 
2 R. Hartmans, ‘De mijlpaal van Sam van Houten’, Historisch Nieuwsblad maart 2013, 38-45, 45. 
3 Geciteerd in W. Schenkeveld, Het Kinderwetje van Van Houten (Hilversum 2003), 78-79. 
4 Persbericht Stedelijk Museum de Lakenhal d.d. 23 februari 2013. De verschillende bijdragen aan deze 
bijeenkomst zijn gepubliceerd als M. Knol, L. Asscher, F. van Haasteren, C. Smit, N.J. van Kesteren, L. de 
Waal, J.J. Cremer, Het Leids Adres. 150 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen (Leiden 2013). 
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van de minister van Sociale Zaken, waarin deze het belang van wat indertijd 

gebeurde benadrukte, completeerde het verhaal.   

Het verzet tegen kinderarbeid is ook een van de vijftig vensters waarin de 

Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon probeerde de geschiedenis van 

Nederland te vangen.5 In dat venster valt echter een aantal zaken op. In de eerste 

plaats speelt wetgeving daarin een beperkte rol: de kinderarbeid zou al aan het 

verdwijnen zijn geweest door nieuwe inzichten onder industriëlen en onder 

ouders. Aan de Leerplichtwet van 1901 wordt verder een minstens zo belangrijke, 

zo niet belangrijker, rol toegekend als aan het Kinderwetje. Veelbetekenend is 

bovendien dat het verhaal van de kinderarbeid niet zo zeer wordt geplaatst in het 

kader van het ontstaan van arbeids- of sociale wetgeving of van de verzorgingsstaat, 

maar vooral in de ontwikkeling van de positie van het kind en de rol die arbeid en 

schoolgang in het kinderleven speelden. 

De Canon geeft vanzelfsprekend geen wetenschappelijke verhandelingen, 

maar is wel de weerslag van de actuele en dominante kijk op de geschiedenis, naar 

aangenomen mag worden op basis van wetenschappelijke inzichten. Blijkbaar 

bestaan er verschillende collectieve beelden van het verschijnsel kinderarbeid, het 

verzet daartegen en wat daar verder mee te maken heeft. Net zo goed blijken er 

meerdere redenen te zijn om belang te hechten aan het onderwerp. Dat heeft zich 

de afgelopen decennia in Nederland echter niet of nauwelijks vertaald naar nieuw 

historisch onderzoek.  

Dit boek wil daar verandering in brengen. Via een dieptestudie naar 

kinderarbeid en het maatschappelijk debat daarover in fabrieksstad Leiden tijdens 

de lange negentiende eeuw, geeft dit proefschrift meer inzicht in de ontwikkeling 

van de kinderarbeid, de factoren die deze bepaalden, de relatie met het 

maatschappelijk debat en de achtergronden daarvan. Het feit dat de Sleutelstad in 

een cruciale periode voorafgaand aan het Kinderwetje een sleutelrol speelde bij de 

beeldvorming en discussie over fabrieksarbeid door kinderen, maakt het extra 

aantrekkelijk dit te doen. Maar het verhaal begon niet in 1863 en hield evenmin op 

in 1874. 

 

1.1 KINDERARBEID IN NEDERLAND VANAF DE NEGENTIENDE EEUW, EEN 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

 

Het is verstandig de gebeurtenissen van 1863 en het Kinderwetje iets meer in een 

context te plaatsen, met daarbij tevens aandacht voor de plaats die Leiden daarin 

innam. In hoofdstuk 3 wordt de stad verder geïntroduceerd. Over de omvang van 

de kinderarbeid in Nederland zal hier nog niets gezegd worden. Dat komt 

verderop in dit boek aan de orde, mede omdat er tot voor kort eigenlijk nauwelijks 

onderzoek naar is gedaan.6 Het onderstaande is dan ook in de eerste plaats een 

                                                             
5 Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon, Entoen.nu. De canon van Nederland. Deel B (Den Haag 
2006), 72-73. 
6 Tot E. van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor in the Netherlands during proto- and early 
industrialization’, in: H. D. Hindman (ed.), The world of child labor. An historical and regional survey 
(Armonk/Londen 2009), 625-628, had zelfs niemand geprobeerd de ontwikkeling van de kinderarbeid 



15 

 

chronologie van het maatschappelijk debat en de regelgeving met betrekking tot 

kinderarbeid en wat daar direct aan gerelateerd is, zoals het onderwijs [zie ook 

tabel 1.1]. 

 

Van zorgen tot wetgeving 

Zoals nog uitvoerig aan de orde zal komen, begonnen kinderen niet ineens te 

werken in de negentiende eeuw. Het punt is echter dat ‘men’ – dat wil zeggen: 

leden van de betere standen en intellectuelen – kinderarbeid pas in de negentiende 

eeuw als een probleem ging ervaren. Verderop zal dieper ingegaan worden op 

waarom dit zo was, maar in het algemeen kan hier gesteld worden dat dit alles te 

maken had met de opkomst van de fabrieksmatige productie en het voorbeeld van 

Engeland, waar men industrialisatie gepaard zag gaan met een omvangrijke en 

zorgwekkende kinderarbeid.7 

Tegen de tijd dat in Engeland de eerste wettelijke maatregelen ter 

beperking van fabrieksarbeid door kinderen werden genomen – de wet van 1833 

die bepaalde dat kinderen alleen mochten werken wanneer ze ook naar een school 

gingen (halftime-stelsel) – klonken eveneens in Nederland de eerste bezorgde 

geluiden, zowel van bestuurders als uit kringen rond het onderwijs. In 1841 leidde 

het een en ander tot een inventariserend onderzoek door de regering. Dat leverde 

weliswaar de nodige gegevens op, maar leidde niet tot verdere actie. Wetgeving 

naar Engels (of Pruisisch) voorbeeld, waar sommige provinciale bestuurders voor 

pleitten, vond men van regeringswege niet nodig. In de loop van de jaren vijftig 

bogen zich steeds meer mensen over deze kwestie en ontstond uiteindelijk een 

publieke discussie. Kinderarbeid was onderwerp van een prijsvraag van de 

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid (NMN). De 

Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid (VFHN) vroeg zich in 1855 

zelfs af of er een wet moest komen. Leidse fabrikanten, onder wie J. van Heukelom 

(5) en C. Leembruggen, wisten die vraag echter snel van tafel te krijgen. Het 

onderwerp kwam toch op de maatschappelijke agenda, met name door publicaties 

in De Economist van de hand van de Moordrechtse onderwijzer G.B. Lalleman (vanaf 

1855) en de Leidse fabrikantenzoon Samuel Le Poole (vanaf 1859). Een puur uit 

Leidenaren bestaande commissie van de NMN bracht in 1860 een rapport uit, 

waarin men voor maatregelen pleitte, terwijl de diaconie van de Leidse hervormde 

  

                                                                                                                                               
van Nederland tussen 1850 en 1900 te berekenen, terwijl de beroepstellingen toch voor iedereen 
beschikbaar waren. 
7 Onderstaande tot 1874 voor een belangrijk deel gebaseerd op J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in 
Nederland 1500-1874. Van berusting tot beperking (Assen 1964) en J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de 
negentiende eeuw (Bussum 1967). 
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Overzicht belangrijkste initiatieven en wetgeving met betrekking tot kinderen, met name 

arbeid en onderwijs 

  

Aard initiatief 

 

Inhoud op hoofdlijnen 

 

1806 

 

Onderwijswet 

 

Eisen aan (lager) onderwijs. 

1841 Onderzoek Regeringsonderzoek naar kinderarbeid in Nederland 

1855 Publicatie Eerste artikel Lalleman over kinderarbeid in De Economist 

1857 Onderwijswet Eisen aan onderwijs. Gemeentelijke verantwoordelijkheid 

1859/60 Onderzoek Oproep actie tegen kinderarbeid NH Diaconie Leiden wordt onderzoek 

1859 Publicatie Eerste artikelen Sam. Le Poole in De Economist 

1860 Oproep ‘Leidse Commissie’ NMN leidt tot oproep tot maatregelen kinderarbeid 

1860 Rapport Rapport De Vries Robbé over met name kinderarbeid 

1861 Onderzoek Tweede regeringsonderzoek naar kinderarbeid in Nederland 
1861 Oproep Adres van de Twentsche Ver. tot Bevordering van Nijverheid en Handel 

tegen kinderarbeid 

1863 Oproep Cremers Fabriekskinderen, het Leids Adres en vele anderen oproepen 

aan de regering om iets te ondernemen tegen kinderarbeid 

1863-69 Onderzoek Staatscommissie naar kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen 

1874 Arbeidswet Kinderwetje Van Houten: verbod arbeid kinderen tot twaalf jaar in fabrieken 

en werkplaatsen 

1887 Onderzoek Beperkt parlementair onderzoek naar arbeidswetgeving 

1889 Arbeidswet Nadere regels arbeid kinderen 12-16 jaar en vrouwen 

1890 Onderzoek Uitgebreid parlementair onderzoek naar arbeidstoestanden e.d. 

1900-05 Kinderwetten Instelling speciaal jeugdstrafrecht; beperkingen ouderlijk gezag bij 

verwaarlozing etc.; opzet kinderbescherming  

1901 Leerplichtwet Verplicht 6 jaar lager onderwijs/tot 13 jaar 

1911 Arbeidswet Verhoging minimumleeftijd arbeid tot 13 jaar; beschermende maatregelen 

kinderen 13 tot 17 jaar 

1919 Arbeidswet Verhoging minimumleeftijd arbeid tot 14 jaar; beschermende maatregelen 14 

tot 18 jaar 

1921 Leerplichtwet Verplicht 7 jaar onderwijs (in 1924 terug naar 6 en in 1928 weer naar 7 jaar) 

1942 Leerplichtwet Verplicht 8 jaar onderwijs (om Duits te leren) 

1947 Leerplichtwet Terug naar 7 jaar verplicht onderwijs 

1950 Leerplichtwet Weer verplicht 8 jaar onderwijs 

1960 Arbeidswet Verhoging minimumleeftijd arbeid tot 15 jaar 

1965 Arbeidswet Verhoging minimumleeftijd arbeid voor meisjes tot 16 jaar 

1970 Arbeidswet Verhoging minimumleeftijd arbeid voor jongens tot 16 jaar 

1971 Onderwijswet Leerplicht 8 jaar + 1 jaar gedeeltelijk leerplicht (1 dag per week gedurende 1 

jaar) 

1973 Onderwijswet Uitbreiding gedeeltelijke leerplicht tot 2 jaar 

1974 Onderwijswet Leerplicht 9 jaar + 2 jaar gedeeltelijke leerplicht (1 jaar 2 dagen, 1 jaar 1 dag 

per week) 

1975 Onderwijswet Leerplicht 10 jaar + 1 jaar gedeeltelijke leerplicht 

Vanaf 

2000 

Arbeidswet Diverse versoepelingen van regels voor arbeid voor kinderen jonger dan 16 

jaar, waaronder in 2007: 

  Kinderen van 13 en 14 jaar mogen zaterdags en op vrije dagen van school 7 

uur per dag werken 

2007 Onderwijswet Leerplicht tot 18 jaar, tenzij een beroepsdiploma is behaald. 
 
Tabel 1.1: Initiatieven en wetgeving t.o.v. kinderen, m.n. arbeid en onderwijs, 1800-2013 (gebaseerd op 
Vleggeert, Kinderarbeid, en S. Meeuwese, ‘Development of child labor policy’, 635). De wetgeving is hier cursief aangegeven. 
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gemeente probeerde een actie voor wetgeving op te zetten.8 De sociaal 

geneeskundige S. Sr. Coronel begon zijn publicaties over de gezondheidstoestand 

van de arbeiders, waarin ruim aandacht werd besteed aan kinderarbeid en de 

kwalijke gevolgen ervan. En zo waren er meer. Kortom, de bezorgdheid en kritiek 

groeide en de rijksoverheid moest iets doen. 

Inspecteur van het stoomwezen A.A.C. de Vries Robbé schreef in 1860 

een rapport voor de minister, dat in feite een pleidooi was voor en een aanzet tot 

wet- en regelgeving voor de arbeid. Tot zijn frustratie verdween het rapport in een 

la en volgde slechts een nieuw inventariserend onderzoek waar verder weer niets 

mee werd gedaan. Voor De Vries Robbé was het reden genoeg om zijn 

aangetrouwde familielid J.J. Cremer in te schakelen.9 Cremer was indertijd een ster, 

veel gevraagd in het omvangrijke voorleescircuit dat Nederland kende. Voor een 

voordracht kon hij een bedrag vragen dat hoger was dan het jaarloon van een 

arbeider. Tegelijkertijd stond hij bekend vanwege zijn sociale bewogenheid. De 

Vries Robbé bracht Cremer in contact met sleutelfiguren in het Leidse – bekenden 

van De Vries Robbé – en het resultaat was de voorlezing c.q. novelle waarmee 

deze inleiding begon. Cremers Fabriekskinderen was een meesterzet, een zeer 

effectieve strategie om de publieke opinie te bewerken. Het vervolg is bekend: er 

volgden een Leids Adres en tal van andere oproepen; Thorbecke stelde een 

onderzoekscommissie in – alweer een onderzoek – met De Vries Robbé als 

voorzitter van een in meerderheid Leidse commissie. 

In Leiden was echter lang niet iedereen blij met Cremers voordracht en 

het Leids Adres. Met name het (liberale) Leidsch Dagblad – uitgegeven door A.W. 

Sijthoff, met Abraham Montagne als hoofdredacteur – trok alle registers open om 

duidelijk te maken dat er van beide niets deugde. Daarbij kreeg de Leidse 

garenfabrikant Eigeman, voorzitter van de landelijke Vereniging van Nederlandsche 

Industriëlen, de ruimte om zijn bezwaren duidelijk te maken. Hij stelde onder meer 

dat de kinderen in de fabriek beter af waren dan thuis. 

De verschillende hervormers hoopten dat de Staatscommissie met een 

voorstel voor arbeidswetgeving zou komen, bij voorkeur met een stelsel 

vergelijkbaar met het Engelse. Dat deed ze niet: daar had Thorbecke wel voor 

gezorgd, zoals verderop duidelijk zal worden. De Staatscommissie – minus De 

Vries Robbé – stelde in haar eindrapport in 1869 voor schoolplicht (leerplicht) in te 

voeren, maar dat was indertijd onhaalbaar.10 

Kinderarbeid werd een zaak van agitatie en discussie, waarin jonge liberale 

politici en de liberale vakbeweging ANWV (Algemeen Nederlandsch Werklieden 

Verbond) een hoofdrol speelden. Het werd een centraal issue binnen de Sociale 

                                                             
8 Voor een meer uitvoerige analyse van de Leidse initiatieven en de verhouding daartussen, zie C. Smit, 
‘Actie of onderzoek? De activiteiten van de Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid en de 
Hervormde Diaconie tegen kinderarbeid’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden 
en omstreken 1994, 48-97. 
9 Voor De Vries Robbé en Cremer: C. Smit, ‘J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen’, in: C. Smit, K. 
Korrevaart, Kinderarbeid. J.J. Cremer en de Leidse fabriekskinderen (Leiden 2008), 11-46, 28, 33. Zie ook 
H. Eijssens, Inleiding bij de heruitgave van Fabriekskinderen (Schoorl 1988). 
10 Schoolplicht strekt eigenlijk verder dan leerplicht. Met schoolplicht moeten de kinderen naar school, 
met leerplicht kunnen ze ook thuisonderwijs volgen, mits dat aan de eisen voldoet. 
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Quaestie, zoals de zich opdringende problemen rond de arbeidersklasse werden 

aangeduid. Het een en ander eindigde uiteindelijk in het Kinderwetje van Van 

Houten in 1874, een wet die door amendementen uit de kamer vreselijk was 

toegetakeld en een wet zonder echte tanden, want bijvoorbeeld zonder speciale 

voorzieningen voor de handhaving ervan. 

 

Arbeidswet en leerplicht 

In de jaren daarna zou men zonder resultaat proberen deze wet te verbeteren.11 Le 

Poole was de enige Leidenaar die daar nog bij betrokken was, in het begin althans; 

verder speelde Leiden in de landelijke discussie over kinderarbeid en 

arbeidswetgeving geen belangrijke rol meer. Uiteindelijk kwam het in 1889 tot de 

Arbeidswet, een aanzienlijke verbetering én uitbreiding van de arbeidswetgeving 

[zie ook tabel 1.1].12 Er kwamen onder meer inspecteurs van de arbeid, regels voor 

de arbeid van kinderen van twaalf tot zestien jaar en voor de arbeid van vrouwen, 

plus veiligheidsvoorschriften en dergelijke. In 1890 was de algemene toestand van 

de arbeidersklasse, inclusief de werking van de Arbeidswet, onderwerp van een 

parlementair onderzoek, dat onder meer in Leiden werd uitgevoerd. De 

Arbeidswet werd in 1911 en 1919 herzien, onder andere met een verhoging van de 

minimumleeftijd waarop kinderen mochten werken. Verhoging van die 

minimumleeftijd was tegen die tijd een zaak waar vooral de vakbeweging, 

onderwijsmensen en socialisten zich nog voor inzetten, niet meer de brede 

beweging die zich bij de behandeling van het Kinderwetje had gevormd. 

Voor de helderheid: de agitatie en de genoemde maatregelen golden alleen 

voor kinderen die werkten in fabrieken en werkplaatsen. Die vormden in het 

Nederland van het midden van de negentiende eeuw een minderheid onder alle 

werkende kinderen. Veldarbeid (landbouw), huisarbeid (óók nijverheid!) en werk 

als dienstmeisje e.d. (huiselijke diensten) wilde men niet verbieden voor jonge 

kinderen, noch reguleren – de huisarbeid stond nog het meest ter discussie. Pas de 

Leerplichtwet van 1901 stelde – indirect – grenzen aan deze vormen van 

kinderarbeid. 

De Leerplichtwet strekte niet alleen wat dat betreft verder dan de 

arbeidswetgeving. De leeftijd waarop men de school mocht verlaten, was namelijk 

hoger dan de minimumleeftijd waarop kinderen mochten werken in een fabriek of 

werkplaats, althans, tot de aanpassing van de Arbeidswet in 1911. In de jaren 

twintig werd de leerplicht verlengd, maar toen had men de Arbeidswet voordien al 

gewijzigd, namelijk in 1919. 

Het begin van de twintigste eeuw kenmerkte zich door meer sociale en 

interventionistische wet- en regelgeving, namelijk de Woningwet (1901) en – in dit 

kader interessant – beschermende wetgeving richting kinderen. De Kinderwetten 

(vastgesteld in 1900, ingevoerd in 1905) moesten kinderen beschermen tegen 

                                                             
11 Voor de pogingen de wet van Van Houten bij te stellen: A. Postma, De mislukte pogingen tussen 1874 
en 1889 tot verbetering en uitbreiding van de Kinderwet-Van Houten (Deventer 1977/proefschrift A’dam 
VU 1977). 
12 Voor een overzicht van wetten en maatregelen rond kinderen vanaf 1874: S. Meeuwese, 
‘Development of child labor policy in the Netherlands since 1874’, in: Hindman (ed.), World of child 
labor., 633-636, 635. 
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verwaarlozing en mishandeling. Daarvoor kon zelfs het ouderlijk gezag ingeperkt en 

desnoods ter zijde geschoven worden. Dat was een hele doorbraak. Het illustreert 

dat er eind negentiende eeuw ten aanzien van de benadering en positie van 

kinderen meer veranderde dan enkel de toegang tot werk en school. 

Voor de helderheid: het onderzoek in dit boek stopt met de Eerste 

Wereldoorlog – later trouwens dan andere beschouwingen over kinderarbeid – 

maar het verhaal was toen feitelijk nog niet afgelopen. Vermeld is al dat direct na de 

Eerste Wereldoorlog, toen met revolutiedreiging op de achtergrond meer 

hervormingen werden doorgevoerd, ook de leeftijdsgrenzen werden verlegd. Na 

de Tweede Wereldoorlog werd de leerplicht stelselmatig verlengd, terwijl in 1960, 

1965 en 1970 de minimumleeftijd om te kunnen werken werd verhoogd totdat 

deze uiteindelijk zestien jaar was. Daarnaast kende de arbeidswetgeving veel andere 

bepalingen – vooral verboden – ten aanzien van werk door minderjarigen. Met 

name na 2000 zijn de regels voor arbeid door kinderen echter weer fiks verruimd.  

 

1.2 DE ACTUALITEIT VAN ONDERZOEK NAAR KINDERARBEID 

 

Uit de belangstelling voor wat er in 1863 gebeurde in Den Haag en Leiden en het 

feit dat (het verzet tegen) kinderarbeid in de Nederlandse Canon is opgenomen, 

blijkt dat de geschiedenis van de kinderarbeid in Nederland nog steeds veel mensen 

aanspreekt en zelfs een actuele maatschappelijke relevantie heeft. Ondanks de 

interesse van het grotere publiek is er echter vrijwel geen historicus (m/v) in 

Nederland te vinden, die zich structureel met het onderwerp bezighoudt. Sterker: 

kinderarbeid lijkt bijna geheel uit de meer wetenschappelijke Nederlandse 

geschiedenisboeken te verdwijnen, behalve waar het erom gaat de context van de 

geschiedenis van onderwijs en (in mindere mate) opvoeding aan te geven. Van 

nieuw onderzoek is eigenlijk tientallen jaren lang geen sprake geweest. De op 

origineel nieuw onderzoek gebaseerde, wetenschappelijk te noemen publicaties van 

de afgelopen twintig jaar zijn op de vingers van twee handen makkelijk te tellen. 

Het zijn bovendien allemaal tijdschriftartikelen of bijdragen aan bundels.13 Bijna alles 

                                                             
13 Te weten: C. Smit, ‘Actie of onderzoek?’; C. Smit, ‘Kinderarbeid in de Leidse textielindustrie in de 
negentiende eeuw’, Textielhistorische Bijdragen 36 (1996), 61-96; E. van Nederveen Meerkerk, A. 
Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep. Jongens en meisjes in de stedelijke nijverheid, ca. 1600-1800’, 
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis,  jaargang 3 (2006) nr. 1, 24-50 (ook verschenen in 
een Engelse bewerking als ‘Between wage labor and vocation: child labor in Dutch urban industry, 1600-
1800’, Journal of social history (spring 2008), 717-736); W. Schenkeveld, ‘Het werk van kinderen in de 
Nederlandse landbouw 1800-1913, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, jaargang 5 
(2008), nr. 2, 28-54; C. Smit, ‘Leidse kinderen tussen fabriek en school, 1840-1914, Leidschrift. Historisch 
tijdschrift, jaargang 20 (2005), nr. 2, 73-92; E. Nederveen Meerkerk, ‘Child labor in the Netherlands 
during proto- and early industrialization’,; C. Smit, ‘Work, education, and discipline: attitudes toward 
child labor in the Netherland, 1500 to 1875’, in: Hindman (ed.), World of child labor, 629-632; S. 
Meeuwese, ‘Development of child labor policy’,; C. Smit, ‘Child labour and industry in the Netherlands, 
1600-1900’, in: E. van Nederveen Meerkerk, K. Lieten, Child labour’s global past, 1650-2000 (Bern 2011), 
279-302. W. Schenkeveld, Het Kinderwetje en W. Schenkeveld, ‘Maastricht: de fabrieken van Petrus 
Regout. Kinderarbeid en de wet-Van Houten’ in: J. Bank, M. Mathijsen (eds.), Plaatsen van herinnering. 
Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 2006), 312-325 zijn publieksgerichte publicaties, maar 
bevatten ook nieuwe onderzoeksgegevens, net als Smit, Korrevaart, Kinderarbeid. 
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van wat daarbuiten – en soms daarbinnen – over het karakter en de omvang van de 

kinderarbeid in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw wordt gezegd, ook 

in de wetenschappelijke literatuur over gerelateerde onderwerpen of handboeken, 

is gebaseerd op het proefschrift van I.J. Brugmans uit 1925 (!).14 Los van vragen 

over de volledigheid en gedateerdheid van dit overigens baanbrekende boek: dit 

verhaal over de arbeidende klasse in Nederland eindigt rond 1870! Brugmans nam 

het Kinderwetje van Van Houten wel mee, maar niemand denkt toch werkelijk dat 

er daarna geen kinderen meer werkten? Hun arbeid is echter nooit onderwerp van 

onderzoek geweest. Hun schoolgang overigens wel.15 

 Nederland steekt hiermee mager af bij de rest van de wereld en zeker 

vergeleken met de Angelsaksische wereld. Weliswaar wordt ook daar geklaagd 

over het gebrek aan wetenschappelijke belangstelling, met name vanuit de 

economische geschiedenis,16 feit is dat de afgelopen twintig jaar talloze studies zijn 

verschenen over kinderarbeid in alle delen van de wereld.17 Voor een deel heeft dit 

te maken met de ‘ontdekking’ dat kinderarbeid nog steeds bestaat, zowel in de 

Derde Wereld als in het westen. 

 

Kinderarbeid in de eenentwintigste eeuw 

De wetenschappelijke belangstelling is dan wel gering, de maatschappelijke 

relevantie van historisch onderzoek naar kinderarbeid is wel degelijk groot. In de 

eerste plaats geldt dat voor de aanpak van – of de omgang met – de kinderarbeid 

zelf. 

In de wereld zijn naar schatting meer dan 300 miljoen kinderen 

economisch actief, waarvan er bijna 180 miljoen jonger zijn dan vijftien jaar, althans: 

volgens de statistieken van de ILO, de met de Verenigde Naties verbonden 

International Labour Organization. Zo’n 215 miljoen kinderen, oftewel bijna 14 

procent van alle kinderen tussen de vijf en zeventien jaar, verrichten wat de ILO 

kinderarbeid noemt: werk dat schadelijk is voor hun ontwikkeling – op dit concept 

zal in het volgende hoofdstuk verder worden ingegaan. De grootste absolute 

aantallen zijn in Azië te vinden, maar relatief gezien is kinderarbeid het meest 

verspreid in Afrika ten zuiden van de Sahara.18 

De ILO probeert de voor de ontwikkeling van het kind schadelijke 

kinderarbeid te bestrijden. In dat kader vindt men het van belang te weten hoe men 

                                                             
14 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870. Gebruikt is gemaakt van 
de achtste druk (Utrecht/Antwerpen 1971). 
15 Vooral: H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende 
eeuw (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1986). 
16 Recentelijk J. Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’, Economic 
History Review (2012), 4. 
17 Het is onmogelijk deze allemaal te noemen. Een behoorlijke impressie van de recente stand van 
onderzoek bieden Hindman (ed.), The world of child labor; E. van Nederveen Meerkerk, K. Lieten, Child 
labour’s global past, 1650-2000; R. Caty (ed.), Enfants au travail. Attitudes des élites en Europe 
occidentale et méditerannéenne aux 19e et 20e siècles (Aix-en-Provence 2002). 
18 Y. Diallo, F. Hagemann, A. Etienne, Y. Gurbuzer, F. Mehran, Global child labour developments: 
measuring trends from 2004 to 2008 (Geneve 2010), 3-14. Voor een kritische beschouwing over (het 
gebruik van) statistisch materiaal met betrekking tot kinderarbeid, G.K. Lieten, Child labour. Burning 
questions (Amsterdam 2005), 17-20. 
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er in het westen in geslaagd is kinderarbeid 

te beperken en zelfs uit te bannen. In 2003 

vroeg de hoogleraar Kinderarbeid – de 

socioloog Kristoffel Lieten – in zijn 

inaugurele rede om wetenschappelijke 

antwoorden op de brandende vragen rond 

kinderarbeid, waarbij nadrukkelijk de 

historische dimensie daarvan in beeld 

kwam.19 Om historisch onderzoek naar de 

ontwikkeling van kinderarbeid wordt kortom 

nadrukkelijk gevraagd, in de hoop beter 

inzicht te krijgen in de do’s en don’ts bij de 

aanpak van wat men vandaag de dag nog als 

een enorm maatschappelijk probleem ziet. 

Dat kinderarbeid in het westen 

verdwenen zou zijn, is een wat optimistische 

kijk op de geschiedenis. Er doen in Europa, 

Noord-Amerika, Australië etc. veel meer 

kinderen betaald werk dan men dertig jaar 

geleden nog dacht. Bovendien blijkt dat 

gepaard te gaan met allerlei risico’s, 

overtredingen, schoolverzuim, zelfs extreem 

misbruik.20 De socioloog M. Lavalette stelt 

dan ook dat kinderarbeid in het westen 

hoogstens is gedeproblematiseerd en 

ondergebracht in een marginaal (maar niet onbelangrijk) deel van de arbeidsmarkt.21 

Volgens hem zijn kinderarbeid hier en in de Derde Wereld, vroeger en nu, 

onderdelen van één probleem, namelijk de kapitalistische productiewijze.22 

Ook in Nederland werken kinderen op grote schaal. Zeker de helft van de 

kinderen van elf tot en met vijftien jaar heeft een baantje; bijna negentig procent 

doet thuis klussen, waarbij een op de vijf aan dat laatste meer tijd besteedt dan de 

ILO wenselijk acht. Ook bij het betaalde werk worden vaak wetten overtreden en 

gaat het werk ten koste van rust, spel of school.23 Bij een eerder onderzoek, in 

1987, pleitten de onderzoekers voor enige versoepeling van de wet- en regelgeving, 

omdat de discrepantie te groot was tussen wat wettelijk wel of niet mocht en wat 

                                                             
19 Lieten, Burning questions, 30-32. 
20 Zie A. Fyfe, Child labour (Cambridge 1989), 28-55. 
21 M. Lavalette, ‘Editor’s introduction to part 1’, ‘Theorizing children at work’, en ‘Conclusion’, in: M. 
Lavalette (ed.), A thing of the past? Child labor in Britain in the nineteenth and twentieth centuries 
(Liverpool 1999), resp. 11-14, 44-68, 67 en 248-254.  
22 M. Lavalette, ‘Conclusions’ in Lavalette, A thing of the past?, 253. 
23 T. Strehl, S. de Vos, K. Lieten, Baantjes en klusjes. Kinderarbeid in Nederland? (Leiden 2012), 110-112. 
Volgens een rapport uit 1987 werkte toen driekwart van de kinderen, waarvan in driekwart van de 
gevallen in overtreding met de wet, J.H. Neve, P.H. Renooy, Kinderarbeid in Nederland. Een verkennend 
onderzoek naar omvang en verschijningsvormen van kinder- en jeugdarbeid in Nederland (Den Haag 
1987), 101 en 105. 

Brochure van Save the Children uit 2004 
(IISG) 



22 

 

door kinderen en ouders acceptabel of zelfs wenselijk werd gevonden.24 De 

afgelopen jaren zijn de regels rond kinderarbeid inderdaad versoepeld, maar ook op 

terreinen waarvan de onderzoekers indertijd hadden aangegeven dat dit niet 

wenselijk was, zoals ten aanzien van de werktijden of bij werk aan de lopende band. 

Het recente rapport constateert dat de grens tussen wat acceptabel is en wat 

schadelijk, verschuift.25 

Misschien is nog wel het meest opvallend, zeker in het licht van de felle 

reacties en acties tegenover kinderarbeid in landen als India, dat dergelijke 

wijzigingen zonder enige discussie of ophef zijn doorgevoerd. Een gebrek aan 

historisch bewustzijn? In ieder geval geven enerzijds het feit dat kinderarbeid 

blijkbaar is blijven voortbestaan, anderzijds de aanpassingen in de arbeidswetgeving 

op dit gebied, een actuele maatschappelijke relevantie aan de historische vraag hoe 

dit fenomeen zich nu eigenlijk ontwikkeld heeft, en waarom. 

 

Verdere maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Het een en ander raakt aan twee andere onderwerpen waarvoor onderzoek naar 

kinderarbeid en het maatschappelijk debat daarover, relevant is. In de eerste plaats 

is dat het onderwerp dat daar traditioneel mee geassocieerd wordt: het 

Nederlandse sociale stelsel. Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw is men 

bezig met een herstructurering daarvan, die er in essentie op neer komt dat allerlei 

regels en regelingen vereenvoudigd, versoepeld of zelfs afgeschaft worden. De 

versoepeling van de regels met betrekking tot arbeid door kinderen is slechts één 

facet van dit proces. Voor de een is dat hervorming, modernisering zelfs. Voor de 

ander is dat vooral afbraak van wat ooit bereikt, of zelfs bevochten is. Een blik op 

het ontstaan van dat sociale stelsel, bijvoorbeeld om beter te begrijpen waarom het 

eigenlijk bestaat, lijkt dan aan de orde. Dan ligt het voor de hand daarbij de 

kinderarbeid en alles wat daarmee samenhangt te betrekken. Waarom vonden 

vooraanstaande burgers en zelfs ondernemers – zie het Leids Adres – het 

belangrijk dat er überhaupt (arbeids)wetgeving kwam? 

Ten slotte is er het immer actuele thema van de jeugd van tegenwoordig, 

of beter de vraag: hoe gaan wij met onze kinderen om? Problemen met ‘de jeugd 

van tegenwoordig’ zijn ouder dan de weg naar Kralingen, maar de hedendaagse tijd 

kent wel een buitengewoon sterke belangstelling voor en betrokkenheid bij vragen 

over opgroeien en opvoeden, vrijetijdsbesteding, onderwijs en opleiding, misbruik, 

criminaliteit en normen en waarden met betrekking tot kinderen en jongeren. De 

twintigste eeuw wordt niet voor niets vaak getypeerd als de eeuw van het kind. Er 

bestaat een grote consensus dat er met betrekking tot de kijk op en de benadering 

van kinderen in de negentiende eeuw (en het begin van de twintigste eeuw) het 

nodige veranderde. Volgens sommigen werd ‘het kind’ toen zelfs min of meer 

uitgevonden: in het volgende hoofdstuk zal daar iets dieper op in worden gegaan. 

Hoe ze ook georganiseerd was, waarom ze ook werd verricht, welke vorm ze ook 

aannam, arbeid (werk) was altijd een deel – en voor velen een belangrijk deel – van 

het kinderbestaan. De veranderingen daarin zijn derhalve van groot belang voor 

                                                             
24 Neve, Renooy, Kinderarbeid, 108, 111. 
25 Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en klusjes, 12. 
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een beter begrip van hoe wij – individueel en beleidsmatig – met kinderen omgaan, 

c.q. om zouden moeten of kunnen gaan, en waarom. 

Of men nu historisch onderzoek wil doen vanuit actuele vragen, 

problemen of ontwikkelingen, of vanuit al dan niet wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid, bij de twee bovenstaande onderwerpen doet dat er eigenlijk niet 

toe. Het zijn beide hoe dan ook terreinen van historisch onderzoek en 

kinderarbeid is daarvoor een relevant aspect, dat gezien de aandacht die er aan 

besteed wordt, eigenlijk ondergewaardeerd wordt. Maar kinderarbeid is relevant bij 

meer wetenschappelijk onderzoek, ook buiten dat naar de oorsprong en effecten 

van (sociale) wetgeving en het sociale stelsel in het algemeen, en naar de omgang 

met en de positie van het kind in de samenleving (inclusief opvoeding). 

In de eerste plaats is er het onderzoek naar industrialisatie en dan met 

name de rol die arbeid daarbinnen heeft gespeeld. Men is er eigenlijk sinds 

Brugmans vanuit gegaan dat kinderarbeid in Nederland geen rol van betekenis heeft 

gespeeld bij de industrialisatie en de verdere ontwikkeling van de nijverheid. Alleen 

al de chronologie laat zien dat men daar vraagtekens bij kan zetten. De 

leeftijdsnorm die de ILO voor arbeid door kinderen stelt – ten minste vijftien jaar – 

werd immers in Nederland pas in 1960 van kracht. Er was voordien volgens die 

standaard eenvoudig sprake van kinderarbeid in Nederland; hoeveel en wat de 

economische betekenis ervan was, is echter altijd buiten beeld gebleven. 

Economisch gezien strekt de relevantie zich bovendien verder uit dan de nijverheid. 

Over de betekenis van kinderarbeid in de Nederlandse landbouw begint men nog 

maar recent een beetje na te denken; de economische betekenis van allerlei kleine 

banen en klussen uitgevoerd buiten schooltijd is onontgonnen gebied. 

Kinderarbeid is vanzelfsprekend ook een relevant onderwerp waar het 

gaat om de geschiedenis van het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om 

onderwijskundige opvattingen en wettelijke kaders, maar ook om de praktijk en 

effectiviteit van het onderwijs, in relatie tot arbeid door kinderen of hun 

perspectief op werk. De Leerplichtwet van 1901 wordt hier te snel als een 

eindpunt gezien. 

De kijk op en de omgang met het kind raakt evenzeer direct aan het 

functioneren van het gezin. Voor huishoudens, familieverbanden en het gezin is de 

positie van de kinderen en hun verhouding met de volwassenen – met name hun 

vader en moeder – toch een fundamenteel aspect. Daarmee is het belang en de 

betekenis van hun werk binnen en buiten het huishouden evenzeer van groot 

belang. En die betekenis is nogal aan veranderingen onderhevig geweest, zoals 

alleen al aan het verschil tussen de negentiende eeuw en het heden te zien is. 

Met al deze aspecten bij elkaar wordt duidelijk dat de ontwikkeling van 

kinderarbeid een niet onbelangrijk facet is van maatschappelijke veranderingen, 

zeker die van de afgelopen eeuwen en vooral bij de oorsprong van de hedendaagse 

samenleving. Wat kinderarbeid bovendien nog eens een interessant, maar daardoor 

ook een lastig onderwerp van historisch onderzoek maakt, is dat hier allerlei 

verschillende lagen bij elkaar komen. Bij de geschiedenis van de kinderarbeid gaat 

het om de wisselwerking tussen economische en sociale structuren, ideologische 

opvattingen en mentaliteit, politiek en wetgeving, individuele en collectieve actie. 
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Dat maakt onderzoek op dit gebied tot een bijzondere, wetenschappelijke 

uitdaging. 

 

Vragen 

Onderzoek naar kinderarbeid is kortom nog steeds relevant en het is een grote 

omissie dat daar in Nederland zo weinig sprake van is.  Het gaat daarbij niet alleen 

om de economische ontwikkeling – met name de industrialisatie – en sociale (en 

andere) wetgeving, maar evenzeer om de relatie met onderwijs, opvoeding, het 

functioneren van het gezin en de specifieke plaats die het kind binnen de 

maatschappij inneemt. Deze studie wil proberen daar een nieuwe impuls aan te 

geven. Daarbij richt ze zich in de eerste plaats op kinderarbeid in de nijverheid, 

mede doordat juist de aanpak daarvan een belangrijke rol speelde bij de 

ontwikkeling van het sociale stelsel zoals Nederland dat kent – of gekend heeft: het 

is maar hoe men daar tegen aan kijkt. De industriële kinderarbeid speelde, met 

andere vormen van stedelijke kinderarbeid, evenzeer een belangrijke rol in een 

veranderende benadering van het kind in het algemeen. 

Centraal staat de meer algemene vraag welke factoren de ontwikkeling van 

de kinderarbeid in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw hebben 

bepaald. Die vraagstelling valt uiteen in een aantal meer specifieke vragen. Daarbij 

zal echter om te beginnen vastgesteld moeten worden wat de feitelijke 

ontwikkeling van de kinderarbeid in deze periode was, met name in de nijverheid. 

Aansluitend zal in kaart gebracht moeten worden wat de relatie was tussen 

enerzijds de industrialisatie en verdere modernisering van de nijverheid en 

anderzijds de ontwikkeling van de inzet van kinderen in de nijverheid.  

Tevens moet achterhaald worden wat eigenlijk de betekenis van wetgeving 

voor de ontwikkeling van (industriële) kinderarbeid is geweest. Die vraag is niet los 

te zien van die naar de betekenis en het effect van verschillende maatschappelijke 

initiatieven met betrekking tot kinderarbeid. Daarbij wordt tevens onderzocht wat 

de sociale, economische, ideële en politiek-culturele achtergronden c.q. motivaties 

bij deze initiatieven waren 

Verder is het de vraag hoe het een en ander zich verhoudt tot de 

ontwikkeling van het onderwijs. Welke betekenis en welk belang werd er gehecht 

aan het volgen van onderwijs door (arbeiders)kinderen, hoe verhield dit zich tot 

kinderarbeid en wat is de relatie met de modernisering van de nijverheid? Minstens 

zo belangrijk is verhouding tussen het functioneren van het (arbeiders)gezin en de 

plaats van de kinderarbeid. Ook hier is de vraag wat dan de relatie is tussen 

huisgezin, de samenleving in haar geheel en de industrialisatie in het bijzonder. Ten 

slotte leidt dit hopelijk eveneens tot meer zicht op de ontwikkeling van de (kijk op) 

de plaats van het kind in de samenleving in het algemeen. 

 

Over een groot aantal van deze vragen is in de literatuur uit binnen- en buitenland 

het nodige gezegd. In het volgende hoofdstuk zal daar verder op ingegaan worden. 

Daarbij is het echter eveneens noodzakelijk duidelijk te maken waar we eigenlijk 

over hebben, wanneer wij spreken over kinderarbeid. Dat is minder 

vanzelfsprekend dan het op het eerste gezicht lijkt. 
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 Het volgende hoofdstuk van dit boek is kortom een theoretisch hoofdstuk, 

waarin achtereenvolgens verder ingegaan wordt op de historiografie van de 

kinderarbeid, verschillende begrippen – waaronder kinderarbeid zelf – nader 

omschreven en gedefinieerd worden en ingegaan wordt op de verschillende 

factoren die vanuit de literatuur worden aangedragen ter verklaring van de 

ontwikkeling van kinderarbeid. Tevens zal ingegaan worden op de afbakening in tijd 

en plaats van het concrete onderzoek. 

  



26 

 

  

Samuel van Houten wordt bedankt voor zijn initiatiefwet, prent uit de 
Nederlandsche Spectator, 1874 (IISG) 
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HOOFDSTUK 2  KINDERARBEID IN PERSPECTIEF 
 

Zo’n vijftig, zestig jaar geleden was het nog duidelijk: kinderarbeid was een 

afschuwelijk bijproduct van de Industriële Revolutie. Hebzuchtige ondernemers 

maakten misbruik van kleine kinderen die naar de fabrieken werden gestuurd door 

hun ouders, die dat deden uit inhaligheid dan wel omdat ze door de nood gedreven 

werden. Aan deze kinderuitbuiting kwam een eind doordat humanitaire 

hervormers de misstanden aanklaagden en zo wetten afdwongen die kinderarbeid 

regelden of zelfs verboden en die de kinderen naar school stuurden. Daarmee was 

het probleem opgelost. Dit beeld was vooral gebaseerd op de geschiedschrijving 

over Groot Brittannië en de inbreng van Britse historici als John en Barbara 

Hammond en E.P. Thompson is daarbij zeer bepalend geweest.26 Die traden daarbij 

overigens in de voetsporen van negentiende-eeuwse critici van industrialisatie en 

kinderarbeid. 

Diepe morele verontwaardiging is ook te vinden in het in 1902 geschreven 

eerste deel van Kapitaal en Arbeid in Nederland van Henriëtte Roland Holst. Zij 

schreef over de Nederlandse kinderarbeiders dat zij “verdoemd” waren tot “een 

martelaarschap, dat in vele gevallen met den dood eindigde.” Voor haar was de 

“paskwillige wet-van-Houten” echter niet meer dan “een schijnstoot tegen de 

kinder-exploitatie.”27 Zij vond vooral de Nederlandse onwil iets te doen aan deze 

misstand tekenend. Die onwil leidde er zelfs toe dat kinderen niet werden gevormd 

tot “een intelligent, welonderwezen proletariaat, zooals de moderne grootindustrie 

dit noodig heeft […].”28  

Dat laatste wijst op een thema dat ook bij andere, minder strijdbare 

figuren dan Roland Holst naar voren komt: goed onderwijs was een belang van de 

moderne, industriële samenleving en daarom moest kinderarbeid wel verdwijnen. 

Dat was niet alleen het belang van de arbeiders, maar ook – om de Leidse 

hervormer Samuel Le Poole aan te halen – het “welbegrepen eigenbelang” van de 

fabrikanten. Voor de sociaaleconomisch historicus Brugmans was het dan ook niet 

zo dat de kinderarbeid ontstond door de industrialisatie. Kinderarbeid verdween 

volgens hem juist met het doorzetten van het moderne fabriekswezen. In 

Nederland was het nooit zo erg als in Engeland, stelde hij, mede doordat de 

industrialisatie hier later op gang kwam.29 

Iedereen ‘weet’ dat kinderarbeid sindsdien uit Nederland, Engeland en de 

rest de westerse wereld verdwenen is. Kinderarbeid wordt geassocieerd met het 

                                                             
26 Voor de Hammonds met name: J.L. Hammond, B. Hammond, The town labourer, 1760-1832. The new 
civilization. (Londen, New York, Toronto 1936). De eerste druk dateert van 1917. E.P. Thompson, The 
making of the English working class (Harmondsworth 1976). De eerste druk dateert van 1963. 
27 H. Roland Holst-Van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland (Rotterdam 19324), 217-218. 
28 Roland-Holst, Kapitaal en arbeid, 124, 128. De gedachte dat Nederland hierin achterop liep, wordt ten 
onrechte gekoesterd in Nederland. Inderdaad was er in Engeland, Frankrijk en Duitsland (vooral Pruisen) 
eerder wetgeving tegen kinderexploitatie, maar andere landen in Europa, waaronder het industrieel 
verder ontwikkelde België, waren later. In de Verenigde Staten was men over het algemeen nog later, 
vooral in de zuidelijke staten (tot 1937 was federale arbeidswetgeving niet toegestaan). Nederland liep 
niet voorop, maar de onwil wordt overdreven. 
29 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse, 106. 
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verleden en natuurlijk met de hedendaagse Derde Wereld. Toch ziet iedereen nog 

dagelijks kinderen aan het werk: als vakkenvuller, bezorger van reclameblaadjes of 

oppas. Sterker, dat gebeurt steeds vaker.30 Dat kinderarbeid noemen, zou echter 

bijna iedereen tegen de borst stuiten. Kinderen doen dat immers om iets voor 

zichzelf bij te verdienen en dat is volgens velen opvoedkundig alleen maar heilzaam. 

Kinderarbeid daarentegen is juist schadelijk voor de ontwikkeling van het kind. Die 

visie ziet men ook terug in de opvattingen van de ILO.31  

Kinderarbeid is op deze manier een moreel begrip met een negatieve 

betekenis. Banen en klusjes van kinderen in het westen zouden dan ‘kinderwerk’ 

zijn en dat stelt per definitie weinig of niets voor.32 De werkgevers zetten hen 

echter niet in om zo bij te dragen aan hun opvoeding of vorming. Het werk van de 

kinderen stelt voor de werkgever wel degelijk iets voor: kinderen zijn goedkope 

arbeidskrachten en arbeidskosten spelen – nog steeds – een belangrijke rol in de 

concurrentiestrijd. De werkende kinderen zijn en blijven vanuit dat gezichtspunt 

een economische categorie. Overigens blijkt uit recent onderzoek dat dit 

‘kinderwerk’ ook de nodige problemen met zich meebrengt voor de kinderen.33 

Het onderscheid tussen kinderarbeid en kinderwerk wordt dan wel erg dun. 

Het zicht op de ontwikkeling van de kinderarbeid wordt kortom mede 

bepaald door de manier waarop men tegen kinderarbeid aankijkt, zelfs hoe men 

deze definieert. De vraag is of het zinvol is een morele omschrijving van 

kinderarbeid te hanteren bij historisch onderzoek. Eerlijk gezegd moet vastgesteld 

worden dat menig geschiedschrijver of geschiedschrijfster niet of nauwelijks stilstaat 

bij een definiëring en doet alsof het vanzelfsprekend is wat kinderarbeid inhield en – 

minstens zo belangrijk – wie het precies betrof.34 

Die vanzelfsprekendheid is overigens wel verdwenen waar het gaat om de 

exacte relatie tussen industrialisatie en kinderarbeid en de vraag welke factoren het 

ontstaan en verdwijnen (of beter: de veranderingen in karakter en omvang) van de 

kinderarbeid bepaalden. Eigenlijk is het onderwerp kinderarbeid – oorspronkelijk 

een sleutelstuk bij de beschrijving van de Industriële Revolutie – jarenlang naar de 

achtergrond verdwenen. Sinds vijfentwintig jaar wordt er echter steeds meer over 

gepubliceerd, internationaal dan. Waarschijnlijk heeft dat behalve met de 

kinderarbeid in de ‘Derde Wereld’, vooral met de groeiende aandacht voor (de 

positie van) het kind te maken.35 Hoe dan ook, de studies van de laatste decennia 

betrekken in ieder geval heel wat verschillende aspecten bij de studie van de 

kinderarbeid. 

                                                             
30 Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en klusjes, 10. 
31 Zie ook Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en klusjes, 8-9. 
32 Zie de omschrijving uit Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht/Antwerpen 
199913), 1616-1617. Kinderwerk tegenover kinderarbeid zetten kan overigens alleen in het Nederlands 
en het Engels. Voor zover de schrijver bekend kennen andere talen slechts één woord voor arbeid en 
werk. 
33 Zie voor deze en meer bevindingen Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en klusjes, 110-114.   
34 Constateert ook C. Heywood, ‘A brief historiography of child labor’, in Hindman (ed.), The world of 
child labor, 18-25, 18-19. 

35 Stelt ook J. Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’, 4-5.  
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Dit hoofdstuk schetst op hoofdlijnen de plek van kinderarbeid in de 

geschiedschrijving (met name in Nederland), zet uiteen wat in dit boek verder 

onder kinderarbeid zal worden verstaan en gaat in op de verschillende factoren die 

de ontwikkeling van de kinderarbeid zouden kunnen verklaren volgens 

uiteenlopende historici, economen en sociale wetenschappers. Aansluitend wordt 

de aanpak die in dit boek gekozen wordt, nader afgebakend. 

 

2.1 KINDERARBEID IN DE GESCHIEDSCHRIJVING 

 

De plaats van de kinderarbeid in de sociale en economische geschiedschrijving is 

nogal veranderd, net als de kijk op het fenomeen. Die ontwikkeling wordt 

hieronder geschetst, waarbij eerst de plek van de kinderarbeid in de Nederlandse 

geschiedschrijving aan de orde komt en daarna de internationale, met een accent 

op Engeland (en de Verenigde Staten). De schets daarvan blijft in eerste instantie 

vrij grof. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat vooral recent 

historisch, maar ook economisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar voren 

heeft gebracht. Bij dit stukje historiografie horen wel enige woorden over de 

geschiedschrijving over het kind als zodanig. 

 

2.1.1 KINDERARBEID EN DE NEDERLANDSE SOCIALE WETGEVING 

 

De socialistische Roland Holst stond in 1902 nog midden in de veranderingen die 

zich voltrokken rond de kinderarbeid en de positie van het kind in het algemeen, 

terwijl de Nederlandse arbeidersbeweging zich nog een plek moesten bevechten in 

het sociaaleconomisch bestel. Haar opmerkingen over kinderarbeid waren net zo 

zeer agitatie als geschiedschrijving. Een kleine kwart eeuw later was er al zo veel 

veranderd dat de historicus Brugmans het “paskwillige Kinderwetje” van Van 

Houten ondanks alle gebreken kon beschouwen als een belangrijke eerste stap op 

weg naar sociale wetgeving. 

In de geschiedschrijving van de kinderarbeid in Nederland is dit aspect lang 

overheersend geweest. De toon is hier, behalve door I.J. Brugmans in De arbeidende 

klasse in Nederland in de 19e eeuw, gezet door J.C. Vleggeert in Kinderarbeid in 

Nederland en Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Beiden benadrukten wel dat het 

Kinderwetje slechts een eerste stap was richting verdergaande sociale wetgeving en 

dat het voor de liberalen nog geen principiële breuk met de leer van 

staatsonthouding betekende. Men kon of wilde toen niet overzien wat er nog zou 

volgen aan staatsingrijpen. Voor zowel Brugmans als Vleggeert was dat vervolg 

vooral een gevolg van het ontwaken en de organisatie van de arbeidersklasse.  

Daarvan waren in 1874 hoogstens de eerste geluiden te horen.36 De 

Leidse hoogleraar arbeidsrecht A.N. Molenaar en zijn opvolgers wezen weer op de 

                                                             
36 Zie onder meer Brugmans, Arbeidende klasse, 245 en Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 178. 
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rol die ondernemers speelden als pleitbezorgers van sociale wetgeving, met het 

Leids Adres en de persoon Samuel Le Poole als belangrijke voorbeelden.37 

Het Kinderwetje van Van Houten was door de indiener bedoeld als een 

ingreep in een bijzondere situatie, namelijk ten gunste van mensen die, afhankelijk 

van volwassenen als zij waren, niet in staat waren voor zichzelf op te komen.  

Personae miserabiles noemde men dat. De liberale econoom S. Vissering had al in 

zijn handboek uit 1860 duidelijk gemaakt dat in dat geval de staat via “policie-

maatregelen” mocht optreden. Desalniettemin was dat een uitzonderlijke situatie 

en een (beredeneerde) inbreuk op de algemene liberale opvatting, nadrukkelijk 

door Vissering beleden, dat de staat zich niet moest bemoeien met de betrekkingen 

tussen de ondernemer en zijn arbeiders en evenmin mocht proberen “den gang der 

nijverheid” te beïnvloeden.38 Die inbreuk kwam er met het Kinderwetje. De 

pogingen om deze gebrekkige wet te repareren, gevoegd bij nieuwe sociale wensen 

met betrekking tot de arbeid van kinderen en van vrouwen, leidden vervolgens tot 

de volgende stap, de Arbeidswet van 1889. Er was een nieuwe weg ingeslagen, die 

tot de jaren tachtig van de vorige eeuw onvermijdelijk en onomkeerbaar leek.  

Als zodanig vonden de strijd tegen de kinderarbeid en het Kinderwetje van 

Van Houten hun weg naar de geschiedenisboeken, niet alleen de handboeken voor 

de vaderlandse of sociaaleconomische geschiedenis, maar – minstens zo belangrijk – 

naar de sociale wetenschap, de rechtswetenschap, de lesboeken voor het lager, 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs, de meer populaire geschiedschrijving en tal 

van andere geschriften. Het was een onderdeel van het verhaal van de emancipatie 

van de arbeidersklasse waarbij de arbeid haar plaats in de samenleving kreeg 

middels sociale wetgeving, CAO’s en zelfs vormen van medezeggenschap. Of dat 

kwam door organisatie en strijd van de arbeiders, door christelijke charitas en 

corporatisme of door inzicht en sociaal bewustzijn van de kant van de werkgevers 

(of door van alles wat), hing af van de positie van de betrokken schrijvers. Maar dat 

het begon met de strijd tegen de kinderarbeid, was vanzelfsprekend. 

Daarbij werd de kinderarbeid zelf vaak verbonden met de industriële 

revolutie en de uitwassen van het moderne industriële kapitalisme. De voorbeelden 

werden echter doorgaans aan de Engelse industriële revolutie ontleend. Ging het 

toch concreet over Nederland, dan werd voor die uitwassen verwezen naar 

Cremers Leidse Fabriekskinderen of naar de wantoestanden bij de 

aardewerkfabrikant Regout in Maastricht. Echter, Brugmans noch Vleggeert 

verbonden de uitbuiting van kinderen in Nederland met de industrialisatie. 

Integendeel zelfs. Voor hen was kinderarbeid eerder iets van bedrijven die zich nog 

niet of nauwelijks op de weg van mechanisatie en stoomkracht hadden begeven. 

Toch passen zij verder uitstekend in deze benadering van de Nederlandse sociale 

geschiedenis. Vooral het werk van de oud-vakbondsman Vleggeert is eigenlijk een 

                                                             
37 Zie A.N. Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief tot beperking van kinderarbeid in fabrieken’, Leidsch 
Jaarboekje 1939, 108-133, 132-133. Deze insteek bleef bij zijn opvolger Van Esveld een belangrijke rol 
spelen, inclusief de verwijzing naar de Leidse situatie, F. van Haasteren, ‘Over een bijzonder 
ondernemersinitiatief tegen kinderarbeid’, in: Knol e.a., Het Leids Adres, 13-20, 13-14.  
38 S. Vissering, Handboek van praktische staathuiskunde, deel 1 (Amsterdam 1860), 110-115. 
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verhaal over langzaam toenemend sociaal bewustzijn, dat uitmondde in “een juist 

begrip van gemeenschap-verantwoordelijkheid.”39  

Veel van wat Vleggeert schreef in de jaren zestig van de vorige eeuw, was 

gebaseerd op het werk van Brugmans. Dat had al in 1925 vorm gekregen, al heeft 

Brugmans zijn boek in de loop der tijd wel aangevuld met de resultaten van nieuw 

onderzoek. Dat bleef echter beperkt. Het zwaartepunt van concreet historisch 

onderzoek naar kinderarbeid en wetgeving op dit gebied ligt in Nederland in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw.40 Het onderzoek van Postma naar de 

pogingen om de Kinderwet van Van Houten te verbeteren uit 1977, is uitzonderlijk. 

Het was in de eerste plaats ook een rechtshistorische studie, geen onderzoek naar 

de praktijk van de wet. De studie veranderde weinig aan het beeld van het 

Kinderwetje als eerste, gebrekkige stap richting verdergaande arbeidswetgeving. 

 

2.1.2 NEDERLAND: KINDERARBEID UIT BEELD 

 

Sinds de jaren zeventig is de plaats van de kinderarbeid in de Nederlandse 

geschiedschrijving steeds kleiner geworden en dat geldt evenzeer voor het 

Kinderwetje. Niet alleen werd er – behalve soms op lokaal niveau – eigenlijk geen 

onderzoek naar gedaan, sociale en economische historici verloren sowieso hun 

interesse en in de meer algemene historische schetsen kwamen kinderarbeid of het 

Kinderwetje eveneens nauwelijks meer aan de orde. Zo wordt in het 

belangwekkende boek van  J.L. van Zanden en A. van Riel over de relatie tussen 

staat, instituties en economische ontwikkeling in de negentiende eeuw, het 

Kinderwetje slechts één keer terloops genoemd. Dat gebeurt in een korte passage 

over de geringe vooruitgang op het gebied van de sociale wetgeving, waarbij verder 

vooral ingegaan wordt op sociale verzekeringen en niet op arbeidswetgeving.41 

Deels zal deze teruggelopen aandacht voortkomen uit het idee dat 

kinderarbeid, en dan met name industriële kinderarbeid, in Nederland weinig 

voorkwam. Deze opvatting – gebaseerd op Brugmans – heeft ook in schoolboeken 

het oudere beeld verdrongen waarin kinderarbeid als begeleidend verschijnsel van 

de industriële revolutie werd beschreven.42  

Daarnaast verschoof de aandacht van de sociale en economische historici. 

Economisch-historici richtten zich vooral op de industrialisatie als zodanig. Allerlei 

factoren werden onderzocht om de betrekkelijk late industrialisatie van Nederland 

te verklaren. Daarbij werd wel duidelijk dat er zich al vroeg in de negentiende eeuw 

interessante economische ontwikkelingen voordeden. Kinderarbeid is echter buiten 

beeld geraakt. Omdat het Kinderwetje er al was toen de industrialisatie zich op 

                                                             
39 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 178. 
40 Genoemd moeten worden: N.W. Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis van de wetgeving tegen den 
kinderarbeid in Nederland’, Economisch-Historisch Jaarboek IV (1918), 3-36; R.A. Gorter, C.W. de Vries, 
‘Gegevens omtrent den kinderarbeid in Nederland volgens de enquêtes van 1841 en 1861’, Economisch-
Historisch Jaarboek VIII (1922), 1-262. 
41 J. L. van Zanden, A. van Riel, Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling 
(Amsterdam 2000), 339-341. 
42 Zie Schenkeveld, Het Kinderwetje, 82. 
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grotere schaal voltrok en kinderarbeid in de nijverheid sowieso beperkt in omvang 

zou zijn geweest, zal zij daarin geen rol van betekenis hebben gespeeld, lijkt de 

redenering. Dat kinderarbeid uit beeld raakte, is echter evenzeer een facet van de 

verminderde aandacht voor de factor arbeid als zodanig. Aan ondernemersgedrag, 

instituties, infrastructuur, technologie en investerings- en financierings-

mogelijkheden wordt in de economische geschiedschrijving van de laatste decennia 

meer belang gehecht en aandacht besteed dan aan arbeid, laat staan aan 

kinderarbeid. 

Een vergelijkbare ontwikkeling voltrok zich bij de sociale 

geschiedschrijving, waarbinnen bovendien een grote diversificatie heeft 

plaatsgevonden. Nam daar vanouds de verhouding tussen kapitaal en arbeid een 

belangrijke plaats in, vandaag de dag vragen buurtleven, bestaansstrategieën, sociale 

stratificatie, migratie, elitevorming, de positie van de vrouw, familieverbanden, 

onderwijs, opvoeding, maar ook de lokale leescultuur en veel meer andere zaken 

de aandacht. Het is niet moeilijk te zien dat veel onderwerpen mede ingegeven zijn 

door de verschillende maatschappelijke actualiteiten van de afgelopen decennia, net 

als het klassieke domein van de sociale geschiedenis dat eerder evengoed was. 

Koos men binnen de sociale geschiedschrijving in eerste instantie vaak 

voor het verzamelen van veel cijfermateriaal – vooral demografisch –  

tegenwoordig is het onderscheid tussen sociale geschiedenis enerzijds en cultuur- 

en mentaliteitsgeschiedenis anderzijds soms niet meer te zien. Dat is met name het 

geval waar men kiest voor de postmoderne aanpak, waarin sociale verhoudingen 

plaats hebben gemaakt voor een brede cultuurdefinitie.43 Voor zover er binnen de 

actuele sociale geschiedschrijving nog interesse is voor de traditionele 

onderwerpen rond klassenstrijd en sociale wetgeving, dan spitst deze zich 

doorgaans toe op het ontstaan van de vakbeweging en de ontwikkeling van het 

stelsel van sociale verzekeringen, CAO’s en overlegstructuren in de twintigste 

eeuw. 

Kortom, niet alleen kinderarbeid, maar het hele thema arbeid is binnen de 

moderne Nederlandse geschiedschrijving op de achtergrond geraakt. Wel is er de 

nodige belangstelling voor vrouwenarbeid, vooral geïnspireerd door de vraag 

waarom Nederland op het gebied van de arbeidsparticipatie van vrouwen 

achterbleef bij de meeste andere landen. 

Binnen de moderne sociale geschiedenis is er een aantal gebieden waarvan 

men zou verwachten dat deze aandacht voor kinderarbeid met zich mee zouden 

brengen. Er is namelijk relatief veel aandacht voor de geschiedenis van het gezin en 

voor onderwijs en opvoeding.  

Wat betreft de geschiedenis van het gezin kan men twee richtingen 

onderscheiden. De eerste legt vooral de nadruk op het verzamelen en 

interpreteren van demografische cijfers en concentreert zich op de ontwikkeling 

van de gezinssamenstelling.44 Voor zover het hierbij om arbeid gaat, betreft dat 

                                                             
43 Zie hierover onder meer E. Jonker, De geesteswetenschappelijke carrousel. Een nieuwe ronde in het 
debat over wetenschap, cultuur en politiek (Amsterdam 2006). 
44 Zie bijvoorbeeld D.J. Noordam, Leven in Maasland: een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de 
achttiende en het begin van de negentiende eeuw (Hilversum 1986); F.W.A. van Poppel, Trouwen in 
Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg 20e eeuw (Diss. Wageningen 1992).  



33 

 

doorgaans de arbeid van het gezinshoofd, al zoekt men wel het eventuele beroep 

van de vrouw des huizes, indien het gezinshoofd een man is. Arbeid door kinderen 

is vaak niet uit de door deze demografen gebruikte bronnen te herleiden, zeker 

niet op een statistisch verantwoorde manier. 

De tweede richting concentreert zich vooral op het functioneren van het 

gezin. Hierbij komen met name de rolverdeling tussen man en vrouw en de rol van 

het gezin in de samenleving aan de orde. Wat betreft de ontwikkeling in de 

negentiende en (het begin van) de twintigste eeuw, spreken veel auteurs in dit 

kader over een beschavings- of moraliseringsoffensief, dat niet vrijblijvend was of 

(vooral) een kwestie van cultuur of mentaliteit, maar gericht op een disciplinering 

van de arbeidersklasse. Het ging om de aanpassing van het gezin aan de nieuwe 

industriële verhoudingen, het daarbij behorende levensritme en de waarborgen 

voor het ieder keer weer afleveren van een nieuwe, geschikte werkende klasse 

(generationele reproductie).45 Op zich lijkt deze insteek stimulerend voor nieuw 

onderzoek naar kinderarbeid, want het werkende en later schoolgaande kind 

behoorde toch tot dit gezin. De verwijzingen daarnaar zijn echter beperkt. De 

nadruk ligt op de taakverdeling tussen man en vrouw. Wanneer de ouder/kind-

verhouding centraal staat, krijgt kinderarbeid wel wat aandacht, maar als dat 

gebeurt, dan ligt het accent vooral op de pre-industriële vormen daarvan.46 

Ten slotte is er dan de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. De 

aandacht voor kinderarbeid is hier wisselend. De socioloog Veld besteedde in 1987 

in zijn proefschrift over volksonderwijs en leerplicht vrij veel aandacht aan 

kinderarbeid en de strijd daartegen.47 In Het verlangen naar opvoeden van J. Dekker 

komt kinderarbeid echter nauwelijks aan bod, alsof het wel of niet (moeten) 

werken van kinderen geen invloed heeft gehad op de ‘pedagogische ruimte’ waar hij 

                                                             
45 Zie onder meer B. Kruithof, ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1784 en 1860’, in: B. Kruithof, J. Noordman, P. de Rooy 
(eds.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding; bronnen; onderzoek (Nijmegen 19832), 371-
385; D. Damsma, ‘Van hoeksteen tot fundament. Het gezin in Nederland 1850 – 1960’, in: H. Peeters, L. 
Dresen-Coenders, T. Brandenbarg (eds.), Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in 
Nederland (Nijmegen 1988) 209 – 247; D. Damsma, Familieband. Geschiedenis van het gezin in 
Nederland (Utrecht/Antwerpen 1999); H. Righart, ‘Moraliseringsoffensief in Nederland in de periode 
1850 – 1880’, in H. Peeters e.a. (eds), Vijf eeuwen gezinsleven, 194 – 209; A.J. de Regt, 
Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historisch-
sociologische studie (Amsterdam 1984). B. Kruithof, ‘The Civilizing Offensive and the Protection of 
Children in The Netherlands in the Nineteenth Century’, in: Christoph Wulf (ed.), Education in Europe - 
An Intercultural Task (European Studies in Education, vol 3) (Münster/New York 1995), 88-94; B. 
Kruithof, ‘Opvoeding en beschaving. Woutertje Pieterse, Kees de jongen en het beschavingsoffensief in 
Nederland in de negentiende eeuw’, Kleio, Tijdschrift van de Vereniging van docenten in Geschiedenis en 
Staatsinrichting in Nederland, jaargang 46, nr. 8, (december 2005), 8-16; P. Th. Kok, Burgers in de 
bijstand. Werkelozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930 
(Franeker 2000).  
46 Zie bijv. J. Noordman, H. van Setten, ‘De ontwikkeling van de ouder/kind-verhouding in het gezin’ in 
Peeters, Dresen-Coenders, Brandenbarg (eds.), Vijf eeuwen gezinsleven, 140-162. 
47 Th. Veld, Volksonderwijs en leerplicht. Een historisch sociologisch onderzoek naar het ontstaan van de 
Nederlandse leerplicht 1860-1900 (Proefschrift Leiden 1987). 
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over schrijft.48 Anders is dit weer in Vijf eeuwen opvoeden in Nederland van Bakker, 

Noordman en Rietveld-van Wingerden.49 In tegenstelling tot het vooral 

cultuurhistorische werk van Dekker, besteden zij veel aandacht aan zowel de 

algemene sociaaleconomische context van onderwijs en opvoeding, als aan de 

kinderarbeid en de strijd daartegen. 

Voor zover Nederlandse historici de laatste jaren al raakpunten zien 

tussen hun eigen onderzoeksterrein en kinderarbeid, veel nieuw onderzoek naar 

kinderarbeid zelf heeft het niet opgeleverd. Men bouwt veelal voort op wat 

Brugmans ooit in kaart bracht, al dan niet aangevuld met gegevens over 

schoolbezoek, vaak gestoken in nieuwe jasjes ontleend aan recentere (buitenlandse) 

theorieën over industrialisatie, huishouden en de plaats van het kind in de 

samenleving. Slechts een enkeling doet gericht onderzoek naar kinderarbeid, zoals 

in de inleiding al is vastgesteld.50 Veel impact heeft dat tot op heden niet gehad, 

wellicht met uitzondering van het onderzoek naar vroegmoderne kinderarbeid – en 

opleiding/scholing – door Van Nederveen Meerkerk en Schmidt. 

 

2.1.3 KINDERARBEID IN DE BUITENLANDSE GESCHIEDSCHRIJVING 

 

Het feit dat er de afgelopen decennia talloze historische studies naar kinderarbeid 

in tal van landen van de wereld zijn verschenen, verhult enigszins dat het 

onderwerp zeker niet in het centrum van de belangstelling van de sociale en 

economische historici staat, en evenzeer dat die belangstelling niet zo groot is als 

ze ooit is geweest. Dat laatste geldt vooral voor Engeland, waar grootschalige 

kinderarbeid onlosmakelijk verbonden was met de Industriële Revolutie. Althans, 

dat was de strekking van de geschriften van de Hammonds en vele anderen, tot en 

met E.P. Thompson. Voor deze historici, maar ook voor velen elders in de wereld, 

gold toch dat het misbruik van kinderen voortsproot uit de (primaire) 

industrialisatie – zelfs de hoeksteen was van de Industriële Revolutie – en dat het 

lot van de arbeiderskinderen veranderde door humanere inzichten, strijd en 

wetgeving, de krachten van de vooruitgang.  

Binnen de geschiedschrijving over de Engelse Industriële Revolutie schoof 

kinderarbeid echter langzaam naar zeker meer naar de achtergrond. Dit begon al 

vóór de Tweede Wereldoorlog. Het belangrijkste mechanisme daarachter was dat 

iedere tijd weer nieuwe problemen en dus nieuwe vragen zag met betrekking tot 

economische ontwikkeling, in het bijzonder de industrialisatie.51 Feitelijk is in de 

                                                             
48 J.H.J. Dekker, Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland 
sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900 (Amsterdam 2006). 
49 N. Bakker, J. Noordman, M. Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee & 
praktijk 1500-2000 (Assen 2006). 
50 Zie hoofdstuk 1, noot 12, voor een overzicht. 
51 Een schets van deze ontwikkeling met aanduiding van nieuwe onderwerpen van interesse onder 
economische historici: Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’, 3-4, 
deels op basis van D. Cannadine, ‘The present and the past in the English industrial revolution, 1880-
1980’, Past and present, 103 (1984), 131-172. H. Cunningham wees er eveneens op dat kinderarbeid 
nauwelijks nog voor kwam in economisch historische werken, in zijn bespreking van Lavalette, A thing of 
the past? in The Economic History Review, new series, vol. 53, no. 3 (augustus 2000), 577. 



35 

 

ontwikkeling van de Nederlandse economische geschiedschrijving een weerslag van 

deze internationale verschuivingen in wetenschappelijke belangstelling. En passant 

werd het belang dat men hechtte aan de betekenis van de kinderarbeid voor de 

Industriële Revolutie zelf steeds kleiner: was deze daar wel noodzakelijk aan 

verbonden? 

Dat kinderarbeid zich desondanks recentelijk internationaal weer in meer 

belangstelling mag verheugen, heeft waarschijnlijk met twee – actuele – zaken te 

maken, beide eerder sociaal dan economisch van aard. In de eerste plaats is er de 

belangstelling vanuit ontwikkelingen in de Derde Wereld, met betrekking tot 

industrialisering of modernisering van de samenleving en de daarbij optredende 

sociale problemen. Dat leverde niet alleen vragen op, maar eveneens voor historici 

interessante inhoudelijke bijdragen en beschouwingen van sociale wetenschappers 

en ontwikkelingseconomen, vaak zelf verbonden met de VN of de ILO, zoals Fyfe, 

Basu en Standing.52  

Een tweede factor is de grote belangstelling voor het kind, het gezin en het 

gezinsleven, mede doordat daarmee en daaromheen zich nogal wat problemen en 

vraagstukken aandienen in de hedendaagse westerse samenleving.53 Het 

onderzoeksterrein op dit gebied is nogal breed en heeft niet altijd een directe (of 

direct zichtbare) relatie met kinderarbeid, maar evident is dat zowel de kijk op en 

de omgang met het kind als het functioneren van het huishouden een belangrijk 

nieuw element is, ook in de studies naar kinderarbeid. Op de plek van het kind 

wordt nog teruggekomen.  

Een deel van de aandacht voor het huishouden kwam in eerste instantie 

ook voort uit meer feministische hoek, met name het werk van Tilly en Scott, ook 

al ging dat niet concreet over kinderarbeid.54 Hun onderscheid tussen family 

economy  (het gezin als eenheid van productie en consumptie), family wage economy 

(loonarbeid door alle leden van het gezin) en family consumer economy (één 

kostwinner) lijkt als analyse-instrument bruikbaar, al valt over de historiciteit ervan 

wel het nodige op te merken – en dat zal in dit boek ook gebeuren. 

In ieder geval, vanaf ongeveer 1980 kwamen allerlei nieuwe discussies over 

kinderarbeid op gang. Wat nu eigenlijk het belang van kinderarbeid was bij de 

industrialisatie, was slechts een van de vragen die daarbij aan de orde werden 

gesteld. Daarnaast ging het over tal van andere factoren die een rol zouden hebben 

gespeeld bij het verschijnen van het fenomeen kinderarbeid en vervolgens bij het 

verdwijnen daarvan, of de transformatie zoals anderen het aanduiden. Feitelijk werd 

het hele beeld overhoop gehaald, dat eerdere generaties geschiedschrijvers van de 

kinderarbeid in Engeland – en daarmee eigenlijk van de kinderarbeid in het 

algemeen – hadden neergezet. 

                                                             
52 Fyfe, Child labour; K. Basu, P.H. Van, ‘The economics of child labor’, The American Economic Review 88 
(1998), 412-427; G. Rodgers, G. Standing, ‘Economic roles of children in low-income countries’, 
International Labour Review vol. 120, nr. 1 (jan/feb 1981), 31-48. 
53 Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’ 4-5, noemt dit zelfs als 
enige oorzaak. 
54 L.A. Tilly, J.W. Scott,  Women, work and family (New York/Londen 1979). 
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Een belangrijke rol hierbij speelden de opvattingen van de Amerikaan C. 

Nardinelli, het meest uitgewerkt in Child labor and the industrial revolution uit 1990.55 

Behalve dat hij de betekenis van de kinderarbeid bij de Industriële Revolutie sterk 

relativeerde, benadrukte hij onder meer de rol van het huishouden en de keuzen 

die dat maakte, en kon maken zodra het inkomen toenam. Niet wetgeving, maar 

dat huishoudens hun kinderen naar school stuurden toen ze zich dat konden 

veroorloven, zorgde ervoor dat kinderarbeid verdween. Verder zag hij de 

technologische ontwikkeling niet als oorzaak van de toename, maar juist van de 

afname van de kinderarbeid. Wat dat betreft komt de zogenoemde 

‘revisionistische’ geschiedschrijving van de Engelse industrialisatie dicht in de buurt 

van wat Brugmans daar voor Nederland over heeft gezegd. 

De visie van Nardinelli is van verschillende kanten onder vuur genomen, 

maar telt ook veel aanhangers, zowel wat betreft diens complete beeld als voor 

facetten daarvan. Nieuwe elementen zijn  vervolgens aan het onderzoek 

toegevoegd, zoals bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, dwang, traditie en 

opvattingen over scholing en opvoeding; kortom zaken van sterk uiteenlopende 

aard, zeker wanneer men de oorspronkelijke theorieën over kinderarbeid niet 

buiten beschouwing wil laten. Deze zijn zeker niet volledig van tafel. Zo is er zeer 

recent sprake van een herwaardering van het economisch belang van kinderarbeid 

tijdens de Engelse Industriële Revolutie, met name via het werk van J. Humphries, 

intussen de meest prominente en meest productieve onderzoeker naar 

kinderarbeid. Zij betoogt dat ondanks alle nuanceringen kinderarbeid een “major 

contributing factor” was bij de industrialisatie van Groot-Brittannië.56 

De afgelopen kwart eeuw heeft behalve een toename in het aantal 

publicaties, ook een groei in uiteenlopende inzichten en verklaringen laten zien. 

Hoewel Britse historici (m/v) daarbij een belangrijke rol spelen, zijn zij zeker niet de 

enige. Evenmin beperkt het een en ander zich tot de ‘casus’ van de Industriële 

Revolutie in Engeland. Er zijn ondertussen over bijna alle landen wel studies 

verschenen, inclusief over kinderarbeid in koloniale setting, al concentreert de 

literatuur zich nog steeds op de Britse ervaring en in mindere mate op die van de 

Verenigde Staten.57 

 

2.1.4 KINDERARBEID EN KINDERTIJD 

 

Van belang is evenzeer de historische en sociaalwetenschappelijke discussie over 

het kind zelf en de omgang daarmee, deels ook verbonden met de geschiedenis van 

het gezin. De aanleiding daartoe vormde het werk van Ariès en van Stone in de 

                                                             
55 C. Nardinelli, Child labor and the industrial revolution (Bloomington/Indianapolis 1990). 
56 Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’, 6. Haar betoog is vooral 
gebaseerd op eigen onderzoek, nl. J. Humphries, Childhood and child labour in the British industrial 
revolution (Cambridge 2010) en op K. Honeyman, Child workers in England, 1780-1820: parish 
apprentices and the making of the early industrial labour force (Aldershot 2007). 
57 Zie ook hoofdstuk 1, noot 16, voor overzichtsliteratuur. 
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jaren zestig en zeventig.58 Belangrijk onderdeel van deze discussie was (en is) de 

vraag of ‘het kind’ of ‘de kindertijd’ (childhood) niet een negentiende-eeuwse 

uitvinding was en of het kind voordien niet als een kleine volwassene werd gezien 

en behandeld. 

 Deze discussie is zowel in Nederland als in het buitenland met de nodige 

felheid gevoerd.59 Een belangrijk onderdeel daarvan was de vraag of men vroeger, 

vóór de negentiende eeuw, eigenlijk wel genegenheid voor kinderen als kinderen 

voelde. De extreme standpunten zijn hierin verlaten. Voor de ‘zwarte’ legende – 

vroeger had men totaal geen bijzondere genegenheid voor kinderen – noch voor 

de ‘witte’ – vroeger was dat niet anders dan tegenwoordig – krijgt men 

tegenwoordig nog de handen van de historici op elkaar.60 Net zo goed bestaat er 

consensus dat in de negentiende en de twintigste eeuw ingrijpende veranderingen 

plaatsvonden met betrekking tot de kijk op en omgang met kinderen. 

 Vooral in sociaalwetenschappelijke kringen is hier sterk de nadruk op 

gelegd, met lange tijd – en soms nog steeds – een sterke nadruk op de ‘ontdekking’ 

of zelfs ‘de uitvinding’ van het kind in de negentiende eeuw. “Het kind als een 

aparte categorie is geen biologisch gegeven of een natuurproduct, maar een sociaal 

historische kunstgreep,” is de eerste zin van filosoof en (anti)pedagoog René 

Görtzen in De opkomst van het kind.61 De opvattingen van Ariès en Stone vielen in 

vruchtbare aarde bij de antiautoritaire stroming binnen de maatschappijkritische 

beweging van de jaren zestig en zeventig en vooral bij psychologen, sociologen en 

pedagogen. Een belangrijke rol speelde daarbij in Nederland Lea Dasberg met haar 

boekje Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel uit 1975.62 Als 

historicus kan je van dit geschrift eigenlijk alleen zeggen dat het opvalt door de 

geschiedkundige oppervlakkigheid, maar dat geldt voor meer historische 

beschouwingen door sociale wetenschappers in deze traditie, ook Angelsaksische.63  

In de Britse en Amerikaanse sociale wetenschap vormde zich op basis van 

deze ideeën het sociaal constructivisme, dat zich ook presenteert als de ‘nieuwe 

sociologie van het kind’ en vertegenwoordigers van een nieuw paradigma.64 Zij 

                                                             
58 Ph. Ariès, L' enfant et la vie familale sous l’ancien régime (Parijs 1960); L. Stone, The family, sex and 
marriage in England (Londen 1977). 
59 Het voert te ver deze discussie in dit boek geheel samen te vatten. Een goed overzicht in het 
Nederlands biedt D. Haks, ‘Continuïteit en verandering in het gezin van de vroegmoderne tijd’ in: 
Peeters e.a. (eds.), Vijf eeuwen gezinsleven’, 31-56. Voor internationaal overzicht zie H. Cunningham, 
Children and childhood in western society since 1500 (Harlow 2005²). 
60 Dekker, Verlangen naar opvoeden, 21-24; Bakker e.a., Vijf eeuwen opvoeden, 82-88. ‘Witte’ en 
‘zwarte’ legende zijn als aanduiding voor de respectievelijke posities overigens wat kort door de bocht. 
61 R. Görtzen, De opkomst van het kind. Over de middeleeuwse kindertijd en de moderne mythevorming 
(Wageningen 1987), 1. 
62 L. Dasberg, Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel (Meppel 1975). 
63 Voorbeelden uit de achttiende eeuw, zoals Defoe en Locke, opvoeren als illustratie voor 
middeleeuwse opvattingen getuigt niet van historisch inzicht, zoals M. Hoyles, ‘Childhood in historical 
perspective’, in M. Hoyles, Changing childhood (Londen 1979), 16-29, 19-20. 
64 Voor een uiteenzetting van hun ideeën, onder meer W.A. Corsaro, The sociology of childhood 
(Thousand Oaks/London/New Delhi 1997); A. James, C. Jenks, A. Prout, Theorizing childhood (Cambridge 
1998); A. James, A.L. James, ‘Childhood: toward a theory of continuity and change’, Annals of the 
American academy of political and social science, vol. 575, Children’s rights (mei 2001), 25-37. Een 
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benadrukten in eerste instantie het historische karakter van ‘het kind’-zijn heel 

sterk: zelfs biologische kenmerken waren historische fenomenen. Ook hier is 

echter een nieuwe consensus ontstaan.65 De belangrijkste sociaal constructivisten 

erkennen nu dat childhood op zich geen uniek, negentiende-eeuws westers 

fenomeen is, maar een ontwikkelingsfase die alle kinderen meemaken en die 

gekarakteriseerd wordt door basale fysieke en andere ontwikkelingspatronen. Op 

de vraag hoever die basis reikt, gaat men echter niet erg diep in. De nadruk ligt 

toch op de manier waarop dat begrepen en ingevuld wordt door volwassenen, en 

dat verschilt naar cultuur, tijd of generatie.66 Dat verschillende maatschappelijke 

opvattingen over kinderen invloed hebben op de kijk op en omgang met kinderen – 

en daarmee op het continuüm kinderarbeid-scholing-onderwijs – heeft wel een 

duidelijke plaats gekregen in de rest van de geschiedschrijving. Of dat door deze 

sociale wetenschappers komt, is echter de vraag: de door Ariès c.s. opgeworpen 

vragen inspireerden ook vele anderen hierover na te denken. 

De opvattingen van deze ‘nieuwe sociologen van het kind’ gaan verder. De 

veranderingen van de negentiende eeuw betekenden volgens hen een uitsluiting van 

het kind uit de wereld van de volwassenen. Volgens James, Prout, Corsari en 

anderen is deze voortgeschreden scheiding tussen kinderen en volwassenen 

vergelijkbaar met die tussen sociale klassen en rassen, of die tussen mannen en 

vrouwen.67 Kinderen zijn een minderheidsgroep zoals vrouwen en zwarten dat zijn. 

Kinderen worden uitgebuit (exploited) door volwassenen, voor wie de controle 

over het proces van opgroeien een “quality of life” is en zij beperken daarmee de 

levenskwaliteit van kinderen.68 Waar anderen bij kinderrechten in de eerste plaats 

aan bescherming en beschutting denken, gaat het hen om alle rechten die 

volwassenen genieten, inclusief stemrecht en het recht om te werken.69 In deze 

benadering kan de beperking van kinderarbeid een heel andere betekenis krijgen. 

Volgens Hoyles is “The crucial separation which modern children suffer […] the 

separation from work.’70 

Op deze benadering valt wel het nodige aan te merken.71 Zo gaat men wel 

erg makkelijk voorbij aan de wenselijkheid – ook voor het kind – van beschutting, 

bescherming en opvoeding en de consequenties daarvan. Sociale verschillen 

verliezen binnen de ‘minderheidsgroep’ kinderen grotendeels hun betekenis, alsof 

iemands afkomst en achtergrond niet in hoge mate bepaalt (of bepaalde) hoe men 

opgroeit. Bovendien paart zij een verzet tegen het kind-onderdrukkende karakter 

van de Westerse samenleving – toch een morele positie – met een vergaand 

                                                                                                                                               
kritische bespreking van deze ideeën: M. Lavalette, ‘The “new sociology of childhood” and child labour. 
Childhood, children’s rights and “children’s voice”‘, in Lavalette, A thing of the past, 15-43. 
65 Zie ook Lavalette, ‘The “new sociology of childhood”‘, 18-26. 
66 James, James, ‘Childhood’, 27. 
67 Corsaro, The sociology of childhood, 51; James, Jenks, Prout, Theorizing childhood, 206-218. 
68 James, Jenks, Prout. Theorizing childhood, 210. 
69 James, Jenks, Prout, Theorizing childhood, 211. 
70 M. Hoyles, ‘History and politics’ in: Hoyles (ed.), Changing childhood, 3-15, 5. Onderstreping door C. 
Smit. 
71 Zie daarvoor ook Lavalette, ‘The “new sociology of childhood”‘, waaraan een groot deel van de 
onderstaande argumenten is ontleend. 
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postmodernistisch cultuurrelativisme, waarin men over (structureel) misbruik van 

kinderen in het verleden en in andere samenlevingen weigert te oordelen.72  

Het meest interessante dat zij toevoegen aan historisch en 

sociaalwetenschappelijk onderzoek, is dat zij aandacht vragen voor het zelf 

handelen door kinderen. Kinderen zijn niet alleen een object, maar geven ook zelf 

vorm aan hun leven (agency). Het ‘kind-zijn’/ de kindertijd (childhood) verandert 

door een interactie tussen de benadering door de volwassenen met hun 

uiteenlopende modellen en het handelen, de agency, van de kinderen zelf.73 Zij 

hechten wellicht te veel waarde aan de veranderende of vormende kracht vanuit de 

kinderwereld en lijken er net te veel van uit te gaan dat kinderen eigenlijk altijd 

precies weten wat goed voor henzelf is, maar op zich geeft het inderdaad een 

belangwekkende nieuwe dimensie aan het onderzoek. De vraag is wel of dit 

historisch te achterhalen is. 

Deze sociaalwetenschappelijke school had geen monopolie op de stelling 

dat in ieder geval het concept van de ‘kindertijd’ en de invulling daarvan in de 

negentiende eeuw grondig veranderde. Minstens zo invloedrijk is V.A. Zelizer met 

Pricing the priceless child.74 Zij verbindt de veranderingen in de benadering van 

kinderen vanaf het eind van de negentiende eeuw nadrukkelijk met kinderarbeid. 

Het voordien economische ‘nuttige’ kind veranderde toen in haar ogen in een 

economisch ‘waardeloos’ en tegelijkertijd ‘onbetaalbaar’ kind, met een hoge 

sentimentele waarde. Het kind werd heilig verklaard. Zelizer toont zich niet 

bepaald gelukkig over de hedendaagse consequenties daarvan, waar ook een 

groeiende sentiment tegen kinderen bij hoort.75 Zij neemt echter een heel andere 

positie in dan James, Corsari etc., die doorgaans op de zelfbeschikking van kinderen 

hameren. Zij pleit juist voor opvang binnen het huishouden, onder fatsoenlijke 

leiding en met waarborgen tegen uitbuiting.76 

Vanuit deze vooral buitenlandse literatuur is in Nederland het besef 

gegroeid dat er zich op een breed niveau veranderingen afspeelden met betrekking 

tot kinderen. Het idee van het ‘ontstaan’ van een kindertijd is dan ook terug te zien 

in vooral de literatuur over opvoeding en onderwijs, inclusief een zekere relatie 

met kinderarbeid. Het Kinderwetje was in de context van allerlei andere nieuwe 

maatregelen met betrekking tot kinderen, zoals de Leerplichtwet en de 

Kinderwetten, “een symbolische mijlpaal op de weg naar de veralgemenisering van 

de kindertijd.”77 Voor De Regt legden arbeidsverboden en leerplicht voor de 

categorie van kinderen tot twaalf jaar een kindertijd vast “die hen als ‘leerlingen’ 

afscheidden van de volwassen wereld.”78 

Het sociaal constructivisme heeft daarop echter weinig directe invloed 

gehad, eerder de ideeën van Zelizer. In ieder geval is in de Nederlandse 

                                                             
72 James, Jenks, Prout, Theorizing childhood, 27. 
73 James, James, ‘Childhood’, 33. 
74 V.A. Zelizer, Pricing the priceless child. The changing social value of children (New York 1985). 
75 Zelizer, Pricing the priceless child, 217. 
76 Zelizer, Pricing the priceless child, 228. 
77 N. Bakker e.a., Vijf eeuwen opvoeden, 197. 
78 A.J. de Regt, Geld en gezin. Financiële en emotionele relaties tussen gezinsleden (Amsterdam 1993), 
55. 
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geschiedschrijving geen toepassing van het concept van de minderheidsgroep terug 

te vinden. Meer impact heeft deze stroming nog steeds op sociale wetenschappers. 

Daardoor werken deze ideeën ook door in het beleid richting kinderen en jeugd, 

inclusief het onderwijs.79 Wel zijn er pogingen gedaan om ook in beeld te krijgen 

wat kinderen nu eigenlijk zelf vonden, ook van hun arbeid, al dragen deze tot op 

heden nog slechts het karakter van een soort voetnoot die moet benadrukken dat 

kinderarbeid “soms ook wel iets léuks kan hebben gehad.”80 Dat is iets dat typisch 

in het idioom van James c.s. past. 

 

2.2 WAT IS KINDERARBEID? 

 

Tot nu toe is over kinderarbeid gesproken alsof voor iedereen eenduidig en 

duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Dat is minder het geval dan het lijkt. Om 

te beginnen wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen schadelijke 

kinderarbeid en onschadelijk, zelfs nuttig kinderwerk. Het onderscheid heeft alles 

te maken met een oordeel over wat wel of niet bestreden zou moeten worden. 

Morele standpunten interfereren hier met het wetenschappelijke analyseapparaat. 

Daarnaast is de vraag relevant wie of wat men eigenlijk onder kinderen 

verstaat. Het gaat hier niet direct om de vraag of ‘het kind’ bestaat dan wel een 

negentiende-eeuwse constructie is: hier wordt ervanuit gegaan dat een kind een 

reële verschijningsvorm van de mens is, dat de kindertijd een fase is in het leven 

van ieder mens, ook al verschilt de invulling ervan naar tijd en plaats. Dan nog is er 

de vraag naar de leeftijdsgrenzen: wanneer noemen we iemand nog een kind en 

wanneer niet meer?  

Deze vraag is nauw verweven met de eerste, aangezien leeftijden een 

belangrijke rol blijken te spelen bij de beoordeling van kinderarbeid als schadelijk of 

niet. Een goed voorbeeld daarvan is Brugmans. Bijna terloops definieert hij kinderen 

als personen onder de zestien jaar, om vervolgens aan te geven dat arbeid beneden 

die leeftijd niet per se een nadeel is. Hij noemt enige factoren die dat bepalen, 

waaronder de leeftijd der kinderen.81 Die leeftijdsgrens lijkt bij hem samen te vallen 

met die van het Kinderwetje en de Arbeidswet, twaalf jaar. Hij geeft aan dat hij 

vooral wil onderzoeken of er in Nederland kinderexploitatie heeft plaatsgevonden, 

“zoals die van Engeland berucht is geworden.”82 In het verdere verhaal wordt 

kinderarbeid een synoniem van kinderexploitatie, zodat wat Brugmans over 

kinderarbeid zegt, vooral betrekking heeft op jonge kinderen en daarnaast tot op 

zekere hoogte op te zwaar of te langdurig werk uitgevoerd door oudere kinderen. 

                                                             
79 Daarvan getuigt de brief van Lizzie Tabbers, onderwijsadviseur bij het ministerie van onderwijs, 
‘Zelfstandig kind vraagt andere onderwijsvormen’, De Volkskrant, 11 januari 2007, blz. 10. Niet alleen 
deelt zij de opvattingen over het kind als onderdrukte minderheidsgroep, zij brengt ze met dezelfde  
arrogantie waarmee de sociaal constructivisten hun ideeën  als ‘een nieuw paradigma’ presenteren. 
Daarbij worden en passant alle andere opvattingen als achterhaald en niet-wetenschappelijk en als 
uitdrukking van in hun machtspositie bedreigde volwassenen ter zijde geschoven. Cf. James, Jenks, 
Prout, Theorizing childhood, 3-36. 
80 Schenkeveld, Het Kinderwetje, 37-38.  
81 Brugmans, De arbeidende klasse, 99. 
82 Ibidem. 
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2.2.1 KINDEREN 

 

Voordat de vraag aan de orde komt wat kinderarbeid is en of een onderscheid met 

kinderwerk zinvol is, wordt hier eerst stilgestaan bij de kwestie wie eigenlijk met de 

aanduiding ‘kinderen’ bedoeld worden. 

 

Biologie en samenleving 

Het uitgangspunt in deze studie is dat er wat betreft de invulling van de kindertijd 

weliswaar (soms zeer grote) verschillen zijn, maar dat er wel degelijk een 

biologische basis met bijbehorende lichamelijke en (bio)psychische kenmerken 

bestaat, waarmee kinderen te onderscheiden zijn van andere mensen. Het is 

evident dat kinderen een ontwikkeling doormaken en dat er wat betreft 

lichaamskracht, denkvermogen en geslachtelijke ontwikkeling grote verschillen 

bestaan tussen zuigelingen, peuters, kleuters, pubers, adolescenten en volwassenen. 

Bovendien wordt het onderscheid tussen kinderen en volwassenen ook altijd en 

overal gemaakt, al verschillen de grenzen van de volwassenheid. Zo bijzonder is het 

niet om kinderen te onderscheiden. 

De mens is een soort waarvan de jongen opvallend hulpeloos ter wereld 

komen. Daardoor hebben deze om te beginnen al een aantal jaren bijzondere zorg 

nodig, willen ze overleven. Rond een jaar of zes, zeven verliezen ze het melkgebit – 

wat laat is, vergeleken met bijvoorbeeld chimpansees.83 Vanaf die tijd raken 

volwassenen voor het kind wat meer op de achtergrond en worden 

leeftijdsgenoten belangrijker.84 Het kind kan fysiek, cognitief en intellectueel steeds 

meer, maar is nog lang niet volgroeid. Vanaf een jaar of elf, twaalf bij meisjes en een 

jaar of dertien, veertien bij jongens, zet een lichamelijke groeisprint in, laten de 

hormonen hun invloed gelden in de geslachtelijke ontwikkeling en ook in de 

hersenen voltrekken zich grote veranderingen. De puberteit breekt aan. Rond een 

jaar of vijftien, zestien is de mens doorgaans lichamelijk volwassen te noemen.85 Het 

lichaam en de cognitieve en intellectuele vermogens hebben zich dan grotendeels 

ontwikkeld en het mensenjong is (lichamelijk) klaar voor de voortplanting. 

Neurologisch onderzoek heeft de afgelopen jaren echter wel duidelijk gemaakt dat 

er zich tot het vijfentwintigste jaar nog belangrijke veranderingen voltrekken in de 

hersenen, die grote invloed hebben op met name het beoordeling- en 

inlevingsvermogen.86 De hele fase van het twaalfde tot vijfentwintigste jaar wordt 

adolescentie genoemd, waarvan de puberteit dan weer een bijzondere fase is.87 

De leeftijden waarop de verschillende lichamelijke veranderingen 

optreden, zijn niet voor iedereen en altijd precies dezelfde. Behalve van individuele 

en (wellicht) groepsmatige biologische factoren, is dit ook afhankelijk van materiële 

                                                             
83 Zie ook P. Stearns, Childhood in world history (New York/Londen 2006), 1. 
84 M. F. Delfos, Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen (Amsterdam 2006⁶), 29. 
85 Delfos, Kinderen in ontwikkeling, 37. 
86 Zie E. Crone, Het puberende brein : over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de 
adolescentie (Amsterdam 2008). Dat betekent ook dat de lange adolescentie die in het westen wordt 
onderscheiden, niet louter een nieuwe sociale constructie is, maar welzeker een reële, materiële basis 
heeft. 
87  Vgl. de verschillende fasen van individuatie, Delfos, Kinderen in ontwikkeling, 59. 
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en waarschijnlijk ook van immateriële omgevingsfactoren. Zo is de leeftijd waarop 

de puberteit begint geen onveranderlijk gegeven: in Europa en de Verenigde Staten 

treedt deze tegenwoordig jaren eerder op dan vroeger.88 Al kan de fasering een 

paar jaar variëren – en daarmee ook het moment waarop de lichamelijke 

volwassenheid intreedt – in grote lijnen is deze ontwikkelingslijn echter wel een 

gegeven. Een specifieke leeftijd die altijd en overal voor iedereen het einde van de 

biologische of lichamelijke kindertijd markeert, is eigenlijk niet te noemen, maar wel 

een globale en werkbare aanduiding, namelijk rond de leeftijd van vijftien, zestien 

jaar.89  

Wanneer men het kind-zijn laat eindigen rond het vijftiende of zestiende 

jaar, wil dat niet zeggen dat deze jonge mensen dan direct als volwassenen kunnen 

worden aangemerkt. Nog los van de nog onvoltooide ontwikkeling van de 

hersenen, wordt dat in de eerste plaats bepaald door maatschappelijke factoren. 

Het moment waarop men geacht wordt volwassen te zijn, loopt dan ook sterk 

uiteen, zowel historisch als per cultuur, en daarbinnen zelfs naar sekse. De ene 

keer werd (of wordt) dit gekoppeld aan de puberteit of de lichamelijke 

volwassenheid, de andere keer blijkt de samenleving hogere eisen te stellen en 

moet men ver in de twintig of zelfs in de dertig zijn, zoals bijvoorbeeld in het 

Romeinse Rijk het geval was.90 Daarbij kunnen specifieke machtsverhoudingen in 

het spel zijn – zoals bij de Romeinen de positie van de pater familias – maar 

minstens zo belangrijk is dat opgroeien van kind tot volwassenen meer is dan 

lichamelijke ontwikkeling. Een mens heeft, zoals gezegd, in tegenstelling tot (de 

meeste) andere dieren weinig vaardigheden direct bij de geboorte meegekregen en 

moet die leren. Dat geldt voor de jacht en het verzamelen en bereiden van voedsel 

net zo goed als voor landbouw, handel en nijverheid. Bovendien moet een mens 

leren hoe hij of zij moet functioneren in de samenleving waar deze deel vanuit 

maakt. De mens is weliswaar een sociaal wezen, maar de manier waarop mensen 

samenleven en de eisen die aan de leden van de samenleving worden gesteld, 

verschillen sterk, zowel tussen culturen als daarbinnen. Hoe lang het duurt voor 

iemand de noodzakelijke materiële en sociale vaardigheden heeft geleerd (en op 

welke wijze men dingen leert), hangt af van het karakter van de samenleving en de 

positie (macht, arbeidsdeling) die men daarbinnen inneemt. Leren hoort bij de 

biologische kindertijd, maar het hoeft daar niet helemaal mee samen te vallen. Het 

kan korter duren, maar zich ook over de hele adolescentie uitstrekken, of zelfs 

verder, zoals in de huidige postindustriële wereld regelmatig het geval is. 

 

Kinderen in perspectief 

De meeste culturen in het heden en verleden zien de puberteit en vooral het 

afronden daarvan, als een belangrijk moment, namelijk als een einde van de 

kindertijd. Veel samenlevingen die gebaseerd zijn op de jacht, het verzamelen of 

eenvoudige landbouw en veeteelt, hebben (of hadden) riten waarbij een kind rond 

                                                             
88 Volgens Stearns, Childhood, 2 scheelt dat vier jaar; P. Kirby, Child labour in Britain, 1750-1870 
(Basingstoke 2003), 10, heeft het over twee jaar. 
89 Cf. Fyfe, Child labour, 14.  
90 Voorbeeld ontleend aan Stearns, Childhood, 28. 
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de veertien of vijftien jaar wordt opgenomen in de wereld van de volwassenen.91 Bij 

meisjes kan dat eerder zijn, namelijk gekoppeld aan de eerste menstruatie. Al 

gebeurde dat bij vorsten en belangrijke edelen om dynastieke of bestuurlijke 

redenen wel met het twaalfde jaar, in de Europese middeleeuwen werd men 

doorgaans voor de wet volwassen op een leeftijd die varieerde tussen de veertien 

en zestien jaar. Pas rond deze leeftijd verwachtte men ook van op de boerderij 

meewerkende kinderen een ‘volwassen’ inbreng.92 

Ook waar men de officiële volwassenheid of meerderjarigheid pas op een 

later moment in laat gaan, blijkt deze leeftijd van belang om kinderen te 

onderscheiden of een periode af te bakenen. Jongens ondergingen in de klassieke 

beschavingen rond de Middellandse Zee rond hun vijftiende een 

inwijdingsceremonie – de huwelijksleeftijd voor meisjes was in Rome echter twaalf 

jaar – en ook het klassieke China kende dergelijke handelingen.93 In Engeland, 

Schotland, Duitsland en de Scandinavische landen speelde in de vroegmoderne tijd 

de leeftijdsgrens van zestien vaak nog een belangrijke rol.94 Een bestaan als leerling 

of gezel begon eveneens vaak rond het vijftiende jaar. In Engeland ging dat meestal 

gepaard met het verlaten van het ouderlijk huis. In de Nederlanden werden mensen 

die na hun zeventiende jaar wees werden, doorgaans niet meer opgenomen in 

weeshuizen, maar moesten voor zich zelf zorgen.95 

Een goed voorbeeld is ook de leeftijd waarop een huwelijk wordt 

toegestaan. Als iets het eind van de kindertijd markeert, is het wel trouwen en zelf 

kinderen krijgen. Deze leeftijd komt doorgaans overeen met het moment dat 

voortplanting mogelijk wordt geacht, voor meisjes op jongere leeftijd dan voor 

jongens.96 Er kunnen echter grote verschillen optreden tussen dat moment en de 

leeftijd van formele volwassenheid. En beide hoeven weer niets te maken te hebben 

met de leeftijd waarop men het verstandig achtte om te trouwen.97  

Niet alleen de leeftijd van veertien tot zestien jaar wordt met zeer grote 

regelmaat onderkend als een belangrijk moment in de ontwikkeling van het kind. 

Ook de andere fasen zijn vaak te herkennen. Voor Europa is er ondertussen het 

nodige aan onderzoek verricht waaruit blijkt dat in de middeleeuwen leeftijden als 

zes/zeven, twaalf, veertien/vijftien (en achttien) jaar werden gezien als belangrijke 

scharnierleeftijden.98 Vooral de overgang rond het zesde jaar was van belang. Rond 

die leeftijd kregen in de middeleeuwen kinderen op het platteland voor het eerst 

                                                             
91 Stearns, Childhood, 8-17. 
92 Cunningham, Children and childhood, 84. 
93 Zie Stearns, Childhood, 18-32, voor deze en meer voorbeelden en enige bijzonderheden. 
94 M. Rahikainen, Centuries of child labour. European experiences from the seventeenth to the twentieth 
century (Aldershot 2004), 12. 
95 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 719. 
96 Een belangrijke uitzondering hierop de klassieke Indiase Hindoe-beschaving, waar men voor meisjes 
een huwelijk adviseerde tussen de leeftijd van vier en tien jaar. Maar getrouwde meisjes gingen vaak 
pas op oudere leeftijd bij hun man wonen, Stearns, Childhood, 30. Uit het laatste moge blijken dat men 
deze jonge bruiden welzeker als kind zag. 
97 Zie ook Stearns, Childhood, 18-32. 
98 Rahikainen, Centuries of child labour, 12. Zie ook de daar in noot 61 opgenomen literatuur. Rahikainen 
meldt hier ook dat de Chinese Han-dynastie, tweeduizend jaar geleden, in het kader van het onderwijs 
[voor jongens? CS] een leeftijdsfasering hanteerde die dit schema in grote lijnen volgde.  
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kleine, maar nuttige taakjes toebedeeld.99 Deze werkzaamheden werden vervolgens 

langzaam opgebouwd en dit is, behalve als arbeid, ook te zien als een leerproces. 

Zes jaar was ook de minimumleeftijd waarop in de zeventiende en achttiende eeuw 

kinderen uit weeshuizen in Leiden en elders aan het werk konden.100 Ging men naar 

school, dan begon dat eveneens op zes- of zevenjarige leeftijd. In de Nederlanden 

was daar in de steden reeds in de vijftiende eeuw sprake van, hoewel dit lang niet 

voor alle kinderen was weggelegd.101 In de zeventiende en achttiende eeuw kregen 

jongetjes in de Republiek met zes jaar een broek aan en waren kinderen rijp voor 

schoolonderwijs, dat tegen die tijd ook door veel kinderen uit lagere milieus werd 

gevolgd. 102  

Vergelijkbare voorbeelden zijn er te geven voor de leeftijd van tien à twaalf 

jaar, zij het dat het er iets minder lijken te zijn. Deze leeftijd markeerde vaak een 

intensiever worden van arbeid, of een verandering met betrekking tot de gevolgde 

opleiding. 

 

Nederland in de negentiende en begin twintigste eeuw 

Voor dit onderzoek is het relevant te bekijken in hoeverre deze sleutelleeftijden 

ook gebruikt werden in het Nederland van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw. In de eerste plaats blijkt dat het geval bij de minimale 

huwelijksleeftijd. Mannen onder de achttien en vrouwen onder de vijftien jaar 

konden in principe geen huwelijk aangaan.103 De meerderjarigheidsgrens lag op 

drieëntwintig jaar, vanaf 1901 op eenentwintig jaar. Men kon echter tot het 

dertigste jaar alleen trouwen met toestemming van de ouders.104 In de praktijk 

werd er in de 19e eeuw door de lagere standen rond het twintigste jaar getrouwd 

(soms wat jonger), maar geleerden, dominees en sociale hervormers vonden dat 

bijzonder onverstandig. Men was er, oordeelden deze, geestelijk nog niet rijp voor 

en men had er evenmin een voldoende materiële basis voor. Dergelijke ‘roekeloze’ 

huwelijken zag men indertijd als een groot maatschappelijk probleem, dat mede ten 

grondslag lag aan de ellende waarin de laagste klassen van de samenleving leefden.105 

Kortom, de leeftijd van vijftien, c.q. achttien jaar bakende binnen de 

huwelijkswetgeving de grens af met het kind zijn, maar dit zegt inderdaad weinig 

over of men volwassen werd geacht. Daarover zegt zelfs de 

meerderjarigheidsleeftijd niet alles. 

Dat men voor het kind-zijn inderdaad de leeftijd van veertien à zestien of 

zelfs achttien jaar als grens hanteerde, is te zien in diverse uitingen en onderzoeken 

over kinderarbeid. Volgens een suggestie van de gouverneur van Limburg uit 1839, 

                                                             
99 Cunningham, Children and childhood, 84. 
100 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 30. 
101 Voor de ontwikkeling van het onderwijs in de Nederlanden vóór 1800, zie Bakker e.a., Vijf eeuwen 
opvoeden, 417- 453. 
102 Bakker e.a., Vijf eeuwen opvoeden, 155. 
103 Van Poppel, Trouwen in Nederland, 34. In bijzondere gevallen – individuele verschillen met 
betrekking tot geslachtsrijpheid zijn immers zeer goed mogelijk – kon de koning toestemming verlenen. 
104 Vanaf 1901 kon men een beroep doen op de kantonrechter. Deze situatie is tot 1970 blijven bestaan: 
Van Poppel, Trouwen in Nederland, 35-36. 
105 Van Poppel, Trouwen in Nederland, 47-63. 



45 

 

zou een verordening met betrekking tot kinderarbeid moeten gelden tot achttien 

jaar. Hij maakte daarbij wel een onderscheid tussen kinderen tot twaalf jaar en 

“jongelieden” of “jongens en meisjes” van twaalf tot achttien jaar.106 In het eerste 

landelijke overheidsonderzoek naar kinderarbeid, uit 1841, werden tevoren geen 

leeftijdscategorieën aangegeven. Hoewel veel antwoorden betrekking hadden op 

kinderen tot dertien jaar, had menige respondent het echter evengoed over 

kinderen van veertien, vijftien jaar of zelfs achttien jaar.107 Het rijksonderzoek naar 

kinderarbeid van 1861 hanteerde achttien jaar als bovengrens. Ook hierin werd een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds kinderen en anderzijds jongens en meisjes, 

dit keer met veertien jaar als onderscheidend criterium.108 De door Thorbecke in 

1863 ingestelde Staatscommissie die fabrieksarbeid door kinderen moest 

onderzoeken, hanteerde zestien jaar als grens. Toen in 1873 en 1874 het liberale 

Comité ter bespreking van de Sociale Quaestie en het ANWV hun standpunten ten 

aanzien van een wettelijke regeling van kinderarbeid vaststelden, hanteerden zij 

leeftijdsgrenzen van vijftien, respectievelijk zestien jaar. Ook hier werd de groep in 

tweeën gesplitst, nu weer met twaalf jaar als onderscheidende leeftijd, maar zowel 

de jongere als oudere groep werd eenvoudig aangeduid als kinderen.109 Ook enige 

individuele uitingen refereren aan “kinderen beneden de zestien à zeventien jaar.”110  

Eigenlijk zijn er maar een paar uitzonderingen waarin een lagere 

leeftijdsgrens werd gebruikt. De belangrijkste is het werk van de sociaal 

geneeskundige S. Sr. Coronel, een pleitbezorger van arbeidswetgeving ten aanzien 

van kinderarbeid. Hij hanteerde in zijn onderzoeken een grens van veertien jaar.111 

Een andere opvallende uitzondering is het Kinderwetje van Van Houten, dat gold 

voor kinderen tot twaalf jaar (tot en met elf jaar). 

Het onderscheid dat soms gemaakt werd tussen enerzijds kinderen, 

anderzijds ‘jongens en meisjes’, ‘jongelieden’ of ‘jeugdige personen’, betekent niet 

dat de ene groep wel, en de andere niet als kind werd beschouwd. Het komt 

eerder overeen met de scharnierleeftijd van rond het twaalfde jaar, rond het begin 

van de puberteit. Vandaar ook dat de jongste groep doorgaans met het meer 

onzijdige ‘kinderen’ wordt aangegeven en de oudere met het sekse-specifieke 

‘jongens en meisjes.’ De grens van twaalf à dertien, veertien jaar correspondeert 

ook met de duur van het lager onderwijs in Nederland. Het schoolsysteem was er 

immers sinds 1806 op gebaseerd dat kinderen vanaf het zesde jaar zes volledige 

jaren basaal onderwijs volgden, dat derhalve op twaalf- of dertienjarige leeftijd 

afgerond werd. Het lag daarom voor de hand dat men, indien men maatregelen 

                                                             
106 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 44 – 46. Het voorstel was gebaseerd op Pruisische wetgeving. 
107 Over het ontbreken van een definitie met leeftijden: Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 43. Gorter 
en De Vries trokken op basis van het onderzoek conclusies over kinderarbeid onder de dertien jaar, 
Gorter, De Vries, ‘Gegevens omtrent de kinderarbeid in Nederland.’ In het antwoord van de Leidse 
Kamer van Koophandel was sprake van “kinderen” van 14 en 15 jaar, ELO, SA III, inv.nr. 76, notulen B&W 
tweede helft 1841, bijlage 97. In de Tilburgse antwoorden werden ook opgaven gedaan van kinderen tot 
18 jaar, P.J.M. van Gorp, Kinderarbeid in de textielnijverheid (Tilburg, z.j.), 35 – 36. 
108 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 66. 
109 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 157 – 160. 
110 De Twentse industrieel Stork had het bijvoorbeeld hierover in zijn herinneringen, aangehaald in 
Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 53. 
111 Zie onder meer S. Sr. Coronel, ‘Een kort woord over onderwijs en arbeid’, De Economist 1863, 5-7. 
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wilde treffen met betrekking tot kinderarbeid, differentieerde rond deze leeftijd. 

Die differentiatie wilde men binnen eventuele wetgeving ook duidelijk maken door 

verschillende termen te gebruiken. Postma constateert dat bij de verschillende 

wetsvoorstellen met betrekking tot kinderarbeid na 1874 de termen ‘kinderen’ en 

‘jongelieden’ door elkaar werden gebruikt.112 Pas bij een voorontwerp tot wet in 

1887 werd de term ‘jeugdige personen’ geïntroduceerd om kinderen van twaalf tot 

zestien jaar aan te duiden, waarvoor in deze wet speciale beschermende 

maatregelen werden voorgesteld.113 

Kortom, in Nederland hanteerde men in de negentiende eeuw de leeftijd 

van zestien of zelfs achttien jaar om kinderen te onderscheiden van anderen. Dit 

veranderde ook niet in de twintigste eeuw, alleen ging men steeds meer werken 

met het in de wet vastgelegde verschil tussen kinderen en jeugdige personen. Deze 

twee begrippen drukken twee fasen uit binnen de ontwikkeling van het kind, die 

corresponderen met een verschil in benadering van kinderen jonger dan twaalf à 

dertien jaar en oudere kinderen. 

De leeftijdsgrens van het Kinderwetje van Van Houten heeft weinig met dit 

alles te maken. Die is vooral te herleiden tot de politieke realiteit van 1874, waarin 

arbeidswetgeving überhaupt al een grote stap was en wetgeving voor oudere 

kinderen niet haalbaar bleek, hoewel daar van diverse kanten wel reeds op 

aangedrongen werd. Dat de wet zelfs niet correspondeerde met de leeftijd waarop 

normaliter het lager onderwijs werd afgerond, was het resultaat van amenderingen 

vanuit het parlement. Een meerderheid kon zich namelijk niet verenigen met de 

voorstellen voor twaalfjarigen in het oorspronkelijke voorstel van Van Houten, 

omdat deze elementen van school- of leerplicht zouden bevatten.114 

 

De leeftijdgrens in de geschiedschrijving 

Merkwaardig genoeg was het gevolg daarvan dat men in Nederland twaalf jaar als 

leeftijdsgrens voor kinderen is gaan hanteren wanneer het om kinderarbeid gaat, en 

dan niet eens inclusief twaalf jaar maar tot. Althans, dat is lange tijd zo geweest. De 

recente Nederlandse onderzoekers proberen andere grenzen te definiëren. Naar 

internationale begrippen is twaalf jaar ook een lage leeftijd. De meeste historici 

gebruiken impliciet of expliciet leeftijdsgrenzen van veertien, vijftien of zestien jaar. 

De basis waarop zij daartoe komen is wel vaak dezelfde, namelijk de in hun land 

geldende wetgeving op dit gebied.115 

 Het is niet eens overal even gebruikelijk om een duidelijke leeftijdsgrens te 

hanteren.116 Bij publicaties over de actuele problematiek wordt doorgaans de grens 

gehanteerd die de ILO aan arbeidsdeelname stelt, namelijk vijftien jaar als 

                                                             
112 Postma, De mislukte pogingen, 94 – 101. 
113 Postma, De mislukte pogingen, 78. 
114 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 167. 
115 Cf. Heywood, ‘A brief historiography’, 19. 
116 Een definitie vooraf ontbreekt bijvoorbeeld in het H.D. Hindman, Child labor. An American history 
(Armonk/Londen 2002), Honeyman, Child workers in England, Thompson, The making of the English 
working class, en P. Pierrard, Enfants et jeunes ouvriers en France (19e et 20e siècle) (Parijs 1987). In 
sommige bundels verschillen de leeftijdsgrenzen per auteur (als ze al expliciet genoemd worden), zoals 
in Lavalette (ed.), A thing of the past? en in Caty (ed.), Enfants au travail. 
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minimumleeftijd.117 Deze leeftijdsgrens wordt ook expliciet gebruikt in diverse 

historische beschouwingen, bijvoorbeeld door Fyfe (algemeen), Rahikainen 

(Europa), Weissbach (Frankrijk),118 De Herdt en De Grave (België),119 en Kirby 

(Engeland). In een aantal gevallen is het echter zeer de vraag of de studies op basis 

waarvan deze auteurs generaliseren over de ontwikkeling van kinderarbeid, wel 

gebaseerd zijn op diezelfde leeftijdsgrens. De achterliggende studies hanteren om 

uiteenlopende redenen vaak lagere leeftijdsgrenzen, of zijn daar niet duidelijk over. 

Dit geldt vooral voor het werk van Fyfe, Rahikainen en Weissbach.120 

Dat auteurs zich veelal laten richten door de grenzen die in wetten 

worden genoemd, is niet vreemd. Vaak is men ook op zoek naar de relatie tussen 

wetgeving en de veranderingen in de vorm en het karakter van de kinderarbeid, 

zoals Nardinelli en zijn tegenstanders Bolin-Hort en Horrel & Humphries.121 Vaak 

hebben dergelijke wettelijke grenzen ook consequenties voor het beschikbare 

materiaal: de statistieken richten zich naar de in de wet vastgelegde 

leeftijdsgrenzen.122 

Gaat men van jonge leeftijden uit, dan heeft dat vaak te maken met het feit 

dat de onderzoekers in de eerste plaats gericht zijn op misbruik van kinderen en 

dat zij dit identificeren met jonge kinderen die niet naar school kunnen. Of men nu 

oordeelt of er sprake was van misbruik of niet, centraal staat feitelijk een definitie 

van kinderarbeid, die anders is dan enkel dat kinderen arbeid verrichtten. Brugmans 

maakte dat onderscheid expliciet, maar velen hebben dat impliciet gedaan. 

De publicaties van Schenkeveld over het Kinderwetje en over kinderarbeid 

bij de Maastrichtse ondernemer Regout geven geen uitgesproken definitie van 

kinderen, kinderarbeid of leeftijdsgrenzen. Schenkeveld lijkt zich er wel van bewust 

dat de kindertijd niet ophoudt wanneer kinderen twaalf worden, want zij noemt 

hen in Het Kinderwetje ook wel “jonge kinderen.”123 Zij zaait echter weer 

verwarring door daartegenover te stellen dat textielfabrieken liever met “iets 

volwassener personeel” werkten, terwijl zij daarmee kinderen van twaalf, dertien 

en veertien jaar bedoelt.124 In haar latere artikel over kinderarbeid in de 

                                                             
117 De ILO hanteert bovendien beperkende clausules voor 15- tot 18-jarigen. Voor sommige soorten 
werk (zwaar, gevaarlijk) geldt achttien jaar als minimumleeftijd.  
118 L.S. Weissbach, Child labor reform in nineteenth-century France. Assuring the future harvest (Baton 
Rouge/Londen 1989).  
119 R. de Herdt, B. de Grave, Kinderarbeid van omstreeks 1800 tot 1914 (Gent 1979). 
120 Zo verwijst Weissbach veel naar P.N. Stearns, Paths to authority: the middle class and the industrial 
labour force in France, 1820 – 1848 (Urbana 1978). De relatie tussen wat Stearns schrijft en de 
generalisaties van Weissbach is echter dubieus, zowel wat betreft de leeftijden als de periode waarin 
veranderingen zich voltrokken zouden hebben. 
121 P. Bolin-Hort, Work, family and the state. Child labour and the organization of production in the 
British cotton industry 1780-1920 (Lund 1989); S. Horrel en J. Humphries bijvoorbeeld in ‘Child labour 
and British industrialization’ in: Lavalette (ed.), A thing of the past? 76 – 100. 
122 Vandaar dat A. Pisa, ‘Les enfants dans l’industrialisation lombarde (1876-1911)’, in: R. Caty (ed.), 
Enfants au travail, 71 – 105, kiest voor een leeftijdsgrens van 14 jaar voor Italië en M. Riginos, ‘Formes 
du travail des enfants dans l’industrie et l’artisanat en Grèce (19e-20e siècles), in: Caty (ed.), Enfants au 
travail, 59 – 70, van achttien jaar voor Griekenland. 
123 Schenkeveld, Het kinderwetje, 34 en 53. 
124 Schenkeveld, Het kinderwetje, 34. 
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Nederlandse landbouw hanteert ze wel een duidelijke definitie, waarbij zij de 

leeftijdsgrens op zestien jaar stelt.125 

Van Nederveen Meerkerk en Schmidt hanteren in hun artikel over 

kinderarbeid in de vroegmoderne tijd een totaal afwijkende leeftijdsgrens. Zij gaan 

namelijk uit van de wettelijke meerderjarigheid en dat leidt tot een grens van 

eenentwintig jaar.126 Daar valt zowel op inhoudelijke en als praktische gronden veel 

voor te zeggen. Probleem is echter dat deze omschrijving heel specifiek is voor het 

Nederland van dat moment. Bovendien gaat het voorbij aan het verschil tussen het 

moment waarop men (biologisch/lichamelijk) ophoudt kind te zijn en het moment 

dat men (maatschappelijk) als meerderjarig en volwassen wordt aangemerkt. 

 

Afrondend, ligt het al met al voor de hand om onder kinderen mensen te verstaan 

tot een leeftijd van vijftien/zestien jaar of zelfs achttien jaar. Zowel de schets van de 

biologische ontwikkeling, als de algemene en de specifiek Nederlandse historische 

beschouwing leiden tot een dergelijke leeftijdsgrens. Om praktische redenen zal de 

leeftijdsgrens van zestien jaar gehanteerd worden. Dat wil zeggen: tot en met 

vijftien jaar worden hier mensen aangeduid als kinderen. Doordat de 

maatschappelijke discussies, onderzoeken en wet- en regelgeving zich in Nederland 

in de loop der tijd steeds meer fixeerden op deze leeftijdsgrens, bestaat er namelijk 

een aanzienlijke hoeveelheid gegevens over kinderen en arbeid tot de leeftijd van 

zestien jaar over een langere periode. Dat in de ogen van de negentiende-eeuwse 

Nederlander met name jongens langer kind bleven, namelijk tot hun achttiende, 

blijft daardoor buiten beschouwing. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat zes en twaalf/dertien jaar eveneens 

belangrijke leeftijden zijn. Bijzondere aandacht voor de omgang met deze twee 

jongere groepen in het kader van kinderarbeid is dan ook op zijn plaats. Dit te 

meer daar in de optiek van menigeen kinderarbeid juist een zaak was van kinderen 

van zes tot twaalf, dertien jaar. 

In dit boek worden verschillende termen gebruikt voor de uiteenlopende 

leeftijdsgroepen. Mensen jonger dan zestien jaar (t/m vijftien) worden kinderen 

genoemd. Kinderen tot dertien (t/m twaalf jaar) worden jonge kinderen genoemd. 

Zo nodig worden kinderen jonger dan tien jaar als zeer jonge kinderen aangeduid. 

Kinderen van dertien tot zestien worden aangeduid als pubers of als oudere 

kinderen (in vergelijking met kinderen van twaalf jaar en jonger). Mensen vanaf 

dertien jaar tot hun meerderjarigheid, drieëntwintig jaar, worden adolescenten 

genoemd, adolescenten vanaf zestien worden met de term jongeren aangeduid. Alle 

mensen vanaf drieëntwintig jaar worden als volwassenen aangemerkt. 

 

 

 

                                                             
125 Schenkeveld, ‘Het werk van kinderen in de Nederlandse landbouw’,33 –34. 
126 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 27. 
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2.2.2 SCHADELIJKE KINDERARBEID EN ONSCHADELIJK KINDERWERK? 

 

Is echter al het werk dat kinderen doen kinderarbeid? Er is al een paar keer naar 

voren gebracht dat er blijkbaar onderscheid wordt gemaakt tussen werk dat wel en 

dat niet schadelijk zou zijn voor kinderen. Een aanzienlijke groep noemt alleen werk 

dat de ontwikkeling van het kind schaadt kinderarbeid, net zoals Brugmans dat 

deed. Deze definitie bevat daarmee een moreel oordeel. Bovendien raakt daardoor 

een deel van het werk dat kinderen daadwerkelijk verrichten, buiten het 

gezichtsveld van de onderzoeker. 

 

Een historisch of actueel onderscheid? 

De definitie van kinderarbeid waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen 

schadelijke kinderarbeid en onschadelijk, soms zelfs heilzaam ‘kinderwerk’, is zeer 

gangbaar. De socioloog Alec Fyfe formuleert het als volgt: “Light work, properly 

structured and phased, is not child labour. Work which does not detract from the 

other essential activities for children, namely leisure, play and education, is not child 

labour. Child labour is work which impairs the health and development of 

children.”127 Deze omschrijving sluit aan bij die van de ILO, een organisatie 

waarvoor Fyfe werkzaam is.  

De ILO stelt zich (mede) ten doel kinderarbeid te bestrijden. Dat is 

meteen een belangrijke reden waarom dit onderscheid gehanteerd wordt: het is 

nadrukkelijk verbonden met het streven een ongewenste maatschappelijke 

toestand te bestrijden. Daarvoor moet men kunnen aangeven wat nog wel en wat 

niet meer acceptabel is. Historisch gezien is het onderscheid tussen child labour en 

child work dan ook ontstaan in de discussies tussen voor- en tegenstanders van 

wetgeving met betrekking tot kinderarbeid in de eerste decennia van de twintigste 

eeuw.128 

Het begrip kinderarbeid kan op deze manier eigenlijk geen vaste inhoud 

hebben. Het is afhankelijk van wat ‘men’ wenselijk vindt – een (context-gebonden) 

waardeoordeel – en tegelijkertijd zelfs van de praktische haalbaarheid van deze 

wensen. Over wat goed is voor de ontwikkeling van het kind of voor zijn of haar 

gezondheid, zijn in de loop van de geschiedenis echter heel verschillende 

opvattingen verkondigd. Vroegmoderne schrijvers als John Locke en Daniel Dafoe 

vonden het een goede zaak voor zowel kind als samenleving wanneer 

(arbeiders)kinderen vanaf drie, vier jaar werkten.129 Veldarbeid werd heel lang per 

definitie als goed en gezond getypeerd, ondanks het schoolverzuim dat het met zich 

meebracht. Zoals een politicus in 1888 opmerkte: “Wat de gymnastiek is voor de 

kinderen uit andere standen, is de veldarbeid, mits goed geregeld, voor den 

arbeiders- en boerenstand.”130 Zelfs fabrieksarbeid van kinderen werd in de 

negentiende eeuw door sommigen verdedigd als heilzaam voor het kind. Vrije tijd 

voor ontspanning of spel vond menigeen eerder (moreel) riskant dan essentieel 

                                                             
127 Fyfe, Child labour, 4. 
128 Zie bijvoorbeeld Zelizer, Pricing the priceless child, 73-96. 
129 Zie Cunningham, Children and childhood, 88; Hoyles, ‘Childhood in historical perspective’, 16-29, 19; 
Honeyman, Child workers in England, 4. 
130 Aangehaald in Schenkeveld, Het Kinderwetje, 35. 
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voor kinderen. Dat over dergelijke zaken gediscussieerd en gestreden werd, wijst 

ons er tegelijkertijd op dat mensen daar ook vroeger verschillend over konden 

denken.  

Zoals de opvattingen historisch soms sterk uiteenlopen, bestaan er 

evengoed verschillen tussen verschillende samenlevingen in de hedendaagse wereld, 

ondanks het feit dat de meeste regeringen de doelstellingen van ILO 

onderschrijven.  Hiervoor bleek bovendien dat zelfs binnen de westerse 

wetenschappelijke wereld evenzeer grote verschillen bestaan met betrekking tot de 

waardering van kinderarbeid.  

De problemen die deze manier van definiëren oproept, worden treffend 

geïllustreerd door de antropoloog Ben White in een paper over kinderen (vooral 

meisjes) in Bangladesh.131 Zij werkten in de exportkledingindustrie, totdat zij 

massaal werden ontslagen omdat de werkgevers bang waren voor een boycot, 

geïnstigeerd door de internationale beweging tegen kinderarbeid. Nader onderzoek 

wees uit dat de kinderen daarna slechter af waren en dat geen van hen naar school 

was gegaan. Minstens zo belangrijk was dat voor de meisjes het werk in de fabriek 

eigenlijk een stap vooruit was geweest vergeleken bij de bekrompen situatie thuis. 

Het werk had hen tenminste enig vooruitzicht op ontwikkeling geboden.132 White 

keert zich daarom tegen het onderscheid kinderwerk – kinderarbeid en ziet een 

continuüm van het ‘slechtste’ naar het ‘beste’. Hij splitst kinderarbeid op in vormen 

die absoluut bestreden moeten worden (slavernij en andere vormen van 

gedwongen arbeid; fysiek en seksueel misbruik), vormen die verbeterd moeten 

worden en vormen die ‘neutraal’ zouden zijn. Maar eigenlijk wil hij van de term 

kinderarbeid zelf af, omdat deze te veel met emotionele betekenissen omhangen 

is.133 Het moge duidelijk zijn hij geen verbod op kinderarbeid wil, zoals dat in de 

westerse wereld is ingevoerd, omdat dat negatieve gevolgen zou hebben voor de 

betrokkenen en evenmin strookt met de wensen van de kinderen zélf. 

White heeft gelijk wanneer hij zegt dat de term kinderarbeid getekend 

wordt door emoties. Bovendien blijkt hier hoezeer politiek-maatschappelijke 

waardeoordelen, prioriteiten en strategieën meespelen. Omdat White daarop een 

andere visie heeft, kan hij niet meer uit de voeten met het begrip kinderarbeid. 

Helaas gooit hij het kind weg met het badwater doordat hij zich evengoed laat 

leiden door een politiek-maatschappelijke agenda; de zijne is alleen een andere dan 

die van de ILO.  

Het is de vraag of een dergelijke benadering überhaupt geschikt is om de 

historische ontwikkeling en de betekenis van kinderarbeid te onderzoeken. We 

kunnen met een dergelijke definitie moreel oordelen – en daar is op zich niets mis 

mee – maar het lijkt nauwelijks een bruikbaar instrument om te analyseren. De 

omvang en de betekenis van de kinderarbeid is zo immers afhankelijk van een 

oordeel over wat goed of slecht zou zijn en dat oordeel verschilt van persoon tot 

persoon en naar tijd en plaats.134  

                                                             
131 B. White, Globalization and the child labor problem (ISS Working Paper Series 221, 1996, Den Haag). 
132 White, Globalization, 6-7. 
133 White, Globalization, 10-11. 
134 Deze benadering leidt ook tot de stelling dat moderne buitenschoolse arbeid conceptueel te zeer 
verschilt van kinderarbeid zoals deze in het verleden in Europa gebruikelijk was, om deze twee nog te 
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Bovendien blijft een belangrijk aspect van kinderarbeid op deze manier 

geheel buiten beeld, namelijk de economische betekenis ervan. Men benadert de 

kinderarbeid immers uitsluitend vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van het 

kind. Dat is een uitermate eerbiedwaardige keuze, maar ze dreigt wel de 

economische processen die zich rond de ontwikkeling van kinderarbeid afspelen, 

aan het oog te onttrekken. En kinderarbeid is toch vooral een economische 

activiteit, hoe groot de sociale, culturele en andere maatschappelijke connotaties en 

consequenties ook mogen zijn. 

Voor een studie naar (de ontwikkeling van) kinderarbeid is het daarom van 

groot belang een onderscheid te maken tussen de economische activiteiten van 

kinderen enerzijds en de consequenties daarvan anderzijds. Deze twee zaken in één 

omschrijving proberen te vatten, vraagt om problemen. Wat de gevolgen van 

kinderarbeid zijn voor de ontwikkeling van de kinderen in een specifieke historische 

context, hoe kinderarbeid en de gevolgen daarvan gewaardeerd worden en hoe 

men daar weer mee omgaat, zijn aparte onderzoeksvragen. We mogen ons daarbij 

gerust afvragen of er al dan niet sprake is van misbruik, maar die vraag zullen we 

expliciet moeten stellen naast de andere vragen over kinderarbeid. Sterker, deze 

vragen kunnen alleen behoorlijk beantwoord worden wanneer men deze twee 

zaken uit elkaar haalt, omdat dan pas duidelijk wordt hoe de feitelijke economische 

activiteiten van kinderen zich verhouden tot hun welzijn en ontwikkeling en vooral 

hoe daar in een specifieke historische of maatschappelijke context mee om wordt 

gegaan. 

 

Kinderarbeid als (sociaal-)economisch verschijnsel 

De socioloog Lavalette heeft deze omschrijving van kinderarbeid en het 

onderscheid met kinderwerk evenzeer bekritiseerd. Hij bant het morele element 

uit de definiëring van kinderarbeid door een eenduidige economische omschrijving 

te gebruiken: het onderscheidend criterium is dat kinderen hun arbeid op de 

arbeidsmarkt verkopen voor een loon.135 Daarmee verschillen kinderen feitelijk niet 

van andere loonarbeiders, behalve door hun leeftijd. Een heldere definitie, waarmee 

bijvoorbeeld ook veel buitenschoolse arbeid in de studies naar kinderarbeid 

betrokken kan worden. Dat onderwerp komt ook regelmatig terug in de studies 

van Lavalette zelf.136 Ook verschillende moderne historici gebruiken deze of een 

zeer verwante definitie.137 

Ondanks de helderheid – of misschien juist daardoor – kleeft er aan deze 

definitie een aantal bezwaren. Ze laat arbeid die verricht wordt zonder dat er 

rechtstreeks loon tegenover staat, buiten beschouwing. Daarmee ontstaat 

                                                                                                                                               
kunnen vergelijken, bijv. K. Lieten in zijn recensie van M. Rahakainen, Centuries of Child Labour in 
International Review of Social History, 51-2, augustus 2006, 304-306, 306. 
135 Lavalette, ‘The ‘new sociology of childhood’’, 17 – 18. 
136 Zie o.a. M. Lavalette, ‘The changing form of child labour circa 1880-1918: the growth of ‘out of school 
work’, in: Lavalette (ed), A thing of the past, 118 – 139. 
137 Bijv. Rahikainen, Centuries of child labour, 11: “the work children do in the labour market, rather than 
in their parental household”; Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 27, “arbeid die 
kinderen verrichtten voor niet-huishoudelijk gebruik, tegen betaling (in geld of natura) aan henzelf of 
hun opvoeders.” 
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automatisch een probleem met bijvoorbeeld de familiy economy, waar het 

huishouden productie- en consumptie-eenheid is. Heeft de arbeid van kinderen in 

de proto-industriële huisnijverheid, of het meewerken van de eigen kinderen bij 

kleine middenstanders of in een hedendaags boerenbedrijf, dan niets met 

kinderarbeid te maken, alleen omdat de kinderen daarvoor geen loon ontvangen? In 

deze gevallen gaat het om een vaak belangrijke bijdrage van kinderen aan de 

productie van goederen of diensten voor de markt en is hun bijdrage van belang 

voor het inkomen dat het huishouden weet te verwerven. Hiermee geconfronteerd 

richtten sommige historici zich daarom op het laatste aspect. Kinderarbeid omvat 

dan alle werkzaamheden waarmee kinderen, thuis of bij derden, bijdragen aan het 

levensonderhoud van het gezin.138 

Hieraan kleven echter weer andere bezwaren. In de eerste plaats kan het 

voorkomen dat de inkomsten die het kind door arbeid verwerft niet ten goede 

komt van een huishouden, maar van het kind zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval in 

westerse landen zoals Nederland, waar veel kinderen buiten schooltijd werken om 

voor zichzelf leuke dingen aan te schaffen. Dat mag men moreel aanvaardbaar of 

wenselijk vinden, economisch is deze arbeid een factor van betekenis, zoals we al 

hebben gezien. Het komt echter ook voor in minder prettige omstandigheden, 

namelijk waar het huishouden door armoede, dood of andere ellende uit elkaar 

gevallen is en het kind helemaal zelf het hoofd boven water moet houden, zoals bij 

straatkinderen in de miljoenensteden van Latijns Amerika en Azië. In de tweede 

plaats zijn er de situaties waarin de arbeid niet ten goede komt aan gezin of 

individueel kind, maar aan anderen. We kunnen hier denken aan feodale 

herendiensten, slavernij en andere vormen van gedwongen arbeid. Dit soort arbeid 

kwam niet alleen in het verleden voor – reden genoeg om er in een historische 

studie rekening mee te houden – maar bestaat ook vandaag de dag nog. De Anti-

Slavery League is niet voor niets nog steeds actief. Bij kinderprostitutie en dergelijke 

is hiervan normaliter sprake.139 Vormen van schuldslavernij zijn een groot probleem 

in met name India. 

Rodgers en Standing hebben een overzicht gegeven van de verschillende 

vormen die kinderarbeid aan kan nemen. Zij stellen dat door de fixatie op 

loonarbeid veel kinderarbeid in moderne statistieken over het hoofd wordt gezien. 

Zij onderscheiden domestic work, non-domestic non-monetary work, bonded labour, 

wage labour en marginal economic activities. Bij domestic work (huishoudelijk werk) 

gaat het erom dat door het uitvoeren van huishoudelijke taken de volwassene(n) 

worden vrijgemaakt om productieve arbeid te verrichten. Bij non-domestic non-

monetary work (onbetaald niet-huishoudelijk werk) verrichten kinderen werk dat 

gericht is op de eigen consumptie óf voor de markt, zonder dat daar betaling 

tegenover staat. Rodgers en Standing verbinden dit voornamelijk met de landbouw 

en stellen dat dit sterk seizoengericht is. Zij stellen vast dat dit werk meestal in 

familie- of gezinsverband gebeurt. Van bonded labour (onvrije arbeid) is sprake 

wanneer de ouders verplicht zijn arbeid te leveren aan een landheer of aan een 

                                                             
138 Bijvoorbeeld W. Schenkeveld, ‘Het werk van kinderen in de Nederlandse landbouw’, 34. 
139 Wanneer ouders hun kind verkopen kan je nog wel spreken van een eenmalige bijdrage aan het 
huishoudinkomen, maar er worden ook kinderen voor dergelijke doeleinden ontvoerd. 
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schuldeiser. Daarbij worden de kinderen doorgaans ingeschakeld. Wage labour is op 

zich gewoon loonarbeid, maar zij tekenen erbij aan dat kinderarbeid hier vaak 

verborgen blijft, omdat de hele familie wordt ingehuurd of het kind optreedt als 

assistent van een familielid, zonder dat het apart wordt ingehuurd. Het 

leerlingschap, apprenticeship, zien zij als een bijzondere subcategorie van 

loonarbeid.140 Met marginal economic activities doelen de schrijvers op de 

zogenaamde informele sector, waar kinderen allerhande klusjes opknappen en 

handeltjes drijven. Ook de kleine criminaliteit is hierbij inbegrepen. Rodgers en 

Standing onderscheiden deze vormen van werk van vormen van niet-werken, zoals 

scholing, werkloosheid, ontspanning en reproductieve activiteiten (zoals slapen en 

eten).141 

In deze opsomming zijn zonder veel moeite alle vormen van kinderarbeid 

te herkennen die zich in de loop der eeuwen in de westerse wereld hebben 

voorgedaan. Zo is de family economy te typeren als onbetaald niet-huishoudelijk 

werk. Een andere vorm van (overwegend pre- en proto-industriële) kinderarbeid is 

wat moeilijker in de reeks van Rodgers en Standing te voegen, namelijk het werk 

dat kinderen verrichtten in de vele tuchthuizen en werkinrichtingen die in de loop 

van de zeventiende en achttiende eeuw in heel Europa werden opgericht. Door de 

pleitbezorgers van deze instellingen mogen vooral ideële en opvoedkundige 

motieven naar voren gebracht worden, wat de kinderen produceerden vond zijn 

weg naar de markt en de omstandigheden waaronder gewerkt werd ademden vaak 

niet bepaald een welwillende sfeer. Wanneer tegenover het werk een (doorgaans 

kleine) vergoeding stond, kan men het beschouwen als een subcategorie van 

loonarbeid. Aan de andere kant was er geen sprake van vrije keuze, maar werden 

de kinderen (en hun ouders) gedwongen, al was het maar met het dreigement dat 

anders de bedeling zou stoppen. We kunnen daarom deze vorm van kinderarbeid 

net zo goed voegen onder de categorie onvrije arbeid. Rahikainen heeft duidelijk 

gemaakt hoezeer dwang in heel Europa een rol speelde bij deze veelvoorkomende 

vorm van ‘werkverschaffing’ aan kinderen.142 

Een gemeenschappelijke noemer binnen de vormen van arbeid die door 

Rodgers en Standing worden opgesomd, lijkt te zijn dat het gaat om arbeid, die niet 

of niet uitsluitend is gericht op de eigen consumptie van het kind of van het 

huishouden waar het kind toe behoort. De goederen of diensten die het kind als 

individu of als lid van het huishouden produceert, komen uiteindelijk ten goede van 

derden buiten het huishouden, of dat nu via de markt gebeurt of niet, en los van de 

vraag in hoeverre het kind of huishouden daar inkomen mee verwerft. Dit kan het 

best aangeduid worden als maatschappelijke productie. Eigenlijk bevat alleen de 

onbetaalde niet-huishoudelijke arbeid ook werk dat louter op de eigen consumptie 

gericht kan zijn, namelijk in het geval van (vrijwel) volledige autarkie van het 

huishouden. Deze bijzondere situatie buiten beschouwing latend, ligt een meer 

volledige en bruikbare omschrijving van het begrip kinderarbeid binnen bereik. De 

                                                             
140 Van Nederveen Meerkerk en Schmidt onderzoeken echter juist het verschil tussen deze twee, 
‘Between wage labor and vocation’, 719. 
141 Rodgers, Standing, ‘Economic roles of children in low-income countries’, 33 – 36. Overigens werken 
ook deze economen voor de ILO. 
142 M. Rahikainen, Centuries of child labour, 20 – 52. 
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scheidslijn ligt dan tussen productieve activiteiten en reproductieve. Onder de 

laatste moet men behalve slapen en eten en drinken ook scholing en ontspanning 

scharen, alsmede alle huishoudelijke activiteiten die daarmee samenhangen 

(voeding, verzorging, opvoeding etc.). 

Kinderarbeid wordt dan gedefinieerd als werk dat door kinderen wordt 

uitgevoerd en dat direct of indirect een bijdrage levert aan de maatschappelijke 

productie. Maatschappelijke productie is dan de productie van goederen of 

diensten, die niet (uitsluitend) binnen het eigen huishouden worden geconsumeerd, 

maar ter beschikking komen van derden. Alleen huishoudelijk werk dat erop 

gericht is een ander lid van het huishouden vrij te spelen voor maatschappelijke 

productie, valt eveneens binnen deze definitie. Binnen de maatschappelijke 

productie moet men verschillende vormen onderscheiden, die de inschakeling in 

het arbeids- c.q. productieproces aannemen. Daarvoor biedt het onderscheid van 

Rodgers en Standing vooralsnog een voldoende bevredigend kader. 

Ten slotte moet – wellicht ten overvloede – worden opgemerkt dat 

kinderarbeid zeker geen verschijnsel is dat alleen verbonden is met ambacht en 

industrie. Vandaag de dag is de meeste kinderarbeid in de niet-westerse wereld in 

de agrarische sector te vinden en in de negentiende eeuw was dat in Nederland en 

andere westerse landen niet anders. Daarnaast werken en werkten talloze kinderen 

in de dienstverlening en vooral in de huishoudelijke diensten. In de 

geschiedschrijving is de kinderarbeid in deze sectoren nogal verwaarloosd, zeker 

waar het gaat om de zich industrialiserende westerse wereld. In Nederland is het 

artikel van Schenkeveld over kinderarbeid in de landbouw eigenlijk de eerste 

serieuze aanzet om dit als historisch verschijnsel te bestuderen. 

Voor een belangrijk deel komt deze verwaarlozing voort uit het feit dat de 

studie van de kinderarbeid begon als de geschiedenis van een sociaal probleem: 

oorspronkelijk zag men primair de industriële kinderarbeid als probleem, of als 

manifestatie van de kwade gevolgen van het (industrieel) kapitalisme. Op dezelfde 

wijze bleef ook de thuisarbeid grotendeels en de buitenschoolse arbeid geheel 

buiten beeld, zelfs wanneer het om nijverheid ging. Dit geeft nogmaals aan waarom 

de hier moreel genoemde definitie van kinderarbeid niet voldoet. Belangrijke 

economische activiteiten van kinderen verdwijnen dan makkelijk uit beeld. 

 

2.2.3 CONCLUSIES 

 

Samenvattend betekent dit dat hier onder kinderarbeid wordt verstaan dat mensen 

jonger dan zestien jaar goederen of diensten produceren die niet of niet uitsluitend 

worden geconsumeerd door het kind zelf of het huishouden waartoe dit behoort, 

maar al dan niet tegen betaling bestemd zijn voor derden. Dat wordt hier kortweg 

maatschappelijke productie genoemd om het te onderscheiden van louter 

reproductieve huishoudelijke arbeid. 

Dit is een sociaaleconomische definitie van kinderarbeid, in tegenstelling 

tot die waarin kinderarbeid wordt gekoppeld aan het al dan niet schadelijk zijn van 

arbeid. Dat laatste leidt tot een in essentie morele definitie, ondanks alle 

(sociaal)wetenschappelijke beschouwingen waarmee deze wordt omkleed. Of de 
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gevonden vormen van kinderarbeid schadelijk waren, maar vooral in hoeverre en 

waarom deze door tijdgenoten wel of niet schadelijk gevonden werden, is een 

relevante vraag naast (of in samenhang met) de vragen over de ontwikkeling van 

kinderarbeid volgens de gegeven sociaaleconomische definitie. Ze dienen echter 

wel als aparte vragen beantwoord te worden. 

De leeftijdsgrens die hier gehanteerd wordt, is gebaseerd op de 

biologische ontwikkeling van de mens, een beschouwing van wat op verschillende 

tijden en plaatsen en in negentiende-eeuws Nederland gebruikelijk is of was, en op 

de praktische mogelijkheden die het beschikbare cijfermateriaal biedt. Hoewel deze 

leeftijdsbegrenzing niet door iedereen wordt gehanteerd, is zij niet ongebruikelijk, 

zeker in de meer recente literatuur over het onderwerp. 

Kinderen vormen geen uniforme groep. Los van individuele verschillen in 

ontwikkeling en verschillen die voortkomen uit de maatschappelijke positie van het 

huishouden waarvan zij deel uitmaken, maken zij verschillende fasen door met 

bijbehorende en vaak als zodanig onderkende bijzonderheden. Een drietal groepen 

dient in ieder geval te worden onderscheiden: kinderen onder de zes jaar, kinderen 

van zes tot dertien jaar (jonge kinderen) en kinderen van dertien tot zestien jaar 

(oudere kinderen). Gezien de voortgaande ontwikkeling van jonge mensen tot hun 

volwassenheid, zal het op sommige momenten wellicht zinvol zijn de totale groep 

adolescenten in de beschouwingen te betrekken. Bijzondere aandacht vraagt de 

groep twaalfjarigen, die door min of meer toevallige redenen in Nederland in eerste 

instantie buiten de arbeidswetgeving gevallen is. 

Verder dringt zich de conclusie op, dat men voorzichtig moet zijn met 

globale internationale vergelijkingen over de ontwikkeling van de kinderarbeid. De 

gehanteerde definities lopen vaak uiteen, zowel waar het gaat om de activiteiten die 

tot de kinderarbeid worden gerekend (de sociaaleconomische versus de morele 

definiëring) als wat betreft de leeftijdsgroepen waarover gesproken wordt. De 

consequentie daarvan is zelfs dat kritisch gekeken moet worden naar de 

kwantitatieve ontwikkeling van kinderarbeid. Waar sprake zou zijn van een daling 

kan even goed sprake zijn van een verschuiving van jonge naar iets oudere 

kinderen, die onzichtbaar blijft doordat men uitgaat van de meer morele definitie 

van kinderarbeid, waardoor men enkel de arbeid van jonge kinderen in beeld 

brengt.  

Ten slotte is het nodig zich er rekenschap van te geven dat industriële 

kinderarbeid slechts één vorm van kinderarbeid is. De relatie met andere vormen 

van kinderarbeid zal zeer zeker in de gaten gehouden moeten worden. Het 

hoofdonderwerp van dit boek is dan wel de industriële kinderarbeid, van belang is 

hoe deze zich binnen de lokale markt verhoudt tot kinderarbeid in de 

huishoudelijke en andere dienstverlening, de landbouw én tot vormen van 

thuisarbeid en buitenschoolse arbeid. 

 

2.3 INDUSTRIALISATIE EN KINDERARBEID  

 

De geschiedschrijving van de kinderarbeid in het westen is nog steeds vooral 

geschiedschrijving van de industriële kinderarbeid. Daarmee houdt de continuïteit 
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wel zo’n beetje op. De overzichtelijke visies van weleer zijn ter discussie gesteld en 

nieuwe visies gepresenteerd. De Britse ontwikkeling speelt in de theorievorming 

nog steeds een belangrijke rol, maar in toenemende mate worden de ervaringen uit 

andere landen erbij betrokken. Echter, voor zover dat geleid heeft tot een nieuwe 

consensus, valt deze hoogstens samen te vatten in de stelling dat de industrialisatie 

zowel de oorzaak is van het kinderarbeidprobleem – dus niet noodzakelijkerwijs van 

het verschijnsel op zich – als van het verdwijnen ervan. Er bestaan 

meningsverschillen over het karakter, het belang en de oorzaken van kinderarbeid 

tijdens de eerste fase van de industrialisatie, en zo mogelijk nog meer over de 

factoren die de verdere ontwikkeling ervan verklaren. Uiteenlopende verklaringen 

gebaseerd op veranderingen in vraag (vanuit de industrie) en aanbod (vanuit de 

arbeidershuishoudens), met betrekking tot de invloed van sociaal-culturele 

opvattingen over het kind en het belang van onderwijs, buitelen over elkaar heen. 

Ook over de betekenis van de hervormingsbeweging – voor zo ver we daarvan 

kunnen spreken – en van de wetgeving, verschillen de meningen. Vooral voor de 

verklaring van het verdwijnen – of de transformatie – van de kinderarbeid tijdens 

het verdere verloop van het industrialisatieproces in de loop van de negentiende en 

twintigste eeuw, worden veel verschillende verklarende factoren aangedragen. 

Voor een bekend historicus van kinderen en kinderarbeid als Cunningham, wordt 

het blijkbaar zelfs te veel. Hij stelt: “There are so many possible and plausible 

explanations for the decline and change in the nature of child labour that it hardly 

seems worth trying to place them in order of priority or to explore their 

interconnections.”143 

Hieronder worden de belangrijkste verklaringen voor de ontwikkeling van 

de industriële kinderarbeid behandeld. Voordien is het echter nodig kort te 

omschrijven wat hier bedoeld wordt met industrialisatie en Industriële Revolutie, 

en aan te geven hoe de kinderarbeid zich in grote lijnen ontwikkeld zou hebben. 

 

2.3.1 INDUSTRIALISATIE EN KINDERARBEID OP HOOFDLIJNEN 

 

Aan de eerste industrialisatie ter wereld, die in Groot Brittannië, is de titel 

Industriële Revolutie verbonden. Dat suggereert een plotselinge, snelle en 

diepgaande verandering, alsof er van het een op het andere moment een 

fundamenteel ander systeem werd geïntroduceerd. De term wordt – of beter: 

werd – ook wel voor andere landen gebruikt, met dezelfde suggestie. Dat is niet 

erg gebruikelijk meer. In het algemeen spreekt men over industrialisatie en wordt 

de benaming Industriële Revolutie vooral voor het Verenigd Koninkrijk in de 

periode 1750-1830 bewaard. En ook daarvan moet gezegd worden dat de 

traditionele benaming toch iets anders suggereert dan waarvan feitelijk sprake was. 

 

 

 

                                                             
143 H. Cunningham, ‘The decline of child labour: Labour markets and family economics in Europe and 
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Industrialisatie en modernisering 

Het centrale begrip waar het hier om draait is industrialisatie. Bij industrialisatie is 

er sprake van concentratie van (loon)arbeiders in werkplaatsen, mechanisatie van 

(onderdelen van) het productieproces en de vervanging van menselijke en dierlijke 

spierkracht door andere krachtbronnen.144 Het laatste is daarbij het kernpunt. 

Mechanisatie en concentratie van arbeid deden zich al eerder voor, vaak ook als 

opmaat voor de werkelijke industrialisatie. Bekend zijn de manufacturen waar vele 

arbeiders samen werden gebracht, zonder dat er sprake is van het gebruik van 

andere krachtbronnen dan spierkracht. Manufacturen worden doorgaans aangeduid 

als proto-industrie. Gemechaniseerde werkplaatsen met een concentratie van 

arbeid, die gebruik maken van andere krachtbronnen dan spierkracht zijn 

fabrieken.145 

Bij de industrialisatie gaat het bovendien om de ontwikkeling van 

kapitalistische verhoudingen, de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme. Dat 

betekent dat de scheiding tussen enerzijds het bezit van of de zeggenschap over de 

productiemiddelen en anderzijds de arbeid groter werd en dat loonarbeid de 

dominante vorm van arbeid werd. Ook loonarbeid was op zich geen nieuw 

fenomeen, maar de betekenis en reikwijdte namen toe. Bovendien bepaalde 

loonarbeid de sociale verhoudingen. Dit betekent overigens niet dat iedere 

arbeider individueel werd ingehuurd: op sommige plaatsen en in sommige 

bedrijfstakken was sprake van het inhuren van complete gezinnen. 

Industrialisatie is een proces. Met een overgang van een ambachtelijke pre- 

of proto-industriële productie naar een fabrieksmatige, was de industrialisatie nog 

niet afgelopen. Niet alleen dienden zich nieuwe technologieën aan die tot 

verdergaande mechanisatie leidden of tot de aanwending van nieuwe 

krachtbronnen, ook de organisatie van de arbeid ontwikkelde zich verder, in 

principe in de richting van verdergaande specialisatie en arbeidsdeling 

(rationalisatie). Voor de goede orde: nieuwe vormen van specialisatie en 

arbeidsdeling ontstonden al direct met de eerdere mechanisatie en/of concentratie 

van de arbeid. Het ging vanaf het begin om meer dan alleen maar goedkope 

arbeidskrachten in één ruimte te zetten of een machine aan te laten drijven door 

stoomkracht. 

Dit voortgaande proces van vernieuwing kan in haar geheel industrialisatie 

genoemd worden, zeker wanneer dit betekent dat de relatieve omvang van de 

geïndustrialiseerde nijverheid zich verder uitbreidde. Daarbinnen kunnen 

verschillende fasen worden onderscheiden. De eerste fase kenmerkte zich door de 

omschakeling van een (invloedrijk) deel van de nijverheid (of een bedrijfstak) van 

ambachtelijke naar fabrieksmatige productie. Vervolgens konden zich nieuwe fasen 

aandienen via verdere technologische of organisatorische vernieuwing of via 

uitbreiding van de fabrieksmatige productie over andere bedrijfstakken. Wanneer 

                                                             
144 Lastig in dit verband is overigens de windkracht, die al veel eerder voor industriële doeleinden werd 
aangewend. 
145 In ieder geval in Nederland werd in de negentiende eeuw overigens een manufactuur in de 
wandeling doorgaans een fabriek genoemd. 
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het gaat om verdere vernieuwing binnen een reeds geïndustrialiseerde bedrijfstak, 

zal gesproken worden over modernisering. 

Het is niet zo dat tijdens de industrialisatie (en zelfs niet bij verdere 

modernisering) direct alle traditionele productievormen verdwijnen. De term 

Industriële Revolutie suggereert dat wel, maar dat is niet wat er feitelijk gebeurde. 

Humphries concludeert dat moderne fabrieken in Engeland tot ver in de 

negentiende eeuw slechts “tiny islands of modernity” waren.146 Berg en Hudson 

wijzen erop dat het niet altijd even zinvol is moderne industriële en traditionele 

sectoren van de economie tegenover elkaar te stellen. Vaak bestond er een 

wisselwerking tussen beide, waarvan ook de moderne sectoren profiteerden, zelfs 

binnen één bedrijfstak. Als voorbeeld geven zij moderne textielfabrieken die 

gebruik maakten van thuiswevers. Zo’n symbiose kon decennia voortduren.147 Het 

moderne beeld van de Engelse Industriële Revolutie is daarmee een stuk 

genuanceerder dan voorheen: de veranderingen voltrokken zich minder snel en 

minder volledig. Deze eerste fase van de industrialisatie in Engeland duurde dan 

ook tientallen jaren, ten minste van ca. 1750 tot ca. 1830.   

Het industrialisatieproces vond niet overal tegelijkertijd plaats en evenmin 

kende dit overal hetzelfde tempo. België en de noordoostelijke staten van de VS 

industrialiseerden vrij vroeg, in het begin van de negentiende eeuw, terwijl in 

Nederland en bijvoorbeeld de zuidelijke delen van de VS de industrialisatie pas veel 

later echt van de grond kwam, op z’n vroegst pas in de jaren zestig van dezelfde 

eeuw. Een land als Frankrijk valt daar min of meer tussen in, maar de grootschalige 

moderne industrie zou daar eigenlijk pas in de twintigste eeuw de nijverheid gaan 

domineren.  

Dat de industrialisatie op een vroeger of later tijdstip van start ging, had 

logischerwijze gevolgen voor het tempo en het karakter ervan. Landen die later 

industrialiseerden konden profiteren van de technologische ontwikkeling die elders 

al had plaatsgevonden. Terwijl men in Engeland alles moest uitvinden en vervolgens 

beetje bij beetje verbeterde, kon men elders direct de meest moderne machines 

aanschaffen. Bovendien kon men leren van de ervaringen, ook waar het ging om het 

voorkomen van misstanden, zoals bijvoorbeeld grootschalige kinderarbeid.148 Mede 

daardoor konden andere landen aan het eind van de negentiende eeuw het initiatief 

bij industrialisatie en verdere modernisering van Groot Brittannië overnemen, met 

name de Verenigde Staten. Daarvandaan kwam aan het eind van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw ook een nieuwe impuls voor de rationalisatie, het 

zogenaamde scientific management.  

 

De ontwikkeling van de industriële kinderarbeid in het algemeen 

Eigenlijk zijn alle historici het er wel over eens dat kinderarbeid, ook die in de 

nijverheid, niet ineens ontstond tijdens de Industriële Revolutie. Ook de 

Hammonds en Thompson erkennen dat deze al eerder bestond. Volgens de 

                                                             
146 Humphries, ‘Childhood and child labour in the British industrial revolution’, 9. 
147 M. Berg, P. Hudson, ‘Rehabilitating the Industrial Revolution’, Economic History Review 45 (1992), 24-
50, 30-35. 
148 P. Stearns, ‘Child labor in the Industrial Revolution’ in: Hindman (ed.), The world of child labor., 38-44, 
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Hammonds werd kinderarbeid in het vroege fabriekssysteem echter de basis van de 

industrie.149 Thompson benadrukte vooral de veranderingen in de aard van de 

kinderarbeid: het werk werd eentonig, de machine dicteerde het werktempo, de 

werkdagen waren lang, de arbeidsomstandigheden slecht en het ouderlijk toezicht – 

doorgaans nog aanwezig in de pre- of proto-industriële huisindustrie – verdween.150 

Nardinelli heeft zich nadrukkelijk tegen beide opvattingen gekeerd. Volgens 

hem wordt de betekenis van kinderarbeid overdreven en was ze weliswaar 

belangrijk, maar niet onmisbaar.151 Voor zover er sprake was van misstanden en 

uitbuiting, waren dat afwijkingen of dwalingen, dan wel overblijfselen van vroeger 

tijden.152 Ook andere hebben het donkere beeld gekritiseerd. Zo was volgens Kirby 

het op jonge leeftijd gaan werken nooit wijd verspreid in Groot Brittannië.153 

De stelling van de Hammonds dat kinderarbeid de basis vormde voor de 

industrie tijdens de Britse Industriële Revolutie, krijgt echter veel steun van 

moderne historici.154 De belangrijkste nuancering is dat dit slechts een beperkt 

aantal bedrijfstakken betrof, met name de textiel en de mijnen.155 Humphries stelt 

weliswaar vast dat kinderarbeid zowel in de traditionele als de moderne sectoren 

van de economie voorkwam, en dat de meeste kinderen zelfs in de traditionele 

sectoren werkten, maar tegelijkertijd dat kinderen juist in fabrieken een 

strategische rol vervulden. De inzet van kinderen was essentieel, wilden de 

fabrieken zich kunnen uitbreiden.156 Kinderarbeid was het plakmiddel (“mastic”) dat 

de vroege industriële economie bij elkaar hield.157 Bovendien concludeert zij op 

basis van honderden autobiografieën dat de omvang van kinderarbeid in de periode 

1790-1850 groter was en de leeftijd waarop kinderen gingen werken lager lag, dan 

daarvoor en daarna het geval was.158 

Kinderarbeid was niet alleen bij de Britse industrialisatie van belang. Ook 

in de relatief vroege Belgische industriële revolutie was sprake van veel 

kinderarbeid.159 Kinderarbeid bleef echter niet beperkt tot gebieden die een vroege 

industrialisatie kenden. “Every industrial revolution initially involved some child 

labor, and every case generated some examples of shocking abuse”, concludeert  

Stearns. Wel stelt hij vast dat men bij latere industrialisaties iets minder sterk 

steunde op kinderarbeid, vooral wat betreft jonge kinderen (“preadolescents”). Dat 

                                                             
149 Hammond en Hammond, The town labourer, 144. 
150 Thompson, English working class, 366-370. 
151 Nardinelli, Child labor, 103-104. 
152 Nardinelli, Child labor, 99. 
153 Kirby, Child labour in Britain, 131. 
154 Stearns, ‘Child labor in the Industrial Revolution’, 38. Zie ook Rodgers en Standing, ‘Economic roles’, 
37; Fyfe, Child labour, 28; Berg, Hudson, ‘Rehabilitating the industrial revolution’, 35; Cunningham, ‘The 
decline of child labour’, 409; Horrell, Humphries, ‘Child labour and British Industrialization’, 86 en 98; C. 
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had volgens hem alles te maken met het feit dat men modernere machines kon 

gebruiken en dat men kon leren van de Engelse ervaringen.160 

Zoals al eerder opgemerkt, stelde Brugmans juist dat in Nederland de 

kinderarbeid direct met de industrialisatie verdween: in moderne stoomfabrieken 

had men geen (of nauwelijks) behoefte aan kinderarbeiders. Kwam dit dan doordat 

de Nederlandse industrialisatie zo laat van de grond kwam? Dat zou merkwaardig 
zijn. Niet alleen was kinderarbeid toen zelfs in de Britse industrie nog geen voltooid 

verleden tijd – er was in de jaren zeventig zelfs sprake van een zekere toename – 

ook andere late industrialisaties gingen gepaard met kinderarbeid. Zo waren 

volgens Hindman de eerste industriearbeiders in de Verenigde Staten overwegend 

vrouwen en kinderen. Hij heeft het daarbij niet alleen over de vroege 

industrialisatie aan de noordoostkust, maar nadrukkelijk ook over de industrialisatie 

in de zuidelijke staten, die zelfs wat later plaatsvond dan de Nederlandse.161 

Dat kinderarbeid vrijwel overal een rol speelde in de eerste fase van de 

industrialisatie, neemt niet weg dat men de oorsprong ervan in de pre-industriële 

samenleving zoekt. Toch noemt men de industrialisatie de oorsprong van het 

kinderarbeidprobleem. Daarmee wordt bedoeld dat men zich bewust werd van het 

verschijnsel op zich en dat men het als een probleem ging zien of ervaren. 

Culturele waarden en normen spelen hierbij een rol, maar ook de veranderingen 
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die de industrialisatie zelf veroorzaakten.162 In de eerste plaats waren de 

stoomfabrieken op zich al een nieuw verschijnsel, dat de aandacht trok.163 

Kinderarbeid in de nijverheid werd nu ineens zichtbaar, terwijl dat in de pre-

industriële huisindustrie verborgen was gebleven, stellen Horrell en Humphries, die 

benadrukken dat daar de omstandigheden minstens zo ellendig waren als in de 

fabriek.164 Anderen leggen er de nadruk op dat het fabriekswerk een nieuwe 

werksituatie met nieuwe ontberingen met zich meebracht.165 Daarmee sluiten zij 

zich in feite aan bij wat Thompson daarover schreef. 

Speelde kinderarbeid een rol van betekenis tijdens de eerste fase van de 

industrialisatie, vervolgens nam het belang ervan weer af, of verdween de 

industriële kinderarbeid zelfs zo goed als helemaal. Niet dat de kinderarbeid op zich 

verdween in de westerse wereld. Verschillende onderzoekers signaleren zelfs het 

ontstaan van een aparte, marginale arbeidsmarkt voor kinderen.166 Daarin 

combineren kinderen kleine baantjes of andere verdiensten doorgaans met 

reguliere schoolgang. De bijdrage van kinderen aan het gezinsinkomen zou 

nauwelijks meer van enige betekenis zijn. 

Bij deze schets van de ontwikkelingen moet een aantal kanttekeningen 

geplaatst worden, te meer daar er slechts spaarzaam historisch onderzoek naar 

verricht is. In de eerste plaats betreft de schoolgang in de eenentwintigste eeuw 

een andere leeftijdsgroep dan die in het begin van de twintigste eeuw, de tijd dat in 

de meeste westerse landen (en Japan) schoolplicht ingevoerd werd. Toen ging het 

om kinderen tot dertien jaar, nu om alle kinderen (en zelfs om jongeren tot 

achttien jaar). Kinderen van dertien tot zestien jaar gingen indertijd nauwelijks naar 

school, in ieder geval arbeiderskinderen niet. De meeste uitspraken over het 

afnemen of verdwijnen van kinderarbeid betreffen uiteindelijk vooral arbeid door 

jonge kinderen. 

Een tweede probleem betreft de tijdshorizon die gehanteerd wordt. Er is 

een groot verschil tussen het ontstaan van een marginale kinderarbeidsmarkt in de 

zin van kleine baantjes die eventueel te combineren zijn met schoolbezoek, en het 

moment waarop de bijdrage van de kinderen niet of nauwelijks significant zou zijn 

geworden voor het huishouden. Het eerste wordt gedateerd op het eind van de 

negentiende eeuw, het tweede in het midden van de twintigste eeuw – na de 

Tweede Wereldoorlog, zou ik zeggen.167 Bij sommige auteurs is de tijdshorizon 

helemaal onduidelijk. Ze hebben het over een afname op de lange termijn 
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geassocieerd met de ontwikkeling van kapitalistische arbeidsverhoudingen, c.q. van 

het industrieel kapitalisme.168 

Men moet er bovendien rekening mee houden dat de industrialisatie en de 

ontwikkeling van de kinderarbeid niet overal op hetzelfde moment inzetten en dat 

er verschillen zijn in tempo. Bovendien is de ontwikkeling niet altijd even rechtlijnig. 

Zo nam in het Verenigd Koninkrijk rond 1870 kinderarbeid toe, terwijl deze 

daarvoor steeds daalde. Er zijn voorbeelden van het vasthouden aan kinderarbeid 

na 1890, of zelfs van een stijging als reactie op economische omstandigheden. Zo 

stelt Tyll dat de kinderarbeid in de Elzas toenam na de crisis van de jaren 1880: als 

het goed ging, nam men namelijk weer kinderen aan.169 Pasi verklaart de stijging van 

het aantal kinderen in de Lombardijse katoenindustrie na 1903 juist als een reactie 

op economische problemen.170 Zij stelt daarnaast echter ook dat het relatieve 

belang van kinderen juist lijkt te stijgen parallel aan de modernisering van de 

textielnijverheid.171 

Dat gezegd zijnde, kunnen we wel vaststellen dat de communis opinio lijkt 

te zijn dat kinderarbeid rond 1900 een marginaal verschijnsel in de nijverheid was 

geworden in Europa en Noord-Amerika. Echter, om tot die vaststelling te komen 

hanteert men meestal feitelijk (en doorgaans impliciet) een morele definitie van 

kinderarbeid, waardoor men zich beperkt tot kinderen tot twaalf, dertien jaar.172 

De vraag dringt zich wederom op of zich tegelijkertijd met de vorming van een 

nieuwe, marginale arbeidsmarkt voor jonge kinderen, geen verschuiving van 

fabrieksmatige arbeid naar wat oudere kinderen heeft voorgedaan. De kinderarbeid 

transformeerde dan op meer dan één wijze. 

 

2.3.2 VERKLARENDE FACTOREN 

 

Voor de verklaring van de ontwikkeling van de industriële kinderarbeid in de 

verschillende fasen van de industrialisatie, worden verschillende factoren 

aangedragen. Deze zijn in grote lijnen te verdelen in twee clusters. De eerste 

kunnen we economische factoren noemen, en deze hebben betrekking op de rol 

van vraag (vanuit de industrie) en aanbod (vanuit de huishoudens). De tweede bevat 

niet-economische factoren, zoals culturele veranderingen, de invloed van 

hervormers en de rol van overheidsingrijpen. Deze sets van factoren zijn niet altijd 

scherp te scheiden. Zo kan een cultureel (of sociaal) te duiden opvatting over 

arbeid en opleiding mede het aanbod vanuit het huishouden bepalen. Daarnaast 

hoeft niet één factor bepalend te zijn, maar juist een samenspel van verschillende. In 
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het spel van vraag en aanbod is bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk welke van de 

twee bepalend is. Lavalette en Holin-Bort gaan nog verder. Zij stellen dat een 

verklaring voor de veranderingen moeten worden gezocht in de wisselwerking 

tussen productieproces (c.q. economie), huishouden en de staat.173 

 

De vraag naar kinderarbeid 

Uit de nadruk die Humphries, Honeyman en anderen leggen op het belang van de 

kinderarbeid voor de moderne industrie, volgt dat zij aan de vraag naar arbeid uit 

de nijverheid een belangrijke rol toekennen. Zij keren zich daarmee tegen de 

relativering van vooral Nardinelli. De vraag naar kinderarbeid was in Engeland zelfs 

zo groot dat via de Poor Law en de zogenaamde pauper apprentices kinderen 

gedwongen aan het werk werden gezet, vaak ver van hun oorspronkelijke thuis.174 

De fabrikanten wilden graag werken met kinderen. 

Daarvoor worden verschillende motieven gegeven. De belangrijkste 

daarvan is wel dat de fabrikanten behoefte hadden aan goedkope arbeidskrachten. 

Die waren nodig om de concurrentie vol te houden en de investeringen te 

compenseren.175 (Jonge) kinderen waren veruit de goedkoopste arbeidskrachten, 

gevolgd door vrouwen.  

Van belang daarbij is dat de mechanisering gepaard ging met het 

verminderen van de benodigde vakkennis en vaardigheden, waardoor het relatieve 

belang van ongeschoolde arbeid toenam.176 Binnen de textiel gold dat in eerste 

instantie voor het spinnen, later – met de introductie van door stoomkracht 

aangedreven mechanische weefgetouwen (power looms) – eveneens voor het 

weven. Op zich waren de technologische veranderingen in de eerste fase van de 

Industriële Revolutie niet eens arbeidsbesparend, betoogt onder meer Tuttle. Er 

ontstonden mede daardoor veel werkzaamheden waar kinderen heel geschikt en 

financieel aantrekkelijk voor waren, zoals het repareren van draadbreuk en het 

verwisselen van spoelen.177 De eerste spinmachines, de spinning jenny’s, waren zelfs 

min of meer ontworpen om door kinderen bediend te worden.178 De bijzondere 

geschiktheid van kinderen voor bepaalde werkzaamheden wordt naast de vraag 

naar goedkope arbeid aangevoerd als een reden waarom fabrikanten graag of bij 

voorkeur kinderen aannamen.179 Humphries merkt hierover op dat – technisch 

gesproken – kinderen in het arbeidsproces altijd vervangen kunnen worden door 
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volwassenen. Dat dit niet gebeurde kwam uiteindelijk doordat volwassenen meer 

kosten.180 

De nieuwe werkzaamheden die door kinderen verricht konden worden, 

ontstonden niet enkel door technische veranderingen. Verdere arbeidsdeling, meer 

arbeidsdiscipline en uitbreiding van de schaal waarop geproduceerd werd, droegen 

bij tot een relatieve toename van de arbeidsproductiviteit van kinderen, en 

daarmee tot een toenemende vraag naar kinderarbeid. Humphries geeft als 

voorbeeld van de invloed van de toegenomen arbeidsdeling allerlei werkzaamheden 

die te maken hebben met de noodzaak deel- en eindproducten binnen de 

werkplaats te verplaatsen.181 

Een derde motief waarom kinderen de voorkeur kregen, zou zijn dat deze 

makkelijker te disciplineren zijn dan volwassenen.  Ze stonden min of meer 

machteloos tegenover de volwassen werkbazen.182 

Veel historici stellen dat de vraag naar kinderarbeid afnam bij het 

voortschrijden van het industrialisatieproces. Daarvoor worden verschillende 

verklaringen gegeven, die bijna allemaal in belangrijke mate te maken hebben met 

de technologische vernieuwing of rationalisatie. De introductie van nieuwe 

machines en de voortdurende verbetering van de oudere, zou de belangrijkste 

oorzaak voor de afname van industriële kinderarbeid zijn. De arbeidsintensieve fase 

van de industrialisatie ging over in een kapitaalsintensieve fase.183 

Scholing speelde daarbij een rol. Fyfe stelt dat de groei van de markt voor 

loonarbeid in hoge mate het belang van scholing vergrootte.184 Hij werkt dit verder 

niet uit en concentreert zich vooral op het effect van onderwijs op het aanbod van 

kinderen. Volgens Nardinelli vroeg de technische vooruitgang om meer geschoolde, 

getrainde en betrouwbare arbeiders.185 In beide gevallen komt het erop neer dat de 

vraag naar geschoold personeel toenam, en daarmee die naar (ongeschoolde) 

kinderen af. Men kan zich echter afvragen hoe concreet die vraag naar (meer) 

geschoold personeel was. Met betrekking tot Nederland heeft Veld al gesteld dat 

“een direkte relatie tussen kwalifikatievereisten voor de industriële produktie en 

verhoging van het algemene onderwijsniveau […] niet aantoonbaar is gebleken.”186 

Een veel genoemde reden waarom technologische vernieuwing tot een 

vermindering van kinderarbeid zou hebben geleid, is dat de machines bepaalde 

werkzaamheden overbodig maakten, vooral taken die kinderen rond de 

spinmachines uitvoerden. Bij de self actor die de jenny en de mule vanaf de jaren 

dertig van de negentiende eeuw als spinmachine verving, was volgens Nardinelli 

veel minder sprake van verspilling en draadbreuk, waardoor er veel minder 

kinderen nodig waren. De introductie van de ringspinmachine op eind van de eeuw 

zou eenzelfde effect gehad hebben. Hij erkent wel dat aan de power loom meer 
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kinderen nodig waren, maar die hielpen thuis ook al bij het weven.187 Deze 

verklaring is door velen bevestigd of herhaald.188 

Daarnaast wordt wel aangevoerd dat kinderen de nieuwe machines fysiek 

niet aankonden. Er zou meer kracht en uithoudingsvermogen voor nodig zijn.189 Of 

de machines inderdaad meer kracht vroegen valt te betwisten – dat geldt vooral 

voor de mules die na 1800 de jenny’s vervingen – maar onmiskenbaar is dat de 

machines steeds sneller werden. Vooral dat kan voor (jonge) kinderen het werk te 

zwaar hebben gemaakt. 

De snelheid van de machines heeft rechtstreeks te maken met een andere 

aspect van de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme: de verdere rationalisatie 

en intensivering van het productieproces. De technologische ontwikkeling – 

nieuwe, snellere machines – maakte dit mogelijk. Rahikainen stelt dat de daling van 

de kinderarbeid vooral veroorzaakt werd door “better managerial competencies 

and keener monitoring of profitability and productivity.” Fabrikanten zouden er 

tijdens de economische crisis van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende 

eeuw achter gekomen zijn, dat productiviteit belangrijker was dan goedkope 

arbeid.190 Dubieus aan deze stelling is onder meer dat ze veronderstelt dat 

voordien productiviteit en rationalisatie niet belangrijk waren. 

Op deze verklaringen is de nodige kritiek geleverd.191 Vooral Bolin-Hort 

heeft zich nadrukkelijk tegen het “technologisch determinisme” afgezet.192 Hij 

betwist dat de self actor zo’n sterk effect heeft gehad en stelt dat de 

ringspinmachine juist extra mogelijkheden schiep om kinderen in te zetten en dat 

dit ook gebeurde.193 Hij benadrukt dat de arbeid met de dezelfde techniek op 

verschillende plaatsen en tijden anders kan worden georganiseerd.194 Ook de 

eerder aangehaalde observatie van Pasi over de Lombardijse katoenindustrie na 

1903 wijst een andere kant op: modernisering maakte volgens haar het werk juist 

makkelijker en minder vermoeiend!195 

De in Nederland dominante visie op de ontwikkeling naar de vraag naar 

kinderarbeid onttrekt zich aan de fasering die in de literatuur te onderkennen is. 

Inhoudelijk sluiten de visies van Brugmans, Vleggeert en Schenkeveld sterk aan bij 

die van Nardinelli.196 Volgens Brugmans bestond er nauwelijks vraag naar (jonge) 

kinderen vanuit de moderne(re) industrie, dat wil zeggen de nijverheid die gebruik 

maakte van stoomkracht. Kinderarbeid hoorde bij de oude nijverheid en bij de 

manufacturen. In moderne fabrieken deden kinderen volgens Brugmans alleen 
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“boodschappen.”197 Schenkeveld stelt dat rond 1860 – toen de industrialisatie in 

Nederland op wat grotere schaal begon door te breken – fabrikanten behoefte 

hadden aan “volwassener personeel.”198 In hun ogen was er na 1860 nauwelijks nog 

vraag naar kinderarbeid vanuit de moderne industrie, maar zoals gezegd spraken zij 

daarbij uiteindelijk alleen over de vraag naar jonge kinderen, en eigenlijk zelfs 

slechts over kinderen tot twaalf jaar. 

 

Het aanbod 

Het aanbod van de kinderarbeid kwam normaliter uit de huishoudens van de 

arbeidersklasse. Normaliter, want er zijn ook voorbeelden dat het ging om 

weeskinderen of andere kinderen die onder ‘overheids’-toezicht stonden. Voor die 

kinderen moet de rol van directe dwang zeker niet onderschat worden, zoals 

Rahikainen voor Europa in het algemeen heeft laten zien, en zoals in het bijzonder 

geldt voor de Britse pauper apprentices. Overigens stelt Thompson dat een van de 

redenen waarom deze werden ingezet, was dat handarbeiders zich ertegen 

verzetten dat hun kinderen naar de eerste fabrieken gezonden werden.199 Horrel 

en Humphries hebben er op gewezen dat deze manier van werving van kinderen 

voor de fabrieken van groot belang was.200 Dwang op dergelijke schaal lijkt een 

specifiek Angelsaksisch verschijnsel, maar op zich is het een verschijnsel waar men 

verdacht op moet zijn. Dwang kan ook op kleinere schaal spelen, of meer indirect 

uitgeoefend worden, bijvoorbeeld via de armenzorg richting arme huishoudens.201 

 Het door Thompson gesignaleerde verzet betekent niet dat ouders er bij 

voorbaat op tegen waren dat kinderen werkten. Integendeel. Zoals vaker gezegd 

erkent iedereen dat kinderen al vóór de industrialisatie werkten. Men denkt 

hoogstens verschillend over de mate waarin, de manier waarop en de 

achterliggende opvattingen. Het gaat bij die oudere acceptatie van kinderarbeid om 

meer dan puur culturele opvattingen of ideologie. Het aan het werk zetten van 

kinderen door de ouders was een consequentie van de gebruikelijke en lang 

functionele manier van opvoeden binnen de traditionele gezinseconomie. Het was, 

anders gezegd, een belangrijk onderdeel van het gebruikelijke socialisatieproces. 

Het mee laten werken of uit werken sturen was bovendien de normale manier om 

een vak te leren.202 Onderwijs bood daarvoor (nog) geen alternatief. Kortom, dat 

ouders kinderen ter arbeid aanboden, hoorde bij een oudere, pre-industriële 

traditie. Of de arbeid voldeed aan de verwachtingen die men vanuit deze traditie 

koesterde, was echter een tweede. 

Verbonden met het functioneren van het pre-industriële huishouden lijkt – 

overigens vooral op het platteland – het inhuren van complete gezinnen of families 

en het betalen van een gezins- of familieloon. De kinderen (en vrouwen) kwamen 

vanzelf mee. Het gezin bleef zo min of meer een productie-eenheid, al was het nu 
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op loonbasis. Dit kwam veel voor in de Verenigde Staten, met name in de zuidelijke 

staten.203 In Nederland kennen we dit verschijnsel vooral van de steenfabrieken. 

Deze werkwijze had overigens de nodige voordelen voor de fabrikanten: minder 

moeite en kosten om personeel te werven en meer gezeglijk personeel.  

Traditionele opvattingen en verwachtingen maakten blijkbaar de weg vrij 

voor industriële kinderarbeid, dwang gaf in gevallen een extra zetje. Als 

belangrijkste directe reden waarom ouders hun kinderen naar fabrieken stuurden, 

wordt echter de grote armoede aangevoerd waarin de betrokken gezinnen 

leefden.204 Ook voor Nederland is de armoede de oorzaak van (de “ernstigste 

vormen” van) kinderarbeid genoemd.205 Dat armoede en werkloosheid 

onvermijdelijk leid(d)en tot kinderarbeid, is een stelling waar velen zich achter 

scharen.206  

Toch zijn daar kanttekeningen bij geplaatst. Het kwam zeker voor dat 

gezinnen die er beter aan toe waren, hun kinderen uit werken stuurden.207 

Daarnaast wijst met name Kirby erop dat er in Engeland ten tijde van de Industriële 

Revolutie sprake was van een grote groei van het aantal kinderen in verhouding tot 

volwassenen. Het was niet de armoede op zich, maar het feit dat demografische 

oorzaken de noodzaak en dus het aanbod vergrootten, die de grote kinderarbeid in 

deze periode zouden verklaren.208 

Een compleet andere verklaring biedt De Vries in zijn boek over wat hij de 

industrious revolution heeft gedoopt. Volgens hem was er geen sprake van armoede, 

maar wilden de huishoudens, ook die van de arbeiders, kunnen beschikken over 

allerlei nieuwe consumptiegoederen (vaak luxeproducten) die onder andere door 

de groeiende wereldhandel op de markt kwamen. Daarvoor waren de 

gezinshoofden – blijkbaar uitsluitend mannen – niet alleen bereid zelf meer en 

langer te werken, zij stuurden ook hun vrouwen en kinderen de arbeidsmarkt op. 

Deze door een nieuw consumentisme gedreven nijvere revolutie was volgens De 

Vries de drijvende kracht achter zowel de industriële revolutie als de toename van 

kinder- en vrouwenarbeid.209  

Humphries heeft op haar beurt het concept van De Vries stevig 

bekritiseerd.210 In haar recente werk komt scherp naar voren hoe gebrekkige 

inkomsten een belangrijke rol speelden bij het uit werken gaan van kinderen. Deze 

armoede en ellende werd veroorzaakt door zowel persoonlijke als algemene 
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tegenspoed, van ziekte en onvolledig geworden gezinnen tot lage lonen, onzekere 

verdiensten en tijdelijke of structurele werkloosheid.211 

Dat geldgebrek een belangrijke reden was om kinderen uit werken te 

sturen, is impliciet de boodschap van de gedachte dat vermindering van het aanbod 

de voornaamste, of in ieder geval een belangrijke reden was voor het ‘verdwijnen’ 

van de kinderarbeid. Voor Nardinelli was dit bepalender dan de vermindering van 

de vraag door de technologische ontwikkeling  (of wetgeving). Deze afname van het 

aanbod werd, stelt hij, veroorzaakt door de gestage stijging van het inkomen in 

Groot-Brittannië gedurende de negentiende eeuw. Ouders konden het zich 

permitteren kinderen thuis te houden. Gecombineerd met een daling in 

kindersterfte, konden ouders het zich veroorloven te investeren in de kwaliteit van 

hun kinderen, dus in onderwijs en gezondheid. Dat is in zijn ogen de materiële basis 

van de verschijning van de moderne ‘kindertijd’, die in de eerste plaats gewijd is aan 

vrije tijd en onderwijs en niet aan arbeid.212  

Volgens Schenkeveld – die verder sterk de nadruk legt op de vraag – was 

dit ook in Nederland aan de orde. Naast de industrialisatie zelf, was vooral de 

stijging van de lonen  verantwoordelijk voor het verdwijnen van de kinderarbeid in 

Nederland. Omdat zij het ruimer kregen, waren de ouders sneller geneigd hun 

kinderen naar school te sturen.213 Dat ouders direct hun kinderen van de 

arbeidsmarkt terugtrekken, zodra zij dit kunnen, is ook het uitgangspunt voor veel 

anderen die kinderarbeid strikt economisch benaderen.214 

Bij deze visie past weer enig voorbehoud.215 Om te beginnen kan er al 

over gediscussieerd worden over wanneer het een en ander precies gebeurd zou 

moeten zijn. Nardinelli plaatst de inkomensstijging al vroeg in de negentiende eeuw, 

maar Humphries stelt dat deze pas in het derde kwart van die eeuw substantieel 

was, terwijl her en der nog eilanden van armoede bleven bestaan.216  

Vervolgens is de vraag of inkomensstijging op zich wel altijd leidde tot het 

terugtrekken van kinderen van de arbeidsmarkt. Volgens Horrel en Humphries 

gebeurde dat in de jaren dertig van de negentiende eeuw in ieder geval niet.217 

Kirby stelt dat arbeiders met redelijk betaalde banen een werkplek voor hun 

kinderen zochten om zeker te zijn dat deze later een baan zouden hebben.218 Bolin-

Hort wijst op het bestaan van een arbeiderscultuur waarbinnen kinderarbeid 

geaccepteerd of zelfs omarmd werd, zoals bij de textielarbeiders van Lancashire. 

Daar bleef het idee dominant dat ieder lid van het gezin bijdroeg aan het inkomen 
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en kregen vakbondsactivisten die pleitten voor de mannelijke kostwinner, geen 

poot aan de grond. Agitatie uit de onderwijswereld mocht evenmin baten. 

Aangezien de arbeiders zelf een belangrijke rol speelden bij de aanname van 

personeel, bleven de fabrieken hier tot 1920 (!) behoorlijk wat kinderen 

gebruiken.219 

 Blijkbaar konden oude, overgeleverde opvattingen en tradities tot andere 

keuzen leiden. Het is echter ook de vraag of onderwijs wel zo snel als alternatief 

voor training on the job werd gezien. Misschien was dat wel minder het geval dan 

menigeen aanneemt. Wellicht vonden arbeiders andere zaken belangrijker. Volgens 

De Vries lieten de arbeiders eerst hun vrouwen thuis blijven en stuurden zij pas 

later hun kinderen naar school: de vorming van een huishouden met een 

kostwinner en iemand die de thuissituatie verzorgde (het breadwinner-homemaker 

household), had voorrang.220 

Daling van het aanbod speelt eveneens een belangrijke rol bij Fyfe, en ook 

hier gaat het om het onderwijs dat het aanbod opslokte.221 Waar de deelname aan 

het onderwijs doorgaans echter als een bewuste keuze van de ouders wordt 

beschouwd, legt Fyfe het accent op onderwijswetgeving. Met name leerplicht was in 

zijn ogen de sleutelfactor. Bovendien werd daardoor de minimumleeftijd verhoogd 

waarop kinderen aan het werk mochten.222 Uiteindelijk heeft Fyfe’s verklaring dus 

niet te maken met de arbeidsmarkt op zich, maar met de invloed van de staat 

daarop. 

 

Meervoudige evenwichten 

Vraag en arbeid op de arbeidsmarkt met betrekking tot kinderarbeid, zijn bij elkaar 

gebracht in een economische model dat door de ontwikkelingseconomen Basu en 

Van is ontwikkeld.223 Uitgangspunten in dit model zijn dat huishoudens hun 

kinderen alleen uit werken sturen wanneer armoede hen drijft en dat het werk van 

kinderen door volwassenen kan worden overgenomen en vice versa. Basu en Van 

stellen dat op de arbeidsmarkt meerdere evenwichten bestaan, een ‘slecht’ met 

lage lonen, waar kinderen werken, en een ‘goed’ met hoge lonen waarin kinderen 

niet werken. Door met name de ontwikkeling van de technologie stijgt de 

productiviteit, kunnen hogere lonen worden betaald en kan een economie zich van 

het slechte naar het goede evenwicht ontwikkelen. Er komt een moment dat de 

twee evenwichten naast elkaar kunnen bestaan.  

Dat wil niet zeggen dat de economie automatisch verandert en dat de 

arbeidsmarkt vanzelf van het ene in het andere evenwicht overgaat. De 

kinderarbeidsmarkt heeft in de ogen van Basu en Van een natuurlijke neiging om 

een zogenoemd meervoudig evenwicht te vertonen, waarin beide opties mogelijk 

zijn. Zij achten het eveneens goed mogelijk dat Europa aan het eind van de 
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negentiende eeuw in een situatie van meervoudig evenwicht verkeerde: de lonen 

waren laag, kinderen verrichtten loonarbeid, maar de arbeidsproductiviteit was 

redelijk hoog. Overheidsingrijpen kan dan de arbeidsmarkt van het een naar het 

andere evenwicht laten schieten. Hiermee gaat het denken in factoren van vraag en 

aanbod over in een theorie over de rol van de staat. 

 

Veranderende opvattingen 

Uit het bovenstaande komt al naar voren dat andere factoren invloed kunnen 

hebben op de op het eerste gezicht puur economische categorieën vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt, met name waar het om het aanbod gaat. Wat betekent het 

echter dat de opvattingen over kinderen en kinderarbeid veranderden? 

Dat de ideeën over kinderen, de kindertijd en kinderarbeid in de 

negentiende eeuw in vrijwel alle westerse landen veranderden, is evident. Men 

maakte zich rond 1800 eerder druk over de risico’s van werkloos rondzwervende 

kinderen, zoals kleine criminaliteit, dan over werkende kinderen.224 Rond 1900 

stond in ieder geval onderwijs voorop en was arbeid van jonge kinderen in veler 

ogen een bedreiging van de ideale invulling van het kinderbestaan. De vraag is welke 

rol de veranderende opvattingen op zich speelden bij de veranderingen met 

betrekking tot de kinderarbeid. In ieder geval lijkt het noodzakelijk dat arbeiders 

een andere opvatting omarmden over opvoeding, werk en onderwijs, voor zij hun 

kinderen naar school en niet naar de fabriek gingen sturen. De noodzaak van 

onderwijs werd echter voor het eerst geformuleerd binnen de burgerij en pas later 

door arbeiders zelf, in het bijzonder de arbeidersbeweging.225 Een volgende vraag is 

dan waaruit de nieuwe idealen over de invulling van de kindertijd voortkwamen. 

In de ogen van Zelizer is de veranderende houding tegenover kinderen een 

vrij autonoom, cultureel proces.226 Het verwijderen van kinderen uit het 

productieproces was tot op zekere hoogte weliswaar een zaak van economische 

belangen, maar vooral toch een ideologisch geschil tussen twee tegengestelde visies 

op de kindertijd, waarbij het “heilige kind” won.227 Fyfe ziet eveneens in de 

veranderende houding van de samenleving tegenover kind en kindertijd een cruciale 

factor voor het verdwijnen van kinderarbeid.228 Stearns noemt de omslag met 

betrekking tot de kindertijd een intrigerend voorbeeld van hoe culturen eerst 

veranderen en langzaam aansporen tot een gedragsverandering, die vervolgens 

worden versterkt door meer objectieve ontwikkelingen zoals mechanisatie.229 

Hoewel de meeste literatuur uiteindelijk de nadruk legt op economische factoren, 

spelen bewustwording en botsende ideologische opvattingen regelmatig een of 

andere rol in de analyse van de ontwikkeling.230 
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De oorsprong van de het onderwijsideaal en andere ideeën over de ideale 

kindertijd wordt doorgaans in de achttiende eeuw gezocht. Gesteld wordt dat deze 

nieuwe, binnen de betere standen ontwikkelde idealen in strijd waren met de 

praktijk van kinderarbeid, zoals deze tijdens de Industriële Revolutie zichtbaar 

werd.231 Daaraan kan worden toegevoegd dat het werk in de fabrieken evenmin 

strookte met de plaats die kinderarbeid traditioneel werd toegedicht, namelijk als 

onderdeel van opvoeding of socialisatie en het leren van een vak.232 Dan gaat het 

echter niet alleen meer om verschillen in opvattingen, maar ook om een botsing 

tussen een oude sociale praktijk en nieuwe economische omstandigheden. 

De zorgen van de burgerij zouden zich echter niet alleen gericht hebben 

op het karakter van de arbeid van kinderen, het betrof het functioneren van het 

hele gezin. Arbeidersgezinnen waren, vreesde men, niet meer in staat voor het 

lichamelijk en geestelijk welzijn van hun kinderen te zorgen.233 Er bestond een drang 

om het burgerlijk model van het gezin aan de arbeiders op te leggen, zodat deze 

konden voldoen aan de eisen die de industrieelkapitalistische samenleving stelde. 

Voor Franse hervormers ging het er volgens Weissbach vooral om van kinderen 

gezonde, productieve maar eerbiedige arbeiders te maken (en stoere verdedigers 

van het vaderland).234 Criminaliteit en onbeschoft gedrag van kinderen, maar ook 

misdaad, alcoholisme  etc. van volwassenen, werden verbonden met het 

functioneren van het gezin.235 De ‘herstructurering van de kindertijd’ maakt dan 

deel uit van een herstructurering van het hele arbeidersgezin tot een waarin 

idealiter een vader de kost verdient, een moeder thuis zorgt voor haar man en 

voor de kinderen (de toekomstige generatie arbeiders en huismoeders) en de 

kinderen braaf naar school gaan. Deze visie, die onder anderen door Lavalette 

krachtig naar voren wordt geschoven, komt sterk overeen met de opvattingen over 

disciplinering middels een beschavingsoffensief, zoals die ook in Nederland zijn 

geformuleerd.236 

Voor de goede orde: deze idealen werden niet enkel eenzijdig opgelegd. 

Ook de arbeiders zouden problemen hebben ervaren met het functioneren van 

hun huisgezin en in ieder geval een deel van de arbeiders nam het nieuwe ideaal van 

harte over, met name vakbondsactivisten.237 De Regt wijst er tevens op dat de 

arbeiders zich aan de burgerij spiegelden en daarmee ook aan hun gezinsideaal.238 In 

dat geval is het logisch dat ze voor onderwijs voor hun kinderen kozen in plaats van 

voor werk, zodra dat mogelijk was. 

Het onderwijsideaal komt volgens deze gedachtegang voort uit algemene 

maatschappelijke behoeften die wel met de nieuwe industriële samenleving te 

maken hebben, maar niet uit een concrete behoefte aan meer geschoold personeel. 

Veld constateerde ook dat onderwijs “in zich moderniserende maatschappijen als 

                                                             
231 Stearns’,Child labor in the industrial revolution’, 39. 
232 Zie bijv. Weissbach, Child labor reform, 12-14.  
233 Sandin, ‘History of child welfare’, 53. Zie ook Lavalette, ‘Theorizing children at work’, 52-60. 
234 Weissbach, Child labor reform, 228. 
235 Lavalette, ‘Theorizing children at work’, 61. 
236 Zie 2.1.2. 
237 Lavalette, ‘Theorizing children at work’, 57-60. 
238 De Regt, Arbeidersgezinnen, 101-102. 
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een wondermiddel tegen vele kwalen” wordt gezien.239 Bestrijding (of liever: 

beperking) van kinderarbeid en bevordering van onderwijs komen volgens deze 

redenering evenmin voort uit humanitaire betrokkenheid en nieuwe ideeën over de 

‘kindertijd.’ Zorgen en angsten over de samenleving speelden een niet onbelangrijke 

rol bij deze ‘culturele’ verandering. De socioloog De Swaan verklaart het ontstaan 

van een sociaal bewustzijn in de negentiende eeuw – het besef van de 

interdependentie van verschillende sociale groepen – vanuit dergelijke angsten, die 

hij treffend karakteriseert als “de vier ruiters van de stedelijke Apocalyps”: de angst 

voor misdaad, rebellie, infectie en ‘sociale besmetting.’240 

 

De hervormers 

In dit kader is het verstandig stil te staan bij het karakter van de 

hervormingsbeweging. Overigens: de vraag is of men daarvan echt kan spreken. Er 

manifesteerde zich zelden één beweging met een eenduidig programma; van een 

organisatie was geen sprake. Het gaat vooral om individuen, soms groeperingen, die 

elkaar vonden vanuit het idee dat er paal en perk moest worden gesteld aan de 

misstanden die zich rond de kinderarbeid voordeden. 

Hoewel Brugmans de Nederlandse ‘beweging’ niet een bepaalde politiek-

maatschappelijke positie toeschrijft, kan men licht tot de conclusie komen dat deze 

een progressieve inslag had. Het accent in zijn verhaal ligt namelijk op liberalen, 

sociale medici, een enkele geestelijke en fabrikanten die verder keken dan hun neus 

lang was en begrepen dat “een beter gevoede, beter onderlegde en minder 

afgebeulde arbeidersklasse ook een ondernemersbelang was.”241 Brugmans en 

Vleggeert bekeken de hervormers vooral vanuit het perspectief dat deze de 

toekomst vertegenwoordigden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 

die fabrikanten in dit kader, de Leidenaar Le Poole, kreeg door Vleggeert 

vervolgens ook – volkomen ten onrechte – het etiket liberaal opgedrukt.242 Veld 

heeft het over een “ontluikende progressieve beweging voor leerplicht en tegen 

fabrieksarbeid,” die verwarrend genoeg – schreef hij – alleen van conservatieve 

zijde sympathie leek te krijgen. De conservatieven, stelt hij, hadden alleen weerzin 

tegen fabrieksarbeid en niet tegen andere vormen van kinderarbeid, omdat het de 

afwisseling van werken en leren verstoorde.243  

Deze laatste vaststelling sluit goed aan bij de eerder gesignaleerde breuk 

tussen de pre-industriële opvoedingsidealen en de praktijk van de moderne 

industrie. In dit kader hoeft het ons niet te verbazen dat elders de beweging tegen 

kinderarbeid voor een belangrijk deel bestond uit meer conservatieve elementen. 

In Groot-Brittannië vindt men onder degenen die kinderarbeid wilden beperken, 

naast progressieve liberalen ook de nodige paternalistische Tory’s met religieuze 

inslag evenals romantici die de industrialisatie haatten en terugverlangden naar een 

                                                             
239 Veld, Volksonderwijs, 23. 
240 A. de Swaan, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde 
Staten in de nieuwe tijd (Amsterdam 1990), 132, 224-226, 257-258. 
241 Brugmans, De arbeidende klasse, 207. 
242 Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 63. 
243 Veld, Volksonderwijs, 46. 
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geïdealiseerde plattelandsjeugd.244 Weissbach beschrijft hoe in Frankrijk sommige 

critici van de kinderarbeid pleitten voor het behoud van de pre-industriële 

samenleving. Hij karakteriseert de hervormingsbeweging als een 

gelegenheidscoalitie tussen religieuze traditionalisten en paternalistische liberalen 

uit de middenklasse.245 

Op zich werpt dat weer vragen over de disciplinering, die doorgaans 

wordt gezien als een aanpassing aan het moderne industriële kapitalisme. Voor veel 

pleitbezorgers van beperking van kinderarbeid lijkt dat echter niet aan de orde. 

Ook de waarden die Weissbach opsomde, sluiten daar slechts deels op aan. Het 

lijkt in hoge mate te gaan om veel algemenere angsten voor en een wens tot 

beheersing van de arbeidersklasse, en zelfs om angst voor het moderne industriële 

kapitalisme als zodanig. De vraag is vervolgens weer hoe dat zich dan weer 

verhoudt tot het “welbegrepen eigenbelang” van de fabrikanten, waarop Le Poole 

een beroep deed. 

 

De rol van de staat 

De meeste historici en sociale wetenschappers zoeken de oorzaken van de afname 

of het verdwijnen van de industriële kinderarbeid primair in (sociaal-)economische 

of culturele factoren. Ingrijpen van de staat via arbeids- en onderwijswetgeving 

volgde trends die al eerder waren ingezet. Dit was ook de belangrijkste strekking 

van het betoog van Nardinelli. Bovendien was over het algemeen de effectiviteit van 

de arbeidswetgeving in het begin beperkt, omdat toezicht en handhaving 

onvoldoende geregeld waren. De visie van de Nederlandse historici op de rol van 

arbeidswetgeving is eigenlijk hetzelfde. De betekenis die aan de wet wordt 

toegekend is eerder een symbolische dan een effectieve. 

Niet iedereen oordeelt daar echter op dezelfde wijze over. Fyfe deelt 

wetgeving wel een doorslaggevende rol toe, maar dat betreft in de eerste plaats de 

introductie van leerplicht. Hij ziet een constante in het besef dat onderwijs een 

plicht van de staat is. Waar de staat langzaam optrad, kwamen politieke coalities in 

actie. In Europa speelde de arbeidersbeweging daarbij een hoofdrol. Wel erkent hij 

dat de schoolgang over het algemeen al vrij hoog was voordat de leerplicht werd 

ingevoerd: het ging vooral om de laatste tien à twintig procent moeilijk te bereiken 

kinderen.246 

Lavalette kent de staat een belangrijke rol toe in het kader van de 

hervorming van het gezin. Hij verwijst eveneens naar de leerplicht en daarnaast 

naar allerlei andere maatregelen met betrekking tot kinderen, die vanaf ca. 1900 

genomen werden.247 Bolin-Hort maakte vergelijkbare aantekeningen bij het belang 

van het staatsoptreden. Hij vindt bovendien dat de Factory Acts beter werden 

gehandhaafd, dan doorgaans wordt aangenomen.248 Maar, vat Heywood de discussie 

                                                             
244 Zie Nardinelli, Child labor and the Industrial Revolution, 10-23.  
245 Weissbach, Child labor reform, 31-35, resp. 228. 
246 Fyfe, ‘The historical role of education’, 51. 
247 Lavalette, ‘Theorizing children at work’, 65-66. Dus op een vergelijkbaar moment als in Nederland. 
248 Bolin-Hort, Work, the family and the state, 24, resp. 99-100. 
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samen: “Most historians today are more skeptical about the effects of child labor 

legislation than earlier generations, without discounting their value entirely.”249 

De laatste toevoeging is niet onbelangrijk. Zelfs Nardinelli kon enige 

invloed van wetgeving niet uitsluiten: doordat de Factory Acts van 1833 de oprichting 

van fabrieksscholen verplichtten, werd de kinderarbeid immers duurder.250 Ook 

Stearns rekent wetgeving expliciet tot de factoren die effect hadden op de 

kinderarbeid en Hindman gaat eveneens uitgebreid in op de rol van arbeids- en 

onderwijswetgeving.251 Uiterst relevant is diens opmerking dat er weliswaar veel 

gediscussieerd kan worden over de vraag of wetgeving een causale rol heeft 

gespeeld bij de afname van kinderarbeid, maar dat buiten kijf staat dat deze een 

normatieve rol speelde: de grenzen tussen kindertijd en volwassenheid werden 

erdoor gemarkeerd, evenals de grenzen van de ‘vrije’ arbeidsmarkt.252 

Dit sluit nauw aan bij de opvatting van de sociaal constructivisten. James & 

James delen “the regulatory mechanism of law” een centrale rol toe bij de 

verandering van de opvattingen over het ‘kind-zijn’ (childhood). De wet schept en 

onderhoudt het raamwerk dat het ‘kind-zijn’ definieert en dat daarmee de sociale 

praktijk en het leven van alle dag construeert en reguleert. Het is volgens hen het 

integrerende en het normatieve mechanisme.253 Voor de Verenigde Staten wordt 

het belang van de juridische praktijk – niet van wetgeving, want die bestond er 

nauwelijks – voor de ontwikkeling van nieuwe normen over kinderen en werk, en 

voor het niet-acceptabel worden van ‘kinderarbeid’, krachtig naar voren gebracht 

door J.D. Schmidt.254 

Zoals opgemerkt ruimen Basu en Van in hun economische model plaats in 

voor overheidsingrijpen. Wat zij noemen “benign policy interventions” kunnen een 

belangrijke rol spelen om de arbeidsmarkt van het ‘slechte’ naar het ‘goede’ 

evenwicht te laten gaan.255 Deze rol is echter verbonden met een specifiek 

moment. Wanneer alleen het slechte evenwicht bestaat, zijn maatregelen zinloos 

en zelfs nadelig voor de arbeidershuishoudens. Is het goede evenwicht eenmaal 

bereikt, dan is overheidstoezicht eigenlijk niet meer nodig. Een consequentie van 

het model is tevens dat het heel goed mogelijk is dat de omvang van de 

kinderarbeid daalt door technologische vernieuwing en/of stijging van het inkomen, 

maar dat overheidsingrijpen dan toch een belangrijk effect heeft. Zonder ingrijpen 

had het nog wel heel lang kunnen duren voor de kinderarbeid helemaal verdwenen 

was en misschien was ze in bepaalde sectoren zelfs blijven voortbestaan. Aan de 

andere kant: misschien hebben onvolledige maatregelen wel onverwachte 

vervelende bijeffecten gehad. 

                                                             
249 Heywood, ‘A brief historiography of child labor’, 23. 
250 Nardinelli, Child labor and the Industrial Revolution, 112. 
251 Resp. Stearns, ‘Child labor in the Industrial Revolution’, 41 en Hindman, Child labor, 44-88; zie ook H. 
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252 Hindman, ‘Coming to terms with child labor’, 46. 
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254 J.D. Schmidt, Industrial violence and the legal origins of child labor (Cambridge etc. 2010). 
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2.3.3 VERDER ONDERZOEK 

 

Al met al biedt de moderne literatuur een breed scala aan factoren en 

mechanismen die de ontwikkeling van de kinderarbeid kunnen verklaren, zowel 

tijdens de eerste fase van de industrialisatie als tijdens de latere verspreiding en 

modernisering. De boventoon voeren economische factoren, waarbij de een meer 

de nadruk legt op de ontwikkeling van de vraag, de andere op het aanbod. Voor 

veel historici en andere wetenschappers is dat echter niet het hele verhaal. Zij 

kennen veel of in ieder geval enig belang toe aan meer ideologische factoren en aan 

de rol van de staat. In ieder geval is het verstandig niet naar een enkele oorzaak 

voor het ontstaan en de afname (of de verandering) van de kinderarbeid in de 

nijverheid te zoeken. Dat is te meer zo, daar diverse auteurs benadrukken dat het 

om een combinatie van factoren gaat. 

Er dient daarbij een aantal nadere vragen en aandachtspunten toegevoegd 

te worden aan die welke in het eerste, inleidende hoofdstuk zijn gesteld. In de 

eerste plaats moet inzicht gekregen worden in de betekenis van de kinderarbeid 

vóór de industrialisatie op gang kwam, zowel wat betreft de betekenis ervan voor 

de nijverheid zelf, als voor de arbeidershuishoudens en hun leden, als wat betreft 

de heersende opvattingen op dit gebied. Een blik op de vroegmoderne nijverheid 

en de plaats van kinderen daarin, is onvermijdelijk. Verder is het van groot belang 

te kwantificeren hoe de kinderarbeid zich ontwikkelde, van zo vroeg mogelijk in (of 

vóór) de industrialisatie, tot aan het eind van de onderzochte periode, en dan niet 

alleen wat betreft jonge kinderen, maar voor alle betrokken leeftijdsgroepen, dat wil 

zeggen tot zestien jaar. Deze ontwikkeling moet zo dicht mogelijk gelegd worden 

naast de verschillende fasen van de industrialisatie, met bijzondere aandacht voor 

technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de zwaarte, de 

intensiteit en het noodzakelijke niveau van scholing, en de ontwikkeling van het 

belang van de goedkope arbeid binnen de nijverheid. Dit laatste legt overigens 

tevens een relatie met vrouwenarbeid, de belangrijkste andere bron van goedkope 

arbeid. 

Tegelijkertijd moet daarbij de ontwikkeling van het (arbeiders)huishouden 

worden betrokken. Dat betreft zowel de ontwikkeling van het inkomen – of beter: 

de koopkracht – als de manieren waarop door verschillende leden van het 

huishouden daarin in de loop der tijd voorzien kon worden. Evenzeer is het de 

vraag wat kinderarbeid voor het huishouden betekende in het kader van socialisatie 

en/of opleiding, en of (en in hoeverre) onderwijs hiervoor een alternatief was of 

werd. Voor deze vragen is ook van belang of demografische ontwikkelingen een 

weerslag hebben gehad op het geheel. Ten slotte dient zich nog de vraag aan in 

hoeverre elementen van dwang of drang een effect hebben gehad. Die vraag is 

doorgaans bij het ontstaan van kinderarbeid aan de orde, maar kan net zo goed 

gesteld worden bij de verdere ontwikkeling ervan. 

Daarmee is het beeld nog niet compleet. Tevens zal in kaart gebracht 

moeten worden wat de consequenties zijn geweest van wetgeving. Dat betekent 

enerzijds dat cijfermatig duidelijk of aannemelijk gemaakt moet worden dat er wel 

of geen effect was, anderzijds echter ook of er sprake is geweest van normatieve 

effecten, waardoor wetgeving meer indirect werkzaam was.  
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Deze wetgeving kan echter niet los gezien worden van wat daaraan vooraf 

is gegaan: de ‘beweging’ van lieden die de kinderarbeid wilden beperken en daartoe 

via de publieke opinie steun trachten te verwerven. De vraag is vooral of deze 

‘beweging’ teruggreep op oude waarden of juist vooruit gericht wordt, richting een 

nieuwe, industrieelkapitalistische samenleving; of zij werkte vanuit nieuwe idealen 

over het kind, of juist vanuit angst en bezorgdheid over de samenleving, en dan 

vooral de angst die de lagere standen de elite aanjoeg. In het bijzonder is de vraag 

welke rol de fabrikanten daar eigenlijk precies in speelden. Tevens is van belang te 

weten in hoeverre andere urgenties met betrekking tot opgroeiende kinderen aan 

de orde waren in het publieke debat in de lange negentiende eeuw. Bij elkaar – en 

tevens gecombineerd met de vragen rond het huishouden – zouden dergelijke 

vragen antwoord moeten geven op de vraag of en in hoeverre culturele 

veranderingen een drijvende kracht zijn geweest. 

 

2.4 LEIDEN CENTRAAL 

 

Dit boek zal zich verder vooral op Leiden concentreren. Men kan zich echter 

afvragen of het zinvol is om zich te richten op één stad. We kunnen in ieder geval 

niet a priori aannemen dat Leiden representatief is voor Nederland. Toch kan een 

dergelijke lokale studie het inzicht in de geschiedenis van kinderarbeid vergroten. 

Behalve dat deze studie zich concentreert op Leiden, richt zij zich vooral op 

industriële kinderarbeid in de (lange) negentiende eeuw. 

2.4.1 AFBAKENING 

 

Leiden als casestudy 

De internationale literatuur laat zien dat er bijzonder uiteenlopende verklaringen 

kunnen worden gegeven voor de ontwikkeling van (industriële) kinderarbeid. 

Uiteenlopende sociale, economische, culturele of ideologische factoren en 

staatsinterventie kunnen een rol spelen, al dan niet in samenspel met elkaar. 

Wanneer daar ook nog eens de rol en betekenis van de hervormingsbeweging bij 

wordt betrokken, wordt de problematiek alleen maar complexer.  Een casestudy is 

dan een zinvol middel om de complexe samenhang van dergelijke elementen te 

ontrafelen. Via een lokale studie kan men een concreet en volledig beeld krijgen 

van de verschillende ontwikkelingen en de relaties daartussen, inclusief het 

handelen van bedrijven, instellingen, sociale groepen en zelfs individuele personen. 

Dat is des te sterker het geval wanneer men in staat is dit alles over een langere 

periode te volgen. 

Leiden is om verschillende redenen interessant voor een dergelijke 

casestudy. Leiden is vanouds een nijverheidsstad en is dat tot ver in de twintigste 

eeuw gebleven. Oorspronkelijk ging het om textiel, maar uiteindelijk ontwikkelde 

zich hier een zeer diverse, moderne industrie. Het een en ander biedt de 

mogelijkheid om nader in te gaan op de verschillen tussen pre- en proto-industriële 

nijverheid enerzijds en ‘moderne’ industrie anderzijds en op de rol die kinderarbeid 

speelde bij de industrialisatie, en dat niet alleen in de veel bestudeerde 
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textielnijverheid, maar ook in andere bedrijfstakken. Bovendien was in Leiden al 

vroeg sprake van industrialisatie, ook al schetst de literatuur daar doorgaans een 

ander beeld van.256 Leiden biedt daardoor ook de mogelijkheid iets te zeggen over 

industriële kinderarbeid voor én na de invoering van (arbeids)wetgeving. Daarmee 

kan de invloed van de hervormingsbeweging, ofwel het publieke debat, en van het 

Kinderwetje zelf naast die van de verschillende andere factoren gezet worden. 

Zoals eerder is beschreven, speelde Leiden sowieso een belangrijke rol in het 

publieke debat over kinderarbeid, met name rond 1860, zodat de Sleutelstad tevens 

een goede gelegenheid lijkt te bieden dit nader te analyseren, zowel inhoudelijk als 

wat betreft de achtergrond en rol van de verschillende participanten daaraan.  

Wanneer Leiden als casestudy gebruikt wordt, betekent dat niet dat Leiden 

fungeert als een pars pro toto, een voorbeeld van ‘de’ Nederlandse ontwikkeling van 

kinderarbeid en alles wat daaromheen gebeurd is. Leiden is in veel opzichten ook 

anders dan Nederland – of in ieder geval anders dan andere delen van Nederland. 

Maar welke stad of streek kan in de negentiende eeuw eigenlijk wel representatief 

worden geacht? De sociale, economische en culturele verschillen waren nog groot. 

Het is echter wel zaak duidelijk te maken waarin Leiden verschilt of overeenkomt 

met andere gebieden van Nederland, met name die gebieden waar sprake was van 

nijverheid. 

Vanuit een enkele lokale casestudy kunnen in principe geen algemene 

conclusies getrokken worden over de landelijke ontwikkeling van kinderarbeid. Het 

is echter wel mogelijk theorieën zoals die in het vorige hoofdstuk behandeld zijn, te 

toetsen op hun algemene geldigheid of waarschijnlijkheid. Dat kan dergelijke 

inzichten bevestigen of juist omverwerpen, eventueel andere verbanden 

suggereren. Daarmee krijgt een dergelijke casestudy een veel verdergaande 

betekenis dan dat zij enkel de specifieke Leidse situatie beschrijft.  

Die verdergaande betekenis wordt versterkt door Leiden zo veel mogelijk 

in een bredere context te plaatsen. Waar mogelijk worden de lokale 

ontwikkelingen vergeleken met de landelijke, alsook met die in enige relevante 

gebieden in Nederland, met name Twente en Tilburg en omgeving. Rekening 

houdend met lokale verschillen, kan op deze manier toch meer gezegd worden 
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Textielhistorische Bijdragen 36 (1996), 124-145. 
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over de ontwikkeling van industriële kinderarbeid in Nederland en de factoren die 

deze ontwikkeling verklaren, of juist niet verklaren. 

 

Fabrieksarbeid centraal 

Dit boek gaat in de eerste plaats over industriële kinderarbeid. Kinderarbeid 

beperkt zich geenszins tot werk in fabrieken of werkplaatsen. Op dit moment komt 

wereldwijd kinderarbeid in de agrarische sector het meest voor. De arbeid van 

kinderen als dienstmeisjes, huisknechtjes, schoonmakers en dergelijke is evenmin 

uit te vlakken, zowel in de vorm van loonarbeid als anders, zelfs onvrije arbeid. En 

men werkt net zo goed binnen de sfeer van het huishouden als erbuiten. In 

Nederland was dat in de negentiende eeuw niet anders, zoals hiervoor al is 

vastgesteld.  

Leiden was een fabrieksstad waar werk in agrarische beroepen nauwelijks 

voorkwam. De primaire vraagstelling van dit onderzoek is ook gericht op de relatie 

tussen de industrialisatie c.q. de modernisering van de nijverheid en de ontwikkeling 

van de kinderarbeid; en op de consequenties die dat had voor het kind in de 

moderne samenleving. Centraal staat dan ook de ontwikkeling van loonarbeid door 

kinderen in fabrieken en werkplaatsen. 

Het is echter niet goed zich blind te staren op industriële kinderarbeid of 

zelfs op loonarbeid. Het is bijvoorbeeld van belang of er alternatief werk voor de 

kinderen bestond. Huishoudelijke diensten – ook een vorm van loonarbeid – was 

natuurlijk zo’n alternatief, met name voor meisjes. Ook het bestaan, verdwijnen of 

ontstaan van verschillende vormen van thuisarbeid kan van belang zijn – al dan niet 

in de vorm van buitenschoolse arbeid, al dan niet betaald. Buitenschoolse arbeid is 

een punt van aandacht, alleen is de vraag of het mogelijk is daar überhaupt enig 

inzicht in te krijgen. Daarnaast is het interessant stil te staan bij de vraag of 

kinderen thuis werden ingezet om andere leden van het huishouden in staat te 

stellen buitenshuis te werken. Concreet hebben we het dan in de eerste plaats 

over (fabrieks)arbeid door moeders. Ten slotte is het ook nog mogelijk dat de 

omliggende agrarische gebieden kinderen uit de stad trok.  

Kortom, in dit onderzoek staat arbeid door kinderen in de nijverheid 

weliswaar centraal, maar het is noodzakelijk een open oog te houden voor de 

totale arbeidsmarkt voor kinderen, en daarmee op andere vormen van 

kinderarbeid in deze Hollandse stad. 

 

Afbakening in de tijd 

Dit onderzoek concentreert zich op de industrialisatie en daarmee op de 

negentiende eeuw. Het eindigt echter niet met het jaar 1900. Ontwikkelingen laten 

zich niet leiden door toevallige jaartallen en 1900 is in geen enkel opzicht een 

breekpunt of een anderszins betekenisvol jaar. Zinniger is het om te eindigen bij de 

Eerste Wereldoorlog. Deze wereldbrand creëerde ook in Nederland bijzondere 

omstandigheden en aan het eind daarvan werden vele verschillende politieke, 

sociale en andere hervormingen ingezet. De ontwikkelingen van de negentiende 

eeuw liepen door tot de Eerste Wereldoorlog om vervolgens in een 

stroomversnelling te geraken. Door deze keuze kan tevens de invloed van 

introductie van de leerplicht op de industriële kinderarbeid bekeken worden. 
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De industrialisatie van Leiden begint, zou men kunnen zeggen, met de 

introductie van de eerste stoommachines in 1816 en 1819. Om iets zinvols over 

die industrialisatie te kunnen zeggen, zal de startsituatie in kaart gebracht moeten 

worden. Dat betekent dat nader stilgestaan wordt bij de toestand van de Leidse 

nijverheid aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, en 

bij de sociale verhoudingen in de stad in die jaren.  

De Leidse (textiel)nijverheid kent echter een lange geschiedenis en 

daarmee heeft de situatie rond 1800 een lange voorgeschiedenis. Bovendien gaat 

het ook om de verschillen en overeenkomsten tussen pre- en proto-industriële 

kinderarbeid enerzijds en industriële kinderarbeid anderzijds. Vandaar dat eveneens 

stilgestaan wordt bij de ontwikkeling van de Leidse wolnijverheid in de zeventiende 

en achttiende eeuw, de plaats die kinderarbeid daarin innam en de opvattingen die 

zich in die eeuwen daarover ontwikkelden. 

 

2.4.2 REALISATIE 

 

Bronnen en literatuur 

De vragen die hier over kinderarbeid worden gesteld, betekenen dat een 

onderzoek daarnaar zowel kwantitatief als kwalitatief van karakter moet zijn. Alleen 

statistische reeksen zijn onvoldoende, aangezien evenzeer de opvattingen van de 

betrokkenen een rol (kunnen) spelen. Andersom blijven opvattingen, meningen en 

observaties van tijdgenoten in de lucht hangen, wanneer daar niet bijvoorbeeld 

zakelijke gegevens van aantallen machines en arbeiders, de gegevens over 

koopkracht, de samenstelling van het huishouden en de cijfers van het 

schoolbezoek naast gezet worden. 

Het hoofdaccent van het eigen onderzoek ligt op de ‘lange’ negentiende 

eeuw, van ca. 1800 tot 1914. Voor de daarvoor liggende periode wordt in 

hoofdzaak gebruik gemaakt van de literatuur die daarover reeds verschenen is. De 

oudere Leidse wolnijverheid is gelukkig redelijk intensief bestudeerd en ook over 

andere aspecten van Leiden in de vroegmoderne tijd bestaan de nodige publicaties. 

Indien nodig wordt teruggegrepen op de uitgebreide bronnenpublicatie van N.W. 

Posthumus over de Leidse textielnijverheid.257 

Voor de lange negentiende eeuw staat oorspronkelijk bronnenonderzoek 

centraal. Voor het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief materiaal nodig 

voor een aanzienlijk aantal nogal uiteenlopende zaken. Gelukkig beschikt Leiden 

over veel en divers bronnenmateriaal. Te noemen zijn de notulen van B&W en 

vooral de daarbij behorende bijlagen; de Gemeenteverslagen (vanaf 1851); volks- en 

beroepstellingen; landelijke en lokale onderzoeken en rapporten; archieven van 

bedrijven, personen, organisaties en instellingen; brochures en andere geschriften; 

en niet te vergeten: de lokale pers. De lokale kranten zijn digitaal compleet 

                                                             
257 N.W. Posthumus, Leidsche textielnijverheid (zes delen, Den Haag 1910-1922) [RGP Grote Serie]. 
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ontsloten, zodat heel verschillende uitingen toch eenvoudig terug te vinden zijn, 

mits men voldoende creatief in de weer gaat met zoektermen.258 

Daarnaast kan de onderzoeker profiteren van een aanzienlijk aantal 

publicaties van derden over deelaspecten of specifieke initiatieven, zowel in 

artikelvorm als in de vorm van monografieën. Leiden heeft (had) naast een 

‘gewoon’ historisch jaarboek zelfs een apart jaarboek voor de sociaal en 

economische geschiedenis.259 Een meer algemene achtergrond biedt de vierdelige 

geschiedenis van Leiden onder redactie van R.C.J. van Maanen, en dan met name 

het deel over de periode 1795-1896.260 Het is min of meer de opvolger van (of 

aanvulling op) een eerdere reeks van P.J. Blok.261 

Twee zaken moeten opgemerkt worden over het beschikbare materiaal, of 

beter: over wat ontbreekt. In de eerste plaats zijn er nauwelijks bronnen waaruit 

de stem van de Leidse arbeiders zelf klinkt, laat staan de stem van de 

arbeiderskinderen. Er zijn slechts weinig autobiografisch geschriften en die hebben 

bovendien weinig te bieden voor deze periode. De eerste – en tevens meest 

uitgebreide – keer dat arbeid(st)ers zelf aan het woord kwamen, was tijdens de 

parlementaire enquête naar arbeidstoestanden in 1890. De betrokken mannen, 

vrouwen en kinderen moesten hun verhaal wel doen in een officiële setting, 

tegenover belangrijke heerschappen en in het besef dat hun baas ook te horen zou 

krijgen wat ze te melden hadden. Een enkel Oral History-onderzoek vult de 

gegevens over de jeugd aan. Verder dringt het arbeidersgeluid uit deze periode 

slechts spaarzaam en meestal indirect, via-via, door.262 

Daarnaast is de kwantitatieve informatie over de jaren vóór 1850 

beperkter dan daarna. Gemeenteverslagen bestaan pas sinds 1851, de eerste 

uitgebreide en enigszins volledige beroepstelling dateert van 1849. Er zijn gegevens 

voor de eerste helft van de negentiende eeuw te vinden in verschillende archieven 

en rapporten en een enkele bron staat het bovendien toe terug te kijken in de tijd, 

zoals het verslag van de Staatscommissie naar fabrieksarbeid door kinderen uit 

1869. Intensief bronnenonderzoek kon daar her en der deels in voorzien, maar 

over het algemeen is het niet mogelijk volledige en betrouwbare reeksen te maken 

vóór het midden van de negentiende eeuw.263 Overigens zijn ook niet alle cijfers 

nadien even betrouwbaar – vooral de beroepstellingen van 1859 en 1889 zijn dat 

niet – dan wel vragen zij de nodige aandacht omdat de systematiek steeds 

veranderde.264 

                                                             
258 De Leydse Courant jaargangen 1855-1866 en Leidsch Dagblad jaargangen 1860-1866 zijn overigens 
reeds voor de digitalisering compleet handmatig doorgenomen. 
259 Uitgegeven van 1989 t/m 2013 door de D.A. van Eck-stichting te Leiden. Deze stichting is in 2013 
gefuseerd met de Historische Vereniging Oud Leiden. Deze geeft sinds 1904 het Leids(ch) Jaarboekje  uit. 
260 R.C.J. van Maanen (ed.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. (4 delen, Leiden 2002-2004). 
261 P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad (4 delen, Den Haag 1910 – 1918). 
262 Voor een inventarisatie van op papier, geluidsdragers of visueel vastgelegde herinneringen van 
‘gewone’ Leidenaars (d.w.z. niet behorend tot de elite): C. Smit, Oral History en vastgelegde 
herinneringen van ‘gewone’ Leidenaars. Een inventarisatie (Leiden 2010), een rapport gemaakt in 
opdracht van de Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis. 
263 Er zijn wel reeksen cijfers van stoffen aangeboden aan de Hallen, maar die zijn in de negentiende 
eeuw minder betrouwbaar. Verderop wordt daar nader bij stilgestaan. 
264 Voor de betrouwbaarheid van de verschillende beroepstellingen, zie 3.1.2. 
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Opzet van dit boek 

De verdere opzet van dit boek ziet er dan als volgt uit. Eerst zal Leiden nader 

geïntroduceerd worden: de negentiende-eeuwse stad wordt in historisch 

perspectief geplaatst, waarbij tegelijkertijd stil gestaan wordt bij de zaken waarin 

Leiden zich wel en niet onderscheidt van andere plaatsen. In dit hoofdstuk maakt 

de lezer ook kennis met de belangrijkste personen en groeperingen die een rol 

spelen in het verhaal. Daarna komt de Leidse nijverheid en de betekenis van de 

kinderarbeid in de zeventiende en achttiende eeuw aan bod. Daarmee wordt ook 

de uitgangspositie voor de ontwikkelingen in de negentiende eeuw neergezet, 

zowel sociaal en economisch als ideologisch. 

Vervolgens volgt een uitgebreide beschrijving van de industrialisatie van 

Leiden tijdens de negentiende eeuw, met daarbij de ontwikkeling van én het 

publieke debat over kinderarbeid. Dit verhaal wordt verdeeld over twee 

hoofdstukken, chronologisch gesplitst rond 1875. Het eerste deel behandelt de 

eerste fase(n) van de industrialisatie in Leiden en wat de gevolgen daarvan waren 

voor de (kinder)arbeid, tot en met de invoering van het Kinderwetje, plus de 

discussies daarover in Leiden. Het tweede deel concentreert zich op de verdere 

verspreiding en modernisering van de Leidse industrie, met speciale aandacht voor 

de effecten van de arbeidswetgeving en voor de opvattingen over wat er wat dat 

betreft nog zou moeten gebeuren. De Arbeidsenquête van 1890 geeft de 

mogelijkheid om hierover ook arbeiders aan het woord te laten. 

In de volgende twee hoofdstukken komen twee onderwerpen aan de orde 

waar in de literatuur veel aandacht aan wordt besteed. In de eerste plaats de 

arbeidershuishoudens, de voornaamste aanbieders van kinderarbeid. Daarbij wordt 

behalve op de demografie, de feitelijke samenstelling en de welstand en koopkracht, 

ook ingegaan op het functioneren van dat huishouden in de ogen van de burgerij en 

de consequenties daarvan, evenals op het functioneren van het kind binnen dat 

huishouden en de manier waarop tegen (arbeiders)kinderen werd aangekeken. Het 

tweede onderwerp dat meer aandacht vraagt is het onderwijs. In het hoofdstuk 

daarover komt behalve de deelname door (arbeiders)kinderen aan het lager 

onderwijs, ook het beroepsonderwijs aan de orde, evenals de vraag in hoeverre de 

werkgevers behoefte hadden aan meer geschoold  personeel. 

Ten slotte wordt de Leidse ontwikkeling in een breder perspectief 

geplaatst, met name nationaal. Dat zal zich vooral toespitsen op de vraag hoe 

industriële kinderarbeid zich ontwikkelde in de tweede helft van de negentiende 

eeuw in relatie tot de industrialisatie. Behalve een globale schets van de landelijke 

ontwikkeling gaat het hierbij vooral om een vergelijking met oostelijk Brabant 

(Tilburg en omgeving) en Twente, de twee gebieden die de leidende positie in de 

textiel gedurende de negentiende eeuw van Leiden hebben overgenomen. 
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Leiden en omgeving in 1850. De singels waren nog de grenzen met de buurgemeenten 
Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. Het station lag in de gemeente Oegstgeest. 
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HOOFDSTUK 3 LEIDEN 
 

In Fabriekskinderen nam J.J. Cremer de lezer en luisteraar mee door Leiden, “oud 

Hollands grijze academieveste.”265 Hij passeerde een “armelijke woning” die 

herinnerde aan “Leidens glorievolle eeuw, aan de eeuw toen zijne zonen en 

dochters kloek waren en sterk, en streden voor regt en voor vrijheid.”266 Wie in de 

negentiende eeuw over het chique Rapenburg met haar herenhuizen en 

Academiegebouw wandelde, kon zich volgens Boudien de Vries nog in de 

achttiende eeuw wanen. “Maar wie wat verder keek zag fabrieksschoorstenen […] 

en moderne universiteitslaboratoria.”267 Het Leiden van de negentiende eeuw 

weerspiegelde kortom een rijke geschiedenis van nijverheid en wetenschap en 

tegelijkertijd de moderne dynamiek die de samenleving veranderde, de triomftocht 

van de vooruitgang, maar wel met de daaraan onlosmakelijk verbonden sociale 

problemen. Voor Cremer was dat in de eerste plaats de kinderarbeid. 

Bovenstaande citaten geven aan dat Leiden in een aantal opzichten 

bijzonder was. Leiden was meer dan een industriestad. Het was bijvoorbeeld ook 

een universiteitsstad, en zeker niet de minste. De Leidse nijverheid was bovendien 

geen product van de industrialisatie, maar kende al een lange voorgeschiedenis. Die 

geschiedenis speelt zich af in een stedelijke context, terwijl de industrie van 

bijvoorbeeld Tilburg en Twente voortkwam uit een plattelandssamenleving. Dat is 

niet uniek: veel meer Hollandse steden kenden een lange traditie van nijverheid en 

dat gold net zo goed voor het buitenland. Van belang is echter wel de 

consequenties daarvan in ogenschouw te nemen. 

Dat is een van de doelstellingen van dit hoofdstuk. De andere is de stad, 

zijn economie en de verschillende hoofdpersonen en hun achtergronden te 

introduceren, zodat het onderzoek naar kinderarbeid meer context krijgt en het 

niet nodig is steeds uit te leggen waar men deze en gene eigenlijk moet plaatsen. 

Met hoofdpersonen worden niet alleen individuen maar ook groepen bedoeld; bij 

de achtergronden gaat het net zo goed om de politieke en soms zelfs religieuze 

plaatsbepaling, als om de sociaaleconomische posities. 

 

 

3.1 NEGENTIENDE-EEUWS LEIDEN IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

 

De oorsprong van de Leiden is op tal van punten nog duister, maar de Sleutelstad 

was waarschijnlijk wel de eerste officiële stad van Holland in de middeleeuwen.  De 

stadsrechten dateren uit het begin van de dertiende eeuw, uit de periode 1213-

1217.268 De Leidse geschiedenis wordt gekenmerkt door perioden van grote bloei 

gevolgd door verre terugval, vooral bepaald door de wisselvalligheden van de 

                                                             
265 Cremer, Fabriekskinderen, 1. 
266 Cremer, Fabriekskinderen, 4. 
267 B.M.A. de Vries, ‘Epiloog: Leiden in een dynamisch tijdvak’, in: B.M.A. de Vries, R.C.J. van Maanen 
(eds.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 3, 1795-1896 (Leiden 2004), 225-231, 225. 
268 Overtuigend beargumenteerd door R.C.J. van Maanen, ‘Het Leidse stadsrecht in Hollandse context’, 
Leids Jaarboekje 2012, 31-53. Voor het ontstaan van de stad in de jaren daarvoor, zie F. Lugt, Het 
ontstaan van Leiden. Over de burggraaf, de ontginning, de opwas, het stadsrecht (Leiden 2012). 
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stedelijke nijverheid. Aan het begin van de negentiende eeuw zat Leiden op een 

dieptepunt van deze lange golfbewegingen. De algehele somberheid die daarmee 

gepaard ging, was honderd jaar later echter ingeruild voor een burgerlijk 

optimisme, gestoeld op het herstel van de stedelijke nijverheid, van de 

centrumfunctie van de stad en een hernieuwde bloei van de universiteit.269 Voor 

het eerst sinds eeuwen werd het grondgebied van de stad aan de Rijn weer 

vergroot. 

 

3.1.1 LEIDSE GEOGRAFIE 

 

Leiden is een van de weinige grote steden van Nederland, waarvan de 

middeleeuwse en zeventiende-eeuwse structuur vrijwel intact is gebleven. De plek 

waar ze ontstaan is, is nog steeds herkenbaar. De singelring, de oude 

verdedigingsgordel, is nog intact. Het is een mooie historische erfenis, maar het 

was in de negentiende eeuw ook een knellend jasje.  

 

De stedelijke ruimte 

Leiden dankt haar bestaan aan de centrale ligging in het oorspronkelijke graafschap 

Holland, op een kruispunt van waterwegen: de Rijn als oost-westverbinding en de 

stromen Mare en (Leidse) Vliet als verbinding met respectievelijk het noorden en 

het zuiden. Het was een mooie plek voor een regionale markt en voor een 

bestuurlijk centrum voor Rijnland. De nederzetting was betrekkelijk jong 

vergeleken met die in de omgeving. Uitbreidingen van de stad waren alleen mogelijk 

doordat voortdurend grondgebied van de omringende ambachten aan de groeiende 

stad werd toegevoegd. Dat is eigenlijk nooit veranderd. Tot het einde van de 

negentiende eeuw waren de vestinggrachten zo goed als identiek met de stads- of 

gemeentegrenzen en wat er met de stad gebeurde, speelde zich dan ook 

voornamelijk daarbinnen af. 

De negentiende-eeuwse grenzen van Leiden waren ontstaan door 

stadsuitbreidingen in de veertiende en zeventiende eeuw. Direct buiten de 

middeleeuwse en zeventiende-eeuwse grachtengordel strekte zich het Rijnlandse 

platteland uit, in de eerste plaats een belangrijk agrarisch gebied met veeteelt 

(rundvee) en land- en tuinbouw. Daar ontplooiden stedelingen wel activiteiten, 

maar van verstedelijking was tot het midden van de negentiende eeuw geen sprake. 

Deze nauwe stedelijke grenzen boden in het begin van de negentiende 

eeuw nog wel ruimte voor allerlei ontwikkelingen.270 De stad had in de zeventiende 

eeuw ruim zestigduizend inwoners geteld, maar was sindsdien leeggelopen en telde 

rond 1800 minder dan half zo veel inwoners [zie tabel 3.1]. De stad zat op het 

eerste oog relatief ruim in haar jasje. Illustratief moge zijn dat het grote gat dat de 

                                                             
269 Zie C. Smit, ‘Burgerlijk optimisme en sociale tegenstellingen. Leiden rond 1900’, Leids Jaarboekje 
2008 (Eeuwig Leiden), 216-246. 
270 Voor een overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de negentiende en twintigste 
eeuw, zie R.C.J. van Maanen, ‘Het stadsbeeld en de invulling van de stedelijke ruimte’, in De Vries, Van 
Maanen (eds.), Leiden dl 3, 17-39 en R.C.J. van Maanen, C.J.D. Waal, ‘De stedelijke ruimte’, in  J.C.H. 
Blom, R.C.J. van Maanen (eds.), Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 4, Leiden vanaf 
1896 (Leiden 2004), 15-41. 
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Buskruitramp van 1807 in het hart van de stad geslagen had, tot het midden van de 

eeuw onbenut kon blijven. Desalniettemin was Leiden rond 1850 de meest 

dichtbevolkte stad van Nederland.271 

Tegen die tijd was er alweer sprake van een groei van de bevolking, ook al 

bleef deze achter bij de algemene bevolkingsgroei in Nederland.272 Aan de andere 

kant vroegen allerlei nieuwe activiteiten ruimte: de ontwikkeling van het 

fabriekswezen, de bouw van kazernes voor het garnizoen, uitbreiding van de 

universiteit en de aanleg van parken. De oude stadswallen en de open ruimten in de 

stad werden daarvoor benut. De toenemende krapte binnen de stad uitte zich 

tevens in problemen met de hygiëne. Symptoom daarvan waren de cholera-

epidemieën die tussen 1832 en 1866 de stad teisterden.  

Door de toenemende druk  op de beperkte ruimte binnen de stad 

ontstond in de tweede helft van de eeuw, vooral vanaf 1875, steeds meer 

overloopbebouwing aan de uitvalswegen en aan de randen van de singels, op 

grondgebied van de omringende gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en 

Oegstgeest. Het ging daarbij vooral om woningbouw, deels benut door 

welgestelden en de betere middenklasse, deels door de betere arbeidersklasse. 

Waar arbeiderswoningen verschenen, was dat vaak in combinatie met een 

groeiende agrarische bevolking, overwegend werkzaam in de tuinbouw. Aan de 

noordzijde van de stad, op 

Leiderdorps grondgebied, 

groeide zo zelfs een semi-

agrarische sloppenwijk, terwijl in 

het zuidwesten – Zoeterwoude 

– een nette middenklassenwijk 

verscheen en in de buurt van het 

station (op Oegstgeests 

grondgebied) een buurt met 

sociale woningbouw avant la 

lettre. De vestiging van meer 

kapitaalkrachtigen net buiten de 

gemeentegrens betekende het 

weglekken van potentiële 

gemeentelijke 

belastinginkomsten, terwijl de 

nieuwe bewoners van deze 

gebieden wel gebruik bleven 

maken van de stedelijke 

voorzieningen. 

                                                             
271 H.D. Tjalsma, ‘De bevolking’, in: De Vries, Van Maanen (eds.), Leiden dl 3, 41-51, 43. 
272 Tjalsma, ‘De bevolking’, 41. 

Ontwikkeling van de Leidse bevolking 

1250 1.250 

1400 5.000 

1500 12.000 à 14.000 

1574 10.000 à 12.000 

1660 63.000 

1808 28.600 

1849 35.900 

1899 53.700 

1914 59.560 

2013 119.800 
Tabel 3.1: Ontwikkeling van de stad naar omvang 

van de bevolking, 1250-heden.  
 
Bron: E. v.d. Vlist, ‘De stedelijke ruimte en haar bewoners,’ 

in: Van Maanen, Marsilje (ed.), Leiden, dl 1, 25, 56 (zie ook 
noot 332); D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen,’ 
in: Van Maanen, Groenveld, Leiden dl 2, 44; Blom, Van 

Maanen, Smit, Historische Canon Leiden, 22; Volkstellingen 

1849 en 1899; Gemeente Leiden, Staat van Leiden 2013, 9. 
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De ruimteproblemen bleven groot. Voor de ontwikkeling van de nijverheid 

en de oplossing van de problemen met de woon- en leefomgeving was voor het 

eerst sinds meer dan twee eeuwen een stadsuitbreiding noodzakelijk. Na veel 

getouwtrek werd deze in 1896 gerealiseerd. Grote gebieden van de drie 

buurgemeenten werden geannexeerd. Deze ruimte werd in eerste instantie vooral 

benut voor woningbouw, in mindere mate voor de vestiging van bedrijven. 

Opvallend is dat veel bestaande industrie in de krappe binnenstad (of op de oude 

stadswallen) gevestigd bleef, doorgaans midden in de wijken waar de arbeiders 

woonden. De annexatie gaf in ieder geval perspectief op de oplossing van de 

ruimtelijke (en hygiënische) problemen waar de stad mee te kampen had gekregen. 

In 1920 zou een volgende annexatie volgen, waarbij vooral nijverheid die zich 

sedert 1896 net buiten de nieuwe gemeentegrens had gevestigd, op Leids 

grondgebied kwam te liggen. 

Binnen de stad probeerde men de hygiënische problemen vooral op te 

lossen met het dempen van oude grachten en – vanaf 1877 – de aanleg van een 

waterleidingnet waarmee de woningen werden voorzien van duinwater, overigens 

een proces dat vooral in de volkswijken niet altijd even vlot verliep. Tevens kwam 

via particulier initiatief de eerste sociale woningbouw op gang. De aanleg van een 

adequaat rioleringssysteem bleef echter achter.273 

                                                             
273 Voor de problemen met de hygiëne in de stad, zie C. Smit, Leiden met een luchtje. Straten, water, 
groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000 (Leiden 2001), 85-120. Voor de volkshuisvesting, C. 
Smit, Strijd om kwaliteit. De geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden (Leiden 2006), 15-
37. 

Leiden en de in 1896 
geannexeerde gebieden 
(ELO) 
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Op de demografische ontwikkeling van de stad en de consequenties van de 

ruimtelijke ontwikkelingen voor met name de Leidse arbeidersbevolking, wordt in 

hoofdstuk zeven, over de arbeidershuishoudens, dieper ingegaan. Hier is het van 

belang vast te stellen dat de ontwikkelingen in het Leiden van de negentiende eeuw 

zich voltrokken in een zeer beperkte ruimte en dat de vestinggrachten van een 

bescherming tegen de buitenwereld een soort dwangbuis waren geworden, totdat 

de annexatie van 1896 Leiden meer lucht gaf. 

 

Ligging en bereikbaarheid 

Leiden lag in eerste instantie gunstig dankzij haar ligging aan de verschillende 

waterwegen, de belangrijkste verkeersaderen in het waterrijke Holland. In de 

zeventiende eeuw werd de verkeersinfrastructuur verder versterkt door de aanleg 

van verschillende trekvaartverbindingen die de stad verbonden met de andere 

belangrijke steden in Holland. Daarnaast bestond een uitgebreid stelsel met 

beurtschippers en veerdiensten, die Leiden verknoopten met het Rijnlandse 

achterland, maar ook verbonden met verder gelegen gebieden, waaronder Noord 

Brabant.274 Er ontbrak alleen een zeehaven, maar Amsterdam was over water goed 

bereikbaar. 

De ligging van Leiden in West-Nederland werd in de negentiende eeuw 

echter problematisch, zeker in relatie tot de ontwikkeling van de moderne 

industrie. Mede doordat de stad ver verwijderd was van de centra van mijnbouw, 

lag de prijs voor steenkolen in Leiden zes tot acht keer hoger dan in Limburg. Pas 

in de jaren vijftig en zestig zouden de nationale steenkoolmarkten integreren en de 

situatie ook voor Leiden verbeteren.275 De oude waterverbindingen van Leiden met 

de regio waren dan wel uitstekend en werden steeds beter,276 die met de andere 

steden en vooral Amsterdam en Rotterdam voldeden in de loop van de 

negentiende eeuw steeds minder. Eigenlijk werd Leiden in de loop van de 

negentiende eeuw steeds meer een bottle neck in de Hollandse binnenscheepvaart, 

omdat schepen door de Leidse binnenstad moesten varen. De toenemende omvang 

van de schepen maakte dat een steeds groter probleem. De kanalisering van de 

Vliet naar de Rijn aan de westzijde van de stad in 1882 maakte de stad weliswaar 

beter bereikbaar vanuit het zuiden, maar bood weinig soelaas voor de bevoorrading 

van bedrijven binnen de singels en aan de oostzijde van de stad. Een behoudende 

kijk van het stadsbestuur op de vermeende financiële voordelen van doorvaart 

(havengelden en andere inkomsten), plus een fixatie op de traditionele 

textielnijverheid, stond een structurele oplossing lang in de weg. Pas in de jaren 

1915-1919 kwam het tot een echte verbetering in de vorm van een kanaal oostelijk 

langs Leiden.277 

                                                             
274 Zie B.M.A. de Vries, J. Lucassen, P. Lourens, H. Nijboer, ‘Het economisch leven: spectaculair succes en 
diep verval’, in: R.C.J. van Maanen, S. Groenveld, Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 2, 
1574-1795 (Leiden 2003), 84-107, 105-107. 
275 Luiten van Zanden, Van Riel, Nederland 1780-1914, 263. 
276 Voor de verbindingen met de regio over water en spoor, zie ook C. Smit, ‘Leiden op stoom. 
Veranderingen in de economische structuur’, in: De Vries, Van Maanen (eds.), Leiden dl 3, 53-81, 68-69. 
277 Zie onder meer G.C. Quispel, ‘Aspecten van de industrialisatie in negentiende-eeuws Leiden’, in: J.K.S. 
Moes, B.M.A. de Vries (eds.), Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid (Utrecht 1991), 
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Wat het nieuwe spoornetwerk betreft, daar was Leiden al eerder op 

aangesloten, al lag het Leidse station tot de annexatie van 1896 formeel op 

Oegstgeests grondgebied. Drie jaar na de aanleg van de eerste Nederlandse 

spoorlijn in 1839, kon een lijn naar Haarlem in gebruik genomen worden. Deze 

werd spoedig daarna verlengd naar Den Haag en daarvandaan kon men naar 

Rotterdam. Een directe verbinding met het oosten bleek echter problematisch. 

Uiteindelijk kon in 1878 een lijn via Woerden naar Utrecht en verder geopend 

worden. Daarnaast ontwikkelde zich vanaf 1879 een intensief tramnetwerk, dat 

Leiden verbond met de plaatsen in de kuststreek, Den Haag en Haarlem. 

Er waren meer nieuwe communicatiemiddelen, in eerste instantie de 

telegraaf. In 1859 kreeg Leiden op aandrang van het bedrijfsleven een 

telegraafkantoor in het stadscentrum: voordien moest men voor een telegram naar 

het station. De telefoon kwam pas later. De eerste interlokale telefoongesprekken 

in Nederland dateren van het eind van de jaren tachtig. In 1896 werd Leiden 

aangesloten op het intercommunale telefoonnet. 

 

In het algemeen moet vastgesteld worden dat de infrastructurele situatie van 

Leiden niet erg gunstig lijkt voor de industrialisatie in de stad. De beschikbare 

ruimte binnen de stad was krap, de ligging en verkeersinfrastructuur waren bepaald 

ongunstig, zeker wat betreft verkeer over water, van belang voor de aanvoer van 

grondstoffen en de afvoer van producten van de zware industrie. Desalniettemin 

was in Leiden sprake van een vroege industrialisatie en de ontwikkeling van een 

diverse industriële nijverheid. 

 

 

3.1.2 STEDELIJKE NIJVERHEID
278 

 

Ooit was het Leidse laken een begrip, en niet alleen in Nederland. De wolnijverheid 

was sinds eeuwen de drijvende kracht achter de ontwikkeling van Leiden. In de 

negentiende eeuw domineerde deze minder dan vroeger, maar zij drukte nog 

steeds een groot stempel op de stad. 

 

Leiden wolstad 

Was Leiden ontstaan als bestuurscentrum voor Rijnland en regionale marktplaats, 

de stad ontwikkelde zich vooral dankzij de opkomst van de wolnijverheid. Leiden 

verwierf internationale faam door de productie van laken, een hoogwaardige wollen 

stof. De grootste bloei kende de stad in de vijftiende eeuw. Rond 1500 was Leiden 

de grootste en belangrijkste stad van Holland – overigens wel een stuk kleiner dan 

                                                                                                                                               
113-123, 121, J.A. Jacobs, A.  Koningsveld, Een Kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland (Leiden 1992), 102, 107-108. 
278 Deze schets is vooral gebaseerd op N.W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie 
(3 delen, Den Haag 1908-1939), E. van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen. Vrouwen en 
loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid, 1581-1810 (Amsterdam 2007), J.W. Marsilje, ‘Het 
economisch leven’, in: J.W. Marsilje, R.C.J. van Maanen (eds.), Leiden. De geschiedenis van een 
Hollandse stad. Deel 1, Leiden tot 1574 (Leiden 2002), 95-111, De Vries, Lucassen, Lourens, Nijboer, ‘Het 
economisch leven’, en C. Smit, ‘Leiden op stoom.’  
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zuidelijke steden als Gent, Brugge en Antwerpen. De stagnatie was toen echter al 

merkbaar en in de volgende decennia stortte de lokale economie volledig in. Aan 

de vooravond van de Nederlandse Opstand was Leiden dan ook een verpauperde 

stad. 

 In 1572 sloot Leiden zich zoals veel andere Hollandse steden aan bij de 

Opstand tegen de Spaanse koning. Het doorstaan van een beleg door de koninklijke 

troepen in 1574 – Cremers strijd voor “regt en vrijheid” – was een keerpunt in 

deze opstand en in de geschiedenis van de stad. Dankzij de impuls van 

tienduizenden vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden kwam de wolnijverheid 

tot vernieuwing en een nieuw hoogtepunt. In het midden van de zeventiende eeuw 

was Leiden – in bewonersaantal de tweede stad van de Republiek – het 

belangrijkste textielcentrum van (om het bescheiden te houden) Europa, met 

export over de hele wereld. De herinnering aan die “glorievolle eeuw” leefde in de 

negentiende eeuw nog sterk. 

Na het Rampjaar 1672, toen Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen de 

Republiek de oorlog verklaarden, viel de wolnijverheid echter sterk terug. Dit bleek 

de opmaat voor een gestage achteruitgang, die aan het begin van de negentiende 

eeuw een dieptepunt bereikte. Als economische stimuleringsmaatregel maakte 

koning Lodewijk Napoleon Leiden na de buskruitramp van 1807 wel tot 

garnizoensstad, maar onduidelijk is hoeveel baat de stad daar uiteindelijk bij heeft 

gehad.279 

In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op ontwikkeling van 

de Leidse wolnijverheid in de zeventiende en achttiende eeuw, met haar 

uitzonderlijke bloei en diepe terugval. Daarbij zal bijzondere aandacht geschonken 

worden aan de rol die kinderen in de vroegmoderne nijverheid speelden. Over het 

karakter van de Leidse wolnijverheid van vóór de negentiende eeuw en de 

consequenties daarvan, moet echter bij voorbaat een aantal opmerkingen worden 

gemaakt. 

In de eerste plaats ging het in Leiden van meet af aan om een stedelijke 

nijverheid. Er is geen sprake van een start vanuit boerenhuishoudens die naast de 

landbouw voor eigen gebruik of de markt stoffen vervaardigden. Men probeerde 

ook de ontwikkeling van de wolnijverheid op het nabijgelegen platteland te 

beperken ter bescherming van de stedelijke werkgelegenheid. Wel ging men vanaf 

de zeventiende eeuw werk uitbesteden aan verder weg gelegen 

plattelandsgebieden. 

De meeste arbeid voor deze stedelijke wolnijverheid was huisarbeid, al 

was er zowel in de middeleeuwen als later reeds sprake van vormen van 

concentratie van arbeid. Deze huisarbeid kan niet getypeerd worden als een 

gezinseconomie à la Tilly en Scott (family economy), waarin de huishoudens een 

eenheid van productie en consumptie vormden. Posthumus, de belangrijkste 

geschiedschrijver van de Leidse wolnijverheid, stelt dat de Leidse lakennijverheid in 

de middeleeuwen al werd gedomineerd door een klasse van ondernemers en 

                                                             
279 De geschiedenis en betekenis van het Leidse garnizoen – uiteindelijk drie kazernes met ca. 900 
militairen – is nog niet onderzocht. 
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feitelijk loonafhankelijke arbeiders en arbeidsters.280 Wanneer men de typologie van 

Tilly en Scott wil hanteren, komt het een en ander eerder overeen met een family 

wage economy, waarin alle leden van het huishouden loon voor het huishouden 

verwerven, een verschijnsel dat zij associëren met de Industriële Revolutie. De 

Leidse arbeiders waren al ver voor de industrialisatie geproletariseerd. 

Een laatste opmerking betreft het niveau van de lonen. Oorspronkelijk kon 

de Leidse wolnijverheid haar belangrijke positie onder andere verwerven doordat 

de lonen er, vergeleken met Vlaanderen, relatief laag waren. Dat kwam mede door 

het restrictieve Hollandse beleid ten opzichte van gilden, die in de Vlaamse steden 

wel een machtsfactor vormden. Vergeleken met het platteland waren de lonen 

echter relatief hoog en dat zou Leiden vanaf het eind van de middeleeuwen 

regelmatig en uiteindelijk structureel dwars zitten. Het stadsleven was duurder, 

mede doordat de stedelijke inkomsten tot de jaren zestig van de negentiende eeuw 

hoofdzakelijk gebaseerd waren op accijnzen op de eerste levensbehoeften. 

Bovendien konden arbeiders in de stad het inkomen niet zelf via eigen agrarische 

activiteiten aanvullen. Daar was geen plek voor. Reductie van de loonkosten was 

daarom zowel in de vroegmoderne tijd als in de negentiende, zelfs in de twintigste 

eeuw, van groot belang voor de ontwikkeling van de nijverheid. Maar alleen de 

lonen verlagen liep tegen grenzen aan, namelijk die tussen leven en dood en van 

wat men nog (sociaal) acceptabel of rechtvaardig vond en wat niet. 

Haar voorgeschiedenis gaf de Leidse nijverheid al met al een andere 

uitgangssituatie bij de industrialisatie, dan bijvoorbeeld Twente of Brabant, of veel 

gebieden in Engeland. Er is geen sprake van een overgang van een plattelands- naar 

een stedelijke economie, van boertjes-annex-thuisarbeiders naar pure 

loonarbeiders, van kleinschalige naar grootschalige productie voor de markt. Die 

overgang had al eeuwen eerder plaatsgevonden. 

Zo’n situatie kwam echter niet alleen in Leiden voor. In veel meer 

Hollandse steden had zich in voorgaande eeuwen belangrijke nijverheid ontwikkeld, 

waarbij vergelijkbare verhoudingen tussen ondernemers en arbeiders waren 

gegroeid. Denk bijvoorbeeld aan Haarlem, Delft en Gouda. Hetzelfde kan gezegd 

worden van steden als Gent, en verschillende oudere steden in Engeland, Frankrijk 

en andere landen. Ook daar bestond een groot proletariaat dat al lang in ieder 

geval deels afhankelijk was van pure loonarbeid in de nijverheid. Een verschil met 

veel steden – in Nederland vooral Rotterdam – was wel dat dit oude proletariaat in 

Leiden in de negentiende eeuw nauwelijks werd aangevuld met nieuwkomers van 

het platteland. De Leidse economie van de negentiende eeuw putte wat de 

inschakeling van arbeid betreft vooral uit een reservoir van een oud, stedelijk 

proletariaat, gewend aan loonarbeid, het stadsleven en alles wat daarbij hoorde; 

een proletariaat dat bovendien reeds een eeuw van armoede en werkloosheid 

achter de rug had, maar dat, in ieder geval voor zover het volwassen mannen ging, 

toch relatief hoge loonkosten met zich meebracht door het dure stadsleven. 

 

 

                                                             
280 Posthumus, Leidsche lakenindustrie, deel I, 269-270. Zie ook Van Nederveen Meerkerk, De draad in 
eigen handen., 147-183. 
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Een gevarieerde fabrieksstad 

In de negentiende eeuw herstelde de Leidse textielnijverheid zich wel, maar haar 

overwicht was definitief verleden tijd. Internationaal was Engeland haar 

voorbijgestreefd, binnen Nederland gebieden als Tilburg en omgeving en Twente. 

De stad zelf was ook niet meer de textielmonocultuur van vroeger. En al had 

Leiden meer (en eerder) dan andere Hollandse steden – Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Haarlem en Dordrecht – een uitgesproken industriële signatuur,281 zelfs 

het belang van de nijverheid op zich was minder groot dan voorheen. 

Aan de hand van diverse registers en volks- en beroepstellingen kunnen 

dergelijke veranderingen in beeld worden gebracht, zij het met enig voorbehoud.282 

Vóór 1849 bestaan vrijwel uitsluitend gegevens over gezinshoofden, zodat 

kinderen, thuiswonende jongeren en gehuwde vrouwen buiten beeld blijven. Het 

gaat om aanzienlijke aantallen, in 1849 ongeveer de helft van de totale 

beroepsbevolking.283 De beroepstellingen die sindsdien werden gehouden, zijn 

evenmin volledig, zeker waar het om vrouwen en kinderen gaat. In het algemeen 

worden die van 1849 en daarna pas weer die vanaf 1899 redelijk betrouwbaar 

geacht.284 Verder komen in de oude tellingen veel mensen voor die “zonder 

beroep” waren,285 terwijl in die van 1849 niet alle beroepen eenvoudig tot een 

specifieke bedrijfstak zijn toe te rekenen. Aan de hand van een vergelijking met 

cijfers van de Kamer van Koophandel uit 1852 is dat wel geprobeerd.286 

Met deze restricties in het achterhoofd, maken deze cijfers enige  

ontwikkelingen duidelijk. Tussen 1749 en 1849 daalde het aandeel van de nijverheid 

in de beroepsbevolking aanzienlijk [zie tabel 3.2]. Deze daling kwam vrijwel geheel 

voor rekening van de textiel. Zelfs wanneer alle gezinshoofden met een onbekend 

of zonder beroep in 1849 toegerekend worden aan de textielnijverheid, dan nog 

was er sprake van een aanzienlijke daling van de relatieve betekenis daarvan. Er 

werkten daarentegen meer mensen in handel en verkeer en in de dienstensector. 

Deze tendensen zetten zich na 1849 door [zie tabel 3.3]. Binnen de totale 

(geregistreerde) beroepsbevolking werkten in 1899 naar verhouding minder 

mensen in de nijverheid dan vijftig jaar eerder, al was het nog wel iets meer dan de   

                                                             
281 Constateert De Vries, ‘Epiloog’, 227. 
282 Een uitgebreidere beschrijving in C. Smit, ‘Leiden op stoom’, 73-76. 
283 In 1849 registreerde de beroepstelling 7783 gezinshoofden met beroep op een totale 
beroepsbevolking van 14.735 mensen. 
284 Zie, toegespitst op de landbouw, J.A. de Jonge, Industrialisatie, 9, 365, J.L. van Zanden, De 
economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw, 1800-1914 
(Wageningen 1985), p.76. Zoals later zal blijken zag ook de beroepstelling van 1899 veel jeugdige en 
vrouwelijke arbeiders over het hoofd. 
De beste illustratie van de onbetrouwbaarheid van de telling van 1859 is wel dat daarin het aandeel van 
de Leidse beroepsbevolking nog slechts 35,1 procent van de bevolking was, terwijl dat in die van 1849 
nog 41 procent was. Voor zo’n drastische verandering ontbreekt verder enige aanwijzing. Nadere 
vergelijking van de beide tellingen leert dat met name vrouwen en – in nog sterkere mate – kinderen 
veel minder geregistreerd werden.  
285 H.D. Tjalsma, , ‘Leidse textielarbeiders in de achttiende eeuw’, in Moes, De Vries (eds.), Stof uit het 
Leidse Verleden, 90-99, 93. De hier geschetste ontwikkeling van de beroepen van gezinshoofden tussen 
1750 en 1849 is gebaseerd op dit artikel en de bijbehorende tabel.  
286 Door J. de Moor, C. Smit, werkcollege Economische Geschiedenis 1976-1977 RUL o.l.v. H. de Vries. 
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Beroepsstructuur in sectoren 1749 en 1849 
 1749 1849 

Nijverheid 71,2 44,5 

(waarvan textiel) (47,8) (12,8) 

Handel en verkeer 14,9 19,4 

Landbouw en visserij 1,9 2,4 

Diensten 7,9 11,6 

Overig/onbekend 4,1 22,2 

N 9201 7783 
Tabel 3.2: Beroepsstructuur in sectoren 1749 en 1849 in percentages van werkzame gezinshoofden.  
Bron: Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 93. 

Beroepsstructuur in sectoren 1849 en 1899 
 Totaal Mannen Vrouwen 

 1849 1899 1849 1899 1849 1899 

Zorg, onderwijs, vrije beroepen, 

overheid, kerk 

7,3 10,0 10,7 11,3 1,5 7,5 

Huiselijke diensten 16,4 13,3 2,5 0,6 40,3 41,8 

Handel en verkeer 15,3 19,7 15,4 22,4 15,2 12,1 

Nijverheid 57,7 53,8 66,3 59,2 42,9 38,8 

Landbouw en visserij 2,4 2,4 3,7 3,5 0,1 0,0 

Rest 0,9 0,7 1,5 3,1 - - 
Tabel 3.3: Beroepsstructuur naar sectoren, 1849 en 1899, totaal, mannen en vrouwen, in percentages 

van de totale (resp. mannelijke en vrouwelijke) beroepsbevolking.  
Bron: beroepstellingen. 

 

 
Grafiek 3.1: Verschillende bedrijfstakken binnen de nijverheid, 1849 en 1899.  
Bron: beroepstellingen. Kleding en reiniging en leerbewerking zijn samengevoegd als ‘gerelateerd aan textiel.’ 
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helft. Het aandeel van de textiel binnen de totale beroepsbevolking daalde in 

dezelfde periode van bijna 19 tot iets meer dan 14 procent.287 De dominantie van 

de textiel in Leiden was duidelijk voltooid verleden tijd. Binnen de nijverheid daalde 

het belang van de textiel veel minder –  tot ongeveer een kwart – maar ook hier 

was zij lang niet meer zo dominant als ze geweest was [zie grafiek 3.1]. Ook de aan 

de textiel verwante bedrijfstakken kleding en reiniging en leerbewerking boetten 

sterk aan belang in, al bleef de kleding en reiniging met ruim 14 procent van de 

beroepsbevolking wel omvangrijk. Belangrijke groeiende bedrijfstakken binnen de 

nijverheid waren vooral de bouw, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de 

metaalnijverheid288 en – op enige afstand – de grafische nijverheid. Daarbij zijn de 

vele thuiswerkers in de conservenindustrie niet eens meegeteld. 

De relatieve vermindering van het belang van de industrie heeft vooral te 

maken met de toename van de sectoren handel en verkeer en dienstverlening 

(uitgezonderd de huiselijke diensten). De eerste was nauw verbonden met de 

positie van Leiden als regionaal centrum, de tweede met de groei van overheid, 

onderwijs en zorg. Met name handel en verkeer, zou in het eerste decennium van 

de twintigste eeuw verder doorgroeien, tot 22,6 procent van de beroepsbevolking; 

vooral de categorie huiselijke diensten – bijna uitsluitend vrouwen – kromp verder 

in. 

De Leidse economie dreef rond 1900 niet meer uitsluitend op de 

nijverheid, maar de toestand van die nijverheid stemde de Leidse burgerij zeker 

optimistisch, ook die van wat resteerde van de textiel. Leiden was bij lange na niet 

meer zo dominant als het in de “glorievolle” Gouden Eeuw geweest was, maar was 

binnen Nederland nog steeds wel een belangrijke industriestad. En die industrie 

was meer divers dan ooit, met ook buiten de textiel bedrijven van landelijke 

betekenis. 

 Daarin verschilde Leiden eveneens met veel plaatsen in het binnen- en 

buitenland die door hun industriële ontwikkeling uitgroeiden tot steden. Vaak 

waren dat in hoge mate economische monoculturen, Twente en Tilburg wat 

Nederland betreft voorop. Dat betekent dat de Leidse textiel op de arbeidsmarkt 

moest concurreren met andere industriële bedrijfstakken, en ook met andere 

sectoren, met name handel en verkeer. De vraag is of dat veel verschil heeft 

gemaakt: het arbeidsaanbod was sowieso groot. De diversiteit binnen de nijverheid 

betekent ook dat de case Leiden niet alleen inzicht kan geven in de ontwikkeling 

van de kinderarbeid in de textielnijverheid – de bedrijfstak waar met reden 

normaliter de nadruk op ligt – maar ook in andere industrieën. De meeste 

industriële bedrijfstakken waren aanwezig in wat voorheen louter een textielstad 

was. Dit geeft een extra dimensie aan dit lokale onderzoek naar (industriële) 

kinderarbeid. Bovendien kan hopelijk inzicht gekregen worden in de relatie tussen 

industriële kinderarbeid en die in andere sectoren, met uitzondering van de 

landbouw. 

                                                             
287 Voor 1849 zijn de moeilijk plaatsbare arbeiders merendeels gerekend tot de textiel, voor 1909 – 
wanneer deze groep veel kleiner is – is gekozen voor een meer evenwichtige verdeling over de sectoren 
en bedrijfstakken. 
288 De beroepstellingen onderscheidt drie vormen van metaalnijverheid, Deze zijn hier samengevoegd. 
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3.1.3 REGIONAAL CENTRUM 

 

Leiden was meer dan een nijverheidsstad. Vanaf het begin had de stad een 

belangrijke centrumfunctie. De regionale centrumfunctie was eigenlijk een cruciale 

factor voor het ontstaan van Leiden in twaalfde eeuw.289 Die centrumfunctie had 

verschillende facetten. Een daarvan was een bestuurlijk-juridische, waardoor tevens 

de lokale en regionale elite min of meer met elkaar versmolten. Dat uitte zich ook 

op het niveau van ondernemersactiviteiten. Een andere was de positie van Leiden 

als marktplaats van Rijnland. 

 

Elite en nijverheid 

Leiden was het bestuurlijk en juridisch centrum van het baljuwschap Rijnland en van 

het Hoogheemraadschap Rijnland, die beide vorm kregen in de dertiende eeuw. 

Dat betekende ook dat de Leidse stedelijke elite nauw verbonden was met de 

regionale edelen, waarvan een aantal ook ‘poorter’ van Leiden werd. In de 

zeventiende eeuw versterkte de stad zijn invloed om de omgeving door de aankoop 

van verschillende ambachtsheerlijkheden, hoewel de ambachten zelf zelfstandig 

bleven. Van een complete exploitatie van het omringende platteland was 

(waarschijnlijk) geen sprake, al opereerden Leidse burgers en instellingen als 

(groot)grootbezitters die landbouwgrond verpachtten aan kleine boeren en 

tuinders. Daarnaast hadden talrijke welgestelde Leidenaren in de regio een 

buitenplaats, van voormalige adellijke kastelen, tot bescheiden doch fraaie 

speeltuynen.290 

In de Bataafse tijd werden de banden via het baljuwschap en de 

ambachtsheerlijkheden doorgesneden, maar de Leidse invloed bleef groot door de 

persoonlijke verknooptheid van de Leidse en regionale elite. Veel ‘Leidse’ 

genootschappen zoals die in de achttiende en negentiende eeuw ontstonden, 

hadden een werkgebied dat zich uitstrekte tot aan plaatsen als Bodegraven, 

Waddinxveen, Hillegom en Zoetermeer. Daarnaast waren de Rijnlandse gemeenten 

in hoge mate afhankelijk van de Leidse rechtbank en van Leidse advocaten en 

notarissen, terwijl hun burgemeesters uit Leidse families stamden of in ieder geval 

aan de Leidse universiteit hadden gestudeerd. 

Deze verknooptheid bestond ook ten aanzien van andere economische 

activiteiten dan het verpachten van grond, maar – zoals gezegd – niet ten aanzien 

van de textielnijverheid.291 Leidse ondernemers waren betrokken bij bijvoorbeeld 

de turfwinning in de regio.292 Andersom vestigden kalkbranders uit Leiderdorp zich 

                                                             
289 De relatie tussen stad en regio en de regionale samenhang zijn nog te weinig onderzocht. Voor een 
eerste verkenning: C. Smit, ‘De delen en de som’, in: C. de Graaf, A. Netiv (eds.), Erudiete 
overpeinzingen. Bijdragen over de stad en zijn omgeving bij het afscheid van Rudi van Maanen (Leiden 
2006), 198-202. 
290 Zie H. Rijken, De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen 
rond Leiden, 1600-1800 (Leiden 2005). 
291 Wol kwam al snel uit het buitenland. Wel betrok men kaardenbollen uit de duingebieden. 
292 Zie o.m. M. van Tielhof, ‘Turfwinning en proletarisering in Rijnland 1530-1670’, Tijdschrift voor Sociale 
en Economische geschiedenis jrg. 2, nr. 4 (2005), 95-121. 
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in de achttiende eeuw in Leiden en bekleedden daar vooraanstaande posities. Deze 

wisselwerking was ook in de negentiende eeuw te zien.  

Opgemerkt moet worden dat er ook buiten Leiden de nodige nijverheid te 

vinden was. Met name langs de Rijn waren van Katwijk tot voorbij Alphen al vanaf 

de middeleeuwen kalkbranderijen en steenfabrieken te vinden, en daarnaast – 

meestal vrij kleine – scheepsbouwerijen. Die laatste trof men ook in Warmond en 

rond De Kaag, vanouds een centrum van binnenscheepvaart. In de negentiende 

eeuw voegde zich daarbij nieuwe industrie, met als bekendste voorbeeld de 

zilverfabriek van Van Kempen in Voorschoten, een bedrijf dat al vroeg een sociaal 

beleid ontwikkelde.293 De zilverfabriek zal echter niet betrokken worden bij het 

onderzoek in dit boek, omdat deze geen deel uitmaakte van de Leidse economie. 

De arbeiders woonden op enige afstand van Leiden in Voorschoten en 

Zoeterwoude, naast de fabriek, niet in de stad.294 De eigenaar-directeur A.E. van 

Kempen woonde echter wel in Leiden, was antirevolutionair gemeenteraadslid en 

actief in verschillende maatschappelijke organisaties. Vergelijkbaar was de positie 

van kalkbrander, later betonfabrikant Wernink, wiens bedrijf in Oegstgeest stond. 

Andersom betrokken ook in de negentiende eeuw weer enige Leidse 

textielfabrikanten een woning – meestal een landhuis – in de regio, zoals C.H. 

Krantz (Warmond) en W.F. Hartrop (Voorschoten). 

Men zou de regionale en stedelijke nijverheid als één geheel kunnen 

beschouwen, met Leiden als centrum. De Kamer van Koophandel had inderdaad 

ook heel Rijnland als werkgebied en in haar verslagen worden vaak niet-Leidse 

industrieën vermeld, vooral uit de directe omgeving: Oegstgeest, Leiderdorp, 

Zoeterwoude en Voorschoten. Maar net zoals bij de zilverfabriek is dit niet zinvol, 

zeker niet in het kader van deze studie. De persoonlijke en administratieve relaties 

waren er wel, maar economisch waren de regionale en lokale nijverheid nauwelijks 

geïntegreerd. Het belangrijkst was nog de rol die kalkbranderijen en steenfabrieken 

speelden als leverancier bouwmateriaal, zoals bijvoorbeeld Wernink als producent 

van (gewapend) beton voor moderne fabrieken rond 1900. De regionale nijverheid 

was bovendien zeker niet van betekenis voor de lokale arbeidersmarkt, en het 

omgekeerde lijkt evenmin het geval.  

Het onderscheid tussen lokaal Leids en regionaal is moeilijker bij de 

bedrijven die direct buiten de Leidse gemeentegrenzen te vinden waren. De 

blekerijen (later wasserijen) aan de singels betrokken hun personeel lange tijd 

grotendeels uit de respectievelijke plattelandsgemeenten, maar werkten uitsluitend 

voor de Leidse markt. Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw verrezen 

net buiten de gemeentegrens bovendien fabrieken die nadrukkelijk wel tot de 

Leidse economie moeten worden gerekend, waaronder enige metaalbedrijven. Ze 

werden vanuit Leiden opgezet en rekruteerden hun personeel (grotendeels) onder 

de stadsbevolking. Bij de vergrotingen van de gemeentegrenzen in 1896 en 1920 

werden zij ook formeel Leids, net als de wasserijen overigens.  

Met uitzondering van de  laatstgenoemde bedrijven, zal de regionale 

nijverheid vrijwel geheel buiten beschouwing blijven. Dat geldt dus evenzeer voor 

                                                             
293 Zie Sam. Le Poole, ‘Zorg voor den Werkman’, De Economist 1861, 228-230. 
294 Enige uitzonderingen daargelaten, zoals de tekenaar J.L. Kikkert. 
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de steenfabrieken, bedrijven waar veel kinderarbeid te vinden was. Wel zullen de 

opvattingen van de steenfabrikanten daarover even aan de orde komen, omdat 

deze ook binnen het Leidse publieke debat naar voren werden gebracht. De arbeid 

in de steenfabrieken was echter verbonden met de arbeidsmarkt in de 

plattelandsgemeenten, niet met die van de stad Leiden. 

 

Markten en winkels 

De nederzetting Leiden ontwikkelde zich waarschijnlijk vanaf het eind van de elfde 

eeuw uit een regionale markt aan de oever van de Rijn, tegenover de Leidse Burcht 

via welke de Hollandse graaf de rivier controleerde. De Leidse warenmarkten 

waren de belangrijkste plek waar de Rijnlandse boeren hun waren verkochten – 

afkomstig van veeteelt en land- en tuinbouw.295 Bovendien was hier al vroeg de 

regionale veemarkt, uitgezonderd de paardenmarkten. Via deze markten voorzag 

het Rijnlandse platteland de stadsbevolking van voedsel, alsmede van brandstof in 

de vorm van turf. De agrarische productie in Rijnland was al in de middeleeuwen 

sterk marktgericht en had een bovenregionale betekenis. In de zeventiende eeuw 

stond Leiden mede door de tuinbouw in haar directe omgeving zelfs bekend als “de 

tuin van Holland.”296 ‘Leidse’ kaas – magere komijnekaas – was daarnaast zeer 

geschikt voor gebruik aan boord van de overzeese scheepvaart. De Leidse markten 

hadden daardoor tot op zekere hoogte het karakter van handelsmarkten. 

Andersom was de stad Leiden de plek waar de boeren, tuinders en vissers uit de 

regio aan diensten en producten konden komen, waarin de kleine 

dorpsgemeenschappen zelf niet konden voorzien. 

Deze eeuwenoude marktfunctie kreeg in de negentiende eeuw nieuwe 

impulsen, mede door de opbloei van de veeteelt in het Zuid Hollandse 

veenweidegebied waarvan Leiden het 

centrum was.297 Vanaf 1840 steeg het 

aantal verhandelde dieren op de 

veemarkt. De omzet van de 

veemarkt groeide krachtig door in de 

jaren 1860-1880 en vervolgens weer 

rond 1900. Het marktterrein werd 

aanzienlijk uitgebreid. De jaarlijkse 

omzet lag in 1900 boven de 10 

miljoen gulden, waarschijnlijk meer 

dan de omzet van alle Leidse 

textielfabrieken bij elkaar. In 1883 

werd bovendien een kaasmarkt 

                                                             
295 Katwijk had een eigen vismarkt, maar op de Leidse markten werd ook veel zee- en zoetwatervis 
verhandeld. Voor de geschiedenis van de Leidse warenmarkten: E. van der Vlist, E.J. Weterings, Wie 
maakt me los. Negen eeuwen markt in Leiden (Leiden 1996). 
296 Voor de betekenis van de land- en tuinbouw in de Leidse regio vóór de negentiende eeuw: J.G. 
Endhoven, ‘Van boomgaert- en warmoesluyden. De ontwikkeling van de Leidse tuinbouw tot circa 
1800’, in: J.G. Endhoven e.a., De tuin van Holland. Geschiedenis van tuinbouw en groenteveiling in Leiden 
(Utrecht 1992), 9-24. 
297 Een uitgebreidere beschrijving in Smit, ‘Leiden op stoom’, 65-68. 

De Leidse veemarkt, eind 19e eeuw (ELO) 
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ingesteld, die zich bijzonder voorspoedig ontwikkelde. Daarnaast ontwikkelde de 

Leidse groente- en fruitmarkt zich tot een belangrijke regionale groenteveiling.298  

De ontwikkeling van deze handelsmarkten had een grote invloed op de 

Leidse middenstand: het stimuleerde de Leidse horeca, maar vooral ook het 

winkelwezen. Te voet, met paardenwagen of per stoomboot dan wel dekschuit 

kwamen boeren en tuinders naar de stad. Hun producten vonden aftrek onder de 

bevolking of gingen via schip of trein naar andere bestemmingen – ook het 

buitenland – terwijl de bewoners uit de regio met op de markt of in winkels en 

warenhuizen gekochte spullen aan boord en de nodige consumpties achter de 

kiezen, weer huiswaarts keerden. De groei van deze activiteiten vond zijn weerslag 

in de toename van het deel de Leidse beroepsbevolking dat zijn of haar boterham 

verdiende in de sector handel en verkeer. 

Op zich was deze centrumfunctie niet uniek voor Leiden. Oude en 

opkomende steden in Holland en de rest van Nederland hadden deze net zo 

goed.299 De opbloei van de eeuwenoude regionale centrumfunctie was voor de 

Leidse welvaart rond 1900 echter van grote economische betekenis. Ze droeg in 

hoge mate bij tot de optimistische sfeer die indertijd onder de Leidse burgerij 

heerste en verlevendigde het stadsleven in alle opzichten.  

Er is ook een zekere relatie tussen de  bloei van een aantal van deze 

handelsmarkten en de nijverheid. De ontwikkeling van de groentemarkt (en in iets 

mindere mate de veemarkt) is niet los te zien van de opkomst van de Leidse 

conservenindustrie na 1870. De handel in vee en zuivelproducten kreeg een 

nijverheidspendant in de vorm van een gemeentelijk slachthuis in 1903 en een 

betrekkelijk groot aantal zuivelfabriekjes in de stad. Vanuit de graanhandel 

ontwikkelde zich een belangrijke meelfabriek (1884). Aan de andere kant 

betekende de ontwikkeling van de (handels)markten en het daardoor gestimuleerde 

winkelwezen eveneens een alternatieve bron van inkomsten voor de Leidse 

arbeidersbevolking, ook voor hun kinderen. 

 

3.1.4 UNIVERSITEITSSTAD 

 

Behalve industriestad en regionaal centrum was Leiden ook een universiteitsstad. 

De Leidse universiteit, in 1575 gesticht en daarmee de eerste in de Noordelijke 

Nederlanden, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de internationale 

bekendheid van de stad. Het Leidse stadsbestuur en de burgerij waren daar ook erg 

trots op. 

Hoewel de stad nauw bij het bestuur van de universiteit betrokken was, 

vormde de academie lange tijd een apart wereldje. De directe betekenis lag vooral 

in de betrokkenheid van de medische faculteit bij de ziekenzorg in de stad. Die 

verbinding is blijven bestaan in de negentiende eeuw. Zo was het nieuwe 

Academische Ziekenhuis van 1872 wederom tegelijkertijd het stedelijk ziekenhuis. 

                                                             
298 Voor de ontwikkeling van deze handel: Ch. Jeurgens, ‘Aspecten van de negentiende-eeuwse 
tuinbouw rond Leiden’, en J.K.S. Moes, ‘Over groente- en fruitveilingen in Leiden’, in: Endhoven e.a., 
Tuin van Holland, resp. 25-34 en 35-60. 
299 Voor een summiere vergelijking De Vries, ‘Epiloog’, 226. 
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Daarnaast stimuleerde de aanwezigheid van de universiteit de ontwikkeling 

van uitgeverijen en drukkerijen, bedrijven die vanuit Leiden vaak op internationaal 

niveau opereerden en behalve Leidse wetenschappers ook tal van anderen de 

gelegenheid gaven te publiceren, zoals Descartes en Galilei.300 Hoewel het hier om 

soms aanzienlijke bedrijven ging en hun belang voor de geschiedenis van 

wetenschap en cultuur enorm is, was de betekenis binnen de lokale economie 

beperkt. De wol overschaduwde wat dat betreft alles. De ontwikkeling van de 

grafische nijverheid in de negentiende eeuw stond in belangrijke mate los van de 

universiteit, maar bouwde wel voort op de fundamenten die indertijd gelegd waren.  

Verder bemoeiden de studenten en geleerden zich nauwelijks met de stad 

en genoten zij van hun lage accijnzen op bier en wijn en van hun aparte, soepeler 

rechtspraak. Juridisch zou de academische wereld pas in 1811 deel uit gaan maken 

van de echte wereld. Aan het eind van de achttiende eeuw nam de bemoeienis van 

Leidse hoogleraren met de stad wel toe. Ze traden aan in allerlei genootschappen 

en geleerde maatschappijen die de samenleving willen verbeteren, zoals de Leidse 

Departementen (afdelingen) van de Oeconomische Tak van de Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen (1778, later Nederlandsche Maatschappij ter 

bevordering van de Nijverheid, verder NMN)301 en de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen (1786, verder ‘t Nut). Leidse hoogleraren bliezen hun partij mee binnen 

de politieke twisten tussen Patriotten en Prinsgezinden, die zich in Leiden sterk 

deed gelden.  

De betrokkenheid met maatschappij, politiek en economie werd in de 

negentiende eeuw groter. In het maatschappelijk leven van Leiden speelden 

hoogleraren een belangrijke rol, en dan in alle facetten daarvan. Sociale, culturele, 

onderwijskundige en zelfs aan de nijverheid gerelateerde organisaties dreven vooral 

in de eerste helft van negentiende eeuw grotendeels op hoogleraren en andere 

academici en ook later was hun rol daarin groot. Zonder academici en met name 

professor A.H. van der Boon Mesch, had de Leidse NMN waarschijnlijk niet eens 

overleefd. Een hoofdrol speelden zij eveneens in de politiek, waarbij hun betekenis 

het Leidse regelmatig oversteeg, met als bekendste voorbeeld J.R. Thorbecke. Ook 

hoogleraren als S. Vissering en H.L. Drucker speelden zowel lokaal als landelijk een 

rol.302 Dat waren alle drie liberalen. Van der Boon Mesch was weer als conservatief 

politicus actief en onder meer betrokken bij de Aprilbeweging van 1853. Hoewel 

het liberale element – en aan het eind van de negentiende eeuw het sociaal- of 

                                                             
300 Voor de ontwikkeling van de Leidse grafische nijverheid en de universiteit in de vroegmoderne tijd: P. 
Hoftijzer, ‘Veilig achter Minerva’s schild. Het Leidse boek in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: A. 
Bouwman e.a., Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000 (Leiden 2008), 153-264.  
301 Vanaf 1807 Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij, in 1815 Nederlandsche Huishoudelijke 
Maatschappij en vanaf 1836 Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid, later 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. De geschiedenis van het Leidse Departement is 
beschreven in C. Smit, Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003. 225 jaar Departement Leiden van 
de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (Leiden 2003). 
302 Thorbecke was natuurlijk meerdere malen minister-president. Vissering was van 1879-1881 minister 
van Financiën. Drucker was belangrijk als oprichter van de VDB, waarvoor hij van 1901 tot 1913 
fractievoorzitter was in de Tweede Kamer. 



99 

 

progressief-liberale element303 – sterk was, telden alle politiek-maatschappelijke 

stromingen wel hoogleraren in hun gelederen, met uitzondering van de katholieke. 

Er ontstonden eveneens meer directe familiebanden tussen academie en 

stad. Het meest zichtbaar was dit in de familiegroep Siegenbeek-Luzac-Van 

Heukelom. De Van Heukeloms vertegenwoordigen hierin de Leidse nijverheid, 

maar de laatste belangrijke vertegenwoordiger van deze familie in Leiden, D.E. 

Siegenbeek van Heukelom, werd na zijn opleiding tot textielfabrikant alsnog 

hoogleraar medicijnen. Hoogleraren maakten nadrukkelijk deel uit van de Leidse 

elite.  

Er bestond eveneens een zekere betrokkenheid met de Leidse nijverheid. 

Deze liep vooral via de NMN en via het onderwijs en dan met name via specifieke 

vakopleidingen. De directe economische invloed was minder groot. Per slot van 

rekening ging het om een relatief klein aantal hoogleraren en studenten en nog 

minder ondersteunend personeel. In de laatste decennia nam de economische 

betekenis wel toe. De universiteit breidde zich aanzienlijk uit, onder meer met 

nieuwe laboratoria, de opstap naar een nieuwe wetenschappelijke bloeiperiode die 

aanbrak rond 1900. Naast werkgelegenheid in de bouw, betekende dat ook meer 

werk voor geschoold personeel. De voorman van de liberale vakbond ANWV in 

Leiden, C.H. Kouw, werkte bijvoorbeeld bij de Leidse sterrenwacht als amanuensis. 

De (lichte) oververtegenwoordiging van de onderwijssector binnen de Leidse 

beroepsbevolking heeft ongetwijfeld te maken met de universiteit.304 

De aanwezigheid van die universiteit gaf Leiden al met al een bijzonder 

karakter, ook al was die invloed in directe economische betekenis niet direct 

meetbaar. Maar hoogleraren stimuleerden de toepassing van wetenschap in de 

economie en speelden een belangrijke rol in het maatschappelijke, godsdienstige en 

politieke discours in het Leiden van de negentiende eeuw, direct als actor, of als 

inspirator op de achtergrond. Om enige voorbeelden te geven: M. Siegenbeek 

speelde in het begin van de negentiende eeuw een belangrijke rol binnen onder 

meer ’t Nut en in het Leidse onderwijs, Van der Boon Mesch bij de overdracht van 

wetenschappelijke kennis naar de economie en bij de verbetering van de Leidse 

volksgezondheid. Vissering was de leermeester van Samuel Le Poole en actief als 

doopsgezind diaken, Drucker en zijn collega Greven stonden aan de wieg van een 

belangrijke woningbouwvereniging (en van de Woningwet van 1901!) en van een 

belangrijke instelling voor volksontwikkeling, het Leidsche Volkshuis. Dit zijn 

allemaal elementen die een rol spelen in het hoofdverhaal van dit boek, de 

industrialisatie en de ontwikkeling van de kinderarbeid. Daarnaast ontleenden de 

stad en haar burgerij een zekere status aan de universiteit als broedplaats van 

wetenschap en politiek-maatschappelijke ideeën. 

 

 

 

                                                             
303 Behalve Drucker en zijn kompaan H.B. Greven, beide juristen, moet ook de natuurwetenschapper 
H.A. Lorentz in deze hoek geplaatst worden. 
304 De Vries, ‘Epiloog’, 228. 
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3.2 DE LEIDSE SAMENLEVING IN DE NEGENTIENDE EEUW 

 

Met deze historiserende schets is het Leiden van Cremer, diens fabriekskinderen 

en hun directe nazaten voor een deel geïntroduceerd. Om het verhaal van de 

kinderarbeid beter te vatten en de verschillende hoofdrolspelers – zowel 

individuele personen als sociale groepen – te kunnen plaatsen, wordt hieronder een 

aantal facetten van de Leidse samenleving in de negentiende eeuw nader 

beschreven. Het gaat hier vooral om de globale sociale opbouw van de stad en om 

de politiek-maatschappelijke ontwikkeling. Daarbij krijgen de fabrikanten en 

arbeiders de meeste aandacht, maar ook andere participanten aan het debat over 

kinderarbeid passeren de revue. 

 

3.2.1 DE SOCIALE KAART VAN LEIDEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 

 

“Armelijke woningen” en rijk gedecoreerde grachtenpanden: de negentiende-

eeuwse samenleving was er een met grote verschillen in rijkdom, macht en aanzien. 

In grote lijnen kan men op basis van het inkomen drie lagen onderscheiden: de 

gegoede burgerij, de middenklasse(n) en de volks- of arbeidersklasse [zie tabel 

3.4].305 Een zeer kleine minderheid behoorde in het Leiden van het midden van de 

eeuw tot de eerstgenoemde groep, tweederde van de bevolking tot de laatste. 

Vooral de middenklasse en de volksklasse vormden geen monolithische groepen, in 

inkomen, status noch zeggenschap. De leden van deze groepen waren zich vaak 

welbewust van de onderlinge verschillen. Het standsbesef was groot. De culturele 

verschillen waren dat eveneens. De maatschappelijke bovenlaag sprak in een stad 

als Leiden letterlijk een andere taal dan de armen en fabrieksarbeiders, al heette dit 

in beide gevallen Nederlands te zijn.306 De verhoudingen waren echter niet statisch. 

De negentiende eeuw was ook een eeuw vol sociale, politieke en culturele 

dynamiek. 

                                                             
305 Deze indeling is gebaseerd op J.K.S. Moes, , ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, De 
Vries, Van Maanen (eds.), Leiden dl 3, 83-109, 86-97. Op de indeling en beschrijving valt het een en 
ander aan te merken en bovendien gaat het bij de tabel slechts om een momentopname, maar zoals 
Moes terecht opmerkt staat het onderzoek naar sociale stratificatie in Leiden eigenlijk nog in de 
kinderschoenen (85-86). Uitgaande van de indeling van Moes worden hier enige ontwikkelingen in de 
tijd tentatief beschreven. 
306 Vgl. J.K.S. Moes, ‘Sociale verhoudingen’, 84. 

Sociale stratificatie  
 Amsterdam 

(1855) 

Rotterdam 

(1849) 

Leiden 

(1851) 

Aantal 

Leiden 

Gegoede burgerij 4,5 % 1,3 % 3,3 % 253 

Middengroepen 41,0 % 18,8 % 30,1 % 2.294 

Hogere middengroepen 7,3 % 2,4% 6,2 % 473 

- Kleine burgerij 33,7 % 16,4 % 23,9 % 1.821 

Volksmassa 54,6 % 80,0 % 66,6 % 5.056 

Totaal 100 % 100 % 100 % 7.603 
Tabel 3.4: Sociale stratificatie van gezinshoofden midden negentiende eeuw, gebaseerd op de 
personele belasting. Leiden vergeleken met Amsterdam en Rotterdam.  
Bron: Moes, ‘Sociale verhoudingen’, 86. 
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De bovenlaag van de Leidse samenleving 

In de eerste helft van de negentiende eeuw was de gegoede burgerij niet alleen een 

groep die zich financieel onderscheidde, maar ook een waarbinnen alle macht, 

zeggenschap en status was geconcentreerd. Deze elite bestond uit de meest 

vooraanstaande fabrikanten, rijke kooplieden en bankiers, hoogleraren, 

beoefenaren van vrije beroepen (meest juristen, apothekers en artsen), renteniers 

en de hoofdofficieren van het garnizoen. Tot de fabrikantengeslachten binnen deze 

elite hoorden in de eerste plaats de families Van Heukelom en Le Poole, families die 

deze positie verworven hadden in de Bataafse en Franse Tijd. Leden van beide 

families speelden ook een belangrijke rol in het verhaal over industrialisatie en 

kinderarbeid. Ook de familie Leembruggen kan tot deze top gerekend worden.  

Vooral de familie Van Heukelom was via huwelijk, vriendschap en zakelijke 

relaties verknoopt met andere aanzienlijke families, in Leiden, maar ook in 

Amsterdam en Rotterdam.307 De meest prominente Leidse Van Heukeloms heetten 

overigens van vader op zoon Jan, reden waarom deze in dit boek stuk voor stuk 

een nummer krijgen.308 Zij waren via huwelijken verbonden met de meer 

academische families Siegenbeek en Luzac, en met ondernemers- annex 

bestuurdersgeslachten als Du Rieu en Hubrecht. Het netwerk was voor Leidse 

begrippen bijzonder groot. Netwerk en invloed bleven overeind toen het 

oorspronkelijke familiebedrijf ter ziele ging en Jan van Heukelom (5) zakelijk gezien 

min of meer opnieuw moest beginnen. Het netwerk van de familie Le Poole was 

minder uitgebreid, maar de status van de familie nam in de loop van de eeuw alleen 

maar toe.309 

Niet onbelangrijk was daarnaast de familie (Librecht) Lezwijn, de 

voornaamste bankiers van de stad. Deze had zakelijke en huwelijksrelaties met 

verschillende andere ondernemende families, namelijk de families Eigeman, 

Tieleman en Hoogeboom. 

Moes rekent op basis van de belastinggegevens lang niet alle fabrikanten 

tot de gegoede burgerij. Een dekenfabrikant als Zaalberg zou behoren tot de 

hogere middengroepen, waartoe hij ook middelgrote kooplieden en leidinggevend 

kader in bedrijven en bij de overheid, en zelfs onderwijzers rekent.310 De overgang 

tussen de hogere middengroepen en de gegoede burgerij was echter vloeiend en 

werd ook steeds vloeiender. Andere, soms compleet nieuwe, soms al oudere 

fabrikantenfamilies verwierven in de loop der tijd rijkdom, macht en aanzien, zoals 

Zaalberg, Krantz, Driessen/Van Wensen en Van Wijk (allen textiel), Schretlen 

(metaal), Tieleman en Hoogstraaten (conserven), Sijthoff (uitgever), Van Hoeken 

(hout) en De Koster (meel).311 Van deze families was de oorspronkelijk Duitse 

                                                             
307 In Amsterdam woonde een andere tak van de familie met wie warme banden werden onderhouden. 
Deze Van Heukeloms en hun verwanten speelden een belangrijke rol in het Amsterdamse bankwezen. In 
Rotterdam waren familiebetrekkingen met de handelaars- en fabrikantenfamilies Rueb en Viruly. 
308 Een handzaam overzicht van de geschiedenis van deze familie in Leiden biedt E.H. de Jong, ‘Uit het 
laken in de toga. De familie Van Heukelom in Leiden (ong. 1690-1900)’, Leids Jaarboekje 1998, 58-91. 
309 Voor de familie Le Poole, zie onder meer I.W.L. Moerman, ‘De familie Le Poole’, Jaarboek voor de 
sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1996, 66-87. 
310 Moes, ‘Sociale verhoudingen’, 91-92. 
311 In 1909 huwde Arie de Koster jr met ‘Jo Jo’ Sijthoff, waardoor deze families zich combineerden. 
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familiegroep Driessen-Van Wensen (en Schmier) het wijdst vertakt. Ze vormde een 

soort conglomeraat van grote en kleine katholieke fabrikanten, handelaren, 

middenstanders en kleine ondernemers – ze strekte zich dus ook uit tot de ‘kleine’ 

burgerij – met als focus de firmanten van de katoenfabriek.312  Bij deze 

fabrikantengeslachten voegden zich ook professionele fabrieksdirecteuren, zoals die 

van het belangrijkste Leidse metaalbedrijf, de Grofsmederij, en architecten-annex-

aannemers-annex-projectontwikkelaars als W.C. Mulder. 

Was de Leidse elite in het eerste deel van de eeuw nog een betrekkelijk 

gesloten groep, in de tweede helft van de eeuw was sprake van meer 

doorstroming, en tegelijkertijd van een gestage uitbreiding van de elite richting de 

hogere middenklasse. Professionaliteit en kunde voegden zich bij rijkdom, 

(academische) opleiding en familierelaties als bron van status en invloed. Het is dan 

ook de vraag of het onderscheid tussen ‘gegoede burgerij’ en ‘hogere middenklasse’ 

aan het eind van de eeuw nog wel zinvol is. Hoewel er grote verschillen bestonden 

wat betreft inkomen en vermogen, en zelfs wat betreft een al dan niet zelfstandige 

economische positie, kunnen deze meer welgestelde Leidenaars tezamen het best 

beschouwd worden als de Leidse elite, de groep waarbinnen macht, invloed en 

status geconcentreerd waren. Gewone onderwijzers hoorden daar echter zeker 

niet bij, wel de directeuren van de belangrijkste Leidse scholen voor voortgezet 

onderwijs, zoals HBS-directeur D. de Loos. 

Ten slotte nog een opmerking over vrouwen uit de Leidse elite. 

Vanzelfsprekend waren de touwtjes vrijwel de gehele negentiende eeuw stevig in 

handen van de heren der schepping. Vrouwen uit de elite waren echter wel actief 

betrokken bij culturele en filantropische activiteiten. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw traden steeds meer vrouwen uit de elite nadrukkelijk uit de 

schaduw, met name op terreinen van onderwijs en volksverheffing. Voorbeelden 

daarvan zijn de protestants-christelijke M.A. de Vriese – haar zus was gehuwd met 

textielfabrikant L.G. Le Poole – de vrijzinnig-liberale Emilie Knappert en de 

katholieke zuster Dorothea, een lid van de vooraanstaande familie Coebergh. 

Macht hadden zij nog niet, invloed echter wel degelijk. Rond 1900 deden vrouwen 

uit de elite op vele fronten actief mee, ondanks alle tegenstand.313 Op politieke 

participatie moesten zij echter wachten, ondanks hun inspanningen daarvoor. 

Ironisch genoeg zouden arbeidersvrouwen hen daarin uiteindelijk nog voorgaan… 

 

Sociale initiatieven en belangenbehartiging vanuit de Leidse elite 

De Leidse welgestelden domineerden het maatschappelijk leven in vele opzichten: 

sociaal, cultureel, op het gebied van onderwijs en opvoeding, godsdienst en politiek. 

Zij deden dit niet alleen in de vergaderlokalen van de stad of de raadszaal, maar 

ook vanuit de concert- en theaterzalen van de stad, in de vertrouwelijkheid van 

herensociëteiten als Amicitia en op de soirees die zij in hun herenhuizen 

                                                             
312 De eerste, reeds met elkaar via huwelijk verbonden Van Wensens, Driesssens en Schmiers vestigden 
zich kort na 1800 in Leiden vanuit Duitsland. Leden van deze uitdijende en rond 1850 nogmaals vanuit 
Duitsland versterkte familiegroep waren actief als katoenfabrikant (J.I. van Wensen en de Driessens), als 
wolfabrikant (verschillende Van Wensens) en leerlooier/fabrikant (verschillende Schmiers).  
313 Zie als tijdgenoot en getuige P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. Deel 4. Eene Hollandsche 
stad in den nieuweren tijd (Den Haag 1918), 199-200. 
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organiseerden. Het gaat te ver hier een overzicht te geven van de ontwikkeling van 

het zich steeds verder ontplooiende verenigings- en culturele leven in de 

negentiende eeuw.314 Een korte schets van de betrokkenheid bij organisaties van 

meer sociale aard en voor belangenbehartiging is echter wel op z’n plaats, weer 

met een nadruk op de positie van de fabrikanten. Op de politiek-inhoudelijke 

ontwikkeling wordt in de volgende paragraaf verder ingegaan. 

In het algemeen moet men vaststellen dat in het begin van de negentiende 

eeuw in belangrijke genootschappen en andere fora vooral academici een hoofdrol 

speelden. Pas later nam de deelname van de fabrikanten daaraan toe. De 

dominantie van academici gold in ieder geval voor een vereniging als ’t Nut – van 

groot belang op het gebied van onderwijs en volksverheffing. De belangrijkste 

fabrikanten die daarbinnen een rol speelden, waren de verschillende Jannen van 

Heukelom. Bij de door ’t Nut geïnitieerde Leidsche Maatschappij van Weldadigheid 

ter voorkoming van verval tot Armoede (LMW) speelden de Leembruggens een rol 

van betekenis, later ook Jan van Heukelom (5) en Samuel Le Poole. Deze LMW 

moet men overigens niet verwarren met de landelijke Maatschappij van 

Weldadigheid, bekend van de veenkoloniën.315 

Fabrikanten – en vooral hun zonen – waren van meet af aan – eigenlijk al 

sedert de zeventiende eeuw – veel sterker vertegenwoordigd in de organisaties die 

verantwoordelijk waren voor de armenzorg: de diaconieën van de verschillende 

kerkgenootschappen. Zij hadden daarbinnen geen overheersende positie, maar 

andersom lijkt in de negentiende eeuw het diakenschap wel onderdeel van de 

voorbereiding op het ondernemerschap. Behalve andere leden van de stedelijke 

elite, troffen zij onder de diakenen ook vertegenwoordigers van de kleine burgerij. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw waren verschillende fabrikantenfamilies 

– onder meer de Van Heukeloms, Le Poole’s, Leembruggens en de Krantzen – 

betrokken bij tal van nieuwe initiatieven op sociaal en (volks)opvoedkundig gebied. 

Voor concrete sociale doelen als beter brood en arbeiderswoningbouw werd 

daarbij vooral in de jaren zestig en zeventig gekozen voor NV-constructies, waarbij 

verwezenlijking van het goede doel werd gecombineerd met een bescheiden 

winstverwachting. 

Voor de belangen van de nijverheid zelf was de NMN een belangrijke 

organisatie, al was het geen belangenbehartigingsorganisatie in strikte zin. Zij 

streefde er vooral naar de voortbrengselen van de wetenschap ten goede te laten 

komen aan de nijverheid. Desalniettemin trad zij ook regelmatig naar voren als 

pleitbezorger voor de nijverheid op andere terreinen, zoals de plek van de arbeid 

en zaken als invoerrechten. Tot ongeveer 1830 werd het Leidse Departement 

echter vooral bevolkt door hoogleraren, pas daarna werden er (opnieuw) meer 

                                                             
314 Zie B.M.A. de Vries, ‘Het sociaal-culturele leven: nut en vermaak’, De Vries, Van Maanen, Leiden dl 3, 
174-193 en C. Smit, ‘Tot nut en genoegen van geheel het beschaafd publiek, De Stadsgehoorzaal 1826-
1871’, Leids Jaarboekje 2011, 137-165. 
315 De LMW werd opgericht in 1817, een jaar voor de Maatschappij van Weldadigheid. De laatste kreeg 
een subcommissie in Leiden, wat ook indertijd wel tot verwarring leidde. Doelgroepen en activiteiten 
verschilden echter sterk en organisatorisch was er geen enkele relatie. Voor de LMW in de 19e eeuw: P. 
Westerbaan, Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid ter voorkoming 
van verval tot Armoede, Haar wording en werking (Leiden 1917). 
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fabrikanten lid. Tot het eind van de jaren zestig speelden deze echter nauwelijks 

een actieve rol, met uitzondering van de lakenfabrikanten B.F. Krantz en S.A. 

Meerburg, apotheker/zeepfabrikant N.J. Sanders en enige vermogende ververs.316 

De grote man was tussen 1830 en 1871 hoogleraar Van der Boon Mesch. 

Aangezien deze ook een voorman was van de Leidse conservatieven, hoeft het niet 

te verbazen dat de Leidse NMN huiverig stond tegenover vrijhandel en dat 

pleidooien voor protectie van de eigen nijverheid er een willig oor vonden. Pas in 

de tweede helft van de jaren zestig ging er een meer liberale wind waaien binnen 

het Leidse Departement. 

De conservatieve insteek van de Leidse NMN leidde er in 1854 toe dat 

een aantal Leidse ondernemers zich min of meer afsplitste, of beter: naast hun 

voortgezette lidmaatschap van de NMN een nieuwe organisatie opzette.317 Deze 

groep sloot zich aan bij de landelijke Vereeniging voor Fabrieks- en 

Handwerksnijverheid (VFHN). Binnen dit gezelschap voerden – naast 

architecten/aannemers – fabrikanten wel de boventoon, in de personen van de 

textielfabrikanten Jan van Heukelom (5), J.C. Zaalberg, C. Leembruggen en S.J. Le 

Poole318 en uitgever A.W. Sijthoff. In 1862 scheidde de Leidse VFHN zich af van de 

landelijke organisatie en twee jaar later hief zij zich helemaal op. Pas daarna werden 

meer fabrikanten actief in de NMN. Deze ontwikkelde zich vanaf de jaren zeventig 

steeds meer als spreekbuis voor, of beter: denktank van, de Leidse industrie, 

overigens onder voorzitterschap van HBS-directeur De Loos. Binnen de 

vernieuwde NMN speelden aan het eind van de 19e eeuw industriëlen uit andere, 

nieuwe bedrijfstakken een belangrijke rol.319 

In hoeverre landelijke organisaties van industriëlen naast de NMN en 

VFHN in Leiden een rol speelden, is niet duidelijk. Waarschijnlijk was hun inbreng 

nog niet van grote betekenis. Wel trad een Leidse ondernemer in de jaren zestig en 

zeventig op als bestuurslid en zelfs voorzitter van een landelijke organisatie. Het 

gaat hier om de spinfabrikant A.H. Eigeman die actief was in de Vereeniging van en 

voor Nederlandsche Industriëlen. Deze vereniging had een sterk protectionistische 

inslag.320 

De belangrijkste belangenbehartiger van de lokale ondernemers was 

eigenlijk de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland (verder KvK of 

Kamer).321 Oorspronkelijk in 1812 gedecreteerd door Napoleon Bonaparte, kwam 

dit adviescollege in 1816 in Leiden van de grond. Negen leden vertegenwoordigden 

de voornaamste industrieën. In de praktijk waren dat vooral textielfabrikanten. Met 

name de leden van de families Van Heukelom, Leembruggen, Zaalberg en Le Poole, 

                                                             
316 Voor een uitgebreidere analyse van leden en activisten rond 1860: C. Smit, ‘Actie of onderzoek?’, 80-
81. 
317 Dit en onderstaand is gebaseerd op het archief van de Leidse VFHN op het ELO. 
318 De vader van Samuel Le Poole. 
319 Bijvoorbeeld meelfabrikant De Koster, conservenfabrikanten Tieleman en Hoogstraaten, 
Grofsmederijdirecteur Van Ginkel, betonfabrikant P.A. Wernink en De Sturler, directeur van de Zoutkeet 
en de Leidsche Melkinrichting (en wethouder). 
320 Zie De Jonge, Industrialisatie, 331. Dat de textielfabrikanten in deze vereniging ontbraken, zoals De 
Jonge meent, is dan ook niet geheel correct. 
321 Onderstaande gebaseerd op Jacobs, Koningsveld, Een Kamer aan de Rijn, 13-115. 
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later ook de families Krantz en de familiegroep Van Wensen/Driessen, maakten 

lange tijd deel uit van het bestuur van de Kamer. Vanaf 1851 werden de 

bestuursleden gekozen, maar weinig ondernemers maakten van dat recht gebruik. 

Ondanks alle veranderingen in de stedelijke economie, bleven de textielfabrikanten 

domineren. In 1890 zaten er nog steeds vier textielfabrikanten in het negenkoppige 

bestuur, plus een wolhandelaar. 

De KvK moest primair de overheid inlichten en adviseren: zij was in 

strikte zin derhalve evenmin een belangenbehartiger als de NMN. In de eerste fase 

van de Leidse industrialisatie – tot ca. 1850 – verstrekte men onder meer adviezen 

over subsidies uit het Fonds voor Nationale Nijverheid. Opvallend is dat daarbij 

verschillende aanvragen voor subsidies aan stoomfabrikanten werden afgewezen. 

Dit moet echter niet gezien worden als verzet tegen modernisering: in het 

hoofdstuk over de eerste fase van de Leidse industrialisatie wordt daar kort op 

ingegaan. Verder hield de Kamer zich vaak bezig met kwesties als de wenselijkheid 

van invoerrechten. Hoewel de meeste fabrikanten daar toch wat genuanceerder 

over dachten, nam de KvK daarin vooral vanaf 1860 een liberaal 

vrijhandelsstandpunt in. De leiding van de Kamer was indertijd in handen van de Jan 

van Heukelom (5), daarbij geassisteerd door secretaris W.C.D. Olivier. 

Vanzelfsprekend bepleitte de Kamer afschaffing van de patentbelasting voor 

fabrikanten, maar dat gebeurde pas in 1893. Ook zette men zich in voor de 

spoorweg naar Woerden. De Kamer had echter minder oog voor het belang van 

waterwegen voor de nieuwe industrie en hield lang vast aan de doorvaart door de 

Leidse binnenstad. 

In de tweede helft van de eeuw ging er echter weinig van de Kamer uit, 

zeker wanneer het ging om de belangen van bedrijven buiten de textielindustrie. 

“Passief en afstandelijk”, “van een initiërend en stimulerend beleid van de Kamer 

was in deze tijd geen sprake,” oordeelde de Kamer in haar gedenkboek zelf over de 

jaren 1851 – 1891.322 

 

De middengroepen 

Onder de bovenlaag trof men de ‘kleine burgerij’, een gemêleerde groep van 

ambachtsbazen, winkeliers en andere kleine zelfstandigen, hoofdarbeiders als 

klerken en boekhouders en de onderofficieren van het garnizoen, ongeveer een 

kwart van de Leidse bevolking. De gewone onderwijzers kunnen eveneens het best 

tot deze groep worden gerekend. 

Wederom moet er voor gewaakt worden deze groep van ‘kleine luyden’ al 

te monolithisch en statisch te bekijken. Sommige ambachtsbazen en kleine 

zelfstandigen ontwikkelden zich tot aanzienlijke ondernemers met invloed; sommige 

boekhouders werden fabrieksdirecteur en zelfs fabrikant. Aan de andere kant 

konden veel middenstanders en kleine zelfstandigheden in slechte tijden het hoofd 

niet of nauwelijks boven water houden. Ze moesten dan hun bezittingen verpanden 

en soms zelf een beroep doen op de bedeling of een andere filantropische 

organisatie, waarbij men vooral moet denken aan de LMW, die zich in het bijzonder 

op deze groep richtte. Er waren kortom grote verschillen. Alleen al binnen de 

                                                             
322 Jacobs, Koningsveld, Een Kamer aan de Rijn, 74. 
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groeiende groep winkeliers en kleinere handelaren en neringdoenden, maakte het 

nogal uit of men opereerde vanuit de chique Breestraat (boekhandels, edelsmeden, 

meubel- en modezaken), de Haarlemmerstraat (meer het middensegment) of in de 

verschillende stegen in de volkswijken.323 

Had de kleine burgerij tot de laatste decennia van de negentiende eeuw 

over het algemeen formeel weinig in de melk te brokkelen, sommigen hadden wel 

de nodige invloed. Hoewel hij op de grens met de hogere burgerij balanceerde, kan 

Abraham Montagne daarvan als voorbeeld gelden.324 Hij was een telg uit een familie 

van vooral klerken en boekhouders, zelf in eerste instantie klerk ten stadhuize, 

maar trad tegelijkertijd op als kleine ondernemer. Actief op het gebied van het 

(vak)onderwijs,325 in de NMN en later de VFHN, manifesteerde hij zich als een van 

de belangrijkere opinion leaders in het Leiden van het midden van de negentiende 

eeuw, zeker in zijn tijd als hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad (1860-1867). 

Veel wat meer welvarender kleine neringdoenden waren bovendien actief in 

kerkelijke organisaties, oorspronkelijk vaak als diaken, met de groei van de zuilen 

ook op andere gebieden. 

In de loop van de negentiende eeuw nam de kleine burgerij steeds meer 

actief deel aan het sociale en culturele leven van de stad.326 Lieden met meer 

scholing of opleiding (zoals onderwijzers) en succesvolle middenstanders gingen 

hierin voorop. Onderwijzers organiseerden zich al langer in verenigingen en 

genootschappen, waarin het onderwijs zelf voorop stond. Daarmee speelden zij 

ook een rol in de discussie over onderwijs en opvoeding in de tweede helft van de 

negentiende eeuw. Een voorbeeld daarvan is schoolhoofd H.C. van der Heijde.  

In de laatste decennia van die eeuw ontstonden ook verschillende 

belangenorganisaties van middenstanders en zelfstandigen.327 In 1901 probeerde 

men de belangenbehartiging van deze kleine ondernemers te bundelen via Leidens 

Belang, onder leiding van breifabrikant W. Pera. De belangentegenstellingen binnen 

de groep bleken echter te groot en het verzuilingsstreven - vooral vanuit 

katholieke hoek – bleek te sterk, zodat dit initiatief al snel strandde.328 

De kleine burgerij won door de uitbreiding van de het kiesrecht aan 

politieke invloed. Aan het eind van de eeuw verschenen de eerste 

vertegenwoordigers van deze groep in de gemeenteraad. Soms ging dat overigens 

                                                             
323 Voor de Leidse middenstand en het kleinbedrijf: I. Pot-Noordman, ‘Winkelen in Leiden rond 1900’, 
Th. de Nijs, ‘De Leidse middenstand in de 20e eeuw’, en W. van der Greft, C. Smit, ‘Van Leidens Belang 
tot bv.leiden.nl. Honderd jaar middenstandsorganisaties in Leiden’, in: C. Smit (ed.), Van middenstander 
tot ondernemer. Honderd jaar midden- en kleinbedrijf in Leiden (Leiden 2005), resp. 11-20,  21-40 en 65-
106. 
324 Montagne trouwde wel met een Hoogeboom en was dus indirect verbonden met de familie Lezwijn. 
Hij was zeker niet onbemiddeld. Voor veel informatie over Montagne ben ik de dank verschuldigd aan 
Herman Amptmeijer, die een biografische schets over deze intrigerende persoon voorbereidt voor het 
Leids Jaarboekje. 
325 Hij was zeer lang voorzitter van Mathesis Scientiarum Genetrix (MSG, zie hoofdstuk 4 en 8), de 
belangrijkste Leidse vakopleiding.  
326 Zie ook Smit, ‘Tot nut en genoegen.’ 
327 Zie Van der Greft, Smit, ‘Van Leidens Belang tot bv.leiden.nl’, 65-68. 
328 Van der Greft, Smit, ‘Van Leidens Belang tot bv.leiden.nl’, 68-75. Katholieken waren relatief sterk 
vertegenwoordigd binnen de Leidse middenstand. 
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via middenstands-‘protestpartijen’ die zich richtten tegen verscherping van het 

drankvergunningenbeleid en tegen winkelsluiting. De meeste middenstanders en 

andere leden van de kleine burgerij vonden echter hun weg naar de raad via de 

uiteenlopende politieke stromingen van dat moment. De katholieke voorman P.J.M. 

Aalberse, een banketbakkerszoon, in 1901 wethouder van Leiden en in 1918 

minister van Arbeid, is een treffend voorbeeld van de politieke emancipatie van de 

Leidse kleine burgerij.  

Toch is dit niet voldoende om hen dan tot de Leidse elite te rekenen. 

Middenstanders, ambachtsbazen, onderwijzers en kantooremployees bliezen hun 

partij wel mee, maar stonden merendeels buiten het wereldje van sociëteiten en 

genootschappen, waarbinnen de echte notabelen elkaar ontmoetten en waar veel 

zaken op meer informele manier geregeld werden. 

 

De volks- of arbeidersklasse 

Ongeveer twee derde van de Leidse bevolking bestond uit leden van wat als de 

volksklasse aangeduid kan worden, overwegend handwerkslieden, arbeiders en 

knechten die in de eerste plaats leefden van loonarbeid. Arbeidersklasse is een 

betere aanduiding van deze groep, al voelde niet iedereen zich ‘arbeider’ en was 

loonarbeid niet altijd de enige basis voor het inkomen. 

Deze bevolkingsgroep was, zoals hiervoor al naar voren kwam, sterk 

geproletariseerd en leefde doorgaans onder beroerde omstandigheden. De 

werkloosheid was structureel groot. Ook hier kunnen we echter niet iedereen 

over een kam scheren. Voor de elite en de kleine burgerij was het dan wel tot op 

zeer grote hoogte één massa van armen (onvermogenden) en iets minder armen 

(minvermogenden), binnen de arbeidersklasse zelf was men zich zeer bewust van 

verschillen in status, inkomen, scholing en bestaanszekerheid. In grote lijnen kan 

men drie lagen onderscheiden.329 

In de eerste plaats was er een groep geschoolde arbeiders, kleine 

beambten, vak- en handwerkslieden, inclusief de meesterknechts in de bedrijven. 

Tot deze laag of ‘stand’ is ook de groeiende groep van ondersteunend personeel 

aan de universiteit te rekenen. 

Vaak verdienden zij meer dan ‘gewone’ arbeiders en hadden zij meer 

zekerheid met betrekking tot hun werk. Dat is overigens geen wet van Meden en 

Perzen. Sommige vaklieden, bijvoorbeeld typografen, verdienden niet of nauwelijks 

meer dan fabrieksarbeiders en zij waren volledig afhankelijk van de grillen van hun 

patroons. Aan het meer geschoolde of ambachtelijke karakter van hun werk en het 

feit dat zij vaak (iets) meer of beter onderwijs genoten hadden, ontleenden zij 

echter toch een zekere status, die hen in ieder geval psychologisch onderscheidde 

van de fabrieksarbeiders. Bij sommige handwerkslieden – kleermakers, 

timmerlieden – was het onderscheid met kleine zelfstandigen niet altijd helder. Zij 

wisselden naar omstandigheden tussen loon- en (meer) zelfstandige arbeid. Voor 

                                                             
329 Deze paragraaf is feitelijk een samenvatting van veel publicaties over de Leidse arbeidersklasse in de 
negentiende eeuw, met name in het Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken. Zie daarnaast vooral ook Moes, ‘Sociale verhoudingen’, 95-106 en H. Kramers, J. Slangen, M. 
Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 1890-1980 (Leiden 1982), 5-18. 
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hen geldt net zo zeer dat hun financiële situatie weliswaar doorgaans op z’n 

gunstigst marginaal te noemen was, maar dat zij door hun vakbekwaamheid vaak 

toch als een ‘betere’ stand gezien werden. 

Een lagere status had een tweede, veel grotere groep, namelijk die van de 

ongeschoolde, hoogstens geoefende loonarbeiders. De zogeheten fabriekers – 

ongeschoolde fabrieksarbeid(st)ers in vooral de textielnijverheid – vormden 

daarbinnen een groep die door velen weer als een aparte ‘stand’ werd gezien. Niet 

alleen was het inkomen van de ongeschoolde arbeiders lager, zij waren überhaupt 

minder zeker van werk en inkomen dan de meer geschoolde. Regelmatig moest 

men een beroep doen op de bedeling of andere vormen van liefdadigheid. 

Sociaal gezien weer lager geplaatst, waren de mensen die in een nog 

onzekerder en armzaliger situatie verkeerden, meest mensen die door ziekte, 

handicap, leeftijd of andere omstandigheden niet of nauwelijks aan baantjes konden 

komen, en eventueel losse loonarbeid combineerden met bedeling, bedelen, kleine 

handeltjes, of zelfs kleine criminaliteit. Deze laag is overigens niet heel scherp te 

onderscheiden van die van de ongeschoolde arbeiders. Het waren vaak de 

omstandigheden die bepaalden hoe men in leven kon blijven en tot welke ‘stand’ 

men vervolgens gerekend moest worden, of men zichzelf kon rekenen. 

 

In de hoofdstukken over industrialisatie en over onderwijs, zal verder ingegaan 

worden op de ontwikkeling van geschoolde en ongeschoolde arbeid. Vooral in het 

hoofdstuk over de arbeidershuishoudens komt de ontwikkeling van  welvaart en 

welzijn van deze gemêleerde volks- of arbeidersklasse aan de orde, inclusief de 

verschillende overlevingsstrategieën die men toepaste en de rol die de kinderen 

daarbij speelden. 

 

Arbeidersorganisaties330 

De directe invloed van de arbeidersklasse op het reilen en zeilen van de Leidse 

samenleving was lang uitermate beperkt. Voor de Leidse elite en een groot deel van 

de middengroepen vormde zij – zeker in het begin van de negentiende eeuw – één, 

bijna amorfe massa, waar voortdurend een zekere dreiging van uitging, al was van 

een neiging tot opstandigheid tot het eind van de eeuw feitelijk geen sprake. Ze was 

het object van filantropie, sociale controle en volksopvoeding vanuit de gegoede 

burgerij en de hogere middenklasse. Bij die volksopvoeding zou men zich overigens 

heel lang richten op de bovenste laag van de arbeidersklasse, de groep waar de elite 

zowel maatschappelijk als economisch meer waarde aan hechtte. Aan de hand van 

’t Nut zouden deze ‘nijvere’ en ‘eerzame werklieden’ in de jaren zestig de zalen 

betreden waarin tot dan de grote en kleine burgerij van cultuur, ontspanning en 

wetenschap hadden genoten. Dit tot ontsteltenis van de meest behoudende leden 

                                                             
330 Zie Smit, ‘Leiden op stoom’, 77-81. Voor de ontwikkelingen aan het eind van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw, zie ook: J. Slangen, ‘Enkele aspecten van de strijd om de verzuiling van de 
Leidse arbeidersklasse (1880-1919), Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken 1993, 46-79. Voor de geschiedenis van de socialistische vakbeweging: D. Wortel. M. 
Kranenburg, 80 jaar vakbeweging in Leiden (de geschiedenis van de Leidse Bestuurdersbond en het 
N.V.V. in Leiden) (Leiden 1980). 
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van de elite, die het niet wenselijk vonden “ons lokaal” (de Stadsgehoorzaal) “af te 

staan aan het volk,” zoals raadslid Du Rieu het uitdrukte.331 

Binnen de arbeidersklasse bestonden van oudsher wel enige organisaties 

voor wederzijdse ondersteuning bij ziekte en andere calamiteiten of voor de 

gezelligheid. Dat betrof uitsluitend vakarbeiders. Vaak stonden zij daarbij min of 

meer onder toezicht van de patroons. De drukkerspatroons reageerden ook als 

gebeten, toen ‘hun’ vereniging – Laurens Jansz. Coster –  het waagde over 

arbeidsvoorwaarden te beginnen. Sijthoff stelde in 1872 zijn gezellen voor de keus: 

het lidmaatschap opzeggen of op straat komen te staan.332 Eerder, in 1867, had hij al 

eens alle leden van een ‘echte’ vakbond, de Algemene Nederlandsche 

Typographenbond, ontslagen. In 1894 deed drukker IJdo hetzelfde.333 

Het is niet duidelijk of het door dergelijke tegenkanting of door een 

zekere berusting en passiviteit kwam, maar echte belangenorganisaties zoals 

vakbonden kregen in Leiden betrekkelijk laat voet aan de grond. Pas begin jaren 

tachtig verschenen de eerste contouren van een Leidse vakbeweging, in de vorm 

van het liberale ANWV, het protestants-christelijke Patrimonium en de katholieke 

St. Josephsgezellenvereeniging. De laatste twee stonden nog wel onder controle 

van respectievelijk patroons – onder andere in de persoon van de eerder 

genoemde Pera – en de katholieke geestelijkheid. De aanzet in 1886 tot een Leidse 

sociaaldemocratische vakbeweging rond typografen en metaalarbeiders, mislukte 

echter. Dat in 1890 de parlementaire Enquêtecommissie naar Arbeidstoestanden 

ook in Leiden verhoren afnam, lijkt de oprichting van vakorganisaties (waaronder 

ook socialistisch georiënteerde) te hebben gestimuleerd. Vanaf 1900 kreeg de 

vakbeweging pas goed voet aan de grond in Leiden, compleet met socialistische 

(NAS en NVV), katholieke en christelijke vleugels (waarbij CNV-bonden 

Patrimonium overvleugelden). Het ANWV verdween. De activisten ervan lijken 

vooral bij de socialisten aansluiting te hebben gevonden. 

De verschillende vakorganisaties gingen zoals bijna overal vooral uit van de 

geschoolde arbeiders en handwerkslieden. Het waren ook uitsluitend mannen. 

Gewone fabrieksarbeiders – waaronder veel vrouwen en kinderen – waren zelden 

georganiseerd. In tegenstelling tot hun georganiseerde geschoolde collega’s 

kwamen zij echter wel al vóór 1900 een aantal maal in actie, waarbij twee grote 

spontane stakingen in de Leidse katoenfabriek – in 1882 en 1895 – ook ver buiten 

Leiden de aandacht trokken.334 De familie Driessen toonde zich daarbij weinig 

aanspreekbaar, ook niet voor bemiddelaars uit de gegoede burgerij. In het eerste 

                                                             
331 Zie Smit, ‘Tot nut en genoegen’, 156-157. 
332 F.A.J. Zonneveld, Onderzoeksverslag: Leidse arbeiders, arbeidsverhoudingen, arbeidersbeweging en 
verzet van arbeiders van 1750 tot 1980 (Leiden 1992), 13. 
333 Zie Th.P.F. Wortel, ‘De memoires van Hendrik Neuteboom’, Leids Jaarboekje 1983, 167-200, 169; B. 
Dongelmans, ‘Uitzuigers, onderkruipers en teringlijders. Arbeidsomstandigheden in Leidse drukkerijen, 
1850-1925’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2009, 87-107, 
88-90, 96-98. 
334 Bij enige acties van sigarenmakers en een van de stakingen bij de katoenfabriek lijken wel 
vakbondsactivisten betrokken. Voor de stakingen bij de katoenfabriek: J.C. Visser, ‘De strijd tussen 
werkgevers en arbeiders bij de firma De Heijder (katoendrukkerij en –weverij) te Leiden in 1882’, 
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 21 (1966/1967), 1-35; H.P.M. 
Goddijn, ‘De weversstakingen van 1895 in de Leidse Katoenfabriek’, Leids Jaarboekje 1964, 71-92. 
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decennium van de twintigste eeuw nam zowel het aantal arbeidsconflicten als de 

betrokkenheid van de vakbeweging daarbij sterk toe, vooral in de bouw en in de 

metaal, waar enige harde en langdurige stakingen plaatsvonden, zoals de 

timmerliedenstaking van 1906. De weinige stakingen in de textiel waren nog steeds 

spontane acties zonder directe bemoeienis van een of andere bond.335 

Naast vakorganisaties ontstonden aan het eind van de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw meer arbeiderszelforganisaties. De belangrijkste 

waren een bouwvereniging –  Eigen Haard, in 1891 opgericht vanuit het ANWV en 

ondersteund door de progressief liberale hoogleraren Drucker en Greven – en 

enige gebruikerscoöperaties: de liberale Eigen Hulp (vooral voor 

overheidsdienaren, 1888), de christelijke Ons Doel (kort voor 1900) en de 

socialistische Vooruit (1901). Vanaf 1912 volgden arbeiderswoningbouw-

verenigingen van verschillende signatuur. Ook hier vormden mannelijke geschoolde 

arbeiders, handwerkslieden en kleine beambten, kortom de bovenlaag van de 

arbeidersklasse, de kern van de initiatieven. De actieve en passieve betrokkenheid 

van de minder geschoolde en minder betaalde arbeiders en de armen was gering. 

Aan het eind van de negentiende eeuw kregen door de uitbreiding van het 

kiesrecht ook groepen uit de bovenste laag van de arbeidersklasse meer politieke 

invloed. De Leidse ANWV-voorman Kouw schopte het zelfs tot kamerlid. Het zou 

echter tot 1918 duren – de eerste verkiezingen na de invoering van het Algemeen 

Kiesrecht – eer de eerste arbeiders (en met hen arbeidersvrouwen) zitting konden 

nemen in de Leidse raad. Zij kwamen overigens niet alleen binnen via de 

sociaaldemocratische SDAP: ook de ARP zette enige (christelijke) 

vakbondsactivisten op het Leidse Pluche. 

 

3.2.2 ONZALIGE PARTIJSCHAPPEN: POLITIEK EN BESTUUR
336 

 

Een knokpartij tussen een wethouder en een kerkbestuurder – een hoogleraar 

nota bene – zette begin 1848 de toon voor de politieke partijvorming in de jaren 

daarna: het kwam nooit meer goed tussen de liberalen en de conservatieve 

voorman Van der Boon Mesch en zijn kompanen. Ruim twintig jaar waren in Leiden 

persoonlijke rancunes nauwelijks te onderscheiden van politiek-inhoudelijke 

partijschappen door de letterlijk uit de hand gelopen strijd tussen het stadsbestuur 

en de hervormde gemeente over de zeggenschap over de stedelijke armenzorg, de 

zogeheten Huiszittenhuiskwestie.337 De Leidse elite was geen eenheid, zeker 

politiek niet. Sommigen konden het bloed van anderen wel drinken, iets wat zelfs 

doorklinkt in de discussies over kinderarbeid, onderwijs en verwante zaken rond 

                                                             
335 Een overzicht is te vinden in Zonneveld, Onderzoeksverslag. Een uitgebreide beschrijving van diverse 
arbeidersacties: P.A.J. Otgaar en J.F.J.G. van Schaik, ‘Sociale onrust in Leiden’, in twee delen, 1870-1895 
en 1895-1906 in Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1997, 45-75 
resp. idem 1999, 63-97. 
336 Onderstaande is grotendeels gebaseerd op H. Amptmeijer, C. Smit, ‘Onzalige partijschappen: bestuur 
en politiek’, De Vries, Van Maanen (eds.), Leiden dl 3, 110-135. 
337 Voor de meest recente reconstructie en analyse van dit conflict: H. Amptmeijer, ‘Leidse regenten met 
elkaar op de vuist. Strijd over de armenzorg in Leiden in 1848’, Jaarboek der sociale en economische 
geschiedenis van Leiden en omstreken 2011, 61-96. 
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1860. Onzalig waren de partijschappen die de elite verdeelden, die ooit in 

schijnbare eensgezindheid de stad bestierde.  

 Terloops kwam hierboven al de Leidse politiek ter sprake, met 

conservatieven, liberalen, antirevolutionairen, katholieken en socialisten, en een 

groeiende betrokkenheid van de verschillende sociale groepen in de samenleving. 

Aangezien het debat over kinderarbeid en arbeidswetgeving ook een politiek-

ideologisch debat was (en is), net als verwante onderwerpen als sociale politiek en 

onderwijs politiek zijn, wordt daar wat langer bij stilgestaan. Juist de periode waarin 

het debat over kinderarbeid in Leiden tot een hoogtepunt kwam, was ook een tijd 

waarin politieke stromingen zich vormden. Politiek is daarbij niet los te zien van 

godsdienst. De Huiszittenhuiskwestie illustreert dat al. 

 

Fabrikantenfamilies en het stadsbestuur 

Aan het eind van de achttiende eeuw was Leiden veranderd van een sterk 

Oranjegezinde stad in een centrum van burgerlijk-revolutionaire agitatie. De 

Patriottenbeweging was er zeer sterk en in 1795 hadden de Leidse burgers de 

Bataafsche Vrijheid al uitgeroepen voordat de Franse troepen de stad hadden 

genaderd. De revolutionaire opwinding en hoop zouden uiteindelijk omslaan in 

teleurstelling, maar intussen was het stadsbestuur wel opengebroken voor 

personen en families die vroeger buiten de macht gehouden waren. De Restauratie 

na het vertrek van de Fransen en de vestiging van het koninkrijk bracht geen 

bijltjesdag met zich mee. Sommige oude regentengeslachten herkregen hun plaats, 

maar de nieuwelingen verdwenen niet, integendeel. Samen vormden zij de nieuwe 

politieke elite. Het lidmaatschap van de raad werd weer iets dat vaak van vader op 

zoon overging. Pas na de democratische hervormingen van 1848 (Grondwet) en 

1851 (Gemeentewet) zou daar langzaam maar zeker verandering in optreden, maar 

enkele geslachten zouden tot het begin van de twintigste eeuw steeds weer 

bestuurders leveren. 

Daarbij hoorden ook de twee geslachten van textielfabrikanten, die al 

eerder werden geïntroduceerd: de families Le Poole en Van Heukelom. Er was wel 

een duidelijk verschil tussen beide families. De Van Heukeloms waren allemaal 

liberaal, waarschijnlijk zelfs al voordat het liberalisme zich als politieke stroming 

manifesteerde. De familie koesterde namelijk haar Patriottisch verleden en 

verstevigde de banden met gelijkgezinde families die eveneens hun in de Bataafs-

Franse Tijd verworven positie hadden behouden, met name de radicale tak van de 

familie Luzac en de familie Siegenbeek.338 Deze familiegroep vormde de 

‘autochtoon’-Leidse kern van het opkomende liberalisme in de Sleutelstad. L.C. 

Luzac was daarvan de meest bekende vertegenwoordiger. Hij speelde ook landelijk 

een vooraanstaande rol: hij was een van de negen Kamerleden die in 1844 een 

grondwetsherziening vroegen (de Negenmannen) en werd in 1848 minister, 

overigens tot ergernis van zijn vroegere bondgenoot Thorbecke. 

                                                             
338 Voor de continuïteit tussen de Patriottenbeweging en haar opvattingen en het latere liberalisme, zie 
ook S. Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat 
(Amsterdam 1992). 



112 

 

De familie Le Poole had daarentegen geen eenduidig politiek gezicht. 

Terwijl vader S.J. Le Poole, als hij al een duidelijke politieke visie had, in de 

conservatieve stroming te plaatsen was, vertegenwoordigde zijn zoon Samuel Le 

Poole de protestantschristelijke antirevolutionaire stroming en was diens broer 

L.G. Le Poole weer als liberaal raadslid actief. Continuïteit in de familie betekende 

nog niet politieke continuïteit. 

Kwam er na 1851 meer doorstroming binnen de gemeenteraad, dat 

betekende niet dat een dergelijke familiecontinuïteit ophield of zich beperkte tot de 

oudere geslachten. Juist enige families van Leidse industriëlen leverden in de tweede 

helft van de eeuw meerdere raadsleden. De belangrijkste daarvan waren de families 

Krantz (textiel), Tieleman (zeep, conserven), Van Hoeken (houtzagers) en Van 

Wensen/Driessen (katoen).339 De laatste was in zoverre bijzonder dat twee ervan, 

J.I. van Wensen en zijn naaste verwant P.L.C. (Louis) Driessen zo’n twintig jaar 

samen in de raad zaten, terwijl de laatste zelfs bijna vijftig jaar raadslid bleef, van 

1855 – direct na zijn aankomst uit Duitsland – tot in 1903.340 Zijn zoon F.H.A. 

(Felix) Driessen had echter, ondanks zijn uitgesproken ideeën een afkeer van ‘de 

politiek:’341 lang niet alle fabrikanten waren politiek actief. De familie Leembruggen – 

goed voor verschillende raadsleden vóór 1860 - plaatste zichzelf daarbuiten toen 

C.J. Leembruggen een Italiaanse adellijke titel verwierf.342 Naast deze oude en 

nieuwe families maakten na 1851 tal van andere Leidse fabrikanten en directeuren 

hun opwachting in de raad. 

Ondanks nieuwe familietradities nam de doorstroming wel degelijk toe. 

Tekenend moge zijn dat in 1900 van de 28 Leidse raadsleden er slechts vijf in 

Leiden geboren waren en twee in respectievelijk Oegstgeest en Voorschoten. Het 

Leidse stadsbestuur was geen zaak meer van een beperkt aantal notabele Leidse 

families aangevuld met een aantal hoogleraren. Tegelijkertijd was het bestuur van 

een bijna persoonlijke verantwoordelijkheid van families uit de gegoede burgerij tot 

een openbare zaak geworden, waarbinnen verschillen in politiek-ideologische 

standpunten, verwoord door politieke partijen, van betekenis waren. 

 

De opkomst van politieke groeperingen 

Bij families als Van Heukelom, Luzac en Siegenbeek mag dan wel een rechtstreekse 

lijn hebben bestaan van de Patriottenbeweging naar het liberalisme, van een 

politieke discussie was lange tijd geen sprake, al profileerde L.C. Luzac zich al vanaf 

1830 in de Tweede Kamer als hervormingsgezind politicus. In 1839 zorgden twee 

schandalen voor de eerste barsten in de spiegel van ogenschijnlijke eenheid. Eerst 

bleek dat door fraude een gigantisch tekort was ontstaan binnen de stedelijke 

financiën. Enerzijds leidde dit tot – overigens slechts tijdelijk acute – geldzorgen, 

anderzijds versterkte het de roep om openbaarheid van bestuur. De stof was nog 

niet neergedaald, toen de liberale Arnhemsche Courant openbaarde dat postmeester 

en raadslid Kluit – een behoudend man – brieven liet openen, waarschijnlijk van 

                                                             
339 Ook de familie Zaalberg leverde twee raadsleden, maar een daarvan was arts. 
340 Zie Fel. Driessen, ‘Peter Ludwig Carl Driessen’, Leidsch Jaarboekje 1906, 3-27. 
341 Zie L. A. Driessen, ‘F.H.A. Driessen’, Leidsch Jaarboekje 1937, LXXXII-LXXXIX. 
342 Zie H. Amptmeijer, D.J. Noordam, ‘Een geadelde textielbaron in Leiden. Cornelis Johannes 
Leembruggen (1838-1905) II’, Leids Jaarboekje 2006, 131-147. 
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De Huiszittenhuiskwestie in de studentenalmanak van 1849 (ELO) 

liberalen. Het draaide uit op een proces, dat eigenlijk over persvrijheid ging en dat 

door de Arnhemse krant werd gewonnen. Wellicht was de nog jonge W.C.D. 

Olivier, later hoofredacteur van deze krant, hier al bij betrokken.343 Mede door 

deze schandalen en gevoed door meer landelijke ontwikkelingen, groeide de 

aanhang van het liberalisme in de jaren veertig, in ieder geval in de raad, met Luzac 

en Thorbecke als belangrijke woordvoerders. 

De Huiszittenhuiskwestie fungeerde als brandpunt bij het ontstaan van de 

eerste uitgesproken politieke constellaties in de stad. Al jaren hadden stadsbestuur 

en hervormde kerk onenigheid over het vermogen, de financiering en het beleid 

van de armenzorg, die deze via het Huiszittenhuis samen verzorgden – andere 

kerkgenootschappen hadden overigens hun eigen diaconieën. Op de achtergrond 

speelde de mening van Thorbecke en andere liberalen dat de armenzorg eigenlijk 

bij de burgerlijke overheid thuishoorde. Het slepende conflict kwam in 1848 tot 

een hoogtepunt, toen het in meerderheid liberaal gezinde stadsbestuur besloot 

door de stad benoemde regenten te installeren als armbestuurder, terwijl de 

kerkbestuurders dat probeerden te verhinderen. Het resultaat was de eerder 

genoemde vechtpartij, waarbij hoogleraar, raadslid en kerkbestuurder Van der 

Boon Mesch klappen kreeg en waarbij behalve de hoogleraar ook dekenfabrikant en 

diaken J. Zuurdeeg door de politie verwijderd werd. 
Door deze kwestie verscherpten de tegenstellingen en kregen ze 

persoonlijke trekjes. Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 1848 – Thorbecke’s 

triomf op landelijk niveau – was de eerste groepsvorming zichtbaar via 

kiezersvergaderingen van liberalen en conservatieven. In 1853, tijdens de formeel 

                                                             
343 G.J. Hooykaas, ‘Het Leidse postkantoor in opspraak’, Leids Jaarboekje 1989, 123-129, 125-126. 
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antikatholieke maar eigenlijk antiliberale Aprilbeweging, werden dat de 

kiesverenigingen Grondwet en Koning (liberaal) en Vaderland en Oranje 

(conservatief). 

Jan van Heukelom (5), een oomzegger van L.C. Luzac, speelde binnen 

Grondwet en Koning een belangrijke rol, afwisselend als voorzitter of secretaris. 

Andere belangrijke fabrikanten die van meet af aan tot het liberale kamp hoorden, 

waren in de eerste plaats de katholieke J.I. van Wensen en Louis Driessen. Zij 

zouden het liberalisme ook altijd trouw blijven. Tot deze zogenaamde Thorbecke-

katholieken kan ook metaalfabrikant Schretlen worden gerekend. Daarnaast 

opereerden ook de Leembruggens binnen de liberale politieke sfeer. Daar voegden 

zich later meer fabrikanten bij, maar dat gebeurde vooral na verschuivingen die in 

de jaren zestig optraden. Verder profileerden vooral hoogleraren zich als liberaal. 

Binnen de conservatieve groep was professor Van der Boon Mesch een 

belangrijk man. Vaderland en Oranje was qua opvattingen geen homogene groep, 

eerder een amalgaam van uiteenlopende personen die niets van Thorbecke en zijn 

liberalisme wilden weten en waarvan velen een zekere heimwee naar koning 

Willem I koesterden. Hun representanten waren vooral hoogleraren en andere 

academici. 

 Reeds in 1856 splitste zich een groep van Vaderland en Oranje af, omdat 

zij meer christelijk geïnspireerde politiek wilden bedrijven langs de lijnen die Groen 

van Prinsterer in 1839 had uitgezet. Met hun kiesvereniging Nederland en Oranje 

kreeg de antirevolutionaire beweging voor het eerst vorm in Leiden. Bankier A. 

Librecht Lezwijn was een van de mensen die de ommezwaai maakten. De 

dekenfabrikant J. Scheltema, zeepfabrikant A. Tieleman – een leidend figuur in de 

orthodox-protestantse Afscheiding – en fabrikantenzoon Samuel Le Poole waren 

de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming in de jaren zestig. Zij 

profileerden zich vooral op het gebied van het onderwijs, voor bijzonder en tegen 

openbaar onderwijs: de Schoolstrijd was begonnen. Spinfabrikant A.H. Eigeman 

steunde hen in de raad, al is niet geheel duidelijk of hij als conservatief of 

antirevolutionair moet worden beschouwd. De Leidse antirevolutionairen waren 

nog geen partij van de ‘kleine luyden.’ Mensen als Scheltema en Le Poole 

vertegenwoordigden vooral de meer aristocratische stroming binnen de beweging, 

die in 1894 als Christelijke Historische Unie apart verder zou gaan.344 

Dit alles wil niet zeggen dat meer orthodoxe protestanten zich 

oorspronkelijk per definitie conservatief of antirevolutionair toonden. Een 

aanzienlijk groep, waaronder Abraham Montagne, zag de liberalen als bondgenoot 

tegen een “krachtigen, traditionelen geest van uitsluiting,” waar ook de liberalen, 

katholieken en joden mee geconfronteerd werden.345 

Door een conflict binnen de Hervormde gemeente kristalliseerden de 

verhoudingen zich verder uit. Vrijzinnige en orthodoxe protestanten binnen het 

                                                             
344 Voor Le Poole’s positie in de ARP: H. Amptmeijer, ‘Donner vs. Le Poole. Twee Leidse raadsleden en 
het Kamerlidmaatschap’, Leids Jaarboekje 2012, 96-125. De CH-kiesvereniging van 1894 kreeg overigens 
weer de naam Vaderland en Oranje. 
345 Zie bijv. LD, 21 juni 1862 over het “bondgenootschap” van “liberalen, orthodoxen en catholieken.” In 
LD, 2 december 1861, keerde Montagne zich tegen de anti-joodsheid (lees: antisemitisme) van de 
conservatieve protestanten, hun “antipapisme” en hun “orthodoxophobie.”  
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kerkgenootschap kwamen vanaf 1861 steeds scherper tegenover elkaar te staan. 

Diaken Herman Zaalberg – een telg uit de bekende fabrikantenfamilie en een 

belangrijk persoon in de discussie over kinderarbeid – was een van de belangrijkste 

vertegenwoordigers van de eerste partij, Scheltema van de tweede. De orthodoxe 

partij beslechtte het geschil uiteindelijk in 1866 definitief in haar voordeel. De rol 

van de vrijzinnige Zaalberg in het Leidse was door het conflict echter al in 1863 

uitgespeeld. De belangrijkste slachtoffers bleken op langere termijn echter de 

conservatieve en liberale kiesverenigingen. Orthodoxen richtten zich steeds meer 

op de antirevolutionairen, terwijl vrijzinnigen in politiek liberale richting schoven. 

Belangrijke voorbeelden van het laatste waren de lakenfabrikanten B.F. Krantz en 

S.A. Meerburg. Traden zij in 1860 nog in het krijt voor de conservatieven, in 1866 

presenteerden zij een nieuwe liberale kiesvereniging, Algemeen Belang. Deze 

minder principiële, meer pragmatische liberale groepering streefde Grondwet en 

Koning al snel voorbij. Drie jaar later ging deze op in Algemeen Belang. De 

conservatieve kiesvereniging overleefde niet veel langer: in 1873 werd Vaderland en 

Oranje opgeheven. 

 

De verdere ontwikkeling van de politieke partijen 

Van een aparte Rooms Katholieke politieke stroming was in die tijd nog geen 

sprake. De belangrijkste katholieke burgers waren lang steunpilaren van het 

liberalisme. Vanuit de conservatieve en antirevolutionaire beweging probeerde men 

– in weerwil van alle antipapistische retoriek – in de jaren zestig en zeventig wel 

een klerikale, antiliberale kandidaat naar voren te schuiven, de apotheker en 

zeepfabrikant N.J. Sanders, maar deze pogingen mislukten.346 Pas na de verruiming 

van het kiesrecht, rond 1890, verscheen de eerste klerikale katholiek in de raad. 

Profiteerde de katholieke politiek van meer stemgerechtigden onder de 

kleine burgerij, de antirevolutionairen deden dat net zozeer. De fractie groeide en 

werd minder elitair. Fabrikanten telden zij nog wel in de gelederen – Pera, 

zilverfabrikant A.E. van Kempen, houtzager A.J. van Hoeken – maar zij waren 

minder gezichtsbepalend, met uitzondering van Pera, de breifabrikant die eerder al 

verscheen als voorman van Leidens Belang en Patrimonium. Opvallend is overigens 

dat leden van enige fabrikantenfamilies die ooit belangrijk waren binnen de 

antirevolutionaire beweging, aan het eind van de eeuw in liberale sfeer actief 

werden, ook wanneer zij nog actief waren in protestants-christelijke 

maatschappelijke organisaties, zoals Tieleman, (Verheij) Van Wijk en Le Poole. 

Binnen de katholieke stroming waren indertijd sowieso nauwelijks fabrikanten 

actief. Wanneer aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw belangrijke fabrikanten politiek actief werden, dan deden zij dat, enige 

antirevolutionairen daargelaten, vooral in liberaal verband. 

De liberalen vormden doorgaans de grootste groepering in de Leidse 

raad.347 Eigenlijk hadden ze het alleen moeilijk in de jaren direct na de 

Aprilbeweging. Pas na 1900 kon men niet altijd meer om de confessionele groepen 

                                                             
346 Zie voor de band tussen Sanders en Van der Boon Mesch, Smit, Ondernemers en geleerden, 111-121. 
347 We gaan er even aan voorbij dat vóór ca. 1870 niet alle raadsleden bij een politieke stroming wilden 
horen en er evenmin makkelijk toe gerekend konden worden.  
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heen en verschenen eerst katholieke (Aalberse), later ook antirevolutionaire 

wethouders (Pera). 

De liberalen vormden echter geen eenheid. Vanaf ongeveer 1880 raakten 

zij verdeeld in drie stromingen: een orthodox-liberale, een pragmatisch-

conservatieve en een sociaal-progressieve. In de jaren negentig mondde dit uit in 

een aantal verschillende liberale kiesverenigingen. De onderlinge verhoudingen 

waren bij tijd en wijle uitgesproken slecht.348 De belangrijkste meningsverschillen 

betroffen de rol en taak van de overheid en onderwerpen op het gebied van sociale 

emancipatie en kiesrecht. 

De orthodox-liberalen waren de mannen van de nachtwakerstaat en de 

kleine overheid, die vooral alles aan het particulier initiatief over moest laten. 

Overigens dachten de antirevolutionairen daar niet anders over. De afschaffing van 

allerlei regels en uitbesteding van al het werk voor de gemeente aan het 

bedrijfsleven konden ook op hun steun rekenen. Dit gebeurde in de jaren zestig 

dan ook op grote schaal. De pragmatische liberalen – zoals A.J. Krantz – vonden 

dat de overheid wel het een en ander mocht ondernemen. De progressieve 

liberalen gingen nog een stap verder: soms moest de overheid optreden of 

voorzieningen opzetten. In de jaren negentig kregen dergelijke opvattingen de 

overhand, aangezien bleek dat privatisering duurder was en mindere kwaliteit 

opleverde, dat vergaande deregulering tot nieuwe (gezondheids)problemen leidde 

en dat de maatschappelijke problemen en tegenstellingen puur op basis van 

particulier initiatief niet op te lossen waren.349 Binnen de Leidse raad waren het 

uiteindelijk de antirevolutionairen die het langst aan de ‘nachtwakersstaat’ 

vasthielden, zoals bleek bij de stichting van een (gemeentelijk) openbaar slachthuis 

in 1900, door hen getypeerd als een “socialistische instelling.”350 

Een andere spijtzwam was het kiesrecht. Daarin toonden de pragmatische 

liberalen zich overwegend bijzonder behoudend. Een zekere uitbreiding was prima, 

maar algemeen kiesrecht, zoals de progressief liberalen rond Drucker wilden, 

gesteund door de liberale arbeiders van het ANWV, ging hen veel te ver. In 1894 

kwam het tot een breuk naar aanleiding van het wetsvoorstel van minister Tak, dat 

de conservatieve liberalen veel te ver ging. De progressieve liberalen bleken wat 

dat betreft een kleine minderheid, ook al was deze behoorlijk spraakmakend. De 

Leidse ARP steunde Taks voorstel overigens wel, wat leidde tot de afscheuring van 

de CHU. De katholieken waren verdeeld, maar dat uitte zich niet in een aparte 

stroming. 

Binnen dit verhaal ontbreekt nog het socialisme. Dat is niet zonder reden. 

Net als de vakbeweging kreeg het politiek socialisme slechts moeizaam voet aan de 

                                                             
348 Zie ook H. Amptmeijer, ‘Bouwheer en pispaal. Burgemeester Louis Marie de Laat de Kanter’, Leids 
Jaarboekje 2002, 167-197 en H. Amptmeijer, ‘De oprichting van de Leidsche Duinwater Maatschappij’, 
Leids Jaarboekje 2007, 129-152. 
349 Voor uit- en aanbesteding van onderhoudswerk in de stad: Smit, Leiden met een luchtje, 113-117; 
voor problemen door de afschaffing van de vleeskeuring: C. Smit, ‘Openbaar Slachthuis Leiden. Een 
wereld apart. 1903-2000’, in P. Cabenda (ed.), Slachthuis Woonhuis. De ontwikkeling van een industrieel 
gebied tot woonwijk Nieuw Leyden (Leiden 2006), 11-84, 20-24. 
350 Voor deze achterhoedestrijd, waarin de ARP alleen gesteund werd door enkel katholiek raadslid, zie 
Smit, ‘Openbaar Slachthuis Leiden’, 29-33. 
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grond. Er waren wel geschoolde arbeiders actief in liberale kiesverenigingen, maar 

de in 1882 opgerichte afdeling van de Sociaal Democratische Bond (SDB) leidde 

een marginaal en kwakkelend bestaan. Niet alleen had ze te maken met 

tegenwerking en vijandigheid vanuit de elite en middenklassen, nogal wat arbeiders 

bleken net zo vijandig tegenover hen te staan. In 1887 en 1889 werden zelfs 

woningen van socialisten kort en klein geslagen bij Oranjefuries.351 In het algemeen 

lijkt de houding tegenover het socialisme er echter een van desinteresse. 

Wellicht had de langdurige armoede de Leidse arbeidersbevolking 

daarvoor te veel afgestompt, zoals tijdgenoten herhaaldelijk beweerden.352 De 

armoede maakte tegelijkertijd afhankelijk, via bedeling en andere vormen van 

filantropie, inclusief de ‘opvoedende’ sociale activiteiten van bijvoorbeeld ’t Nut. 

Langdurige paternalistische verhoudingen in kerk en bedrijf versterkten die 

afhankelijkheid. Tegelijkertijd werd vanuit de zo welwillende burgerlijke kringen het 

socialisme verketterd. Een dergelijke mix van langdurige armoede, afhankelijkheid, 

paternalisme en repressie, die ongetwijfeld ook op andere plaatsen met een oud 

proletariaat te vinden is, maakte de arme bevolking niet bepaald ontvankelijk voor 

nieuwe, radicale ideeën.353 

Pas na de oprichting van een afdeling van de Sociaal Democratische 

Arbeiderspartij in 1899 – overigens met een behoorlijke inbreng van intellectuelen 

–  won het socialisme aanhang. Dat gebeurde vooral onder groepen die de oude 

vicieuze cirkels van armoede en afhankelijkheid wisten te doorbreken (geschoolde 

arbeiders, vaklieden en kleine beambten) en minder onder het fabrieksproletariaat. 

Binnen de Leidse SDAP was de meer radicale, marxistische stroming in het eerste 

decennium van de nieuwe eeuw overigens zeer sterk, en niet alleen onder 

intellectuelen. Socialistische raadsleden waren er vóór 1918 niet. Na de Eerste 

Wereldoorlog groeiden de socialisten wel uit tot de grootste politieke groepering 

in de stad en dat zouden ze ook decennia blijven. 

 

Verzuiling 

Een enkel woord over de verzuiling is op zijn plaats. Per slot van rekening is met 

name de opkomst van protestants-christelijke en katholieke politieke en  

                                                             
351 Zie P.A.J. Otgaar, J.F.J.G. van Schaik, ‘De Oranjefuries van 1887 en 1889’, Jaarboek der sociale en 
economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1994, 98-125. 
352 “Ze komen zelfs niet luisteren! Zoo ver hebben lange tijden van kapitalisme deze arbeiders 
ontmenscht, dat ze niet meer gelooven in iets beters, onverschillig zijn voor wat komen kan, 
onverschillig voor de strijd hunner klassegenooten,” schreef J.A.N. Knuttel nog in 1909 in De Tribune 
(aangehaald door J. Slangen, ‘Van strenge sociaal democraat tot scheurmaker. J.A.N. Knuttels aandeel in 
het schisma van Deventer (1909)’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken 2000, 95-149, 95). De sociaal geneeskundige Coronel noemde in 1864 de Leidse arbeiders al 
“onverschillig” en “ontzenuwd” door langdurige armoede, S. Sr. Coronel ‘De Leidsche wolfabrieken en 
haar invloed op de gezondheid der arbeiders’, overdruk uit Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 
(1864), 14.  
353  Vgl. D.J. Noordam, ‘Leidse arbeiders, arbeidsverhoudingen, arbeidersbeweging en verzet van 
arbeiders van 1750 tot 1980. Achtergronden bij een onderzoeksverslag’, Jaarboek voor de sociale en 
economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1993, 18-29, 28, die een rechte lijn trekt vanaf het 
begin van de zeventiende eeuw en concludeert dat “Onbeschermd te zijn blootgesteld aan een hard 
regime heeft geleid tot onverschilligheid en later tot apathie.” 
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vakorganisaties daarmee verbonden. 

In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat al vanaf de achttiende 

eeuw sprake was van sociale en maatschappelijke organisaties die zich richtten op 

leden van een specifiek kerkgenootschap. Dat betreft in de eerste plaats de 

armenzorg en de opvang van wezen en ouderen. Dit had betrekking op een 

minderheid van de bevolking, met name de ca. 30 procent van de bevolking die niet 

behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk, tot 1795 min of meer de 

staatskerk. Zoals bij de Huiszittenhuiskwestie naar voren kwam, was de 

belangrijkste instelling voor armenzorg er echter een waarvoor burgerlijke en 

kerkelijke overheid gezamenlijk verantwoordelijk waren. De Huiszittenhuiskwestie, 

de Armenwet van 1854 – een nederlaag voor Thorbecke – en ook de 

Onderwijswet van 1857 hadden echter als gevolg dat ook vanuit de Hervormde 

kerk meer eigen activiteiten richting arbeiders en armen werden ontplooid. 

De belangrijkste maatschappelijke organisaties vóór 1850 waren gestoeld 

op algemene grondslag. Hoogstens hadden zij een vaag christelijke ondertoon. 

Vanaf eind jaren veertig begon men vanuit verschillende kerkgenootschappen – de 

katholieke voorop – meer activiteiten te ontplooien richting achterban. Daarbij ging 

het niet meer enkel om een zekere verantwoordelijkheid voor of controle over de 

armen door de elite binnen de kerkgenootschappen. Juist ook de middengroepen, 

‘de kleine burgerij’, en de bovenste laag van de arbeidersklasse behoorden tot de 

doelgroep. De weerslag van dit proces is terug te zien in de ontwikkeling van de 

verschillende politieke stromingen. Speerpunt daarbij was in de eerste plaats het 

onderwijs – de Schoolstrijd – maar het beperkte zich daar niet toe. Wat dit 

concreet betekende, komt verderop aan de orde, met name waar het zal gaan over 

‘zedelijke’ waarden en normen en over onderwijs. Hier is het voorlopig voldoende 

vast te stellen dat dit verzuilingsproces zich begon te voltrekken.  

Dat de kerkelijke gemeenschappen zich daarnaast probeerden te 

bemoeien met de belangenorganisaties van arbeiders en middenklasse, is hiervoor 

reeds aangestipt. De organisatieconcepten hadden zich overigens nog niet volledig 

ontwikkeld. Binnen de Nederlandse katholieke gemeenschap speelde Leiden daarin 

trouwens een belangrijke rol. Het model dat in het begin van de twintigste eeuw in 

katholiek Nederland de overhand zou krijgen, was immers dat van Aalberse. De 

effectieve invoering daarvan begon eigenlijk pas echt met de oprichting van de 

Katholieke Sociale Actie in 1903, dat opereerde vanuit het woonhuis van Aalberse 

aan de Oude Singel in Leiden.354 

Het is zeker niet zo dat aan het eind van de negentiende eeuw alle 

maatschappelijke organisaties op kerkelijke basis gevormd werden. Er waren tal van 

verenigingen met sociale, economische, culturele en zelfs ideologische 

doelstellingen die op meer algemene grondslag opereerden. Dat waren niet alleen 

de oude genootschappen, maar ook nieuwe organisaties. Voorbeelden daarvan zijn 

de Vereniging tot bevordering van Geregeld Schoolbezoek en de Leidse 

Vereeniging tot bescherming van Dieren, en dat was ook de bedoeling van Leidens 

Belang. Nauwkeurig zorgde men ervoor dat van elke kleur wel iemand in dergelijke 

verenigingen zitting nam, katholiek, vrijzinnig (dus vaak politiek liberaal), orthodox 

                                                             
354 Zie ook http://socialhistory.org/bwsa/biografie/aalberse. 
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protestantschristelijk, joods, etc. Zeker voor de leden van de bovenlagen waren dit 

soort verbanden minstens zo belangrijk als die van het kerkgenootschap waar men 

toe hoorde. En die kerk, dat geloof, was natuurlijk op zich wel belangrijk. Weinig 

negentiende-eeuwse Leidenaren zullen zich als onkerkelijk, agnost, laat staan atheïst 

hebben beschouwd. 

De verzuiling was kortom een kracht die in de tweede helft van de 

negentiende eeuw werkzaam was, zeker op de terreinen die te maken hebben met 

onderwijs, (volks)opvoeding en armenzorg. Van een verzuilde samenleving kan 

echter (nog?) niet gesproken worden, hoe belangrijk godsdienst en kerk ook 

waren. 

 

De Leidse pers 

Politieke en maatschappelijke discussie is ondenkbaar zonder de pers. Via kranten 

lazen de Leidse burgers over ontwikkelingen en gebeurtenissen in de stad, in 

Nederland, maar ook in de rest van de wereld: de stedelingen waren behoorlijk 

geïnformeerd over wat er overal gebeurde. Ze werden ook gebruikt om meningen 

en standpunten kenbaar te maken. De Leidse kranten zijn dan ook een belangrijke 

bron wanneer men iets wil weten over discussies over kinderarbeid, onderwijs en 

dergelijke, Tegelijkertijd geven ze veel informatie over wat er in de stad op allerlei 

terreinen gebeurde, althans: voor zover de uitgever of hoofdredacteur dat 

belangrijk vond, of men in staat was advertenties en oproepen te plaatsen. Hoewel 

er meer kranten verschenen in deze periode – meestal voor korte tijd – gaat het in 

Leiden vooral om twee dagbladen: de Leydse Courant en het Leidsch Dagblad. 

Leiden kende al vroeg kranten. De Franstalige Gazette de Leyde (1680-

1811) had zelfs een grote, internationale faam. Eind achttiende eeuw was het onder 

de hoede van professor Jean Luzac een van de belangrijkste opiniërende kranten 

ter wereld, een belangrijke informatiebron over revolutionair-democratische 

ontwikkelingen, van de Amerikaanse grondwet tot en met de Franse en Bataafse 

Revoluties. Napoleon maakte er een einde aan. 

Meer op Leiden zelf gericht was de Leydse Courant, opgericht in 1720. Na 

de Franse tijd was dat de enige krant in de stad. Het was een krant van beperkte 

omvang, met nieuwtjes en berichten uit de stad, aankondigingen door de overheid 

en allerhande genootschappen, over zakelijke transacties en met familieberichten, 

maar eveneens met nieuws over belangrijke gebeurtenissen in binnen- en 

buitenland. Dat laatste betrof niet alleen oorlogen en rampen, maar ook opstanden, 

revoluties en de totstandkoming van allerlei wetgeving, zij het kort en summier. 

Alleen via verslagen van lezingen en bijzondere bijeenkomsten krijgt men enig zicht 

op meer inhoudelijke of ideologische aspecten van wat er in de Leidse samenleving 

gebeurde. 

Na 1850 veranderde er het een en ander. In de eerste plaats publiceerde 

de krant vanaf 1851 verslagen van de beraadslagingen in de Leidse gemeenteraad, 

een belangrijk moment in de ontwikkeling van de lokale democratie. Minstens zo 

belangrijk is dat in de jaren vijftig steeds vaker personen het medium gebruikten om 

kwesties aan de orde te stellen of daar een beschouwing over te schrijven. Daarop 

werd dan ook weer gereageerd door anderen. Er verschenen sowieso meer 

ingezonden brieven. Van een duidelijk redactioneel beleid, inclusief opinievorming, 
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was echter geen sprake. De Leydse Courant was dan ook een brave, vrij behoudende 

krant vergeleken bij bijvoorbeeld een Arnhemsche Courant. Voorstanders van 

beperking van kinderarbeid, Herman Zaalberg en Samuel Le Poole, maakten van de 

kolommen van deze krant gebruik. De richtingenstrijd binnen de Hervormde kerk 

in Leiden werd publiekelijk voornamelijk in de kolommen van de Leydse Courant 

uitgevochten. 

In het heftige politieke debat van die tijd was blijkbaar behoefte aan meer 

uitgesproken, partijdiger kranten. Een conservatief Dagblad van Leyden hield het 

echter slechts een jaar vol. Anders ging het met het initiatief van de liberale 

uitgever A.W. Sijthoff in 1860: het Leidsch Dagblad, de eerste van een groot aantal 

dagbladuitgaven waarmee de uitgever ook andere grote steden zou voorzien. 

Sijthoff benoemde Abraham Montagne – toch al bekend om zijn duidelijke 

meningen – tot hoofdredacteur. 

Het Leidsch Dagblad was veel meer uitgesproken dan de Leydse Courant, 

niet alleen via ingezonden stukken, maar vooral ook in de stukken die de 

hoofdredacteur zelf schreef. Daarin zocht deze vaak de confrontatie, met name 

met de gezeten, conservatieve elite. De algemene trend van de krant kan als 

liberaal geduid worden. Montagne en de conservatieven konden elkaars bloed wel 

drinken, te meer daar hij als het ambtelijk brein achter het stedelijk optreden in de 

Huiszittenhuiskwestie werd beschouwd. Zijn animositeit jegens Herman Zaalberg in 

de discussies over kinderarbeid, moet deels in dat kader worden gezien. Le Poole 

kon daarentegen wel een potje bij hem breken. Voor het Leids Adres had hij weer 

geen goed woord over. 

Montagne is politiek niet eenduidig te plaatsen. Lange tijd was hij een van 

de woordvoerders van liberaal Leiden, maar het is de vraag of hij een liberaal in 

hart en nieren was. Voor hem als orthodox protestant was Groen van Prinsterer 

net zo’n groot staatsman als Thorbecke.355 Al met al was hij vooral een eigenzinnig 

persoon met duidelijke meningen, waarvan er veel aansloten bij het Thorbeckiaanse 

gedachtengoed. Toen hij in het Leidsch Dagblad de Leidse liberalen echter steeds 

kritischer ging volgen en hun tegenstanders bij gelegenheid zelfs in bescherming 

nam, werd hij in 1867 door Sijthoff aan de kant gezet. Zijn poging om daarna een 

conservatief dagblad op te zetten werd een flop. 

Het Leidsch Dagblad werd wat gematigder in toonzetting, maar bleef 

overduidelijk de voornaamste spreekbuis van liberaal Leiden. De Leydse Courant 

bleef rustiger, minder uitgesproken, met relatief wat meer aandacht voor wat zich 

in protestants-christelijke sfeer afspeelde. Een antirevolutionair blad werd het 

echter niet. Het socialisme hoefde in geen van beide kranten op enige sympathie te 

rekenen. Via de twee dagbladen werd de Leidse burgerij verder uitvoerig 

geïnformeerd over ontwikkelingen in binnen- en buitenland, inclusief de voortgang 

van wetgeving op politiek en sociaal gebied. De Leidse burger kon zich behoorlijk 

goed op de hoogte houden van wat er zoal in de wereld speelde. Ingezonden 

stukken door burgers en uitgebreide verslagen van allerhande bijeenkomsten, 

bleven overigens een belangrijk onderdeel van de inhoud, waardoor deze dagbladen 

een belangrijk forum voor het lokale maatschappelijk debat waren. 

                                                             
355 Zie bijv. LD, 21 februari 1862. 
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In de loop der tijd streefde het Leidsch Dagblad de Leydse Courant duidelijk 

voorbij. In 1890 werd die krant dan ook opgeheven. Een kleine twintig jaar was 

Leiden een stad met slechts één krant. In 1909 verscheen opnieuw een Leidsche 

Courant – iets anders gespeld, maar wel met een heel andere signatuur: dit was de 

katholieke krant van Leiden. Een protestantschristelijke krant volgde pas na de 

Eerste Wereldoorlog. De afwezigheid van dergelijke kranten en de dominantie van 

het Leidsch Dagblad illustreert nogmaals dat de kracht van de verzuiling tot de 

Eerste Wereldoorlog nog beperkt was. 

Het Leidsch Dagblad was overigens rond de eeuwwisseling niet het enige 

medium in Leiden dat aan opinievorming deed. Er waren advertentieblaadjes, 

vergelijkbaar met de huidige huis-aan-huisbladen, waarin soms in komische dialogen 

commentaar werd gegeven op actuele zaken. Daarnaast droegen de kerken- en 

parochieblaadjes bij aan meningsvorming in eigen kring. Voor de socialisten was er 

na 1900 een editie van Het Volk (of haar Haagse variant Vooruit) met aandacht voor 

Leiden en de Leidse regio. 

 

3.3 BESLUIT 

 

Daarmee kan de introductie van Leiden afgesloten worden. Leiden was in de 

negentiende eeuw een industriestad, maar dat was een voortzetting van een 

eeuwenoude traditie als centrum van nijverheid. Het werd in de negentiende eeuw 

vooral een stad met een breed scala aan industriële nijverheid, terwijl daarnaast de 

centrumfunctie en een eerbiedwaardige universiteit de stad tot meer dan een 

industriestad maakten. De industrialisatie speelde zich geheel in een stedelijk 

context af en onder lastige omstandigheden, namelijk bij een relatief hoog niveau 

van de kosten van levensonderhoud en daarmee van de lonen, en een zeker niet 

optimale bereikbaarheid. Leiden onderscheidt zich vooral van gebieden waar de 

industrialisatie zich vanuit een plattelandssituatie voltrok, maar veel minder van 

andere oudere nijverheidssteden. De diversiteit van haar industrie en de 

aanwezigheid van een groeiende handelssector biedt mogelijkheden de ontwikkeling 

van industriële kinderarbeid in een breed verband te onderzoeken. 

Het merendeel van de bewoners van de stad bestond uit een 

arbeidersklasse, waarvan de contouren al veel eerder geschapen waren en die aan 

het begin van de negentiende eeuw al generaties van armoede achter de rug had. 

Deze historische context geeft ook een bijzonder kader voor het bekijken van de 

relatie tussen industriële en voorindustriële kinderarbeid, omdat de laatste losstond 

van met de plattelandseconomie verweven arbeid. Niet onbelangrijk is eveneens 

dat binnen deze arbeidersklasse verschillende ‘standen’ te herkennen zijn, die zich 

onderscheiden in niveau van scholing, inkomen en bestaanszekerheid. Minstens zo 

belangrijk is dat gedurende de hele negentiende eeuw een georganiseerde 

tegenmacht vanuit de arbeidersklasse in de vorm van vak- of politieke organisaties 

ontbrak of in het meest gunstige geval als zwak te kenschetsen is. 

Binnen de stedelijke elite speelden fabrikanten een zeer belangrijke rol, 

maar zij hadden geen monopolie op macht, aanzien en rijkdom, of op de 

ontwikkeling van politiek-maatschappelijke ideeën. Vooral de hoogleraren van de 

universiteit en andere academici speelden daarin eveneens een belangrijke rol. 
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Politieke meningsvorming strekte zich daarnaast in het vierde kwart van de 

negentiende eeuw steeds verder uit tot in de kleine burgerij, waarbij confessionele 

partijen een steeds belangrijker rol speelden. 

De maatschappelijke discussie over kinderarbeid die vooraf ging aan het 

Kinderwetje van Van Houten, een discussie waarbinnen Leiden zo’n prominente 

plaats innam, vond plaats in een tijd waarin het politiek-maatschappelijke debat 

opbloeide en tegelijkertijd uitermate fel was, een tijd waarin politieke stromingen 

zich ontbolsterden. De deelnemers aan het debat over kinderarbeid namen 

daarbinnen ook nadrukkelijk belangrijke posities in. Zij waren absoluut geen 

neutrale personen, maar participanten en zelfs vaak voorlieden binnen deze 

politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geldt voor de conservatieve Van der 

Boon Mesch en zijn NMN, de vrijzinnige en waarschijnlijk conservatieve diaken 

Herman Zaalberg, de antirevolutionair Le Poole, de liberale Van Heukelom, de 

switchende Krantz, de eigenzinnige opinion leader Abraham Montagne en voor vele 

anderen. 

 

Dit boek zal verschillende facetten van de ontwikkelingen van Leiden in de 

negentiende en het begin van de twintigste) eeuw verder schetsen en analyseren 

met het oog op kinderarbeid: industrialisatie en verder modernisering, de toestand 

van de arbeidersklasse en de plek van het onderwijs. Eerst echter moet stilgestaan 

worden bij de uitgangspositie, die hierboven in slechts grove lijnen geschetst is: de 

nijverheid en arbeid zoals die zich vóór de industrialisatie ontwikkelde, inclusief de 

rol van en opvattingen over kinderarbeid. De aandacht gaat om te beginnen naar de 

tijd waar de negentiende-eeuwse Leidenaars vol bewondering en verlangen naar 

terugkeken, de Gouden Eeuw. 

  



123 

 

HOOFDSTUK 4 WEESKINDEREN EN PAUPERS 
 

Op 8 oktober 1671 brak een oproer uit in Leiden. Honderden Leidenaars gooiden 

de ruiten in bij een Waalse spinnerbaas en dreigden zijn huis te plunderen. 

Ordehandhavers verspreidden de menigte, maar de volgende dag was het tumult 

nog groter en stroomden duizenden mensen samen. Twee compagnieën van de 

schutterij, onder leiding van burgemeester Meerman, met de blote sabel in de hand, 

waren nodig om het oproer te bezweren. De reden waarom de Leidenaars te hoop 

liepen was dat zij verontwaardigd waren over de behandeling van kinderen uit 

wees- en armenhuizen, met name door ondernemers van Waalse afkomst.356 Twee 

weken eerder had het Leidse stadsbestuur besloten dat alle weeskinderen van tien 

tot twaalf jaar naar spinners gezonden moesten worden omdat er een tekort was 

aan garen voor de lakennijverheid.357 Deze kinderen – “daertoe onwillich” – hadden 

bij hun vriendjes geklaagd dat “de Waelen” hen “mager hielden”, veel lieten werken 

en sloegen in plaats van hen te eten te geven.358 Drie weken na de rellen schortte 

het stadsbestuur de uitbesteding van weeskinderen aan de spinnerbazen van het 

lakengaren op. Wel hield men de kinderen in andere takken van de wolnijverheid 

(neringen) aan het werk, aangezien daar meer arbeidsloon te bedingen viel.359 

  Het is mogelijk dat xenofobe drijfveren een rol speelden bij dit oproer, 360 

maar de Walen vormden al sinds het eind van de zestiende eeuw een bijzonder 

belangrijke en omvangrijke bloedgroep binnen de Leidse bevolking. De 

gebeurtenissen geven dan ook vooral inzicht in enige aspecten van de kinderarbeid 

in het Leiden van de Gouden Eeuw. In de eerste plaats is duidelijk dat kinderen op 

aanzienlijke schaal werden ingezet in de textielnijverheid, niet alleen om het vak te 

leren, maar ook om in de behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. In de tweede 

plaats toont het incident dat de zeventiende-eeuwse inwoners van Leiden grenzen 

stelden aan de inzet van kinderen en regelrechte uitbuiting niet accepteerden. 

 Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van de nijverheid en de 

kinderarbeid in vroegmodern Leiden, grofweg van het eind van de zestiende tot het 

begin van de negentiende eeuw. De vraag is welke rol kinderen nu eigenlijk 

speelden in de nijverheid in deze eeuwen, zowel in de tijden van extreme bloei van 

de Leidse wolnijverheid in de zeventiende eeuw, als in periode van neergang 

daarna, eindigend in de diepe crisis van het eind van de achttiende en het begin van 

de negentiende eeuw. In deze eeuwen, vooral in de achttiende eeuw, veranderden 

ook de opvattingen over opvoeding, onderwijs en arbeid door kinderen, evenals de 

opvattingen over het gezin. Het geheel van theorie en praktijk zoals dat gestalte 

kreeg aan het eind van deze periode, vormt het vertrekpunt voor de ontwikkeling 

in de negentiende eeuw. Tevens komen de eerste vormen van de mechanisering en 

concentratie van de productie in werkplaatsen aan de orde. De industrialisatie 

wierp haar schaduw vooruit. 

                                                             
356 Brief van A. van der Goes aan W. van der Goes, opgenomen in Posthumus, Bronnen, Deel V, 77-78. 
357 Posthumus, Bronnen V, 613. 
358 Van der Goes in Posthumus, Bronnen V, 78. 
359 Posthumus, Bronnen V, 614. 
360 Cf. R. Sluijter, ‘Het kantelpunt. Leiden rond 1700’, Leids Jaarboekje 2008. Eeuwig Leiden,154-180, 
170. 
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4.1 DE LEIDSE TEXTIELNIJVERHEID IN DE VROEGMODERNE TIJD 

 

Leiden was al in de Middeleeuwen een centrum van wolnijverheid, gebaseerd op de 

productie van laken – een degelijke kwaliteitsstof – voor de internationale markt. 

Die lakennijverheid was in de zestiende eeuw ingestort, mede doordat de Leidse 

ondernemers niet in staat waren het hoofd te bieden aan de concurrentie vanuit 

onder meer het geproletariseerde platteland van de Zuidelijke Nederlanden. De 

Leidse wolnijverheid miste het vermogen zich te vernieuwen. De komst van 

tienduizenden Zuidelijke Nederlanders tijdens de Nederlandse Opstand veranderde 

dat. 

 

4.1.1 HERSTEL, BLOEI EN NEERGANG, DE ONTWIKKELING OP HOOFDLIJNEN
361 

 

De nieuwe draperie 

Het Beleg en Ontzet van Leiden in 1574 bleek voor de stad de opmaat voor een 

ommekeer op vele fronten, maar zeker ook economisch.362 In 1577 lokte het 

stadsbestuur een eerste groep ‘Vlaamse’ wolarbeiders en -ondernemers naar 

Leiden uit Engeland, waar deze in eerste instantie naartoe gevlucht waren. Vele 

tienduizenden Zuidelijke Nederlanders zouden in de volgende decennia volgen, 

aangezien het zuiden – een calvinistisch bolwerk – in Spaanse handen viel. Deze 

nieuwkomers – zowel arme arbeiders, ambachtslieden als rijke ondernemers – 

introduceerden nieuwe producten en nieuwe werkwijzen in de oude lakenstad. Een 

belangrijk deel van hen was Franstalig – ‘Waals’ – en Waalse ondernemers speelden 

in de nieuwe wolnijverheid – de Nieuwe Draperye – een belangrijke en in sommige 

takken zelfs dominante rol. 

 Het traditionele laken raakte zeker in eerste instantie op de achtergrond. 

De voor Leiden nieuwe stoffen varieerden van betrekkelijk goedkope producten als 

saai – een lichte wollen stof – tot luxeproducten als grein – een stof waarin 

angorawol of kameelhaar (‘Turks garen’) verwerkt werd.363 De productie van de 

verschillende producten (of productgroepen) werd bovendien gegroepeerd in een 

nieuwe organisatievorm, de nering, met als centrum een zogenoemde Hal. Leiden 

telde uiteindelijk een zevental neringen, ieder met een eigen Hal.364 Deze neringen 

verschenen niet allemaal in één keer. De eerste was de saainering die in 1590 een 

                                                             
361 De beschrijving van de ontwikkeling van de Leidse wolnijverheid in de vroegmoderne tijd is vooral 
gebaseerd op Posthumus, Leidse lakenindustrie, Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, L. 
Lucassen, B.M.A. de Vries, ‘Leiden als middelpunt van een Westeuropees textiel-migratiesysteem, 1586-
1650’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 22 (1996), 138-167, en De Vries, Lucassen, Lourens, Nijboer, 
‘Het economisch leven.’ 
362 Voor een korte beschouwing over verschillende facetten van deze het Ontzet als keerpunt, zie R.C.J. 
van Maanen, 3 oktober 1574. Keerpunt in de Leidse geschiedenis (Leiden 2005),  J.C.H. Blom, R.C.J. van 
Maanen, C. Smit, Historische canon van Leiden  (Leiden 2008), 64-65.  
363 Nieuw voor Leiden: sommige producten werden al lang in het zuiden gemaakt, zoals de saai, 
waarmee vooral Hondschoote en omgeving zich onderscheidde. Duizenden Hondschootenaren 
vluchtten naar Leiden, waaronder de familie Le Poole. 
364 Overigens was niet de hele textielnijverheid in neringen georganiseerd, wel de overgrote 
meerderheid ervan. 
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oude kapel als Saaihal in gebruik mocht nemen. De greinnering was in 1655 de 

laatste. Het oprichten van een nieuwe nering met een eigen hal weerspiegelde het 

belang van een product of productgroep.  

Elke nering had een bestuur (met intendenten en gouverneurs) waarin 

ondernemers uit de branche zitting hadden, maar waarin ook het stadsbestuur 

vertegenwoordigd was. Dit bestuur vergaderde in de Hal. Via deze Hallen werden 

voor iedere nering een aantal belangrijke zaken geregeld. In de eerste plaats was er 

de controle op de kwaliteit van het product, wat eveneens inhield dat de stoffen op 

een goedgekeurde manier moesten worden geproduceerd. De aan de uiteindelijke 

stoffen bevestigde loodjes waren een kwaliteitswaarborg voor de klanten. In de 

tweede plaats regelden de Hallen de arbeidsverhoudingen binnen een nering, zowel 

de relaties tussen knechts en meesters, als die tussen de verschillende 

ondernemers die met elkaar van doen hadden. Een Hal maakte derhalve ook de 

afspraken met bijvoorbeeld het Weeshuis over de inzet van weeskinderen in een 

nering. Conflicten binnen een nering werden door het bestuur afgehandeld; lukte 

dat niet, dan greep het stadsbestuur in. 

 

Ongekende bloei en langdurige achteruitgang 

De opbloei van de Leidse textielnijverheid begon kort na 1580 en de voornaamste 

impuls ging daarbij uit van de nieuwe saainijverheid. De productie van saai en van 

andere stoffen groeide gestaag tot 1624 [zie grafiek 4.1]. Daarna raakte de 

saainering in een overproductiecrisis en vervolgens in achteruitgang. Tot het begin 

van de jaren vijftig stagneerde de Leidse textielnijverheid en liep zelfs wat terug. In 

Grafiek 4.1, Productie Leidse wolnijverheid 1584-1800, in stukken. Absolute aantallen en driejaarlijks 

voortschrijdend zwevend gemiddelde.  
Bron: Posthumus, Leidse lakennijverheid, deel II, 129 (Tabel 25), deel III, 930-931 (tabel 110) en 1098-1099 (tabel 151). 
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1652 begon een periode van ongekende, bijna overspannen bloei. Leiden werd het 

belangrijkste centrum van textielproductie in Europa en moest als nijverheidsstad 

op zich enkel Lyon voor laten gaan. De belangrijkste trekkers van deze bloei waren 

de intussen gemoderniseerde lakennijverheid en de greinnering. Deze luxe wollen 

stoffen waren vooral voor de internationale markt bestemd en werden onder meer 

afgezet in het Midden en het Verre Oosten. Daarnaast werden in Leiden diverse 

andere wollen stoffen vervaardigd, sommige duur en voor een belangrijk deel 

gericht op de export, zoals fustein en bombazijn, andere goedkoop en in de eerste 

plaats bestemd voor de binnenlandse markt, zoals baai en ras. Uit de baainering zou 

in de achttiende eeuw de dekenindustrie voortkomen. 

 De vraag naar arbeid was enorm. Voor een belangrijk deel werd deze 

opgevangen door de voortdurende binnenstroom van migranten. Ondanks enige 

pestepidemieën die tienduizenden mensen het leven kostten (met name in 1635 en 

1655) groeide het inwonertal daardoor van rond de 12.000 direct na het Beleg tot 

ca. 63.000 rond 1660 [Zie ook tabel 3.1].365 Waren die immigranten in eerste 

instantie Zuidelijke Nederlanders, rond het midden van de zeventiende eeuw losten 

Duitsers hen af als belangrijkste groep nieuwkomers. Dat waren vooral arbeiders 

en ambachtslieden: pas op langere termijn kwamen ook uit de nieuwkomers uit het 

oosten toonaangevende ondernemers voort. Walen bleven wat dat betreft een 

centrale rol spelen, met name in de lakennijverheid en nog sterker in de 

greinnering. 

 Het jaar van het oproer tegen de Waalse spinnerbazen, 1671, was het 

laatste jaar van bloei. De aanval op de Republiek door Engeland, Frankrijk, Münster 

en Keulen in 1672 leidde tot een instorting van de Leidse wolindustrie. Vooral de 

winstgevende exportindustrie liep zware klappen op. Deze had voordien al steeds 

meer hinder ondervonden van de protectionistische politiek van Engeland en 

Frankrijk, maar nu vielen complete markten weg of waren onbereikbaar geworden. 

Werden in 1671 nog 138.800 geweven stukken geproduceerd, in 1678 was dit nog 

maar 85.000.  

 Daarna begon een gestage en langdurige achteruitgang. Weliswaar werd 

deze achteruitgang regelmatig onderbroken door perioden van herstel, de 

algemene trend was duidelijk neerwaarts. Vooral na 1750 werd de toestand steeds 

slechter. Het laatste kwart van de achttiende en de eerste vijftien jaar van de 

negentiende eeuw kan het best gekarakteriseerd worden als één langdurige, 

structurele crisis of depressie. De stad liep leeg. Het inwoneraantal daalde tot 

ongeveer 28.000 in 1808.366 De werkloosheid was groot: ongeveer een kwart van 

de bevolking kreeg permanent of tijdelijk bedeling, met uitschieters naar boven; in 

                                                             
365 Blom, Van Maanen, Smit, Historische canon, 71. Deze cijfers wijken (door nieuwe berekeningen van 
R.C.J. van Maanen) iets af van de berekeningen van D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’, in 
Van Maanen, Groenveld (eds.), Leiden dl 2, 42-53, 43-45. 
366 Zie Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’, 44. Zie ook C.A. Davids, ‘De migratiebeweging in 
Leiden in de achttiende eeuw’, H.A. Diederiks, D.J. Noordam, H.D. Tjalsma (eds.), Armoede en sociale 
spanning. Sociaal historische studies over Leiden in de achttiende eeuw  (Hilversum z.j.), 137-156. 
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1816 – een jaar gekenmerkt door misoogsten en hoge voedselprijzen – liep dit zelfs 

op tot bijna 40 procent van de bevolking.367 

 

Verschuivingen 

Enige nuanceringen bij het negatieve verhaal over de Leidse textielnijverheid in de 

achttiende eeuw zijn wel op hun plaats. In de eerste plaats was Leiden zelfs in 1795 

nog het belangrijkste centrum van textielproductie in de Republiek. Het aantal 

stukken dat in de jaren negentig van de achttiende eeuw werd geproduceerd was 

nog altijd groter dan in 1584, toen het herstel al duidelijke vormen had 

aangenomen, en groter dan het ooit tijdens de middeleeuwse bloeiperiode was 

geweest. Er kwamen zelfs nog tijden voor waarin ondernemers klaagden over het 

tekort aan werkvolk in de stad, met name voor het spinnen. In 1778 was dat zelfs 

reden voor pleidooien om volwassenen en kinderen te dwingen te gaan spinnen.368 

Vergeleken bij de bloei in het midden van de zeventiende eeuw was het verval 

echter gigantisch. 

 Het verval trof niet alle takken van de wolnijverheid even hard. De afzet 

van dure en winstgevende exportproducten kelderde, maar die van eenvoudiger 

producten voor de binnenlandse markt steeg tot 1750 constant. Pas vanaf 1775 liep 

ook de productie daarvan terug, maar bleef steeds beduidend hoger dan ze in 1700 

was geweest.369 Hoewel veel laken- en greinondernemers vast bleven houden aan 

hun dure (export)product, was rond 1800 de dekenproductie met enige tientallen 

‘dekenfabrieken’ een zeer belangrijke tak binnen de textielnijverheid geworden.  

 Een belangrijk facet van de neergang van de Leidse wolindustrie was dat de 

productie zich verplaatste naar de lage lonengebieden van de Republiek, met name 

het Oost Brabantse platteland en de Utrechtse heuvelrug. Dit proces was al vóór 

de instorting van 1672 ingezet en had vooral te maken met het enorme verschil in 

loonkosten. Nicolaas van Heukelom, zoon van een Leidse lakenfabrikant, 

berekende rond 1780 dat het loonverschil tussen Leiden en Tilburg ongeveer dertig 

procent was.370 Dat betekent niet dat de Leidse arbeiders welgesteld waren. De 

kosten van levensonderhoud lagen in de Hollandse steden veel hoger en op het 

platteland konden de (thuis)werkers bovendien hun inkomen aanvullen met een 

eigen moestuin, wat in de stad onmogelijk was. Het grote verschil in loonkosten 

zou gedurende de negentiende eeuw, zelfs tot ver in de twintigste eeuw blijven 

bestaan. 

 De vraag is wel hoeveel Leidse textielondernemers in de achttiende eeuw 

hun complete bedrijf verhuisden. In de literatuur wordt dat nogal benadrukt. Het 

voornaamste voorbeeld dat daarvoor aangedragen wordt, betreft Pieter Vreede, 

die zijn bedrijf verplaatste naar Tilburg. De reden dat Vreede uit Leiden vertrok 

was echter geen economische, maar een politieke. Als vooraanstaand radicaal 

                                                             
367 G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854 (Hilversum 1994), 188-
193. 
368 Posthumus, Bronnen VI, 550. 
369 Zie Posthumus, Leidsche lakennijverheid dl III, 1098-1099 (Tabel 151). 
370 H.A. Höweler, ‘De Lakenfabrikeur Frans van Lelyveld’, in: Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden, 1966), 1-44, 38. Nicolaas was een zoon van Jan van 
Heukelom (2). Op dat moment voerde hij het bewind over een lakenfabriek in Utrecht. 
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Patriot vreesde hij na het onderdrukken van de Patriotse beweging in 1787 terecht 

vervolging wanneer hij in Leiden zou blijven. Er is één ander concreet voorbeeld 

gedocumenteerd van een lakenfabrikant die zijn bedrijf wilde verplaatsen: Frans van 

Lelyveld, die in 1784/1785 een fabriek in Amersfoort kocht. Naast loonkosten lijken 

frustraties over de Lakenhal en de mogelijkheid waterkracht te kunnen gebruiken 

voor de aandrijving van machines, daarbij belangrijke motieven. Na het plotselinge 

overlijden van Van Lelyveld besloot zijn vennoot, Jan van Heukelom (3), de oudere 

broer van Nicolaas, het bedrijf toch in Leiden te houden.371 Hij zou later Pieter 

Vreede bezoeken om te bekijken of het voordelig was zijn bedrijf naar Tilburg te 

verplaatsen, maar zag daar ook toen weer vanaf.372 Hij bleef in Leiden, met 

succes.373 

 Het waren dan ook niet zo zeer complete bedrijven, maar vooral de 

primaire productie die verplaatst werd, met name de arbeidsintensieve onderdelen 

van het productieproces, zoals het spinnen en het weven. In 1739 werkten in 

Tilburg ruim 700 weefgetouwen voor ‘Leiden’, ongetwijfeld met de bijbehorende 

veelvoud aan spinners (m/v) en anderen die de getouwen van garen moesten 

voorzien. De onderdelen waarbij de meeste winst werd gerealiseerd – de 

afwerking: verven, persen e.d. – werden nog overwegend in Leiden uitgevoerd. Tot 

ver in de negentiende eeuw zouden Leidse ververs vermogens verdienen met het 

verven van ‘geïmporteerde’ wollen stoffen, ook al was dat in de zeventiende en 

achttiende eeuw meer dan eens op verzet gestuit. Er vestigden zich in de donkerste 

periode van Leiden, het eerste decennium van de negentiende eeuw, zelfs 

ondernemers in de Sleutelstad die juist op deze basis werkten, zoals de Haagse 

textielhandelaar Krantz in 1803. Pas in 1818 zou deze daadwerkelijk de totale 

productie in Leiden concentreren.374 De uitbesteding van een belangrijk deel van de 

primaire werkzaamheden is ook terug te zien in de inventarisatie van de lokale 

nijverheid die het Leidse stadsbestuur in 1816 liet maken. Bij verschillende takken 

binnen de textiel werd aangegeven dat het spinnen vooral of uitsluitend plaatsvond 

op het Brabantse platteland, of in de werkinrichting te Feijenoord. Overigens blijkt 

uit het overzicht dat er in Leiden zelf ook nog veel gesponnen werd.375 

Ondertussen was door het uitbesteden van werk vanuit Leiden (en andere 

Hollandse steden) wel de basis gelegd voor een zelfstandige wolindustrie in Tilburg 

en omstreken. Deze zou de Leidse in de negentiende eeuw ruimschoots 

overvleugelen. 

                                                             
371 Zie Höweler, ‘Frans van Lelyveld’; C. Smit, Ondernemers en geleerden, 35-52. 
372 ELO, Familiearchief (Siegenbeek) van Heukelom (verder ELO Van Heukelom), inv.nr. 37. 
373 Genoemd wordt ook wel Van Bommel. De Van Bommels hadden een belangrijk bedrijf in Tilburg, 
maar waren zeker tot ca. 1830 ook in Leiden actief. M. Jansen, De industriële ontwikkeling in Nederland, 
1800-1850 (Amsterdam 1999), 132, stelt op gezag van P.J.M. van Gorp, Tilburg. Eens de wolstad van 
Nederland, bloei en ondergang van de Tilburgse wollenstoffenindustrie (Tilburg 1987), 71, dat in de 
eerste helft van de negentiende eeuw nog “meerdere Leidse textielfabrikanten” hun hoofdzetel naar 
Tilburg verplaatsten. Vanuit Leids perspectief is niet duidelijk om welke fabrikanten dat zou gaan, 
behalve wellicht Van Bommel. Van betekenis was dat verschijnsel in ieder geval niet meer. 
374 S.J. Beurze, ‘Winst, vermogen’, 146.  
375 ELO, SA III, inv.nr. 23, Besluiten burgemeesters 1816, bijlage: Statistieke tabel der fabrieken en 
trafieken in de gemeente Leyden op den eerste augustus 1816. 
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 Er werd in achttiende-eeuws Leiden door ondernemers al met al nog 

aardig wat verdiend. Dat gold veel minder voor de arbeidersbevolking. De 

achteruitgang van de wolnijverheid, los van alle bovenstaande nuanceringen een 

overduidelijk feit, plus de verplaatsing van de arbeidsintensieve onderdelen naar 

lage lonengebieden, betekende een enorme daling van de werkgelegenheid en 

leidde enerzijds tot vertrek uit de stad, anderzijds tot grote armoede en 

verpaupering. 

 

4.1.2 VOORBODEN VAN DE MODERNE TIJD 

 

Loonafhankelijken in werkplaatsen? 

De arbeidsverhoudingen in de Leidse textielnijverheid kunnen in essentie als 

kapitalistisch beschreven worden. De duizenden mannen, vrouwen en kinderen die 

in de verschillende neringen werkten, waren feitelijk loonafhankelijk. De 

belangrijkste ondernemers, de drapiers, later de reders en de fabriquers hadden de 

touwtjes stevig in handen.376 Hoewel spinners (bijna allemaal vrouwen), 

spinnersbazen en wevers schijnbaar zelfstandig werkten, waren zij geheel afhankelijk 

van de grote kooplieden-ondernemers en vaak ook rechtstreeks bij hen in dienst. 

Datzelfde gold voor de knechts van de ververs en vollers en het meeste andere 

werkvolk.  

 Dit was voor Leiden niet een echt nieuwe situatie. Deze feitelijke 

loonafhankelijkheid bestond al in de middeleeuwen. Spinsters, wevers en anderen 

waren toen (loon)afhankelijk van de drap(en)iers. Vanaf het eind van de zestiende 

eeuw werden veel drapiers afhankelijk van grote lakenbereiders en kooplieden. Zij 

werden een soort zetbaas, onderaannemer of meesterknecht. De wolnijverheid 

werd in toenemende mate gedomineerd door een relatief kleine groep grote 

ondernemers. 

 Van een family economy waarbij het huishouden als productie-eenheid 

functioneerde, was dan ook geen sprake. De verschillende leden van het 

huishouden werkten doorgaans via een putting-out systeem voor de grote 

ondernemers, waarbij de laatste eigenaren van grondstoffen, half- en eindproducten 

waren, en vaak ook van de gereedschappen waarmee gewerkt werd. 

Oorspronkelijk was er ook wel sprake van het Kaufsystem, waarbij wevers en 

drapiers een zelfstandiger rol speelden en zelf de producten verkochten. Discussies 

aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw maken 

duidelijk dat toen nog wevers zich niet altijd als trouwe werknemers gedroegen, 

maar zich als zelfstandigen probeerden op te stellen.377 Hoe dan ook, het putting out 

systeem voerde rond 1640 de boventoon. Daarbinnen was het zeker niet 

vanzelfsprekend dat de verschillende leden van het huishouden voor één 

opdrachtgever werkten, laat staan dat zij samen aan een product werkten. Sterker, 

hoewel huisnijverheid domineerde, betekende dat niet dat iedereen altijd in de 

                                                             
376 Ik ga hier even voorbij aan de vraag in hoeverre de reders en later de fabriquers een ander type 
ondernemer vertegenwoordigden dan de drapiers, vgl. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen 
handen, 163-166. 
377 Zie verderop in dit hoofdstuk en hoofdstuk 5. 
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eigen woning werkte. Kinderen werden bijvoorbeeld vaak uitbesteed aan 

spinnersbazen, zoals we nog zullen zien. 

 Daarnaast deed ook de eerste concentratie van arbeid zich voor. We 

moeten daarbij niet direct denken aan grote werkplaatsen of manufacturen, eerder 

aan kleine werkplaatsen, winkels genoemd, waar vijf à tien arbeiders of arbeidsters 

werkten onder leiding van een meesterknecht en wellicht een leerknecht. Toen zij 

in 1645 verzochten om een “laeckenbereyderswinckel” in te richten, stelden Pieter 

en Jan de la Court dat zij zo beter zicht hadden op de kwaliteit van het product, de 

voortgang van de productie en dat het handig was, wanneer zij kooplieden 

ontvingen.378 In een verklaring uit 1655 verklaarde meesterknecht Jan Harmensz. 

Weydeman dat hij erop toezag dat “de gasten” hun werk behoorlijk deden en niet 

meer loon kregen dan hen toekwam.379 Sommige ondernemers beschikten over 

meerdere werkplaatsen. Pierre Dozy, een van de grootste textielondernemers aan 

het eind van de zeventiende eeuw, was eigenaar van een heel complex woningen en 

werkplaatsen tussen Korte Mare, Oude Singel en Langegracht. Het stond bekend 

als la Ville de Bruxelles.380 In 1797 kocht Jan van Heukelom (3) dit complex voor zijn 

bedrijf, de fa. F. van Lelyveld.381 Hoeveel van dergelijke werkplaatsen er waren, 

hoeveel mensen er werkten en hoe dit fenomeen zich ontplooid heeft, is echter 

niet duidelijk. Tjalsma trof in ieder geval in 1749 in de stad 86 van dergelijke 

werkplaatsen aan.382 Er moeten honderden mensen gewerkt hebben. Ze werden 

toen werkhuijs genoemd, niet te verwarren met de gelijknamige werkinrichtingen 

die aan het eind van de achttiende eeuw verschenen. Waarschijnlijk werden deze 

werkplaatsen vooral ingezet voor het spinnen en verwante werkzaamheden, en 

voor de afwerking. Daarnaast was er in de achttiende eeuw sprake van een 

‘stadswinkel’ met naar het  laat aanzien enige tientallen weefgetouwen. 

 We kunnen deze werkplaatsen nog niet omschrijven als fabrieken, en zelfs 

niet als manufacturen: daarvoor was de schaal waarop zij opereerden te klein. Men 

kan ze beter vergelijken met sweat shops. Maar hoe dan ook, zij vormden een 

duidelijke breuk met op thuisarbeid gebaseerde productie en een eerste aanzet tot 

de fabrieksmatige. Waarschijnlijk vonden aan het eind van de achttiende eeuw 

nieuwe spinmachines via deze werkplaatsen hun weg naar de Leidse 

textielnijverheid. 

 

Technologische vernieuwing en mechanisatie 

Tijdens de opbloei van de Leidse textielnijverheid werd een groot aantal technische 

verbeteringen ingevoerd in de productiewijze. In eerste instantie waren het de 

                                                             
378 Posthumus, Bronnen IV, 429. Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, 176, zet 
vraagtekens achter Posthumus’ stelling er in de 17e eeuw een dergelijke centralisatie van arbeid 
voorkwam.  
379 Posthumus, Bronnen V, 509. 
380 G.J. Dozy, De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis (Den Haag 1911), 23, 37, 65-66, 74, 241. 
Diverse leden van de familie Dozy woonden zelf in dit blok, maar er is ook sprake van ververijen en 
diverse “werchuysen” behorende bij de firma Pierre Dozy. 
381 Smit, Ondernemers en geleerden, 62. Het bedrijf van Pierre Dozy was toen al geruime tijd ter ziele. 
382 H.D. Tjalsma, ‘Een karakterisering van Leiden in 1749’, in: Diederiks, Noordam, Tjalsma (eds.)., 
Armoede en sociale spanning, 77-44, 28. 
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Vlaamse en Waalse nieuwkomers die nieuwe technieken meebrachten en deze 

introduceerden in de ook op dit punt achtergebleven Leidse nijverheid. In de loop 

van de zeventiende eeuw volgden diverse andere vernieuwingen. Hoewel een aantal 

daarvan een vorm van mechanisering betekende, waren de meeste vernieuwingen 

niet of nauwelijks arbeidsbesparend.  

 De textielbewerking kent een groot aantal onderdelen.383 Het spinnen 

werd voorafgegaan door allerlei voorbereidende werkzaamheden, zoals het ploten 

of scheren van de wol van de vachten, het  schrobbelen, het kammen en kaarden. 

Na het spinnen moet het garen getwijnd (ineenvlechten van enkele draden tot 

dubbele of meervoudige) en gehaspeld (opwinden tot strengen) worden en de 

kettingdraad geschoren, waarna de wever aan de slag kon. De stof werd geverfd 

(soms reeds vóór het weven) en verder afgewerkt: ze wordt gevold, op ramen 

gezet, genopt en geschoren en geperst. De Leidse textielproducten ontleenden hun 

waarde(ring) vooral aan hun kleur en de afwerking, niet aan bijzondere geweven 

patronen en dergelijke.  

De meeste technische vernieuwingen hadden dan ook betrekking op de 

afwerking, van het verven tot en met het persen van de stof. Bij het verven werd 

grote vooruitgang geboekt, maar dat had weinig gevolgen voor de productiviteit. 

De introductie van verschillende typen, door paarden aangedreven molens bij het 

persen (met name de kalandermolen) kunnen wel gezien worden als een vorm van 

mechanisatie. De arbeidsbesparing en de verhoging van de productiesnelheid waren 

echter betrekkelijk gering: het ging hier eveneens vooral om de kwaliteit. 

 Anders was dat met de introductie van de volmolen. Wind- en rosmolens 

namen het werk over van de talrijke vollers die voorheen in kuipen met volaarde, 

boter en urine met hun voeten de geweven stof stampten tot zij min of meer 

verviltte. Het was een eerste belangrijke stap in de mechanisering van de 

productie.384 De introductie van wind- en paardenkracht (behalve voor het vollen 

eerder al bij het malen van granen voor bakkers, grutters en brouwers) wordt over 

het algemeen over het hoofd gezien bij de beschrijving van de industrialisatie. Voor 

gebieden als Holland, waar krachtig stromend water schaars is, was het echter een 

belangrijk alternatief voor de watermolen, die doorgaans wel bij de industrialisatie 

wordt inbegrepen. De introductie van de volmolens betekende een grote 

arbeidsbesparing en bovendien ging het vollen sneller. En passant verdween 

daarmee de lastigste, meest strijdbare groep arbeiders van het toneel: de 

vollers(knechten) hadden zich in de middeleeuwen meer dan eens geroerd. Het 

volbedrijf werd vanaf het eind van de zestiende eeuw volledig gemechaniseerd, 

waarbij normaliter verschillende ondernemers samen belangen hadden in een 

molen, een windmolen, zoals in de lakennering, of een werkplaats met rosmolens, 

zoals de dekenproducenten. 

 Vergelijkbare vernieuwingen deden zich bij het kammen, spinnen, weven 

etc. nauwelijks voor. De belangrijkste vernieuwing bij het spinnen – de introductie 

                                                             
383 We zullen hier voorbijgaan aan de verschillen in de bereidingswijze van de uiteenlopende wollen 
producten en het een en ander meer globaal beschrijven. De opsomming van werkzaamheden is zeker 
niet compleet. Onderstaande is vooral gebaseerd op Posthumus, Leidse lakenindustrie, deel II, 219-334 
en deel III, 501-505. 
384 Volmolens werden overigens al veel eerder gebruikt in de Zuid Nederlandse wolnijverheid. 
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van het vleugelspinnewiel – had zich al eerder voorgedaan. Belangrijkste 

uitzonderingen waren de introductie van een (hand bediende) twijnmolen, 

waarmee meerdere garens konden worden getwijnd, en de introductie van de 

lintmolen bij het weven van linten. De belangrijkste uitvindingen op het gebied van 

het spinnen werden in de tweede helft van de achttiende eeuw in Engeland gedaan. 

Mechanisatie van het weven volgde pas rond 1830.  

 In 1779 was verdergaande mechanisatie – naast een grotere vrijheid voor 

de fabrikant, die verlost moest worden de invloed van werkliedengilden en de 

beperkingen die de Hallen stelden – volgens Jan van Heukelom (2), de vader van 

Nicolaas en Jan (3), de beste remedie om nieuw leven te blazen in de kwakkelende 

stedelijke nijverheid in de Republiek.385 Zelf voegde hij de daad bij het woord. Bij 

zijn overlijden in 1806 bleek zijn bedrijf in Leiden voorzien van allerlei machines, 

waaronder spinmachines “op den Engelsche machinale Practijk ingericht.” De 

aandrijving verliep hoogstwaarschijnlijk via de aanwezige rosmolen.386 In de 

literatuur is Van Heukelom (2) getypeerd als een soort roepende in de achttiende-

eeuwse woestijn.387 Het is echter de vraag of zijn pleidooi werkelijk in 

onvruchtbare aarde viel. Bij Frans van Lelyveld, de zakenpartner van Jan van 

Heukelom (3), kon ook een duidelijke interesse in mechanisatie vastgesteld 

worden. Vader en zoon Van Heukelom – voor de duidelijkheid: zij leidden twee 

verschillende bedrijven – en Van Lelyveld waren bepaald geen geïsoleerde figuren 

binnen de wereld van de achttiende-eeuwse Leidse fabriquers. Jan van Heukelom (2) 

en (3) traden vanaf 1785 meer dan eens op als woordvoerders voor een groep 

vernieuwingsgezinde, meest Patriottische textielondernemers. De grote 

belangstelling voor de oprichting van een Leids Departement van de Oeconomische 

Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in 1778 – op initiatief 

van Van Lelyveld – toont evenzeer een aanzienlijke interesse in vernieuwing van de 

nijverheid. De Van Heukeloms speelden overigens een belangrijke rol in de 

overleving van dit genootschap in Leiden tijdens de Bataafse en Franse Tijd.388 In dit 

licht is het niet waarschijnlijk dat Jan van Heukelom (2) de enige fabrikeur was die 

nieuwe, Engelse machines heeft ingevoerd. De aanwezigheid van door rosmolens 

aangedreven schrobbel- en spinmachines in het eerste kwart van de negentiende 

eeuw, wijst in dezelfde richting. Veelbetekenend is de klacht van de kaardenmakers 

in 1816, dat hun bedrijfstak wegkwijnde “door de thans bestaande machine voor de 

                                                             
385 Zie daarvoor J. van Heukelom, Antwoord op de Vraag voorgesteld door het Provinciaal Utrechts 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: Hoe zoude men Fabrijken en Trafijken in ons land, en, 
bijzonder in de Provincie Utrecht, zijn, best kunnen inrichten tot algemeen voordeel (..etc) (Leiden 1779). 
386 ELO Van Heukelom, inv.nr. 31, Notariële acte en boedelbeschrijving 1806. Eerder was Van Heukelom 
(2) betrokken bij het opzetten van een machinale katoenspinnerij in Utrecht, zie J. de Vries, De 
economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Leiden 1968), 128-130. Dat de 
rosmolen werd gebruikt voor de spinmachines en niet voor een volmolen is waarschijnlijk aangezien Van 
Heukelom een aandeel had in een windvolmolen. 
387 Zie bijvoorbeeld H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang. Werkinrichtingen voor 
‘onnutte’ Nederlanders in de Republiek 1760-1795. Een mentaliteitsgeschiedenis (Den Haag 1977), 23-
24. 
388 Voor de Oeconomische Tak  en de rol van de Van Heukeloms: Smit, Ondernemers en geleerden, 15-
71. 
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spinderijen.”389 Gezien het feit dat de Hollandse nijverheid met name tijdens de 

Napoleontische periode goeddeels van Engeland was afgesneden, lijkt het 

aannemelijk dat de mechanisatie van (onderdelen van) het spinnen reeds vóór die 

tijd reële vormen had aangenomen, al kunnen we niet zeggen hoever deze vóór 

1800 al reikte. 

 Al met al zijn al in de zeventiende eeuw elementen van een soort 

industriële revolutie in de Leidse wolnijverheid zichtbaar: mechanisatie van 

onderdelen van de productie, inclusief het gebruik van nieuwe krachtbronnen die 

niet gebaseerd zijn op menselijke spierkracht, plus een begin van concentratie van 

arbeiders. Aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende 

bouwde men daar op voort. Daarmee werden de grondslagen van de ‘echte’ 

industrialisatie gelegd.  In het volgende hoofdstuk zullen we daar verder op ingaan. 

 

4.2 KINDERARBEID 

 

Er werkten in de Leidse wolnijverheid van de zeventiende eeuw duizenden 

kinderen. Dat waren niet alleen Leidse kinderen, andere steden in de Republiek 

stuurden regelmatig arm- en weeskinderen naar Leiden zodat ze daar aan het werk 

konden (en een ‘vak’ konden leren). Sterker nog, men liet ook kinderen 

overkomen uit het land van Luik, Aken en Gulik. Er was zelfs een bodedienst met 

Luik die dit verzorgde.390 Op welke schaal kinderen nog werden ingezet toen de 

bloei over het hoogtepunt heen was en de neergang zich doorzette, is minder 

duidelijk. Daarnaast is het de vraag hoe men indertijd eigenlijk tegen deze 

kinderarbeid aankeek en of dit in de loop der tijd veranderde. Zag men kinderen 

louter als ‘kleine volwassenen’ of namen zij toch een bijzondere plaats in? 

 

4.2.1 OMVANG EN BETEKENIS VAN DE KINDERARBEID 

 

Kinderen aan het werk tijdens de bloei 

Posthumus aarzelde niet de kinderarbeid in zeventiende-eeuws Leiden gelijk te 

stellen aan die in Engeland tijdens de Industriële Revolutie, niet alleen wat betreft 

omvang maar ook omdat het alle kenmerken van kinderexploitatie vertoonde. 

Voor hem was het een uiting van het “verscherpte kapitalisme, dat er sinds 1582 in 

opkomst was.”391 Dat jaar markeert de eerste aanvraag door een uit Doornik 

afkomstige ondernemer om dertig à veertig arme wezen als hulp voor zijn bedrijf te 

mogen inzetten. Voordien was de inzet van kinderen volgens Posthumus in omvang 

zeer beperkt en werden ze vooral voor lichtere werkzaamheden gebruikt. 

Opleiding voor een later te beoefenen vak was het uitgangspunt.392 Het idee om 

kinderen systematisch in de industrie te gebruiken lijkt vooral afkomstig van Waalse 

ondernemers. Herhaaldelijk komen de Walen in de zeventiende-eeuwse bronnen 

                                                             
389 ELO, SA III, inv.nr. 23, Besluiten burgemeesters 1816, bijlage: Statistieke tabel 1816. 
390 Posthumus, Leidse lakenindustrie, deel III, 599-600. 
391 Posthumus, Leidse lakenindustrie, deel III, 576. 
392 Posthumus, Leidse lakenindustrie, deel I, 361. 
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Kinderen aan het werk in de Leidse saainering, begin 17e eeuw, details uit de schilderijen 

‘Vollen en ploten’ (boven) en ‘Spinnen en Hekelen’ (onder) van Isaac van Swanenburgh 

(Stedelijk Museum De Lakenhal) 
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ter sprake wanneer het om kinderarbeid gaat, en vooral wanneer het om 

kinderuitbuiting gaat, zoals bij de ongeregeldheden van 1671.393 

 Kinderen verrichtten allerlei werkzaamheden. Op de schilderijen die 

schilder/burgemeester Isaac van Swanenburgh van (en voor) de saainering maakte, 

zien we kinderen sjouwen met manden wol en als hulp bij het haspelen. Dat laatste 

was inderdaad een werk dat veel door kinderen werd gedaan. De meeste kinderen 

werden bij het spinnen ingezet. Een betrekkelijk grote groep jongens werkte bij een 

wever en redelijk wat weesmeisjes werden bij breierijen ingeschakeld.394 Het is niet 

vreemd dat verreweg de meeste kinderen bij het produceren van garen (kammen, 

spinnen, haspelen) werden ingezet. Enerzijds zat in de garenproductie de bottleneck 

voor de wolnijverheid,395 anderzijds ging het daarbij om min of meer ongeschoolde 

arbeid. Dat laatste moet wel wat genuanceerd worden. Spinnen en twijnen moest 

men ook leren, zeker gezien de grote variëteit aan garens die de verschillende 

wolproducten vroegen. Voor het handspinnen was meer vakkennis en vaardigheid 

nodig dan later in de negentiende eeuw aan de spinmachines. 

 Duizenden kinderen waren als leerling uitbesteed aan een meester of 

meesteres, zowel weeskinderen als kinderen met ouders. Het idee, in ieder geval 

formeel, was dat zij daardoor een vak leerden, al zal dat bij weinig geschoolde 

werkzaamheden niet veel hebben voorgesteld. Voor weeskinderen begon het werk 

als leerling doorgaans met acht of negen jaar, een enkele keer jonger. Kinderen van 

ambachtslieden gingen waarschijnlijk rond hun twaalfde aan de slag, maar voor 

kinderen van armen was het niet uitzonderlijk wanneer zij op (veel) jongere leeftijd 

aan het werk werden gezet.396  De leertijd varieerde, maar was in doorsnee een tot 

twee jaar.397 Tijdens de leertijd woonden de weeskinderen gewoon in het weeshuis, 

maar veel andere kinderen bij hun bazen en bazinnen. In 1638-1641 was dat het 

geval bij tachtig procent van de meisjes en zeventig procent van de jongens, maar in 

de periode 1650-1656 was het respectievelijk vijftig en vijfenveertig procent. Vooral 

kinderen in laaggeschoolde beroepen lijken te hebben ingewoond.398 Spinbazen en -

bazinnen hadden soms twee leerlingen tegelijkertijd, andere meesters doorgaans 

een, maar grotere aantallen konden voorkomen. Zo had meesterspinner Anthonis 

de Hont acht spinkinderen en Hendrick Roellen en zijn vrouw zelfs negen.399 

 De beloning van de leerlingen was laag. Kost en inwoning was natuurlijk 

een soort betaling in natura en het scheelde de ouders in hun eigen onkosten. De 

weeskinderen kregen dan ook een wat hogere vergoeding. Er kon zelfs leergeld 

                                                             
393 Onduidelijk blijft of de Waalse ondernemers zich hierin werkelijk onderscheidden, of dat zij dermate 
domineerden dat de associatie logisch was. Het is niet uitgesloten dat er ondanks hun reeds lange 
aanwezigheid in de stad, toch sprake was van stigmatiserende, xenofobe beeldvorming. Nader 
onderzoek is hier op z’n plaats. 
394 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 723. 
395 Zoals Van Nederveen Meerkerk, De draad in eigen handen, met name 89-98, duidelijk maakt. 
396 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 731. 
397 E. van Nederveen Meerkerk, ‘Werken om te leren? De arbeid van jongens en meisjes in de Leidse 
textielnijverheid in de zeventiende eeuw’, Jaarboek voor de sociale en economische geschiedenis van 
Leiden en omstreken 2007/8, 78-103, 87-91. 
398 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 726; Van Nederveen 
Meerkerk, Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 39. 
399 Van Nederveen Meerkerk, ‘Werken om te leren?’, 84. 
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verschuldigd zijn, al zal dat waarschijnlijk alleen het geval zijn geweest wanneer er 

perspectief was op een respectabel ambacht. De kinderen moesten lange dagen 

maken. De werkduur kon oplopen tot veertien uur per dag, al zal daarbinnen nog 

wel gepauzeerd zijn, om te eten bijvoorbeeld.  

 Van Nederveen Meerkerk heeft erop gewezen dat het opleidingsaspect 

niet helemaal een farce was.400 Aan de andere was duidelijk dat van de leerlingen – 

vooral de spinners en spinsters – direct productie werd verwacht. En je moest dan 

wel iets leren om goed te kunnen spinnen, een leertijd van twee jaar lijkt daarvoor 

wat erg lang. Deze leerlingen waren dan ook in de eerste plaats goedkope 

arbeidskrachten. Dat zij bij opbloeiende conjunctuur, wanneer eens te meer bleek 

dat het spinnen de bottle neck in de productie was, in grote getale werden 

opgeroepen, zoals bijvoorbeeld in 1671, maakt dat nog eens duidelijk. 

 Na de leertijd, en vooral rond hun twaalfde tot veertiende jaar gingen de 

loopbanen de kinderen verschillende kanten op, waarbij hun geslacht en hun sociale 

achtergrond in hoge mate bepalend waren. Jongens uit gezinnen van winkeliers en 

ambachtslieden kregen doorgaans een echte beroepsopleiding en dat gold ook voor 

veel weesjongens. Voor arme jongens was dit zelden, voor meisjes nooit 

weggelegd. Meisjes uit de ‘middenklasse’ richtten zich meer op huishoudelijk werk 

(net als weesmeisjes), of hielpen hun ouders in het bedrijf of winkel. Voor kinderen 

van arme ouders – en daarvan waren er veel – was er vrijwel alleen loonarbeid, 

meestal in de textielindustrie. Meisjes konden ook aan de slag als dienstje, of 

hielpen in het eigen huishouden.401  

 Kinderarbeid beperkte zich dan ook niet tot uitbestede leerlingen, alleen 

beschikken we wel over gegevens over hen en niet van anderen. Kinderen uit de 

armste groepen werkten waarschijnlijk al eerder en de vele arme kinderen die 

tussen hun tiende en twaalfde jaar hun leertijd afrondden, konden weinig anders 

dan via loonarbeid bijdragen aan het inkomen van het huishouden waarin zij weer 

terugkeerden. Zij werden dan zeker niet als min of meer volwassen arbeiders 

beschouwd. Dat gebeurde pas wanneer men 21 of 24 jaar was. Volwassenen lonen 

werden normaliter pas betaald wanneer men ouder dan 20 was.402 

 De omvang van de kinderarbeid en de relatieve betekenis ervan is moeilijk 

in cijfers uit te drukken, en dat geldt ook voor de ontwikkeling in de tijd. De in 

verschillende publicaties gehanteerde cijfers betreffen alleen uitbestede 

weeskinderen en leerlingen in de lakennijverheid. De lakennijverheid was maar één 

van de zeven neringen, zij het dat deze na 1650 met de greinnering de belangrijkste 

was. Tussen 1638 en 1697 werden in de lakennijverheid bijna 8500 kinderen 

uitbesteed, gemiddeld bijna driehonderd per jaar. Dat is geen constant gegeven. Zo 

werden na 1660 en zeker na 1672 beduidend minder leerjongens aangesteld, terwijl 

het in de jaren 1638-1642 meer dan vierhonderd per jaar waren. Via het weeshuis 

werden jaarlijks ongeveer 150 kinderen uitbesteed.403 Het aantal leerlingen 

verschilde ook naar gelang de conjunctuur, die zich in cycli van  vijf tot acht jaar 

                                                             
400 Van Nederveen Meerkerk, ‘Werken om te leren?’, 98. 
401 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 731; zie ook Van Nederveen 
Meerkerk, Schmidt, ‘Tussen beroep en arbeid’, 46-50.  
402 Van Nederveen Meerkerk, Schmidt, ‘Between wage labor and vocation’, 719. 
403 Gebaseerd op Van Nederveen Meerkerk, ‘Werken om te leren?’, 82. 
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openbaarde.404 In een hausse werden al snel maatregelen genomen om aan de vraag 

naar meer goedkope (kinder)arbeid te voldoen, zoals in 1671 het geval was. Alles 

bij elkaar moeten er in economisch goede tijden jaarlijks minstens 2000 leerlingen 

in de wolnijverheid hebben rondgelopen. Zoals gezegd was dit maar een deel van 

alle kinderen die in de textielnijverheid werkten. De kinderarbeid was veel 

omvangrijker dan deze cijfers tonen, maar onttrekt zich verder aan ons zicht. 

 

Tijdens de neergang 

Na de bloeiperiode die in 1672 afgelopen was, zou ook de kinderarbeid 

teruggelopen zijn. Er is zelfs gesteld dat in het begin van de achttiende eeuw sprake 

was van een vrijwel volledige afname van kinderarbeid in de textiel.405 Dat betreft 

waarschijnlijk vooral de weeskinderen, die na de ongeregeldheden van 1671 niet 

meer op dezelfde manier lijken te zijn uitbesteed.406 De Greinhal deed in 1780 nog 

een poging het weeshuis te verleiden de meisjes te leren dubbelen (twijnen). De 

regenten hadden echter een duidelijke voorkeur voor het naaien van linnen, iets 

wat hen ook later als dienstmeisje of huisvrouw goed van pas zou komen.407  

 Dat het aantal leerjongens dat via de Lakenhal werd aangesteld, sterk 

verminderde, is evident. Vanuit de textielarbeiders werd ook druk uitgeoefend het 

aantal (leer)jongens te beperken. Zo verzochten de saaiwerkers in 1675 knechts te 

verbieden jongens aan te nemen en dit voor bazen te maximeren op één leerling, 

en dan nog onder strikte voorwaarden. Zij motiveerden dit met het argument dat 

bazen en knechts kinderen als goedkope arbeidskrachten inhuurden, waardoor 

zijzelf werkloos raakten en tot armoede vervielen.408 

 Of vervolgens alle kinderarbeid verdween is echter de vraag. Met name de 

spinwedstrijden die het Leidse Departement van de Economische Tak vanaf 1779 

regelmatig organiseerde, roepen een dubbel beeld op. Enerzijds was het doel de 

spinvaardigheid en het leren daarvan te stimuleren, omdat men vreesde dat die 

kennis en vaardigheid verloren zou gaan. Dat wijst erop dat er nog weinig kinderen 

sponnen. Anderzijds liep de aanmelding voor deze wedstrijd via de fabrikeurs en 

hun spindersbazen, wat betekent dat kinderarbeid bij het spinnen nog wel degelijk 

voorkwam. De wedstrijden waren bedoeld voor jongens onder de twaalf en 

meisjes beneden de tien jaar. De jongste prijswinnaar bij de eerste wedstrijd was 

Johannes Toele, viereneenhalf jaar oud; de meeste anderen waren tussen de acht 

en de twaalf jaar.409  

                                                             
404 De Leidse textiel in de 17e en 18e eeuw kende conjunctuurbewegingen die volledig vergelijkbaar zijn 
met de moderne kapitalistische conjunctuurcycli. Zie Posthumus, Leidse lakenindustrie, deel III, 1124-
1166. 
405 H.D. Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 95. 
406 K. van der Wiel, Dit kint hiet Willem. De Heilige Geest in Leiden – 700 jaar vondelingen, wezen en 
jeugdzorg (Leiden 2010), 58 suggereert dit terloops. Van der Wiel besteedt verder geen aandacht aan de 
vraag hoe de wezen in de achttiende eeuw een opleiding kregen. 
407 Posthumus, Bronnen VI, 255-259. 
408 Posthumus, Bronnen V, 177. 
409 Posthumus, Bronnen VI, 51-55; ELO, Archief Ned. Mij. Nijverheid en Handel, Departement Leiden 
(verder ELO NMN), inv.nr. 1, notulen 1778-1784, en 10, bekendmakingen van het uitloven van premies 
voor spinnen, weven etc. 1778-1799. Zie ook Smit, Ondernemers en geleerden, 36-37. 
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 Het Departement loofde daarnaast premies uit voor ondernemers die 

gedurende langere tijd kinderen aan het werk hielden en lieten spinnen. In 1782 

claimde Jan Barth uit de Zandstraat de uitgeloofde 2 dukaten, omdat hij “op zijn 

Winkel 6 kinderen onderwezen & werk verschaft [had] in ’t Spinnen van 

kettinggaren voor de Lakenfabriecq.”410 Een jaar later werd in de vergadering 

gemeld dat de “spinwinkels” waar verscheidene kinderen werkten, schenen toe te 

nemen.411 Al met al was er aan het eind van de achttiende eeuw dus zeker sprake 

van kinderarbeid en blijkbaar concentreerde deze zich vooral in de werkplaatsen 

(winkels) van spinnerbazen die garen leverden aan de grotere fabrikanten. Uit de 

Statistieke Tabel van 1816 kan eveneens de conclusie getrokken worden dat er in 

de stad Leiden nog de nodige (vrouwen en) kinderen sponnen. 

 Het Departement kwam daarnaast in 1779 met een plan voor een 

spinschool voor vijftig kinderen tussen de zes en twaalf jaar, in te richten in het 

Elisabethgasthuis. Hoewel het plan ook positieve reacties kreeg, werden er 

evenzeer bezwaren opgeworpen en wilden de fabrikanten zich er uiteindelijk niet 

aan verbinden.412 Dit idee is niet los te zien van gedachten over een werkhuis, geen 

                                                             
410 ELO NMN, inv.nr. 1, notulen 1778-1784, notulen 9 februari 1782. 
411 ELO NMN, inv.nr. 1, notulen 1778-1784, notulen vijftiende grote vergadering, 1783. 
412 Zie Posthumus, Bronnen VI, 148-151; Smit, Ondernemers en geleerden, 37. 
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werkplaats maar een werkinrichting voor armen, die in dezelfde tijd naar voren 

worden gebracht. Het duurde echter tot 1796 dat in Leiden het eerste werkhuis 

werd geopend. Het werd ook wel “de Spinschool” genoemd.413 De discussie over 

en de oprichting van dergelijke werkinrichtingen markeert vooral een nieuwe 

benadering van arbeid, zeker die van kinderen, die onlosmakelijk verbonden was 

met de bestrijding van wat het pauperisme werd genoemd. 

 

4.2.2 OMGANG MET KINDERARBEID 

 

De zeventiende eeuw: grenzen aan uitbuiting 

De houding tegenover kinderarbeid in de zeventiende eeuw kunnen we dubbel 

noemen. Aan de ene kant was er weinig direct bezwaar tegen het werken door 

kinderen, in ieder geval vinden we daar geen sporen van terug. Posthumus verklaart 

dit uit het calvinisme, dat de opvoedende waarde van arbeid benadrukte.414 Platte 

economische factoren zullen daar echter ook niet vreemd aan zijn: de grote vraag 

naar goedkope arbeidskrachten en de behoefte aan wat extra inkomen (of minder 

onkosten) bij de talloze arme Leidenaars. Aan de andere kant waren er 

nadrukkelijk zorgen over de kinderarbeid zoals die zich ontwikkelde. Die uitte zich 

niet alleen in protesten zoals in 1671, maar al veel eerder in besluiten van de 

stedelijke overheid. Die probeerde de leerlingen te beschermen en hun arbeid 

enigszins te reguleren. 

 Zoals gezegd kwam – volgens Posthumus – kinderarbeid in de vorm zoals 

die zich na 1582 openbaarde, eerder niet voor. De middeleeuwse stedelijke keuren 

en de aanmaningen en voorschriften die in de zestiende eeuw van het Stadhuis 

werden afgeroepen, wemelen van bepalingen met betrekking tot jeugdig vandalisme 

en spelletjes die kinderen op straat (of in de kerk) speelden. Het is duidelijk dat zij 

niet, of in ieder geval niet de hele dag aan het werk waren. Daarbij komt nog dat 

toen in de vijftiende eeuw de eerste bepalingen tegen bedelen werden 

uitgevaardigd, kinderen daarvan uitgezonderd waren. Pas in de zestiende eeuw 

werd ook het bedelen door kinderen verboden. Het werk dat kinderen 

verrichtten, stond zoals gezegd vooral in het teken van een vorm van 

beroepsopleiding, al zal men wel de ouders bij het werk geholpen hebben. 

 Veel maatregelen die het stadsbestuur in de zeventiende eeuw nam, soms 

ook op aandringen van textielwerkers, haken duidelijk in op de oude notie van een 

leertijd, waarbij men door mee te werken een vak leerde. Men stelde regelmatig 

een limiet aan het aantal leerlingen die een meester of baas onder zich mocht 

hebben. De bepalingen omtrent de duur van de leertijd moeten eveneens in dit 

licht worden bezien. Zij zorgden voor een enigszins reële leerperiode en gingen 

een al te lang durende afhankelijkheid tegen. Bovendien kregen daardoor meer 

kinderen ‘de kans’ iets te leren. Overigens waren de Vlamingen en Walen, 

                                                             
413 J.K.S. Moes, Van bedelstaf tot marktwapen. Sociale werkvoorziening in Leiden na 1795 (Leiden 1997), 
20. 
414 Posthumus, Leidse lakenindustrie, dl. III, 576. 
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dominant onder de ondernemers die de Leidse nijverheid vanaf 1580 vernieuwden, 

niet of nauwelijks vertegenwoordigd in het Leidse stadsbestuur.415 

 Het stadsbestuur zat wel in een soort spagaat. Wanneer de conjunctuur 

aantrok wilde men graag tegemoetkomen aan de wensen van de 

textielondernemers. De bloei van de stedelijke economie was immers ook het 

(indirecte) belang van de stadsbestuurders en drukte bovendien de kosten van de 

armenzorg. Dat laatste was ook het geval bij het weeshuis, waar de opbrengsten 

van de uitbesteding goed waren voor een vijfde van alle inkomsten.416 In mindere 

tijden was eerder de verdringing van volwassen arbeiders door goedkope kinderen 

een zorg en daar werd men ook door de arbeiders op gewezen, zoals de 

saaiwerkers in 1675 deden.  

 De kinderarbeid riep echter ook los daarvan verontrusting op en dat had 

alles te maken met het misbruik dat van de kinderen werd gemaakt. In de eerste 

plaats stuurden sommige (Waalse) ondernemers kinderen uit bedelen in de stad of 

omgeving, in plaats van ze op te leiden en te laten werken. Herhaaldelijk werd hen 

duidelijk gemaakt dat dit niet was toegestaan. In 1636 werden twee burgers, 

Thomas Moreau en Guilliame Guillebert, ermee belast de Walen te waarschuwen 

dat dit niet toegestaan was.417 Dit was het begin van een steeds verdergaand 

toezicht. Behalve het uit bedelen sturen baarde de behandeling van de kinderen 

zorgen. Er was sprake van “persoonen die met haerluyder werckinderen 

ongenadich en de niet christelick en leven.” De twee toezichthouders – Moreau 

was overleden en vervangen door Pieter Nolet – gingen er voortaan ook op 

toezien dat kinderen fatsoenlijk werden behandeld. Overtreders werden gestraft.418 

De slechte behandeling kon ook uitdraaien op mishandeling. Zo kreeg de 

meesterspinner Martijn Pieron in 1651 een boete van vijftig gulden omdat hij een 

spinjongen zo erg had geslagen, “dat sijn een ooch daeraf quam te swellen, slaende 

hem noch wijders daerenboven met een roede seer hevich in het aengesicht.”419 

De gouverneurs van de Lakenhal hadden ondertussen in 1641 al de opdracht 

gekregen erop toe te zien dat de leerjongens en -meisjes niet mishandeld werden, 

een rechtvaardige beloning ontvingen en niet uit bedelen werden gestuurd. 

Daarvoor mocht men zelfs de huizen van de werkbazen en –bazinnen binnengaan, 

zodat ter plekke de leef- en werkomstandigheden konden worden 

gecontroleerd.420 Ook de vaststelling van de (maximale) werkdag voor kinderen op 

veertien uur (in 1646) moet gezien worden als een beschermende maatregel met 

als doel erger te voorkomen.421 

 Een laatste punt dat de stadsbestuurders zorgen baarde, was de 

schoolgang. Leren lezen en schrijven vond men belangrijk en het volgen van 

                                                             
415 Zie D.J. Noordam, ‘De Leidse veertigraden in de lange zeventiende eeuw, 1574-1700’, in: J.K.S. Moes, 
D.J. Noordam (eds), Macht, aanzien en welzijn. Nieuwelingen in het Leids stadsbestuur, 1200-1795 
(Leiden 2003),48-59, 54-55. 
416 Van der Wiel, Dit kint hiet Willem, 51. 
417 Posthumus, Bronnen IV, 37. 
418 Posthumus, Bronnen IV, 40. 
419 Posthumus, Bronnen V, 3. 
420 Posthumus, Bronnen IV, 364. 
421 Posthumus, Leidse lakenindustrie, dl III, 606. 
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onderwijs, al was het maar een paar uur per week, was dus wenselijk. De Lakenhal 

stelde dan ook als voorwaarde dat de leerjongens moesten leren lezen, maar in de 

praktijk kwam het daar niet of nauwelijks van. De leerjongens klaagden dat ze er 

geen tijd voor kregen, de meesters dat de leerlingen het niet wilden. Om aan alle 

getouwtrek een einde te maken werd in 1648 als opvolger van een van stedelijke 

controleurs een schoolmeester aangesteld, Isaack Jansz. Naast zijn werk als 

controleur kon hij de leerlingen in het huis van hun meester onderwijzen.422 

 De stedelijke overheid probeerde kortom op te treden als beschermer 

van de kinderen, in ieder geval van de leerjongens en –meisjes. Dat was blijkbaar 

ook hard nodig, anders zouden de stadsbestuurders ook niet over zijn gegaan tot 

de aanstelling van twee speciale controleurs met redelijk vergaande bevoegdheden. 

De dubbelheid van de zeventiende eeuw is daarin gelegen dat er aan de ene kant 

een grote groep ondernemers was, die er blijkbaar geen probleem mee had om 

kinderen tot het uiterste te gebruiken als goedkope arbeidskrachten, terwijl de 

publieke opinie, uitgedrukt in de besluiten van het stadsbestuur, daar duidelijk 

grenzen aan wilde stellen. Kinderen waren geen kleine volwassenen, maar moesten 

beschermd worden en de overheid voelde zich daar verantwoordelijk voor. Deze 

omgang met kinderarbeid sluit goed aan bij het voortlevende, door burgers en 

werkers gekoesterde idee dat arbeid door kinderen geen gewone arbeid was, maar 

onderdeel van de opvoeding en als zodanig beperkt diende te zijn. Natuurlijk stond 

dat voortdurend onder druk door de soms enorme vraag naar goedkope arbeid 

vanuit de nijverheid. Het is dan ook de vraag hoe effectief de maatregelen waren. 

Het oproer van 1671 suggereert dat die effectiviteit maar heel betrekkelijk was en 

tegelijk dat dit niet door de massa van het de Leidse bevolking geaccepteerd werd. 

De soepelheid waarmee met de oproerkraaiers werd omgegaan – men heeft ze 

“stilleties laeten gaen” – toont dan nogmaals aan dat zorg voor en bescherming van 

kinderen belangrijke maatschappelijke normen waren. 

 

De achttiende eeuw: werk, disciplinering en pauperbestrijding 

Aan het eind van de achttiende eeuw is van de beschermende houding tegenover 

kinderen weinig meer te merken. Weliswaar werd aan opvoeding en het leren van 

vaardigheden een grote waarde gehecht, werken op zich stond centraal. Van een 

bewaken van het oude leerlingschap was, waar het arbeiders en arbeiderskinderen 

betrof, geen spoor meer te bekennen. Naast het benadrukken van arbeid, speelden 

volksontwikkeling en onderwijs, en het bevorderen van een geregeld gezinsleven 

(met de vrouw als huismoeder) een belangrijke rol bij de aanpak van armoede en 

pauperisme, de grote bedreigingen van de samenleving.  

 De terugval van de nijverheid in de achttiende eeuw had in de Hollandse 

steden – niet alleen Leiden – tot een grote sociale ontwrichting geleid. De 

werkloosheid was groot, de armoede onder het stedelijke proletariaat evenzeer. 

De angst voor de potentiële opstandigheid van de armen was een belangrijk motief 

om de bedeling, waarin de kerkgenootschappen een belangrijke vinger in de pap 

hadden, op peil te houden.423 Sociale controle was een belangrijke drijfveer voor 
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423 Van den Eerembeemt, Armoede en arbeidsdwang, 4-14. 
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een vergeleken met andere landen ruimhartige armenzorg, hoewel je zeker niet kan 

zeggen dat de bedeling de armen in de watten legde. Pot heeft in zijn studie over de 

Leidse armenzorg duidelijk gemaakt dat de voorwaarden voor bedeling streng 

waren en dat de verstrekte ondersteuning slechts een geringe “overlevingswaarde” 

had.424 Desalniettemin constateerden velen een zekere lusteloosheid onder de 

arbeidersbevolking. Er zou sprake zijn van een “gedegenereerd bedeelden-

proletariaat.”425 Van een nieuwe, ‘nijvere’ mentaliteit – de industrious revolution waar 

De Vries het over heeft – ontbreekt ieder spoor, in ieder geval wanneer men 

uitgaat van wat de betere standen wisten op te merken over de arbeidersbevolking. 

Onder invloed van de Verlichting kwam men tot nieuwe ideeën om 

armoede en pauperisme uit de samenleving te bannen: werkverschaffing en een op 

een werkzaam leven gericht onderwijs. Dat vertaalde zich naar een pleidooi voor 

werkinrichtingen, waar kinderen van armen konden wennen aan arbeidzaamheid en 

waar ze opgevoed konden worden door middel van algemeen vormend, praktisch 

gericht onderwijs. Deze werkinrichtingen zouden, dacht men, commercieel 

levensvatbare bedrijven kunnen worden.426 

 In Leiden werd het idee van een “generaal werkhuys” voor het eerst naar 

voren gebracht in de jaren 1778-1779, tegelijkertijd met de suggestie van een 

spinschool.427 De spinschool was nadrukkelijk bedoeld voor “ledig lopende 

kinderen, welkers ouders bedeelt worden,” voor het werkhuis werd over dezelfde 

doelgroep gesproken, plus de weeskinderen. Met spinschool en “generaal 

werkhuys” lijkt dan ook hetzelfde bedoeld te worden. Dit plan behoorde tot een 

uitgebreider pakket aan maatregelen, waaronder het tegengaan van bedelarij en van 

de straathandel waarmee de armen hun inkomen probeerden aan te vullen, een 

strenger beleid ten aanzien van de armenzorg en een soepeler beleid ten aanzien 

van vestiging van arme nieuwkomers. De motivatie voor deze maatregelen werd 

echter niet gevonden in algemene opvattingen over het opvoedkundig belang van 

arbeid, maar in het gebrek aan werkvolk dat men op dat moment had, met name bij 

het spinnen. Daarnaast zou een stedelijk werkhuis ertoe bij kunnen dragen dat de 

Leidse ondernemers minder afhankelijk werden van buiten de stad geproduceerde 

garens. 

 Zoals gezegd zou het tot 1796 duren eer het zou komen tot de oprichting 

van een dergelijk werkhuis in Leiden. Men wilde een inrichting “welke heilzaam 

voor de werkelozen en noodlijdenden zou kunnen zijn en tevens ter beteugeling 

van beedelaars en luyaards.” Daarnaast wilde het stadsbestuur “de straaten van dat 

schuim zuiveren.”428 Erg succesvol was de inrichting niet, zakelijk gesproken. In 

1809 werd ze opgeheven. Er waren tussen 1807 en 1838 meer van dergelijke 

werkinrichtingen in de stad, vooral bedoeld als alternatief voor de traditionele 

armenzorg. Al waren er op het hoogtepunt enige honderden mensen werkzaam, ze 

bleken geen van allen op langere termijn als commerciële instelling levensvatbaar. 

                                                             
424 G.P.M. Pot, Arm Leiden, 246. In het hoofdstuk over de arbeidershuishoudens wordt daar verder op 
ingegaan. 
425 Van den Eerembeemt, Armoede en arbeidsdwang, 10. 
426 Van den Eerembeemt, Armoede en arbeidsdwang, 30-36. 
427 Zie Posthumus, Bronnen VI, 109-110, 550. 
428 Citaten uit Moes, Van bedelstaf tot marktwapen, 20-21. 
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Er werkten zeker niet alleen kinderen, zoals in 1778-1779 de bedoeling was 

geweest, maar in meerderheid volwassenen, waaronder ook veel vrouwen.429  

 In deze Leidse initiatieven ging dus een direct economisch belang – de 

productie van garens – gepaard met de wens de armen op te voeden. Disciplineren 

is wellicht een correctere manier om dit laatste te beschrijven. Het bijbrengen van 

arbeidsdiscipline aan bedeelden was daar een aspect van, maar ook de 

eigenzinnigheid van het wel actieve werkvolk baarde de fabrikanten zorgen. Het 

idee van het werkhuis werd in 1779 mede gezien als middel om fabrikant minder 

afhankelijk te maken “der wille van hun werkvolk.”430 De onwilligheid van het 

werkvolk in de Hollandse steden en de weerstand tegen de introductie van 

moderne productiemethoden, was volgens Jan van Heukelom (2) een goede reden 

om zich buiten Holland en voorbij Utrecht te vestigen. Hij pleitte dan ook voor de 

opheffing van de gilden. Hij had – net als Van Lelyveld – evenzeer grote bezwaren 

tegen het functioneren van de Hallen, maar keerde zich in 1786 met zijn zoon Jan 

nadrukkelijk tegen de gehele opheffing daarvan, aangezien zij “allernoodzakelijkst” 

waren “tot maintien der zo nodige discipline onder het werkvolk.” Ook andere 

lakenfabrikanten benadrukten het belang van de Hallen voor de “subordinatie van 

het werkvolk.”431 Weer een andere lakenfabrikant wees erop dat men daar elders 

geen Hallen voor nodig had, zonder het probleem van de disciplinering van het 

werkvolk overigens te ontkennen.432 De vraag om hoger loon, het verzet tegen 

vernieuwingen en de neiging van met name de wevers om wanneer de mogelijkheid 

daar was, ‘over te lopen’ naar een beter betalende ondernemer, ergerden de 

ondernemers net zozeer als het ‘leeg lopen’ van de bedeelden. Toen de fabrikanten 

na de Bataafse Revolutie van 1795 politiek meer in de melk te brokkelen kregen, 

werden de gilden inderdaad afgeschaft, maar bleven de Hallen in aangepaste vorm 

bestaan (1798). 

 

Het belang van onderwijs 

Onderwijs was aan het eind van de achttiende eeuw in de ogen van veel burgers 

misschien wel het belangrijkste middel om het ‘pauperisme’ en zijn gevaren te 

bestrijden. Door verspreiding van kennis en deugd, via verbetering van het 

onderwijs en volksverlichting, kortom via beschavingsarbeid, zou de samenleving 

verbeteren. 

Een eerste initiatief om het onderwijs in Leiden te verbeteren, was de 

oprichting in 1785 van het genootschap Mathesis Scientiarum Genetrix (verder 

MSG), dat zich richtte op vakonderwijs in de avonduren voor kinderen vanaf twaalf 

jaar. Dit was vooral gericht op specifieke ambachten (bouwmeesters, grafici, 

landmeters e.d.).433 De door MSG aangeboden opleidingen lijken daarmee een 

vervanging van of een aanvulling op de traditionele vorming van ambachtelijke 

                                                             
429 Zie ‘Journaal der Reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche Republiek (Ao 1800)’, 
Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek,19 (1860), 137 
430 Posthumus, Bronnen VI, 109. 
431 Posthumus, Bronnen VI, 586-588. 
432 Posthumus, Bronnen VI,  588-593. 
433 Voor de geschiedenis van MSG: L.A, Peeperkorn-Van Donselaar, Twee eeuwen technisch onderwijs. 
Twee eeuwen bij de tijd. De geschiedenis van MSG Leiden, 1785-1985 (Leiden 1985). 
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meesters. Men richtte zich vooral op de middenklasse, in ieder geval in de eerste 

decennia van het bestaan van dit genootschap. 

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, oftewel ’t Nut, richtte zich 

daarentegen veel meer op de massa van het volk, de arbeiders en bedeelden. ’t Nut 

werd opgericht in 1784 als een landelijk genootschap voor volksontwikkeling. In 

1786 kwam er een Leids Departement. Deze afdeling toonde zich zeer actief, zowel 

in Leiden als binnen de landelijke organisatie. Volksontwikkeling werd door ’t Nut 

breder opgevat dan alleen onderwijs, wat zich vooral in de loop der negentiende 

eeuw zou uiten in allerlei andere activiteiten om arbeiders de noodzakelijke 

deugden bij te brengen. De verbetering van het onderwijs aan de volksklasse was 

echter wel een van haar kernactiviteiten. 

Onderwijs vond men al lang voor het eind van de achttiende eeuw 

belangrijk.434 De geletterdheid in Nederland was dan ook al vóór 1800 vrij groot, 

ook onder de lagere bevolkingsklassen. Dat was mede gestimuleerd door de 

Reformatie: voor protestanten was het van groot belang dat iedereen de bijbel kon 

lezen. Hoe belangrijk men dit vond, bleek al uit de hiervoor beschreven pogingen 

om te waarborgen dat kinderen in de textielnijverheid ondanks hun werk onderwijs 

konden volgen.  

Dat onderwijs werd behalve bij de bazen thuis of op de Hal, veelal gevolgd 

op particuliere schooltjes, waarvan de hoofden vanaf 1689 werden geëxamineerd 

door het schoolmeestergilde. In 1703 richtte het Leidse stadsbestuur een eerste 

stedelijke armenschool op, in 1736 volgden er nog twee.435 Voor kinderen uit de 

midden- en hogere klassen was er een heel scala aan andere onderwijsvormen.436 

Het onderwijs aan de armenscholen was gratis, voor de andere betaalde men een 

bedrag, dat met de kwaliteit van het onderwijs en de vorm waarin het werd 

gegeven, behoorlijk kon oplopen. 

Erg uitgebreid was het onderwijs op de stadsarmenscholen niet: 

tweeëneenhalf uur per dag, vooral gevuld met lezen, schrijven en catechisatie. Een 

zekere wanorde, lijfstraffen en een gebrekkige kwaliteit van de meeste 

schoolmeesters kenmerkten sowieso de meeste (lagere) scholen en zeker de 

armenscholen.437 Over het schoolmeesters aan de Leidse armenscholen viel “niet 

veel goeds noch opbeurends te zeggen,” constateerde men in 1796.438 

Het doorsnee onderwijs was sterk op godsdienstige vorming gericht en de 

inhoud werd bepaald door de calvinistische ‘staatsgodsdienst.’439 Predikanten 

controleerden de schoolmeesters en de kwaliteit van het onderwijs. Feitelijk was 

                                                             
434 Een algemene geschiedenis over onderwijs, pedagogische opvattingen en geletterdheid in Nederland 
(en Leiden) voert hier te ver.  Zie hiervoor bijv. Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland, 7-44, 417-453. 
435 B. Roberts, W. Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, in: Van Maanen, Groenveld (eds.), Leiden dl 2, 
192-215, 194. 
436 Te weten thuis, particuliere lagere scholen en kostscholen, de (stedelijke) Latijnse school (vanaf tien à 
elf jaar) en in de achttiende eeuw in toenemende mate de (particuliere)  Franse scholen, een eigentijds 
alternatief voor de Latijnse school, Roberts, Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, 195-198. 
437 Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, 430-432. 
438 Aangehaald in Roberts, Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, 195. 
439 Voor de spanning daartussen en het onderwijs aan katholieken in Leiden: Roberts, Otterspeer, 
‘Onderwijs en wetenschap’, 194. 
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het onderwijs, en dan met name het armenonderwijs, behalve een soort 

kinderopvang, vooral een middel van sociale controle waarmee de dominante 

hervormde elite de armen op het juiste zedelijke en godsdienstige pad probeerde 

te houden.440 De Leidse armbesturen eisten daarom ook van bedeelden dat hun 

kinderen naar de stadsarmenscholen gingen.441 ’t Nut had grote kritiek op het 

particularistische, leerstellige en gebrekkige karakter van dit onderwijs. Kinderen 

van alle gezindten moesten naar één school kunnen; het doel van het onderwijs 

diende niet het waarborgen van de naleving van een Ware Leer te zijn, maar de 

opvoeding tot deugdzame en nuttige leden van de samenleving. Bovendien zorgde ’t 

Nut voor pedagogische impulsen – met name de ideeën van Pestallozzi – en werkte 

men aan de bijbehorende leermiddelen en lesmethoden.  Zo ontwikkelde H.J. 

Schneither voor het Leidse Departement rond 1790 een nieuwe leesmethode.442 

Het Departement besloot daarop een eigen school op te richten, waar deze 

methode werd gebruikt. Deze school werd bij de buskruitramp van 1807 echter 

verwoest.443 

 De wens het schoolonderwijs te verbeteren en de inspanningen van ’t Nut 

voor kosteloos en neutraal onderwijs, leidden in 1806 tot een hervorming van het 

Nederlandse onderwijs. Hoe onvolkomen deze hervorming ook geweest moge zijn, 

ze gaf het schoolonderwijs in Nederland een inhoudelijk en pedagogisch betere 

grondslag, stimuleerde de verdere ontwikkeling ervan en legde en passant de basis 

voor het ontstaan van een groep professionele onderwijskrachten. 

 De aandacht voor verbetering van het schoolonderwijs betekende niet dat 

onderwijs en volksontwikkeling los werden gezien van de economie en het 

functioneren van de samenleving in het algemeen.444 Onderwijs draaide niet alleen 

om het verspreiden van kennis, maar ook om het bijbrengen van waarden en 

normen, met name die welke eraan bijdroegen dat armen vlijtige, spaarzame, 

zedelijke en gehoorzame burgers (en dito arbeiders) werden. ’t Nut wilde de 

kinderen dan ook vooral onttrekken aan “luiheid en ledigheid.” De vorming van 

goede en gezeglijke arbeidskrachten kreeg daarmee een belangrijke nadruk.445 

 Arbeid op zich werd in het algemeen al als vormend en opvoedend gezien. 

Dat arbeid en onderwijs hand in hand zouden moeten gaan, is te zien bij de 

werkinrichtingen. Rond 1814 was de werkinrichting op Feijenoord bij Rotterdam – 

al eerder genoemd als leverancier van garen – het ideale voorbeeld. Een paar jaar 

                                                             
440 Verg. De Swaan, Zorg en de staat, 64-65. Op de inhoud van ‘zedelijk’ wordt in hoofdstuk 7 dieper 
ingegaan.  
441 Pot, Arm Leiden, 183-184. 
442 Deze leesmethode was een stuk beter en moderner dan die van Pestalozzi De taalmethode van 
Schneither was klankgericht, die van Pestalozzi ging uit van spelling. Over Schneither: Roberts, 
Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, 195 en H. de Frankrijker, W. Otterspeer, ‘Onderwijs en 
Wetenschap’, in: Van Maanen, De Vries (eds.), Leiden dl 3, 194-222, 199; over de taalmethode van 
Pestalozzi: Bakker, Noordman, Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 48.  
443 Wat er daarna mee gebeurde, is niet duidelijk. In de Leidse pers noch in het Departementsarchief, dat 
vooral stukken vanaf 1817 bevat, is een verwijzing aangetroffen. Het lijkt erop dat de Buskruitramp het 
einde van deze school betekende. Maar de bibliotheek van het ELO bevat reglementen van een dag- en 
avondschool van ’t Nut, vastgesteld in 1819 en 1821 (resp. LB 50931-02 portefeuille en LB 50931/1 p). 
444 Van Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 41-43. 
445 Van Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 44-45. 
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later moest men echter constateren dat daar van onderwijs nog maar weinig 

terecht kwam: de kinderen werkten alleen nog, en dat deden ze met tegenzin.446 

Dat kinderarbeid en onderwijs toch wel eens op gespannen voet met elkaar 

konden staan, werd hier en daar rond 1800 al onderkend.447 

 

Het gezin 

Een laatste aspect van de dreiging van het pauperisme betrof het functioneren van 

het gezin. De verslechtering van de economische omstandigheden uitte zich 

namelijk eveneens in een toename van gebroken gezinnen, buitenechtelijke 

geboorten en dergelijke. Er was sprake van een “morele crisis,” in ieder geval werd 

het een en ander zo ervaren.448 Ook in Leiden was sprake van relatief veel 

onvolledige gezinnen, vooral alleenstaande vrouwen met of zonder kind.449 Het 

(herstel van het) gezin was dan ook – naast de verbetering van het onderwijs – een 

van de speerpunten van ’t Nut.450 Daarbinnen kreeg de rol van de vrouw de nodige 

aandacht. Nadrukkelijker dan voorheen werd de rol van de moeder als opvoedster 

benadrukt: zij moest eigenlijk niet werken, of zich met allerlei frivole dingen bezig 

houden, maar de kinderen opvoeden en zorgen dat het huishouden op orde was.451 

Tegelijkertijd werden vrouwen steeds meer als aseksueel neergezet: “De ideale 

vrouw – de toegewijde echtgenote en zorgzame moeder – was kuis en stond 

onverschillig tegenover sex.”452 Deze andere benadering van de vrouw en haar rol 

in het gezin richtte zich zowel op vrouwen uit de gezeten burgerij als op 

arbeidersvrouwen. De pendant van deze opvatting is natuurlijk dat de man de 

(voornaamste) kostwinner van het gezin zou moeten zijn. 

 Deze opvattingen over gezin hadden niet direct een weerslag op de arbeid 

van vrouwen en meisjes. Van proletarische vrouwen en meisjes werd net zo goed 

verwacht dat zij aan het werk gingen, zodat de huishoudens waar zij deel van 

uitmaakten geen beroep zouden hoeven doen op de bedeling en “ledigheid en 

luyheid” geen kans zouden krijgen. Van een problematisering daarvan valt in het 

Leiden van het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw geen 

spoor te bekennen. Wel is er sprake van een daling van het aantal vrouwelijke 

gezinshoofden dat in de textiel werkte. Maar of dat betekent dat nieuwe 

                                                             
446 Zie Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 16-25; Schenkeveld, Het Kinderwetje, 12-13. 
447 Zie Schenkeveld, Het Kinderwetje, 14. 
448 Damsma, Familieband, 91 – 96. 
449 D.J. Noordam, ‘Gezins- en huishoudensstructuren in het achttiende-eeuwse Leiden’, in: Diederiks e.a, 
Armoede en sociale spanning, 96-102. Zie ook H.D Tjalsma, ‘Textielnijverheid en de modernisering van 
gezins- en huishoudensstructuur in stad en platteland in de achttiende en negentiende eeuw’ in: H.A. 
Diederiks, J. Th. Lindblad, B.M.A. de Vries (eds)., Het platteland in een veranderende wereld. Boeren en 
het proces van modernisering (Hilversum 1994), 153,-166, 162-163. 
450 Damsma, Familieband, 106 – 110. 
451 Zie ook E. Kloek, Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 
2009), 109—123, die overigens wel wijst op de continuïteit van dergelijke opvattingen. 
452 L. van der Pol, ‘Seksualiteit tussen middeleeuwen en moderne tijd’, in: Peeters, Dresen-Coenders, 
Brandenbarg (eds.), Vijf eeuwen gezinsleven, 163 -193, 189. Deze verschuivingen gingen gepaard met 
een geleidelijke juridische ondermijning van de voorheen relatief zelfstandige positie van de gehuwde 
vrouw in Nederland, culminerend in de codificatie van het burgerlijk recht in 1838, die het patriarchale 
element versterkte en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw bekrachtigde (Damsma, 
Familieband, 85). 
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opvattingen doorwerkten of dat – zoals Tjalsma stelt – vrouwen van de 

arbeidsmarkt verdrongen werden, is nog de vraag. Het hoge aantal vrouwelijke 

gezinshoofden met een beroep in de achttiende eeuw heeft ook alles te maken met 

de vele gebroken gezinnen in die tijd. Duidelijk is evenzeer dat de ‘gewone’ 

gezinssamenstelling zich aan het eind van de achttiende eeuw weer begon te 

herstellen, een ontwikkeling die zich in het begin van de negentiende eeuw snel 

doorzette.453 Een werkelijk inzicht in de omvang van arbeid van gehuwde en 

ongehuwde vrouwen en meisjes, hebben we eigenlijk niet. 

 Het mag zo zijn dat de ‘verbrokkeling’ van de arbeidersgezinnen vanaf het 

begin van de negentiende eeuw al snel meeviel, in ieder geval in Leiden, het 

functioneren van het arbeidersgezin bleef een punt van zorg voor de burgerij. Die 

zorg zou zelfs steeds sterker doorklinken. Ze werkte door in de opvattingen van 

de ‘volksverheffers’ die actief waren in ’t Nut en al die andere organisaties die in de 

negentiende eeuw het licht zouden zien. Het had gevolgen voor de manier waarop 

men tegen vrouwenarbeid aankeek, niet alleen die van gehuwde vrouwen, maar 

ook van meisjes en jonge, ongehuwde vrouwen, en indirect op kinderarbeid in het 

algemeen. 

 Deze nieuwe kijk op de plaats van het gezin en de rol daarbinnen van de 

diverse leden van het huishouden, kwam in hoge mate voort uit de angst voor de 

sociale ontwrichting die de verpaupering van de achttiende eeuw begeleidde. Het 

bevorderen van een geregeld huishouden maakte deel uit van het streven naar 

volksontwikkeling en volksverheffing, dat er op gericht was sociale opstandigheid en 

andere vormen van sociale ontwrichting tegen te gaan en arbeiders en bedeelden 

op te voeden – of te disciplineren – tot betrouwbare (en tegelijkertijd niet al te 

dure) werkkrachten.  Het doel was “de afgestompte arme ‘te hervormen tot een 

blijhartig christen, tot een vaderlandschlievend burger, tot een vergenoegd 

huisvader en tot een nuttig lid in de samenleving.’”454 Hierin valt meer terug te zien 

van de ruiters van de stedelijke Apocalyps van De Swaan dan van de nijvere 

revolutie van De Vries. 

 

Wat (arbeiders)kinderen betreft kunnen we vaststellen dat er weliswaar veel 

aandacht was voor scholing en opvoeding, maar dat er tegelijkertijd van hen 

verwacht werd dat zij werkten, eigenlijk al vanaf jonge leeftijd. Van een besef dat 

kinderen beschermd zouden moeten worden of van een leertijdopvatting, zoal die 

zich in de zeventiende eeuw ondanks de enorme economische druk hadden laten 

gelden, was geen sprake meer. Opgemerkt moet worden dat het een en ander niet 

alleen werd ingegeven door ideologische overwegingen, maar net zo zeer door de 

directe behoefte van goedkope arbeidskrachten bij de Leidse fabrikanten en de 

behoefte die zij voelden de ‘onwillige’ arbeiders te disciplineren. Maar net zoals in 

de achttiende eeuw de basis was gelegd voor de industrialisatie van de Leidse 

                                                             
453 Tjalsma, ‘Textielnijverheid en modernisering’, 163. Zie ook C. Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek 
en huisgezin. Deel I: Arbeid van Leidse vrouwen in fabrieken en werkplaatsen, 1800-1910’, Jaarboek 
voor de sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2004, 91-141, 131.  
454 Inclusief citaat: Van den Eerenbeemt, Armoede en arbeidsdwang, 43. 
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nijverheid, was evenzeer de ideologische basis gelegd voor de ongebreidelde inzet 

van kinderen in de industrie.  

Tegelijkertijd kan men echter vaststellen dat de verschillende, in eerste 

instantie samenhangende antwoorden die toen geformuleerd werden op het 

bedreigende verschijnsel van pauperisme, potentiële tegenstellingen met zich 

meedroegen. Dat geldt met name de sterke waardering van arbeid – die op zich 

natuurlijk wortelt in de 16e en 17e-eeuw (met name uitgedrukt in het calvinisme), 

maar waaraan eind 18e eeuw nauwelijks meer grenzen werden gesteld – tegenover 

de zich ontwikkelende ideeën over onderwijs en over de plaats en het functioneren 

van het gezin in de samenleving. 
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HOOFDSTUK 5 LEIDEN OP STOOM: INDUSTRIE EN (KINDER)  

ARBEID CA. 1800 – 1875 
 

“’t Schijnt dus, dat in den regel een zeer onbeduidend getal kinderen in de fabrieken 

werkzaam is beneden den leeftijd van 12 jaren […],” schreef Abraham Montagne in 

december 1859 in een ingezonden stuk in de Leydse Courant.455 Hij baseerde zijn 

uitspraak op de uitkomst van de zojuist gehouden volks- en beroepstelling. Een 

paar maanden later werd Montagne  hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad. In de 

kolommen daarvan zou hij de omvang (en het probleem) van de kinderarbeid 

regelmatig relativeren. Hij volgde daarbij doorgaans de lijn die zijn medebestuurders 

van de Leidse VFHN – de (textiel)fabrikanten Jan van Heukelom (5), Cornelis 

Leembruggen en P. van Geer – enkele jaren eerder al hadden uitgezet, namelijk dat 

kinderarbeid eerder iets was van de oude ambachten dan van de moderne 

fabrieken.456 

Dat laatste is een opvatting die sinds Brugmans ook in de Nederlandse 

geschiedschrijving over de ontwikkeling van kinderarbeid terug te vinden is. Menig 

tijdgenoot dacht daar echter anders over. De sociaal-medicus S. Sr. Coronel, 

bijvoorbeeld, verbond in 1861 de kinderarbeid nadrukkelijk met de invoering van 

stoomwerktuigen.457 Nu was Coronel een voorstander van overheidsingrijpen ten 

aanzien van kinderarbeid en waren Montagne en Van Heukelom daar tegenstanders 

van. Hun beweringen ondersteunden een doel. Maar in het Leidsch Dagblad liet 

Montagne in 1863 als antwoord op Cremers novelle en het Leids Adres, een 

tegenstander van ingrijpen aan het woord, die stelde dat kinderen in de moderne 

fabrieken juist “een vereischte” waren, de spinner A.H. Eigeman. Voor de bediening 

van moderne machines was een kinderhand voldoende, stelde hij. “Wil men 

kinderen weren van de fabrieken, veel zoude eerst moeten veranderen.”458 

Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkeling van de kinderarbeid in relatie tot 

de Leidse industrialisatie, en beslaat de periode tot en met de invoering van het 

Kinderwetje van Van Houten. In het volgende hoofdstuk wordt de daarop volgende 

periode behandeld. Ten tijde van de invoering van het Kinderwetje was de Leidse 

nijverheid al voor een belangrijk deel op industriële leest geschoeid. Voor de Leidse 

textiel geldt zelfs dat de belangrijkste fasen van de industrialisatie reeds jaren achter 

de rug waren. De welgestelde en vooraanstaande P. Pama de Kempenaer schetste 

al in 1833 en 1834 in zijn bezwaarschrift tegen de plaatsing van een stoommachine 

door zijn buurman, de dekenfabrikant Scheltema, hoe het fabriekswezen om zich 

                                                             
455 LYC, 16 december 1859. Montagne ondertekende met ‘M’. In ‘Actie of Onderzoek’ veronderstelde ik 
nog dat ‘M’ S.A. Meerburg was, maar voortschrijdend inzicht leidde tot de conclusie dat het om 
Montagne ging. Met dank aan H. Amptmeijer. Voor Montagne: zie hoofdstuk 3. 
456 Zie ELO Van Heukelom, inv. nr.135, Rapport voor de 'Afdeeling Leiden' van de 'Vereeniging ter 
Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid in Nederland' omtrent de noodzakelijkheid van een 
wettelijke regeling van kinderarbeid in fabrieken; concept 1855; ELO Archief van de VFHN (verder ELO 
VFHN), inv.nr. 18, rapporten over verschillende onderwerpen. Ook gepubliceerd in N.W. Posthumus, ‘Uit 
de voorgeschiedenis’, 13-36, 17-26. Voor verwijzingen naar dit stuk wordt deze publicatie gebruikt. 
457 S. Sr. Coronel, De Gezondheidsleer toegepast op de fabrieksnijverheid. Een handboek voor 
industriëlen, genees- en staathuishoudkundigen (Haarlem 1861), 52. 
458 LD, 2 april 1863. 
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heen greep. Stoomfabrieken verrezen in volgebouwde buurten, waarna naburige 

woonhuizen tot pakhuizen vervielen, die vervolgens weer bij de fabriek getrokken 

werden, schreef hij.459 Dat zijn bezwaar werd afgewezen, toont dat herstel van de 

Leidse textielnijverheid voor de overheid een zeer hoge prioriteit had. Ook in 

andere bedrijfstakken ontwikkelden zich vóór 1875 industriële ondernemingen, 

sommige al sinds de jaren dertig, andere in de jaren vijftig en zestig. De vraag is in 

hoeverre die nieuwe industrie gebruik maakte van kinderen. 

 De Leidse fabrikanten lieten bij de discussie over kinderarbeid regelmatig 

van zich horen, vooral in de periode 1859-1863, en hun geluiden werkten ook 

landelijk door, en evenzeer in de geschiedschrijving over dit onderwerp. Daarom 

wordt eveneens stilgestaan bij de rol die de ondernemers speelden in dit debat en 

bij de achtergronden van hun stellingnames en beweringen. Vaak wordt het beeld 

geschapen van een tegenstelling tussen ‘progressieve’ en ‘conservatieve’ 

ondernemers, niet (alleen) politiek, maar vooral bedrijfsmatig. ‘Progressieve’ 

ondernemers zouden dan sociaal voelend en voor hervormingen zijn, ‘dus’ ook 

voor wetgeving.460 Waren de fabrikanten die voor een wettelijke regeling van 

kinderarbeid pleitten – bijvoorbeeld in het Leids Adres van 1863 – moderner en 

socialer dan hun collega’s, of speelden andere zaken een rol? 

 Zo bestaat dit hoofdstuk uit drie delen. Eerst wordt de industrialisatie 

behandeld, gezien vanuit haar hoofdkenmerken, namelijk concentratie van arbeid 

gecombineerd met mechanisatie. Vervolgens wordt nader ingegaan op de 

ontwikkeling van de kinderarbeid in relatie tot die industrialisatie, waarbij tevens 

die andere vorm van goedkope arbeid – vrouwenarbeid – betrokken wordt. Ten 

slotte wordt de discussie over kinderarbeid en de plaats van de moderne nijverheid 

in dit debat onder de loep genomen 

   

5.1 INDUSTRIALISATIE 

 

Bij de beschrijving van de Leidse industrialisatie vraagt vooral de textielnijverheid 

veel aandacht. Dat is niet alleen omdat men daar, zoals overal en altijd, de meeste 

industriële kinderarbeid aantreft. Deze bedrijfstak bleef zeker tot halverwege de 

negentiende eeuw binnen de Leidse industrie dominant. Vanuit een diep dal 

klauterde men omhoog, zij het dat de ooit dominante positie in Nederland 

definitief verleden tijd was. Juist in die moeilijke omstandigheden zat een extra 

prikkel tot modernisering. Na een uitgebreide behandeling van de textiel, volgen 

verschillende andere bedrijfstakken. Bij een aantal was de moderne ontwikkeling al 

goed zichtbaar of zelfs overheersend, bij andere was daar geen sprake van of 

slechts in beperkte mate. 

 

 

                                                             
459 ELO, SA III, inv. nrs 62, 54 vso en 63 3, 12 vso, 14, 14 vso, 18 vso, 93 vso, Besluiten en beschikkingen 
B&W 1833-2 en 1834, met bijbehorende bijlagen. 
460 Cf. Brugmans, De arbeidende klasse, 207-208. 



151 

 

5.1.1 DE TEXTIELINDUSTRIE 

 

In de Leidse textielnijverheid werd al vroeg stoomkracht geïntroduceerd. Het was 

een antwoord op de moeilijke positie waarin deze zich al vanaf het eind van de 

achttiende eeuw bevond. De katoennijverheid die zich in Leiden vestigde, volgde in 

eerste instantie echter een andere weg. 

 

De penibele positie van de Leidse textielindustrie 

Rond 1800 zag het er bepaald niet rooskleurig uit voor de Leidse economie. De 

wolnijverheid was nog steeds dominant, maar daar ging het niet goed mee. “De 

fabrieken zinken weg als in het niet,” stelde een aantal ondernemers in een 

noodkreet uit 1801.461 Een grote teleurstelling, want de meeste fabrikanten 

koesterden, Patriotsgezind als zij waren, grote verwachtingen van de Bataafse 

Omwenteling in 1795. Deze bracht inderdaad diverse maatregelen die men gewenst 

had: afschaffing van de gilden, hervorming van de hallen, bescherming en 

ondersteuning door de overheid. Het herstel was echter kortstondig. Met name de 

voortdurende oorlogssituatie was daar debet aan. 

 De teleurgestelde ondernemers waren grein- en lakenfabrikanten. Deze 

sectoren van de wolnijverheid waren er het slechtst aan toe. De producenten van 

grovere stoffen konden nog profiteren van beschermende maatregelen en militaire 

orders. Zij produceerden daarnaast veel voor de binnenlandse markt. De vooral op 

export gerichte fabrikanten van fijnere en duurdere producten verloren door de 

oorlogstoestand echter nog meer afzetmarkten in het buitenland – vooral in het 

Verre Oosten en de Levant – terwijl de koloniën evenmin bereikbaar waren. 

Bovendien was de invoer van de fijnere wol die zij gebruikten, vrijwel onmogelijk 

geworden.462 De grein- en lakenneringen hadden het daardoor extreem moeilijk; 

het belang van de op de binnenlandse markt gericht dekenfabricage nam toe, ook al 

had deze eveneens te maken met de nodige terugloop. 

 Daarnaast sneed de bijna voortdurende oorlogstoestand de Leidse 

fabrikanten af van de technologische vernieuwingen die in Engeland gestalte kregen. 

Waren de Patriotse fabrikeurs politiek op Frankrijk georiënteerd, economisch en 

technologisch was de Britse Industriële Revolutie het voorbeeld. Toen het na de 

vrede van Amiens even vrede was, stuurde lakenfabrikant Jan van Heukelom (3) van 

de firma Van Lelyveld & Co, direct zijn zoon Jan (4) naar Engeland om daar een 

kijkje te nemen. In een uitgebreid reisverslag deed hij in 1804 kond van alle 

vernieuwingen die hij daar waargenomen had.463 Van een vervolg in de vorm van de 

aanschaf van stoommachines kwam het (nog) niet, aangezien de oorlog kort daarna 

hervat werd. 

                                                             
461 Aangehaald in Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad. Dl IV, 140. Het ging om Clignett, Van 
Heukelom (2), Van Lelyveld (Van Heukelom (3)), Van Poot en Maas. De laatste was overigens een Delftse 
lakenfabrikant, die gebruikmaakte van de Leidse lakenhal. 
462 Voor een meer uitgebreide bespreking van deze periode: C. Smit, ‘Leiden op stoom’, 53-55. 
463 Dit prachtige reisverslag is in bezit van een nazaat van deze fabrikanten, Jan Siegenbeek van 
Heukelom (8) te Amsterdam. Een kopie is in bezit van de schrijver dezes. Jan (8) is van plan dit verslag te 
zijner tijd te publiceren. 
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 De val van Napoleon en de terugkeer van de vrede herstelde in ieder geval 

de bereikbaarheid van de verre afzetmarkten. Vooral de greinfabrieken konden nu 

veel van de ontstane voorraden kwijt, met name in China.464 Maar het aan de 

Britten verloren terrein kon op de langere termijn niet heroverd worden. Die 

zouden hun invloedssfeer alleen maar verder uitbreiden. De Chinese markt werd 

tijdens de twee Opiumoorlogen (resp. 1839-1842 en 1856-1860) letterlijk veroverd 

en grotendeels afgeschermd. De Leidse greinfabrikanten kregen mede hierdoor 

zware klappen te verwerken.465 

 Koning Willem I zette zich – op zijn eigenwijze, autoritaire manier – in 

voor het herstel van handel en nijverheid. De Leidse textielnijverheid kon 

profiteren van diverse maatregelen zoals de bepaling dat voor leger en marine, de 

koloniën, sociale instellingen en gevangenissen, enkel binnenlandse kleding gebruikt 

mocht worden (1820). De oprichting van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 

(NHM) in 1824 vereenvoudigde de afzet van producten in de koloniën en het Verre 

Oosten. Van de traditionele Leidse wolnijverheid profiteerde met name de 

greinindustrie van de NHM, de lakenfabrieken van legerorders.466 Ook de 

producenten van gebreide goederen profiteerden van dit beleid. Men verwelkomde 

over het algemeen het opwerpen van tariefmuren voor wol en wollen producten, al 

plaatste men wel kritische kanttekeningen bij de uitwerking.467 Daarnaast groeide 

de vrees dat de zich ontplooiende Tilburgse wolnijverheid daar veel meer profijt 

van had.468 

 De stimuleringspolitiek van Willem I was er niet alleen op gericht handel 

en nijverheid op zich te verbeteren. Ze beoogde tevens werkgelegenheid te 

scheppen om armoede en pauperisme tegen te gaan. Daarom koos de koning in 

1835 de Hollandse steden Haarlem en Leiden als vestigingsplaats van grote 

katoenfabrieken, die uit het opstandige zuiden (het huidige België) werden 

overgeplaatst. De Leidse textiel kreeg er zo een nieuwe tak bij, namelijk 

katoennijverheid, in de vorm van de firma De Heijder & Co. 

 Bij de terugkeer van Oranje was in 1813 één hervorming grotendeels 

teruggedraaid. De hallen waren min of meer in oude rechten hersteld. Dat bleek 

tijdelijk, want in 1822 werden alle hallen behalve de Greinhal opgeheven en 

samengevoegd tot één Halle van Inlandsche Manufacturen. Het karakter daarvan 

was veel minder dwingend. Het belang ervan was vooral dat men hier een 

certificaat kon krijgen dat aantoonde dat het om een binnenlands product ging. Dat 

had men nodig voor leveranties aan (semi)overheidsinstellingen en de NHM. 

 De Leidse nijverheid herstelde zich. De vraag is echter in welke mate. 

Traditioneel is men zeer negatief over de ontwikkeling in de jaren 1815 – 1860. 

Immers, de hoeveelheden laken, dekens, duffels en grein, die op de Halle van 

Inlandsche Manufacturen en de Greinhal werden aangeboden, waren slechts een 

fractie van de productie van vóór 1750. Uit de cijfers van de Halle kan men 

                                                             
464 G.A. Reimeringer, ‘De ontwikkeling van de Leidsche textielnijverheid in de 19e eeuw’, Leidsch 
Jaarboekje 1917, 129-145, 134. 
465 Zie ook C. Smit, ‘De Asem van Beëlzebub’, 135; Chr. Quispel, ‘Aspecten’, 116. 
466 G.A. Reimeringer, ‘De ontwikkeling’, 134-136. 
467 Koningsveld. Jacobs, Een Kamer aan de Rijn, 29. 
468 Smit, ‘Leiden op stoom’, 59; De Jonge, Industrialisatie, 86-87. 
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hoogstens tot een zeer licht en langzaam herstel concluderen.469 Sommigen trokken 

uit deze cijfers zelfs de conclusie, dat rond 1850 de Tilburgse fabrieken tien keer zo 

veel produceerden dan de Leidse.470 

 Deze cijfers geven echter slechts een deel van de productie weer. De 

functie van de Halle was immers veranderd. Aanbieding kon niet afgedwongen 

worden. Het bestuur van de Halle concludeerde in 1828 al dat “een menigte 

fabrieken” dat ook niet meer deed, “vooral in de lakens, het vlaggendoek, duffels en 

dekens.”471 Evenmin werden de elders vervaardigde, maar in Leiden te verven en 

verder af te werken lakense stoffen in de Halle aangeboden. Feitelijk was er een 

vaste groep van acht à tien fabrikanten, die regelmatig gebruik maakte van de Halle, 

terwijl er in deze tijd nog vele tientallen textielondernemers actief waren. Deze 

kleine groep bood waarschijnlijk slechts een deel van de productie aan. Ook gezien 

de ontwikkeling van de productiecapaciteit tussen 1815 en 1850 (zie verderop), is 

het onwaarschijnlijk dat deze vaak aangehaalde reeks een beeld geeft van de 

werkelijke productie. Deze moet (veel?) hoger hebben gelegen.472 

 Hoe dan ook, de trend was na 1815 positief, al werd deze op zijn tijd 

verstoord door de conjunctuur en externe gebeurtenissen, zoals de 

Opiumoorlogen.473 Dat wil niet zeggen dat de Leidse textiel er ontzettend florissant 

bij stond. Men besefte maar al te goed dat de betekenis van de Leidse textiel in 

deze tijd verbleekte bij die van de Gouden Eeuw. Duidelijk was dat men ook binnen 

Nederland de leidende rol kwijtraakte aan Tilburg en omgeving (wol) en het door 

de NHM gesteunde Twente (katoen).  

 Leidse fabrikanten hadden één groot probleem om het hoofd te bieden 

aan de binnen- en buitenlandse (vooral Engelse) producenten: de Leidse producten 

waren relatief duur. Dat had in de eerste plaats te maken met de loonkosten. In het 

begin van de negentiende eeuw lagen die nog steeds zo’n dertig procent boven die 

in Twente en Tilburg. Dat verschil zou wel minder worden, maar in 1861 was het 

nog zeker twintig procent. Dergelijke regionale verschillen, hoewel steeds kleiner, 

bleven overigens in Nederland tot na de Tweede Wereldoorlog bestaan.474 

                                                             
469 Gepubliceerd in Reimeringer, ‘De ontwikkeling’, 137. Deze studie uit 1917 van de toenmalige 
voorzitter van de KvK is de voornaamste bron voor wat er lange tijd over de Leidse textielnijverheid is 
gezegd, met name door De Jonge in De industrialisatie in Nederland en bij gevolg in alles wat daar weer 
op gebaseerd is. M. Jansen, De industriële ontwikkeling, 129-132 en 328 (Appendix III, tabel III.3.2) 
gebruikt grotendeels dezelfde bronnen als Reimeringer, maar presenteert deze anders. Volgens Tjalsma, 
‘Leidse textielarbeiders’, 99 (waar Jansen ook naar verwijst) is het echter om verschillende redenen 
onmogelijk een betrouwbare reeks op te stellen voor de periode 1800-1860, met name vanaf 1823. Zie 
ook verderop. 
470 De Jonge, Industrialisatie, 86. Zie ook Griffiths, Industrial retardation, 102-106. Reimeringer, ‘De 
ontwikkeling’, 130, waarschuwde echter zelf al dat deze cijfers geen volledig beeld kunnen geven. 
471 ELO, Hallen, 5, Overzicht 1823 – 1828. Zie ook Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 99. 
472 Reimeringer. ‘De ontwikkeling’, 130. Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 99, stelt dan ook zeer terecht 
dat de cijfers van de Halle(n) als minima moeten worden beschouwd.  
473 Zie ook de grafiek bij Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’, 92. 
474 In de naoorlogse CAO-systematiek werd nog lang onderscheid gemaakt naar verschillende 
gemeenteklassen op basis van verschillen in kosten voor het levensonderhoud: lagere kosten, lagere 
CAO-lonen. Voor regionale loonverschillen en veranderingen daarin, zie H. Knippenberg, B. de Pater, De 
eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988), 115-117, 123-
128. Zie ook L. Heerma van Voss, ‘Om waarheid en recht. Waarom waren de arbeidsvoorwaarden in het 
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 In beginsel is er een aantal manieren om met prijsverschillen om te gaan. 

Men kan benadrukken dat het duurdere product de prijs waard is omdat het 

kwalitatief beter is. De Leidse fabrikanten roerden inderdaad voortdurend die 

trom. Dat is in de literatuur over het algemeen geduid als zelfgenoegzaamheid, 

conservatisme en gebrek aan marktgeoriënteerd gedrag.475 Het vasthouden aan 

kwaliteit kan echter heel goed noodzakelijk zijn wanneer het prijsverschil niet te 

overbruggen valt.476 Men kan ook proberen de loonkosten te verlagen. Dat kan 

door lagere lonen te betalen of op zoek te gaan naar goedkopere arbeidskrachten. 

Men kan ook proberen de productiviteit te verhogen door te rationaliseren en te 

mechaniseren. 

 

Textielondernemers schakelen over op stroom 

Mechanisatie naar Engels voorbeeld was al in 1779 in de ogen van Jan van 

Heukelom (2) de voornaamste remedie voor het herstel van de nijverheid.477 Jan 

van Heukelom (3) pakte in 1815 de draad weer op en stuurde zijn zoon Jan (4) 

nogmaals naar Engeland, ditmaal om bij Boulton & Watt een stoommachine aan te 

schaffen en te leren daarmee om te gaan. Aan de Binnenvestgracht bij de Vestwal 

liet hij een fabriek bouwen.478 Een jaar later kon de nieuwe stoomfabriek van hun 

laken- en greinbedrijf F. van Lelyveld Wmz & Co in gebruik genomen worden. Het 

was daarmee de eerste stoomfabriek in de Noord-Nederlandse textielindustrie: in 

het toenmalige Koninkrijk was men daarmee in Gent eerder geweest. De machine 

werd vooral gebruikt om volmolens aan te drijven. 

 In 1819 verscheen de volgende stoomfabriek, gebouwd door de 

lakenfabrikant M. Koppeschaar in een huizenblok achter het chique Rapenburg. 

Hier verving de “vuurmachine” een rosmolen ter aandrijving van “veelvuldige Spin, 

Scheer en Volmachines.”479 Koppeschaar betoogde daarbij dat, hoewel het 

werkloze handen opleverde, fabrikanten wel stoomkracht moesten toepassen om 

te concurreren tegen “den uitlander, of den fabrikant, gezeten op de plaatsen, 

alwaar het levensonderhoud goedkoper en daardoor het dagloon minder is.” 

Koppeschaar produceerde toen al zelf gas om zijn bedrijf te verlichten. Daardoor 

was hij in staat de werkduur in zijn fabriek te verlengen: in 1826 schakelden zijn 

                                                                                                                                               
Zuiden van Nederland slechter dan in het Noorden’, in: B. de Vries e.a. (eds.), De kracht der zwakken. 
Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam 1992), 333-362. 
475 Zie bijvoorbeeld Chr. Quispel, ‘Aspecten’, 112-123. 
476 Zoals men zich tegenwoordig ook profileert met ambachtelijke (of anderszins bijzondere) producten. 
477 Jan van Heukelom (2) overleed in 1807. Het lakenbedrijf van hem en zijn zoon Nicolaas is daarna 
overgenomen door P. de Haan. 
478 De gegevens over de oprichting van stoomfabrieken en over de stoommachines zijn ontleend aan de 
bijlagen bij de Besluiten van burgemeesters/burgemeester en wethouders, betreffende de procedure 
commodo et incommodo, de ‘hinderwet’-vergunning van voor de Hinderwet van 1875 (ELO SA III, 
inv.nrs. 21-95 en 183-224). Daarbij wordt doorgaans aangegeven wat voor soort machines aangedreven 
worden en of voordien reeds een rosmolen aanwezig was. Tevens is gebruik gemaakt van Ch. Jeurgens, 
H.A. Diederiks, P.K. Doorn, Historische bedrijfslokaties en bodemvervuiling in de gemeente Leiden. 
Onderzoeksverslag over de periode 1850-1880 (Leiden 1988), dat overigens deels op dezelfde bron is 
gebaseerd, zonder gebruikmaking van de informatieve bijlagen. Een meer gedetailleerd verslag van de 
invoering van de eerste stoommachines in de Leidse (textiel)nijverheid is te vinden in C.B.A. Smit, ‘De 
eerste stoommachines in de Leidse industrie, 1800-1850’, Industriële archeologie nr. 34 (1990), 12-32. 
479 ELO, SA III, inv.nr. 30, Besluiten van burgemeesters 1819, bijlage 43. Ook voor volgende citaat. 
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Plattegrond van de stoomfabriek van de firma Van Lelyveld (Van Heukelom), de 

eerste in de (Noord-)Nederlandse textielnijverheid, 1816 (ELO, Arch. Van 

Heukelom) 

buren de politie in omdat ’s avonds na tienen, zelfs de hele nacht door, werd 

gewerkt in de fabriek.480 Hij was niet de enige fabrikant die daarvoor een eigen 

gasfabriekje bouwde. In ieder geval beschikte ook Van Heukelom over een 

gasfabriekje bij de oude fabriek aan de Korte Mare/Oude Singel.481 

 Zowel Van Heukelom als Koppeschaar hadden grote bedrijven. Bij de 

firma Van Lelyveld werkten in 1816 meer dan vijftig werklieden, bij Koppeschaar 

meer dan zeventig, waarvan ruim twintig in de ververij.482 In 1826 had Koppeschaar 

naar eigen zeggen zelfs tweehonderd mensen in dienst.483 Waarschijnlijk hadden 

deze ondernemers toen reeds alle werkzaamheden bijeen gebracht in 

fabrieksgebouwen. 

 Koppeschaar was niet alleen vanwege de technische en organisatorische 

vernieuwing van het bedrijf een moderne ondernemer: hij voerde ook een 

agressieve marktpolitiek, gebaseerd op massaproductie en lage prijzen, “om 

daardoor andere fabrikanten vooruit te zijn of te verdrijven.”484 Dat riep weerzin 

                                                             
480 ELO, SA III, inv.nr. 48, Besluiten van B&W 1826-1, 16. 
481 ELO Van Heukelom, inv.nr. 4, Plattegrond van de fabriek van de Fa. F. van Lelyveld Wmz. (ca. 1849). 
482 ELO, SA II, inv.nrs 5022 resp. 5021, registers van patentplichtigen. 
483 ELO, Archief Du Rieu, brief M. Koppeschaar d.d. 26 oktober 1826. 
484 ELO. Archief Du Rieu, advies Le Poole, oktober 1826.  
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op bij de andere fabrikanten. Het is niet vreemd dat zij zich, toen Koppeschaars 

bedrijf in financiële moeilijkheden kwam, uitspraken tegen een forse subsidie uit het 

Fonds voor Nationale Nijverheid, een van de andere instrumenten die Willem I 

voor de stimulering van de industrie geschapen had. Zij waardeerden hem 

weliswaar als “kundig fabrikeur,”485 maar vonden zijn gedrag verder “dolzinnig” en 

“wild en woest.”486 Koppeschaar ging te snel, niet alleen voor zijn collega’s, maar 

ook zakelijk gezien. Uiteindelijk verloor hij in 1839 zijn bedrijf aan zijn 

geldschieters.487 De fabriek zelf bleef wel bestaan. Het voorbeeld van Koppeschaar 

zal de andere fabrikanten ongetwijfeld voorzichtiger hebben gemaakt, zonder 

overigens dat dit de industrialisatie van de bedrijfstak belemmerde. 

Het duurde even voor de volgende wolfabrikant op stoom overging. In 

1827 bouwde J.J. Krantz een stoomfabriek.488 Datzelfde jaar verscheen ook in 

Tilburg de eerste stoommachine. Zowel Krantz als Koppeschaar plaatsten in 1832 

een tweede stoommachine in hun bedrijf, Van Heukelom deed hetzelfde in 1835.489 

Daarmee waren de drie belangrijkste lakenfabrikanten in het midden van de jaren 

dertig goed voorzien van stoomkracht. 

Tussen 1830 en 1840 volgde een negental wolondernemers het voorbeeld 

van de lakenfabrikanten490 [zie ook tabel 5.1]. Het gaat hier om spinnerijen, grein- en 

dekenfabrikanten. Dekenfabrikant Zaalberg motiveerde zijn overgang van een 

rosmolen op stoomkracht met een verwijzing naar de “alles vernielende 

conqurentie van buiten.”491 Een van de laatste van dit negental, de greinfabrikant Le 

Poole, meldde echter dat hij daartoe gedwongen was om te kunnen blijven 

concurreren met andere Leidse fabrikanten.492 Dat geeft aan dat in ieder geval   

 

 

                                                             
485 Ibidem 
486 ELO, Archief Du Rieu, Adviezen Van Heukelom en Scheltema, oktober 1826. 
487 ELO, Archief Vervoort & Van Cranenburgh, inv.nr. 23, Historische aantekeningen en afschriften van 
akten uit de jaren 1839-1857 betreffende het bedrijf van Koppeschaar. 
488 Zie ook 4.1.1. 
489 In de oudere fabriek aan de Mare/Oude Singel. 
490 Te weten J. Heykoop (spinnerij, 1830), J.H.L. Tortike (greinfabriek, 1832), J.C. Zaalberg (dekenfabriek, 
1833), P. Clos & Leembruggen (greinfabriek, 1834), J. Scheltema Jansz. (dekenfabriek, 1834), M.H.L. 
Hermans/D.A. Schretlen (greinfabriek gecombineerd met fabriek van werktuigen, 1836), D.B. Adrian 
(greinfabriek, 1839), J. en A. Le Poole (greinfabriek, 1840) en P. Dee (spinnerij, 1840). 
491 ELO, SA III, inv.nr. 63, Besluiten van B&W 1834, bijlage 47. 
492 ELO, SA III, inv.nr. 71, Besluiten van B&W 1839, bijlage 58. 

Stoomkracht in de Leidse textielindustrie 1820-1876 

 1820 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1866 1876 

Bedrijven met 

stoomkracht 

2 4 8 13 13 15 15 16 19 21 

Stoommachines 2 4 11 16 17 20 20 21 44 ? 

(Geschat) 

vermogen (PK) 

20 44  170  277  (450) 664 608 

(670) 
Tabel 5.1: De introductie van stoomkracht in de Leidse textielnijverheid, 1820-1876.  
Bronnen: besluiten B&W, Gemeenteverslagen, berichten Leidse dagbladen. Aangezien de gegevens in het Gemeenteverslag  van 

1876 onvolledig zijn, is aan het vermogen een schatting op basis van de andere bronnen toegevoegd. 
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De oorspronkelijke katoen fabriek van de fa. De Heyder, later Leidsche 

Katoenmaatschappij (ELO). 

binnen de greinfabricage de stoomfabriek rond 1840 al de norm geworden was.493 

Bij de spinnerijen ging het om loonspinners die garens leverden aan andere 

fabrieken. Deze spinners beschikten voordien al over mechanische spinwerktuigen, 

aangedreven door rosmolens. Ook bij andere fabrieken ging het vaak om de 

vervanging van een reeds aanwezige rosmolen. De Kamer van Koophandel 

beschreef de algemene situatie in 1841 als volgt: “De middelen van beweging der 

werktuigen zijn de voornaamste door stoommachines en eenige met 

paardenkracht.”494 

 De overkomst van de katoenfabriek De Heijder & Co gaf in eerste 

instantie de industrialisatie een stevige impuls.495 In het bedrijf dreef een 

stoommachine spin-, weef- en drukmachines aan. Al in 1837 werd echter een groot 

deel van de stoomspinnerij en –weverij afgestoten en kwam het accent te liggen op 

de handdrukkerij. De aanwezige machines raakten in onbruik. In 1846 waren nog 

maar twee power looms (stoomweefgetouwen) actief. Deze ontwikkeling heeft alles 

                                                             
493 Op het eerste gezicht opmerkelijk daar de voorbeelden van weerstand tegen de introductie van 
stoommachines ontleend worden aan greinfabrikanten, waaronder Le Poole (cf. Quispel, ‘Aspecten’, 
114). Het ging hier echter in bijna alle gevallen om nieuwkomers in deze branche (Tortike, 
Hermans/Schretlen, Adrian) die om subsidie uit het Fonds voor Nationale Nijverheid vroegen. Nieuwe 
concurrenten subsidiëren ging te ver.  
494 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 97. 
495 Voor de vroege geschiedenis van de Leidse katoenfabriek is, behalve van de notulen van B&W, vooral 
gebruik gemaakt van S.S.M. Schoevaars, M.G.A.F.M. van der Lubbe, Ondernemen in gebondenheid en 
vrijheid. Een bedrijfsgeschiedenis van de katoendrukkerij en –ververij De Heijder & Co 1836-1861 
(ongepubliceerde doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1987, aanwezig in ELO). Voor de 
geschiedenis van het katoendrukken bij het bedrijf tot het eind van de negentiende eeuw: G. Verbong, 
‘Katoendrukken’, in H.W. Lintsen (ed.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van de 
moderne samenleving 1800-1890. Deel III, Textiel; Gas, licht en elektriciteit; Bouw (Zutphen 1993), 57-82. 
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te maken met de grote afhankelijkheid van het bedrijf van de NHM, waarvoor 

werkgelegenheid een belangrijke doelstelling was. De katoenfabriek kreeg meer het 

karakter van een manufactuur, vergelijkbaar met de Twentse katoennijverheid. In 

1841 werkten er zo 298 mannen, (jonge) vrouwen en kinderen.496 Intussen waren 

voormalige procuratiehouders van De Heijder een eigen katoenfabriek begonnen in 

een overgenomen greinfabriek.497 Dit bedrijf was op dezelfde leest geschoeid. Er 

werkten nog eens 130 mannen, vrouwen en kinderen. Deze katoenfabriek was 

echter geen lang leven beschoren. In 1850 maakte een dekenfabrikant gebruik van 

de fabriek en de daar aanwezige stoommachine.498 

De werkwijze van De Heijder veranderde in 1846 totaal met de overname 

van het bedrijf door de familie Van Wensen/Driessen. De nieuwe eigenaren gaven 

het bedrijf – omgedoopt in Leidsche Katoenmaatschappij v/h De Heijder & Co 

(LKM) – een nieuwe impuls en voorzagen de fabriek opnieuw van stoommachines. 

Het bedrijf kreeg het moderne, geïndustrialiseerde karakter terug dat het 

aanvankelijk had gehad. De weverij werd echter verplaatst naar de Achterhoek: in 

de katoennijverheid waren in deze tijd stoomweverijen nog niet rendabel genoeg 

om de concurrentie van de met handarbeid werkende manufacturen in Oost-

Nederland aan te gaan.499 Gesponnen werd er evenmin nog: de garens betrok het 

bedrijf voortaan van een familiebedrijf, eveneens in de Achterhoek. De weverij zou 

later in Leiden terugkeren, de spinnerij niet.500 Voor de katoendrukkerij werden de 

oude machines (rouleaux) opgelapt en nieuwe (perrotine) aangeschaft. Het 

handdrukken bleef daarnaast wel bestaan, omdat daar duidelijke zakelijke voordelen 

aan verbonden waren.501 Onder de nieuwe bedrijfsleiding ontwikkelde de 

katoenfabriek zich voorspoedig. 

 Na 1840 droogde de stroom van nieuwe stoomfabrieken in de textiel een 

beetje op. In 1846 plaatsten nog een wolfabrikant en een verver een stoommachine 

en in 1850 liet Jan van Heukelom (5) een nieuwe spinnerij bouwen op de plaats van 

de fabriek uit 1816 aan de Vestwal. De in liquiditeitsproblemen verkerende laken- 

en greinfirma Van Lelyveld en de fabriek aan de Oude Singel/Korte Mare waren 

namelijk verkocht en Van Heukelom maakte een doorstart met een 

loonspinnerij.502 Pas rond 1860 verschenen in de Leidse textielindustrie weer 

nieuwe stoomfabrieken. Dat wil niet zeggen dat er geen andere textielondernemers 

op stoom overgingen. Dat gebeurde dan echter via de aankoop van een bestaand 

fabriekscomplex.503 

                                                             
496 ELO, SA III, inv.nr. 378, missivenboek 1841-1842, 28 september 1841. 
497 Te weten M.G. en C.M.P. ten Sande. De laatste was suikerraffineur in Amsterdam (LYC , 1 januari 
1841). 
498 De fabriek was oorspronkelijk van J.H.L. Tortike. Vanaf 1850 was hier de dekenfabriek H.J. van 
Wensen gevestigd. 
499 Cf. Van Zanden, Van Riel, Nederland 1780-1914, 292. 
500 Driessen, ‘P.L.C. Driessen’, Leids Jaarboekje 1906, 3-27, 24 
501 Verbong, ‘Katoendrukken’, 65. 
502 Bij het overlijden van Jan van Heukelom (4) bleek het bedrijf er niet goed voor te staan. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met problemen met de afzet in het buitenland. Bij de doorstart fungeerde de moeder 
van Jan (5) als vennoot. 
503 Zie ook opvolging Tortike – Ten Sande – Van Wensen, drie verschillende bedrijven. De spinnerij van 
Heykoop kwam via Hoogeboom in handen van diens zwager Eigeman. Koppeschaar had zijn bedrijf 
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Al met al was er sprake van een vroege introductie van stoomkracht in de Leidse 

textiel. In 1836 zouden er in Nederland 72 stoommachines in gebruik zijn geweest, 

inclusief die op schepen.504 De dertien stoommachines die op dat moment 

in de Leidse textiel gebruikt werden, vormden daar een substantieel deel van, 

namelijk achttien procent. In 1853 waren er 364 stoommachines in gebruik in 

Nederland, maar deze hadden lang niet allemaal dezelfde industriële betekenis als 

die in de Leidse textielbedrijven.505 In Tilburg stonden toen meer stoomfabrieken 

dan in Leiden.506 Relatief gezien beschikten de Leidse stoomfabrieken echter nog 

over een groter vermogen dan de Tilburgse, zowel gemiddeld per fabriek als 

afgezet tegenover het aantal arbeiders. Ook was de arbeid in Leiden sterker in 

fabrieken geconcentreerd dan in Tilburg.507 

 

Fabrieksgebouwen met steeds meer nieuwe machines 

Bij de oprichting van de stoomfabrieken maakten de fabrikanten soms gebruik van 

bestaande, grote gebouwen, maar meestal lieten zij nieuwe neerzetten. Vaak 

verschenen deze achter het oude woonhuis annex kantoor, waar het achterhuis al 

                                                                                                                                               
moeten afstaan aan zijn leverancier O.O. van den Berg (vanaf 1857 N.V. Leydsche Lakenfabriek). De 
fabriek van de failliete Adrian werd gekocht door P. van Geer, die er naast een wolfabriek ook een 
houtzagerij en rijstpellerij onderbracht. Van Heukelom verkocht de laken- en greinfabriek aan S.A. 
Meerburg, die deze nog tot na 1870 voortzette. 
504 Van Gorp, Tilburg, 106. Het gebruik van landelijke statistieken is echter voor deze periode nog erg 
onbetrouwbaar, zie De Jonge, Industrialisatie, 493-496. 
505 De Jonge, Industrialisatie, 495 (cijfer), 27 (nuancering).  
506 Zie van Gorp, Tilburg. Een vergelijkende staat in: Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 128. 
507 Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 129-130. Een nadere vergelijking tussen de Tilburgse, Twentse en 
Leidse textielindustrie volgt in hoofdstuk 9. 

De stoomfabriek van greinfabrikant 

Adrian, gebouwd in 1840, later 

rijstpellerij, zagerij en 

wollenstoffenfabriek (Van Geer), in 

1863 gekocht door de Gebr. Van Wijk 

& Co. Het gebouw staat er nog steeds 

(ELO). 
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als bedrijfsruimte was ingericht. Diverse fabrikanten beschikten in de buurt achter 

die panden over enige werkhuijzen die – met andere opgekochte pandjes – 

plaatsmaakten voor het nieuwe fabrieksgebouw. De investering in de 

stoommachine op zich was bescheiden vergeleken met de kosten voor de 

nieuwbouw en de aanschaf van nieuwe apparatuur die daarmee gepaard ging. In 

doorsnee kostte een nieuwe fabriek de ondernemer fl. 50.000 à fl. 60.000.508 De 

financiering daarvan kwam niet alleen uit eigen familie- c.q. bedrijfskapitaal. Vaak 

kwam men aan het geld via leningen van verwanten of bekenden, door het 

binnenhalen van een kapitaalkrachtige vennoot, via voorschotten en kredieten door 

leveranciers of afnemers of via leningen bij kassiers en bankiers. De subsidies van 

het Fonds voor Nationale Nijverheid waren doorgaans te bescheiden om een rol 

van betekenis te spelen, met uitzondering van de vestiging van de katoenfabriek.509 

De vernieuwing stopte niet bij de bouw en inrichting van de fabriek. De 

enkele inventarissen die nog beschikbaar zijn uit deze tijd, laten zien dat er 

voortdurend nieuwe machines bijgekocht werden.510 De meeste fabrikanten 

breidden het vermogen van de stoommachines bovendien regelmatig uit door ze te 

vervangen of er nieuwe bij te plaatsen. 

 De stoommachines dreven in de eerste plaats spin- en voorspinmachines 

aan en volmachines. Het laatste betekende dat ook de wind- en paardenvolmolens 

verdwenen. Er verschenen voortdurend nieuwe spinmachines met steeds meer 

spoelen. Waren er onder de oudste mechanische spinmolens nog exemplaren met 

60 spoelen, al snel volgden er machines met 96, 128 150, 180 en zelfs 240 spoelen. 

Meestal ging het om mule jennies. Wanneer de eerste self actors verschenen is niet 

duidelijk, maar waarschijnlijk met de bouw van Van Heukeloms nieuwe spinnerij in 

1850, of anders later in de jaren vijftig. De Kamer van Koophandel meldde in 1852 

“aanzienlijke verbeteringen en uitbreiding” bij de stoomspinnerijen.511 Waarschijnlijk 

voorzag A.H. Eigeman zijn spinnerij van nieuwe machines in 1854, toen hij zijn 

fabriek na een brand opnieuw opbouwde en inrichtte.512 Blijkens het 

gezondheidsonderzoek dat Coronel in 1864 in Leiden onder wolarbeiders 

uitvoerde, beschikte in ieder geval meerdere fabrieken over deze geavanceerde 

spinmachines.513 

 De machines brachten een aanzienlijke verhoging van de productiviteit met 

zich mee. De stoommachine was onvermoeibaar en zorgde ook voor meer 

regelmaat, wat de kwaliteit van de producten evenwichtiger maakte. De nieuwe 

spinmachines vereenvoudigden bovenal het spinnen voor de arbeiders. Deze 

hoefden niet meer te beschikken over alle speciale technieken voor bijzondere 

                                                             
508 Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 130. 
509 Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 138-139. Koppeschaar vroeg in 1826 wel een subsidie van fl. 160.000 
aan, maar deze was bedoeld om het bedrijf overeind te houden, niet om het te vernieuwen. De 
aanvraag werd afgewezen. 
510 Van Heukelom/F. van Lelyveld Wmz: ELO Van Heukelom, inv.nr. 58; Krantz: ELO, Archief Krantz, 
inv.nr. 423 en 427; Le Poole: ELO, Archief Le Poole, inv.nr. 256-291 en 452. 
511 Gemeenteverslag 1852, Verslag van de KvK, 59. 
512 Gemeenteverslag 1854, Verslag van de KvK, 53. 
513 S. Sr. Coronel ‘De Leidsche wolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders’, overdruk 
uit Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1864), 5. 
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garens, zoals die bijvoorbeeld naar voren kwamen bij de spinwedstrijden van de 

Oeconomische Tak aan het eind van de achttiende eeuw. En waren de eerste 

machines zonder stoomkracht nog zwaar, de nieuwe krachtbron maakte de 

bediening veel lichter.514 Bij elkaar maakte dat de inzet van jonge, ongeschoolde 

arbeidskrachten mogelijk en kinderen waren dan ook volop rond de spinmachines 

te vinden, zoals verderop duidelijk gemaakt zal worden. Natuurlijk vroegen de 

nieuwe machines ook om geschoolde en geoefende arbeidskrachten, met nieuwe 

vakkennis en ervaring, voor bepaalde aspecten van de bediening, voor het 

onderhoud en voor het toezicht op de werkzaamheden. 

 Mechanische weefgetouwen verschenen verrassend vroeg in de Leidse 

textiel.515 In 1832 verkocht greinfabrikant J.H.L. Tortike zijn handweefgetouwen en 

verving deze door machinale in zijn nieuwe stoomfabriek. Een advertentie uit 1840, 

waarin een kort te voren gebouwde fabriek te koop werd aangeboden, laat zien dat 

daarin behalve talloze andere machines – “een complete machine practijk” – ook 

dertien power looms in bedrijf waren.516 Krantz kocht zijn eerste mechanische 

getouwen waarschijnlijk in 1842.517 Aan de power looms van de katoenfabriek zijn al 

enige woorden gewijd. De oude handweefgetouwen werden echter meestal niet 

direct de deur uitgedaan. Men beschouwde dat als een te grote kapitaalvernietiging. 

Op foto’s van de fabriek Krantz uit 1895 is nog te zien hoe aan de ene kant van de 

zaal mannen aan handweefgetouwen werkten en aan de andere kant vrouwen aan 

mechanische getouwen stonden. Dat maakt tegelijk zichtbaar dat de introductie van 

mechanische getouwen gevolgen had voor de mensen die er aan werkten. Het 

weven was niet langer uitsluitend het domein van de geschoolde, volwassen (en 

relatief goed betaalde) mannelijke wever. Krantz zette behalve vrouwen ook 

jongens vanaf vijftien, zestien jaar aan de nieuwe getouwen.518 Volgens Coronel 

werkten er meestal ongehuwde jonge lieden aan de stoomweefstoelen.519 

                                                             
514 Voor de bediening van een nog niet door stoomkracht voortgedreven (voor)spinmachine: F. van 
Deijk, ‘Billy op zolder. Een voorspinmachine (slubbing billy) uit de tijd van de Industriële Revolutie 
herontdekt’, Textielhistorische Bijdragen 36 (1996), 37-60.   
515 In Engeland brak het mechanische weefgetouw pas omstreeks 1830 goed door, A. Bohnsack, Spinnen 
und weben. Entwicklung von Technik und Arbeit in Textilgewerbe (Hamburg 1981), 227-230, D.S. Landes, 
The unbound Prometheus. Technological change and industrial development in Western Europe from 
1750 to the present (Cambridge 1969), 86-88.  
516 LYC, 9 november 1840. Het gaat hier om de fabriek van greinfabrikant D.B. Adrian,  ingericht door M. 
Koppeschaar. Het verslag van het faillissement van Adrian en de rechtszaak is een smeuïg verhaal 
waarin en passant veel over de toenmalige verhoudingen te lezen is (J. Belinfante, Regtsgeding van D.B. 
Adrian en P.C. Stam, beschuldigd van bedrieglijke bankbreuk en te regt hebbende gestaan voor het 
Provinciaal Geregtshof van Holland (Den Haag 1841). Adrian was een oud maatje van Willem II toen 
deze nog kroonprins was, maar zou zich later manifesteren als een criticaster met een dubieuze 
reputatie. Zie ook E. Meeter, Willem I, Willem II, kranten, kerkers en koningen (Soesterberg 2002, 
oorspronkelijk Londen 1857). 
517 Berekend volgens de door Krantz gehanteerde afschrijvingsmethodiek vanuit genoemde inventaris. 
518. ELO, Archief Krantz, inv.nr. 748, brief aan Coronel 5 juli 1863. Het is zeker niet zo dat bij Krantz “van 
oudsher” en alleen maar vrouwen aan de weefgetouwen werkten, zoals G. de Groot, Fabricage van 
verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940) (Amsterdam 2001), 203-
204, stelt, al verwijst hij hier naar een discussie uit 1939. Dat er in Leiden geen mannelijke wevers waren, 
is onjuist, ook voor later jaren. Alleen bij Krantz werkten vrouwelijke wevers. 
519 Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken’, 6.  
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Concentratie van arbeid 

Vanzelfsprekend ging het een en ander gepaard met een verdere concentratie van 

arbeid. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat de aanzetten daartoe al van veel 

eerder dateerden. Blijkens het patentregister van 1815 beschikten ongeveer twintig 

wolfabrikanten over bedrijven met zes tot twaalf “knegts” of “werklieden.” 

Daarnaast waren er dertien grotere ondernemingen, de meeste met twintig à 

vijfentwintig “werklieden” (waaronder Le Poole) en een drietal met vijftig of meer 

werklieden, waaronder Van Heukelom en Koppeschaar.520 Het feit dat bij veel van 

deze bedrijven en in ieder geval bij de grootste, over “werklieden” werd gesproken 

en niet over “knegts” – de term die bij alle andere bedrijven werd gebruikt – duidt 

er op dat het karakter van het werk en de arbeidsverhoudingen veranderden. 

 Of er toen nog thuis gesponnen werd, is niet uit de bronnen op te maken. 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat in de achttiende-eeuwse werkhuijsen vooral 

gesponnen werd. Daarnaast werd er in het begin van de negentiende eeuw nog veel 

garen geïmporteerd. In de jaren twintig en dertig bestonden er naast de 

stoomfabrieken enkele gemechaniseerde spinnerijen die van rosmolens waren 

voorzien. Waarschijnlijk was het spinnen als thuisarbeid reeds vóór 1830 geheel 

verdwenen en werd al het garen geproduceerd door spinmachines in 

fabriekslokalen, al dan niet aangedreven door stoom. 

 Het weven is een iets ander verhaal. Het ging hier in eerste instantie niet 

om rationalisatie en mechanisering, maar om controle. In het verleden hadden de 

Hallen voorkomen dat wevers van de ene naar de andere fabrikant overliepen en 

hun oude baas met half werk lieten zitten. Die controle verdween grotendeels met 

de definitieve opheffing van de Hallen in 1822. De fabrikanten zochten andere 

manieren om de productie te controleren521 en na 1825 werden de weefgetouwen 

steeds vaker binnen de ‘fabriek’ gehaald. Bij Le Poole verschenen ze in 1827 in de 

inventaris, bij Krantz in 1829. In 1864 was er geen thuiswever in Leiden meer te 

vinden,522 maar waarschijnlijk was dit proces al vóór 1850 grotendeels voltooid. Dit 

in tegenstelling tot Tilburg, waar men zelfs in het begin van de twintigste eeuw nog 

gebruik maakte van thuiswevers. 

 Met deze concentratie van arbeid kwamen tevens de verschillende 

deelbewerkingen bij elkaar, die vroeger verspreid en vaak zelfs door verschillende 

ondernemers werden uitgevoerd: spinnen (en de voorbereidende werkzaamheden), 

weven, vollen en de afwerking. De voornaamste uitzondering daarop was het 

verven, dat nog overwegend door zelfstandige ondernemers werd verzorgd.523 De 

ververs – met tien tot twintig arbeiders in dienst – behoorden overigens tot de 

rijkste textielondernemers. Verven gaf een enorme toegevoegde waarde en was bij 

uitstek vakwerk. Bovendien profiteerde men nog lang – in ieder geval tot de jaren 

vijftig – van de afwerking van elders geproduceerde stoffen.524 

                                                             
520 Daarnaast nog R&J Bron(c)khuyze(n). 
521 Zij bespraken dit al voor de opheffing van de Hallen, zie ELO, Hallen, inv.nr. 4, Memorie betreffende 
het niet wenselijke van de instandhouding van de hallen, (ca. 1820?). 1820. 
522 Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken’, 1, 6-7 
523 Alleen van de firma Van Lelyveld en van Koppeschaar (vanaf 1839 O.O. van den Berg) is bekend dat zij 
beschikten over een eigen ververij. 
524 De Jonge, Industrialisatie, 87. 
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Ondanks deze samenvoeging waren er in 1850 nog drie gespecialiseerde 

(stoom)loonspinnerijen, waaronder twee grote en zeer moderne. Dit wijst erop 

dat de productiecapaciteit van de spinmachines in de andere bedrijven nog niet van 

dien aard was, dat deze voldoende was voor de eigen productie. De loonspinners 

zetten echter ook garens af aan breisters en breischolen (zie verderop) en vooral 

ook buiten de stad. De Leidse garens werden als beter dan de Engelse beschouwd 

en de Leidse garenfabrikanten kregen mede daardoor de hegemonie op de 

binnenlandse markt.525 Import van garen, zoals in de zeventiende en in het begin van 

de negentiende eeuw het geval was geweest, was rond 1850 niet meer nodig, 

integendeel. 

 De omvang van de bedrijven groeide, en dat gold met name voor de 

stoomfabrieken. De Leidse textiel telde in 1852 een vijftal bedrijven met meer dan 

honderd werklieden, waarvan Krantz en de katoenfabriek met ieder tweehonderd 

arbeiders en arbeidsters de grootste waren.526 Het waren allemaal stoomfabrieken. 

Daarnaast bestond er een zestal bedrijven met vijftig tot honderd werknemers. 

Slechts een daarvan, de dekenfabriek Gebroeders Van Wijk & Co, was niet van 

stoomkracht voorzien. Bij Van Wijk werkten betrekkelijk veel mensen, een 

honderdtal. Hier was echter evenmin sprake van thuisarbeid. Het bedrijf had vanaf 

1847 al een ‘fabriek’ aan de Herengracht, waarna door het samenvoegen van werk- 

en pakhuizen in de straten daarachter in de jaren vijftig een nieuwe ‘fabriek’ werd 

gevormd.527 Van Wijk kan waarschijnlijk het best omschreven worden als een 

manufactuur. Ook andere kleinere fabrikanten met twintig à vijftig werklieden maar 

zonder stoomwerktuigen, beschikten over  dergelijke ‘fabrieken’, waarschijnlijk 

voorzien van rosmolens.  

Daarnaast bestonden er nog tientallen kleine wolbedrijven, de meeste met 

maar enkele werklieden. Afgezien van de ververijen daaronder, is niet duidelijk hoe 

deze hun productie verzorgden. Wellicht hielden zij zich vooral bezig met de 

afwerking en het verhandelen van geïmporteerde stoffen.528 

 Met enkele uitzonderingen, waarvan Van Wijk de belangrijkste was, 

hadden rond 1850 alle fabrikanten die er toe deden, hun fabrieken van stoomkracht 

en nieuwe machines voorzien. Een ruime meerderheid van de textielarbeiders 

werkte in 1852 in deze stoomfabrieken, naar schatting 1400 van de 2000.529 De 

moderne stoomfabriek domineerde daarmee rond 1850 de Leidse textiel. 

                                                             
525 De Jonge, Industrialisatie, 95. Bij de Leidse productiecijfers van vóór 1860, wordt de garenproductie 
opvallend genoeg nooit betrokken. 
526 Cijfers over 1852 gebaseerd op Verslag van Kamer van Koophandel in Gemeenteverslag 1852. 
527 Vestiging Herengracht: Ph.J. de Ruyter de Wildt (ed.), Industrie Leiden Holland (Leiden 1951), 32. 
Taakgroep selectie, ‘Leidsche Textielfabrieken Gebrs. Van Wijk & Co, Stielz,  4-3 (september 1993), 4, 
heeft het over 1852 voor de fabriek in de achterliggende Vestestraat. Vanaf 1855 werden in ieder geval 
vergunningen aan Van Wijk verstrekt in de Vestestraat die daar op wijzen (Jeurgens e.a., Historische 
bedrijfslokaties, 115). Op de gedetailleerde stadsplattegrond van W.J. van Campen uit 1850 (ELO 
PV432.5) zijn ter plekke nog slechts kleine pandjes getekend.  
528 Aangezien deze bedrijven in 1864 nog steeds bestonden, terwijl er toen zeker geen sprake meer was 
van thuiswerkers, lijkt het niet waarschijnlijk dat zij eerder wel thuiswerkers in dienst hadden. 
529 Gemeenteverslag 1852, verslag van de KvK en Staat van Fabrieken. Zie ook Smit, ‘De Asem van 
Beëlzebub’, 136-137. 
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Thuisarbeid was van weinig tot geen betekenis.530 Zo kan men de periode 1816-

1850 als de eerste fase van de industrialisatie van de Leidse textielnijverheid 

beschouwen. 

 

De afronding van de vernieuwing van de textielnijverheid 

Daarmee was de industrialisatie van de Leidse textiel zeker niet compleet. Het is 

evenmin zo dat in de jaren daarna niets gebeurde. Het vernieuwen van 

stoommachines en de bijbehorende spin- en weefmachines was een proces dat 

voortdurend doorging. Een aantal fabrikanten531 breidde in de jaren vijftig de 

vermogens van hun stoommachines aanzienlijk uit en schaften daarbij nieuwe 

apparatuur aan. Een nieuwe golf van vernieuwing deed zich voor in de periode 1860 

– 1875, de tijd waarin landelijk de industrialisatie van de grond kwam [zie tabel 5.1]. 

In deze tweede periode van modernisering is sprake van een aantal 

ontwikkelingen.532 Om te beginnen gingen de laatste fabrikanten van enige betekenis 

die nog geen stoomfabriek bezaten, daartoe over en verschenen er enige nieuwe 

textielbedrijven die met stoom werkten. Tegelijkertijd verdwenen alle 

wolfabrikanten die niet overschakelden op stoom – enige tientallen kleine bedrijfjes 

– definitief van het toneel. 

Er werden verschillende nieuwe fabrieksgebouwen neergezet, waaronder 

de stoomspinnerij van J. Parmentier (1863/65) en een wattenfabriek 

(katoenverwerking).533 Andere ondernemers kochten reeds bestaande 

fabrieksgebouwen aan om deze overgang te maken, met als belangrijkste Van Wijk 

(1862/63) en Vervoort & Van Cranenburgh (1871/1873).534 Van Wijk vestigde in 

                                                             
530 In 1864 constateerde Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken’, 1, dat dit “slechts tot ondergeschikte 
bewerkingen beperkt” was. 
531 Met name Krantz, Zaalberg, Van Heukelom, Eigeman en de katoenfabriek. 
532 Voor de ontwikkeling van stoomfabrieken – ook die van de andere nijverheid dan de textiel – na 1860 
is gebruik gemaakt van gericht zoeken in de digitaal ontsloten Leidse kranten voor de berichten over 
vergunningverlening, van Jeurgens e.a., Historische bedrijfslokaties, alsmede van de in de in de 
Gemeenteverslagen opgenomen Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel, plus aanvullende 
informatie uit de Adresboeken (ELO). De ontwikkeling van de vermogens van krachtwerktuigen in de 
nijverheid is vrijwel geheel gebaseerd op de Verslagen van de Kamer van Koophandel. Deze verslagen 
zijn niet altijd compleet. Aanvullende informatie uit de hierboven genoemde bronnen is gebruikt om de 
cijfers uit de Verslagen van de KvK bij te werken. 
533 Namelijk die van Chimaer & Oudendorp (1861), later Jaeger. Ook de wollenstoffenproducenten 
Beuzemaker (1858) en Van Hartrop (1861) en katoenbreierij Van ’t Hooft (1864) lieten nieuwe fabrieken 
bouwen, meestal uitgaande van een ouder bedrijfspand ter plekke. Dekenfabrikant Zuurdeeg plaatste in 
1867 een stoommachine in zijn fabriek (LYC, 24 mei 1867), maar verhuisde in 1877 naar een door Krantz 
afgestoten fabrieksgebouw (Beurse, ‘Winst, vermogen’, 151-152; J. Zuurdeeg, ‘De dekenfabriek van Jan 
Zuurdeeg en Zoon, 1805-1933’, Jaarboek voor de sociale en economische geschiedenis van Leiden e.o. 
1991, 26-49, 38-42). 
534 Van Wijk kocht de voormalige fabriek van Adrian, van 1841 tot 1862 gebruikt door P. van Geer (‘Gebr. 
Van Wijk’, Stielz, 3-5). Volgens De Ruyter de Wildt, Industrie Leiden Holland, 32, werd daar in 1864 de 
stoom bij Van Wijk geïntroduceerd. Vervoort & Van Cranenburgh kocht rond 1872 (en niet 1863/64 
zoals nog vermeld in Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 128) het grootste deel van de fabriek van de NV 
Leydsche Lakenfabriek, voorheen O.O. van den Berg (Gemeenteverslag 1873, 177, meldt dat V&C naar 
het Rapenburg is verhuisd. LD 20 juli 1871 vermeldt dat zij kort daarvoor op het Levendaal gevestigd 
waren). R.M. Beuth verhuisde met zijn beddenfabriek naar een ander deel van dit fabriekscomplex 
(Gemeenteverslag 1873, 177).  
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  De nieuwe stoomweverij van de LKM aan de Zijlsingel (ELO) 

Na een brand van 1861 verrees een nieuwe drukkerij van de LKM aan de 

Herengracht (ELO) 
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het overgenomen pand overigens alleen de (sajet)spinnerij, niet de weverij, vollerij, 

breierij en ververij. De ‘fabriek’ waarin die delen van het bedrijf waren 

ondergebracht, werd pas kort na 1871 van stoomkracht voorzien.535 Het aantal 

werknemers van Van Wijk nam met deze uitbreidingen en vernieuwingen enorm 

toe, van ongeveer 100 in 1863 tot 229 in 1876. Daarmee was de deken-, garen- en 

breifabrikant Van Wijk de grootste wolfabriek van de stad geworden. 

 Het door stoommachines opgewekte vermogen nam sterk toe, met name 

in de jaren 1862-1866 [zie tabel 5.1]. Dat kwam niet zozeer door de nieuwe 

ondernemingen, als wel door de vernieuwing en uitbreiding van enige bestaande 

bedrijven, en dan vooral de katoenfabriek en de greinfabriek Clos & Leembruggen.  

In 1862 haalde de katoenfabriek de weverij terug naar Leiden en liet 

daarvoor een grote, nieuwe stoomweverij met 500 power looms bouwen op de 

oostelijke vestingwal.536 Het jaar daarop werden zestien nieuwe stoomwerktuigen 

geplaatst in de na de brand van 1861 herbouwde katoendrukkerij.537 Deze drukkerij 

werd voorzien van moderne machines, maar omvatte wederom een handdrukkerij: 

hoewel machinaal drukken meestal goedkoper was, bleef het nog decennia  

voordeliger om bepaalde producten met de hand te drukken.538 Na deze 

uitbreidingen werkten er ongeveer 750 mensen bij de katoenfabriek, een aantal dat 

nog zou groeien tot ongeveer 870 in 1876.539 Deze moderne katoenfabriek was 

daarmee verreweg het grootste bedrijf in Leiden. 

Daarnaast was er Clos & Leembruggen. In 1862 besloot dit bedrijf tot een 

belangrijke koerswijziging door zich minder te richten op de productie van greinen 

en vergelijkbare dure stoffen maar vooral op (brei)garens (sajetten).540 Met deze 

vernieuwing werd – ondanks problemen om de financiering rond te krijgen – het 

jaar daarop begonnen, maar onduidelijk is hoever deze gevorderd was toen in 1865 

de spinnerij afbrandde.541 Met de uitkering van de verzekering kon de fabriek in 

ieder geval geheel op moderne leest worden geschoeid.542 Clos & Leembruggen 

ontwikkelde zich vervolgens tot een van de belangrijkste wolbedrijven in Leiden. In 

1870-1874 breidde het bedrijf zijn fabriekscomplex aanzienlijk uit door de aankoop 

van de gebouwen van ondernemers die stopten, waaronder de spinnerij van Van 

Heukelom.543 Het aantal arbeiders en arbeidsters in het bedrijf was in 1863 minder 

                                                             
535 De Ruyter de Wildt, Industrie, 32. 
536 Zie ook Driessen, ‘P.L.C. Driessen’, 15. 
537 Zie o.a LYC 25 mei 1863.  
538 Verbong, ‘Katoendrukken’, geeft een helder overzicht van de ontwikkeling van het katoendrukken tot 
rond 1900, waarin het bijzondere karakter van het handdrukken duidelijk wordt gemaakt.  
539 Alle verwijzingen naar personeelsaantallen en samenstelling in 1876 zijn gebaseerd op 
Gemeenteverslag 1876, Bijlage XVII, Staat van fabrieken. 
540 In 1885 werd het weven van wollen stoffen geheel af gestoten. Voor de geschiedenis van dit bedrijf: 
C. Smit, E. van Beijen, ‘Clos & Leembruggen’, in: Weterings (ed.), Leids  Fabrikaat 2, 87-102. 
541 ELO, Archief Leembruggen, inv.nr. 133, brief 16 september 1862, contract september 1862, calculatie 
te Chemnitz d.d. 12 augustus 1863. 
542 ELO, Archief Leembruggen, inv.nr. 133, brandverzekeringen. 
543 Daarnaast ook de fabriek van de fa. F. van Lelyveld Wmz., sinds 1849 eigendom van S.A. Meerburg. In 
eerdere publicaties is gesteld dat deze reeds in 1864 opgekocht werd door Clos & Leembruggen. In 1870 
was deze echter nog zelfstandig werkzaam (blijkens LYC, 14 december 1870). 
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groot dan tien jaar eerder (140), maar steeg daarna tot het oude niveau, namelijk 

rond de 190.  

 Het reilen en zeilen van Clos & Leembruggen illustreert tevens een andere 

ontwikkeling in deze periode: het vrijwel geheel verdwijnen van de grein- en 

lakenproductie, ooit het paradepaardje van de Leidse textiel. Ook Le Poole 

verlegde zijn aandacht van grein naar andere producten, met name vlaggendoek en 

damast.544 De andere greinfabrieken hadden al in de jaren 1840-1850 het loodje 

gelegd. Er werden na 1870 nog wel greinen en verwante stoffen geproduceerd, 

maar dit was geen hoofdproduct van de betrokken bedrijven. Hetzelfde verhaal kan 

verteld worden over de lakenfabrieken. Tussen 1870 en 1874 sloten twee van de 

drie de poorten. De derde, het moderne bedrijf van Krantz, kon alleen overleven 

doordat zij ook grovere producten ging produceren (duffels) en dankzij 

legerorders.545 Daarnaast probeerde Krantz vooral risico’s te beperken en de 

grootte van het bedrijf beheersbaar te houden.546  

 Verder verdwenen in deze periode de meeste ververijen en 

loonspinnerijen. Bijna alle  bedrijven werden volledig geïntegreerde fabrieken, 

waarin alle bewerkingen van de binnenkomst van de wol tot de afwerking van het 

eindproduct een plaats kregen.547 Er bleef wel een aantal spinnerijen actief, maar die 

legden zich net als Clos & Leembruggen vooral toe op sajetten, die als breiwol 

rechtstreeks op de markt gebracht konden worden, of hun weg vonden naar 

breischolen en breifabrieken.548 De enkele ververij die later nog in Leiden te vinden 

was, had geen of nauwelijks betekenis voor de grotere wolbedrijven. Dat Leidse 

ververs grote rijkdommen vergaarden, was voltooid verleden tijd. 

 

Met deze ontwikkelingen was de industrialisatie van de Leidse textielindustrie rond 

1875 afgerond. De productie speelde zich in zowel de wol- als katoenfabrieken 

geheel af in moderne stoomfabrieken, waarvan Leiden er aan het eind van deze 

periode eenentwintig telde. Daarbinnen waren zo goed als alle delen van het 

productieproces van ruwe wol tot eindproduct geconcentreerd en werden de 

werkzaamheden – voor zover dit indertijd technisch mogelijk was – uitgevoerd via 

door stoomkracht aangedreven werktuigen, bediend door mannen, vrouwen en 

kinderen. Alleen het handweven in de wol en het handdrukken in de katoenfabriek 

bleef langer voortbestaan, maar dan wel in de fabrieksmatige context, en niet uit 

                                                             
544 Reimeringer, ‘De ontwikkeling’, 136. De Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel en 
bijbehorende Staten van fabrieken in de Gemeenteverslagen vermelden overigens een zeer divers en 
traditioneel productenpakket. 
545 Cf. Reimeringer, ‘De ontwikkeling’, 139 over het belang van de legerorders. De Jonge, 
Industrialisatie’, 93, heeft het over ‘moderne’ stoffen (buckskins), maar blijkens de Verslagen van de 
Kamer van Koophandel was dat maar een van de vele producten, terwijl een ‘duffel van Krantz’ een 
begrip was (cf. LD, 11 juli 1889). 
546 Beurze, ‘Winst, vermogen’, 152-153. Het beleid van Le Poole en Krantz is wat betreft marktoriëntatie 
nauwelijks vernieuwend te noemen. Toch hebben zij – via Reimeringer - in de literatuur de meeste 
aandacht gekregen als ‘progressieve’ bedrijven (De Jonge, Industrialisatie, 93). De verandering en 
heroriëntatie bij Clos & Leembruggen was echter veel ingrijpender. Krantz was wel voortdurend bezig 
met vernieuwing van het productieproces, Le Poole niet. 
547 Er bleven nog wel aparte vellenploterijen bestaan. 
548 Bijvoorbeeld J. Parmentier. De loonspinnerij van Eigeman werd in 1876 de Leidsche Sajetfabriek. 
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sentiment of conservatisme, maar omdat dit bedrijfseconomisch voordelig bleef. Er 

bestond binnen de fabrieken nog wel meer handwerk, maar dat kwam doorgaans 

omdat daarvoor nog geen (rendabele) machines bestonden. 

De zeer kleine bedrijven waren verdwenen. De katoenfabriek was zoals 

we zagen een zeer groot bedrijf geworden, de omvang van de wolbedrijven 

varieerde. Er waren nog enkele kleinere bedrijven waar rond de dertig mensen 

werkten, een achttal (waaronder Le Poole) had er vijftig tot zeventig in dienst, 

terwijl zes wolfabrieken aan honderd tot tweehonderd – en bij Van Wijk zelfs meer 

– mensen werk verschaften.549 

Tegelijkertijd waren dekens, duffels en (brei)garens de belangrijkste 

producten van de Leidse wolindustrie geworden, voor een belangrijk deel bestemd 

voor de binnenlandse markt. Geëxporteerd werd er zeker nog wel – bij Clos & 

Leembruggen was in het begin van de twintigste eeuw nog altijd 18 tot 25 procent 

van de omzet gebaseerd op export550 – maar de markten van het Verre en Nabije 

Oosten voorzien van dure greinen en lakense stoffen was definitief voorbij. Alleen 

voor de katoenfabriek was ‘Indië’ nog een belangrijke afzetmarkt.  

De wolnijverheid was tegelijkertijd uitgedund, gesaneerd zou men kunnen 

zeggen. Het verdwijnen van talloze bedrijven betekende niet dat de Leidse 

wolindustrie kwijnde. De resterende bedrijven produceerden veel meer dan alle 

bedrijven samen eerder hadden gedaan.551 Een belangrijk deel van de bedrijven die 

in deze tijd gestalte kregen, zou het dan ook tot (soms ver) in de twintigste eeuw 

uithouden. 

 

5.1.2 ANDERE BEDRIJFSTAKKEN 

 

Behalve in de textiel vond ook industrialisatie plaats in andere bedrijfstakken. In 

deze periode werd de grondslag gelegd voor de veelzijdige industriestad die Leiden 

rond 1900 (en lang in de twintigste eeuw) was. Deze nieuwe bedrijvigheid ontstond 

deels uit compleet nieuwe industrieën, zoals de metaal- en de conservennijverheid, 

deels uit de vernieuwing van oudere ambachtelijke nijverheid, zoals bij de 

drukkerijen en uitgeverijen. Nieuw was vanzelfsprekend ook de stedelijke gas- en 

lichtfabriek, in 1848 opgericht als het eerste gemeentelijke gasbedrijf van 

Nederland. Via de gasfabriek konden niet alleen de huizen en straten, maar ook de 

fabriekslokalen verlicht worden.552 Bij elkaar stonden er in Leiden in 1876 naast de 

21 stoomtextielfabrieken 23 stoomfabrieken in andere bedrijfstakken [zie tabel  

  

                                                             
549 Behalve Van Wijk en Clos & Leembruggen ook Scheltema (dekens, 124), Zaalberg (dekens, 138), 
Krantz (189) en Eigeman/Leidsche Sajetfabriek (161). 
550 Betreffende bronnen in ELO, Archief Leembruggen, inv.nr. 134. Zie ook Van Beijen, Smit, ‘Clos & 
Leembruggen’, 90. 
551 Merkt ook Reimeringer op, ‘De ontwikkeling’, 140. 
552 A. Stolp. ‘De oprichting van de stedelijke gasfabriek te Leiden’, Holland 15 (1983), 6-23. Dat 
betekende het einde van de eigen gasproductie van verschillende fabrikanten en van het particuliere 
gasfabriekje van Droinet, dat sinds 1841 in Leiden gefunctioneerd had. 



169 

 

5.2].553 Dat geeft echter ook aan dat de industrialisatie lang niet in alle 

bedrijfstakken even ver was doorgedrongen, in ieder geval wat stoomkracht 

betreft. Concentratie van arbeid in (soms aanzienlijke) werkplaatsen kwam vaker 

voor. Een van de bedrijfstakken waar de modernisering het minst was 

voortgeschreden, de omvangrijke ‘kleding en reiniging’, vraagt bijzondere aandacht. 

Eerst komen echter de bedrijfstakken aan de orde, waarin de meeste ontwikkeling 

waar te nemen valt: de metaal, de voedings- en genotsmiddelen en de grafische 

nijverheid. 

 

De metaalnijverheid 

De eerste stoomfabrieken buiten de textielnijverheid verschenen in de metaal. Dat 

gebeurde al vroeg, namelijk in 1836. Dat jaar kwam het tot de oprichting van de 

Nederlandse Grofsmederij en van de machinefabriek/smederij van D.A. Schretlen. 

Deze belangrijke bedrijven ontstonden niet uit reeds bestaande ambachtelijke 

nijverheid, maar werden nieuw opgezet. De metaal was voor Leiden eigenlijk een 

nieuwe bedrijfstak. Er waren natuurlijk altijd wel allerlei smeden en (gezien de 

universiteit niet verrassend) instrumentmakers geweest, maar slechts een enkeling 

uit deze groep zou zijn bedrijf op moderne, industriële leest schoeien. 

 De oprichting van de Grofsmederij was een poging om na de Belgische 

afscheiding een nieuwe, moderne, Nederlandse metaalsector op poten te zetten.554 

De initiatiefnemer, William Bake, had daarvoor zelf niet voldoende kapitaal en 

daarom werd met behulp van de Leidse bankier Librecht Lezwijn een NV opgezet. 

Koning Willem I kocht twaalf aandelen en vele notabelen uit Leiden, Amsterdam en 

de rest van Nederland volgden. Opvallend is de aanwezigheid van Leidse 

textielondernemers onder de aandeelhouders en in de Raad van Commissarissen. 

 De nieuwe fabriek, gebouwd op een voormalige bolwerk bij de Oude Rijn, 

werd in 1837 opgeleverd. Het bedrijf kende een rampzalige start met de 

                                                             
553 Hierbij zijn de stoomketels voor de voedselproductie van de diaconie en het weeshuis, bij de 
universiteit, ten behoeve van het Liernur rioleringssysteem etc., die wel in het overzicht van 
stoomwerktuigen figureren, niet meegeteld. 
554 Voor de geschiedenis van de Grofsmederij: [J.J. Vis], 125 jaar Grofsmederij Leiden-Holland (Leiden 
1961), C. Smit, ‘De Koninklijke Nederlandse Grofsmederij’, in: Tjalsma, Smit (eds.) Leids Fabrikaat, 53-62.  

Stoomfabrieken buiten de textiel, 1855-1876 

 1855 1866 1876 

Grafische nijverheid 0 2 2 

Chemische nijverheid 0 1 2 

Metaalindustrie 2 4 5 

Voedings- en genotsmiddelenindustrie 2 6 9 

Overig 2 2 5 

Totaal 4 15 23 
Tabel 5.2: Ontwikkeling van gemechaniseerde bedrijven buiten de 
textielnijverheid tussen 1855 en 1876  

Bronnen: Gemeenteverslagen, berichten Leidse dagbladen) 
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verliesgevende productie van rails voor de eerste Nederlandse spoorlijn.555 Het 

ging pas goed toen het zich in de jaren veertig vooral op scheepsbouw, ankers en 

kettingen ging toeleggen.556 In 1845 werkten er ongeveer 130 mensen, in 1876 

waren dat er twintig méér.  

 Het bedrijf van D.A. Schretlen was in eerste instantie op andere producten 

gericht: hij wilde machines maken voor textielfabrieken.557 Deze activiteit 

combineerden Schretlen en zijn compagnons echter met een greinfabriek. 

Waarschijnlijk is dat de voornaamste reden waarom de andere (textiel)fabrikanten 

negatief reageerden op de subsidieaanvraag voor de fabriek bij het Fonds voor de  

Nationale Nijverheid. Verder vonden de Leidse fabrikanten dat de machines die 

bedrijven als Van Vlissingen en Dudok van Heel konden leveren, uitstekend 

voldeden – ze kochten overigens ook vaak machines in Engeland en Duitsland. 

Schretlen heeft wel degelijk enige spinmachines verkocht in Leiden, in ieder geval 

aan Le Poole. Erg succesvol was hij daarmee echter niet, ook al noemde de Kamer 

van Koophandel het bedrijf in 1844 “belangrijk.”558 De greinfabricage was toen al 

gestopt. De zaken gingen vooral crescendo na Schretlens betrokkenheid bij de bouw 

van de stedelijke gasfabriek, waarvoor het bedrijf onder meer de gashouders 

leverde. Gasfabrieken,559 bruggen en metalen vuurtorens werden de belangrijkste 

producten van het bedrijf, dat gestaag moderniseerde. Er werkten ruim zeventig 

mensen.560 

 Uit de meer ambachtelijke sfeer ontstond in de jaren zestig een drietal 

kleinere metaalbedrijven (met niet meer dan tien tot twintig werknemers) die ook 

van stoomkracht gebruik maakten, waaronder ten minste één machinefabriekje. 

 

Voedings- en genotsmiddelen 

De omvangrijke voedings- en genotsmiddelenindustrie was de volgende tak van 

nijverheid waar stoommachines werden geïntroduceerd. Het is moeilijk deze 

bedrijfstak volledig te beschrijven: ze is erg divers en gegevens zijn niet altijd 

aanwezig. Traditioneel waren hierin veel kleine zelfstandigen werkzaam, zoals 

bakkers, slagers en graanmolenaars. 

De eerste ondernemer in deze bedrijfstak, die een stoommachine 

aanschafte, was koffiesiroopbrander Van Pottum, in 1851. Kort daarna vervingen 

enige grutterijen hun rosmolen door een stoommachine. Het idee om graan via 

                                                             
555 De Grofsmederij was het enige bedrijf in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw dat 
zich serieus met de productie van grote gegoten producten bezig heeft gehouden, Griffiths, Industrial 
retardation, 133-134, Jansen, De industriële ontwikkeling, 65-66. 
556 Er werd met allerlei producten geëxperimenteerd en ook later leverde het bedrijf nog andere zaken, 
zoals metalen putdeksels en bruggen. Vanaf 1850 mocht het bedrijf zich overigens tooien met het 
predicaat Koninklijk. 
557 Voor een uitgebreide geschiedenis van het bedrijf: P. de Baar, ‘De Nijverheid. IJzer-, koper- en 
metaalgieterij van D.A. Schretlen’, Jaarboek voor de sociale en economische geschiedenis van Leiden e.o. 
1998, 93-127. 
558 H.A.C. Branderhorst, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. De eerste vijftig jaar (1816-
1866) (z.p., z.j.). 
559 D.A. Schretlen had ook zakelijke belangen in enige gasfabrieken, met onder meer de wolfabrikant 
annex houtzager P. de Geer als vennoot. 
560 Na de dood van de oprichter in 1883 werd het bedrijf verkocht en in 1893 geliquideerd. 
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een stoommolen “te breken” was toen al niet nieuw in Leiden. In 1841 had een 

korenmolenaar daarvoor al een vergunning aangevraagd. Omdat hij geen locatie 

had, ging dat plan niet door.561 In een fabriek werd rond 1850 de stoommachine 

behalve voor een wolfabriek (en een houtzagerij) ook gebruikt voor een 

rijstpellerij.562 Dergelijke bedrijven bleven echter over het algemeen van zeer 

bescheiden omvang.  Het malen van graan voor de bakkerijen bleef tot de jaren 

tachtig voornamelijk een zaak voor de windmolenaars. 

De bakkers zelf kregen wel serieuze concurrentie van industriële 

ondernemingen. Hoewel er reeds in 1856 sprake was van een broodfabriek in 

Leiden en een of meer Haagse broodfabrieken depots in de Sleutelstad hadden, 

kreeg de industriële productie van brood pas echt voet aan de grond met de 

oprichting van de Leidsche Broodfabriek (LBF) in 1866.563 Dit was deels een 

zakelijk, deels een sociaal getint initiatief. Geconstateerd was dat het brood dat de 

gewone bakkerijen aan arbeiders leverden, van bijzonder slechte kwaliteit was. Een 

aantal notabelen en fabrikanten namen daarop het initiatief om een broodfabriek te 

stichten en richtten daartoe een NV op.564 De sociale intentie beperkte zich 

overigens geheel tot het product: de winstgevendheid stond verder centraal bij 

deze succesvolle onderneming, waar 35 mannen werk vonden. In 1876 was de LBF 

de enige broodfabriek in de stad. 

Een geheel nieuw verschijnsel waren de conservenfabrieken, die in 

Leiden bijzonder vroeg tot stand zijn gekomen.565 In 1860 was de kok en 

banketbakker W. Hoogenstraaten begonnen met het inblikken van soepen en 

sauzen, maar de branche kreeg pas echt schwung nadat Neeltje Segaar-

Nieuwenhuizen in de nasleep van de cholera-epidemie van 1866 begon met het 

steriliseren en inblikken van groenten.566 Na Hoogenstraten en Nieuwenhuizen 

wierpen in de jaren zeventig ook de zeepfabrikanten Dros & Tieleman zich op deze 

markt. Anderen volgden. In 1875 telde Leiden vijf conservenfabrieken. De stad 

profiteerde hierbij van haar centrale ligging in het Zuid Hollandse land- en 

tuinbouwgebied. 

 Deze conservenfabrieken waren moderne, merendeels gemechaniseerde 

bedrijven, doorgaans met een eigen blikslagerij. In de fabrieken zelf werkten tien tot 

zestig mannen en (meest volwassen) vrouwen, vaak in wisselende aantallen. Daar 

werden in de eerste plaats groenten en vlees bereid en ingeblikt. Het schoonmaken 

van groenten, het doppen van bonen en dergelijke, was echter een arbeidsintensief 

werk dat nog niet gemechaniseerd kon worden. Daarvoor maakten deze bedrijven 

                                                             
561 SA III, inv.nr. 75, notulen B&W 1841 eerste helft 1841, bijlage 5. 
562 Door Van Geer in de voormalige fabriek van Adrian, tot 1862 toen Van Wijk deze overnam. 
563 Voor de oudere broodfabriek, waarover verder niets bekend is: LYC 6 en 20 februari en 7 maart 1856. 
Voor de Haagse depots zie onder meer LD 3 november 1865. 
564 Onder hen Jan van Heukelom (6), zoon van Jan (5) maar zelf jurist, geen fabrikant; verder onder meer 
B.F. Krantz, S. Le Poole, J.I. van Wensen (LKM) en D.L. Wolfson (directeur Grofsmederij). 
565 Voor de pioniersrol van de Leidse conserven, zie ook A.H. van Otterloo, ‘Nieuwe producten, schakels 
en regimes 1890-1920, in: J.W. Schot e.a. (eds.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3 
Landbouw, voeding (Zutphen 2000), 249-261, 252. 
566 Voor de start van de Leidse conservenindustrie en de geschiedenis van Tieleman & Dros: R. 
Vijfwinkel, ‘Tieleman & Dros in verduurzaamde levensmiddelen’ in: Smit, Tjalsma (eds.), Leids fabrikaat, 
31-43. 
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gebruik van thuisarbeid. Vrouwen haalden aan de fabriek groenten op, deden het 

werk thuis (met behulp van andere gezinsleden en buurkinderen) en brachten de 

schoongemaakte groenten en gedopte bonen weer terug naar de fabriek. 

Thuisarbeid was hier dus een bijverschijnsel van een moderne, industriële 

ontwikkeling.  

De laatste branche binnen de voedings- en genotsmiddelenindustrie 

waaraan aparte aandacht geschonken moet worden, is de tabaksindustrie, 

voornamelijk sigarenmakerijen. Over de Leidse sigarenmakerij, waarin volgens de 

beroepstelling van 1849 bijna tweehonderd mensen werkzaam waren, is weinig 

bekend. Deze bedrijven gaven ook maar spaarzaam gegevens door aan de Kamer 

van Koophandel.567 Uit het feit dat voor het rijksonderzoek naar kinderarbeid in 

1861 een zevental sigarenfabrikanten werd aangeschreven, blijkt dat deze in ieder 

geval beschikten over werkplaatsen met een redelijk aantal werklieden.568 Een van 

hen liet in 1864 een stoomwerktuig plaatsen in zijn fabriek, ter aandrijving van kerf- 

en cylindermachines.569 

In de Staat der Fabrieken van 1876 werden drie redelijk grote, maar 

blijkbaar niet met stoomkracht uitgeruste sigarenfabrieken genoemd, waarvan twee 

meer dan tachtig mensen in dienst hadden. De vraag is echter of al deze mensen in 

de fabriek werkten. Er bestond in ieder geval veel thuisarbeid in deze branche.570 Bij 

een van de grootste firma’s – Wilhemy Damsté – was overigens sprake van een 

“meisjes-sigarenfabriek,” wat suggereert dat de meisjes inderdaad in één werkplaats 

werkten.571 Naast de drie grotere bedrijven waren er in de stad nog verschillende 

kleine sigarenfabrikanten. Dat betekent dat de sigarennijverheid tussen 1850 en 

1876 aanzienlijk was gegroeid. De industrialisatie in de bedrijfstak was echter 

beperkt, zeker wat de introductie van stoomkracht betreft. In de werkplaatsen zelf 

lijken wel meer mensen te hebben gewerkt dan voorheen, maar er is geen zicht op 

de exacte ontwikkeling. 

 

De grafische nijverheid 

De Leidse grafische industrie had in de schaduw van de wolnijverheid in de 

zeventiende eeuw een grote bloei gekend. Deze sector telde toen al een aantal 

grote bedrijven, zoals dat van de universiteitsdrukker Elsevier. Daarvan was aan het 

begin van de negentiende eeuw niet veel over. Na 1850 leefde deze bedrijfstak op 

door te toenemende behoefte aan zakelijk, educatief, cultureel en populair 

drukwerk (en aan kranten).572 

Vormen van vernieuwing in het drukkersbedrijf zijn al vroeg in de jaren 

vijftig waar te nemen. De Kamer van Koophandel meldde in ieder geval in 1852 de 

aanwezigheid van snelpersen en de inzet om met het buitenland te concurreren.573 

                                                             
567 Een klacht hierover in Gemeenteverslag 1890, Bijlage XLI, Verslag van de Kamer van Koophandel, 12. 
568 ELO, SA III, inv.nr. 387, missivenboek 1861-1862, 17 januari 1861. 
569 Te weten Rouwenhorst Mulder. 
570 Zie Rapport van de Staatscommissie betreffende de arbeid van kinderen in fabrieken (Den Haag 1869), 
751. 
571 Personeelsadvertenties LD 4 en 23 november 1872. 
572 Bouwman e.a., Stad van Boeken, 299. 
573 Gemeenteverslag 1852, Verslag KvK, 59. 
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Een belangrijke vernieuwende rol speelde de jonge drukker en uitgever A.W. 

Sijthoff, die in 1851 een nieuwe drukkerij liet bouwen. Hij was in 1859 de eerste die 

zijn drukkerij met een stoommachine uitrustte. Sijthoff bouwde zijn bedrijf uit tot 

een succesvolle, moderne en omvangrijke onderneming, die behalve het Leidsch 

Dagblad ook in verschillende andere steden belangrijke dagbladen uitgaf en 

daarnaast zowel ouderwets prijzige als veel goedkope, populaire uitgaven 

verzorgde. Men zou het bedrijf een massamediabedrijf avant la lettre kunnen 

noemen. Noothoven van Goor volgde in 1860 met een stoommachine voor zijn 

snelpers. Deze twee bedrijven waren in 1876 verreweg de grootste in deze 

bedrijfstak, met 58 (Sijthoff) en 47 (Noothoven) mensen op de loonlijst. Daarnaast 

waren er in ieder geval nog drie drukkerijen/uitgeverijen met 16 tot 30 arbeiders. 

Dat was een aanzienlijke schaalvergroting vergeleken met 24 jaar eerder, toen het 

grootste bedrijf slechts 22 werklieden in dienst had en de meeste andere boek- en 

steendrukkerijen minder dan 10, soms zelfs maar 1 of 2. 

De Leidse grafische nijverheid ontgroeide kortom vanaf ongeveer 1860 het 

ambachtelijke stadium. Het werd een steeds modernere bedrijfstak, waar nieuwe 

machines een plaats kregen, soms al aangedreven door stoomkracht, en waar de 

bedrijfsomvang van de belangrijkste ondernemingen aanzienlijk groeide. 

 

Kleding en reiniging 

Een van de grootste bedrijfstakken in Leiden, zeker in het midden van de 

negentiende eeuw, was de zogeheten ‘kleding en reiniging.’ Hierin vinden we een 

bonte verzameling van beroepen: breisters, naaisters en kleermakers, kappers, 

strijksters, wasvrouwen en werksters, om de belangrijkste te noemen.574 Van velen 

van hen is het duidelijk dat het om zelfstandig opererende mannen en vrouwen 

gaat, waarbij soms de vraag is of zij dit beroep fulltime uitoefenden, dan wel als 

bijverdienste. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel wasvrouwen, maar ook voor 

naaisters. Soms is de scheiding tussen deze bedrijfstak en de textiel onduidelijk: 

verschillende textielbedrijven produceerden eveneens gebreide goederen.  

De (kleding)reiniging werd slechts gedeeltelijk verzorgd door individuele 

wasvrouwen. Aan de singels rond de stad stonden al eeuwen vele bleekerijen waar 

dit bedrijfsmatig gebeurde. In dit hoofdstuk wordt daar niet bij stilgestaan, 

aangezien hun relatie met de stedelijke arbeidsmarkt in deze periode nog gering 

was.575 Een in de stad gelegen bedrijf dat zich onder meer bezig hield met de 

reiniging van bedden, schafte daarvoor in 1868 een stoommachine aan.576 Kort 

daarna schakelde dit echter over op de productie van matrassen en is daarom 

verder meegenomen in de ontwikkeling van de textiel. 

Er waren honderden breisters, naaisters en kleermakers. Filantropen 

en hervormers drukten heel lang een niet onbelangrijke stempel op hun werk. In 

1817 waren door de Leidsche Maatschappij voor Weldadigheid (LMW) drie brei- 

en naaischolen opgericht, die echter al  drie jaar later opgeheven werden. De 

betrokken arbeidsters kregen daarna opdrachten van de LMW om hen aan het 

                                                             
574 Beroepstelling 1849. 
575 Zie ook 3.1.3. 
576 Te weten R.M. Beuth. 
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werk te houden en daarmee van een inkomen te voorzien.577 In 1838 richtte de 

LMW een afdeling Arbeid op, waarvoor breisters en kleermakers kleding maakten 

ten behoeve van het ministerie van Koloniën. Dit was bedoeld als loonvormende 

arbeid, niet als pure werkverschaffing. Men had acht ‘knippers’ (m/v) in vaste dienst, 

terwijl twee- à driehonderd mannen en vrouwen regelmatig voor de afdeling 

Arbeid werkten.578 Gezien de uitgekeerde loonsommen – fl. 10.000 tot fl. 21.000 

per jaar in de periode 1859-1887, met enige uitschieters naar beneden – 

verdienden deze daar echter geen volledig loon mee en was de verdienste eerder 

aanvullend. Tegelijkertijd was het bedoeld als opstap naar geheel zelfstandige 

arbeid. De Afdeling Arbeid bleef tot 1905 bestaan. In het volgende hoofdstuk wordt 

hier nog op teruggekomen. 

Dat met name breien in hoge mate werd gezien in het verlengde van 

armoedebestrijding, blijkt onder meer uit het advies van de Kamer van Koophandel 

in 1831. Dat bepleitte de levering van gebreide goederen aan het leger op te dragen 

aan “Armeninrigtingen, gestichten van weldadigheid en aan zoodanige particuliere 

fabrykanten […] als welke in vervanging van een dier gestichten kunnen worden 

beschouwd.”579 De fabrikanten Wijnnobel en Van Geer wilden in 1841 van een 

door hen opgekochte, geavanceerde fabriek een fabriek in gebreide goederen 

maken, speciaal om werk te verschaffen aan “kinderen en bejaarde lieden.” Dat zou 

het stadsbestuur uitgaven aan armenzorg besparen.580 Minister Schimmelpenninck 

vond dat een uitstekend idee. Hij had er echter geen subsidie uit het Fonds voor 

Nationale Nijverheid voor over, omdat in Nederland te veel mensen met een 

dergelijk plan rondliepen en die zouden dan eveneens een beroep kunnen doen op 

dit fonds.581 Het belang van armoedebestrijding via overheidsorders en vormen van 

werkverschaffing bleef in deze branche nog jaren groot. In de jaren zestig kwam de 

afdeling Arbeid van de LMW zelfs in de problemen omdat het misverstand was 

ontstaan dat zij geen filantropische, maar een “zuiver industriële onderneming” 

was.582 Opmerkingen in het jaarverslag van de Kamer van Koophandel in de jaren 

vijftig over inmiddels opgerichte kousenfabrieken, laten hetzelfde beeld zien. Deze 

“verschaffen wel vele behoeftigen veel werkzaamheid,” zijn er “meer tot algemeen 

welzijn,” maar bieden de fabrikanten zelf “weinig voordeel.”583 Het ging hierbij om 

“vele meisjes en vrouwen.”584 Verder ontbreekt over deze kousenfabrieken helaas 

iedere informatie.585 Ook op zich niet in gebreide goederen gespecialiseerde 

wolbedrijven, zoals de dekenfabrieken van Van Wijk en J.J. Hoogeboom, 

                                                             
577 Westerbaan, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, 47-48.  
578 Westerbaan, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, 66-75. 
579 Aangehaald in Branderhorst, De KvK&F, 1816-1866. 
580 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, folio 2vso, en bijlage 3, brief fabrikanten aan 
minister d.d. 25 mei 1841. Het gaat hier weer om de fabriek van Adrian. 
581 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 3, brief minister d.d. 9 juni 1841. 
582 Westerbaan, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, 71. 
583 Gemeenteverslag 1856 en 1858, Verslag KvK. 
584 Gemeenteverslag 1854, Verslag KvK, 53. 
585 Alleen het vrije kleine, niet gemechaniseerde bedrijf van Van Kampenhout is als zodanig te 
identificeren. Dit bedrijf is tussen 1865 en 1875 verdwenen. 



176 

 

profiteerden van deze orders.586 Het ging hier uitsluitend om niet-gemechaniseerde 

bedrijven. 

Gebreide producten kwamen niet alleen via de LMW, de kousenfabrieken 

en andere wolbedrijven op de markt. Van belang waren ook de breischolen.587 Na 

de mislukking van de naai- en breischolen van de LMW, richtte in 1838/1843 ‘t Nut 

er opnieuw een op, gecombineerd met een herhalingsschool, voor meisjes vanaf elf 

jaar, later twaalf jaar. Vanaf 1852, toen een katholieke naaischool werd opgericht, 

volgden meer brei- en naaischolen, meestal vanuit specifieke kerkelijke hoek. Eind 

jaren zestig waren er vijf.  

Deze instellingen hadden een educatieve en vormende doelstelling, geen 

productieve. Om de school te financieren werden de producten van de meisjes 

echter wel verkocht. In de jaren zestig waren er – vooral vanuit het onderwijs – 

grote twijfels of dit wel scholen of anderszins liefdadigheidsinitiatieven waren, en 

niet gewone werkplaatsen. Volgens de Staatscommissie die de kinderarbeid 

onderzocht, werkten de meisjes er “voor een gering loon.”588 Dat blijkt overigens 

niet uit de archiefstukken van de Nuts-naai- en breischool. Op deze kwestie wordt 

verderop dieper ingegaan. 

 Vanaf het eind van de jaren zestig ging het beduidend minder met de naai- 

en breischolen. ‘t Nut stopte er in 1871 mee omdat men er te veel op moest 

toeleggen.589 De overgebleven naai- en breischolen werkten in toenemende mate 

samen, ook om middels giften uit de burgerij de exploitatie rond te krijgen. ‘t Nut 

noemde de opkomst van de naaimachine als een van de redenen voor de 

terugloop.590 Hoe dan ook, de brei- en naaischolen moeten in de periode 1850-

1870 een redelijke hoeveelheid kleding en gebreide goederen voor de markt 

hebben geproduceerd. 

Armoedebestrijding mag een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 

productie van kleding en van gebreide goederen, dat is niet de oorzaak van het feit 

dat er in deze branche geen sprake was van industrialisatie (hoogstens van 

concentratie, zoals bij de kousen- en breifabrieken). Bruikbare naai- en 

breimachines waren er nog niet. Naaimachines waren in de jaren zestig nog volop 

in ontwikkeling, al had de introductie daarvan wel direct gevolgen voor de naai- en 

breischolen. De eerste die door een externe krachtbron werd aangedreven, werd 

echter pas in 1887 uitgevonden.591 De eerste breimachines kwamen pas rond 1870 

                                                             
586 Van Wijk: ELO, Archief Du Rieu, brief burgemeester De Meij d.d. 21 december 1831 en bijliggende 
stukken. Van Wijk had een aparte breiafdeling. Hoogeboom: ELO, SA III, inv.nr. 282, ingekomen stukken 
bij B&W, 1861. 
587 Voor de geschiedenis van de Leidse naai- en breischolen, zie C. Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen 
fabriek en huisgezin. Deel II: Werk, opvoeding en huishouden’, Jaarboek der sociale en economische 
geschiedenis van Leiden en omstreken 2006, 73-116, 77-81. Bronnenmateriaal over de breischolen is 
overigens zeer beperkt, met uitzondering van de breischool van ’t Nut. 
588. Staatscommissie, 781 - 782. 
589 ELO, Archief Nut, inv.nr. 37-1, financiële stukken; idem inv.nr. 36, notulen directie 1848-1871, 20 
januari 1871. 
590 ELO, Archief Nut, inv.nr. 36, notulen directie 1848-1871, 20 januari 1871. 
591 Deze werd door elektriciteit aangedreven, niet door stoom. Zie http://www.naaimachinemuseum.nl/ 
(30 juli 2012). 
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op de markt.592 De mogelijkheden om de kledingnijverheid ingrijpend te 

moderniseren waren in deze periode derhalve eenvoudig niet of nauwelijks 

aanwezig. 

 

Diverse bedrijfstakken 

Bij de productie van bouwmaterialen – gedomineerd door kleine en grote 

aannemers en hun veelal nog ambachtelijk werkende arbeiders – verschenen in de 

jaren vijftig enige fabriekjes die gebruik maakten van stoomkracht. Het waren (vrij 

kleine) tras- en pleisterfabriekjes. Steenfabrieken en kalkbranderijen waren op dat 

moment alleen buiten de Leidse gemeentegrenzen te vinden.593 

 Datzelfde gold min of meer voor de houtzagerijen. Deze maakten tot 

1900 nog overwegend gebruik van windkracht. Toch waren er al in de jaren dertig 

in de stad enige bedrijven te vinden, die hout zaagden met behulp van 

stoommachines. Het ging hierbij echter om spinnerijen die hun capaciteit – blijkbaar 

bij gebrek aan werk in de eigen branche – ook benutten voor een houtzagerij.594 Na 

1860 was hiervan echter geen sprake meer. Hoewel er in Leiden – naast kleine 

zelfstandige ambachtslieden – verschillende grotere bedrijven waren die zich met 

houtbewerking bezighielden (voor de vervaardiging van meubelen of ter 

ondersteuning van de bouw), stond er in 1876 slechts één, relatief kleine 

stoomzagerij in de stad. 

In omvang minder belangrijk, maar wel als nieuwe, moderne industrie, was 

de chemische nijverheid. In Leiden ging het indertijd om zeepfabrieken. Dros en 

Tieleman hielden zich sinds 1822 bezig met de productie van zeep in het bedrijf dat 

in 1862 de naam ‘De Gekroonde Haan’ kreeg.595 In 1867 plaatsten zij een 

stoomwerktuig in hun fabriek. Deze zeepfabriek bleef bestaan toen de heren Dros 

en Tieleman zich als Tieleman & Dros op de conservennijverheid stortten. Met de 

invoering van stoomkracht volgden zij het voorbeeld van een industriële 

nieuwkomer, de apotheker N.J. Sanders. Deze had zich in 1850 op de productie 

van zeep geworpen, eerst in de kelders van zijn apotheek. In 1864 liet hij een 

nieuwe fabriek bouwen met een stoommachine, die vier jaar later vervangen werd 

door een nieuwe met meer vermogen. Sanders exploiteerde een modern bedrijf, 

dat zich naast de productie van zeep ook bezig ging houden met de productie van 

toiletwater en parfum. In 1876 werd een compleet nieuwe fabriek gebouwd, maar 

de daarmee gemoeide kosten betekenden bijna het eind van het bedrijf.596 

Wat de overige bedrijfstakken in de nijverheid betreft, was eigenlijk alleen 

de leerbewerking van enige betekenis, in de vorm van enige leerlooierijen. Eén 

zeemleerfabriekje – er werkten minder dan tien mensen – beschikte in 1863 over 

                                                             
592 Zie http://www.brotherbreimachinemuseum.com/page17.php (26 juli 2012). 
593 Zie 3.1.3. 
594 I.c. de stoomspinnerij van Heykoop (later overgenomen door Eigeman, maar die zaagde geen hout 
meer). Later ook Van Geer. 
595 Voor de zeepfabriek: Vijfwinkel, ‘Tieleman & Dros’, 31-33. 
596 Het bedrijf bloeit nog steeds als Royal Sanders, een internationaal opererende onderneming, alleen is 
deze sinds het begin van de 21e eeuw niet meer gevestigd in Leiden. Voor de geschiedenis van N.J. 
Sanders en zijn bedrijf, zie Smit, Ondernemers en geleerden, 111-125. 
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een stoommachine. Over de industriële ontwikkeling van deze bedrijfstak is verder 

echter niets bekend. 

 

5.2 INDUSTRIALISATIE EN (KINDER)ARBEID 

 

De industrialisatie had de nodige gevolgen voor de arbeid. Het werk werd (nog 

meer dan voorheen) in fabriekslokalen geconcentreerd, waar voor de meeste 

mensen machines het tempo bepaalden, terwijl de introductie van gaslicht de lengte 

van de arbeidsdag onafhankelijk maakte van het gewone daglicht. De machines 

vroegen andere kwalificaties en vaardigheden van hen die eraan werkten. Daar 

wordt nader op in gegaan, toegespitst op het werk dat met name de kinderen 

deden. Vooraf wordt echter stilgestaan bij een aantal algemene aspecten van het 

arbeidsmarkt- en personeelsbeleid, mede omdat deze gevolgen hadden voor het 

aantrekken van kinderen. 

 

5.2.1 GOEDKOPE ARBEID EN DISCIPLINERING 

 

Kinderarbeid en vrouwenarbeid: goedkope arbeid 

Kinderarbeid is een vorm van goedkope arbeid. Duidelijk moge zijn dat de 

loonkosten in Leiden een probleem waren bij de concurrentie met de ‘lage lonen’-

districten in het oosten en het zuiden van Nederland. De industrialisatie was daar op 

zich al een antwoord op, doordat de productiviteit per arbeider daarmee steeg. Dit 

betekende niet dat de Leidse fabrikanten daarmee afzagen van de inzet van de 

goedkopere arbeidskrachten. Kinderarbeid was echter niet de enige vorm van 

goedkope arbeid. Ook vrouwen en jongeren werden minder betaald dan volwassen 

mannen. Om de ontwikkeling van de kinderarbeid beter te duiden is het zinvol deze 

te relateren aan deze andere vormen van goedkope arbeid, zowel om te zien wat het 

belang van goedkope arbeid in het algemeen was, als om te ontdekken of daarbij 

sprake was van een uitwisselbaarheid van kinder- en vrouwenarbeid. 

Via de twee regeringsonderzoeken naar kinderarbeid beschikken we over de 

gemiddelde lonen in de textielnijverheid die in deze periode in de Leidse fabrieken 

werden betaald met een onderscheid naar leeftijd en geslacht.597 De verschillen in 

loonhoogte tussen beide jaren blijken niet bijzonder groot, en dat geldt nog sterker 

voor de verhoudingen tussen de betaling van de verschillende groepen arbeiders die 

men onderscheidde: mannen, vrouwen, jongens, meisjes en kinderen. Men moet zich 

overigens realiseren dat het hier om gemiddelden gaat en dat in de praktijk grote 

verschillen konden optreden. Er werd gewerkt met zowel stuk- als daglonen.598 In het 

eerste geval – rond 1860 bijv. bij het spinnen, pluizen, haspelen, weven en 

                                                             
597 ELO SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 97, Reactie KvK voor de gemiddelde 
lonen in de textiel in 1841; ELO, SA III, inv.nr. 387, missivenboek 1861-1862, brief d.d. 28 februari, voor 
die van alle fabrieken gemiddeld in 1861. Pot, Arm Leiden, 53, geeft daglonen voor verschillende 
beroepen in het bouwvak voor de periode 1750-1850. Daarin wordt dit onderscheid echter niet naar 
voren gebracht. 
598 Zie ook Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken’,12. 
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handdrukken – verschilden de verdiensten naar wat een individu kon produceren. Er 

waren ook seizoenverschillen, zeker in de textiel: ’s winters hoefden de 

textielfabrieken minder te produceren en daardoor verdienden de arbeiders ook 

minder. Een volwassen man verdiende in 1841 bij De Heijder ’s zomers fl. 1,20 per 

dag, maar ’s winters slechts fl. 0,90, een volwassen vrouw ‘s zomers  fl. 0,67 en ’s 

winters fl. 0,52.599 

De lonen van volwassen mannen in de textielfabrieken lagen gemiddeld rond 

een gulden per dag. Daarmee verdienden zij overigens minder dan de meeste 

bouwvakkers, uitgezonderd de (ongeschoolde) opperlieden, die op een bedrag 

uitkwamen dat vergelijkbaar is met dat van de fabrieksarbeiders.600 Volwassen 

vrouwen verdienden ongeveer de helft daarvan, terwijl jongens en meisjes tussen de 

veertien en achttien twintig à dertig cent kregen601 en kinderen tien tot zeventien 

cent.602 Opvallend is dat meisjes van veertien tot achttien jaar (een fractie) meer 

verdienden dan de jongens van die leeftijd, terwijl het verder juist andersom was. 

Voor het loon van een volwassen man kon men derhalve (bijna) twee volwassen 

vrouwen, of vier jongens of meisjes, of zes à tien kinderen inhuren. 

Vanwege de beschikbaarheid van de gegevens wordt ‘goedkope arbeid’ 

beperkt tot het totaal van de kinderarbeid (jonger dan zestien) en de vrouwenarbeid. 

Dat betekent dat bij de berekening daarvan de jongens tot zestien jaar opgeteld 

worden bij alle vrouwen en meisjes, van welke leeftijd dan ook, of anders gezegd, alle 

kinderen tot zestien bij alle vrouwen van zestien jaar en ouder. Jongens vanaf zestien 

jaar vallen helaas buiten beeld.  

Bij de vrouwenarbeid in de fabrieken is van belang te beseffen dat het vooral 

om jonge, ongetrouwde vrouwen ging. De Staatscommissie van 1863 stelde al vast 

dat na de leeftijd van vierentwintig jaar de verhouding tussen mannen en vrouwen 

onder het personeel van de textielfabrieken603 geheel anders kwam te liggen. Was tot 

die leeftijd de verhouding nagenoeg gelijk, daarna was 78,5 procent man en slechts 

21,5 procent vrouw. Ook Coronel trof in 1864 nauwelijks gehuwde vrouwen aan in 

de wolfabrieken. De Staatscommissie concludeerde dat “wel het kind en meisje maar 

niet de huisvrouw en huismoeder in den regel op de fabriek werkt.”604 Deze conclusie 

wordt in ieder geval voor later jaren bevestigd, niet alleen voor de textielfabrieken, 

maar voor de Leidse nijverheid in het algemeen.605 In enkele bedrijven lag dat iets 

anders, zoals bij de conservenfabrieken, maar doorgaans betreft dat kleine aantallen. 

Voor de duidelijkheid: de jonge vrouwen in de fabrieken kregen doorgaans minder 

loon dan de volwassen vrouwen ontvingen. Het loon nam zowel voor mannen als 

vrouwen stapsgewijs toe naarmate men ouder was. 

                                                             
599 ELO SA III, inv.nr. 378, missivenboek 1841-1842, 28 september 1841, bijlage. Deze seizoenverschillen 
bestonden ook nog rond 1900, zie Sj. van der Velden, ’Lonen bij de dekenfabriek van Zaalberg te Leiden, 
1896-1902’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2012, 49-72. In 
hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op dergelijke schommelingen. 
600 Pot, Arm Leiden, 53. 
601 In 1861 werden echter alleen bedragen van iets meer dan dertig cent genoemd, 
602 Alleen de jongens jonger dan dertien verdienden bij De Heijder beduidend meer: fl. 0,25 per dag. 
603 Andere bedrijven waar vrouwen werkten onderzocht zij niet, althans niet in Leiden. 
604 Staatscommissie, 748. Cursief in rapport. 
605 Zie C. Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin. Deel I’, 98-113. 
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Werk in plaats van bedeling 

Twee thema’s die al aan het eind van de achttiende eeuw van groot belang waren 

geworden, speelden in de negentiende eeuw nadrukkelijk door. Aan de ene kant 

vond men het in het kader van de bestrijding van de armoede, ofwel het 

‘pauperisme’, van groot belang de armen aan het werk te zetten. Aan de andere 

kant was er het probleem van de disciplinering en het gezag over het werkvolk. In 

beide gevallen had dat gevolgen voor kinderen. 

Hiervoor is al uiteengezet dat het creëren van werk een belangrijk 

oogmerk was van het rijksbeleid ten aanzien van de nijverheid, met name in de 

eerste helft van de negentiende eeuw, en dat dit zichtbaar was op tal van fronten. 

Daarbij zijn twee motieven van belang.  

Aan de ene kant ging het om het bestrijden van de mentaliteit die men 

associeerde met het pauperisme. De “doffe berusting” die Brugmans beschrijft als 

“de enig mogelijke levenshouding” voor de arbeidende klasse in Nederland in het 

eerste driekwart van de negentiende eeuw, was in de ogen van veel tijdgenoten 

luiheid en onwil om te werken, mede veroorzaakt door het bestaan van 

armenzorg.606 Dat idee was aan het eind van de achttiende eeuw ontwikkeld en 

bleef springlevend in de negentiende. Minister Schimmelpenninck schreef in 1841 

naar aanleiding van het hiervoor genoemde verzoek van Wijnnobel en Van Geer 

dat uitgaven aan “onderstand” (bedeling) “meerendeels dienen ter voeding van 

luiheid en werkeloosheid.”607 De student-auteur Klikspaan (Jan Kneppelhout), niet 

vies van enige overdrijving, noemde de Leidse bevolking “een onderkomen ras”, dat 

zich vooral bezig hield met vissen en lanterfanten en van die “vermoeienis” 

bijkomen in een kroeg. Het waren “vuilnikken en lammelingen,” een “ongehoorde 

getal onvermoogenden, die aan de stad knagen en die men als zoovele onmisbaren 

met de teedersten zorg de gerieflijkheden des levens toevoert.”608  

De urgentie werklozen aan het werk te zetten, werd nog eens versterkt 

door de hoge kosten van de armenzorg. Wijnnobel en Van Geer wezen er dan ook 

op dat het stadsbestuur wel “een ton gouds” per jaar uitgaf aan armenzorg en dat 

dat geld wel beter besteed kon worden, iets waar de minister het hartgrondig mee 

eens was.609 De oplopende kosten voor de armenzorg waren een belangrijke reden 

dat het al langer smeulende vuurtje tussen stedelijke overheid en de hervormde 

diaconie over de armenzorg in 1848 oplaaide tot een groot conflict.610  

Voor veel tijdgenoten betekende mechanisatie via stoomkracht een 

aantasting van werkgelegenheid. Koppeschaar verontschuldigde zich nog voor de 

werkloze handen die de vernieuwing met zich mee bracht en deze teneur is ook in 

andere gevallen te horen. De regenten van het Huiszittenhuis lieten in 1833 

duidelijk merken dat de toenemende mechanisatie volgens hen de oorzaak was van 

                                                             
606 Brugmans, De arbeidende klasse, 181. 
607 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 3, brief minister d.d. 9 juni 1841. 
608 Klikspaan (J. Kneppelhout), Studentenleven I (aug. 1841 - febr. 1844) (Leiden 1861), 32. De volwassen 
Kneppelhout zou zich overigens laten kennen als een bij de minder bedeelde Leidenaars betrokken 
burger, die onder meer scholen voor arbeiderskinderen oprichtte. 
609 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, brieven in bijlage 3,  
610 Zie Pot, Arm Leiden, 165-169; Amptmeijer, ‘Leidse regenten op de vuist’, 69-73. Zie ook 3.2.2. 
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de werkloosheid.611 De spanning tussen industrialisatie en het idee van 

werkverschaffing was het meest zichtbaar in de ontwikkeling van de katoenfabriek 

De Heijder/LKM tussen 1835 en 1846, toen men onder invloed van de 

afhankelijkheid van de NHM overging van hoog gemechaniseerde arbeid naar 

voornamelijk handarbeid. De mechanisatie van de breifabrieken werd dan wel niet 

belemmerd door deze politiek, dat het om louter handenarbeid ging maakte die 

bedrijven wel uitermate geschikt voor deze werkgelegenheidsdoelstelling. 

Als de ondernemers die hun bedrijf wel mechaniseerden aan deze 

doelstelling al een boodschap hadden, dan trokken zij zich er in ieder geval weinig 

van aan. Zonder mechanisatie konden ze de concurrentie immers niet. Bedrijven als 

dat van Krantz lieten zien dat men zeker wel gebruik kon maken van de voorkeur 

voor binnenlandse bedrijven bij de overheid, terwijl men de fabriek tegelijkertijd 

toch ingrijpend moderniseerde. Daarbij kon hij uiteindelijk toch werk verschaffen 

aan honderden mensen. Van dat laatste is ook de ontwikkeling van de 

katoenfabriek na 1846 een goed voorbeeld. Geluiden dat de mechanisatie de 

werkloosheid op zich bevorderde, werden vanaf de jaren veertig dan ook minder 

sterk. Een ander thema werd sterker, namelijk dat de mechanisatie, “deze 

weldaad,” schreef diaken Herman Zaalberg in 1861, “overschaduwd” werd doordat 

er kinderen in de fabrieken kwamen te werken, terwijl hun vaders “lediglopen.”612 

Juist in dit verband is het van belang vast te stellen dat de instellingen en 

bedrijven die zich lieten leiden door het werkverschaffingsidee, zich slechts in 

beperkte mate richtten op volwassen mannen. Kinderen (en zelfs bejaarden) waren 

een belangrijke doelgroep, zoals al blijkt uit het plan van Wijnnobel en Van Geer. In 

de grootste katoenfabriek, De Heijder, bestond het personeel in 1841 slechts voor 

ongeveer een derde uit volwassen mannen, plus een klein aantal volwassen 

vrouwen. Ruim een vijfde van het personeel bestond uit jonge kinderen.613 

 De opzet van een bedrijf als De Heijder in de periode dat deze zich 

compleet richtte op de NHM, en de werkwijze van de breifabrieken, sloten aan op 

de aanpak via werkinrichtingen, zoals deze op het eind van de achttiende eeuw 

geformuleerd was. In dat kader was het vanzelfsprekend en zelfs wenselijk dat 

kinderen werkten. Voor menigeen was dwang, in de vorm van het dreigen met het 

intrekken van ondersteuning, daarbij gewenst. Ook de minister pleitte daar in 1841 

voor.614 Volgens Pot was er van de kant van de armbesturen echter geen 

verplichting om bij de verschillende echte armenfabrieken te gaan werken, 

hoogstens van “zachte dwang.”615 De regels rond werk en uitkering lijken zich 

echter wel te hebben verscherpt in het begin van de jaren veertig.616 

Kinderen waren echter geen doelgroep meer bij de inrichting van een 

Stedelijk Werkhuis in 1852. Dit richtte zich vooral op bedelaars, minder validen, 

                                                             
611 Pot, Arm Leiden, 181. 
612 LYC, 3 april 1861. 
613 Te weten 97 volwassen mannen, 12 volwassen vrouwen, 24 jongens en 165 meisjes, waarvan 8 
jongens en 55 meisjes jonger dan dertien jaar, ELO, SA III, inv.nr. 378, 1841-1842, no. 477, 28 september 
1841. 
614 SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 3, brief minister d.d. 9 juni 1841.  
615 Pot, Arm Leiden, 163. 
616 Cf. Pot, Arm Leiden, 181-182. 



182 

 

soms op de opvang van tijdelijk werklozen (bijv. na de brand in de katoenfabriek in 

1861). Via dit Werkhuis probeerde men dus nog wel invloed te hebben op de 

lokale arbeidsmarkt en bepaalde groepen te disciplineren.617 

 

Disciplinering van het werkvolk 

Het een en ander strekte zich – zeker in de jaren veertig – verder uit dan werk 

creëren voor bedeelden. De structurele werkloosheid was en bleef in de eerste 

helft van de negentiende eeuw dan wel hoog, tot ergernis van veel burgers en 

vooral fabrikanten kwam men periodiek arbeiders tekort. Bovendien namen 

arbeiders, stelde men, te makkelijk ontslag. Vooral over jongeren klaagde men dat 

zij weinig lust tot arbeid zouden hebben. De regenten van het Huiszittenhuis 

hebben het over het “willekeurig verlaten” van fabrieken en “op onregelmatige 

wijze werkzaam zijn.” De armbestuurders spoorden de ouders wel aan de kinderen 

tot arbeidzaamheid op te voeden, maar men kon moeilijk ouders straffen vanwege 

hun oudere kinderen, die niet meer onder hun toezicht vielen.618 

 Ook de NMN hield zich met deze kwestie bezig. In een rapport over 

werklieden constateerde een commissie van de afdeling in 1841 – bestaande uit 

enige textielfabrikanten, de hoogleraar Van der Boon Mesch en Abraham Montage 

– dat de “meeste fabrikanten […] belemmeringen en teleurstellingen 

[ondervinden], welke een geregelden en onafgebroken werkzaamheid in hunne 

fabrieken in den weg staan van de kant van werklieden.”619 Die wilden niet werken 

als ze te weinig verdienden, waren vadsig en ledig. Overigens signaleerde men ook 

dat fabrikanten arbeiders van elkaar aftroggelden – waarschijnlijk betrof het dan 

vaklieden.620 De commissie stelde voor:  

 

“alle bedeelden zonder onderscheid te verpligten tot werkzaamheid in de 

fabrieken, waarvoor dezelve geschikt zijn, ’t zij daarvoor de hoofden der 

huisgezinnen of wel hunne kinderen, van welken ouderdom ook, kunnen 

gebruikt worden, zonder die fabriek te mogen verlaten of daarom op eene 

ongeregelde wijze te mogen werkzaam zijn maar zich geheel te 

onderwerpen aan de voorschriften van den fabrikant, op verbeure van den 

geheele of gedeeltelijken onderstand, naar mate de omstandigheden zulks 

gebieden.”621 

 

Daarnaast werd voorgesteld een speciale werkgeversvereniging op te richten, 

onder meer om toezicht te houden op het gedrag van de werklieden, “gelijk zulks 

vroeger eerder bestond.” Om de arbeidsverplichting en disciplinering van de 

arbeiders te realiseren, werden de Leidse armbesturen aangeschreven. Diverse 

armbesturen gaven te kennen zich te kunnen vinden in de door de NMN 

                                                             
617 J. Moes, Van bedelstaf tot marktwapen, 21- 33. 
618 Voorgaande, inclusief citaten, gebaseerd op Pot, Arm Leiden, 181-182. 
619 ELO NMN, inv.nr.47, notulen 1841, bijlage 40. 
620 Ook Adrian klaagde hierover tijdens de rechtszaak rond zijn faillissement, Belinfante, Regtsgeding, 9. 
621 ELO NMN, inv.nr.47, notulen 1841, bijlage 40. Onderstreping C. Smit. 
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voorgestelde dwang, al had de Hervormde Diaconie zoals gezegd bezwaren ten 

aanzien van kinderen die niet meer thuis woonden.622 

 Men wilde wat betreft de arbeidsdwang bij de reguliere nijverheid blijkbaar 

verder gaan dan bij de officiële armenfabrieken en werkhuizen. Bovendien moesten 

arbeiders zich onderwerpen aan de voorschriften van de fabrikant. Controle over 

en disciplinering van het werkvolk blijken in het begin van de negentiende eeuw in 

ieder geval belangrijk thema’s voor de Leidse fabrikanten, zoals reeds zichtbaar was 

bij het binnen de fabriek halen van de wevers. Het pleidooi van de Kamer van 

Koophandel (alweer in 1841) om weer de zakboekjes (livretten) voor arbeiders in te 

voeren zoals die in de Franse tijd werden gebruikt, geeft eveneens aan dat men 

wegen zocht om de controle over de arbeiders te versterken.623 Daarbij vonden de 

fabrikanten niet alleen dwang gepast (via de dreiging de bedeling te beëindigen), het 

een en ander strekte zich uitdrukkelijk uit tot kinderen, ongeacht hun leeftijd. Dit 

strookte natuurlijk met de opvattingen die ruim zestig jaar eerder waren 

geformuleerd over de arbeid van kinderen, maar ze waren nu geldig in een situatie 

waarin het niet om spinscholen en dergelijke ging, maar om fabrieken die in 

toenemende mate gebruik maakten van stoomkracht.  

Kortom, niet alleen volwassenen werden onder druk gezet om te gaan 

werken in de herlevende Leidse nijverheid met haar stoomfabrieken, maar ook 

kinderarbeid werd afgedwongen door de ouders van de kinderen te dreigen met 

consequenties voor hun uitkering. Dat werpt een ander licht op de opmerkingen 

van zowel voor- als tegenstanders van wetgeving rond kinderarbeid – namelijk dat 

arbeiders liever hun kinderen zouden laten werken dan dat zelf te doen – en 

evenzeer op de stelling van De Vries dat huishoudens kinderen uit werken 

stuurden omdat zij streefden naar meer consumptiegoederen. In het hoofdstuk 

over het arbeidershuishouden wordt daar dieper op ingegaan. 

In ieder geval kan worden vastgesteld worden dat tot in de jaren veertig 

de opvattingen en het beleid rond de arbeid mede gericht waren op de inschakeling 

van kinderen in de nijverheid, niet alleen in werkinrichtingen, armenfabrieken of 

spinscholen, maar evenzeer in de gewone industrie. Voor het aan het werk zetten 

van kinderen bestond geen morele drempel, het werd door hen die het voor het 

zeggen hadden gezien als een normaal, zelfs lovenswaardig streven, waartoe de 

ouders desnoods moesten worden gedwongen. 

 

Het aannemen van personeel 

Dat de fabrikanten controle wilden houden op hun personeel, uit zich ook in de 

manier waarop dit werd aangenomen. Bolin-Hort beschrijft hoe dit in Engeland 

soms aan subcontractors of de arbeiders zelf werd overgelaten, met als gevolg dat er 

meer kinderen werden aangenomen en dat kinderarbeid een hardnekkiger 

verschijnsel was.624 Dit was in Leiden zeker niet het geval: het was de fabrikant zelf, 

of de directeur/boekhouder, of, in samenspraak met hen, de meesterknecht die 

                                                             
622 ELO NMN, inv.nr.47, notulen 1841, bijlagen 50, 51, 57, 58 en 59. 
623 ELO SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 97, Antwoord KvK op onderzoek 
kinderarbeid. 
624 Bolin-Hort, Work, family and the state, 101 – 137, 208-247. 
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mensen in dienst nam. Evenmin is er sprake van het aannemen van complete 

gezinnen, zoals dat bekend is over het zuiden van de Verenigde Staten.625 Dat 

laatste zal (waarschijnlijk) wel gebeurd zijn in de steenfabrieken aan de Rijnoevers 

buiten de stad, maar niet in Leiden zelf. Kinderen werden, wanneer men de tijd 

daar vond, wel vaak door vader of een familielid (of een goede bekende) 

geïntroduceerd, ze ‘gingen mee naar de fabriek’, maar dan moest men nog gewoon 

aangenomen worden. Er werkten in bedrijven daarom wel vaak mensen die 

verwant waren aan elkaar, maar het was niet zo dat deze dan ook 

samenwerkten.626 Alleen van de handwevers is gedocumenteerd dat deze vaak wel 

een zoon meenamen, zodat deze zijn vader persoonlijk als spoeler kon assisteren. 

Coronel merkte op dat deze jongens niet alleen onder ouderlijk toezicht, maar ook 

“onder de bescherming van den fabrikant” werkten.627 

 

5.2.2 DE ONTWIKKELING VAN DE KINDERARBEID 

 

Het is lastig de ontwikkeling van de kinderarbeid tot de introductie van het 

Kinderwetje van Van Houten te traceren. Kwantitatieve gegevens zijn vóór 1860 

zeer spaarzaam: we hebben eigenlijk alleen de beroepstelling van 1849. Het 

rijksonderzoek van 1841 geeft alleen specifieke informatie over de twee 

katoenfabrieken in de stad, al geeft het antwoord van de Kamer van Koophandel op 

de vragen van de minister wel enig inzicht in het werk dat kinderen indertijd 

deden.628 Tussen 1860 en 1864 buitelen de gegevens weer over elkaar heen, wat 

alles te maken heeft met de discussie die dan over kinderarbeid is losgebarsten. 

Daar zijn echter weer andere problemen mee. De gehanteerde leeftijdsgroepen 

komen niet altijd met elkaar overeen, wat vergelijken lastig maakt. Het 

cijfermateriaal gaat bovendien óf over de nijverheid in het algemeen, zonder 

onderscheid van bedrijfstakken, óf het gaat alleen over de textiel (en een beetje 

over de metaalnijverheid). De aandacht voor de textiel hoeft niemand te verbazen. 

Niet alleen was dat qua industrie nog altijd de belangrijkste bedrijfstak, er werkten 

ook de meeste kinderen. Maar de textiel was zeker niet de enige industrie waar 

kinderen werkten, blijkt uit de inventarisatie die de gemeente in november 1874 

liet maken voor de invoering van het Kinderwetje.629 Een – helaas onvolledig – 

overzicht door de Kamer van Koophandel in het Gemeenteverslag over 1876 geeft 

aan hoeveel kinderen onder de zestien jaar in verschillende bedrijven werkten, 

zodat er bij elkaar een aardig beeld ontstaat, in ieder geval voor bepaalde 

bedrijfstakken.630 Bovendien geven de twee laatste overzichten voor het eerst 

                                                             
625 Bolin-Hort, Work, familiy and the state, 270-298. 
626 Voor het ‘familisme’ onder het personeel, zie bijvoorbeeld J. Moes, ‘De laken- en 
wollenstoffenfabriek van J.J. Krantz en Zoon’, in: Smit, Tjalsma (eds.), Leids fabrikaat, 79-80. 
627 S.Sr. Coronel, 'De Leidsche wolfabrieken’, 6.  
628 ELO, SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlagen 93 t/m 97 en SA III, inv.nr. 378, 
missivenboek 1841-1842, no. 477, 28 september 1841. 
629 ELO, SA III, inv.nr. 224, notulen B&W 1874 tweede helft, bijlage 189. 
630 Gemeenteverslag 1876, Bijlage XVII, Staat van Fabrieken. 
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Grafiek 5.1: Kinderarbeid in Leiden naar verschillende sectoren 1849 (N=1348). Bron: Volks- 
en beroepstelling 1849. 

 

gegevens per bedrijf, zodat onderzocht kan worden of er verschillen zijn die 

gerelateerd kunnen worden aan bijvoorbeeld de mate van mechanisatie.631 

 Hoewel er vrijwel geen bronnenmateriaal is van vóór 1860, blijkt één bron 

desalniettemin inzicht te geven in de ontwikkelingen in de textielnijverheid in de 

vroegere periode. Het rapport van de door Thorbecke in 1863 ingestelde 

Staatscommissie bevat een tabel waarin van 1644 textielarbeiders/sters die in 1864 

werkzaam waren, geteld is in welke jaar zij op welke leeftijd zijn gaan werken.632 

Met enige behoedzaamheid kunnen hier trends uit berekend worden met 

betrekking tot de leeftijden waarop vanaf ca. 1830 kinderen gingen werken. 

Bovendien is een schatting mogelijk van de leeftijdssamenstelling van het personeel 

in de textielfabrieken in de jaren vijftig. Dan blijkt er een abrupte, maar deels 

tijdelijke verandering te hebben plaatsgevonden in de jaren 1860-1864. 

 

5.2.2.1 Kinderarbeid in de nijverheid, algemeen 

 

Over de omvang van de kinderarbeid in de nijverheid in haar totaliteit vóór 1849, 

kan feitelijk niets worden gezegd. In dat jaar werd een eerste beroepstelling 

gehouden. Daarbij moet men zich echter realiseren dat, zoals vaak wordt 

geconstateerd, juist de arbeid van kinderen en vrouwen in dit soort tellingen 

onderschat wordt. Lang niet altijd zal werk dat vrouwen en kinderen al dan niet 

tijdelijk of voor een deel van de dag of week deden, als ‘beroep’ zijn aangemerkt en 

opgegeven, en al zeker niet wanneer men de ouders of de echtgenoot ‘hielp’ bij 

hun werk, of dat nu werk in loondienst of als zelfstandige was. 

Volgens de telling van 1849 vormden kinderen tot zestien jaar 9,1 procent 

                                                             
631 Er zijn wel meer overzichten van personeelsaantallen per bedrijf, maar zonder een uitsplitsing naar 
kinderen (en vrouwen). 
632 Staatscommissie, 783. 
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van de totale Leidse beroepsbevolking. Van alle kinderen in deze leeftijdsgroep gaf 

12,1 procent aan dat ze een beroep hadden [zie tabel 6.4]. Dat betekent dat er 

volgens deze telling in Leiden naar verhouding fiks meer kinderen werkten dan 

landelijk. Daar ging het respectievelijk om bijna 5 procent van de beroepsbevolking 

en ongeveer 7 procent van de kinderen tot zestien jaar [zie tabel 9.2].633 Het aantal 

kinderen met een (geregistreerde) baan liep met de leeftijd op. Van de Leidse tien- 

en elfjarigen werkten er bijna een op de zeven, van de twaalf tot zestienjarigen ruim 

twee vijfde. 

De meeste kinderen werkten in de nijverheid, namelijk driekwart van de 

kinderen onder de zestien van wie een beroep geregistreerd werd [zie grafiek 

5.1]634 Concreet ging het om 53 kinderen jonger dan tien jaar, 175 van tien en elf 

jaar, en 791 van twaalf tot en met vijftien. Zij vormden bij elkaar ruim 11,2 procent 

van alle mensen die in deze sector werkten [zie tabel 5.3]. Opvallend is het verschil 

tussen jongens en meisjes. Waren onder de jongste kinderen meisjes in de 

meerderheid, bij de tien- en elfjarigen was dat al omgedraaid, terwijl bij de oudste 

groep het aantal jongens meer dan twee keer zo groot was. In die leeftijdsgroep 

werkten veel meisjes in de huiselijke diensten, al waren het er in absolute aantallen 

minder dan in de nijverheid. In de huiselijke diensten werkten echter relatief weinig 

kinderen onder de twaalf. Binnen de nijverheid werkten meisjes overigens alleen in 

de textiel- en kledingnijverheid. In de andere bedrijfstakken ging het uitsluitend om 

jongens. 

De grootste groep kinderen binnen de nijverheid – ruim een derde – werd 

geclassificeerd als “fabrijkanten van verschillende aard”, daarna volgde in omvang de 

groep van meisjes die als naaister, breister of wasvrouw werkten. In deze twee 

‘beroeps’-groepen is ook de grote meerderheid van werkende tien- en elfjarigen te 

vinden. Men mag aannemen dat de “fabrijkanten van verschillende aard” meestal in 

de textiel werkten. Dat zij zich geen spinner of wever noemden, geeft dan vooral 

aan dat het om ongeschoolde arbeid ging, zonder specifieke (beroeps)kwalificaties. 

Deze groep bestond voor meer dan een kwart uit kinderen. Bij de naaisters en 

breisters was dat 15 procent. Van die breisters werkte een groot deel 

hoogstwaarschijnlijk in de breifabrieken of breiafdelingen van andere wolfabrieken. 

                                                             
633 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 626. 
634 Een probleem bij deze beroepstelling is dat deze nog niet ingedeeld is naar bedrijfstakken (zie 
hiervoor). Dat betekent dat niet iedereen goed in te delen is. Op sectorniveau is dat probleem weliswaar 
veel kleiner, maar nog wel aanwezig. 

Kinder- en vrouwenarbeid in de nijverheid, 1849 – 1861 

 Leeftijdsgroepen vrouwen goedkope 

arbeid < 10 < 12 < 14 < 16 

1849 nijverheid, totaal 0,5 2,5  11,2 27,0 34,1 

1861  nijverheid, alleen 

grotere bedrijven 

(1,4)  14,2 (20,0 à 25,0)  (47,0) 

Tabel 5.3: Kinder- en vrouwenarbeid in de nijverheid, 1849 – 1861, in percentages van de betreffende 

beroepsbevolking. Bronnen: 1849: beroepstelling; 1861: Regeringsonderzoek naar kinderarbeid en onderzoek 
armbesturen (jonger dan 10). De opgaven voor jonger dan 16 jaar en goedkope arbeid zijn beredeneerde schattingen. 



187 

 

De tabakswerkers, kleermakers, schoenlappers, spinners en wevers635 telden 

eveneens de nodige kinderen in hun gelederen, maar zowel in absolute aantallen als 

– met uitzondering van de tabakswerkers – relatief waren dat er veel minder dan 

bij de eerste twee groepen. Gezien de samenstelling van de groep kinderen in de 

nijverheid, is de conclusie gerechtvaardigd dat kinderen net zo goed in de 

(textiel)fabrieken werkten als in de traditionele ambachten. 

Binnen de nijverheid bestond de beroepsbevolking voor ongeveer 27 

procent uit vrouwen, inclusief de jonge meiden. Zij vormden in absolute aantallen 

de grootste groep vrouwen met een beroep, ook al was het aandeel van vrouwen 

binnen handel en verkeer (ca. 41 procent) en vooral de huiselijke diensten (90 

procent) relatief groter. Meer dan een derde van alle mensen die in de nijverheid 

werkten, waren goedkope arbeidskrachten [zie tabel 5.3].  

Nogmaals, deze telling geeft waarschijnlijk een onderschatting van het 

aantal kinderen dat in werkelijkheid werkte. Zeker bij de sigarenmakers kan men 

zich afvragen of er niet veel kinderen thuis met hun vader meewerkten. Maar de 

beroepstelling van 1849 is nog redelijk volledig vergeleken bij die van 1859, de 

telling waarop Montagne zijn “onbeduidend aantal kinderen” baseerde. Meer inzicht 

bieden, althans wat de nijverheid betreft, de onderzoeken die in 1860 en 1861 

werden uitgevoerd. 

Van het eerste van deze twee – het onderzoek door de armbesturen uit 

1860 – is niet bekend welke bedrijven precies benaderd zijn. Het betrof in ieder 

geval 1828 arbeiders en arbeidsters. De uitkomst van dit onderzoek vond zijn weg 

naar het bekende rapport van de ‘Leidse commissie’ van de NMN en het even 

bekende rapport van inspecteur van het stoomwezen De Vries Robbé.636 De 

conclusie was dat 8 procent van het personeel in de Leidse fabrieken jonger was dan 

veertien jaar en 1,4 procent jonger dan tien.637  

Deze cijfers werden indertijd als verontrustend gepresenteerd. Het officiële 

regeringsonderzoek dat in 1861 werd uitgevoerd naar aanleiding van het rapport van 

De Vries Robbé, bracht nog hogere percentages, al hebben die de publiciteit nooit 

bereikt. Hiervoor werden in Leiden 39 bedrijven aangeschreven , “waarin de arbeid 

geheel of gedeeltelijk verzorgt wordt door kinderen en aankomende jongens en 

meisjes wier gezamenlijk aantal door elke fabriek of werkplaats dat van tien 

overtreft.” Behalve om een groot aantal textielfabrieken ging het om de beide 

metaalbedrijven, vijf boekdrukkerijen, zeven sigarenmakerijen en een spiegel-

makerij.638 Daarvan hebben er 23 gereageerd. Samuel Le Poole klaagde dat zo weinig 

                                                             
635 Spinners, wevers en spoel(d)ers vormden in deze telling één groep. 
636 Beargumenteerd in Smit, ‘Actie of onderzoek.’ 
637 Van der Boon Mesch, lid van de 'Leidse commissie' van de NMN, heeft het in zijn verslag voor de 
Algemeene Vergadering van 1860 over 8% “beneden de 13 jaren” (Handelingen der Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid 1860 (Haarlem 1860), 33). De Vries Robbé heeft het 
echter in zijn rapport over kinderarbeid – de aanleiding voor het regeringsonderzoek van 1861 – over tot 
en met 13 jaar c.q. onder de 14 jaar (Posthumus, 'Uit de voorgeschiedenis', 30). Gezien de meerdere 
details in diens rapport en de omschrijving van de opdrachten aan de verschillende commissies ga ik 
ervanuit dat de omschrijving van De Vries Robbé de juiste is. 
638 ELO SA III, inv.nr. 387, missivenboek 1861-1862, brief d.d. 28 februari doet hiervan verslag aan de 
Commissaris van de Koning. De oorspronkelijke brief (idem, 16 januari 1861) was echter geadresseerd 
aan 45 fabrikanten. Onduidelijk is waar dit verschil vandaan komt. In ieder geval ontbreken in het 
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fabrikanten inlichtingen gaven, maar het onderzoek gaf meer inlichtingen dan dat van 

de armbesturen waarbij hij zelf betrokken was geweest.639 De verzamelde gegevens 

hadden betrekking op 2539 arbeid(st)ers. Gemiddeld werkten er meer dan honderd 

mensen per reagerend bedrijf, wat betekent dat vrijwel alle grote Leidse bedrijven 

inlichtingen moeten hebben verstrekt. Van het personeel bleek 14,2 procent jonger 

dan veertien jaar en 24,8 procent in de leeftijd van veertien tot achttien jaar. Op basis 

daarvan lijkt het een redelijke schatting dat 20 à 25 procent van het personeel in deze 

bedrijven bestond uit kinderen tot zestien jaar. Het aandeel van de goedkope arbeid 

kunnen we schatten op ongeveer 47 procent [zie tabel 5.3].640 

Dit zijn veel hogere percentages dan in 1849. Op zich ligt de conclusie voor 

de hand dat in de jaren vijftig de kinderarbeid in de nijverheid is toegenomen, maar 

dat is te kort door de bocht. Het ging hier namelijk om een specifieke groep 

bedrijven, waarbij de kleine bedrijven en vooral de ambachten en anderen die 

zelfstandig of met slechts enkele arbeid(st)ers werkten, buiten beeld bleven. Het hoge 

percentage kinderen geeft dan ook vooral aan, dat de kinderarbeid bij de moderne 

fabrieken en grote werkplaatsen veel omvangrijker was dan bij de ambachten, in 

tegenstelling tot wat vaak beweerd is. Een algemene stijging in de jaren vijftig is 

daarmee zeker niet uitgesloten, maar deze zal minder sterk zijn geweest dan op het 

eerste gezicht lijkt.  

De algemene conclusie is daarmee dat kinderarbeid in 1860/1861 in de 

grote, merendeels reeds gemechaniseerde bedrijven een belangrijke rol speelde. 

Daarbij ging het zeer zeker ook om kinderen onder de twaalf en – gezien het 

onderzoek van de armbesturen – ook om kinderen onder de tien jaar. Al betrof het 

bij deze zeer jonge kinderen slechts enkele tientallen, ook hun aandeel onder het 

fabriekspersoneel was in 1860 hoger dan in 1849 binnen de gehele nijverheid. 

Helaas is het onmogelijk de ontwikkeling binnen de nijverheid in haar geheel 

door te trekken naar het eind van deze periode, 1874/1876. De staat van fabrieken 

van 1876 geeft wel inzicht in de samenstelling van het personeel van de belangrijkste 

textielfabrieken, drukkerijen, sigarenmakerijen en van enkele andere bedrijven, maar 

belangrijke bedrijfstakken als de metaal ontbreken, net als bijvoorbeeld de 

conservenfabrieken. Wel is het overzicht dat men voor de invoering van het 

Kinderwetje in 1874 opstelde, veelzeggend wat betreft de kinderarbeid van jonge 

kinderen (tot twaalf jaar). Buiten de textiel werden deze eigenlijk alleen in de 

werkplaatsen van de sigarenmakers aangetroffen en bij één pottenbakker.641 

Aangezien de wet zich ook uitstrekte tot ambachtelijke werkplaatsen en andere niet 

gemechaniseerde bedrijven, mag men aannemen dat daar in 1874 geen kinderen 

onder de twaalf werkzaam (meer?) waren. Thuisarbeid viel echter buiten de wet, dus 

kinderarbeid bij van huis werkende schoenlappers, kleermakers, naaisters etc. is 

zeker niet uitgesloten. Er is echter geen enkel zicht op dit soort kinderarbeid.  Hoe 

                                                                                                                                               
verslag van de uitkomst van het onderzoek de leerlooierijen, terwijl daarvan op de oorspronkelijke 
verzendlijst minstens twee figureerden. 
639 Brief Le Poole in LYC 15 februari 1861, overgenomen door De Economist. 
640 Bij de kinderen werd geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, dus kan de 
vrouwenarbeid niet doorgerekend worden. 
641 Bij de textiel ging het behalve om de producenten van wollen en katoenen stoffen en garens, ook een 
verver en een tapijtfabrikant. Van een ondernemer is onbekend om wat voor bedrijf het ging. 
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dan ook, deze inventarisatie toont dat jonge kinderen  anno 1874 juist niet werden 

ingezet in ambachtelijke, niet-gemechaniseerde werkplaatsen, uitgezonderd de 

sigarenmakerijen. 

 

5.2.2.2 De textielindustrie 

  

De omvang van de kinderarbeid in de textiel 

Uit het regeringsonderzoek naar kinderarbeid van 1841 wordt vooral duidelijk dat 

er indertijd  “kinderen” in de textielfabrieken werkten en dat deze, volgens de 

Kamer van Koophandel (dus de wolfabrikanten) aan de door stoomkracht 

aangedreven spinmachines niet te missen waren. Wel haastte men zich te verklaren 

dat “over het algemeen de kinderen beneden de 10 jaren zelden reeds in de 

fabrijken aangenomen worden.”642 Concrete cijfers leverde dat alleen op voor de 

twee katoenfabrieken, maar deze waren niet typisch voor de Leidse textiel omdat 

deze op dat moment het gebruik van stoomkracht beperkten vanwege hun 

afhankelijkheid van de NHM. In deze bedrijven bestond het personeel voor 23,8 

procent uit kinderen onder de dertien jaar en nog eens 29,4 procent uit jongens en 

meisjes die ouder waren dertien, overwegend meisjes. Een beredeneerde schatting 

leidt tot de conclusie dat bijna 40 procent van het personeel bestond uit kinderen 

onder de zestien jaar. Dat is een bijzonder hoog percentage, zeker vergeleken met 

de latere cijfers voor de nijverheid. Deze omvang van de kinderarbeid is echter wel 

vergelijkbaar met die in de Twentse manufacturen.643 Daarnaast werkten er nog 

eens 66 vrouwen in de twee fabrieken, zodat meer dan twee derde van het 

personeel bestond uit goedkope arbeidskrachten. 

 Toen de discussie over kinderarbeid een tijdelijk hoogtepunt bereikte in 

het begin van de jaren zestig, werden in Leiden twee onderzoeken uitgevoerd in de 

textielnijverheid. Het eerste was dat van Coronel, uitgevoerd in 1863 en 1864, in 

principe gericht op de gezondheidstoestand van de arbeiders in de wolfabrieken. 

Het tweede onderzoek vond plaats in 1864 in het kader van de werkzaamheden 

van de Staatscommissie en betrof de hele textiel, inclusief de katoenfabrieken. Dit 

onderzoek werd ongetwijfeld uitgevoerd door de Leidse leden daarvan, professor J. 

G. Evers, W.C.D. Olivier en de fabrikant Jan van Heukelom (5), met de laatste 

hoogstwaarschijnlijk in een hoofdrol.  

Coronel betrok 1335 arbeid(st)ers uit twaalf wolverwerkende bedrijven bij 

zijn onderzoek. Helaas volgden vele fabrikanten zijn leeftijdsindeling niet en gaven 

ongespecificeerde aantallen jongens en meisjes. Een redelijke schatting is echter dat 

ongeveer twintig procent van deze arbeid(st)ers op dat moment jonger dan veertien 

jaar was, de door Coronel zelf gehanteerde leeftijdsgrens, en meer dan dertig 

procent jonger dan zestien jaar. Daarvan vormden de jongens een kleine 

meerderheid. Ongeveer (of beter: minstens) twee procent zou volgens de 

fabrikanten jonger dan twaalf jaar zijn geweest. Coronel merkte echter iets merk-

                                                             
642 ELO, SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 97. 
643 Zie E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten: De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. 
Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983), 59-77. 
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waardigs op over de jongsten. Hij was voor hij zijn schriftelijke enquête hield zelf gaan 

kijken in Leiden en, schreef hij, "In mijne aanteekeningen toch, op de plaats zelve 

gehouden, vind ik verscheidene kinderen van 7-12 jaren vermeld, die in de statis-

tieken, door die fabrikanten mij verschaft, niet voorkomen". Hij suggereerde dat deze 

kinderen in de tussentijd van twee maanden de fabriek verlaten hadden.644 

De Staatscommissie verzamelde (onder meer) gegevens over 1652 Leidse 

textielarbeid(st)ers, meer dan driekwart van het totale aantal. Volgens dit onderzoek 

was in 1864 0,7 procent van hen op dat moment jonger dan tien, 4,5 procent jonger 

dan twaalf en 28,2 procent jonger dan zestien [zie tabel 5.4].645 Ook hier bleken de 

jongens een kleine meerderheid van de werkende kinderen te vormen. De cijfers ver-

schillen enigszins van die van Coronel. Wellicht komt dit doordat de Staatscommissie 

wel en Coronel niet de katoenfabrieken bij het onderzoek betrok. Dat zou beteke-

nen dat in de Leidse katoen minder kinderen werkten dan in de wol. In ieder geval 

werkten er relatief minder kinderen in de katoennijverheid dan in 1841 en dat waren 

zeker niet meer in meerderheid meisjes. 

De omvang van de kinderarbeid in het algemeen was daarmee groter dan in 

de totale nijverheid anno 1861, wat bevestigt dat kinderarbeid het meest omvangrijk 

was in de textiel. Dat was toen deze onderzoeken werden gehouden, reeds een sterk 

geïndustrialiseerde bedrijfstak. Voor kinderen onder de tien jaar kwam echter een 

geringere omvang uit de bus dan uit het onderzoek van de armbesturen [vgl. tabel 

5.3].  

Om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de verschillende 

leeftijdsgroepen, is een reconstructie gemaakt van de leeftijdssamenstelling in 1860 op 

basis van de door de arbeiders opgegeven leeftijden waarop zij aan het werk waren 

gegaan.646 De uitkomst was verrassend. De omvang van kinderarbeid in het algemeen 

                                                             
644. Coronel, 'De Leidsche wolfabrieken’, 1 (voor zowel de cijfers als de opmerking). 
645. Staatscommissie, 747 - 748. 
646 In de tabel op Staatscommissie, 783, staat per jaar aangegeven hoeveel arbeid(st)ers die tijdens het 
onderzoek werkzaam waren, in dat jaar op welke leeftijd aan het werk gingen. Daarmee is uit te rekenen 
hoe oud deze arbeiders in andere jaren waren, waarmee voor die andere jaren een reconstructie 
mogelijk is. Deze reconstructie houdt echter wel die arbeid(st)ers buiten beeld, die tussen het jaar van 
reconstructie en 1864 de fabriek hebben verlaten (voor ander werk, vanwege leeftijd of huwelijk, 
wegens ziekte, ouderdom of overlijden). Aangezien zij die op oudere leeftijd aan het werk gingen, 
hoogstwaarschijnlijk eerder in de tijd uittraden, moet men bij een reconstructie een overschatting van 

Kinder- en vrouwenarbeid in de textiel, 1840 – 1876 

 Leeftijdsgroepen vrouwen goedkope 

arbeid < 10 < 12 < 16 

1841 Katoen   (40,0) 60,8 (66,0) 

1860  Textiel ca. 5,0 ca. 14,0 ca. 30,0   

1864 Textiel 0,7 4,5 28,2 40,1 56,1 

1874/1876 

 

Textiel 

 

Katoen 

Wol 

0,5 

 

0,5 

7,2 

 

10,1 

28,2 

 

26,8 

29,3 

40,2 

 

42,6 

38,5 

53,6 

 

55,6 

51,9 
Tabel 5.4, Kinder- en vrouwenarbeid in de textiel, 1840-1876, in percentages. Bronnen: 1841: 

Regeringsonderzoek 1841 met (schattingen); 1860 en 1864 op basis Staatscommissie 783 (zie tekst), 
1874/1876: jonger dan 10  en 12 inventarisatie 1874, overige Gemeenteverslag 1876. 
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was met ruim dertig procent nog redelijk vergelijkbaar met 1864, maar de jongere 

leeftijdsgroepen waren in 1860 veel omvangrijker. Het aandeel van zeer jonge 

kinderen was zelfs een veelvoud van wat de armbesturen hadden vastgesteld [zie tabel 

5.4].647 Wanneer deze reconstructie wordt toegepast op de tweede helft van de jaren 

vijftig, dan leidt dat tot in hoge mate vergelijkbare cijfers. Met andere worden: er was 

tussen 1860 en 1864 sprake van een snelle en sterke daling van de inzet van jonge en 

zeer jonge kinderen binnen de textielnijverheid, terwijl de kinderarbeid in haar geheel 

slechts in geringe mate afnam.648  

De vraag is in hoeverre hier sprake was van een beklijvende, structurele 

ontwikkeling, of van een bijzonder fenomeen. Gegevens verzameld bij de invoering 

van het Kinderwetje en de Staat van Fabrieken van 1876 geven enig inzicht. Uit het 

overzicht van kinderen die aan de vooravond van de inwerkingtreding van het 

Kinderwetje in fabrieken en werkplaatsen werden aangetroffen, blijkt dat er nog 

steeds jonge en zeer jonge kinderen in de textielfabrieken werkten. Het aandeel van 

de kinderen tot twaalf jaar is te schatten op ongeveer zeven procent. Dat is 

weliswaar beduidend minder dan in de reconstructie van 1860, maar even goed veel 

meer dan het percentage dat de Staatscommissie voor 1864 gaf. Daaronder bevond 

zich nog een dertiental kinderen jonger dan tien jaar, maar dat waren zelfs minder 

dan in 1864. Het aandeel van alle kinderen was in 1876 echter precies gelijk aan wat 

het in het begin van de jaren zestig was geweest [Zie tabel 5.4]. Wel blijkt de 

verhouding tussen jongens en meisjes veranderd: de laatste waren nu in de 

meerderheid. 

Het totale aandeel van de kinderarbeid vertoonde van de jaren vijftig tot het 

midden van de jaren zeventig al met al een sterke stabiliteit. Alleen met betrekking 

tot de jongere kinderen veranderde er het een en ander. Die verandering voltrok 

zich niet alleen betrekkelijk abrupt, wat betreft de kinderen onder de twaalf blijkt de 

daling op de langere termijn minder sterk dan de in 1863/1864 verzamelde gegevens 

suggereren. De inzet van tien- en elfjarigen was aan de vooravond van de invoering 

van het Kinderwetje in de intussen geheel op moderne leest geschoeide textiel nog 

steeds aan de orde. Alleen de inzet van nog jongere kinderen was werkelijk marginaal 

geworden. 

                                                                                                                                               
de jongere leeftijdsgroepen verwachten; een overschatting die groter wordt naarmate men verder 
teruggaat in de tijd. De meeste mensen die in 1840 reeds 40 jaar oud waren, waren in 1864 
hoogstwaarschijnlijk reeds verdwenen en zijn dus niet opgenomen in de tabel. Dat geldt nog sterker 
voor vrouwen, die doorgaans reeds op een leeftijd van 20 à 25 jaar stopten met werken in een fabriek.  
647 Deze gegevens betreffen een iets kleiner aantal dan die voor de leeftijdssamenstelling van 1864, 
namelijk 1644 i.p.v. 1652. Bij deze reconstructie is ervanuit gegaan dat iedereen die tussen 1860 en 
1864 de textielfabrieken verliet, ouder dan zestien jaar was, waarbij de totale populatie op 1644 is 
gehouden. De doorrekening voor de tweede helft van de jaren vijftig is vergelijkbaar, maar moet 
rekening houden met een groter deel kinderen dat de textielfabrieken verliet. Zo zal bijvoorbeeld de 
overgrote meerderheid van de meisjes die in 1856 12, 13, 14 of 15 jaar oud waren, de fabriek in 1864 
verlaten hebben. Verder terug in de tijd worden de marges te groot. Deze benadering is voorzichtiger 
dan die welke ten grondslag lag aan Smit, ‘Child labour’, 293, Table 14.1, die een gemiddelde 
leeftijdssamenstelling over de hele periode 1851-1860 geeft. 
648 Als daar al sprake was van een daling, gezien de marges die inherent zijn aan deze reconstructie. 
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De aanvangsleeftijd en de ‘dip’ van 1864 

De ontwikkeling van de leeftijden waarop kinderen aan het werk gingen, leert meer 

over wat er precies aan de hand was in de periode 1860-1864. Tevens geeft deze 

nader inzicht in de ontwikkeling van de kinderarbeid in de loop van de negentiende 

eeuw. 

Tot de grote verbazing en ontsteltenis van de Staatscommissie bleken de 

meeste mannen en vrouwen, jongens en meisjes die in de fabrieken werkten, reeds 

op jonge en zelfs zeer jonge leeftijd aan het werk te zijn gegaan [zie grafiek 5.2]. 

Weinig verrassend was misschien dat ruim negentig procent van hen opgaf vóór hun 

zestiende aan de slag te zijn gegaan, maar dat tweederde meldde voor hun twaalfde, 

en zelfs ruim twee op de vijf vóór hun tiende verjaardag te zijn gaan werken, kon (of 

wilde) men niet geloven. Er was daarbij een duidelijk verschil tussen jongens en 

meisjes: een beduidend groter deel van de mannen dan van de vrouwen was reeds 

voor hun tiende gaan werken (resp. 45,9 en 34,5 procent) en een groter deel van de 

vrouwen dan van de mannen was ‘pas’ in de leeftijd van twaalf tot en met vijftien aan 

de slag gegaan (resp. 30,6 en 21,8 procent). 649 Daarnaast kunnen we uit deze cijfers 

afleiden dat in 1860 ten minste zes procent van alle Leidse kinderen van acht en 

negen jaar, rond de twaalf procent van alle kinderen van tien en elf jaar en bijna elf 

procent van de kinderen van twaalf tot zestien jaar in de textielfabrieken werkten.650 

De commissie constateerde echter dat de door de arbeiders en arbeidsters 

opgegeven aanvangsleeftijden niet strookten met de actuele leeftijdsopbouw in 1864 

en de aanvangsleeftijden in de periode 1855-1864. Bovendien stelde zij vast dat ook 

                                                             
649. Staatscommissie, 749-750.  
650 Afgezet tegen de uitkomst van de volkstelling van 1859. 

 

Grafiek 5.2: de leeftijd waarop de in 1864 werkzame textielarbeid(st)ers aan het werk 
waren gegaan. Bron: Staatscommissie, 747-748. 
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onder de metaalarbeiders liefst 58,8 procent beweerde voor het twaalfde jaar te zijn 

gaan werken, terwijl op dat moment geen enkele metaalarbeider onder de twaalf jaar 

werd aangetroffen.651 De commissie stelde dat men in de metaal geen kinderen onder 

de twaalf jaar kon gebruiken en achtte het zeer onwaarschijnlijk, dat de arbeiders die 

zo'n lage aanvangsleeftijd opgaven, begonnen waren in een wol- of katoenfabriek. Dan 

zou men, stelde ze, “de geschiktheid voor het werken in den regel verloren 

hebben.”652 Dat zo velen zulke lage aanvangsleeftijden opgaven, viel volgens de 

commissie te verklaren uit het gegeven dat “voor personen uit de volksklasse het zich 

rekenschap geven van het tijdsverloop en van den juisten leeftijd, waarop iets met 

hen voorviel, dikwerf eene te groote inspanning van den geest en van het geheugen 

is.”653 

Dit is op zich zeker een reëel probleem.654 Een andere bron geeft meer 

inzicht over de aanvangsleeftijden: het personeelsregister van de LKM.655 Het gaat om 

een bestand dat vanaf 1904 gebruik werd. Daarbinnen zijn gegevens opgenomen van 

104 mannen en 20 vrouwen die vóór 1875 bij dit bedrijf in dienst waren gekomen. 

Daarvan was 43 procent jonger dan tien jaar, 53 procent jonger dan twaalf en 68 

procent jonger dan zestien op het moment dat ze aan het werk gingen. Opgemerkt 

moet worden, dat vrouwen in dit bestand ondervertegenwoordigd zijn en dat van 

hen zelfs driekwart vóór het tiende jaar in dienst trad.656 Daarnaast zit in dit bestand 

een man, J. Houps, die in 1844 op negenjarige leeftijd begon te werken bij een metaal-

bedrijf én diverse mannen, die begonnen bij de katoenfabriek, maar later bij de 

Grofsmederij gingen werken. Deze niet op herinnering gebaseerde gegevens 

bevestigen zo op hoofdlijnen de opgaven van de arbeiders bij het onderzoek van de 

Staatscommissie. Het lijkt er bovendien op dat werken in een textielfabriek voor een 

deel van de arbeiders de eerste stap was van een loopbaan die ook naar andere 

bedrijfstakken voerde, zoals dat indertijd ook in Engeland het geval was.657  

                                                             
651 Staatscommissie, 750-751. 
652 Staatscommissie, 751. 
653 Staatscommissie, 750. 
654 Verg. T. de Moor, J.L. van Zanden, 'Van fouten kan je leren. Een kritische benadering van de 
mogelijkheden van 'leeftijdstapelen' voor sociaal-economisch onderzoek naar gecijferdheid in het pre-
industriële Vlaanderen en Nederland', Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 4, 2008, 55-
87. 
655. ELO, Archief van de N.V. Leidsche Katoenmaatschappij, voorheen De Heijder & Co, inv.nr. 736, 
Alfabetisch kaartsysteem betreffende het personeel ; bevat gegevens over evt. vorige werkgevers, 
indiensttredingen, staat van dienst, aantal kinderen e.a. bijzonderheden, 1904 - 1933. 1904-1933. Dit 
personeelsregister bevat honderden personeelskaarten met allerlei gegevens over de betreffende 
arbeid(st)ers, waaronder allerlei loopbaangegevens, met gegevens die teruggaan tot ca. 1860. Steeds is 
vermeld in welk jaar deze persoon is gaan werken en zo ver bekend waar. Dat laatste hoeft niet de 
katoenfabriek zelf te zijn. Voor dit onderzoek zijn alle mannen en vrouwen geselecteerd, die volgens hun 
kaart reeds vóór 1875 aan het werk waren gegaan. Dit is natuurlijk een onvolledig beeld, aangezien velen, 
vooral ouderen en vrouwen, reeds vóór 1904 uitgetreden zullen zijn. 
656 Zowel de ondervertegenwoordiging als de lagere beginleeftijd van vrouwen zijn te verklaren doordat 
vrouwen vaak reeds met 20 à 25 jaar stopten met fabriekswerk. In de katoenfabriek werkten overigens 
naar verhouding meer oudere en getrouwde vrouwen dan elders in de Leidse textiel. 
657. Cf. Nardinelli, Child labor, 90. 
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Doorgerekend is hoe de leeftijd waarop de textielarbeiders aan het werk 

gingen, zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Dat geeft tevens een indicatie voor 

de ontwikkeling van het belang van de kinderarbeid in de textiel. Daarbij dient er wel 

rekening mee gehouden te worden, dat hoe verder men terug gaat in het verleden, 

de jongere leeftijdsgroepen steeds sterker overschat zullen worden.658 Zonder 

veranderingen in het aannamebeleid moet men een dalende lijn verwachten bij de 

laagste leeftijdsgroepen en een steeds groter aandeel van de oudere. Zoals de grafiek 

5.3 laat zien, is daar echter geen sprake van. De ontwikkeling kent allerlei 

schommelingen en in bepaalde perioden is duidelijk sprake van een stijging van de 

jongste leeftijdsgroepen.  

Rekening houdend met de vertekening door de tijd, kunnen we concluderen 

dat het aandeel van de jonge (jonger dan twaalf) en zeer jonge kinderen (onder de 

tien) onder de nieuwe textielarbeiders steeg tussen 1820 en 1830 en dat vervolgens 

de inzet van zeer jonge kinderen even terugviel in de tijd dat een behoorlijk aantal  

fabrikanten nieuwe stoomfabrieken neer liet zetten. Zodra deze er stonden en ook 

De Heijder in Leiden gevestigd was, schoot de inzet van zeer jonge kinderen weer 

omhoog. In de tweede helft van de jaren veertig was opnieuw sprake van een scherpe 

toename van de instroom van kinderen jonger dan tien jaar, waarna deze tot 1860 

stabiel genoemd moet worden. De instroom van tien- en elfjarigen, die in de tweede 

helft van de jaren veertig waarschijnlijk wat minder groot was, nam in de eerst helft 

van de jaren vijftig weer aanzienlijk toe. In deze periode tussen 1845 en 1860 was 

                                                             
658 Zie noot 646. Cf. noot 656. 

 

Grafiek 5.3: Ontwikkeling van de aanvangsleeftijden in de textiel, 1800-1864, in perioden 
van 5 jaar. Bron: Staatscommissie 783. 
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Grafiek 5.4: Ontwikkeling van verschillende leeftijdsgroepen van kinderen als deel van het 
personeel in de textiel, 1830-1864, niet gecorrigeerd voor uittreders, voortschrijdende 
gemiddeldes (5 jaar). Bron: Staatscommissie, 783.  
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sprake van twee ontwikkelingen die effect kunnen hebben gehad op de kinderarbeid, 

de een op het gebied van aanbod, de andere met betrekking tot de vraag. De eerste 

is dat de tweede helft van de jaren veertig een tijd was van bittere armoede en 

voedseltekorten ten gevolge van misoogsten e.d. De tweede is dat dit een tijd is 

waarin de van stoomkracht voorziene textielfabrieken het gebruik ervan 

intensiveerden door het vergroten van het vermogen van de stoommachines en de 

introductie van steeds modernere machines, zoals self actors. Na tien jaar van 

betrekkelijk stabiele instroom van hoge aantallen jonge kinderen, kenmerken de jaren 

1861-1864 zich door een scherpe daling van vooral de jongste leeftijdsgroep. 

Op grond van dezelfde cijfers kan men komen tot een inschatting van de 

ontwikkeling van de leeftijdsopbouw [zie grafiek 5.4].659 Vanzelfsprekend wordt hierin 

de ontwikkeling van de instroom weerspiegeld. De jongste leeftijdsgroepen namen 

toe in de tweede helft van de jaren dertig en nog sterker vanaf het midden van de 

jaren veertig, waarna de leeftijdsopbouw zich in de jaren vijftig gestabiliseerd heeft. 

Het belang van de kinderarbeid in haar geheel groeide vanaf het eind van de jaren 

dertig eigenlijk voortdurend, tot de tweede helft van de jaren vijftig. Eveneens is 

zichtbaar dat de leeftijdssamenstelling in de jaren na 1860 ingrijpend en abrupt 

veranderde. 

                                                             
659 Gezien alle variabelen die hierbij niet verdisconteerd konden worden, moet men de hier 
weergegeven data niet zien als een weergave van de werkelijke omvang, alleen van trends in de 
ontwikkeling daarvan. 
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Nader beschouwd valt vast te stellen dat deze laatste verandering in twee 

of drie stappen plaatsvond [zie grafiek 5.5]. In de jaren vijftig schommelde de 

instroom van zeer jonge kinderen tussen de veertig en vijftig procent, maar in 1861 

is deze ineens gehalveerd en in 1863 gebeurde dat nog eens. In eerste instantie 

werd dit grotendeels opgevangen door meer kinderen van tien en elf jaar aan te 

nemen, vooral in 1863. In 1864 was dat echter in een klap voorbij. Van het ene jaar 

op het andere daalde de instroom van kinderen jonger dan twaalf jaar van 60 à 70 

procent tot iets meer dan 25. Gezien de korte afstand in tijd is het niet waarschijnlijk 

dat deze verandering slechts het effect is van slecht werkende geheugens van de 

betrokken jongens en meisjes. Dit is overduidelijk een gevolg van een verandering in 

het personeelsbeleid door de textielfabrikanten. De toename van de arbeid van jonge 

kinderen vóór 1860 is grotendeels te relateren aan de industrialisatie en de 

voortschrijdende modernisering van de textielindustrie. Maar de vraag is echter of 

diezelfde factoren eveneens speelden bij deze afname. 

Schenkeveld heeft het over een trend dat jonge kinderen niet langer welkom 

waren en de trend dat men in technisch hoogwaardige textielfabrieken liever met 

“iets volwassener personeel werkte,” een stelling die in de lijn ligt van wat Brugmans 

eerder opmerkte.660 Maar een trend is een meer langdurige ontwikkeling en daarvan 

was geen sprake. Het was een abrupte breuk. Opvallend is juist dat in de voorgaande 

tien à vijftien jaar, een periode waarin de textielbedrijven zich gestaag 

moderniseerden, geen enkele sprake is van een trend, hoogstens van schommelingen. 

Bovendien bleek al dat tien jaar later het aandeel van de tien- en elfjarigen weer een 

stuk hoger lag en alleen de zeer jonge kinderen bijna helemaal uit de textielfabrieken 

                                                             
660 Schenkeveld, Het Kinderwetje, 34. 

 

Grafiek 5.5: Leeftijden waarop textielarbeiders tussen 1850-1864 aan het werk gingen. Bron: 
Staatcommissie,  783. 
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verdwenen waren. Juist de uitkomsten van de onderzoeken van Coronel en de 

Staatscommissie zijn uitzonderlijk laag, zelfs wanneer we de daling van ca. 14 naar 

ruim 7 procent voor jonge kinderen als trend kenschetsen, wat over zo’n termijn 

zeker wel gerechtvaardigd is.  

De tweede moderniseringsbeweging in de Leidse textiel, waarvan de start 

aan het begin van de jaren zestig is gedateerd, kan hiervoor geen verklaring bieden. In 

de eerste plaats kregen deze vernieuwingen pas gestalte na de daling van de instroom 

van zeer jonge kinderen. Afgezien van de modernisering en uitbreiding van de 

katoenfabriek en de overschakeling van enkele kleine wolbedrijven661 op 

stoomkracht, waren deze in 1864 ook nog niet geëffectueerd. In de tweede plaats 

hadden deze veranderingen slechts betrekking op een deel van de textiel, terwijl de 

meeste en grootste wolbedrijven zich gewoon verder ontwikkelden zoals ze dat al 

eerder deden. De breuk, of beter ‘dip’, is deels te vroeg en in het algemeen te abrupt 

om hierdoor dit verklaard te worden.  

Voor het veranderende personeelsbeleid dringt zich een geheel andere ver-

klaring op. De veranderingen lopen namelijk opvallend parallel met de publieke 

belangstelling en agitatie rond dit onderwerp, zeker voor zover Leiden daarbij de 

nodige aandacht kreeg.662 De eerste grote daling volgde op de eerste Leidse 

initiatieven en de publieke aandacht waarmee deze gepaard gingen, en het 

rijksonderzoek naar kinderarbeid. De grootste daling, ook onder de tien- en 

elfjarigen, volgde direct op een hoogtepunt in de agitatie rond kinderarbeid –waarbij 

Leiden dankzij Cremer volop in de schijnwerpers stond – terwijl er tegelijkertijd twee 

uitgebreide onderzoeken naar kinderarbeid werden uitgevoerd.  

De Leidse textielfabrikanten lijken gevoelig voor de publieke opinie, die zich 

steeds negatiever uitsprak over de kinderarbeid, in het bijzonder van jonge kinderen, 

en die hen zelf in een kwaad daglicht stelde. Het is zelfs niet uitgesloten dat zij zich 

ontdeden van de jongste kinderen om de resultaten van de onderzoeken te 

beïnvloeden: zij wisten zeer goed dat deze plaatsvonden. Behalve de opmerking van 

Coronel over de jonge kinderen die hij ineens miste, is een aanwijzing daarvoor dat 

het aantal mensen dat in de jaren 1862-1864 in de textiel aan de slag zou zijn gegaan, 

beduidend lager was dan in de jaren 1858-1861, namelijk gemiddeld 73 tegenover 99 

per jaar. Deze daling is opvallend, vooral in het licht van de ingebruikname van grote, 

nieuwe stoomfabrieken door de katoenfabriek. Deze hielden niet alleen een 

vernieuwing in (de drukkerij na de brand van 1861), maar ook een uitbreiding, met 

tientallen nieuwe arbeidsplaatsen, vooral in een werksoort die er eerder niet was, 

namelijk de katoenweverij. Men zou daardoor eerder een stijging van de aanname van 

nieuw personeel verwachten dan een daling.  

 

Het belang van het werk dat de kinderen deden 

Ondanks de bezweringen van de textielfabrikanten dat jonge kinderen in de 

fabrieken niet bruikbaar waren, kan dus vastgesteld worden dat kinderarbeid 

                                                             
661 Bij Van Wijk ging het in 1863 bovendien nog slechts om een klein deel van de productie via de 
overname van een reeds functionerende stoomfabriek. 
662 Zie 1.1. 
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omvangrijk was en dat het tot het begin van de jaren zestig zeer gebruikelijk was 

dat kinderen op jonge tot zeer jonge leeftijd aan de slag gingen. De vraag is dan 

voor welke werkzaamheden zij werden ingezet. Was hun werk essentieel, of deden 

zij vooral kleine klusjes en boodschappen, zoals Brugmans de kinderarbeid in de 

zich moderniserende katoenindustrie in Twente kwalificeerde? Bovendien is de 

vraag wat de kinderen nu precies moesten kunnen voor dat werk: hoe 

(on)geschoold was dit? 

 De Kamer van Koophandel maakte al in 1841 duidelijk dat kinderen tot 

veertien en vijftien jaar “meest bij de spinmachines gebruikt” werden. Daarbij gaf 

men aan dat de fabrieken een probleem zouden hebben, wanneer de kinderen in de 

machinale spinnerij meer uren naar school zouden moeten gaan, zoals de Engelse 

wet van 1833 voorschreef: “[…] of eene zoodanige spinmachine zoude eenige 

uuren daags stilstaan en hierdoor de fabrikeur, zoowel als de volwassen arbeidsman 

die tevens bij dezelve werkzaam zijn moet, zich belemmerd vinden in hunne 

verrigtingen.”663 

 Dat kinderen in de (stoom)fabrieken een cruciale rol speelden, kwam ook 

naar voren in het rapport van de Leidse afdeling van de VFHN, dat verder vooral 

probeerde de ernst van de problematiek te relativeren en naar de ambachten wees: 

“[…] zoals de zaken thans staan, kunnen zij [de fabrikanten, CS] zich zonder 

                                                             
663 ELO SA III, inv.nr. 76, notulen B&W tweede helft 1841, bijlage 97. 

Kinderen en een jongen onder toezicht van een volwassen man aan spinmachines in 
een Leidse wolfabriek (Van Wijk?), tweede helft 19e eeuw (ELO) 
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kinderarbeid niet redden.” Machines kunnen het nog niet zonder arbeid en “in de 

meeste gevallen kunnen volwassen mensen die hulp niet verleenen,” schreven Van 

Heukelom (5), Leembruggen en Van Geer.664 

 In zijn artikel over de gezondheidstoestand van de Leidse wolarbeiders 

(1864) ging Coronel uitgebreid in op alle werkzaamheden die in de wolfabrieken 

werden uitgevoerd. Daarbij maakte hij een onderscheid tussen de zogenoemde 'lange' 

en 'korte' wol. Hoeveel het onderscheid eigenlijk te maken heeft met de soort wol 

die gebruikt werd, komt dit kort gezegd vooral neer op het verschil tussen bedrijven 

die zich concentreerden op de productie van garens enerzijds (de lange wol: 

loonspinnerijen en sajetfabrieken) en geweven stoffen anderzijds (de korte wol: 

deken-, laken- en andere wollenstoffenfabrieken). Combinaties daarvan kwamen 

overigens ook voor, zoals Van Wijk. 665 

In de wolfabrieken waren kinderen nog steeds vooral werkzaam in de 

diverse onderdelen van het (voor)spinproces, van het pluizen van de wol tot het 

haspelen van de garens. Dat gold zowel voor de ‘lange’ als de ‘korte’ wol. Jongens en 

vooral meisjes werkten aan de wolfmachines, waar de wol gepluisd werd. Bij de 

schrobbelmachines – ingezet bij het kaarden van wol – hielpen ook wat jongens, maar 

verreweg de meeste kinderen werkten als "aanlasscher" bij de verschillende spin- en 

voorspinmachines. Aan de grof-kaardmachines werkten vooral jonge lieden van 

achttien tot twintig jaar, geassisteerd door een of twee jongens van twaalf tot 

veertien jaar. Bij fijnkaard- of plokmachines werkten twee à drie jongens onder een 

jongeling, terwijl verder meestal een volwassene de leiding had over het werk aan de 

machine. De aanlassers moesten de plokken wol aan elkaar verbinden, de wol van de 

kaardmachine op de voorspinmachine leggen en vervolgens op de fijnspinmachine, en 

moesten bij de spinmachines de gebroken draden aan elkaar hechten. Tevens 

vervingen zij de volle klossen door lege. Coronel beschrijft het werk van de 

aanlassers als een druk, zeer beweeglijk werk dat de volle aandacht van de kinderen 

vroeg; dat kortom zeer vermoeiend was. In één fabriek trof hij de aanlassers aan in 

een bak die tussen de machine was geplaatst.666 De kinderen deden daar hun werk de 

hele dag, 12 tot 14 uur, steeds 6 uur achtereen, in knielende houding. Uit zijn 

beschrijving valt op te maken dat in de ‘korte’ wol de aanlassers vooral (maar niet 

uitsluitend) jongens waren, in de ‘lange’ wol zowel jongens als meisjes. Zonder gevaar 

was het werk niet: door vermoeidheid, haast of onoplettendheid kwamen er regel-

matig vingers tussen de machines. 

Hoewel Coronel beschrijft dat er moderne self actors werden gebruikt in de 

Leidse spinnerijen, gaat hij er verder niet op in. Het effect ervan op de kinderarbeid, 

namelijk dat daar minder behoefte aan was doordat er minder draadbreuk zou zijn en 

minder verspilling van grondstof zou optreden, zoals met name Nardinelli stelt, was 

blijkbaar niet zo evident. 667 

                                                             
664 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 23. 
665 Daarnaast onder meer Van Hartrop. 
666 Coronel. De Leidsche wolfabrieken, 9. 
667. Nardinelli, Child labor, 111. Bolin-Hort betwijfelde dit effect al, Bolin-Hort, Work, family and the state, 
26. Coronel maakt op andere plaatsen wel onderscheid tussen oude en nieuw machines, bijv. bij de 
wolfmachines. 
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Werkten de meisjes in de ‘lange’ wol meest als aanlasser, in de ‘korte’ wol 

waren zij vooral te vinden bij het pluizen, het haspelen en - bovenal - het noppen (het 

zuiveren van de geweven stof van vuil, strootjes en pluisjes). Jongens zag men in de 

‘korte wol’ verder bij het scheren of opwinden en tekenen van het kettingdraad – 

werk waarbij vooral veel kilometers gelopen werden – en als spoeler bij de hand-

wevers. 

Weven, sorteren, wassen, vollen, verven, de besturing van de machines en 

de bediening van de stoommachines was in hoofdzaak werk van jongeren en 

volwassenen. Naast deze werkzaamheden waren er meer klusjes in het bedrijf, meest 

uitgevoerd door sjouwerlieden. Ook daaronder bevonden zich kinderen. 

Kortom, het werk van de kinderen in de wolfabrieken was niet alleen 

doorgaans intensief, maar betrof ook belangrijke onderdelen van het 

productieproces. Dit geldt vooral het werk van de aanlassers, die wel meer deden 

dan gebroken draden aan elkaar verbinden. Zij moesten snel optreden, anders stag-

neerde de productie. Het werk was nauw verbonden met gemechaniseerde arbeid: 

bij de spinmachines ging het om doorgaans door stoom voortgedreven machines als 

mule jennies en self actors, en ook de meeste andere machines werden via 

stoomkracht aangedreven. Alleen bij het pluizen, haspelen, noppen, het bewerken van 

de kettingdraad en het handweven was overwegend sprake van handarbeid, al 

signaleerde Coronel ook de opkomst van haspelmachines. De spinner Eigeman 

beschreef de achtergrond van de kinderarbeid dan ook correct, toen hij stelde: "[…] 

voornamelijk is daarvan de oorzaak de eenvoudige inrigting der machineriën, die, ligt 

werkende, niet meer vereischen dan een kinderhand, of kinderopzigt, om het werk, 

door dezelven te vervaardigen, te begeleiden;” Dat hij daaraan toevoegde “terwijl 

volwassene personen daartoe in den weg zouden zijn," slaat echter niet op alle 

handelingen, maar vooral op dat van de kinderen die de draadbreuk herstelden.668 

Wanneer men de beschrijving van Coronel leest, wordt duidelijk dat er voor 

het werk aan de spinmachines weinig meer werd gevraagd dan oplettendheid en 

handigheid. Het laatste was iets wat men al werkende kon oefenen. Het plaatsen van 

de wol van de kaard- op de voorspinmachine deed men bijvoorbeeld door “de 

einden van de plokken door eene ligte heen en nederwaartsche beweging van de 

regter hand aan elkander te vlijen.”669 Een opleiding of training om aan de 

spinmachines te kunnen werken, was duidelijk niet nodig; hetzelfde geldt voor de 

meeste andere werkzaamheden. De kinderen hoefden niet langer allerlei technieken 

te beheersen om verschillende soort garen te spinnen. Een beperkte groep 

volwassenen bepaalde wat er moest gebeuren, hield toezicht, verzorgde de afstelling 

en verrichte enige zwaardere werkzaamheden, maar verder was het met name aan 

de spinmachines typisch ongeschoold werk, waarvoor dankzij de stoommachine 

weinig kracht nodig was.  

Dat moderne machines vanaf de jaren veertig minder kinderen konden 

gebruiken omdat ze te zwaar of te ingewikkeld waren om te bedienen, zoals 

                                                             
668. A.H. Eigeman, 'Philantropie en nijverheid', overdruk uit De Nederlandsche Industrieel, 27 maart 1870, 5. 
669 Coronel, De Leidsche wolfabrieken, 5. 
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Weissbach in navolging van Stearns beweerde, blijkt hier in Leiden niet.670 Integendeel 

zelfs. Evenmin is er een reden om aan te nemen dat het werk rond 1860 zo 

veranderde, dat daardoor kinderen minder bruikbaar waren, of er dat er vanuit de 

rationaliteit van de productie in de wolfabrieken op zich “iets volwassener personeel” 

nodig was. Een “vereischte”, zoals Eigeman dat formuleerde, was de inzet van jonge 

kinderen misschien niet –  hoogstens had men bij enige specifieke werkzaamheden 

kinderen nodig die klein van stuk waren – maar bruikbaar waren ze zeer zeker.  

Voor de Leidse katoenbedrijven – behalve de LKM een wattenfabriek en een 

lampenpittenfabriek – bestaat geen uitgebreide beschrijving zoals die van Coronel. Bij 

de katoenfabriek was in ieder geval het spinnen – waar in 1841 nog veel kinderen bij 

werden ingezet – na 1846 voltooid verleden tijd. Uit het personeelsregister van de 

LKM kan men afleiden dat de meeste jonge kinderen werden aangenomen voor de 

handdrukkerij. Daar was de taak van het kind de stempel waarmee de drukker het 

katoen bewerkte, evenwichtig van verf te voorzien, het strijken. Een jongen of meisje 

hielp op deze wijze als strijk(st)er een of twee volwassen handdrukkers. Ook hier 

ging het dus om werk dat van belang was voor de voortgang van de productie en dat 

weliswaar niet per se door kinderen gedaan hoefde te worden, maar waarvoor zij 

wel zeer bruikbaar waren. Scholing of kracht was er niet voor nodig. 

Het is echter de vraag of kinderen na 1863 alleen in de handdrukkerij 

werkten. Beroepstellingen aan het eind van de negentiende eeuw tonen dat er meer 

kinderen in de weverij te vinden waren dan in de handdrukkerij. Veel meer gegevens 

zijn hierover niet beschikbaar. 

 

Verschillen tussen bedrijven 

Voor 1875/1876 bestaat nadere informatie over de inzet van kinderen in 

verschillende bedrijven. Uit de inventarisatie aan de vooravond van de invoering van 

het Kinderwetje blijkt dat er grote verschillen zijn bij de inzet van jonge kinderen: van 

geen of een enkel kind, zoals bij de sajetfabriek van Vervoort & Cranenburg en 

lakenfabrikant Krantz, tot meer dan tien procent bij de dekenfabrieken van Zaalberg 

en H.J. van Wensen en bij de katoenfabriek, en zelfs ruim achttien procent bij de 

sajetfabriek van J. Parmentier.671 In al deze gevallen ging het om moderne, 

gemechaniseerde stoomfabrieken: bij de enkele nog bestaande ambachtelijke 

textielbedrijven werden géén jonge kinderen aangetroffen. Bij de wolbedrijven is wat 

betreft de inzet van jonge kinderen geen verschil te ontdekken tussen de spinnerijen 

en de wollenstoffenfabrieken.  

                                                             
670 Weissbach, Child labor reform, 161, verwijzend naar Stearns, Paths to authority, 69. Uit de 
bronvermelding van Stearns blijkt echter dat hij dit baseerde op bronnen uit de jaren dertig van de 
negentiende eeuw, waarbij het waarschijnlijk ging om machines die niet door stoomkracht werden 
aangedreven. 
671. Personeel gebaseerd op de Staat van fabrieken in het Gemeenteverslag 1876 (ELO). 
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Een verschil tussen meer of minder gemechaniseerde bedrijven valt evenmin 

te ontdekken bij de inzet van kinderen onder de zestien, zoals dat in het 

Gemeenteverslag van 1876 gegeven werd.672 Dit keer blijkt het onderscheid tussen 

‘korte’ en ‘lange’ wol wel relevant: in de laatste werkten beduidend meer kinderen.  

Het aandeel van kinderen lag bij de spinnerijen en sajetfabrieken bijna twaalf 

procentpunten hoger dan bij de dekenfabrieken en andere weverijen [Zie tabel 5.5].  

Bij de spinnerijen waren de meisjes ver in de meerderheid (vier keer zo veel), bij de 

wollenstoffenfabrieken de jongens (twee keer zo veel). Bij gemengde bedrijven, zoals  

Van Wijk was de kinderarbeid nog omvangrijker dan bij de spinnerijen, terwijl de 

verhouding tussen jongens en meisjes meer in evenwicht was, met iets meer jongens. 

De verschillen binnen de ‘korte’ wol waren overigens wel groot, met de 

dekenfabrieken van Zaalberg (minder kinderen) en van Van Wensen (meer) als twee 

uitersten. In het algemeen kan echter geconcludeerd worden dat niet de mate van 

moderniteit bepalend was voor de inzet van kinderen in de wolindustrie, maar dat 

deze vooral het belang van het spinnen weerspiegelde. Dat was het deel van de 

productie waar volgens Coronel al de meeste kinderen werkten en dat was in 1876 

blijkbaar nog steeds het geval. 

Zoals eerder geconstateerd was het aandeel van de kinderarbeid binnen de 

Leidse katoennijverheid in 1864 waarschijnlijk kleiner dan bij de wolfabrieken. In 1876 

bleek dat verschil wat de LKM betreft echter niet groot. Met 27,7 procent was het 

belang van de kinderarbeid in dit bedrijf slechts een fractie minder dan gemiddeld in 

de wolindustrie – bij de katoennijverheid in haar geheel lag dat overigens iets lager 

[Zie tabel 5.4]. Wat kinderen onder de twaalf betreft, was de LKM zelfs een 

grootgebruiker, zeker in absolute aantallen. Meer dan de helft van alle negen-, tien- en 

elfjarigen die in 1874 in de textiel werden aangetroffen, werkte bij de katoenfabriek. 

De overgang van een manufactuur naar een echt industriële, zelfs geavanceerd te 

noemen onderneming, bracht dus wel een aanzienlijke daling van de kinderarbeid met 

zich mee, maar de relatieve omvang werd daarmee vrijwel gelijk met die in de 

wolfabrieken. De inzet van jonge kinderen was zelfs groter dan gemiddeld bij de 

wolfabrieken het geval was. 

 

                                                             
672 De mate van mechanisatie is hiervoor gebaseerd op het vermogen van de stoommachine in 
verhouding tot het aantal arbeid(st)ers. 

Kinder- en vrouwenarbeid in textiel, 1876,  
 Kinderen Vrouwen Goedkope 

arbeid 
Textiel, algemeen 28,2 40,2 53,6 
Katoen 26,8 42,6 55,6 
Wol, algemeen 29,3 38,5 51,6 
    

‘Lange’ wol 32,5 58,2 64,7 
‘Korte’ wol 20,7 21,6 35,7 

Gemengde bedrijven 42,6 39,3 62,7 
Tabel 5.5. Kinder- en vrouwenarbeid in de textiel naar verschillende branches, 1876. 
Bron: Gemeenteverslag 1876. 
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Vrouwenarbeid en goedkope arbeid 

Behalve kinderen werkten er in de Leidse textielfabrieken veel vrouwen, in overgrote 

meerderheid jonge, ongehuwde meiden, die nog minder verdienden dan een 

volwassen vrouw. Helaas zijn er geen gegevens over de ontwikkeling van de 

vrouwenarbeid in de Leidse textiel vóór 1864, waardoor evenmin iets gezegd kan 

worden over de ontwikkeling van de betekenis van goedkope, ongeschoolde 

arbeidskracht. Alleen van de katoenfabrieken is duidelijk hoezeer zij daarop in 1841 

steunden, maar deze namen indertijd een bijzondere positie in. Wel kan vastgesteld 

worden dat de katoenfabriek vijfendertig jaar later veel minder gebruik maakte van 

vrouwen [zie tabel 5.4].  

In de hele textiel bestond het personeel in 1864 voor ruim 40 procent uit 

vrouwen, wat betekent dat ruim 56 procent van de mensen die er werkten vrouwen 

en kinderen waren. Een duidelijke meerderheid van de textielarbeiders bestond dus 

uit goedkope arbeidskrachten. Twaalf jaar later was dat percentage enigszins gedaald, 

al vormden zij nog steeds de meerderheid [zie tabel 5.4].673 Opvallend is echter dat 

het aandeel van de vrouwen ten opzichte van 1864 een fractie gestegen was, terwijl 

het aandeel van kinderen gelijk bleef. Dat betekent dat zich onder de kinderen meer 

meisjes bevonden: meisjes vervingen jongens. 

In de katoen werkten in 1876 relatief meer vrouwen dan in de wolindustrie, 

maar dat kwam vooral door de wattenfabriek.674 De inzet van vrouwen was bij de 

LKM vergelijkbaar met die in de wolindustrie. In de wattenfabriek werkten vrijwel 

uitsluitend vrouwen, waarvan de meeste echter ouder waren dan zestien: 

kinderarbeid was hier veel minder belangrijk. Het totaal van de goedkope arbeid in de 

katoen was wat groter dan in de wolnijverheid. 

Binnen de wol waren de verschillen tussen de spinnerijen en de andere 

wolbedrijven bij de inzet van vrouwen nog veel groter dan bij de kinderarbeid. 

Gemiddeld was het aandeel van vrouwen onder het personeel in de spinnerijen meer 

dan twee en een half keer zo groot als bij de bedrijven waar geweven stoffen het 

eindproduct waren. De gemengde bedrijven zaten tussen deze twee in [zie tabel 5.5]. 

De verschillen binnen de ‘korte’ wol waren weliswaar wederom groot, maar geen 

enkele wollenstoffenfabriek had zo veel vrouwen in dienst, dat deze daarmee binnen 

de range van de spinnerijen kwam. Lakenfabrikant Krantz scoorde hier betrekkelijk 

hoog, doordat hier ook vrouwen aan de weefmachines stonden. Eén 

wollenstoffenfabriek had helemaal geen vrouwen in dienst, van welke leeftijd dan ook. 

Dat was Le Poole, dat op dat moment onder leiding stond van de jongere broer van 

Samuel Le Poole, Louis.  Dat compenseerde – vanuit een oogpunt van de inzet van 

goedkope arbeid – wel het voor een dergelijk bedrijf relatief grote aantal kinderen 

dat bij Le Poole werkte.  

Dat is een patroon dat bij meer bedrijven zichtbaar was: een groot aantal 

kinderen ging gepaard met relatief minder vrouwen, en omgekeerd. Eigenlijk was 

                                                             
673 Wel heeft een behoorlijk grote fabriek waar men veel vrouwen en kinderen kan verwachten, de 
sajetspinnerij van J. Parmentier, geen opgave gedaan (van wat dan ook). Dit bedrijf verstrekte overigens 
nooit vrijwillig dergelijke gegevens en ontbreekt derhalve ook in latere overzichten. Daardoor kan 
sprake zijn van een onderschatting. 
674 De cijfers voor de lampenpittenfabriek ontbreken, maar gezien latere gegevens werkten daar 
eveneens vooral (jonge) vrouwen. 
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alleen Zaalberg, dat in 1876 in beide gevallen laag scoorde, daarop een uitzondering; 

een verklaring is daarvoor niet te geven. Afgezien van Zaalberg waren de verschillen 

binnen de ‘korte’ wol bij het gebruik van goedkope arbeid daardoor minder groot 

dan bij de inzet van kinder- of vrouwenarbeid op zich. 

Per saldo was het verschil tussen de ‘lange’ en ‘korte’ wol groot. De 

spinnerijen en sajetfabrieken steunden voor bijna tweederde op goedkope 

arbeidskrachten, de deken- en laken- en andere wollenstoffenfabrieken gemiddeld 

voor ruim 35 procent [Zie tabel 5.5]. Bij de meer gemengde bedrijven gebruikte men 

uiteindelijk bijna evenveel goedkope arbeidskrachten als in de spinnerijen gebruikelijk 

was. Wellicht komt dit mede doordat de omvangrijke wolfabriek Van Wijk behalve 

over een spinnerij en een (deken)weverij ook over een breifabriek beschikte. 

Al met al blijkt bij de wolbedrijven het relatieve belang van het spinnen net 

zo belangrijk, of zelfs nog belangrijker, te zijn voor het gebruik van (jonge) vrouwen 

en meisjes, als bij de inzet van kinderen. Uiteindelijk vertaalde dat zich door naar een 

veel grotere vraag naar goedkope arbeidskrachten bij de spinnerijen. In die context 

lijken kinder- en vrouwenarbeid tot op zekere hoogte communicerende vaten. De 

moderniteit van een bedrijf speelde echter een vrij bescheiden rol. Voor zo ver 

daarover iets te zeggen is, valt vooral op dat in 1876 juist die bedrijven die kort 

daarvoor nieuwe fabrieken hadden ingericht, relatief veel goedkope arbeidskrachten 

gebruikten.675  

Het belang van de vrouwenarbeid in de Leidse spinnerijen betekent 

overigens ook dat een vraagteken moet worden geplaatst achter de algemene 

geldigheid van de stelling van De Groot dat de introductie van mechanische 

spinmachines betekende dat in Nederland het spinnen van garens mannenwerk 

werd.676 Hoe het een en ander precies verlopen is bij de introductie van de eerdere 

spinmachines, is niet te achterhalen. Toen alle spinnerijen met self actors werkten, was 

het werk daaraan in Leiden in ieder geval voornamelijk een zaak van (jonge) vrouwen 

en kinderen. 

5.2.2.3 Kinderarbeid in andere bedrijfstakken 

 

Zoveel bronnen als er over kinderarbeid in de textielnijverheid zijn, bestaan er niet 

voor de andere bedrijfstakken in de nijverheid. Eigenlijk is de beroepstelling van 

1849 de belangrijkste. Daaruit blijkt dat kinderarbeid in vrijwel alle bedrijfstakken 

voorkwam, maar nergens in zo’n omvang als in de textiel- en kledingnijverheid. 

Bovendien ging het buiten deze twee bedrijfstakken nauwelijks om kinderen jonger 

dan tien jaar. Alleen de relatief bescheiden tabaksindustrie steunde in hoge mate op 

kinderarbeid. 

Slechts voor enkele bedrijfstakken zijn voor latere jaren gegevens te 

vinden en dan nog sporadisch. Ontwikkelingen gerelateerd aan de industrialisatie of 

                                                             
675 Namelijk de sajetfabrieken Vervoort & Van Cranenburgh (overname deel complex Leidse Lakenfabriek 
vh. O.O van den Berg) en Clos & Leembruggen (overname fabrieken van S.A. Meerburg en J. van 
Heukelom), de dekenfabriek Scheltema (nieuwbouw achter bestaande fabriek) en het meer gemengde 
bedrijf Gebr. Van Wijk & Co (nieuw fabriekscomplex achter de Herengracht). 
676 De Groot, Fabricage van verschillen, 206, 459. 
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het ontbreken daarvan, zijn daardoor slechts in enkele gevallen te schetsen. Deze 

roepen een gevarieerd beeld op. 

 

Metaalnijverheid 

De metaalnijverheid was de bedrijfstak waar de eerste belangrijke industriële 

ontwikkeling plaats vond. Hoewel de jonge J. Houps op negenjarige leeftijd bij de 

Grofsmederij was gaan werken, zijn kinderen van die leeftijd in geen enkele andere 

bron terug te vinden. 

 Volgens de beroepstelling van 1849 bestond het personeel in de 

verschillende bedrijfstakken die samen de metaal genoemd kunnen worden, voor 

11,8 procent uit kinderen onder de zestien. Voor de overgrote meerderheid – 

bijna 90 procent – waren dat kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar. De 

Staatscommissie betrok 248 “ijzerfabriekarbeiders” bij haar onderzoek, oftewel 

alleen de arbeiders van de industriële ondernemingen, waarin nog niet de helft van 

alle mensen in de metaal werkzaam waren. Daarvan bleek nog geen 7 procent 

twaalf tot zestien jaar oud te zijn. Blijkbaar hoorde in de metaal kinderarbeid wel 

meer bij de ambachten – smeden, instrumentmakers etc. – dan bij de moderne 

industrie, hoewel ook in de ambachten de relatieve omvang van kinderarbeid 

beperkt was en in hoofdzaak kinderen vanaf twaalf jaar betrof. Waarschijnlijk heeft 

dit ook te maken met wat men produceerde en de aard van de werkzaamheden: 

een jonge assistent kan men zich in een kleine smederij of instrumentmakerij wel 

voorstellen, terwijl de stukken die de Grofsmederij en Schretlen produceerden veel 

te zwaar waren. Relatief blijft er dan minder werk over dat kinderen zouden 

kunnen doen. Of behalve kracht ook vakkennis een rol speelde, is een vraag die 

niet direct te beantwoorden valt. In de ambachten speelde in ieder geval het 

opleidingsaspect bij het werk een belangrijkere rol dan in de fabrieken.  

 

Voedings- en genotsmiddelen 

Binnen de voedings- en genotsmiddelenindustrie was in 1849 de overgrote 

meerderheid van de kinderen te vinden bij de tabaks- en sigarennijverheid, 

waar zij uitsluitend als kerver werkten. Zij vormden een groot deel van alle 

tabakswerkers, namelijk bijna een kwart. Dat percentage werd buiten de textiel 

verder nergens gehaald. Het is ook een van de twee bedrijfstakken waar buiten de 

textiel en kleding kinderen jonger dan tien jaar werden aangetroffen, al waren het 

er maar twee.677 

 De tabaksnijverheid was naast de textiel, de metaal en de breischolen, de 

enige Leidse bedrijfstak waar de Staatscommissie in 1864 enige aandacht aan 

besteedde, maar niet veel. Zij volstond met de opmerking dat “de jongste 

individuën, die in dit vak werkzaam zijn, niet in de fabriek te vinden [zijn], maar [zij] 

doen hun werk te huis bij hunne ouders, of onder het opzigt van den volwassen 

sigarenmaker in wiens dienst zij zijn.”678 Dit is op zich een bevreemdende 

opmerking, aangezien zich ondertussen toch de nodige werkplaatsen hadden 

                                                             
677 De andere was de houtbewerking, waar ook twee kinderen van die leeftijd werden aangetroffen. 
678 Staatscommissie, 751. 
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gevormd en de sigarenmakerij weliswaar in hoge mate, maar zeker niet uitsluitend 

thuis werd uitgeoefend. 

 In 1874 bleek dat jonge kinderen buiten de textiel vrijwel uitsluitend in de 

tabaksindustrie werden aangetroffen, en wel bij vier bedrijven, waaronder de grote 

onderneming van Wilhelmy Damsté. Daar werkten tien kinderen van negen tot 

twaalf jaar, zo’n twaalf procent van het personeel. Bij de andere drie werkten er bij 

elkaar nog eens zeventien. Van de meeste sigarenmakerijen ontbreken gegevens in 

de Staat van Fabrieken van 1876. Deze geeft, behalve over Wilhelmy Damsté, over 

nog twee andere sigarenmakerijen informatie. Het blijkt dat deze drie bedrijven 

gemiddeld voor bijna 32 procent hun personeel rekruteerden onder kinderen van 

twaalf tot zestien jaar, meer dan in de textiel en meer dan in 1849. Óf de 

kinderarbeid was toegenomen, óf een deel van de kinderen die vroeger hun werk 

thuis deden, werkte ondertussen in werkplaatsen. Overigens werkten er in deze 

drie fabrieken volgens deze Staat maar twee vrouwen, een jonger en een ouder dan 

zestien, beiden bij Wilhelmy Damsté. Van de “meisjes-sigarenfabriek” is in deze 

statistiek geen spoor te bekennen. 

 De sigarenmakerij was een bedrijfstak waar de industrialisatie slechts 

beperkt doorgedrongen was en waar thuisarbeid nog lang een rol van betekenis 

speelde. Hier ging dat gepaard met een relatief omvangrijke kinderarbeid, in ieder 

geval bij de grootste ondernemingen. Door de onbekende reikwijdte van de 

thuisarbeid ontbreekt een compleet beeld, maar waarschijnlijk werkten daar naar 

verhouding nog meer kinderen als hulp voor hun vader, misschien voltijds, 

misschien naast hun schoolbezoek. Volgens een hoofdonderwijzer werkten veel 

kinderen tussen de schooluren door, “meestal bij sigarenmakers.”679 

Naast de sigarennijverheid verdient de conservenindustrie aandacht. 

Hoewel personeelsgegevens over deze nieuwe bedrijven ontbreken, mag men 

veronderstellen dat er niet of nauwelijks kinderen in de fabrieken zelf werkten: 

later was dat in ieder geval niet het geval. Toch maakten deze juist op grote schaal 

gebruik van kinderen, zij het indirect, namelijk via de moeders die aan de fabriek 

groenten en bonen ophaalden om die thuis schoon te maken, c.q. te doppen. Uit 

later jaren is bekend dat kinderen – eigen kinderen of buurkinderen – daarbij 

werden ingezet en er is geen reden om te veronderstellen dat dit anno 1875 niet 

het geval was. In ieder geval beschreef ‘Literator Hein’ in 1880 in een ingezonden 

stuk in de krant hoe in een volksbuurt moeders met hun kroost volop erwten 

zaten te doppen. “Zelfs de handjes van zes- en zevenjarige kleinen zijn licht geschikt 

om doperwten te pellen.”680 Aangezien hierbij een paar honderd vrouwen 

betrokken waren, werden zo vele honderden, misschien wel meer dan duizend 

kinderen aan het werk gezet.681 

 De nieuwe en moderne conservenindustrie opende op deze manier 

nieuwe mogelijkheden voor de arbeidersgezinnen om hun inkomsten aan te vullen, 

mede via thuisarbeid door kinderen. Dit kon een alternatief zijn voor fabriekswerk, 

of andere baantjes voor kinderen. Dit soort werk kon door de kinderen zowel 

                                                             
679 Staatscommissie, 782. 
680 LD, 9 juli 1880. 
681 Exacte aantallen zijn in deze periode niet bekend. 
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voltijds worden verricht, als in combinatie met schoolbezoek. ‘Literator Hein’ 

vreesde in ieder geval het ergste, namelijk dat de school hierdoor in de knel zou 

komen. Hij noemde het ook een gevatte manier om zonder feitelijke overtreding 

het Kinderwetje te omzeilen. 

Buiten de sigaren- en conservenindustrie is van kinderarbeid in deze 

bedrijfstak geen spoor te ontdekken, afgezien van zeer kleine aantallen die nog in 

de beroepstelling van 1849 werden genoemd. De twee grotere bedrijven die er 

naast de sigaren- en conservenfabrieken waren – de Leidse Broodfabriek en de 

Leidse Zoutkeet – gaven in 1876 op uitsluitend met (jongens en) mannen te 

werken die ouder waren dan zestien jaar. 

 

Drukkerijen 

De grafische nijverheid was de derde bedrijfstak waar vanaf de jaren zestig de 

industrialisatie duidelijk voortschreed. De Staatscommissie besteedde er geen 

aandacht aan, maar uit andere bronnen wordt duidelijk dat hier wel degelijk sprake 

was van kinderarbeid. 

In 1849 vormden kinderen, wederom in grote meerderheid in de leeftijd 

van twaalf tot zestien jaar, iets meer dan negen procent van de mensen die in deze 

bedrijfstak werkten. Het ging hier vooral om boekbinders, knechtjes en 

letterzetters. In de drukkerijen zelf was het aandeel van de kinderen iets kleiner.682 

In 1876 was dit aanzienlijk toegenomen – hoewel dat in absolute aantallen 

gesproken wat overdreven klinkt: het ging nog steeds om een betrekkelijk kleine 

bedrijfstak. In de vijf drukkerijen/uitgeverijen die gegevens verstrekt hadden, bleek 

bijna een achtste van de arbeiders te bestaan uit jongens onder de zestien jaar 

(meisjes werkten er nog niet).683 De onderlinge verschillen waren echter groot. 

Twee bedrijven684 hadden helemaal geen kinderen in dienst. Beide hadden 

geen stoommachine en evenmin een snelpers. Stoomdrukker Noothoven van Goor 

had juist veel kinderen aan het werk, bijna een kwart van het personeel, Sijthoff 

ruim tien procent. Bij de vijfde drukker,685 die geen stoommachine, maar wel een 

snelpers had, was het ruim dertien procent. Ondanks de variatie onder deze drie 

moderne ondernemers, kan geconstateerd worden dat de verschillen tussen de 

bedrijven met en zonder kinderen de algemene tendens bevestigen, namelijk dat de 

kinderarbeid in de drukkerijen toenam met de modernisering van de bedrijven. 

 Tijdgenoten waren zich hiervan bewust. In een artikelenreeks in 1863 over 

onderwijs, nijverheid en de arbeidersklasse, constateerde het Leidsch Dagblad 

(Montagne) dat men niet alleen in de wolindustrie ondertussen door de 

mechanisatie voor veel werkzaamheden genoeg had aan “de hulp der kinderen, 

jongens of meiden,” maar ook bij de boekdrukkerijen.686 

 

 

                                                             
682 Nl. 8,4 procent. 
683 De stad telde meer dan vijftien boek- en steendrukkerijen, Bouwman e.a.. Stad van boeken, 299. Het 
aandeel van de kinderarbeid in de vijf bedrijven was 12,3 procent. 
684 Te weten Drabbe en De Breuk Smits. 
685 Te weten Trap. 
686 LD, 25 februari 1863. 
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Kleding en gebreide goederen 

Een laatste bedrijfstak waarover iets gezegd moet worden, is de kleding en 

reiniging, en dan met name de productie van kleding en gebreide goederen. Zoals 

gezegd overlapt de productie van breigoederen voor een belangrijk deel de 

eigenlijke textielnijverheid, aangezien meerdere wolbedrijven zich ook daarmee 

bezighielden. De ontwikkeling van de kinder- (en vrouwen)arbeid onder deze 

breisters zit eigenlijk voor een belangrijk deel al ingebakken in die van de 

textielindustrie. Van meer gespecialiseerde bedrijven ontbreken gegevens. Een 

extra probleem is dat de breisters met naaisters, wasvrouwen en werksters bij de 

beroepstelling van 1849 op een grote hoop werden gegooid. Hoeveel naaisters of 

breisters er waren, is derhalve simpelweg niet bekend. Naast deze groep vrouwen 

noemt de telling alleen nog een mannelijke beroepsgroep van “kleedermakers.”687 

Van deze groep kan aangenomen worden dat zij of compleet zelfstandig werkten, of 

opdrachten kregen via de afdeling Arbeid van de LMW. 

 De bonte verzamelgroep van vrouwen in de kleding en reiniging bestond in 

1849 voor 15,5 procent uit meisjes jonger dan zestien, waarvan enige tientallen 

jonger dan twaalf.688 Dat zijn (relatief) fikse aantallen, boven het gemiddelde in de 

hele nijverheid, maar beduidend minder dan in de textiel. Bij de kleermakers ging 

het in 10,8 procent van de gevallen om kinderen onder de zestien, doorgaans 

ouder dan de naaisters en breisters. 

 In deze context zijn al de brei- en naaischolen genoemd. Wat de meiden 

daar deden, kan eveneens als kinderarbeid worden beschouwd, in ieder geval 

formeel. Hun producten werden immers verkocht, al was het maar om de kosten 

van de school te dekken. Duidelijk is dat veel tijdgenoten de breischolen als 

kinderarbeid zagen, zoals blijkt uit het rapport van de Staatscommissie. 

Commissielid Jan van Heukelom (5) was op dit gebied goed geïnformeerd. In 1865 

had hij als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie een onderzoek uitgevoerd naar 

deze scholen, waarheen, stelde men, “de kinderen gelokt worden, om geldelijk voor-

deel te behalen uit hunner arbeid, terwijl ze onttrokken worden aan de wezenlijke 

scholen […]."689 De Schoolcommissie ondernam verder geen actie, omdat de wet op 

het lager onderwijs niet van toepassing was op deze inrichtingen.690 De 

Staatscommissie concludeerde dat er sprake was van breien voor een gering loon en 

de belemmering van de schoolgang.691 Een onderwijzer sprak over meisjes die met 

negen jaar naar de breischool werden gezonden om “in de tusschenuren en ’s 

avonds aldaar voor loon te breijen.”692 Een andere onderwijzer liet echter een 

tegengeluid horen: “De meeste meisjes gaan op het breijen om dat te leeren; ik 

geloof dat het breijen voor loon weinig voorkomt.”693 

                                                             
687 Om exact te zijn: de groep naaisters, breisters, wasvrouwen etc. telde twee mannen, en de groep 
kleermakers drie vrouwen. 
688 Namelijk 27 jonger dan tien en 53 van tien en elf jaar 
689. ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, notulen, 7 maart 1865. 
690. ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, notulen, 19 juni 1865. Het archief bevat verder geen verslag 
van de bevindingen van Van Heukelom. 
691 Staatscommissie, 779. 
692 Staatscommissie, 782. 
693 Ibidem. 
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 Het negatieve beeld klopt in ieder geval niet met wat volgens de bronnen 

de praktijk was op de naai- en breischool van ’t Nut, de enige waarvan een archief 

bewaard is gebleven. Inderdaad, de producten werden verkocht, maar van loon was 

geen sprake. Men waakte ook over de mogelijkheid dat de kinderen naar school 

konden gaan: toen enige hoofdonderwijzers klaagden dat elf jaar als 

minimumleeftijd te jong was, verhoogde men deze in 1863 prompt tot twaalf jaar.694 

Uit de leerlingenregistratie blijkt dat de school zich keurig aan deze 

minimumleeftijden hield.695 Maar ’t Nut – waarvan Van Heukelom zelf bestuurslid 

was – had dan ook wat betreft het onderwijs een naam hoog te houden.  

Over de andere breischolen is vrijwel niets bekend, behalve de namen van 

enige dames uit gegoede kringen die onder de Leidse burgers geld probeerden in te 

zamelen voor hun nobele streven de arbeidersmeisjes iets mee te geven. Op zich 

doet dat niet vermoeden dat het om verkapte werkplaatsen zou gaan. Wellicht dat 

men onbedoeld in het vaarwater zat van de echte scholen, of er waren nog andere 

breischolen die wel op commerciële leest waren geschoeid, maar waarvan het 

bestaan vooralsnog niet gedocumenteerd is. Waarschijnlijk moeten we de vijf 

bekende breischolen zien als plekken waar jonge meiden na hun lagere school de 

nodige vaardigheden leerden, voordat zij echt geld gingen verdienen als breister, 

naaister of zelfs als dienstmeisje. Dat zou betekenen dat zij pas vanaf een jaar of 

veertien de echte arbeidsmarkt op gingen. 

 Hoe het ook zij, de productie van kleding en gebreide goederen was een 

diffuse, moeilijk te ontrafelen bedrijfstak met veel verschillende vormen, maar 

allemaal gebaseerd op handarbeid. Daarbinnen was kinderarbeid weliswaar duidelijk 

aanwezig, maar ze nam niet zulke extreme vormen aan als in de textiel- of 

sigarennijverheid. De vraag is hier vooral wat de gevolgen waren van de introductie 

van naai- en breimachines, een ontwikkeling die rond 1870 nog maar net was 

begonnen (de naaimachine) of nog voor de deur stond (de breimachine). 

 

5.2.3 CONCLUSIES OVER KINDERARBEID EN INDUSTRIALISATIE TOT 1876 

 

Er kan een aantal conclusies getrokken worden over de ontwikkeling van de 

kinderarbeid in de Leidse nijverheid, ook in relatie tot de eerder beschreven 

industrialisatie. In het algemeen kan men vaststellen, dat kinderarbeid geen 

verschijnsel was dat in de eerste plaats hoorde bij de oude ambachten of bij niet-

gemechaniseerde bedrijven. Evenmin verdween de kinderarbeid – ook niet waar het 

de inzet van (zeer)jonge kinderen betreft – met of zelfs door de industrialisatie. 

Weliswaar ontbreekt een compleet beeld van ‘de ambachten’ – vooral waar het om 

thuisarbeid gaat – maar in de ambachtelijke werkplaatsen was kinderarbeid 

weliswaar aanwezig, maar beperkter van omvang dan in de grootschalige industrie. 

Ook lijkt hier minder gebruik te zijn gemaakt van zeer jonge kinderen. Alleen de 

tabaksnijverheid was daarop een uitzondering: de geregistreerde kinderarbeid was 

in 1849 al vergelijkbaar met die in de textiel, terwijl daarnaast juist onder de 

                                                             
694 ELO, Archief Nut, inv.nr. 36, notulen directie 1848-1871, 16 november 1863. 
695 ELO, Archief Nut, inv.nr. 38, Leerlingen brei- en herhalingsschool. 
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sigarenmakers de thuisarbeid van grote betekenis was. Met uitzondering van deze 

sigarenmakerijen en van de metaalnijverheid kwam kinderarbeid in de moderne 

fabrieken echter op grotere schaal voor dan in ambachtelijke bedrijven.  Dat kon ook 

via nieuwe vormen van thuisarbeid, waarbij deze complementair was aan de 

fabrieksarbeid, zoals in de conservenindustrie. In verschillende bedrijfstakken – met 

name de textiel- en grafische nijverheid – groeide echter juist de inzet van kinderen in 

de fabrieken en werkplaatsen zelf met het voortschrijden van de industrialisatie. 

In de belangrijkste bedrijfstak in Leiden, de textiel, was geen sprake van een 

afname van kinderarbeid door de industrialisatie, integendeel. Dat gebeurde alleen bij 

het verdwijnen van de manufactuurachtige productie in de katoenindustrie, die wat 

dat betreft een uitzonderlijke, door externe verlokkingen veroorzaakte plaats innam. 

In de wolindustrie volgde tot ongeveer 1860 de inzet van jonge kinderen de 

industrialisatie op de voet. De kinderarbeid steeg langzaam maar zeker toen een 

groeiende groep fabrikanten hun bedrijven voorzag van stoomfabrieken met spin- en 

voorspinmachines en de toename versnelde nadat deze eerste fase min of meer 

afgerond was en nieuwe machines hun weg bleven vinden naar de textielfabrieken. 

Het ging daarbij met name om de jongste leeftijdsgroepen, kinderen onder de twaalf 

en zelfs onder de tien jaar. Het was voor arbeiderskinderen in de jaren veertig en 

vijftig volstrekt normaal om voor het twaalfde jaar, zelfs voor het tiende jaar in een 

textielfabriek aan het werk te gaan. De omvang en het karakter die deze vorm van 

kinderarbeid -  wel omschreven als een van “de ergste vormen van kinderarbeid” – in 

die jaren in Leiden bereikte, doet weinig onder voor de kinderarbeid zoals die in 

Engeland bestond aan het begin van de negentiende eeuw. 

Kinderen, zeker ook jonge kinderen, waren eenvoudigweg goed bruikbaar in 

de moderne industriële textielbedrijven. Door de mechanisatie werden voor een 

groot deel van het productieproces minder vaardigheden en minder vakkennis 

gevraagd dan voorheen. Dat gold met name voor de (voor)spinmachines, waaraan de 

meerderheid van de kinderen werkte, maar dezelfde ontwikkeling is zichtbaar bij de 

weefmachines, al werden daar geen (of nauwelijks) kinderen ingezet. Door de 

stoomkracht was er daarnaast minder kracht nodig. Er is geen enkele aanwijzing dat 

in de loop der tijd hogere eisen aan het personeel werden gesteld: de 

leeftijdssamenstelling was in de jaren vijftig dan ook opmerkelijk stabiel.  

Een belangrijk voordeel voor de fabrikanten was dat kinderen veel minder 

verdienden dan jongeren en zeker dan volwassenen. Dit was in Leiden des te meer 

van belang, daar de (volwassen) lonen in Leiden veel hoger waren dan in Brabant of 

Twente. Verhoging van de productiviteit door mechanisatie en rationalisatie was één 

manier om de relatieve loonkosten te drukken, maar dat was niet voldoende in een 

arbeidsintensieve industrie zoals de textiel. Het belang van goedkope arbeidskrachten 

is eveneens terug te zien in de inzet van veel (jonge) vrouwen. Meer dan de helft van 

de werknemers in de textiel bestond uit dergelijke goedkope arbeidskrachten, en dat 

was aan het eind van deze periode, direct na de invoering van het Kinderwetje maar 

weinig minder dan vijftien jaar eerder. 

Dat de omvang van de arbeid van de jongste kinderen in de periode 1861-

1864 in de textiel abrupt afnam, was in de eerste plaats een reactie op de publieke 

discussie over kinderarbeid waarbij de Leidse toestanden in een fel licht werden 

gezet. Er is geen enkele indicatie voor een trend dat door een voortschrijdende 
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modernisering de vraag naar jonge kinderen verminderde. Eerder is het zo dat de 

fabrikanten de verschillende onderzoeken probeerden te beïnvloeden, die in die tijd 

werden uitgevoerd.  

Deze terugtrekking had wel blijvende gevolgen, vooral voor kinderen onder 

de tien jaar. De arbeid van tien- en elfjarigen daalde eveneens vergeleken met de 

jaren vóór 1861, maar was in 1874 nog steeds een factor van betekenis en 

omvangrijker dan ze in 1864 tijdelijk was geweest. Het Kinderwetje was blijkbaar 

toch nodig om daaraan een eind te maken. 

Opvallend is ook de betrekkelijke stabiliteit van de totale omvang van de 

kinderarbeid, tot zestien jaar in de textiel vanaf de jaren vijftig. Deze was in 1876 

even groot als in 1864 en toen was ze maar iets kleiner dan eind jaren vijftig. Wel 

verschoof de verhouding tussen jongens en meisjes: de laatsten vormden nu een 

meerderheid, vooral in de spinnerijen. De inzet van kinderen in de katoennijverheid 

kwam na de her-industrialisering van het belangrijkste bedrijf uit op praktisch 

hetzelfde niveau als in de wol, zij het dat deze geavanceerde onderneming aan de 

vooravond van de invoering van het Kinderwetje relatief veel jonge kinderen 

gebruikte. Kortom, de vraag naar goedkope, ongeschoolde arbeid, waaronder die van 

(jonge) kinderen, was in de in Leiden nog resterende, moderne textielbedrijven 

gewoon blijven bestaan. 

De ontwikkeling van de kinderarbeid in de andere industrieën is een stuk 

meer divers dan in de textiel. Het effect van industrialisatie was binnen de 

verschillende bedrijfstakken waar daar sprake van was, steeds anders. De 

metaalnijverheid is eigenlijk de belangrijkste industrie waar de kinderarbeid binnen 

de fabrieken minder omvangrijk was dan in de ambachtelijke werkplaatsen. Bij de 

drukkerijen nam met de ontwikkeling naar moderne industrie de kinderarbeid toe, 

zij het dat deze nog niet een omvang bereikte die vergelijkbaar was met die in de 

textielnijverheid. De nieuwe conservenfabrieken creëerden juist weer thuisarbeid 

waarbij grote aantallen kinderen betrokken waren. Relatief de meeste kinderarbeid 

kwam voor bij de sigarenmakerijen, waar de industrialisatie in een lager tempo 

voortschreed, maar de ontwikkeling daarvan is niet helemaal goed in te schatten 

vanwege de thuisarbeid. 

Er is in de nijverheid geen wetmatigheid te ontdekken waarin 

modernisering leidt tot een af- of toename van kinderarbeid, zeker niet van 

fabrieksarbeid door kinderen. Wat er gebeurde was sterk afhankelijk van het 

karakter en de zwaarte van de werkzaamheden, de mogelijkheden bepaalde 

werkzaamheden te mechaniseren en – mogen we aannemen – de rendabiliteit van 

investeringen. 

 De heersende opvattingen over kinderen en arbeid stonden zeker tot in de 

jaren veertig de inzet van jonge kinderen niet in de weg, integendeel. In het verlengde 

van de opvattingen die aan het eind van de achttiende eeuw geformuleerd werden, 

moesten ook kinderen aan het werk gezet worden. Niet onderschat moet worden 

dat daarbij druk werd gezet op de (bedeelde) ouders om hun kinderen naar de 

fabriek te sturen, waarbij zelfs rechtstreekse dwang niet geschuwd werd. De laagste 

klassen en de paupers in het gareel krijgen, zodat zij zich als gewillige arbeiders naar 

de wensen van de fabrikanten schikten, was sowieso iets wat de burgerij in het 

algemeen en de fabrikanten in het bijzonder belangrijk vonden. Deze wens tot 
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disciplinering strekte zich uit tot de arbeiderskinderen, die mede daardoor 

fabriekskinderen werden.  

 

5.3 ONDERNEMERS EN DE DISCUSSIE OVER KINDERARBEID 

 

In de traditionele geschiedschrijving over de kinderarbeid in Nederland wordt 

relatief veel aandacht besteed aan de inbreng van de Leidse fabrikanten in de 

discussie over wetgeving op dit gebied. Dat geldt voor de tegenstanders van 

wetgeving en in nog sterkere mate voor de voorstanders daarvan. 

Bij de Leidse tegenstand komt vooral de inbreng van de Leidse afdeling van 

de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerknijverheid (VFHN) uit 1855 aan de 

orde en in mindere mate de brochure/artikelenreeks Philanthropie en Nijverheid die 

A.H. Eigeman schreef als voorzitter van de Vereeniging van en voor Nederlandsche 

Industriëelen (1863/1874). Ook de negatieve reactie van de Leidse Kamer van 

Koophandel en Fabrieken op het wetsvoorstel van Van Houten in 1874 wordt 

regelmatig genoemd. Het – vooral door Brugmans en Vleggeert – vrij negatief 

beschreven advies van de door Thorbecke ingestelde Staatscommissie, dat in 1869 

verscheen, wordt meestal niet in dit rijtje vermeld, maar past daar wel in. Met de 

fabrikant Jan van Heukelom (5) en de secretaris van de Kamer van Koophandel 

W.C.D. Olivier was de inbreng vanuit de Leidse nijverheidswereld daarin groot.696  

De opvattingen van de VFHN uit 1855 worden door Brugmans afgedaan 

als “Een typisch staaltje van de beschouwingswijze in sommige 

ondernemerskringen” waaruit blijkt “[…] dat het humanere inzicht nog geenszins 

algemeen was doorgedrongen in patroonskringen.”697 De latere weerstand wordt – 

met buiten beschouwing laten van de Staatscommissie – doorgaans gekenmerkt als 

een soort achterhoedegevecht van ondernemers tot wie nog niet doorgedrongen 

was dat “zijzelf en de hele moderne nijverheid meer gebaat waren bij geschoolde, 

ontwikkelde en gezonde arbeiders.”698 

Tegelijkertijd wordt, wanneer het gaat om de ontwikkeling van dit besef, 

evenzeer een belangrijke rol toegekend aan Leidse fabrikanten. Er wordt dan om te 

beginnen gewezen op het initiatief van de Hervormde Diaconie in 1859/1860, 

waarvoor men zich van de medewerking van de Leidse fabrikanten verzekerd zou 

hebben699 en op het advies van de geheel uit Leidenaren bestaande commissie van 

de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid (NMN) in 1860. 

Dan is er het optreden van Samuel Le Poole jr. met onder meer zijn artikelen in De 

Economist. Le Poole had volgens Brugmans als textielondernemer de “onbetwiste 

leiding” bij het  toenemend verzet uit fabrikantenkring tegen kinderarbeid in 

Nederland en hij wordt door hem getypeerd als “de voorloper […] van de sociaal 

voelende fabrikant, zoals die omstreeks 1870 in Nederlands economisch leven zijn 

                                                             
696 Brugmans, De arbeidende klasse, 236-238, Vleggeert, Kinderarbeid, 88-97. Een nuchterder 
benadering toont Schenkeveld, Het kinderwetje, 58-65. 
697 Brugmans, De arbeidende klasse, 231. 
698 Schenkeveld, Het kinderwetje, 44. 
699 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 6, ook aangehaald in Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief’, 115. 
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intrede doet.”700 In dit andere beeld past ook het zogenaamde Leids Adres van 17 

maart 1863, waarin dertig Leidse fabrikanten opriepen tot wetgeving op dit 

gebied.701 Le Poole wordt doorgaans als de auctor intellectualis van dit initiatief 

gezien.702 Het Leids Adres wordt beschouwd als een van de belangrijke initiatieven 

die, na het optreden van Cremer in Diligentia, Thorbecke tot handelen dwongen en 

is beschreven als een voorbeeld van hoe ondernemers anders tegen kinderarbeid 

én tegen arbeidswetgeving aan gingen kijken. 

De vraag is in hoeverre dit beeld en de geschetste ontwikkeling kloppen 

en wat de motieven en achtergronden van de verschillende fabrikanten waren om 

hun respectievelijke standpunten in te nemen. En passant zal duidelijk worden of de 

fabrikanten die voor wettelijke beperking van kinderarbeid pleitten, daar ook 

consequenties uit trokken binnen hun eigen bedrijf. Om vooruit te lopen op de 

conclusies: het beeld is heel wat gecompliceerder dan dat van een voortschrijdend 

inzicht in de behoeften van de moderne industrie. 

 

5.3.1 VOORSTANDERS VAN WETTELIJKE BEPERKING 

 

Ten aanzien van de Leidse initiatieven voor wettelijke beperking van kinderarbeid, 

moet een aantal misverstanden rechtgezet worden, dan wel nuanceringen worden 

aangebracht. Dat geldt om te beginnen Samuel Le Poole jr. Maar ook het beeld van 

de andere initiatieven voor wetgeving, zoals het optreden van de ‘Leidse commissie’ 

van de NMN en het Leids Adres behoeft bijstelling.  

 

Mr. Samuel Le Poole jr. 

Samuel Le Poole (1834-1891) wordt steevast aangeduid als een vooraanstaand 

textielondernemer of industrieel. Dat beeld is om meerdere redenen niet correct. 

Vooraanstaand werd Samuel Le Poole in de loop der tijd zeker, maar in 1859 kwam 

hij nog maar net kijken. Hij was toen 25 jaar oud en twee jaar eerder afgestudeerd 

– op kinderarbeid overigens. Hij was kort tevoren teruggekeerd van een verblijf in 

Engeland, waar hij zich bij enkele textielfabrieken had voorbereid op zijn toekomst, 

maar waar hij vooral op sociaal en godsdienstig gebied de nodige inspiratie had 

opgedaan.703 Hij was echter zelf geen fabrikant, zeker niet praktiserend, en zou dat 

eigenlijk ook nooit worden. De leiding van het familiebedrijf was indertijd nog stevig 

in handen van zijn vader, S.J. Le Poole. Samuel volgde hem na zijn dood in 1866 

weliswaar op in de zaak, maar dat was slechts tijdelijk en alleen omdat zijn broer 

                                                             
700 Brugmans, De arbeidende klasse, 207. 
701 Brugmans, Vleggeert en Molenaar vergissen zich wanneer zij het over 32 fabrikanten hebben. Jan 
Zuurdeeg & Zoon en P.J. Zuurdeeg was één ondertekening en is ten onrechte dubbel geteld. De firma P. 
& J. van Poot bestond op dat moment alleen in naam: het bedrijf was al in 1832 opgekocht door 
Leembruggen. De firma werd formeel in stand gehouden, zoals Clos & Leembruggen dat trouwens ook 
bij latere overnames vaak zou doen. Het leverde de Leembruggens een extra stem in de Halle en bij de 
Kamer van Koophandel op. 
702 Zie Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief’, 123. 
703 Over Sam. Le Poole jr.: de niet uitgegeven doctoraalscriptie (EUR, Economische wetenschappen) van 
W. Bleijie, mr. S. Le Poole, een sociaal voelend fabrikant (1974) (ELO LB 7000-2 foliodeel), Moerman, ‘De 
familie Le Poole’, en Amptmeijer, ‘Donner vs Le Poole.’ 
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Louis nog minderjarig was. Toen deze in 1870 

klaar was met zijn opleiding in Engeland, liet 

Samuel de fabriek verder aan hem over. 

Weliswaar was de jonge Samuel als ‘fabrikant’ 

lid van de Leidse afdeling van de VFHN, hij was 

in de eerste plaats advocaat,704 daarnaast 

politicus, en hij besteedde vooral veel tijd aan 

talloze sociale, kerkelijke en andere 

maatschappelijke initiatieven. Bestuurslid van 

de Kamer van Koophandel – een functie die bij 

de familie Le Poole ongeveer van vader op 

zoon overging – werd hij echter nooit. De 

(textiel)nijverheid was hem zeker niet vreemd, 

maar hem als een ondernemer of industrieel 

kwalificeren, is op z’n zachtst gezegd 

overtrokken. 

Vleggeert heeft daarnaast een ander 

hardnekkig misverstand over Le Poole doen 

ontstaan door hem een vooruitstrevende 

liberaal te noemen.705 Een liberaal was Le Poole 

al helemaal niet. Zoals eerder naar voren kwam was hij een vooraanstaand 

vertegenwoordiger van de antirevolutionaire beweging – behalve als 

gemeenteraadslid (1867-1886) ook in de Provinciale Staten (1882-1891) – en 

daarbinnen vooral een exponent van de meer aristocratische stroming.706 Het idee 

van “een werkzaam en welwillend beschermheerschap” dat hij in zijn artikelen in 

De Economist (en de Leydse Courant) bepleitte, had derhalve een sterk godsdienstige, 

patriarchale en zelfs conservatieve connotatie. 

Liberale opvattingen over economie en overheid waren Le Poole zeker 

niet vreemd, maar dat was onder antirevolutionairen gebruikelijk. Bij zijn afstuderen 

– bij de liberale econoom Vissering – huldigde hij dan ook nog het standpunt dat de 

wetgever zich niet met de industrie diende te bemoeien. Hij hield wel al een 

pleidooi kinderen niet te veel te laten werken, geen kinderen onder de elf jaar (!) 

aan te nemen en ze de ruimte te geven om twee uur per dag naar school te gaan.707 

Zijn verblijf in Engeland deed hem inzien dat wetgeving helemaal niet zo slecht 

hoefde uit te pakken voor de industrie en hij was bijzonder gecharmeerd van het 

Engelse halftime-stelsel, waarin kinderen zes uur naar de fabriek mochten en drie 

uur naar school. Dat is dan ook wat hij steeds vol verve zou bepleiten. Van een 

totale afschaffing van alle kinderarbeid tot twaalf of dertien jaar was bij hem geen 

sprake: het ging hem om de bestrijding van een overmatig gebruik van de kinderen. 

Wanneer men kinderen korter zou laten werken en meer zou laten leren, zouden 

                                                             
704 De liberale Delftsche Courant – een Sijthoff-uitgave – noemde hem in 1882 een onbekende advocaat 
uit Leiden, Amptmeijer, ‘Donner vs Le Poole’, 111. 
705 Vleggeert, Kinderarbeid, 63. 
706 Zie 3.2.2. 
707 Stellingen Le Poole in Bleijie, mr. S. Le Poole, 43. 
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de fabrikanten “betere, meer gehoorzame en minder onzedelijke arbeiders op 

hunne fabrieken […] bekomen.”708 

In zijn eerste publicaties was hij evenmin voor (arbeids)wetgeving. Hij 

bepleitte eigenlijk voortdurend dat de fabrikanten zichzelf zouden beperken, vanuit 

een “welbegrepen eigenbelang.” Hij sloot “legale dwang” alleen niet uit “wanneer 

overreeding te kort schiet” en legde uit dat wetgeving “binnen zekere grenzen 

beperkt, geen nadeeligen invloed kan uitoefenen op de inwendige huishouding der 

fabrieken en werkplaatsen.”709 Pas in 1864 kwam hij tot de slotsom dat van een 

vrijwillig systeem niets te verwachten viel.710 Deze terughoudendheid tegenover 

wetgeving betekende wel dat hij ook serieus genomen werd door Leidenaren die 

zich nadrukkelijk tegen arbeidswetgeving keerden, zoals Montagne.711 

Le Poole wees twee oorzaken van de (overmatige) kinderarbeid aan, of zo 

men wil: twee obstakels bij de oplossing van het probleem. Om te beginnen waren 

dat de ouders die de kinderen uit noodzaak of uit “onmenschelijkheid” uit werken 

stuurden. Daarbij kwam dan het gebrek aan inzicht bij de fabrikanten, dat zij erbij 

zouden winnen wanneer zij de inzet van kinderen zouden matigen.712 In zijn 

artikelen zette hij zich er primair voor in dat besef van “welbegrepen eigenbelang” 

aan de fabrikanten duidelijk te maken. 

 

Le Poole over industrie en samenleving 

De vraag is natuurlijk wat dit welbegrepen eigenbelang inhield. De nadelen van 

(onbeperkte) kinderarbeid waren naar zijn mening enerzijds de lichamelijke 

uitputting, anderzijds de zedelijke en verstandelijke achteruitgang713 – waarbij 

zedelijk niet seksueel begrepen moet worden, maar als een geheel van sociale en 

morele waarden, zoals spaarzaamheid, eerlijkheid, huiselijkheid, vlijt en 

deugdzaamheid.714 Het ging hem om “trouw en eerlijkheid, zedelijkheid en goed 

gedrag” als “onmischbare vereischten voor een goed werkman.” Daarom moesten de 

kinderen naar school.715 Door overmatig werken verzwakten arbeiders, ontstond 

traagheid en lusteloosheid en werden ze onverschillig met betrekking tot de belangen 

van de patroon.716 Minder ‘domme’ arbeiders hadden ook een betere verhouding met 

hun bazen en zouden daardoor niet zo snel gaan staken.717  

Dit waren vrij algemene eigenschappen, die net zo goed voor de ouderwetse 

als voor de moderne industrie golden. Alleen was er door stoomkracht (en gaslicht) 

eerder sprake van overmatig lange werkdagen, een relatie die Le Poole zelf niet 

uitdrukkelijk legde. Over die lange werkdagen zelf sprak hij zich wel helder uit, 

                                                             
708 LYC, 21 oktober 1859, de Leidse publicatie van ‘Iets over het arbeiden van kinderen in fabrieken.’ 
709 Resp. S. Le Poole, ‘Iets over het arbeiden van kinderen in de fabrieken’, De Economist 1859, 156 (ook 
LYC, 21 oktober 1859) en S. Le Poole, ‘Pogingen voor een goede zaak’, De Economist 1860, 242. 
710 S. Le Poole, ‘Een krachtig bewijs’, De Economist 1864, 453. 
711 Zie bijv. LD, 18 mei 1860. 
712 LYC, 21 oktober 1859. 
713 Le Poole, ‘Iets over het arbeiden’, 152-154. 
714 Vlg. S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat (Nijmegen 1983), 203, 216. Seksualiteit 
maakt wel deel van uit van dit complex. Zie ook hoofdstuk 7. 
715 Le Poole, ‘Pogingen’, 248. 
716 Le Poole, ‘Pogingen’, 247. 
717 Le Poole, ‘Een krachtig bewijs’, 451. 
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namelijk dat het een misvatting was dat meer werkuren meer werk op zouden 

leveren: “dat zou waar zijn, indien menschen ook machines waren, maar zij zijn nu 

eenmaal menschen.”718 Alleen in deze context, namelijk de wenselijkheid de 

werkuren te beperken, had Le Poole het er over dat een sociale benadering leidde 

tot technische verbeteringen en een hogere productiviteit. 

Le Poole zette inderdaad allerlei uitgangspunten op papier die later door 

bekende sociale fabrikanten als Van Marken en Stork gehanteerd zouden worden. 

Zijn referentiekader lag daarbij echter net zo goed in oude, patriarchale patronen en 

zijn ideeën waren grotendeels net zo geldig voor de ambachtelijke productie, als dat 

zij ingegeven waren door nieuwe behoeften die voortsproten uit de moderne 

industrie. Dat hij getroffen was door de ellende die hij om zich heen zag, blijkt 

duidelijk uit zijn geschriften en uit zijn activiteiten op andere fronten. Het ging hem er 

echter net zo goed om arbeiders te vormen, die precies konden en wilden doen wat 

hun baas hen vertelde. Of de moderne industrie meer of minder behoefte had aan de 

arbeid van kinderen, of dat deze jonge kinderen misschien best gemist zouden kunnen 

worden, kwam daarbij eigenlijk niet of nauwelijks ter sprake. Evenmin moesten de 

kinderen naar school omdat de nieuwe nijverheid om andere, nieuwe vaardigheden 

vroeg, bijvoorbeeld om machines te kunnen bedienen. Voor Le Poole was het 

grootste probleem van de kinderarbeid – althans: in het licht van het welbegrepen 

eigenbelang – dat wanneer men nu kinderen overmatig liet werken en te weinig naar 

school liet gaan, men later, als ze volwassen waren, met lusteloze, onverschillige en 

domme arbeiders kwam te zitten. Dat kinderen überhaupt werkten, was het 

probleem niet. 

De achtergrond van Le Poole’s optreden lag niet alleen in de belangen van 

de nijverheid. Meer onderwijs maakte van de arbeiders ook betere burgers, ofwel 

“goede menschen.”719 Weliswaar zou beperking van kinderarbeid voordelig zijn voor 

de fabrikanten, het ging eigenlijk om een maatschappelijk probleem, namelijk dat van 

de ontwikkeling en beschaving van de jeugdige fabrieksarbeiders. Hij richtte zich dan 

ook tevens tot het grote publiek, dat klaagde over de onzedelijkheid. Minder werk en 

meer onderwijs was een middel om daaraan wat te doen. 

 

Herman Zaalberg, de diaconie en de NMN 

Samuel Le Poole mag de meeste bekendheid hebben verworven als pleitbezorger van 

hervormingen ten aanzien van kinderarbeid, in eerste instantie was het Herman 

Zaalberg die in Leiden het voortouw nam. Het is niet voor niets dat De Vries Robbé 

hem in 1860 in zijn rapport voordroeg als de inspecteur die zou moeten toezien op 

een eventuele wettelijke regeling van kinderarbeid.720 Het was Herman Zaalberg die 

in januari 1859 kinderarbeid op de agenda liet zetten van de landelijke Algemene 

Ledenvergadering van de NMN, wat uiteindelijk leidde tot het bekende advies van de 

‘Leidse commissie.’721 Hij was het ook die oktober 1859, drie dagen nadat Le Poole 

zijn artikel uit De Economist in de Leydse Courant had geplaatst, als scriba (secretaris) 

                                                             
718 LYC, 21 oktober 1859. 
719 LYC, 21 oktober 1859. 
720 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 36. 
721 ELO, NMN, inv.nr. 65, notulen 1859, 22 januari. 
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van de Nederlands Hervormde Diaconie voorstelde middelen te beramen tegen de 

kinderarbeid, wat uitmondde in het onderzoek door de gezamenlijke 

armenbesturen.722 

Herman Zaalberg (1812-1884) kwam net als Samuel Le Poole uit een 

fabrikantenfamilie. Tot 1854 was hij medefirmant geweest van de dekenfabriek 

Zaalberg, maar het was tot een breuk gekomen tussen hem en zijn oudere broer Jan 

Cornelis. Volgens de bedrijfshistoricus kwam dat doordat Herman vooruitstrevender 

was, te liberaal en “meer geavanceerde opvattingen” had tegenover de arbeiders.723 

Daarna werd hij handelaar (commissionair) in wollen stoffen. Hij was al vanaf 1850 

diaken bij de hervormde gemeente en ontplooide als zodanig de nodige initiatieven. 

Inderdaad zeer vooruitstrevend was in 1858 zijn voorstel om een complex 

arbeiderswoningen te bouwen. Deze werden in 1862 opgeleverd, een vroeg 

voorbeeld van sociale woningbouw.724 

Over de twee initiatieven waartoe hij het initiatief nam, bestaan eveneens 

enige misvattingen en misverstanden. Om – in omgekeerde volgorde – te beginnen 

met het onderzoek van de armbesturen naar kinderarbeid: er is geen sprake van dat 

het initiatief van Zaalberg steun vond bij de Leidse fabrikanten. Zaalberg wilde actie 

tegen kinderarbeid. Vanuit de andere armenbesturen – waarin nogal wat 

vooraanstaande liberalen zaten – en de fabrikanten wist men deze insteek ongedaan 

te maken en om te buigen naar een onderzoek.725 Behalve door Zaalberg zelf, werd 

dit onderzoek uitgevoerd door Samuel Le Poole en de hooggeleerde liberale 

kopstukken Goudsmit, Buys en Vissering. Het onderzoek liep min of meer dood, 

zeker toen eind 1860 de regering een eigen onderzoek aankondigde, al zijn de 

verzamelde cijfers wel her en der gebruikt. 

Vleggeert beweerde dat de ‘Leidse commissie’ van de NMN “bestond uit 

Leidse fabrikanten, die ten nauwste bij het probleem betrokken waren.”726 Andere 

historici meldden dit niet, en terecht, want in deze commissie zat maar één echte 

fabrikant, namelijk B.F. Krantz. De andere leden waren stuk voor stuk 

vooraanstaande Leidse burgers – met als belangrijkste behalve Zaalberg zelf prof. Van 

der Boon Mesch – maar ze waren geen fabrikant.727 Geprobeerd is de 

ondernemersachtergrond van dit initiatief meer uit de verf te laten komen door erop 

te wijzen dat veel Leidse fabrikanten lid waren van de NMN.728 Dat moge zo zijn, 

maar deze kwamen in die tijd nooit naar een vergadering van het Departement en ze 

waren op enkele uitzonderingen na niet betrokken bij de gesprekken over 

kinderarbeid.729 Het Departement werd indertijd volledig gedomineerd door 

academici, overheidsdienaren en handelslieden.730 De toon werd gezet door Van der 

                                                             
722 ELO, Archief Hervormde Diaconie, inv.nr. 440, notulenboek 1858-1862, 24 oktober 1859. 
723 J.A. Backer, Leidse wevers onder gaslicht (Leiden/Wageningen 1952), 24-27. Dat Herman liberaal zou 
zijn, kan niet kloppen gezien de context waarbinnen hij opereerde. Hij was wel vrijzinnig en sociaal.  
724 Zie J.P. Zwanenburg, ‘Flatwoningen uit 1862’, Leids Jaarboekje 1969, 73-83. 
725 Zie Smit, ‘Actie of onderzoek’, 66-77. 
726 Vleggeert, Kinderarbeid, 69. 
727 De andere leden waren de arts Bourse Wils en de advocaat en wolhandelaar Lisman. 
728 Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief’, 119. 
729 Naast Krantz alleen zijn collega-lakenfabrikant Meerburg en apotheker/zeepfabrikant Sanders. 
730 Zie Smit, ‘Actie of onderzoek’, 80-81. 
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Boon Mesch, landelijk voorzitter van de NMN en de voorman van de Leidse 

conservatieven. 

 De ‘Leidse commissie’ noemde als bezwaren tegen de kinderarbeid de 

fysieke, intellectuele en morele achteruitgang van de arbeidende jeugd en liet er geen 

misverstand over bestaan dat “dit kwaad” weliswaar al langer bestond, maar “door de 

toeneming en uitbreiding der industrieele krachten in ons vaderland is […] 

verergerd.”731 Helaas kon een “menschlievende fabrikant” er zelf niets aan doen: 

“zulks verbiedt hem de concurrentie.”732 Daarom moest er wetgeving komen voor 

de leeftijd en werkduur van kinderen in fabrieken, met een verplichting aan 

fabrikanten dat zij alleen kinderen aannamen, die naar school gingen, en een 

verplichting voor ouders die bedeeld werden, hun kinderen naar school te sturen. De 

redenen waarom men dit wilde, hadden louter te maken met het algemeen belang: 

het fysieke en morele welzijn van het volk en de bestrijding van het pauperisme. Het 

moge duidelijk zijn dat de visie die het advies van de ‘Leidse commissie’ uitdroeg, 

vooral een reactie was op moderne ontwikkelingen en dat men die probeerde te 

corrigeren vanwege het algemeen belang, met duidelijk conservatieve bestanddelen, 

zoals een schooldwang via de armbesturen. 

Dat de ‘Leidse commissie’ niet namens de Leidse fabrikanten sprak, blijkt uit 

de reactie van de Leidse VFHN, waarvan Hermans broer op dat moment voorzitter 

was. Op de landelijke ledenvergadering van de VHHN – waar Leiden onder andere 

werd vertegenwoordigd door Abraham Montagne – deed de afdeling het voorstel om 

een onderzoek uit te voeren naar kinderarbeid. Dit was nadrukkelijk bedoeld als 

reactie op de stellingname van de NMN en gericht tegen “overhaaste wetgeving.”733 

 

Het halftime stelsel als ideaal 

Het advies van de ‘Leidse commissie’ sloot nauw aan bij de persoonlijke opvattingen 

van Herman Zaalberg. In de Leydse Courant maakte hij in mei 1861 duidelijk, dat hij 

“den vroegen arbeid der jeugd” niet afkeurde, “wij oordelen het zelfs wenschelijk dat 

zij reeds vroeg ter arbeid leere gewennen, maar langer dan 6 uren arbeid daags moet 

er van kinderen van 8 tot 12 jaar niet gevergd worden.”734 Dit is een impliciete 

omarming van het halftime stelsel, maar hij noemde dit niet. Waar het hem ging, was 

de ellende onder de arbeiders te bestrijden – die hij uitgebreid schetste, inclusief een 

beeld van arbeiders als raderen in een perpetuum mobile, een beeld dat Cremer 

uitwerkte in zijn Fabriekskinderen.735  

De ellende in de arbeidershuishoudens en het disfunctioneren daarvan, 

kreeg bij hem zeer veel nadruk, terwijl hij tegelijkertijd aangaf dat de mechanisatie het 

een en ander in de hand gewerkt had. De kinderarbeid in fabrieken droeg bij aan of 

veroorzaakte zelfs het lichamelijk en zedelijk verval van de bevolking, iets wat hand in 

hand ging met de verwaarlozing van het godsdienstig leven. “Het voornaamste middel 

om heilzaam voor de toekomst te werken is de physieke, intellectuele en morele 

ontwikkeling der jeugd! Deze is het toekomstig volk, en wanneer die jeugd 

                                                             
731 Handelingen NMN 1860, 32. 
732 Ibidem. 
733 LD 29 augustus 1860. Het voorstel werd overigens verworpen. 
734 LYC, 30 mei 1861. 
735 LYC, 3 april 1861. Dit artikel toont meer elementen die terugkeerden in Cremers novelle. 
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verstandelijk en zedelijk wordt ontwikkeld, dan ligt daarin de kern voor toekomstig 

volksgeluk en vermindering van pauperisme.”736 Hiermee verwoordde Zaalberg 

eigenlijk de opvattingen zoals die aan het eind van de achttiende eeuw waren 

geformuleerd. Het voornaamste verschil was dat er grenzen werden gesteld aan de – 

nog steeds hooggewaardeerde – (kinder)arbeid omdat daardoor het andere middel 

bij de bestrijding van het pauperisme, onderwijs en opvoeding, in de knel was 

gekomen. Dat Zaalberg hier aansloot bij deze traditionele opvattingen en nauwelijks 

iets opmerkte over de belangen van de moderne industrie, is des te opvallender daar 

hij een belangrijke rol had gespeeld bij de modernisering van het familiebedrijf in het 

begin van de jaren vijftig.737 

Het een en ander toont wel dat de roep om “geschoolde, ontwikkelde en 

gezonde arbeiders” net zo goed voortkwam uit oudere, maatschappelijk en 

economisch zelfs conservatief te noemen waarden, en veel minder een antwoord 

was op de behoeften van de moderne industrie. Bovendien ging het tot op grote 

hoogte om het algemeen maatschappelijk belang, waarvoor de moderne industrie in 

bedwang gehouden moest worden. Le Poole vertaalde het een en ander weliswaar 

naar het “welbegrepen eigenbelang” van de fabrikanten, maar in zijn benadering was 

deze algemene achtergrond net zo goed van belang.  

Het halftime stelsel paste heel goed in deze benadering. Dat de 

‘hervormingsbeweging’ vóór het Kinderwetje van Van Houten hierop hamerde, 

wordt wel gezien als een noodzakelijk compromis om iedereen die wat tegen 

kinderarbeid wilde doen, bij elkaar te houden en de fabrikanten niet te veel schrik 

aan te jagen – de Engelse industrie had er immers ook geen schade van 

ondervonden.738 Maar voor mensen als Le Poole en Zaalberg, en ook Coronel, was 

dit stelsel meer dan dat: het was in hun ogen de beste oplossing.739 Het ging hen om 

de afwisseling tussen werk en onderwijs, niet om de afschaffing van kinderarbeid als 

zodanig. Zoals Veld al constateerde in zijn proefschrift over volksonderwijs en 

leerplicht, paste de beoogde interventie “in een lange traditie van weeshuizen, 

werkkolonies en bedeling.”740 

 

Zaalberg, Krantz en Le Poole 

Hoe de enige actieve fabrikant die bij deze initiatieven betrokken was – B.F. Krantz 

– er in 1860 precies over dacht, is onbekend. Een paar later was hij in ieder geval 

een heel andere mening toegedaan dan de ‘Leidse commissie’ had gepropageerd. In 

april 1863 – dat wil zeggen, na de voorlezing van Cremer en de publicatie van het 

Leids Adres – benaderde Coronel het Leidse Departement om steun te verwerven 

voor zijn voorstel om vanuit de NMN opnieuw een adres naar de regering te 

sturen met een pleidooi voor wetgeving.741 Hoewel het bestuur antwoordde dat ze 

zijn vertrouwen niet zou beschamen,742 deed ze dat feitelijk wel: ze pleitte op de 

                                                             
736 LYC, 30 mei 1861. 
737 Backer, Leidse wevers, 22-23. 
738 Zie Vleggeert, Kinderarbeid, 72. 
739 Voor Coronel: Vleggeert, Kinderarbeid, 72. 
740 Veld, Volksonderwijs en leerplicht, 46. 
741 ELO NMN, inv.nr. 69, notulen 1863, 27 april 1863. 
742 ELO, NMN, inv.nr. 69, notulen 1863, afschrift bij 22 juni 1863.  
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landelijke ledenvergadering voor nader onderzoek, niet voor actie. Voor dit besluit 

was men te rade gegaan bij Krantz. Hij meende nu dat bemoeienis met de 

arbeidsduur niet strookte met de bevoegdheden van de wetgever. Bovendien was 

wettelijke beperking van kinderarbeid prematuur, zolang er nog geen schoolplicht 

bestond. Zonder dat, was “het geneesmiddel erger dan de kwaal.”743  

Dit waren sterk liberaal getinte standpunten – die overigens niet in hun 

geheel door het in meerderheid conservatieve Departement werden overgenomen. 

In 1860 was Krantz politiek gesproken nog conservatief geweest, in 1863 was hij 

onder invloed van de strijd tussen orthodoxen en vrijzinnigen in de hervormde 

kerk al een heel eind onderweg naar het liberale kamp.744 Dat vertaalde zich in een 

andere visie op de rol van de overheid, met consequenties voor zijn kijk op de 

beperking van kinderarbeid. 

Zaalberg nam geen deel meer aan deze discussie. Zijn rol in het Leidse was 

uitgespeeld door diezelfde richtingenstrijd binnen de hervormde gemeente. De 

vrijzinnige conservatief Zaalberg was het grote mikpunt van de orthodoxe 

stroming, waarvan dekenfabrikant Scheltema een belangrijk woordvoerder was. De 

Leydse Courant, waarin Le Poole en Zaalberg hun opinies over kinderarbeid kwijt 

hadden gekund, stond in 1863 vol ingezonden stukken over deze tweestrijd in de 

hervormde gemeente en besteedde nauwelijks aandacht aan Cremers voorlezing of 

het Leids Adres. Le Poole had geen last van deze tweespalt, integendeel. Hij – zelf 

overigens niet Nederlands Hervormd – onderhield als antirevolutionair zeer goede 

betrekkingen met het orthodoxe kamp. Dat bracht hem uiteindelijk samen met 

Scheltema in de gemeenteraad. 

 

Het Leids Adres 

Het industriële element in de agitatie voor wetgeving om de kinderarbeid in te 

perken, was vóór 1863 al met al vrij beperkt. Dat kan niet gezegd worden van het 

Leids Adres dat verscheen op 17 maart 1863, slechts tien dagen na de voordracht 

van Cremer. In een door dertig ondernemers ondertekende verklaring werd 

opgeroepen tot een “allen verplichtende regeling betreffende het onderwijs, de 

uren van arbeid en rust dier kinderen.”745 Het Adres gaf kort en bondig aan dat de 

fabrikanten daar zelf voordeel bij hadden: “immers de ervaring heeft bewezen dat 

bij minder werkuren en bij genot van Onderwijs, meer en beter werk wordt 

afgelegd.” Daarbij kwam nog een algemeen belang, namelijk “het heil van een niet 

gering deel uwer Majesteits onderdanen die op jeugdigen leeftijd door 

fabrieksarbeid in hun levensonderhoud voorzien.” 

Het is niet uitgesloten dat dit Adres al voorbereid was toen Cremer zijn 

voorlezing hield: de verschijning volgde wel erg snel. Duidelijk is dat Cremers 

voordracht was ingestoken door De Vries Robbé, die een stimulans wilde geven 

aan de publieke discussie.746 Zowel Cremer als De Vries Robbé hadden contacten 

                                                             
743 ELO, NMN, inv.nr. 69, notulen 1863, stuk bij vergadering 20 juni 1863. 
744 Krantz was in 1860 bestuurslid van de conservatieve kiesvereniging, maar richtte in 1866 met o.a. 
Meerburg, die dezelfde ontwikkeling doormaakte, een nieuwe liberale kiesvereniging op. Zie 3.2.2. 
745 Tekst gepubliceerd in Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief’, 122-123, Vleggeert, Kinderarbeid 74-75 en 
Van Haasteren, ‘Een bijzonder ondernemersinitiatief’, 15. 
746 Zie 1.1. 
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in Leiden. De Vries Robbé’s oude relatie Herman Zaalberg was dan wel in 

diskrediet geraakt, Cremer zal Le Poole wel persoonlijk ontmoet hebben bij een 

lezing in Leiden voor een goed doel, zoals de Kweekschool voor de Zeevaart.747 

Dat Zaalberg geen rol speelde, is des te waarschijnlijker daar enige ondertekenaars 

tot zijn felste kerkelijke vijanden behoorden, met name Scheltema. De gekozen 

bewoordingen lijken bovendien meer op die van Le Poole dan van Zaalberg. 

In de tekst vallen bij het pleidooi voor een regeling twee dingen op. In de 

eerste plaats wilden de ondertekenaars nadrukkelijk geen uitspraak doen over 

“eenig stelsel te dezen aanzien.” Dat wijst erop dat daar verschillende inzichten 

over waren. Er was in ieder geval geen eenduidige voorkeur voor het door Le 

Poole gepropageerde halftime stelsel. Intrigerend is daarnaast de toevoeging “eener 

allen verplichtende” bij de regeling. Dat kan een plechtige formule zijn. Minstens zo 

waarschijnlijk is dat sommige ondertekenaars eigenlijk vonden dat een wet niet 

alleen voor fabrieken en werkplaatsen moest gelden, maar bijvoorbeeld ook voor 

de thuisarbeid. Dat laatste was voor de textielfabrikanten niet zonder betekenis, 

gezien de concurrentie vanuit bijvoorbeeld Tilburg, waar thuisarbeid (mede door 

kinderen) nog altijd een rol van betekenis speelde. De formulering drukt in ieder 

geval uit, dat men van mening was dat terugbrengen van kinderarbeid door 

individuele fabrikanten geen optie was. Men wilde dat alle fabrikanten onder 

dezelfde voorwaarden moesten werken; dat er, wanneer maatregelen genomen 

werden, ook sprake was van een wat men tegenwoordig noemt a level playing field, 

een voor iedereen gelijk speelveld.748 Dit blijft natuurlijk een interpretatie op basis 

van een enkele opmerking, maar is wel in lijn met opvattingen die later (of door 

anderen) uitgedragen werden. 

De aanwezigheid van enige namen onder het Leids Adres  is overigens 

verrassend te noemen. Een aantal van hen – A.C. Leembruggen, J.C. Zaalberg, P.J. 

Zuurdeeg – was actief in de Leidse VFHN toen deze in 1860 afstand nam van het 

advies van de ‘Leidse commissie’ van de NMN. Was men sindsdien van mening 

veranderd, of sprak een formulering, zonder duidelijke voorkeur voor een stelsel, 

hen meer aan? Hun aanwezigheid bevestigt het idee dat de tekst een compromis 

was tussen verschillende opvattingen over wat er precies moest gebeuren. 

 

De ondertekenaars en modern en sociaal ondernemerschap 

De ondertekenaars van het Adres waren in uiteenlopende bedrijfstakken actief. Een 

meerderheid was textielondernemer, namelijk negentien van de dertig.  Daarnaast 

ondertekenden de twee grote metaalbedrijven, enkele leerbewerkers, een 

zeepfabriek, een brander, een hoedenfabrikant, een behangselfabrikant, een drukker 

en twee sigarenfabrikanten.749 Onder deze fabrikanten bevonden zich enige van de 

                                                             
747 Zie Smit, ‘J.J. Cremer’, 31, Smit, ‘Tot nut en genoegen’, 148. Bij de daar genoemde bewaarschool was 
Le Poole ook betrokken. Voor de Kweekschool voor de Zeevaart, zie ook hoofdstuk 7. 
748 Zie ook Van Haasteren, ‘Een bijzonder ondernemersinitiatief’, 14 en L. de Waal, ‘Een level playing 
field’, in: Knol e.a., Het Leids Adres, 41-48. 
749 Onder het Adres stonden de volgende namen van fabrikanten: textiel: de wolfabrikanten P.J. 
Zuurdeeg (namens Jan Zuurdeeg en Zn), T.W. van Hartrop, N.W. Beuzemaker, P. van der Meer & Zn, 
Corn. Wijnnobel, M. van Weeren, H.P.J. van Wensen, P. Clos & Leembruggen (tevens als P.& J. van Poot 
& Co.), J. & A. Le Poole, J. Scheltema Jansz., Gebr. Van Wijk & Co., J.C. Zaalberg & Zn, de Wed. N. de 
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grootste van de stad, maar ook de nodige kleine ondernemers, zowel in de textiel 

als daarbuiten [zie tabel 5.6].  

In de literatuur wordt de indruk gewekt dat het om de belangrijkste 

fabrikanten van de stad ging. Daartoe behoorde een aantal zeker. Echter, enige van 

de meest vooraanstaande fabrikanten ondertekenden niet. Geen enkele 

lakenfabrikant deed dat, net zo min als de loonspinners. De enige drukker die 

ondertekende had maar een heel klein bedrijf, terwijl de grote ondernemingen 

ontbraken. De meest bekende sigarenfabrikanten gaven evenmin acte de présence. 

Wanneer het om moderniteit van het bedrijf gaat, liepen de bedrijven die hun naam 

onder het Adres plaatsten ver uiteen [zie tabel 5.6]. Inderdaad behoorde een 

behoorlijk aantal tot de modernste ondernemingen van de stad, of ging het om 

bedrijven die op het punt stonden zich te vernieuwen. Dat kan zeker niet gezegd 

worden van alle ondertekenaars. Tussen de textielfabrikanten zijn de namen te 

lezen van zeer moderne of vernieuwingsgezinde ondernemers (Driessen, Zaalberg, 

Leembruggen) maar ook van enige zeer traditionele (zoals Hoogeboom) en van 

ondernemers waar het moderniseringsproces zeer traag verliep (zoals Van Wijk). 

                                                                                                                                               
Graaf & Zn, D. Veilbrief, L.H. Vervoort & Co. en J.J. Hoogeboom & Zoon en de katoenfabrikanten Van ’t 
Hooft & Co, De Heijder & Co., en Ably Oudendorp & Co; metaal: D.A. Schretlen en namens de 
Grofsmederij directeur D.L. Wolfson; leerbewerking: Gebr. Van Wensen, H.A. Schmier; de 
zeepfabrikanten Dros & Tieleman; de brander A.C.J. IJsselsteijn; hoedenfabrikant L. Hugues & Co., 
behangfabrikant J. van den Berg; de drukker J.J. Sleyser en de sigarenfabrikanten B. Verbrugge & Co. en 
T.J.T. Paddenburg. 

Industrialisatie en het al dan niet ondertekenen van het Leids Adres 
Bedrijfstak en 

omvang 

Ondernemers 

Leids Adres 

Andere 

ondernemers 

Totaal 

 Met 

stoom 

Zonder 

stoom 

Met 

stoom 

Zonder 

stoom 

Met 

stoom 

Zonder 

stoom 

Totaal 

Textiel 11 8 6 34 17 42 59 

Minder dan 10 0 2 0 28 0 30 30 

10 tot 25 2 2 0 5 1 8 9 

25 tot 50 3 3 1 0 4 3 7 

50 tot 100 3 1 2 1 5 2 7 

100 of meer 3 0 3 0 6 0 6 

Metaal 2 0 1 3 3 3 6 

Grafische nijverheid 0 1 2 16 2 17 19 

Voedings- en 

genotsmiddelen 

0 4 2 18 2 22 24 

Overige bedrijven 1 3 0 19 1 22 23 

        

Totaal 14 16 11 90 25 106 131 
Tabel 5.6: Vergelijking tussen ondernemers die wel en zij die het Leids Adres niet 
ondertekenden, met binnen de textiel nadere indeling naar bedrijfsgrootte, situatie eind 1862. 
Bron: Staat bij verslag KvK in Gemeenteverslag over 1862; waar deze stoommachines niet vermeldde, is dit 

aangevuld. De staat vermeldt niet de zelfstandige ambachtslieden (al dan niet met personeel) als smeden, 
kleermakers, schoenmakers, kleermakers en bakkers. De staat vermeldt echter ook geen enkele 
sigarenfabrikant, ook niet de grote. Er is geen enkele garantie dat niet meer bedrijven ontbreken. Voor de 

textiel is tevens een verdeling naar bedrijfsgrootte gegeven. Voor de andere bedrijfstakken is deze niet 
relevant. Behalve de twee grote metaalbedrijven die het Adres ondertekenden, telde verder geen enkel 
bedrijf meer dan 35 werknemers. 
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Afgezien van de beide metaalbedrijven en een leerlooier ging het buiten de textiel 

zelfs uitsluitend om niet-gemechaniseerde, zelfs ambachtelijke bedrijven. Bovendien 

ontbrak een aantal van meest geavanceerde bedrijven, zoals die van Krantz, Van 

Heukelom (textiel) en Sijthoff (grafische nijverheid). De ondertekenaars vormden 

weliswaar een meerderheid onder de stoomfabrikanten, de handtekeningenlijst was 

geen staalkaart van de modernste ondernemers van de stad. Daarvoor 

ondertekenden te veel kleine, ouderwetse bedrijven het Adres en ontbraken te 

veel moderne ondernemers. Dat laatste kwam niet doordat ze toevallig niet thuis 

of op de sociëteit waren toen Sam Le Poole langs kwam. In een aantal gevallen, 

zeker bij de grote en moderne ondernemers onder hen, ging het om verklaarde 

tegenstanders van dergelijke wetgeving. 

Evenmin kan men zeggen dat de ondertekenaars zich bijzonder 

onderscheidden door hun sociaal beleid. Velen van hen vindt men terug bij 

allerhande activiteiten op sociaal maatschappelijk gebied buiten de fabriek. Dat geldt 

echter net zo goed voor ondernemers die het Adres niet ondertekenden: het 

hoorde er een beetje bij om je op dat vlak te laten zien. Over het sociaal beleid 

binnen de bedrijven is minder bekend, maar voor bedrijven die in hun twintigste-

eeuwse geschiedschrijving prat gingen om hun sociaal beleid – Zaalberg en Clos & 

Leembruggen – was de ondertekening van het Adres eigenlijk het eerste wapenfeit 

Kinderarbeid bij textielbedrijven die het Leids Adres ondertekenden 

(1874/1876) 
Bedrijf Soort bedrijf Kinderen 

< 12 (1874) 

Kinderen 

< 16 (1876) 

LKM v/h De Heijder Katoenweverij en -drukkerij ++ = 

Van ‘t Hooft Katoenbreijerij + - 

Clos & Leembruggen Garens (lange wol) = + 

Vervoort & Van 

Cranenburgh 

Garens (lange wol) -- - 

De Graaf Garens (lange wol) + Opgeheven? 

Beuzemaker Garens (lange wol) - Opgeheven 

Zuurdeeg Dekens (korte wol) = Geen opgave 

Scheltema Dekens (korte wol) - + 

Zaalberg Dekens (korte wol) ++ -- 

Van Wensen Dekens (korte wol) ++ ++ 

Le Poole Diverse wollen stoffen (korte wol) - + 

Van Wijk Garens, dekens en breigoederen 

(gemengd) 

- + 

Van Hartrop Garens en wollen stoffen (gemengd) = -- 

 
= ongeveer gemiddeld, + meer dan gemiddeld, ++ ruim boven gemiddeld, - minder dan gemiddeld, 

--ruim minder dan gemiddeld. 
Tabel 5.7. Relatieve inzet kinderarbeid door textielbedrijven die het Leids Adres ondertekenden 
in 1874 c.q. 1876. Bronnen: inventarisatie van jonge arbeiders in 1874 (zie tekst) en Staat van Fabrieken 1876 
in Gemeenteverslag. Er wordt voor kinderen onder de twaalf jaar gerelateerd aan het gemiddelde in de hele 
textiel, voor die van kinderen tot zestien aan de gemiddeldes per branche (katoen, lange en korte wol en 

gemengd bedrijf). Geen gegevens zijn bekend van Van Weeren, Hoogeboom, Wijnnobel, Veilbrief, Van der 
Meer en Ably Oudendorp. De meesten waren gestopt met hun bedrijf. 
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waar men zich op kon beroepen. Niet-ondertekenaar Krantz had hier veel meer 

een naam hoog te houden.750  

Beperkt men zich tot het beleid met betrekking tot de omgang met 

kinderarbeid en het aantal werkuren, dan vallen de ondertekenaars evenmin 

positief op. In 1874 bleken enige ondertekenaars tot de grootste gebruikers van 

jonge kinderen te behoren [zie ook tabel 5.7). Ook de inzet van wat oudere 

kinderen kon oplopen. Zoals eerder aan de orde kwam, nam Le Poole liever 

kinderen aan dan vrouwen. Wel besprak Louis Driessen – wiens katoenfabriek een 

van de grootgebruikers van jonge kinderen was – in 1872 de mogelijkheden voor 

een fabrieksschool, waarover hij bij zijn Twentse connecties informatie had 

ingewonnen.751 Die gedachte kreeg in Leiden weinig steun. Het is ook maar de 

vraag hoe dit idee, dat op zich aansloot bij het concept van een halftime stelsel, 

gezien moet worden: als een goedwillend initiatief om de situatie te verbeteren of 

een poging directe bemoeienis van de wetgever te voorkomen.752  

Verder stelde men wel dat minder werkuren productiever waren, van een 

vrijwillige beperking van de arbeidsuren was niet of nauwelijks sprake. De 

arbeidsduur liep in de volgende vijfentwintig jaar (!) gemiddeld slechts iets terug, 

van rond de 12 naar ongeveer de 11 uur per dag.753 Zaalberg was het enige Leidse 

bedrijf dat de arbeidsduur substantieel terugbracht – naar 9,5 uur per dag – maar 

dat gebeurde pas in 1887.754 

 

Politieke, religieuze en andere relaties 

Het is moeilijk enige duidelijke samenhang te ontdekken in de lijst van fabrikanten 

onder het Leids Adres. Het meest opvallend is de oververtegenwoordiging van 

katholieken. De meeste van hen behoorden tot de familiegroep Van Wensen-

Driessen-Schmier, waarvan de firmanten van de LKM de kern vormden.755 Gezien 

de sterke liberale voorkeur van de sleutelfiguren binnen deze familiegroep – en 

evenzeer bij de katholieke metaalfabrikant Schretlen – is het niet waarschijnlijk dat 

                                                             
750 Deze liet bijvoorbeeld brood bakken in de stoomketels van de fabriek, omdat het brood dat men bij 
de Leidse bakkers kon kopen doorgaans van inferieure kwaliteit was. Molenaar, ‘Het Leidsche initiatief’, 
116. 
751 Driessen, ‘P.L.C. Driessen’, 17. 
752 Zie verderop 8.2.2 en 9.2.2. 
753 Werktijden in 1841 waren gemiddeld 12 uur per dag volgens ELO, SA III, inv.nr. 76, notulen B&W 
tweede helft 1841, bijlage 97; Handelingen NMN 1860, 32, heeft het over “Er zijn er die 12 tot 15 uren 
daags werken.” De latere werktijden zijn gebaseerd op H.W.E. Struve, A.A. Bekaar, Nijverheidsstatistiek 
1887 - 1889, (z.p., z.j.) en Enquête, gehouden door de staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 
januari 1890 (Derde afdeling) (Leiden z.j.), ofwel het Leidse onderzoek bij de parlementaire enquête 
naar arbeidsomstandigheden (verder Enquête 1890). 
754 De leiding van het bedrijf was toen al overgegaan op de kleinzoon van J.C. Zaalberg. Backer, Leidse 
wevers, 57. Enige bedrijven die in 1863 door de ondertekening van het Adres nog te kennen hadden 
gegeven hoe voordelig beperking van de werktijd was, gaven in 1890 aan dat zij niet van plan waren om 
het voorbeeld van Zaalberg te volgen, onder meer omdat dat te duur zou zijn, zie Enquête 1890, 184-
186 (interview met Van Hartrop) en Enquête 1890, 135-140 (interview Wassenaar, directeur van 
Scheltema). 
755 Zie 3.2.1. en 3.2.2. Van de ondertekenaars kunnen behalve de firmanten van de LKM, de 
dekenfabrikant H.J. van Wensen, de leerlooiers Van Wensen en H.A. Schmier, ook de wolfabrikant 
Vervoort en brander A.C.J. IJsselstein tot deze familiegroep gerekend worden.  
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zij als katholieken principieel minder bezwaar hadden tegen overheidsbemoeienis.756 

Wellicht dat de activiteiten van priesters in Tilburg en Maastricht tegen 

kinderuitbuiting hen inspireerden.757 Of, waarschijnlijker: het Adres van de Twentse 

industriëlen tegen kinderarbeid, twee jaar eerder.758 Mogelijk wist Le Poole Louis 

Driessen over te halen als medebestuurder van de Kweekschool van de Zeevaart, 

waarna deze zijn familienetwerk inschakelde, al deed daarbinnen niet iedereen mee. 

Onder de protestantse ondertekenaars bevonden zich betrekkelijk veel 

orthodoxen, zowel gewone hervormden als afgescheidenen. Hier is duidelijk het 

antirevolutionaire-conservatieve netwerk zichtbaar waarbinnen Samuel Le Poole 

opereerde.759 Er zaten echter onder de protestanten ook diverse lieden van 

kerkelijk vrijzinnige en politiek liberale signatuur.760 Het orthodoxe en 

antirevolutionaire accent woog wat zwaarder, maar de vrijzinnig protestantse 

liberalen waren zeker goed vertegenwoordigd. Met de katholieke liberalen 

vormden zij toch een vrij grote groep. Het is niet ondenkbaar dat de katholieke 

liberalen in de personen van J.I. van Wensen en Louis Driessen de andere liberale 

fabrikanten betrokken hebben bij het initiatief. Dat dit verzoekschrift zowel door 

liberale als door antirevolutionaire kopstukken werd ondertekend, mag wel als zeer 

bijzonder worden beschouwd in het Leiden van die dagen. Het lijkt daarbij te 

draaien om twee herkenbare netwerken, het katholieke-liberale familienetwerk van 

Driessen-Van Wensen-Schmier en het orthodox-protestantse antirevolutionaire 

netwerk van Le Poole. Hoe deze politieke en religieuze antipoden bij elkaar zijn 

gekomen, is niet duidelijk, maar waarschijnlijk is dit in de eerste plaats de 

persoonlijke verdienste van Samuel Le Poole jr. 

De liberale aanwezigheid is overigens niet helemaal vreemd. Juist vanwege 

de kinderarbeid deden liberale economen indertijd wat water in de wijn wat betreft 

de anders zo nadrukkelijk beleden staatsonthouding met betrekking tot het 

economisch leven. Le Pooles leermeester Vissering benadrukte in zijn economische 

handboek uit 1860 weliswaar nog steeds dat de wetgever niet tussen de 

ondernemer en zijn werklieden moest komen en zich niet diende te bemoeien met 

de “gang der nijverheid” of de lonen, zij kon wel “policie-maatregelen” treffen, in 

eerste instantie ter bescherming van omwonenden, maar ook van kinderen. Dat 

waren namelijk geen vrije agenten, maar machteloze slachtoffers van de 

“zorgeloosheid en hebzucht hunner ouders,” oftewel personae miserabiles. Hij 

noemde expliciet een bepaling van werktijden voor kinderen en schoolplicht.761 Dat 

de antirevolutionair georiënteerde ondertekenaars van het Adres dat laatste een 

                                                             
756 De meest antiliberale katholieke fabrikant, Sanders, ondertekende overigens niet. 
757 Zie Vleggeert, Kinderarbeid, 98, 149-150; Brugmans, De arbeidende klasse, 240, P.J.M. van Gorp, 
Kinderarbeid in de textielnijverheid (Tilburg, z.j.), 24-33. Voor een kritische beschouwing over de rol van 
de katholieke kerk in West Europa: T. Kelly, ‘Church and Child Labor – Catholicism’, in Hindman (ed.), 
The world of child labor’, 537-539. 
758 Zie ook 9.2.2. 
759 Waartoe behalve Scheltema ook Dros en Tieleman, Van Wijk, Wijnnobel en Van ‘t Hooft ook Le 
Poole’s conservatieve vader gerekend moet worden. 
760 D.L. Wolfson (Grofsmederij), A.C. Leembruggen, N.H. de Graaf en wellicht P.J. Zuurdeeg, wiens 
(overleden) vader overigens bij de conservatieven hoorde. 
761 S. Vissering, Handboek, deel I, 110-115. Vergelijkbare opvattingen, met meer nadruk op de 
zedelijkheid, formuleerde eerder ook J.L. de Bruyn Kops, zie Brugmans, De arbeidende klasse, 201. 
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acceptabel idee vonden, is echter weer onwaarschijnlijk. In deze hoek zag men 

schoolplicht als een verkapte bevoordeling van het openbaar onderwijs.762 

Al met al ging het wat betreft godsdienstige en politieke posities net als bij 

de bedrijfsmatige achtergrond om een zeer divers gezelschap. Het is daarom ook 

niet verwonderlijk dat men zich niet uitliet over de inhoud van een regeling: 

waarschijnlijk liepen de voorkeuren daarover uiteen. Het is niet bekend wat deze 

ondernemers persoonlijk vonden over kinderarbeid, onderwijs en wetgeving. 

 

Ontbrekend vervolg 

Minstens zo opmerkelijk als de verscheidenheid op economisch en ideologisch 

gebied, is de zwijgzaamheid van de ondertekenaars tijdens de discussies die dat jaar 

over kinderarbeid gevoerd werden. Na het Adres volgden diverse artikelenreeksen 

in het Leidsch Dagblad over het onderwerp, waarin de krant zelf of via een 

gastschrijver – A.H. Eigeman – duidelijk afstand nam van het idee van een wettelijke 

regeling van de kinderarbeid. Daarbij kwam het Adres zelf ook aan de orde. Al 

direct merkte de krant op dat zij niet begreep waarom “die aan het hoofd eener 

fabriek staan een wettelijke regeling kunnen begeeren van hetgeen van hunne 

eigene zelfstandige oordeelkundige regeling afhangt.”763 Deze bevreemding werd 

aan het eind van een volgende artikelenreeks nog eens herhaald, waarbij daaraan 

zelfs werd toegevoegd dat het Adres “min of meer onteerend” was.764 

Aangenomen mag worden dat hoofdredacteur Montagne hier mede namens zijn 

uitgever Sijthoff sprak. Op geen enkele manier is door een van de ondertekenaars 

hierop gereageerd, in het Leidsch Dagblad noch in de Leydse Courant. Alleen J.J. 

Cremer zelf reageerde op de kritiek in de liberale krant. In dezelfde tijd schreef 

Scheltema wel krantenpagina’s vol over het conflict in de Hervormde kerk. Dat was 

blijkbaar belangrijker dan de arbeid van kinderen in fabrieken. 

Na het Adres werd het van de kant van deze fabrikanten opmerkelijk stil. 

Alleen Samuel Le Poole schreef nog over een wettelijke beperking van 

kinderarbeid, in De Economist en vooral in het antirevolutionaire blad De Standaard. 

Dat in 1874 de Kamer van Koophandel en Fabrieken zich keerde tegen het 

wetsvoorstel van Van Houten, drukt dan ook uit dat de meeste Leidse fabrikanten 

wel degelijk grote problemen hadden met een wet die in de eerste plaats de arbeid 

van kinderen in fabrieken en werkplaatsen regelde. Onder de bestuursleden van de 

Kamer, die verantwoordelijk waren voor deze afwijzing, waren ook J.I. van Wensen 

(LKM), J.C. Zaalberg en D.A. Schretlen, alle drie ondertekenaars van het Leids 

Adres. 

Dit versterkt het idee dat de weigering zich uit te spreken voor een 

bepaald stelsel in het Leids Adres, inderdaad een compromis is geweest. Blijkbaar 

vond een aanzienlijke groep Leidse fabrikanten wel dat er ‘iets’ moest gebeuren 

met betrekking tot kinderarbeid. Daartoe zullen zij ongetwijfeld geprikkeld zijn 

geweest door de publiciteit rond de voorlezing van Cremer, die bovendien de 

                                                             
762 Opvallend is natuurlijk dat het Engelse stelsel een vorm van leerplicht inhield. Dat kon echter ook 
verzorgd worden via fabrieksscholen. Maar schoolplicht is iets anders dan leerplicht. 
763 LD, 24 maart 1863. 
764 LD, 9 mei 1863. 
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Leidse (textiel)nijverheid bijzonder zwart afschilderde, waardoor men imagoschade 

leed. Dat ‘iets’ hield ook wetgeving in, maar over de invulling daarvan moeten de 

meningen hebben verschild. In ieder geval dacht zeker niet iedereen aan het model 

van Le Poole (en Herman Zaalberg) en blijkbaar had men toch moeite met (louter?) 

arbeidswetgeving. Het Adres was zeker geen uitdrukking van nieuwe inzichten in 

verband met nieuwe behoeften van de moderne industrie bij de betrokken 

ondernemers, een opstap naar ‘sociaal ondernemerschap’, ook al lijkt de tekst dit 

te suggereren. De praktijk wijst anders uit. 

5.3.2  TEGEN EEN WETTELIJKE REGELING VAN DE KINDERARBEID 

 

Net zo min als alle voorstanders van een wettelijke regeling van de kinderarbeid 

een voorbeeld zijn van nieuwe inzichten, kunnen de tegenstanders gekenmerkt 

worden als ouderwetse ondernemers die geen oog hadden voor de behoeften van 

de moderne industrie. Dat geldt in het bijzonder voor mensen als Jan van 

Heukelom (5) en Abraham Montagne, waarbij de laatste slechts in beperkte mate 

zelf ondernemer was,765 maar lange tijd een publieke stem gaf aan de Leidse afdeling 

van de VFHN. Het betrof hier in hoge mate het orthodox-thorbeckiaanse, 

doctrinair liberale geluid voor staatsonthouding met betrekking tot het economisch 

leven, al speelden voor de Leidse fabrikanten ook andere elementen mee. Eigeman 

was tot op zekere hoogte een apart geval. 

 

Jan van Heukelom (5) en het advies van de VFHN 

Jan van Heukelom (5) (1813-1886) was de belangrijkste Leidse industrieel die 

daadwerkelijk bij de discussies over kinderarbeid betrokken was. Na de verkoop 

van de laken- en greinfirma Van Lelyveld in 1849, zette hij een nieuwe, moderne 

loonspinnerij op. Zelf vertrok hij naar Poederoyen om daar het bewind te voeren 

over een aardappelfabriek. De Leidse spinnerij liet hij voorlopig over aan zijn 

moeder en een directeur/boekhouder. In 1854 keerde hij weer terug naar Leiden 

om zich te wijden aan zijn bedrijf, de politiek en een breed scala aan 

maatschappelijke activiteiten. 

Binnen Leiden was Van Heukelom in het derde kwart van de negentiende 

eeuw een van de belangrijkste en meest gewaardeerde burgers. Die waardering  

strekte zich ondanks zijn uitgesproken liberale opvattingen ook uit tot zijn politieke 

tegenstanders binnen de sinds de Huiszittenhuiskwestie zo verdeelde stad. Daarom 

wilde Thorbecke hem in 1866 – Van Heukelom was toen druk doende met de 

Staatscommissie die de kinderarbeid onderzocht – tot burgemeester van Leiden 

benoemen. Dat weigerde hij.766 Hij was niet de ideoloog van de Leidse liberalen – 

daarvoor moest men bij mensen als Goudsmit en Buys zijn – maar wel de spil van 

de liberale kiesvereniging Grondwet en Koning. Daarnaast was hij vanaf 1858 

twintig jaar lid van de Kamer van Koophandel. Met Montagne was hij een bepalend 

figuur in de Leidse VFHN, terwijl Van der Boon Mesch hem regelmatig voor de 

                                                             
765 Montagne was naast alle zijn baantjes en functies ook nog commissionair in verzekeringen. 
766 Zie C. Smit, ‘Thorbecke en de opvolging van burgemeester Tieboel Siegenbeek’, Leids Jaarboekje 
1992, 183-189. 
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NMN raadpleegde. Daarnaast was Van Heukelom 

zeer actief op sociaal gebied, niet alleen als 

(doopsgezind) diaken en regent van een hofje, 

maar vooral in het kader van ´t Nut en de LMW. 

Ten slotte was hij ook nog betrokken bij het 

onderwijs, onder meer als secretaris van de 

Plaatselijke Schoolcommissie. 

Zijn mening over kinderarbeid is al kort 

aan de orde gekomen bij het advies van de Leidse 

VFHN uit 1855. De aanwezigheid van een 

kladversie daarvan in het familiearchief 

(Siegenbeek) Van Heukelom wijst uit dat dit van 

zijn hand was. Belangrijk is ook de brief die hij bij 

dit advies aan het hoofdbestuur van de VFHN 

stuurde. Hij ontraadde het bestuur de kwestie 

publiek te behandelen: “het lijdt toch bijna geen 

twijfel of daaruit zal een dagblad pennenstrijd te 

wachten zijn die van deze thans sluimerende zaak 

een question brulante zal dreigen maken die 

weinig goeds maar wel kwaads kan doen 

ontstaan.”767 Met effect, want de landelijke 

vereniging liet het onderwerp voorlopig rusten.  

In het advies werd onder meer de ernst 

van de kinderarbeid in fabrieken sterk 

gerelativeerd en gewezen naar ‘de ambachten’ als 

een minstens zo groot, zo niet groter probleem. Brugmans heeft vooral daarop 

gewezen, plus op de kritische kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van 

arbeidswetgeving, maar het advies bevatte veel meer.768 Terecht haalt Schenkeveld 

een punt naar voren dat Brugmans slechts terloops noemde, namelijk de vrees dat 

arbeidswetgeving tegen kinderarbeid de poort zou openen naar meer 

overheidsbemoeienis in de verhouding tussen patroon en arbeiders.769 Dat was 

waarschijnlijk eerder het “kwaads” waar Van Heukelom op doelde dan dat de 

fabrikanten hun jonge arbeiders kwijt zouden raken. Een dergelijke regeling, 

schreven Van Heukelom en de zijnen, kon worden overgenomen “door lieden, 

wier drijfveren minder zuiver zijn en door deze de gemoederen dier zoo ligt te 

misleiden klasse in beweging gebracht worden.” In Engeland gingen immers prompt 

ook stemmen op de vrouwenarbeid, en vervolgens de arbeid van volwassenen te 

regelen, “en niemand weet, waarheen men nog verdoold ware, indien de practische 

geest der Engelsche natie het verkeerde van dien weg niet ingezien had.”770  

Van Heukelom heeft niet de stap willen zetten die zijn geestverwant en 

goede bekende Vissering wel maakte, in de – achteraf niet onterechte – 

                                                             
767 ELO, Archief VFHN, brief 12 januari 1856. NB: alle onderstrepingen in citaten van Jan van Heukelom 
(5) zijn van hem zelf. 
768 ELO Van Heukelom, inv.nr. 135. 
769 Schenkeveld, Het kinderwetje, 43. 
770 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 24. 

Jan van Heukelom (5), 
spinfabrikant, liberaal en 
tegenstander van 
arbeidswetgeving ter bestrijding 
van kinderarbeid (ELO) 
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verwachting dat het daarbij niet zou blijven. Dezelfde afwijzing van 

overheidsbemoeienis was zichtbaar bij Krantz in 1863. Ongetwijfeld speelde dat bij 

veel meer Leidse ondernemers mee, zeker bij de liberalen onder hen. Eigeman 

roerde dit bezwaar echter niet aan. Hij was geen liberaal, maar voegde zich bij de 

conservatieven en antirevolutionairen.  

In het advies van Van Heukelom zijn zowel tactische als principiële 

elementen te ontdekken, namelijk tactiek waar het ging om het bagatelliseren of 

ontkennen van het probleem en principes met betrekking tot de rol van de 

overheid. De ontkennende tactiek is ook terug te zien bij de pleidooien voor nader 

onderzoek op de momenten dat de roep om handelen weerklonk, zoals bij het 

initiatief van diaken Zaalberg, het advies van de ‘Leidse commissie’ en bij het 

verzoek van Coronel. Deze tactiek was natuurlijk niet voorbehouden aan de Leidse 

fabrikanten. Feitelijk deed de regering hetzelfde na de nota van De Vries Robbé in 

1860, en Thorbecke met de instelling van de Staatscommissie in 1863. 

De roep om onderzoek was dan wel een tactische manoeuvre om 

ongewenste wetgeving op de lange baan te schuiven, dat is niet het hele verhaal. 

Iemand als Jan van Heukelom (5) had veel moeite met de suggestie dat juist de 

arbeid van kinderen in fabrieken de oorzaak zou zijn van veel, zo niet alle 

maatschappelijke ellende. De beweging tegen kinderarbeid getuigde tot op zekere 

hoogte van een afkeer van fabrieksarbeid.771 Dat was bij Le Poole minder sterk, 

maar speelde bij Zaalberg en de NMN zeker een belangrijke rol. Ook de arts 

Coronel koppelde allerlei misstanden rechtstreeks aan de ontwikkeling van de 

moderne industrie: kinderarbeid was daarin een speerpunt. Het wijzen naar 

mistoestanden in de ambachten, bij de thuisarbeid en bij de veldarbeid, zoals Van 

Heukelom c.s. in 1855 deden, net als later de Staatscommissie in haar eindrapport, 

was niet alleen maar een doorzichtige poging de problemen af te schuiven. Volgens 

Van Heukelom, maar evenzeer volgens Montagne en Eigeman, kwamen de 

(maatschappelijke) problemen ergens anders vandaan. 

 

Arbeidershuishoudens, ambachten en thuisarbeid 

Montagne weet het in 1863 aan de “zedelijke toestand der huisgezinnen” met hun 

“tot aan dierlijkheid grenzende levenswijze.”772 Dat was overigens ook in de ogen 

van iemand als Herman Zaalberg een deel van het probleem. Voor Eigeman – net 

als Van Heukelom een moderne spinfabrikant – waren het de “kroegen en huizen 

van ontucht” en de “reeds met de moedermelk vereenigd[e]” jenever, waarmee hij 

en passant ook de huisgezinnen introduceerde.773 Volgens hem waardeerden de 

kinderen de fabrieken zelfs “meer als hun te-huis.”774 Ook Van Heukelom plaatste 

de kern van het probleem bij de huishoudens, maar hij deed dit heel anders dan 

Montagne en Eigeman. Volgens hem verdienden de arbeiders eenvoudig te weinig 

om de kosten van het levensonderhoud te kunnen dekken.775 Hij schreef dat nog 

eens aan Coronel, toen deze in 1863 zijn onderzoek naar de Leidse wolarbeiders 

                                                             
771 Zie ook Veld, Volksonderwijs en leerplicht, 66-67. 
772 LD 9 mei 1863. 
773 Eigeman, Philanthropie en nijverheid, 6.  
774 Eigeman, Philanthropie en nijverheid, 4. 
775 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 25. 
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deed. Aan de lonen kon hij echter niets doen, stelde de consequente en principiële 

liberaal: “[…] ze worden niet door mij maar door vraag en aanbod (en hier te 

stede helaas slechts door het laatste) van arbeidskrachten bepaald […].”776 In het 

verlengde hiervan ligt het argument dat een verbod op fabrieksarbeid door 

kinderen arbeidershuishoudens van een broodnodige bron van inkomsten zou 

beroven, waarover eveneens de Staatscommissie en later, in 1874, de Kamer van 

Koophandel repte. Gezien de armoede zouden de huishoudens dan logischerwijze 

proberen hun verlies aan inkomsten via andere vormen van kinderarbeid te 

compenseren.777 Over het bevorderen van de zedelijkheid moest men het in deze 

omstandigheden niet hebben, vond Van Heukelom.778 Sterker, men belasterde het 

“Fabrieksvolk” wanneer men hen alle “ongebondenheid en liederlijkheid” 

verweet.779 Hierin verschilde hij dus sterk van mening met Eigeman, die 

zedeloosheid het centrale probleem vond. Deze zag bovendien de fabrieken als 

bewakers van de zedelijkheid en van het onderwijs, waarmee hij weer hemelsbreed 

van mening verschilde van velen met dezelfde conservatieve en antirevolutionaire 

achtergrond, die deze zaken in de actuele fabriekspraktijk juist bedreigd zagen. 

Van Heukelom heeft zijn overtuiging dat eerst maar uitgezocht moest 

worden waar de (maatschappelijke) problemen vandaan kwamen, consequent 

doorgezet bij zijn werkzaamheden voor de Staatscommissie. In een brief aan mede-

commissielid Evers ging hij in op het verschil in benadering tussen hem en de 

voorzitter van de Staatscommissie, De Vries Robbé. Uit een eerdere brief van 

Evers hadden Van Heukelom en Olivier opgemaakt “dat Robbé een vooropgevat 

gevoelen betreffende de zaak heeft. Ik deel dat gevoelen in zoo verre dat de 

toestand der fabrieksmenschen groot en klein ellendig is over het algemeen. Maar 

ons onderzoek moet uitwijzen of de arbeid daaraan schuld heeft.”780 Na een 

onderzoek van zes jaar, neergelegd in zes dikke delen, was de conclusie van de 

Staatscommissie, met uitzondering van voorzitter De Vries Robbé, dat dit niet het 

geval was en dat arbeidswetgeving onder andere daarom geen zin had.781 De 

principiële achtergrond kwam daarbij tot uitdrukking in de opmerking dat de 

wetgever de maatschappij niet moest dwingen en dat het gevaarlijk was de 

bestaande verhoudingen te veranderen en te verstoren.782 

Aan de verwijzing naar de ambachten en vooral naar de huisarbeid, zit nog 

een ander aspect. Dat ook de huisarbeid aan regels gebonden zou moeten worden 

– in de actiepunten van de meeste pleitbezorgers van arbeidswetgeving kwam dat 

niet aan de orde – had voor de Leidse wolfabrikanten een zeer praktische 

betekenis. Hun toch al slechte concurrentiepositie op het gebied van de 

loonkosten, zou zonder regeling van de thuisarbeid alleen maar verslechteren. 

Het advies uit 1855 bevatte nog meer punten, zoals de verzekering dat de 

fabrikanten goed voor hun kinderen zorgden en dat kinderen eigenlijk nog 

                                                             
776 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, antwoord op vragen van Coronel d.d. 4 november 1863. 
777 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’, 23-24; Staatscommissie, 20-23, LYC, 11 april 1874. 
778 Posthumus, ‘Uit de voorgeschiedenis’,26. 
779 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, antwoord op vragen van Coronel d.d. 4 november 1863. 
780 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, stukken aangaande staatscommissie, brief d.d. 20 juli 1866. 
781 Zie met name Staatscommissie, 4. 
782 Staatscommissie, 18. 
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onmisbaar waren, twee zaken die bij Eigeman de sterkste nadruk kregen. Er werd 

getwijfeld aan de feitelijke werking van de wetgeving in het buitenland, ook een 

onderwerp dat de Staatscommissie naar voren bracht: Van Heukelom was zeer 

consequent en vasthoudend.783 

 

Abraham Montagne en het Leidsch Dagblad 

Met Abraham Montagne als hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad kreeg het 

geluid van Jan van Heukelom (5) en de Leidse VFHN een belangrijke spreekbuis. Le 

Poole en vooral Zaalberg kregen stevig weerwoord van Montagne, die en passant te 

keer ging tegen “oude godsdienstige vormen van liefdadigheid,” waar “Leidse 

mediocriteiten” verantwoordelijk voor waren, en die een oplossing van 

maatschappelijke problemen in de weg stonden.784 Vrijzinnige, maar conservatieve 

kerkelijke armenbezorgers als Zaalberg konden niet op de sympathie van Montagne 

rekenen. Deze “zwart schilderende” critici hadden boter op hun hoofd door hun 

eigen bevoogdende onderwijs, stelde hij. Wetgeving was in zijn ogen verderfelijk. 

Dat was filantropie die haar eigen onmacht bedekte. Wilde men verstandige, 

zedelijke, bruikbare en oppassende arbeiders, dan moest er eerst voor behoorlijk 

onderwijs gezorgd worden.785 

De betekenis van onderwijs voor de industrie en voor de arbeiders zelf in 

relatie tot de mechanisatie, kreeg in 1862 en 1863 van Montagne veel aandacht in 

een serie over de zogenaamde Volksbijeenkomsten van ’t Nut.786 Daarin kwamen 

ook de huishoudens als oorzaak van maatschappelijke ellende aan de orde, net als 

de verhouding tussen arbeiders en patroons, Deze Volksbijeenkomsten werden 

georganiseerd om handwerkslieden en (geschoolde) arbeiders te verheffen en op te 

voeden, waarbij verantwoord vermaak en ontspanning werden gecombineerd met 

lezingen over maatschappelijke onderwerpen. Het Leidsch Dagblad gebruikte de 

verslaggeving over deze bijeenkomsten voor uitgebreide, opiniërende 

beschouwingen over de genoemde onderwerpen.787 Inhoudelijk zal dat in een later 

hoofdstuk aan de orde komen, maar duidelijk moet zijn dat hier werd ingegaan op 

de veranderingen die de industrialisatie met zich meebracht voor de kwalificaties 

van arbeiders en de behoeften van de nijverheid, dieper dan Le Poole dat deed, om 

over Herman Zaalberg en de NMN maar te zwijgen. 

Tijdens deze reeks beklom Cremer in Den Haag het podium van Diligentia 

om de kinderarbeid via het afschrikwekkende voorbeeld van Leiden weer op de 

maatschappelijke agenda te plaatsen. De Leydse Courant was al niet erg blij met 

Cremers verhaal, het Leidsch Dagblad zette helemaal de tegenaanval in.788 Montagne 

nam eerst de artikelen van Eigeman over uit De Industrieel – hetzelfde verhaal dat in 

1870 als overdruk door de NVI uitgegeven werd – en vervolgde zelf met een reeks 

                                                             
783 Staatscommissie, 19-23. 
784 LD, 27 mei 1861. 
785 LD, 18 mei 1861. 
786 Over de Volksbijeenkomsten o.a. S.P. Perdijk, ‘Van een vijf-en-vijftigen arbeid tot heil van den 
werkenden stand, 1854-1909’, Leids Jaarboekje 1910, 51-96. 
787 LD 29 oktober, 12 en 26 november, 10, 24 en 31 december 1862, 7, 14 en 28 januari, 11 en 25 
februari 11 en 25 maart 1863. 
788 LYC 3 april 1863 stelde dat Cremer overdreef en geen oog had voor de lichtpunten. 
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waarin ook de ondertekenaars van het Leids Adres ervan langs kregen.789 Vooraf 

wees de krant naar een artikel tegen Cremer in de Arnhemsche Courant.790 

Dat laatste artikel was vrijwel zeker geschreven door een Leidenaar, 

namelijk de jurist W.C.D. Olivier. Olivier, wel getypeerd is als “een verstokt 

thorbeckiaan”, was behalve hoofdredacteur van de Arnhemsche Courant ook 

secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Leiden, een functie die 

hij van 1858 tot 1876 bekleedde.791 In 1872 schreef hij Herinneringen aan mr. J.R. 

Thorbecke, waarin hij zijn verknochtheid aan de overleden liberale staatsman nog 

eens toonde. 

 

De Staatscommissie 

In november 1863 installeerde Thorbecke de Staatscommissie die de fabrieksarbeid 

van kinderen moest onderzoeken. Door Brugmans en Vleggeert zijn de vraagtekens 

overgenomen die voorstanders van wetgeving hebben geplaatst bij de samenstelling 

daarvan. Ze gaan daarbij niet alleen voorbij aan de partijdigheid van die vragen, 

maar vreemd genoeg net zo zeer aan de partijdigheid van Thorbecke. De Vries 

Robbé, verklaard en bekend voorstander van wetgeving, kreeg gezelschap van drie 

Leidse heren, aan wier trouw aan zijn eigen politieke opvattingen Thorbecke niet 

hoefde te twijfelen. Jan van Heukelom (5) en W.C.D. Olivier, oude bekenden en 

trouwe aanhangers van Thorbecke, zijn hierboven al geïntroduceerd. Het derde 

Leidse lid was professor J.C.G. Evers, die door Thorbecke zelf als hoogleraar 

geneeskunde naar Leiden was gehaald. Hij was zijn “naaste adviseur” inzake de 

volksgezondheid.792 Tussen deze drie vertrouwelingen van Thorbecke en De Vries 

Robbé stond dr. J. Zeeman, secretaris van het hoofdbestuur van de Maatschappij 

ter bevordering der Geneeskunst, dat om een “naauwgezet onderzoek” had 

gevraagd naar de toestand van de fabrieksarbeiders.793 De instelling van de 

Staatscommissie was al met al niet zo maar een manoeuvre waarmee via onderzoek 

de wens tot wetgeving werd getemporiseerd. Thorbecke had zich er dankzij de 

Leidse meerderheid ook van verzekerd dat de uitkomst van het onderzoek zou 

sporen met zijn eigen opvattingen over staatsonthouding. Bovendien mag duidelijk 

zijn dat de samenstelling niet bepaald zou kunnen leiden tot een soepele 

samenwerking, gezien de duidelijke (en bekende) standpunten vooraf van enerzijds 

De Vries Robbé en anderzijds Van Heukelom en Olivier. Thorbeckes klachten dat 

de Staatscommissie er zo lang over deed, doen dan ook wat hypocriet aan. Dat hij 

daarbij zijn vertrouwen in Van Heukelom nooit verloor blijkt uit zijn wens hem tot 

burgemeester van Leiden te benoemen. 

                                                             
789 Resp. LD 28 maart en 1 en 2 april 1863, en LD 16 en 29 april en 9 mei 1863. 
790 LD 25 maart 1863. 
791 Over zijn betekenis binnen het liberalisme in het algemeen en zijn rol bij de Arnhemsche Courant, zie 
J.H. von Santen, ‘Een verstokt thorbeckiaan. Mr. W.C.D. Olivier (1820-1885)’, in: E. Jonker, M. van 
Rossem (eds.), Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen (Den Haag 1990), 81-96. Zie ook 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/BWN/lemmata/bwn4/oliviw. 
792 Zie W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den 
Haag 1992) [Hollandse Historische Reeks XVIII], 57, 68, 71, 347, 361.  
793 Adres opgenomen in Vleggeert, Kinderarbeid, 76-77. 
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De Staatscommissie verrichtte monnikenwerk door een grote hoeveelheid 

gegevens te verzamelen en deze te bundelen in allerlei statistieken. Uit de 

briefwisseling tussen Evers en Van Heukelom blijkt dat het daarbij totaal niet 

boterde tussen enerzijds de drie Leidse leden en anderzijds De Vries Robbé en 

Zeeman.794 Volgens Van Heukelom nam De Vries Robbé zijn taak als voorzitter niet 

goed waar: “Het stond aan hem om ons op te roepen en hij heeft dat in het geheel 

te veel verzuimd en vandaar dat hij zich geïsoleerd voelt en meent dat wij hem 

willen overvleugelen wat verre van onze (ten minste van mijnen) bedoeling 

verwijderd is,” schreef hij Evers.795 Uiteindelijk wisten de drie Leidenaars op één lijn 

te komen met Zeeman. De ontevreden De Vries Robbé formuleerde een 

minderheidsstandpunt, waarbij hij aangaf dat zijn medeleden vanaf het begin ervan 

overtuigd waren dat een wettelijke regeling voor fabrieksarbeid onnodig was.796 

Wat betreft de drie Leidse leden had hij daar gelijk in, maar de steun van Zeeman 

heeft hij waarschijnlijk toch zelf verspeeld. 

 

Schoolplicht versus halftime stelsel 

Terwijl De Vries Robbé vasthield aan het halftime stelsel of iets vergelijkbaars, 

kwam de rest van  de Staatscommissie met een heel ander voorstel: schoolplicht. 

Dit is niet alleen door mensen als Coronel en Cremer, maar ook door historici 

met veel onbegrip en scepsis begroet. Brugmans zag niet waarom men met zo’n 

voorstel kwam als er in het ogen van de Staatscommissie toch geen probleem 

was.797 Dat was niet helemaal correct: de problemen waren volgens de commissie 

alleen niet door de fabrieksarbeid veroorzaakt. Vleggeert begreep niet waarom het 

gemis aan schoolonderwijs een belangrijker rol speelde dan andere nadelige 

factoren.798 Hij ging er aan voorbij dat schoolonderwijs ook bij velen die wel 

arbeidswetgeving wilden, een zeer belangrijke, soms doorslaggevende rol speelde. 

Het ging hen niet alleen om fysieke uitputting. Er is op gewezen dat school- of 

leerplicht indertijd politiek niet haalbaar was, waardoor het advies van de 

commissie nooit kon leiden tot wetgeving.799 Conservatieven waren daar immers 

tegen omdat schoolplicht de positie van de huisvader aantastte, antirevolutionairen 

omdat zij daarin bevoordeling van het openbaar onderwijs zagen. Iemand als 

Cremer noemde het daarom “zo goed als een voorstel om den bevonden slechten 

toestand te laten zoals hij is.”800 Dat de regering in het rapport geen reden zag om 

iets te doen, of een reden zag om niets te doen, is duidelijk. Niet voor niets moest 

Van Houten met een initiatiefwetsvoorstel komen.  

                                                             
794 ELO, Van Heukelom, inv.nr.  136, stukken aangaande staatscommissie, brieven d.d. 20 en 24 juli en 5 
en 10 augustus 1866. 
795 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, stukken aangaande staatscommissie, brieven, brief aan Evers d.d. 20 
juli 1866. 
796 Staatscommissie, 27. 
797 Brugmans, De arbeidende klasse, 237-238. 
798 Vleggeert, Kinderarbeid, 91. 
799 Schenkeveld, Het kinderwetje, 61, Smit, ‘J.J. Cremer’,40-41, C. Smit, ‘Attitudes toward child labor’, 
631. 
800 Het Vaderland, 21 februari 1870. 
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Toch verdient het voorstel schoolplicht in te voeren meer aandacht, te 

meer daar het idee onder de Leidse fabrikanten al veel langer speelde. Bovendien 

waren ook verschillende bestrijders van kinderarbeid van meet af aan voorstanders 

van schoolplicht, vooral onderwijsprofessionals. Tot het begin van de jaren zestig 

zag ook een politiek vrij neutrale organisatie als ’t Nut daar veel heil in.801 Lalleman, 

de hoofdonderwijzer die in 1855 via zijn artikel in De Economist de discussie over 

kinderarbeid had laten ontbranden, bedankte de Staatscommissie in 1869 dan ook 

voor dit voorstel. Hij meende alleen dat ook andere middelen nodig waren.802 

Krantz schoof in 1863 al schoolplicht naar voren. Hij was niet de eerste uit 

de Leidse nijverheidswereld. Het onderwerp kwam, in relatie tot fabrieksarbeid van 

kinderen, in Leiden al aan de orde voordat de discussie over kinderarbeid 

losbarstte. De Plaatselijke Schoolcommissie benaderde eind 1852 de Leidse Kamer 

van Koophandel omdat te weinig kinderen die in fabrieken werkten, in de 

middagpauze (!) de stadsarmenscholen bezochten.803 De Kamer antwoordde dat 

men “gaarne [meewerkte] tot het verbeteren van den zedelijken toestand van de 

fabrijkswerkman en overtuigd [was] van het belang dat de fabrijkant heeft bij het 

vormen van kundigen werklieden […].”804 Het is een standpunt dat men makkelijk 

aan een man als Le Poole toe zou kunnen schrijven, maar blijkbaar al eerder in 

brede kring leefde. Maar, voegde de Kamer eraan toe, men kon niet van de 

fabrikanten alleen verwachten dat daaraan iets gebeurde. Men kon zich beter tot de 

regering wenden “opdat bij de Wet op het Onderwijs de verpligting wordt 

voorgeschreven, dat de Kinderen tot twaalfjarigen leeftijd de Scholen blijven 

bezoeken,” daarbij verwijzend naar de Pruisische wetgeving. Daaraan voegde de 

Kamer nog een aantal suggesties toe, die vooral gericht waren op een betere 

afstemming van onderwijs en werk en op bestrijding van schoolverzuim. 

Ook Montagne schoof schoolplicht naar voren als een middel om aan 

beter ontwikkeld personeel te komen, in dezelfde ingezonden brief in de Leydse 

Courant van 1859, waarin hij de fabrieksarbeid van kinderen relativeerde.805 In zijn 

beschouwingen over onderwijs naar aanleiding van de Volksbijeenkomsten, gaat hij 

– los van het thema kinderarbeid – een paar keer in op het onderwerp. Enerzijds 

was hij ervoor, anderzijds hoopte hij dat bij groeiend inzicht in het belang van 

onderwijs, schoolplicht niet nodig was.806 Opvallend is dat de Leydse Courant bij het 

verslag van de ‘Leidse commissie’ in 1860 meldde dat de NMN tegen een 

schoolplicht was, terwijl de commissie zelf daar toch een lichte sympathie voor leek 

te hebben.807 De  voorgestelde schooldwang via de armbesturen werd blijkbaar als 

iets heel anders gezien: bedeelde ouders waren in conservatieve ogen toch een 

heel andere categorie dan andere ouders. 

                                                             
801 Zie Veld, Volksonderwijs en leerplicht, 44-70. 
802 LD, 21 oktober 1869, bespreking van Lallemans brochure over schoolverzuim. 
803 ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, inv.nr. 4, bijlagen bij notulen 1809-1857, brief 2 december 
1852. 
804 ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, inv.nr. 5, bijlagen bij notulen 1820-1857, brief d.d. 11 
februari 1853. 
805 LYC, 16 december 1859. 
806 Resp. LD, 11 februari 1863 en LD, 25 februari 1863. 
807 LYC, 18 juli 1860, cf. Handelingen NMN 1860, 32. 
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Hoe dan ook, al lang voordat de Staatscommissie schoolplicht naar voren 

schoof, was dat in Leiden een maatregel die (overwegend liberale) fabrikanten en 

hun zegslieden acceptabel en zelfs wenselijk vonden. Dit in tegenstelling tot meer 

conservatieve en antirevolutionaire bepleiters van arbeidswetgeving. Jan van  

Heukelom heeft zich vóór zijn werk in de Staatscommissie niet uitgesproken over 

schoolplicht, hoewel zijn interesse in onderwijs onbetwistbaar is. Pas in 1866 gaf hij 

Evers te kennen dat hij steeds meer begon te denken aan schoolplicht als antwoord 

op maatschappelijke problemen.808 Uiteindelijk koos hij daar dus nadrukkelijk voor. 

In dit kader moet opgemerkt worden dat Van Heukelom niets zag in door 

de voorstanders van arbeidswetgeving opgehemelde Engelse fabrieksscholen. In 

1863 schreef hij al aan Coronel: "Ik ben verzekerd dat zoogenaamde 

Fabrieksscholen niets leveren en worde in die opinie versterkt door het getuigenis 

van bekwame en verstandige onderwijzers. Terwijl ook de ondervinding in 

Engeland daaromtrent schijnt te leeren dat mijne zienswijze zoo geheel verkeerd 

niet is."809 Deze mening klinkt ook door in het advies van de Staatscommissie.810 

Die negatieve kijk op fabrieksscholen werd mede gevoed door zijn levenslange 

vriend J. Kneppelhout (Klikspaan). Die vergeleek na zijn reis naar Engeland in 1860 

de kinderarbeid wel met de hel en met slavernij, maar hij was eveneens tot de 

conclusie gekomen dat deze scholen niet deugden: “Het was afschuwelijk.”811 De 

fabrieksscholen waar Le Poole en andere voorstanders van arbeidswetgeving een 

warm voorstander van waren, worden wel gezien als een voorbeeld van sociaal 

ondernemerschap. Het was echter ook een manier waarop antirevolutionaire en 

conservatieve voorstanders van arbeidswetgeving hun weerzin tegen schoolplicht 

konden combineren met het bevorderen van schoolgang binnen een halftime stelsel. 

Uiteindelijk mocht dat niet baten. Bij de parlementaire behandeling van het 

wetsvoorstel van Van Houten in 1874 zouden uiteindelijk alle verwijzingen naar dit 

stelsel én naar school- dan wel leerplicht vervallen.812 

Schoolplicht is, wanneer men het bekijkt vanuit het perspectief van 

kinderarbeid, wel een bijzonder alternatief. De consequentie met betrekking tot de 

beschikbaarheid van kinderen voor arbeid – zeker fabrieksarbeid – strekte veel 

verder dan het halftime stelsel. Tegenstanders wezen er dan wel op dat kinderen 

ook buiten schooltijd konden werken – een terechte observatie – maar dat had 

voor  fabriekswerk weinig betekenis. Zoals reeds opgemerkt, veel voorstanders van 

wetgeving wilden de kinderen echter niet compleet aan (fabrieks)arbeid 

onttrekken. De Staatscommissie wees er dan ook fijntjes op dat, wilde men het 

halftime stelsel consequent toepassen, juist veel meer kinderen aan het werk 

zouden moeten gaan om de fabrieken draaiende te houden.813  

                                                             
808 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, stukken aangaande staatscommissie, brief aan Evers d.d. 5 augustus 
1866. 
809 ELO, Van Heukelom, inv.nr. 136, antwoord op vragen Coronel, 4 november 1863. 
810 Staatscommissie, 19. 
811 Klikspaan, Geschriften, Deel VII (Leiden 1861), 201-202. 
812 Zie Vleggeert, Kinderarbeid, 145-170. Dit ondanks het feit dat Van Houten expliciet het bijzonder 
onderwijs en het huisonderwijs noemde in zijn Afdeeling II, Van den leerpligt, zie Vleggeert, 
Kinderarbeid, 147. 
813 Staatscommissie, 23. 
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Eigenlijk wilden de (liberale) Leidse fabrikanten die tegen arbeidswetgeving 

waren, verder gaan bij het onttrekken van kinderen aan arbeid. Dat blijkt ook uit 

het adres van de Leidse Kamer van Koophandel uit 1874, waarin zij het 

wetsvoorstel van Van Houten ernstig bekritiseerden – mede opgesteld door hun 

secretaris W.C.D. Olivier overigens. In dit als “achterhoedegevecht” gekenmerkte 

adres werd namelijk ook een voorkeur voor een alternatief voor het voorstel van 

Van Houten naar voren gebracht, of beter twee.814 Een eerste alternatief vormden 

de oudere Engelse wetten voor specifieke bedrijfstakken waar duidelijk sprake was 

van misbruik. Het tweede was “op het voorbeeld der jongste engelsche wet, 

onvoorwaardelijk allen arbeid van kinderen in den leeftijd der schoolgaande 

kinderen, óók den arbeid aan huis en voor ouders, te verbieden en te straffen.” 

Met deze recente Engelse wet werd waarschijnlijk de eerste Engelse leerplichtwet 

bedoeld, de Elementary Education Act van 1870.815 

Er zijn verschillende redenen waarom de Leidse liberale ondernemers en 

hun zegslieden schoolplicht aantrekkelijk vonden, los van het belang dat zij aan het 

onderwijs op zich toekenden. Een aantal daarvan gaven ze – direct of indirect – zelf. 

In de eerste plaats strekte schoolplicht zich ook uit richting de huisarbeid (en de 

huiselijke diensten en veldarbeid). Dat bij een beperking van fabrieksarbeid 

kinderen thuis aan het werk zouden worden gezet, was een reële veronderstelling 

en zeker een die de Leidse wolfabrikanten verontrustte. Het was oneerlijke 

concurrentie. Het gewenste level playing field komt daarmee weer in beeld. De 

tweede reden die zij gaven had een heel andere achtergrond. De kinderen zouden 

wanneer ze niet of minder veel werkten, wel eens doelloos over straat kunnen 

gaan dwalen, met alle vervelende gevolgen van dien.816 Krantz roerde dit probleem 

in 1863 al aan, met schoolplicht als remedie. Volgens Eigeman liet het Pruisische 

voorbeeld zien dat te veel vrije tijd tot “ondeugden en straatschenderij” leidde, 

alleen was dat voor hem alleen een reden om tegen arbeidswetgeving te zijn, niet 

voor schoolplicht.817 Men zag de werkeloze straatjeugd als een probleem, een 

bedreiging zelfs. 

Een belangrijk argument voor liberaal gezinde ondernemers om voor 

schoolplicht te zijn, roerden zij zelf echter niet aan, al signaleerden tijdgenoten dat 

wel en gaf Krantz een duidelijke aanwijzing: hun principiële afkeer tegen 

overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven. Wanneer kinderarbeid om wat voor 

reden dan ook een maatschappelijk probleem was, dan was schoolplicht een mooi 

middel daar iets aan te doen zonder dat de wetgever zich met de betrekkingen 

tussen patroon en arbeiders hoefde te bemoeien. De verantwoordelijkheid en 

strafbaarheid lagen dan immers primair bij de ouders, de controle bij de scholen. 

Met werkuren of personeelsbeleid hoefde niemand zich verder bezig te houden. 

Het pleidooi voor schoolplicht was dan wel een pleidooi voor meer en beter 

onderwijs, het paste tegelijkertijd uitstekend in de klassiek liberale ideologie van 

                                                             
814 De kritiek spitste zich overigens voor een niet onbelangrijk deel toe op de impliciete omarming van 
het halftime stelsel in het oorspronkelijke wetsontwerp. De volledige tekst van het adres is afgedrukt in 
LYC, 11 april 1874. 
815 Tot effectieve leerplicht – en dan alleen voor kinderen tot tien jaar – kwam het overigens pas in 1880. 
816 Zie ook Staatscommissie, 20-23. 
817 Eigeman, Philanthropie en nijverheid, 6. 
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staatsonthouding met betrekking tot het economisch leven, waarvan Van 

Heukelom en Olivier als “verstokte thorbeckianen” exponenten waren. Dat de 

consequentie was dat men daardoor over minder kinderen in de fabrieken zou 

beschikken, telde blijkbaar minder. Daarmee was dit pleidooi vanuit de Leidse 

fabrikantenwereld niet alleen een tactische manoeuvre en evenmin een 

achterhoedegevecht van lieden die nog niet begrepen waar hun belang lag. Het 

pleidooi voor schoolplicht was net zo toekomstgericht als dat voor 

arbeidswetgeving (zo niet meer), alleen vanuit een andere optiek. 

5.3.3 HET DEBAT OVER KINDERARBEID NADER BEZIEN 

 

Het is al met al niet gewenst het debat tussen voor- en tegenstanders van 

arbeidswetgeving rond kinderarbeid te duiden als een strijd tussen progressieve 

voorstanders en conservatieve tegenstanders, of dit nu politiek, maatschappelijk of 

vanuit de belangen van de moderne industrie wordt bekeken.  

Onder de voorstanders zaten mensen die zich overduidelijk richtten op 

oude, traditionele verhoudingen en die de arbeiders vanuit een conservatieve, 

patriarchale optiek wilden beschermen tegen de gevolgen van de opmars van de 

moderne industrie en onder hun hoede wilden houden, zoals Zaalberg en de 

‘Leidse commissie.’ Aan hun sociale betrokkenheid hoeft men niet te twijfelen, 

maar dat gold voor vele anderen uit het fabrikantenmilieu, ook de tegenstanders 

van arbeidswetgeving. Le Poole nam wellicht  een tussenpositie in tussen 

conservatisme en moderniteit, maar zijn idealen – het beschermheerschap en het 

halftime stelsel – bleven in hoge mate binnen traditionele kaders. Uiteindelijk was 

hier een christen-sociale antirevolutionair aan het woord, geen moderne 

ondernemer. Kinderarbeid hoefde in die optiek niet te verdwijnen, integendeel 

zelfs. 

Het Leids Adres was in bredere context gezien minder een teken van 

uitgesproken nieuwe inzichten en een omarming van arbeidswetgeving dan het op 

het eerste gezicht lijkt. Dat geldt niet alleen de achtergronden en de bedrijfspraktijk 

van de ondertekenaars, maar blijkt ook uit de compromistrekken van het Adres en 

het feit dat diverse ondertekenaars eerder en later niet zo voor arbeidswetgeving 

blijken te voelen. Het was waarschijnlijk voor een deel een (schrik)reactie op de 

publiciteit die Cremers voorlezing had veroorzaakt. Men was al bezorgd over de 

beeldvorming en schadebeperking richting publieke opinie was een niet 

onbelangrijke drijfveer bij het optreden van de Leidse fabrikanten, net zoals dat een 

rol speelde bij de terugtrekking van jonge kinderen in de jaren 1860-1864. Voor 

verschillende ondertekenaars was het bovendien waarschijnlijk net zo zeer van 

belang dat men kon opereren op een gelijk speelveld, waarbinnen men niet 

benadeeld zou worden doordat men zelf niet en nijverheid die (deels) op 

thuisarbeid berustte, wél gebruik kon maken van kinderarbeid. 

De meeste tegenstanders van arbeidswetgeving gaven even goed getuigenis 

van een sociale betrokkenheid of sociaal bewustzijn als de voorstanders. Daarnaast 

overdacht men in deze hoek wel de consequenties van de moderne industrie voor 

de eisen die men aan de arbeid moest stellen. Dat kinderen in de fabrieken – 

voorlopig? – onmisbaar of voordelig waren, was daar net zo goed onderdeel van. 
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Daarnaast werd volop nagedacht over de relatie tussen nijverheid en onderwijs. 

Afgezien van Eigeman – die inhoudelijk sterker lijkt op met name Zaalberg dan op 

bijvoorbeeld Van Heukelom – was de belangrijkste grond van weerstand tegen 

arbeidswetgeving dan ook principieel liberaal van aard: een oplossing voor het 

probleem – hoe dat ook werd gezien – moest wat betreft wet- en regelgeving 

buiten het bedrijfsleven gezocht worden. Vandaar dat men schoolplicht omarmde. 

Dat dit betekende dat men nog minder kon beschikken over de “onmisbare” (en 

goedkope) jonge arbeiders dan via een halftime stelsel, was van minder belang. 

Schoolplicht betekende immers tegelijkertijd dat concurrenten die gebruik maakten 

van thuisarbeid, net zo goed hun goedkope kinderarbeiders zouden moeten missen, 

in ieder geval tijdens schooltijd. Daarnaast speelden onderwijskundige en praktische 

bezwaren tegen het halftime stelsel en fabrieksscholen een rol. 

Minstens zo belangrijk is te signaleren dat nieuwe ideeën over de 

behoeften van de nijverheid zelf bij beide partijen eigenlijk een ondergeschikte rol 

speelden, maar zeker bij de voorstanders van arbeidswetgeving. Men zag 

kinderarbeid in de eerste plaats als een maatschappelijk probleem. Bij de 

voorstanders van arbeidswetgeving komt dat het meest duidelijk naar voren bij 

Zaalberg en de initiatieven waar hij bij betrokken was. Het was de fysieke kracht 

van het volk en de zedelijkheid van de (arbeiders)bevolking die op het spel stond, 

de dreiging van het pauperisme. Ook bij Le Poole speelde dat algemene element 

sterk mee, alleen had hij zich ten doel gesteld de fabrikanten te overtuigen daar iets 

aan te doen via een appel op hun “welbegrepen eigenbelang.” Het ging om de 

zedelijkheid – de waarden, normen en het gedrag – van de arbeidersklasse, inclusief 

de verhoudingen tussen arm en rijk en zelfs om de dreiging van arbeidersjongeren 

op straat. Eigeman appelleerde als tegenstander van wetgeving aan dezelfde 

gevoelens en Krantz voor zover het de dreiging van de arbeidersjeugd op straat 

betreft net zo zeer. De hele discussie is daarmee ook een voorbeeld van het belang 

van de angst voor wat Bram de Swaan noemde “de vier ruiters van de stedelijke 

Apocalyps” – misdaad, rebellie, infectie en sociale besmetting – bij het ontstaan van 

een sociaal bewustzijn. 

Voor veel Leidse fabrikanten was het probleem enerzijds dat zij en hun 

fabrieken – direct of indirect – de schuld kregen van maatschappelijke 

wantoestanden, anderzijds dat door de voorstelde oplossing hun zo gekoesterde 

autonomie in het economisch leven werd bedreigd. Iemand als Van Heukelom had 

zeker oog voor de maatschappelijke “ellende,” maar zocht andere oplossingen die 

minder verantwoordelijkheid bij de fabrikanten legden en recht deden aan zijn 

klassiek liberale maatschappijbeeld. Hij en zijn medestanders moesten daarbij 

reageren op een groeiende afschuw binnen de publieke opinie over fabrieksarbeid 

door kinderen. De oplossing die de liberale fabrikanten daarbij omarmden, 

schoolplicht, sloot nauw aan bij wat zij niet alleen politiek en economisch 

acceptabel, maar ook maatschappelijk wenselijk achtten. 

Twee elementen kwamen in dit debat bij beide partijen bovendien steeds 

weer naar voren: het arbeidershuishouden en het onderwijs. In twee aparte 

hoofdstukken zal daar dieper op ingegaan worden. Eerst wordt echter ingegaan op 

de verdere ontwikkeling van de nijverheid en de kinderarbeid na de invoering van 

het Kinderwetje van Van Houten. 
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HOOFDSTUK 6  EEN BLOEIENDE INDUSTRIESTAD. 

    INDUSTRIE EN (KINDER-)ARBEID 1875-1914 

 

“Ik was den eenen dag 12 jaar geworden, en den volgenden ging ik aan het werk,” 

vertelde Elsje van Rossen in 1890 aan de heren die in Leiden namens de door het 

parlement ingestelde Staatscommissie de arbeidstoestanden onderzochten.818 Ze 

was intussen twintig jaar oud en werkte al acht jaar bij de sajetfabriek Clos & 

Leembruggen. Elsje was een van de arbeiders en arbeidsters die de commissie 

ondervroeg, waarmee voor het eerst in Leiden hun stem hoorbaar was. In die ene 

zin gaf ze aan hoe kinderarbeid in Leiden was blijven bestaan na het Kinderwetje 

van Van Houten. 

 Clos & Leembruggen was na de dekenfabriek van de Gebr. Van Wijk & Co 

de grootste wolfabriek in Leiden. Het was een bedrijf dat volop in ontwikkeling was 

gebleven sinds men in 1863 overgestapt was van grein op wollen garens. Het bedrijf 

breidde zich de volgende twee decennia verder uit en liet ten slotte in 1909 een 

zeer modern fabrieksgebouw bouwen op de plek van haar oorspronkelijke 

vestiging. Clos & Leembruggen was niet het enige Leidse bedrijf dat zich volop 

ontwikkelde. Rond 1900 werd de skyline van Leiden getekend door een woud van 

schoorstenen. Die schoorstenen stonden vooral in de Leidse binnenstad, maar ook 

buiten de singelring, in de gebieden die in 1896 geannexeerd waren van de 

omringende gemeenten en daar vlak buiten. De industrialisatie van de nijverheid, 

die zich al vóór 1875 ontplooid had, was onverminderd doorgegaan in het laatste 

kwart van de eeuw en had zich over nog meer bedrijven en bedrijfstakken 

uitgebreid. Bij eerder geïndustrialiseerde bedrijfstakken was daarbij vooral sprake 

van verdere modernisering, bijvoorbeeld in de textiel. Bovendien dienden zich naast 

de stoomkracht, het symbool van de industrialisatie, nieuwe krachtbronnen aan om 

                                                             
818 Enquête 1890, 177-179.  

Uitzicht over de Leidse binnenstad anno 1900: overal schoorstenen tussen de vervallen 
arbeiderswoningen 
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machines aan te drijven: gas- en (nog belangrijker) elektromotoren. 

Het Leidse fabriekswezen stond er bovendien economisch niet slecht 

voor. Men kon niet alleen de – vooral binnenlandse – concurrentie aan, sommige 

bedrijven waren zelfs voorlopers. Bedrijven als de Grofsmederij, uitgever Sijthoff, 

zeep- en reukwarenfabrikant Sanders, de meelfabriek van De Koster, de 

conservenfabrieken, en ook wolfabrieken als Zaalberg, Van Wijk, Krantz en Clos & 

Leembruggen zouden zich in de loop van de twintigste eeuw onder de belangrijkste 

bedrijven van het land scharen. 

De stemming in de stad was mede daardoor heel anders dan honderd jaar 

eerder. De somberheid van toen had plaatsgemaakt voor een algemeen optimisme 

onder de burgerij, ook al maakte menigeen zich – nog steeds – zorgen om de 

sociale tegenstellingen.819 P.J. Blok, niet alleen sprekend als historicus maar vooral 

als betrokken burger, sprak over Leidens “wederom aanzienlijke fabriekswezen” als 

een van de pilaren van de nieuwe Leidse voorspoed, al kon hij het natuurlijk niet 

laten te stellen dat het in de zeventiende eeuw allemaal veel beter was geweest. De 

andere twee pilaren waren de universiteit en Leiden als centrum van “een rijk en 

welvarend platteland.”820 Ondanks haar opnieuw opbloeiende universiteit en het 

belang van diverse handelsmarkten, en hoewel de Sleutelstad landelijk gezien haar 

dominante positie in de nijverheid al lang en breed – en definitief – kwijt was, bleef 

Leiden in de eerste plaats een fabrieksstad en een van behoorlijke importantie. 
De vraag is hoe de kinderarbeid zich in deze context van verdergaande 

industrialisatie en modernisering ontwikkelde. Sinds 1874 was er immers wetgeving 

die daar grenzen aan stelde, nog uitgebreid met nieuwe arbeidswetgeving richting 

kinder- én vrouwenarbeid in 1889. Bovendien stellen veel historici – ook uit het 

buitenland – dat de kinderarbeid juist aan het eind van de negentiende eeuw afnam, 

hetzij door minder aanbod, hetzij omdat de vraag minder groot werd. Het laatste is 

vooral uitgewerkt door Rahikainen. Zij betoogde dat de grote depressie van de 

jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw de industrie duidelijk maakte dat 

rationalisatie van de productie een beter antwoord was dan de inzet van goedkope 

arbeidskrachten.  

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de kinderarbeid na de 

invoering van het Kinderwetje tot aan de Eerste Wereldoorlog onderzocht in 

relatie tot de verdere ontwikkeling van de industrie. Dat gebeurt op een 

vergelijkbare manier als in het vorige hoofdstuk. Extra is echter dat daaraan het 

geluid van de arbeiders zelf toegevoegd kan worden. 

 

6.1 INDUSTRIALISATIE, CRISIS EN MODERNISERING 

 

De tijd na 1875 kan men in twee perioden onderverdelen. De eerste loopt tot 

ongeveer 1890 en stond voor een belangrijk deel in het teken van een langdurige, 

internationale economische depressie, die eigenlijk al begonnen was met een 

beurskrach in 1873, de Grote of Lange Depressie. Het dieptepunt lag in de periode 

                                                             
819 Zie C. Smit, ‘Burgerlijk optimisme’ voor een algemene karakteristiek. 
820 Blok, Eener Hollandsche stad, dl. 4, 26-27. 
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1873 – 1879, maar in verschillende landen woekerde de depressie door als een 

opeenstapeling van uiteenlopende crises. In Engeland eindigde de depressie rond 

1896. In Leiden en de rest van Nederland lijkt het ergste rond 1890 wel voorbij te 

zijn geweest, misschien iets later. De jaren daarna kenmerkten zich door een 

nieuwe golf van industrialisatie en vooral van modernisering, waarbij landelijk de 

industriële structuur zich verbreedde en vooral de metaal- en de chemische 

industrie groeide. Deze tweede moderniseringsgolf liep landelijk van circa 1895 tot 

ongeveer 1914.821 Ook in Leiden was sprake van een duidelijke verbreding van de 

industrialisatie en van verdergaande modernisering, net zo goed als eerder de 

invloed van de crises voelbaar was geweest. 

 Dat betekent ook dat de Leidse ontwikkeling in de periode 1875 – 1914 

wat minder uitzonderlijk was dan de eerdere. De Leidse economische conjunctuur 

volgde vanaf de jaren zeventig nadrukkelijk de internationale. De plaatselijke 

fasering van industrialisatie en modernisering kwam nu sterk overeen met de 

landelijke, al waren er accentverschillen, mede veroorzaakt door lokale 

omstandigheden. De relatief hoge loonkosten bleven natuurlijk een rol spelen, met 

name in de arbeidsintensieve textielindustrie. 

 

6.1.1 DE NIJVERHEID IN HET ALGEMEEN 

 

Crisis en vernieuwing 

De internationale crisis van de jaren zeventig en tachtig had zich wel degelijk in 

Leiden laten voelen. Behalve enige banken c.q. commissionairs in effecten, lijken er 

echter geen of nauwelijks blijvende slachtoffers te zijn gevallen onder de Leidse 

bedrijven.822 Wel moesten verschillende bedrijven tijdelijk inkrimpen. Met name de 

Leidsche Katoenmaatschappij moest honderden mensen ontslaan, tweederde van 

het personeel zelfs.823 Bij dekenfabrikant Zaalberg liepen de winsten sterk terug.824 

Bij Clos & Leembruggen groeide de omzet echter, al was dat minder sterk dan 

daarvoor en daarna.825 Lang niet alle bedrijven hadden last van de Lange Depressie. 

Krantz zag zijn winst in deze periode juist stijgen.826 Ook voor de Grofsmederij was 

het een goede periode. De insteek op scheepsbouw en daaraan verwante 

producten zoals kettingen, wierp juist in deze tijd zijn vruchten af en het bedrijf 

kwam nu pas echt tot volle wasdom.827 Het aantal arbeiders verdubbelde tussen 

                                                             
821 Zie De Jonge, Industrialisatie; J.P. Smits, ‘Economische ontwikkeling, 1800 – 1995’, in: R. van der Bie, 
P. Dehing (eds), Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving, ca. 1800 – 1999 (Voorburg etc. 
1999), 15-36, 20. 
822 Voor het bankwezen, zie Smit, ‘Leiden op stoom’, 71. De plaats van deze omgevallen bankiers werd 
overigens snel opgevuld door nieuwe. In de textiel ging de dekenfabriek van H.J. van Wensen wel over in 
handen van W.B. de Vos en werd Leidse Dekenfabriek. De achtergrond daarvan is niet bekend. 
823 Verbong, 'Katoendrukken', 63. Zie ook Driessen, ‘P.L.C. Driessen’, 19-21. 
824 Zie Backer, Leidse wevers, bijlage IV, financiële gegevens. 
825 Zie Smit, Van Beijnen, ‘Clos & Leembruggen’, 89 (Grafiek 1). 
826 Beurze, ‘Winst, vermogen en familiebelang’, 150-153, 161. 
827 [Vis], 125 jaar Grofsmederij, 42-43. 



242 

 

1876 en 1890 tot 300 man.828 Per saldo waren het echter wel moeilijke tijden. Het 

aantal bedeelden liep in de jaren 1875 – 1885 dan ook aanzienlijk op, een teken dat 

meer bedrijven dan enkel de katoenfabriek personeel hadden moeten ontslaan. 

Het herstel, zeker wat betreft het aantal arbeiders dat werk kon vinden, 

lijkt vanaf 1885 te zijn ingezet, al hadden de dekenfabrieken het ook in de jaren 

negentig nog moeilijk.829 In ieder geval had de katoenfabriek in 1887 alweer 

ongeveer 700 mannen, vrouwen en kinderen in dienst, in 1890 zelfs meer dan 

850.830 Een vergelijking tussen de opgave door bedrijven aan de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken in 1890 en de slechts enkele jaren (1887-1889) eerder 

opgemaakte Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar leert dat bij meer bedrijven 

van een toename sprake was in deze korte periode, hoewel niet overal in dezelfde 

mate; een enkel bedrijf kromp zelfs nog in. 

De depressie zette in ieder geval geen rem op de industrialisatie van de 

nijverheid buiten de textiel. Het aantal gemechaniseerde bedrijven buiten die al 

volledig geïndustrialiseerde bedrijfstak verdubbelde bijna tussen 1876 en 1885 – van 

23 naar 44 –  met name door een toename binnen de voedings- en 

genotsmiddelenindustrie en diverse kleinere bedrijfstakken, zoals de houtbewerking 

[zie tabel 6.1]. De groei van het totale vermogen was minder indrukwekkend en 

betrof vooral de grafische nijverheid en de voedings- en genotsmiddelenindustrie 

[zie tabel 6.2]. In de laatste branche ging het – naast de conserven- en 

brood/biscuitfabrieken – overigens vaak om relatief kleine zuivelbedrijven, met 

name botermakerijen.831 

Na 1885 zette de groei van gemechaniseerde bedrijven zich in hoog tempo 

voort, terwijl dit nu wel gepaard ging met een aanzienlijke toename in mechanisch 

vermogen, vooral in de grafische nijverheid en de metaal [zie tabellen 6.1 en 6.2].832  

                                                             
828 Alle specifieke cijfers uit 1890: Gemeenteverslag, Verslag Kamer van Koophandel over 1890, bijlage 
XLII. 
829 Zie ook Backer, Leidse wevers, 31. 
830 Voor cijfers uit 1887: Struve, Bekaar, Nijverheidsstatistiek, 78-81. 
831 In de Gemeenteverslagen waar deze gegevens aan zijn ontleend zijn ook gegevens van bedrijven uit 
Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en zelfs Voorschoten opgenomen. Voor zo ver deze geen relatie 
hebben met de Leidse arbeidsmarkt, zijn deze buiten beschouwing gelaten. Helaas is dat niet altijd 
duidelijk. De botermakerijen zijn niet allemaal te traceren, maar voor zo ver dat wel kon, bleken deze in 
meerderheid binnen de Leidse singels gevestigd, een enkele net daarbuiten in de overloopgebieden van 
de stad. Wellicht heeft deze ontwikkeling van het zuivelbedrijf te maken van het herstel van de boter- 
en kaasmarkt in 1883, zie Smit, ‘Leiden op stoom’, 66.  
Overigens zijn de stoomketels en andere machines in gebruik bij de universiteit, als verwarmingsketels 
en voor de voedselbereiding in instellingen, voor de riolering, brandspuiten etc. niet meegeteld. 
832 De ontwikkeling van de vermogens van krachtwerktuigen in de nijverheid is vrijwel geheel gebaseerd 
op de Gemeenteverslagen, al dan niet via de daarin opgenomen verslagen van de Kamer van 
Koophandel. Die verslagen zijn niet altijd compleet, zoals ook blijkt uit Struve, Bekaar, 
Nijverheidsstatistiek. Het werkelijk beschikbare vermogen blijkt hoger. Dit komt doordat fabrikanten 
niet altijd (sommige zelden) de gegevens doorgaven aan de Kamer van Koophandel. 
In de periode 1890 – 1899 werden de vermogens overigens anders geregistreerd, waardoor het lijkt 
alsof deze in alle bedrijven van het ene jaar op het andere met ruim 50% toenamen en vervolgens weer 
sterk daalden. Daarom worden de vermogens voor deze jaren buiten beschouwing gehouden. 
Voor de aantallen bedrijven en aantallen stoom-, gas- en elektromotoren wordt vooral gerefereerd aan 
de Gemeenteverslagen 1890 (Bijlage XLII, met aantallen personeel), 1899 (Bijlage XLII) en 1909 (Bijlage 
XII). 
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Alleen in de textiel was deze toename minder groot, maar dat komt vooral 

doordat daar vóór 1875 al zoveel stoomfabrieken waren verschenen. Een illustratie 

van de toegenomen bedrijfsvernieuwing na 1890 is ook het aantal vergunningen en 

concessies dat jaarlijks afgegeven werd. Dat was uiteindelijk ruim twee keer zo veel 

dan daarvoor, een stijging die vooral in het laatste decennium van de eeuw gestalte 

kreeg [zie tabel 6.3].833  

                                                             
833 Gebruik is gemaakt van een inventarisatie van verstrekte concessies en vergunningen uit de 
Gemeenteverslagen over de periode 1880 – 1929 alsmede uit andere bronnen, in 1997 gemaakt door de 
toenmalige afdeling milieu van de gemeente Leiden en vastgelegd in een database, kopie in bezit van de 
auteur. Voor de goede orde: hierin zijn meegeteld vestigingen van opslagplaatsen van brandstoffen en 
het dempen van sloten. Met name het laatste staat niet altijd in verband met het economisch leven. 

Gemechaniseerde bedrijven 1876 - 1900 

 1876 1885 1900 

Textiel 19 19 21 

Grafische nijverheid 2 3 9 

Chemische nijverheid 2 4 4 

Metaalindustrie 5 7 7 

Voedings- en genotsmiddelenindustrie 9 18 30 

Overig 5 12 14 

Totaal 42 63 85 
Tabel 6.1: Ontwikkeling van gemechaniseerde bedrijven tussen 1876 en 1900, in aantallen 
bedrijven, Bron: Gemeenteverslagen/Jaarverslagen KvK. 

 
Vermogen machines 1876-1900 

 1876 1885 1900 

Textielnijverheid 100 100 156 

Grafische nijverheid 100 271 811 

Kleding en reiniging 100 100 267 

Metaal 100 107 800 

Voedings- en genotsmiddelen 100 173 658 
Tabel 6.2: Ontwikkeling vermogen machines (PK’s) in diverse bedrijfstakken, 1876-1900, in 

indexcijfers (1876=100), op basis van Gemeenteverslagen/jaarverslagen KvK 

Vergunningen en concessies, 1880-1914 

1880 t/m 1889 27 

1890 t/m 1899 51 

1900 t/m 1909 60 

1910 t/m 1914 56 
Tabel 6.3: Door gemeente aan bedrijven verstrekte hinderwet- en bouwvergunningen en 

concessies, jaargemiddelden per periode 1880 – 1914. Bron: Gemeenteverslagen. 
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Nieuwe krachtbronnen voor industrie en ambacht 

In de jaren negentig en in het eerste decennium van de twintigste eeuw deden zich 

grote veranderingen voor met betrekking tot de gebruikte krachtbronnen. Eerst 

verscheen rond 1890 de gasmotor, daarna de elektromotor, die vooral tot 

ontplooiing kon komen nadat Leiden in 1907 was voorzien van een elektriciteitsnet. 

Deze krachtbronnen waren veel kleiner en daardoor veel flexibeler dan de centrale 

stoommachines, zeker de elektromotoren. Dat had grote consequenties. 

Mechanisatie was nu mogelijk in veel meer bedrijven en bedrijfstakken, en voor 

meer werkzaamheden binnen bedrijven die wel al over een stoommachine 

beschikten. Dat gold voor bedrijven van uiteenlopende omvang, ook grotere, waar 

de aandrijving via centrale stoommachines überhaupt moeilijk of minder handzaam 

was geweest, of niet overal in het bedrijf te gebruiken. Voorbeelden daarvan zijn te 

vinden bij de houtbewerking, sigarenmakerijen, conservenfabrieken en de 

broodfabrieken/bakkerijen. Bovendien konden nu ambachtelijke bedrijven machines 

inzetten, zoals timmerwerkplaatsen, instrumentmakerijen, smederijtjes, 

kleermakers, slagers en zelfstandige modisten. Het ambacht berustte voortaan niet 

meer op handwerk. Ook kleine bedrijfjes die eerder wel stoommachnies hadden 

ingezet, zoals de zuivelbedrijfjes, schakelden over op elektromotoren. De 

drukkerijen gingen er eveneens op grote schaal gebruik van maken. De 

elektromotor verspreidde zich razendsnel. In 1909, twee jaar na de introductie van 

elektriciteit door de Stedelijke Gas- en Lichtfabrieken, waren er 135 bedrijven in 

Leiden die bij elkaar 254 elektromotoren gebruikten! 

Leiden telde in 1910 ruim tweehonderd gemechaniseerde bedrijven, nog 

los van de zelfstandige naaisters, kleermakers, schoenmakers etc. die eventueel al 

thuis met elektrische naai- en stikmachines werkten.834 Een groot deel van die 

tweehonderd zal toch gerekend moeten worden tot de ambachtelijke sfeer. Er was 

lang niet altijd sprake van een concentratie van arbeid. Helaas bestaat er geen 

betrouwbaar overzicht van bedrijven naar bedrijfsgrootte. De vraag is zelfs of 

mechanisatie gecombineerd met concentratie van arbeid voldoende is om moderne 

industrie van het ambacht te onderscheiden. Van belang zijn ook de markt die men 

bediende – strikt lokaal of landelijk en zelfs internationaal – en de waarde die 

geproduceerd werd.  

Het onderscheid tussen ‘industrie’ en ‘ambacht’ werd al met al vloeiender 

dan voorheen. Tijdgenoten trokken de lijn tussen fabriek en ambacht niet altijd 

waar men dat tegenwoordig zou doen. Zo rekende men onder andere de 

drukkerijen doorgaans nog tot ‘de ambachten’, terwijl het karakter van die 

bedrijven intussen ingrijpend veranderd was. De overzichten van arbeidskaarten – 

verstrekt in het kader van de Arbeidswet van 1889 – noemen alleen de textiel-, 

conserven-, zeep- en biscuitfabrieken, de grote metaalbedrijven en een enkel leer 

verwerkend bedrijf “fabrieken”, de rest van de nijverheid “werkplaatsen”. Er was 

natuurlijk sprake van een glijdende schaal. Een klein drukkertje met twee, drie man 

personeel en een elektrisch aangedreven pers kan men nog een ambacht noemen, 

een onderneming als Sijthoff zeker niet. Hoe dan ook, de stad telde enige tientallen 

echte industriële ondernemingen, verspreid over verschillende bedrijfstakken. 

                                                             
834 De verspreiding daarvan is niet bekend. 
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Industrie buiten de binnenstad 

Enige opmerkingen over de ruimtelijke ontplooiing van de Leidse industrie zijn wel 

op hun plaats. Vanouds trof men alle nijverheid binnen de Leidse singels. Kort na 

1870 verschenen direct buiten de gemeentegrens, vaak aan of net voorbij de 

singels, kleine fabriekjes van uiteenlopende aard op Oegstgeests, Leiderdorps en 

Zoeterwouds grondgebied, die feitelijk tot de Leidse nijverheid gerekend moeten 

worden.835 Deze bedrijven en de in de nabijheid daarvan wonende arbeiders, 

werden bij de annexatie van 1896 officieel (weer) Leids; gevoelsmatig en tot op 

grote hoogte praktisch waren zij dat vaak altijd al geweest. Bovendien kwamen 

toen de aan de singels liggende blekerijen bij de stad. Deze bedrijven ondergingen 

op dat moment al een moderniseringsproces en transformeerden in 

stoomwasserijen, later ook chemische en elektrische wasserijen.836 Tevens vielen 

enkele houtzagerijen – nog aangedreven door windkracht – nu binnen de gemeente 

Leiden. 

Na de annexatie van 1896 verschenen opnieuw fabrieken vlak buiten de 

gemeentegrens, vooral aan de oost- en de zuidkant van de stad.837 Behalve om 

verschillende kleine scheepswerven en andere fabriekjes, betrof dit een aantal grote 

fabrieken, met name metaalbedrijven en een grote stoomhoutzagerij.838 Het ging 

hier om uitbreidingen en nieuwe vestigingsplekken vanuit Leiden en het personeel 

woonde eveneens in de stad.839 Deze fabrieken verschenen hier enerzijds omdat de 

ruimte binnen de singels ondertussen praktisch geheel gebruikt werd en er daar 

dus geen plaats was, anderzijds vanwege de vervoersinfrastructuur. Het ging hier 

om locaties aan het water en dat was voor deze industrie van groot belang in 

verband met de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten.840 

De andere fabrieken bleven echter als vanouds in de binnenstad, soms op 

de oude vestingwallen en daarmee ook aan het water, vaak gewoon midden in de 

stad, hoogstens aan een grachtje. Er was buiten de metaal nauwelijks sprake van het 

zoeken naar nieuwe en ruimere locaties voor de bouw van moderne fabrieken 

door bestaande bedrijven. 

 

                                                             
835 Voor een algemene schets van de ontwikkeling buiten de singels: R.C.J. van Maanen, ‘Leiden buiten 
de veste (1896-1940)’, Leidsch Jaarboekje 1981, 157-184. Het gaat hier onder meer om zuivelfabriekjes, 
een albuminefabriek, enige kleine verffabriekjes, een kalkbranderij, een textielfabriek en verschillende 
metaalbedrijven, waaronder ten minste één machinefabriekje. 
836 Idem. Zie ook C. Smit, Vreewijk tussen singel en spoor (Leiden 2011), 32, 80. 
837 Met name op de Waard/Waardeiland (oost) en aan de weg naar Zoeterwoude en langs de Vliet 
(zuid).Voor de ontwikkeling van de Waard als industriegebied tussen 1875 en 1915, zie C. Smit, Ons 
Eiland. De geschiedenis van de Waard en de Zeeheldenbuurt (Leiden 2012), 27-29. 
838 Metaal: de nieuwe kettingfabriek van de Grofsmederij (1899) en de scheepswerf annex smederij en 
constructiewerkplaats van Van Egmond (1901, later HCW); hout: Van Hoeken (1902). 
839 Bij de gemeentelijke herindeling van 1920 kwamen zij officieel op Leids grondgebied te liggen. 
840 Zie 3.1.1. 
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Leidse industrie op Leiderdorps grondgebied: scheepswerf Rijnstroom (links) en 
de kettingfabriek van de Grofsmederij op het Waardeiland, rond 1910. Op de 
achtergrond typisch Leiderdorpse industrie: een steenfabriek (ELO). 

Industrieel landschap in de oude binnenstad, aan de Zijlsingel: links de weverij 
van de katoenfabriek (verbonden met de drukkerij, boven), midden meelfabriek 
De Sleutels en rechts de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij, ca. 1930 (ELO).  
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Scientific management? 

In de beschrijving van de modernisering van de Leidse nijverheid hiervoor, maar 

ook hierna, wordt weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van moderne 

ideeën over bedrijfsvoering. Toch legt Rahkainen nogal de nadruk op het 

zogenaamde scientific management à la Taylor, juist waar het om kinderarbeid gaat. 

Voor haar gaat het hier om de keuze tussen rationalisatie van de productie en 

verhoging van de productiviteit enerzijds en de inzet van goedkope arbeidskrachten 

anderzijds. 

In de eerste plaats is het echter de vraag of vergaande arbeidsdeling zoals 

Taylor en later Ford die bepleitten, wel strijdig is met een belangrijke inzet van 

goedkope arbeidskrachten. Het opknippen van het productieproces betekent dat 

arbeiders minder kennis en kunde nodig hebben met betrekking tot het complete 

product. Juist de vraag naar dure geschoolde arbeid wordt daardoor navenant 

kleiner. Dergelijke vormen van ontscholing of dekwalificatie van de arbeid traden al 

direct op bij de industrialisatie, zeker in de textielnijverheid. 

Bovendien moet hier nogmaals benadrukt worden dat de invoering van 

allerhande machines, al dan niet aangedreven door krachtwerktuigen, al een vorm 

van rationalisatie van de productie inhield. Het een en ander was van meet af aan 

gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit. De bouw van nieuwe 

fabrieksgebouwen vanaf 1885 was er vervolgens niet alleen op gericht om meer 

ruimte te creëren voor machines en personeel, maar ook om de hele productielijn 

adequater en daarmee rationeler te organiseren. Daarmee veranderde ook de 

vorm van de fabrieken, met name aan het begin van de twintigste eeuw. Ruime, 

goed in te richten en lichte zalen namen de plaats in van soms chaotisch gegroeide 

complexen met veel duistere hoeken. 

Taylor voegde een meer systematische analyse van het productieproces 

toe aan deze al veel oudere zoektocht naar rationalisatie van de productie en 

verhoging van de arbeidsproductiviteit. Taylor publiceerde echter pas vanaf de 

tweede helft van de jaren negentig van de negentiende eeuw over zijn ideeën en 

zijn belangrijkste werk verscheen pas in de twintigste eeuw. Ideeën over scientific 

management kregen in Nederland pas kort voor 1910 voet aan de grond.841 Het is 

daarmee zo goed als irrelevant om het Taylorisme te betrekken bij de ontwikkeling 

van de bedrijfsvoering tot dat moment. 

Interessant is in dit verband wel dat volgens Taylor het loon de 

belangrijkste motiverende factor voor de arbeider was en dat hij daarom stukloon 

bepleitte.842 Stukloon was echter al een veel voorkomend verschijnsel in de Leidse 

nijverheid, niet alleen in de textiel, maar bijvoorbeeld ook in de sigarenmakerij. 

Waar het even kon en zinvol leek, werd stukloon ingevoerd en dat begon al ver 

voor Taylors tijd. Daarnaast werd er – in ieder geval in 1890 – ook gewerkt met 

                                                             
841 Voor de introductie van het Taylorisme of scientific managment in Nederland, zie onder meer E. 
Bloemen, Scientific Management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam. 1988). Zie ook J.P. Laurier, F. 
Pot, ‘Sociaaldemocratische arbeidersbeweging en wetenschappelijke bedrijfsvoering (1920-1949’, Te 
elfder ure 33 annex (mei 1983), 71-154, 72-75. 
842 Dat was ook het onderwerp van zijn publicaties van vóór 1900. In 1895 verscheen A Piece-rate 
System, het jaar daarop The adjustment of wages to efficiency; three papers. Taylors Shop management; 
a paper read before the American society of mechanical engineers verscheen pas in 1903. 
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premies voor mensen die in beginsel met een vast loon werkten. Conflicten over 

stukloon en premies lagen bijvoorbeeld ten grondslag aan de stakingen en 

uitsluitingen bij de katoenfabriek in 1882. Naast mechanisatie was en bleef stukloon 

een beproefd middel om de arbeidsproductiviteit te vergroten. 

 

6.1.2 DE TEXTIEL 

 

Op het eerste gezicht lijkt er in de textiel minder sprake van modernisering dan in 

andere bedrijfstakken. Dat beeld wordt vooral opgeroepen door de naar 

verhouding minder grote toename van het vermogen van de (stoom)machines 

tussen 1876 en 1900 [zie tabel 6.2]. Daarbij moet men zich echter realiseren dat 

deze bedrijfstak al vóór 1875 geheel voorzien was van stoomkracht. In dat licht 

bezien is een stijging met 56 procent niet onaanzienlijk. Daarnaast was sprake van 

verdergaande vernieuwing en concentratie. Van belang is daarbij de ontwikkeling 

van breifabrieken en breiafdelingen. In het voorgaande hoofdstuk is de brei-

industrie vooral bekeken als een onderdeel van de kleding- en reiniging, hoewel 

toen al het onderscheid met de textiel niet altijd even helder bleek. Gezien de 

toenemende verknooptheid met de textielnijverheid, worden de breierijen nu 

meegenomen bij de textiel. 

 

Modernisering 

Op het eerste gezicht veranderde er weinig in de wol- en katoenfabrieken tot het 

eind van de jaren tachtig. Wel moesten enige fabrieken opnieuw opgebouwd 

worden na een brand. Ze zijn daarbij direct gemoderniseerd. Zo maakte Zaalberg 

in 1889 van dergelijke rampspoed gebruik om de spinnerij “ruimer en practischer” 

op te zetten.843 Dat bedrijf was met Van Wijk een van de weinige die ook los van 

dergelijke calamiteiten in die tijd vernieuwde. Na 1890 namen de uitbreidingen en 

vernieuwingen duidelijk toe, nu meestal zonder dat een dergelijke aanleiding 

aanwezig was. In het eerste decennium van de twintigste eeuw was dat nog sterker 

het geval, ondanks het feit dat diverse bedrijven wel degelijk last hadden van de 

internationale crisis rond 1904/1907. 

In de jaren negentig werden voor de wol en katoen ongeveer vijftig 

procent meer vergunningen verstrekt dan in de jaren daarvoor. Vóór de Eerste 

Wereldoorlog liet een groot aantal textielbedrijven nieuwe fabrieksgebouwen 

neerzetten, deels ter vervanging van oudere gebouwen, deels als uitbreiding van de 

fabriek.844 Een geheel nieuwe textielfabriek verscheen in 1911 net buiten de singels, 

midden in een zich ontwikkelende woonbuurt.845 

Deze laatste was min of meer een doorstart van een door Clos & 

Leembruggen twee jaar eerder overgenomen sajetspinnerij en machinale breierij in 

                                                             
843 Backer, Leidse wevers, 30-31. Andere bedrijven die na brand herbouwd moesten worden, waren 
Zuurdeeg (1876) en Clos & Leembruggen (1884). 
844 O.a. Vervoort & Cranenburgh (rond 1890), de LKM (1897/1899), Scheltema (1899/1900), Le Poole 
(1902/1903), Zaalberg (1909), Clos & Leembruggen (1909) en Van Wijk (1910-1913). Zuurdeeg 
vernieuwde het kantoor en de magazijnen in 1896. 
845 Te weten de sajetspinnerij annex kousenfabriek Parley van J. Parmentier. 
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de binnenstad.846 Clos & Leembruggen vergrootte namelijk haar productiecapaciteit 

niet alleen door (afgebrande) oude fabrieksgebouwen door moderne te vervangen, 

maar ook door andere fabrieken op te kopen.847 Ook Zaalberg nam in 1909 een 

andere dekenfabriek over.848 Zo verdwenen enige ondernemingen.849 Hun 

productiecapaciteit ging niet verloren, maar werd gebruikt door de expanderende 

bedrijven.850 

Minstens zo belangrijk is wat er binnen de fabrieken gebeurde. Nieuwe 

krachtbronnen – concreet: de elektromotoren –  vonden hun weg naar de textiel, 

al was dat niet op heel grote schaal. Bij de LKM werd in 1899 – dus vóór de aanleg 

van een stedelijk elektriciteitsnetwerk – de door  een brand verwoeste machinale 

drukkerij herbouwd en “geheel ingericht met electrische beweegkracht”851 Een 

vijftal andere textielbedrijven schafte na 1907 elektromotoren aan, onder meer de 

sajetfabriek annex breierij Vervoort & Cranenburgh.852 Daar verving een aantal 

elektromotoren ten minste één stoommachine. Ze werden gebruikt voor de 

aandrijving van spinmachines en verfpompen, maar ook voor twijnmolens en 

haspels, werktuigen die voorheen nog volledig met de hand werden bediend.853   

Nieuwe machines voor de bewerking van wol vonden vanaf het midden 

van de jaren tachtig eveneens hun weg naar de textielfabrieken. In de eerste plaats 

kwam er definitief een einde aan de handweverij. Bij Zaalberg waren al in de jaren 

tachtig op grote schaal mechanische getouwen in het bedrijf geïntroduceerd. Wel 

bleef een deel van de handweverij nog een tijd in gebruik om de oude getrouwe 

handwevers niet te hoeven ontslaan.854 Van Wijk verving in 1886 de 

handweefgetouwen door mechanische, de Leidsche Dekenfabriek volgde in 1890.855 

Ook bij andere bedrijven verdwenen de handwevers na 1890 langzaam maar zeker. 

Aangenomen mag worden dat dit proces vóór 1910 afgerond was. 

Daarnaast verschenen er nieuwe spinmachines. Bij Zaalberg ging het in 

1889 om de vervanging van oudere spinapparatuur door moderne versies van de 

self actor.856 Bij verschillende bedrijven, in ieder geval sajetfabrieken als Clos & 

Leembruggen en Vervoort & Van Cranenburgh, verscheen een nieuw type 

                                                             
846 Nl. J. Parmentier. 
847 In 1891de Leidse Sajetfabriek (Eigeman). Eerder, in 1874, had Leembruggen al de fabrieken van Van 
Heukelom en Meerburg opgekocht. Clos & Leembruggen behield en gebruikte wel de merknamen van 
de meeste bedrijven die zij overnam, zoals Van Poot, Parmentier en later ook Jaeger.. 
848 De Leidschee Dekenfabriek (De Vos), eerder de dekenfabriek van H.J. van Wensen. 
849 Daarnaast stopte ook W.F. van Hartrop kort voor 1913 met zijn bedrijf: de fabriek werd daarna 
gebruikt door een grote drukkerij/uitgeverij, de Rotogravuremaatschappij, opgericht door Sijthoff. 
850 Na de bouw van een nieuwe fabriek concentreerde Zaalberg de productie weer rond de 
oorspronkelijke fabriek. Backer, Leidse wevers, 33.  
851 LD, 22 maart 1899. Dit is niet terug te vinden in de overzichten in de Gemeenteverslagen. 
852 Dit bedrijf had de fabriek eerder al van elektrisch licht voorzien. 
853 ELO, Archief Vervoort en Van Cranenburgh, inv. nr. 7, Gebouwen en machines, vergunningen 1908, 
1912 en 1914. 
854 Backer, Leidse wevers, 38, 59. 
855 Blijkens Enquête 1890, 143 (Van Wijk) en 172-175 (Leidsche Dekenfabriek). 
856 Backer, Leidse wevers, 59.   
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  Vrouwen aan nieuwe self actors op de spinzaal van de fa. Krantz, 1895 (ELO). 

Vrouwen aan mechanische getouwen bij Krantz, 1895. Rechtsonder een 

van de laatste handwevers bij zijn getouw (ELO). 
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spinmachine, de ringspinmachine.857  In de wollenstoffen- en dekenfabrieken bleef 

men nog tientallen jaren gebruik maken van de self actor, maar daar verschenen wel 

steeds modernere versies van. Er was rond 1890 eveneens sprake van nieuwe 

kaardmachines.858 Hierboven is al gewezen op de twijnmolens en haspels bij 

Vervoort & Van Cranenburgh. Daarnaast verschenen er elektrisch aangedreven 

borduur- en stikmachines voor de afwerking van dekens en andere geweven 

stoffen. 

Er was kortom sprake van een voortdurende technologische vernieuwing 

vanaf ca. 1885, die haar hoogtepunten kende bij de bouw van de nieuwe fabrieken. 

De verschillende wolfabrieken beschikten dan ook over een groot en groeiend 

kapitaal in de vorm van fabrieksgebouwen en machines. Bij Zaalberg verdubbelde 

dit bijna tussen 1880 en 1900 en was het in 1910 het drievoudige van dertig jaar 

eerder.859 Beurse stelt vast dat de kapitaalslasten (en onderhoudskosten) een 

steeds grotere kostenpost voor Krantz betekenden, waardoor ondanks de 

gestegen productiviteit de kosten per eenheid product nagenoeg gelijk bleven. Hij 

constateert wel een lichte daling van de loonkosten ondanks een stijging van de 

lonen.860 Bij Zaalberg was van het laatste geen sprake: de loonkosten – die 

overigens jaarlijks fiks fluctueerden – stegen tussen 1880 en 1915 per saldo. Dat 

gebeurde vooral tussen 1880 en 1890, een periode waarin enerzijds de handarbeid 

ver werd teruggedrongen, anderzijds de arbeidsdag aanzienlijk werd verkort. 

Daarna bleven de loonkosten redelijk constant, schommelend tussen de 17,5 en 

17,8 procent.861 Ondanks alle kapitaalsinvesteringen bleven de loonkosten daarmee 

wel een punt van aandacht (en zorg). 

 

Breifabrieken en breiafdelingen 

In 1880 blies Clos & Leembruggen de ooit overgenomen firma Van Poot nieuw 

leven in als breifabriek, waar middels breimachines sajet werd verwerkt tot 

gebreide wollen stoffen, zoals kousen.862 In 1891 werd het bedrijf verzelfstandigd, al 

zou de band met de sajetfabrikant hecht blijven: daar betrok men de wollen 

garens.863 Na 1895, met de komst van een ervaren bedrijfsleidster uit Amsterdam, 

juffrouw Spinhoven, werden nieuwe, betere machines aangeschaft. Het kostte wel 

enige moeite de meisjes te leren daarmee om te gaan.864 

                                                             
857 De ringspinmachines van Vervoort & Cranenburgh zijn te zien op ELO PV30937.3-18 (ca. 1900), die 
van Clos & Leembruggen op een houtsnede uit Handelsbelangen d.d. 24 augustus 1894 (ELO  
PV31025.3a). 
858 Enquête 1890, 121. 
859 Backer, Leidse wevers, bijlage IV: 1880: fl. 78.464, 1900: fl. 144.248, 1910: fl. 236.000. De invloed van 
de geldontwaarding in deze periode is relatief gering; berekend via http://www.iisg.nl/hpw/calculate-
nl.php. 
860 Beurse, ‘Winst, vermogen’,152. 
861 Backer, Leidse wevers, bijlage V. 
862 Voor de geschiedenis van Van Poot: C. Smit, ‘De fabrieken rond de Lammermarkt en de breifabriek 
van v/h P. en J. van Poot’, in: Smit, Tjalsma (eds.), Leids Fabrikaat 1, 99-106.  
863 Eerst bij Clos & Leembruggen zelf, later bij het dochterbedrijf J. Parmentier.  
864 Zie D.J. Noordam, J.K.S. Moes, J. Laurier, Door de wol geverfd. Herinneringen aan de Leidse 
textielindustrie in de twintigste eeuw (Zutphen 1998), 81, 84-85.. 
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Deze korte schets van het ontstaan van en de modernisering bij de breifabriek Van 

Poot is illustratief voor een ontwikkeling van een bedrijvigheid die vóór 1880 

grotendeels verborgen was gebleven. Vanaf de jaren tachtig ontwikkelde de 

breinijverheid zich krachtig en daarbij overwegend in samenhang met de 

textielnijverheid, in het bijzonder de sajetfabrieken.865 Liefdadigheid en 

werkverschaffing speelden geen rol meer. Het ging hier om commerciële 

ondernemingen. Daarbij werden, soms vroeger, soms later, ook kleine machines 

gebruikt, zoals brei-, maas- en stikmachines. De opkomst van deze bedrijven heeft 

waarschijnlijk een einde gemaakt aan het fenomeen breischool, althans voor zover 

het de productie van breigoederen voor de markt betrof. 

Behalve Van Poot waren er meer aparte fabrieken die gebreide wollen 

goederen produceerden, met als belangrijkste die van W. Pera (sinds 1883). Na de 

Eerste Wereldoorlog zou het aantal zelfstandige breifabrieken nog verder 

toenemen. Daarnaast hadden verschillende wolbedrijven een eigen breiafdeling.866 

Daar werden de in de eigen spinnerij geproduceerde garens verwerkt. Bij deze 

breifabrieken en -afdelingen waren oorspronkelijk vijftien tot veertig meisjes in 

dienst: mannen werkten er niet op, hoogstens als opzichter, maar, zoals juffrouw 

Spinhoven liet zien, was dat laatste ook niet overal het geval. Bij Vervoort & Van 

Cranenburgh steeg dit aantal vanaf het eind van de jaren negentig, vooral nadat in 

1910 een tweede breizaal was ingericht met vijftig breimachines. In 1914 werkten 

                                                             
865 Een uitzondering is de katoenbreierij van Van ’t Hooft, die reeds in 1864 bestond. Het ging daar 
echter vooral om lampenpitten e.d., niet om gebreide kleding. 
866 Te weten Van Wijk (van ouds), Vervoort & Van Cranenburgh (1892), J. Parmentier/Clos & 
Leembruggen (vóór 1893, voortgezet na de overname) en J. Parmentier/Parley. 

Een breiafdeling van Vervoort & Cranenburgh ca. 1900. Het 
bedrijf genereerde zelf electriciteit voor de verlichting (ELO) 
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er 91 breisters.867 Dit correspondeert met een stijging van de opbrengsten van 

gebreide kousen vanaf 1910, die een aanzienlijk deel van de omzet van dit bedrijf  
vormden.868 Breiproducten bleken een succesvolle uitbreiding van het assortiment 

dat de Leidse textielfabrieken te bieden hadden. 

Opvallend is dat Vervoort & Van Cranenburgh tussen 1908 en 1917 ook 

thuisbreisters in dienst had, eerst enkele, maar in 1913 en 1914 waren het er enige 

tientallen.869 Thuiswerk ontwikkelde zich hier dus ook complementair aan 

fabrieksarbeid, zij het op bescheiden schaal. Deze thuiswerksters hadden 

waarschijnlijk wel breimachines. Thuis machinaal breien kwam al eerder voor, 

gezien advertenties in het Leidsch Dagblad van november 1895, waar breisters 

werden gevraagd die “genegen [waren] op de Machine aan huis te werken.”870 

De breisters in de uiteenlopende fabrieken gebruikten dus breimachines, 

maar deze werden niet  door andere krachtbronnen aangedreven dan spierkracht. 

Het waren vrij kleine apparaten en het is de vraag of deze door een centrale 

stoommachine aangedreven konden worden. Ook de  plaatsing van 

elektromotoren betekende niet dat de breimachines daardoor werden 

aangedreven.871 Zo beschikte de breiafdeling van Vervoort & Van Cranenburgh 

sinds 1912 wel over een elektromotor met bescheiden vermogen (2 pk), maar deze 

werd vooral voor de boorden-, stik- en maasmachines gebruikt. Waarschijnlijk 

verschenen pas in de jaren twintig ook automatische breimachines.872 Bij Van Poot 

en Pera was vóór de Eerste Wereldoorlog helemaal geen sprake van dergelijke 

krachtbronnen. Alleen de katoenbreierij van Van ’t Hooft werkte met een 

stoommachine. Het werk vroeg wel meer vaardigheden van de arbeidsters dan het 

doorsnee werk in een textielfabriek. 

Op zich kan men de brei-industrie daarmee karakteriseren als een 

manufactuur. De breimachines waren echter wel een vooruitgang. Enerzijds 

verhoogden zij de productiviteit, anderzijds zorgden zij ervoor dat alle producten 

met dezelfde kwaliteit en afwerking op de markt kwamen. Bovendien lag deze 

bedrijvigheid volledig in het verlengde van de sterk gemechaniseerde wolspinnerij. 

De machientjes in de breierij waren niet erg duur, zeker niet vergeleken met spin- 

of weefmachines.873 Het opzetten van een breifabriek of –afdeling was een 

bescheiden investering en gaf goede opbrengsten. Daarmee was dit aantrekkelijk 

voor de sajetfabrikanten (die bovendien hun eigen garens konden gebruiken), maar 

ook voor nieuwe ondernemers. 

                                                             
867 Moes, ‘Een beeld van een textielfabriek’, 126, 130. 
868 Moes, ‘Een beeld van een textielfabriek’, 127, 131. 
869 Moes, ‘Een beeld van een textielfabriek’, 130. 
870 LD 8, 9 en 11 november 1895. Van wie deze advertenties uitgingen, is niet duidelijk. 
871 Op een foto van de breiafdeling van Vervoort & Van Cranenburgh uit 1907/1908 is wel elektrisch licht 
te zien, maar worden de breimachinetjes volledig met de hand bediend, ELO PV30937.3-8. 
872 ELO, Archief Vervoort & Van Cranenburgh, inv.nr. 7, Gebouwen en machines, inventaris t.b.v. 
verzekering 1915 en inventaris voor vernieuwde Hinderwetvergunning 1931. 
873  Alle werktuigen in de breierij van Vervoort & Van Cranenburgh kostten bij elkaar fl. 8250, een 
bescheiden deel van de totale kapitaalswaarde anno 1915 van fl. 55.320. ELO, Archief Vervoort & Van 
Cranenburgh, inv.nr. 7, Gebouwen en machines, inventaris t.b.v. verzekering 1915. De boekwaarde van 
de machines bij Van Poot was in 1895 fl. 4050, in 1906 minder dan fl. 600, op een totaal van fl. 58.400, 
ELO, Archief Van Poot, inv.nr. 11 (1895) en 12 (1906). 
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De Leidse textiel kende al met al behoorlijk wat dynamiek. Technologische 

vernieuwingen van allerlei aard vonden hun weg naar nieuwe fabrieksgebouwen, 

aangepast aan moderne inzichten met betrekking tot de inrichting van de productie. 

Naast het pakket aan producten, dat zich eerder al gevormd had – dekens, brei- en 

andere garens, grovere geweven stoffen, vlaggendoek etc.  – kregen nu ook 

gebreide goederen een normale, commerciële plaats in het Leidse assortiment. 

Ook in deze breinijverheid werden productiviteitsverhogende machines ingevoerd, 

maar deze werden nog met de hand bediend. Bij de breierij deed zich echter ook 

thuisarbeid voor als aanvulling op de ‘fabrieks’-arbeid. Daarnaast waren er nog wel 

meer werkzaamheden die (nog) niet gemechaniseerd konden worden, maar het 

meeste werk was gemechaniseerd, inclusief het weven.874 De belangrijkste vormen 

van handarbeid bleven de handdrukkerij van de Leidsche Katoenmaatschappij – en 

daarvoor bestonden nog steeds goede, bedrijfseconomische redenen – en de 

breiafdelingen en –fabrieken – en deze waren commercieel gezien eveneens 

succesvol. 

6.1.3 ANDERE BEDRIJFSTAKKEN 

 

In de andere takken van de nijverheid gebeurde veel. Daarbij is het beeld 

uiteenlopend: her en der verschenen grote en bijzonder moderne fabrieken, maar 

de ‘ambachtelijke’ nijverheid bleef net zo goed bestaan, vaak voorzien van 

elektrische apparatuur. De ontwikkeling is niet altijd even goed te volgen, zeker 

niet wanneer bedrijven arbeid in werkplaatsen en fabrieken combineerden met 

huisarbeid. 

 

Metaalnijverheid 

Na de sluiting van Schretlen in 1893 – de achtergrond daarvan is onbekend – was 

de Grofsmederij verreweg het grootste en belangrijkste metaalbedrijf in de stad. 

Dat was zeker zo na de oprichting van een aparte kettingfabriek in de Waard, net 

buiten de gemeentegrens. Het nieuwe gebouw was uitgerust met “de laatste 

snufjes,” al kostte het wat tijd en moeite het machinaal lassen onder de knie te 

krijgen.875 Er werkten enige tientallen arbeiders, die overigens vrij strijdbaar bleken 

te zijn.876 

 De verachtvoudiging van het machinaal vermogen in de metaal tussen 1885 

en 1900 [zie tabel 6.2], kwam voor een belangrijk deel door deze nieuwe 

kettingfabriek. Daarnaast ontwikkelden zich meer metaalbedrijven, ook in de 

binnenstad, maar de grotere vooral daarbuiten. Daaronder zaten kleine 

scheepswerven – niet allemaal gemechaniseerd! – machinefabriekjes en 

constructiewerkplaatsen. De belangrijkste daarvan was het bedrijf van Van Egmond, 

                                                             
874 Volledige fotorapportages, waarop dit alles goed in beeld gebracht is, zijn er van Krantz (ca. 1900) en 
Vervoort & Van Cranenburgh (1907/1908). 
875 [Vis], 125 jaar Grofsmederij, 44. 
876 In 1910 werden 58 van hen uitgesloten toen zij weigerden in te stemmen met een nieuw, lager 
uurtarief. Er volgde een langdurig en hard conflict, niet het eerste of laatste, zie Zonneveld, 
Onderzoeksverslag, 103. De totale omvang van het bedrijf qua personeel is in deze tijd niet bekend. 
Uiteindelijk had men ca. 700 mensen in dienst. 
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dat zich eerst in de binnenstad ontplooide, later daarbuiten. Het bedrijf zou als 

Hollandse Constructiewerkplaats (HCW) uitgroeien tot een belangrijke en 

omvangrijke onderneming. 

In 1910 telde de Leidse metaal achttien gemechaniseerde bedrijven, 

waarvan de meeste gas- en elektromotoren gebruikten naast of in plaats van 

stoommachines.  Elektromotoren werden vooral gebruikt door kleine bedrijven, 

waaronder verschillende instrumentmakerijen. Daarnaast telde de metaalsector nog 

de nodige ambachtelijke smederijen. Daarmee maakte deze sector een gemengde 

indruk: ambacht, nieuw gemechaniseerd kleinbedrijf en moderne zware industrie 

bestonden naast elkaar. 

 

Grafische nijverheid 

Net als in de metaal nam in de grafische nijverheid het aantal gemechaniseerde 

bedrijven en het vermogen daarvan snel toe, vooral na 1890. Daarbij werd zelden 

gebruik gemaakt van stoomkracht, alleen door de twee grootste bedrijven, 

waaronder Sijthoff. De laatste had  naast de stoommachine in 1909 ook nog 

zeventien elektromotoren in gebruik. In dat jaar waren er in totaal 19 drukkerijen 

en drukkerijtjes die hun persen en andere werktuigen aan lieten drijven door 

stoom-, gas- en elektromotoren, terwijl dat er dertig jaar eerder nog maar twee 

waren geweest. Het aantal mensen dat in deze bedrijfstak werkte, nam aanzienlijk 

toe, van ongeveer 400 in 1889 tot bijna 670 in 1909.877 Er waren verschillende 

bedrijven met enige tientallen werknemers, waarvan Sijthoff (108), Brill (49, vooral 

wetenschappelijke uitgaven) en IJdo (44) de grootste waren.878 Sijthoff zette in 1913 

nog een nieuw bedrijf op, de Rotogravuremaatschappij, gebaseerd op een 

geavanceerde techniek voor kleurendruk. Deze gaf ook ruim geïllustreerde 

populaire tijdschriften uit, gericht op een breed publiek.879 Datzelfde jaar werd het 

concern na het overlijden van oprichter A. W. Sijthoff opgesplitst in verschillende, 

onafhankelijke bedrijven: voor de boekenproductie, de Rotogravure en de 

verschillende lokale kranten. 

Al waren er nog verschillende meer ambachtelijke drukkerijen en 

uitgeverijen te vinden, rond 1900 was de Leidse grafische industrie een moderne 

bedrijfstak geworden. Handwerk had daarbinnen weliswaar nog steeds een plaats 

(bijv. bij het letterzetten en het boekbinden), maar een industriële benadering 

voerde de boventoon. 

 

Voedings- en genotsmiddelen 

In de voedings- en genotsmiddelenindustrie was eveneens veel ontwikkeling te zien. 

Weliswaar nam het totale vermogen in deze bedrijfstak minder toe dan in de 

metaal of de grafische nijverheid, het was meer dan in de textiel. Opvallend is 

wederom het grote aantal gas- en elektromotoren dat vanaf 1885, resp. 1907 z’n 

weg vond naar deze sector. In 1909 beschikten 28 bedrijven in deze bedrijfstak 

                                                             
877 Op basis van beroepstelling 1889 en 1909. 
878 Personeelsaantallen naar bedrijf zijn na 1890 slechts sporadisch beschikbaar, namelijk alleen via 
specifieke bedrijfsarchieven. 
879 Voor de Rotogravuremaatschappij, zie E. van der Hoeven, ‘Rotogravure: een drukkerij met 
wereldnaam’, Leids Jaarboekje 2013, 128-154.  
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over gasmotoren en 40 over elektromotoren, terwijl 19 nog beschikten over een 

stoommachine. De gas- en elektromotoren gingen niet alleen naar – qua personeel 

– middelgrote en grote ondernemingen, maar ook naar relatief kleine bedrijven, 

zoals verschillende limonade- en mineraalwaterfabriekjes, zuivelbedrijfjes, 

distilleerderijen en de brouwerij. De limonade- en mineraalwaterfabriekjes konden 

wel de kiem van grotere industriële ondernemingen in zich dragen, zoals het bedrijf 

van Riedel, dat uitgroeide tot een voor Nederland belangrijke frisdrankfabriek. 

Een belangrijke branche binnen de voedings- en genotsmiddelenindustrie 

vormden de conservenfabrieken. In deze periode kwam er nog een bij, terwijl 

de andere in omvang toenamen. In 1899 werkten er ruim 270 arbeiders en 

arbeidsters.880 Tegelijkertijd nam de mechanisatie binnen deze fabrieken toe. Dat 

wil niet zeggen dat alle werk gemechaniseerd was, maar waar mogelijk en 

beschikbaar werden machines ingevoerd. De voornaamste krachtbron bleef de 

stoommachine; een paar bedrijven gebruikten ook gas- en elektromotoren. 

Daarnaast groeide de met deze nijverheid verbonden thuisarbeid bij het 

schoonmaken van groenten, met name het doppen van bonen. Rond 1900 werden 

zo ongeveer 500 huisgezinnen ingeschakeld, een fenomeen dat het straatbeeld in de 

armste wijken van de stad tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw zou blijven 

bepalen. 

In de sigarennijverheid nam de mechanisatie eveneens toe met de 

introductie van de nieuwe krachtbronnen. In 1900 beschikten ten minste drie 

tabaksfabrikanten over gasmotoren.881 In 1909 beschikten daarnaast nog twee 

fabrikanten over elektromotoren. Dat waren zeker niet alle sigarenfabrieken: uit de 

Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar blijkt dat er in 1887 zeker tien waren, in 

omvang variërend van 12 tot meer dan 50 werknemers, met in totaal ongeveer 300 

arbeiders. De beroepstelling van 1899 registreerde er minder en dat aantal was tien 

jaar later verder afgenomen. Heel bloeiend lijkt deze bedrijfstak, waar zich 

overigens veel arbeidsonrust voordeed, dan ook niet te zijn. 

Of alle sigarenmakers in fabrieken werkten blijft echter de vraag. De 

indruk bestaat dat de fabrikanten nog lang gebruik maakten van thuiswerkers, maar 

hoeveel is onbekend.882 In 1890 – bij de Enquête naar arbeidstoestanden– lijkt het 

vooral om huisvrouwen te gaan, die tabaksbladeren stripten. Een sigarenfabrikant 

zei echter nadrukkelijk dat hij geen werk meegaf naar huis, omdat hij de arbeiders 

niet vertrouwde.883 Dezelfde fabrikant legde de enquêtecommissie uit, dat een 

compleet machinale vervaardiging van sigaren in Leiden wel geprobeerd was, maar 

dat dit op een mislukking was uitgelopen.884  

                                                             
880 Op basis beroepstelling 1899. 
881 Verslag KvK (in Gemeenteverslag) 1900. 
882 Zelfs de fa. Wijtenburg, die in 1947 over een fabriek met ca. 150 arbeiders beschikte, maakte toen 
nog gebruik van thuisarbeid(st)ers, vertelde een dame die zelf indertijd thuis nog tabaksbladeren stripte, 
ELO/C. Smit, Interviews Minimuseum Oostelijke Binnenstad, 2006-2008 (geluidsopname). Of al deze 
arbeid werd geregistreerd door de beroepstellingen is zeer de vraag, maar verder ontbreken sowieso 
concrete gegevens. 
883 Enquête 1890, 238-240 (Verhoor J.A. van Schaik). 
884 Ibidem. Door ene Boele, verder onbekend. 
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Hoewel het beeld nog wat in duisternis blijft gehuld, lijkt het er al met al 

op dat de Leidse sigarenmakerij, een bedrijvigheid die blijkbaar onder druk stond, 

zich langzaam maar zeker verder ontwikkelde en moderniseerde, met meer nadruk 

op arbeid in werkplaatsen of fabriekjes en een voorzichtige mechanisatie. 

Thuisarbeid bleef complementair daaraan een rol spelen, maar de aard en omvang 

daarvan is niet duidelijk. 

Een grote verandering trad op in de graanmaalderij. Gebeurde dat in 

1875, afgezien van enkele grutterijen, nog bijna uitsluitend op windkracht, in het 

begin van de twintigste eeuw was daar nog maar nauwelijks sprake van.885 De 

grutterij van Bots ontwikkelde zich tot een volwaardige meelfabriek, maar deze viel 

in het niet bij de nieuwe meelfabriek die graanhandelaar De Koster in 1884 

oprichtte, in eerste instantie met molenaar/broodfabrikant Koole.886 Dit was een 

hypermodern, kapitaalintensief bedrijf, waarin vanaf het eerste moment de 

modernste technieken werden ingezet, zoals elektriciteit en pneumatische 

zuiginstallaties. Hoewel diverse malen door brand getroffen, ontwikkelde deze 

meelfabriek zich voorspoedig en was reeds rond de Eerste Wereldoorlog een van 

de marktleiders in Nederland. 

Het meel ging niet meer in hoofdzaak naar zelfstandige bakkers, maar 

vooral naar broodfabrieken. De Leidsche Broodfabriek kreeg met name in de 

jaren negentig gezelschap van ten minste vijf andere broodfabrieken. Daarbij 

voegden zich aan het begin van de twintigste eeuw nog twee coöperatieve 

bakkerijen/broodfabrieken vanuit de arbeidersbeweging, een christelijke en een 

socialistische. Daarnaast vestigden zich rond de eeuwwisseling een tweetal koekjes- 

en biscuitfabrieken in de stad, waar enige tientallen mensen werkten. Exacte 

gegevens hierover zijn echter niet uit de beroepstellingen of andere bronnen af te 

leiden.  

Bij elkaar zouden in de brood- en biscuitfabrieken en in de nog bestaande 

ouderwetse bakkerijen in 1899 563 en in 1909 651 mensen werkzaam zijn geweest, 

maar waarschijnlijk is dat een onderschatting.887 Van deze bakkerijen beschikten er 

15 over gas- en elektromotoren, één bakkerij had nog een stoommachine. 

Mechanische kracht werd onder meer voor het kneden van deeg gebruikt. 

Naast deze grotere en grote bedrijven, waarin meestal enige tientallen 

mensen werkten, waren er in de voedings- en genotsmiddelenindustrie nog vele 

kleine gemechaniseerde bedrijven van uiteenlopende aard. Een volledig beeld is 

hiervan niet te geven. Ze geven wel blijk van de dynamiek in deze bedrijfstak. Van 

deze bedrijven waren de zuivelfabrieken het grootste in getal. In 1909 ging het 

om 26 fabrieken met mechanische drijfkracht, of beter gezegd: fabriekjes. 

Doorgaans werkten er namelijk slechts enkele mensen. De Leidsche Melkinrichting, 

waar in 1890 zestien mensen werkten, was verreweg de grootste. Vóór 1890 had 

                                                             
885 Alleen molen De Valk bleef nog tot ver in de twintigste eeuw op de wind malen.  
886 Voor de oprichting en geschiedenis van deze meelfabriek, fa. De Koster & Co, later NV De Sleutels, zie 
Smit, ‘De Meelfabriek ‘De Sleutels’’, in: Smit/Tjalsma, Leids Fabricaat 1, 45-51 en Smit, Ondernemers en 
geleerden, 151-175.  Koole was de enige molenaar waarvan bekend is dat hij van het malen op de wind 
overstapte op industriële productie. 
887 Zie 6.2.1. 
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al een zevental ondernemers stoomkracht geïntroduceerd. De meeste stapten later 

over op gas- en elektromotoren. Doorgaans ging het maar om één machine. 

Tot 1903 waren er nog ongeveer honderd slachtplaatsen in de stad, 

maar daaraan kwam een einde door de oprichting van een modern Openbaar 

Slachthuis, waar onder gemeentelijk toezicht en ondersteuning door 

gemeentepersoneel zelfstandige slachters, slagers en vleesgrossiers een plek 

vonden. De verdere bewerking van het vlees tot hapklare brokken, vond nog 

steeds overwegend in kleine ambachtelijke slagerijen plaats, maar een aantal 

vleeshouwers gebruikte rond 1910 wel elektrische apparatuur. 

Bij de vleesverwerking, zuivelbereiding en de broodbakkerijen was sprake 

van een menging van productie en directe verkoop van deze producten aan de 

consument. Kleine zelfstandigen bleven daarin een belangrijke rol spelen, maar men 

heeft nu eveneens te maken met personeel in de vorm van melk- en 

broodbezorgers en winkelpersoneel. 

 

Kleding en reiniging 

Een van de omvangrijkste sectoren binnen de Leidse nijverheid was de kleding en 

reiniging. De (kleding)reiniging werd daarbij – afgezien van zelfstandige 

wasvrouwen en dergelijke –  gedomineerd door de voormalige blekerijen langs de 

singels, die zich in de jaren negentig ontwikkelden tot kleine, industriële 

ondernemingen. Na 1890 gingen deze op grote schaal gebruik maken van 

stoomkracht, later elektrische drijfmiddelen en chemische wasserij. De toename 

tussen 1889 en 1899 van het aantal personen dat in deze branche werk vond, is 

hoogstwaarschijnlijk geheel op conto te schrijven van de annexatie van 1896. Het 

aantal hierin werkzame personen steeg vervolgens wel door, met name in de 

categorie loonafhankelijken. De wasserijen hadden niet veel personeel: slechts een 

enkel bedrijf had meer dan tien mensen in dienst. Het gaat kortom om een 

succesvolle maar kleinschalige industrie. 

De modernisering van de arbeid van kleermakers en naaisters is 

moeilijker te traceren. Hoewel het bij kleermakers en naaisters zeker vóór 1890 

vooral ging om thuisarbeid, werkten velen feitelijk voor bedrijven of voor de 

Afdeling Arbeid van de LMW. In 1890 verschafte deze instelling werk aan 250 à 300 

mannen en vrouwen.888 Volgens coördinator H.W.F. Bakker beschikte in 1889 7/8 

van de betrokken vrouwen thuis over een eigen naaimachine. Waarschijnlijk 

konden zij deze dankzij de LMW aanschaffen, met een krediet van de Hulpbank 

bijvoorbeeld.889 De Afdeling Arbeid werd in 1905 opgeheven, waarschijnlijk omdat 

deze niet meer kon concurreren tegen de opkomende confectieateliers. 

Kleermakers en naaisters/modisten werkten ook vaak thuis in opdracht 

van confectiemagazijnen en –winkels, een nieuw fenomeen. Zo werkte Willem 

Metselaar in 1890 als kleermakersgezel voor kledingmagazijn Cahen, maar dan wel 

thuis.890 Hij vond dat wel handig, want als de patroon minder werk had, kon hij ook 

                                                             
888 Enquête 1890, 74. 
889 De Hulpbank van de LMW was juist voor dit type investeringen opgericht in 1862, op initiatief 
overigens van Jan van Heukelom (5). 
890 Enquête 1890, 293-295. 
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iets voor particulieren doen. Volgens hem ging het bij het maken van kleding 

hoofdzakelijk om thuiswerk, maar hij kon wel de namen van twee echte 

kledingateliers noemen. Formeel stonden de thuiswerkenden te boek als 

zelfstandigen, feitelijk werkten ze vaak voor een opdrachtgever, net als bij de 

Afdeling Arbeid. Er was slechts een beperkt aantal echt zelfstandige kleermakers en 

naaisters/modisten, de eerste in wat groter getale dan de laatste. Of ze nu formeel 

zelfstandig werkten of niet, de thuiswerkende naaisters en modistes hadden vaak 

een meisje in dienst dat hen bijstond. Als ze er niet al mee bekend waren, leerden 

deze van hun ‘werkgeefster’ om te gaan met de naaimachine. 

Sommige winkels ruimden in het bedrijf een klein atelier in voor naaisters 

en kleermakers, maar hoever dat zich ontwikkelde en hoeveel mannen en vrouwen 

‘aan huis’ bleven werken voor kledingzaken, is onbekend. Hetzelfde geldt voor de 

zelfstandige confectieateliers. Het onderzoek van de Directie van Arbeid naar 

arbeid van gehuwde vrouwen uit 1911 vermeldde geen enkele confectiefabriek, 

kostuumatelier of iets vergelijkbaars voor het district Leiden en evenmin voor de 

hele provincie Zuid Holland.891 Een onderzoek naar huisindustriële arbeid in 

dezelfde tijd, constateerde wel dat veel thuiswerkende modistes en naaisters zich 

door een hulp bij lieten staan.892 De genoemde aantallen laten echter nog ruimte 

voor andere vormen van loonafhankelijk werk. Behalve uit de opmerking van 

Metselaar blijkt uit personeelsadvertenties in de lokale kranten dat er in ieder geval 

vanaf de jaren negentig verschillende ateliers waren, waarin naaisters, modistes en 

kleermakers werkzaam waren.893 In 1909 had een daarvan zelfs een eigen 

elektromotor om naaimachines aan te drijven. Twee jaar later werd er tegen de 

eigenaar van een naai-inrichting proces verbaal opgemaakt omdat hij de 

“jongedames” te lang liet werken.894 

Kortom, hoewel officiële onderzoeken geen naaiateliers in Leiden 

noemden, waren zij er wel degelijk, verbonden aan kledingwinkels maar ook als 

zelfstandige onderneming. In deze branche blijkt de meer fabrieksmatige, of wellicht 

beter: manufactuurachtige, productie vanaf 1890 in opmars, ook al werkten nog vrij 

veel naaisters en kleermakers thuis. De thuisarbeid bleef bestaan als aanvulling op 

deze concentratie in ateliers. Rond 1900 werkten naar schatting tussen de twee- en 

driehonderd vrouwen als naaister of modiste in grotere of kleinere ateliers en dit 

aantal lijkt daarna te zijn gegroeid.895 

 

Overige bedrijfstakken 

In andere bedrijfstakken was eveneens sprake van een toename van krachtbronnen 

als stoom, gas en elektriciteit. Naast een enkele leerlooierij, pottenbakkerij en 

                                                             
891 Directie van Arbeid, Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in Nederland, 
uitgegeven voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Den Haag 1911), 
tabellen op 10 e.v., en 14 e.v. 
892 [Directie van Arbeid], Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, deel III 
Textielindustrie, kleeding en reiniging (Den Haag 1914), 105, 458. 
893 Zie bijv. LD, 19 mei 1890, 16 maart 1891, 12 mei 1898, 28 mei 1907, 9 maart 1910. 
894 LD, 4 november 1911. 
895 Op basis van beroepstellingen gecombineerd met uitgiften van arbeidskaarten. De laatste worden 
vermeld in de Gemeenteverslagen.  
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fabriekjes van bouwmateriaal, zijn de belangrijkste daarvan de houtverwerkende 

bedrijven en de – overigens bescheiden – chemische industrie. 

Na 1890 nam het aantal gemechaniseerde bedrijven in de houtindustrie 

sterk toe. Daaronder waren veel kleinere bedrijven die – alweer – vooral gebruik 

maakten van gas- en elektromotoren, maar ook grote houtzagerijen. De 

belangrijkste daarvan was de firma Van Hoeken, waar enige tientallen mensen 

werkten. In 1909 gebruikten behalve Van Hoeken nog een tweetal hout 

bewerkende bedrijven stoommachines en waren derhalve waarschijnlijk van wat 

grotere omvang. De meeste bedrijven zullen het ambachtelijk stadium echter 

nauwelijks overstegen zijn, maar er waren er meer die wel als kleine fabriekjes 

kunnen worden gezien. Een enkele was direct verbonden met een meubelwinkel.896 

Op zich was de houtnijverheid in Leiden niet groot, en groeide wat betreft het 

personeel evenmin. Afgezien van Van Hoeken ging het om lokaal opererende 

bedrijven. 

De chemische nijverheid groeide langzaam maar bleef met ruim 

tweehonderd werknemers anno 1909 erg bescheiden. De belangrijkste bedrijven 

waren enige kleine verffabriekjes, een bescheiden albuminefabriek en de twee zeep- 

(en reukstoffen)fabrieken. In de laatste werkten de meeste mensen in deze tak van 

nijverheid. Dros & Tieleman en Sanders ontwikkelden zich voorspoedig, vooral het 

laatste bedrijf. Het faillissement van 1876 was snel verwerkt en in 1898 werd het 

bedrijf uitgebreid met een grote nieuwe hal voor de productie van eau de cologne 

en parfum. 

 

6.2 NIJVERHEID EN (KINDER)ARBEID 

 

Op 4 april 1884 gebeurde er een ongeluk in de sajetfabriek van Van Hartrop. Een 

meisje raakte met haar hand beklemd in een machine, waardoor de hand 

afgesneden werd. Het meisje werd afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis. 

Daar bleek dat ook nog dat zij nog geen twaalf jaar oud was en dus volgens de wet 

tegen de kinderarbeid – het Kinderwetje van Van Houten – helemaal niet in de 

fabriek had mogen werken. Tegen de fabrikant of diens meesterknecht werd 

proces verbaal opgemaakt.897 Ongetwijfeld zal deze hebben verklaard dat het meisje 

of haar ouders bij de sollicitatie hadden gelogen over haar leeftijd. 

 Arbeid van kinderen onder de twaalf jaar was sinds het Kinderwetje van 

Van Houten verboden, althans, voor zo ver het fabrieken en werkplaatsen betrof. 

Het kwam nog wel voor, ook in Leiden, maar de omvang was – voor zo ver daar 

een vinger op te leggen is – in de Sleutelstad zeer beperkt. De vraag is echter wat 

er verder met de kinderarbeid in de nijverheid gebeurde, met name in de periode 

van verdere industrialisatie en modernisering vanaf 1885/1890. 

 

 

                                                             
896 Zoals Hasselman & Pander. 
897 LD en LYC 8 april 1884. 
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6.2.1 CONTEXT 

 

Voordat de ontwikkeling van de kinderarbeid in de nijverheid nader in beeld wordt 

gebracht en verder geanalyseerd, is het goed stil te staan bij de wettelijke context 

die zich in deze periode ontwikkelde en de praktijk daarvan. Behalve om het 

Kinderwetje van Van Houten, gaat het daarbij om de Arbeidswet van 1889 en de 

Leerplichtwet van 1901. Daarnaast moet wederom kort stilgestaan worden bij de 

arbeidsverhoudingen en het personeelsbeleid, waaronder ook de verschillen in 

beloning tussen mannen, vrouwen en kinderen. 

 

De consequenties van het Kinderwetje 

Na 1874 werd het Kinderwetje stapsgewijs ingevoerd. Pas vanaf 14 oktober 1876 

strekte het verbod zich uit tot alle kinderen onder de twaalf jaar: zij mochten niet 

meer in fabrieken en werkplaatsen werken, maar wel thuis onder toezicht van hun 

ouders, in de huiselijke diensten en bij de veldarbeid. Het normerend effect van de 

wet strekte zich in Leiden echter ook uit buiten de nijverheid, in ieder geval voor 

zover deze arbeid geregistreerd werd door de beroepstelling. Bij die van 1899 – de 

eerste behoorlijk betrouwbare sinds 1849 – gaven zeggen en schrijven slechts vijf 

jongens en twee meisjes onder de twaalf een beroep op. Dat wil niet zeggen dat 

jonge kinderen helemaal geen arbeid verrichtten. In het vorige hoofdstuk is al 

gewezen op de inzet van kinderen bij het schoonmaken van groenten en het 

doppen van bonnen voor de conservenindustrie. Deze arbeid viel niet alleen buiten 

de wet, zoals Literator Hein al constateerde, maar werd door dit soort tellingen 

ook niet geregistreerd, evenmin overigens als de arbeid van de betrokken moeders 

(en soms ook de vaders). 

Afgezien daarvan is het natuurlijk de vraag of de wet niet ontdoken werd. 

Tijdgenoten en historici waren en zijn vrij sceptisch over het effect van het 

Kinderwetje en met name het bereik en de handhaafbaarheid daarvan, al waren er 

grote lokale en sectorale verschillen.898 Een parlementair onderzoek uit 1887 bracht 

grote misstanden aan het licht. De wet schoot ook op verschillende terreinen tekort, 

zowel wat betreft de omschrijving van arbeid als wat betreft de organen voor de 

handhaving ervan. Tussen 1874 en 1889 werden dan ook verschillende pogingen 

gedaan om tot een betere wet te komen.899 Bij de herziening van de onderwijswet in 

1878 werd bovendien gemeenten de mogelijkheid geboden alle arbeid van kinderen 

onder de twaalf jaar te verbieden, vooral om schoolverzuim ten gevolge van 

veldarbeid te beperken.900 

Tot 1887 lag de controle bij de gemeentepolitie en die was daar niet echt op 

toegerust. De politie trad in Leiden wel op, in ieder geval direct na de invoering van 

het Kinderwetje. In 1875 en 1876 werden vierentwintig personen opgebracht 

vanwege het aan het werk zetten van te jonge kinderen. Daarna volgden er tot 1885 

echter nog maar twaalf.901 Overtreding van de wet kwamen soms bij toeval aan het 

                                                             
898 Zie Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw, 94-99; Schenkeveld, Het Kinderwetje, 71-74. 
899 Zie A. Postma, De mislukte pogingen. 
900 Postma, De mislukte pogingen, 41-44. 
901 Gemeenteverslagen 1874 – 1900. 
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licht, zoals bij het ongeluk bij Van Hartrop. Met de komst van de Arbeidsinspectie in 

1889 verbeterde het toezicht, maar heel scherp kan de controle ook niet geweest 

zijn. Er was één inspecteur voor alle fabrieken en werkplaatsen, en bovendien moest 

deze meer zaken controleren dan enkel de leeftijd van de kinderen. Desalniettemin 

bestaat de indruk dat ontduiking van de wet in Leiden heel weinig voorkwam, al is het 

alleen al doordat geen enkele krant, filantroop, activist of onderwijzer dit in Leiden als 

probleem heeft gesignaleerd, terwijl men wel alert was op misstanden elders.902 Het 

optreden van de enquêtecommissie naar arbeidstoestanden in Leiden in 1890 bood 

ook arbeidersorganisaties een forum om misstanden aan te kaarten. Het enige geval 

van structurele overtreding van de leeftijdsgrens van twaalf jaar dat naar voren werd 

gebracht, betrof Italiaanse schoorsteenvegers. 

In plaats van ontduiking van de wet ontstond een nieuwe praktijk. 

Arbeiderskinderen gingen eenvoudig direct aan de slag zodra ze twaalf jaar werden, 

ook al zaten ze dat moment nog midden in hun laatste schooljaar. “Schoolverzuim in 

den eigenlijke zin bestaat er weinig, het groote kwaad is dat de kinderen de school te 

vroeg verlaten,” meldde de Leidsche Vereeniging ter bevordering van Geregeld 

Schoolbezoek al in 1875.903 Dat dit de praktijk was, blijkt eveneens uit vrijwel alle 

Leidse verhoren van de enquêtecommissie in 1890 en uit alle cijfers over het 

schoolbezoek “Het is opmerkelijk,” stelde schoolhoofd H.C. van der Heijde bij de 

enquête van 1890, “hoe groot het aantal kinderen van de scholen 4de klasse is, 

waarvan de ouders slechts wachten op het ogenblik, dat het kind 12 jaar is en kan 

bijdragen tot de verdiensten van het gezin, ook omdat men op de fabrieken al spoedig 

fl. 1 à fl. 1,50 ’s weeks verdient.”904 Hoe afschuwelijk men dit ook vindt – en Van der 

Heijde vond het heel afschuwelijk – opmerkelijk is net zo zeer dat de wettelijke 

leeftijdsgrens van twaalf jaar om aan het werk te kunnen gaan in Leiden duidelijk een 

norm was geworden, voor de ouders net zo goed als voor de fabrikanten. 

Uitzonderingen daarop bevestigen ook hier de regel. In het hoofdstuk over onderwijs 

wordt dit schoolbezoek en verzuim nader bekeken. 

 

Arbeidswet en Leerplichtwet 

De uitkomst van de discussies over het Kinderwetje, maar ook van een discussie 

over vrouwenarbeid, was uiteindelijk de Arbeidswet van 1889. Daarin werd – tot 

teleurstelling van velen – geen nieuwe leeftijdsgrens gesteld om aan het werk te 

mogen, en evenmin werd ingegrepen in de huis- en veldarbeid en de huiselijke 

diensten. Wel werden onder meer grenzen gesteld aan de werktijden van kinderen 

tot zestien jaar: nachtwerk (tussen 19.00 en 05.00) en zondagswerk werden 

verboden, evenals gevaarlijk werk, terwijl de arbeidsdag voor kinderen maximaal elf 

uur werd, inclusief één uur pauze. Diezelfde regels golden voor vrouwen, plus 

beperkingen voor arbeid rond de zwangerschap en bevalling. Verder werden er eisen 

gesteld aan de grootte en de kwaliteit van de concrete werkplek. Ook werden 

arbeidskaarten ingevoerd voor kinderen en voor vrouwen, zodat de controle op de 

                                                             
902 Hierop zijn met name de Leidse kranten in de jaren 1875-1900 doorzocht. 
903 Gemeenteverslag 1875, daarin Jaarverslag LVGS 1875, 1. Voor de LVSG zie ook C. Smit, ‘Leidse 
kinderen tussen fabriek en school, 1840-1914’, Leidschrift. Historisch tijdschrift, Jaargang 20, nummer 2 
(Leiden 2005), 73-91, 84-87 en 8.2.1 in dit boek.  
904 Enquête 1890, 8-9. 
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uitvoering van de wet beter geregeld kon worden. Ten slotte voorzag de Arbeidswet 

in een aparte Arbeidsinspectie om de wet te handhaven. 

Deze wet ging daarmee een stap verder in de betrekkingen tussen fabrikant 

en arbeiders en arbeidsters dan het Kinderwetje, tot ongenoegen van de nodige 

ondernemers. In de volgende paragraaf wordt daar iets dieper op ingegaan. Hier blijft 

het bij twee opmerkingen. In de eerste plaats verklaarden enige Leidse fabrikanten – 

met name drukkers – dat ze minder kinderen en vrouwen in dienst namen, omdat ze 

niets met de wet te maken wilden hebben.905 In de tweede plaats lijkt deze wet veel 

meer ontdoken te zijn dan het Kinderwetje. In Leiden speelde direct na de invoering 

al een conflict over de werktijden van de jongens die bij krantenuitgevers werkten. 

Ook later werden jaarlijks tientallen processen verbaal opgemaakt vanwege de 

overtreding van deze wet; in de Leidse pers kon men nog lang jaarlijks wel een paar 

rechtszaken volgen die hierover dienden.906 Het ging vaak om kleine ondernemers 

(maar ook om een “stoomkoekfabrikant”) en meestal betrof het de werktijden. 

Een andere wet die effect zou moeten hebben op de kinderarbeid, was de 

Leerplichtwet van 1901. In de literatuur wordt doorgaans gesuggereerd dat deze een 

definitief eind aan de kinderarbeid maakte, waarmee ‘kinderarbeid’ feitelijk gelijk 

wordt gesteld aan de arbeid van kinderen die eigenlijk naar de lagere school horen te 

gaan, een onjuist uitgangspunt. De Leidse praktijk blijkt echter nog weerbarstiger. Met 

het schoolverzuim was het absoluut nog niet gedaan. Dat kwam mede door de 

verschillende leeftijdsgrenzen die de Arbeidswet en de Leerplichtwet in eerste 

instantie hanteerden. Pas in 1911 werd dat rechtgetrokken en werd de 

minimumleeftijd om te mogen werken verhoogd naar dertien jaar. Ook hier wordt in 

het hoofdstuk over onderwijs verder op ingegaan. 

 

Arbeidsverhoudingen 

Het is zinvol nog even kort stil te staan bij een aantal zaken die in het vorige 

hoofdstuk zijn aangeroerd, namelijk de onvrede onder de fabrikanten over de 

discipline onder het personeel en de loonverschillen tussen mannen, vrouwen en 

kinderen. 

De Arbeidsenquête van 1890 maakt duidelijk dat indertijd veel fabrieken 

een of ander boetesysteem hanteerden, met name voor het te laat komen op het 

werk, het verlaten van de werkplek, maar ook voor het leveren van slecht werk. Bij 

de katoenfabriek waren overigens alle boetes behalve voor het te laat komen weer 

afgeschaft, omdat deze juist tot slecht werk leidden: de arbeiders probeerden de 

boete door sneller (en dus onzorgvuldiger) werken te compenseren.907 Coronel, 

die er bij zijn onderzoek in 1863/1864 al wel naar vroeg, vermeldde daar nog niets 

over. De boetes belandden meestal in de pot, waar arbeiders in bepaalde gevallen 

een kleinigheid uit konden krijgen, bijvoorbeeld een fles wijn bij ziekte, zoals bij de 

katoenfabriek.908 Het was echter voor de arbeiders niet altijd duidelijk wat er met 

                                                             
905. Gemeenteverslag 1891,  Verslag van de KvK, 24. 
906 Zie bijvoorbeeld LD 14 december 1903, Leidsche Courant (LC) 2 mei 1911, 26 februari 1912, 29 april 
1912, LD 29 september 1913. 
907 Enquête 1890, 98. 
908 Enquête 1890, 100. 
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dit geld gebeurde.909 Hoe dan ook, via opzichters/meesterknechts en boetes 

probeerde men de arbeidsters en arbeiders gedisciplineerd aan het werk te 

houden. 

Net als een halve eeuw eerder klonken ook rond 1890 geluiden dat 

arbeiders zo makkelijk van baan veranderden. Het ging dan, verklaarde de KvK, 

vooral om het jongere personeel dat dikwijls “zonder gegronde redenen” van 

werkgever wisselde: “Sommige fabrikanten zagen alle werklieden die zij in den loop 

van 1890 hadden aangetrokken, vóór het jaar ten einde was, weder vertrekken.”910 

Nu is deze opmerking wel een beetje verdacht, omdat deze werd gemaakt in de 

context van de vraag of men ziekenfondsen of pensioenregelingen moest invoeren. 

Met een zo sterk vlottende bevolking was dat moeilijk. In hetzelfde verslag blijkt uit 

een peiling onder fabrikanten dat 80 van de 92 respondenten de “geest van het 

werkvolk” juist goed of uitmuntend vonden. Er waren er 10 minder tevreden en 2 

vonden deze slecht.911 De uitslag van eenzelfde ‘tevredenheidsonderzoek’ een jaar 

later was vergelijkbaar.912 

Wellicht heeft deze positieve waardering te maken met het feit dat de 

Leidse arbeiders zich relatief rustig of berustend opstelden tegenover hun 

patroons, terwijl overal het aantal arbeidsconflicten toenam. Vakbonden 

verschenen vrij laat, socialisten kregen hier vóór 1900 nauwelijks een voet aan de 

grond, werd hiervoor al uiteengezet.913 Wanneer zich conflicten voordeden, dan 

stelden de Leidse fabrikanten zich echter doorgaans keihard op. Vakbondsleden 

liepen sowieso grote kans op ontslag. Vooral de uitgevers en drukkers hadden daar 

een handje van. De weinige conflicten vóór 1900 speelden zich vooral af bij de 

sigarenmakers en aan de katoenfabriek. Bij een van de conflicten aan dat bedrijf, 

een grote staking van de handdrukkers in 1882, speelde de directie overigens in op 

de verschillen tussen mannen, vrouwen en kinderen: toen de arbeiders de strijd 

opgaven, lieten de heren Driessen deze groepen niet in een keer, maar afzonderlijk, 

met enige dagen ertussen, weer toe tot de fabriek.914 

Buiten Leiden hadden vakbeweging en socialisten meer van zich laten 

horen en steeds meer burgers werden zich bewust van de grote sociale 

tegenstellingen. Het sociale vraagstuk drong zich op en ook steeds meer liberalen 

vonden hervormingen nodig: het Kinderwetje was daarvan een eerste signaal 

geweest. De angst voor de sociale tegenstellingen en politieke en maatschappelijke 

gevolgen daarvan – het socialisme – speelde in ieder geval wel degelijk in de stad. 

Het bezweren daarvan kreeg een grotere betekenis dan de bestrijding van ‘het 

pauperisme’, al liep het een wel in het ander over. Wat de directe relatie tussen 

kapitaal en arbeid betreft, probeerde men vanaf 1898 via de Kamers van Arbeid 

regulerend op te treden. Deze Kamers van Arbeid functioneerden in Leiden naar 

tevredenheid, behalve die voor het drukkersbedrijf. De drukkerspatroons lieten 

                                                             
909 Zie bijv. Enquête 1890, 131. 
910 Gemeenteverslag 1890, Verslag van de Kamer van Koophandel, 22. 
911 Gemeenteverslag 1890, Verslag van de Kamer van Koophandel, 24. 
912 Gemeenteverslag 1891, Verslag van de Kamer van Koophandel, 23-24. 
913 Zie 3.2.1 en 3.2.2. 
914 ELO Archief Leidsche Katoenmaatschappij v/h De Heyder & Co NV, inv.nr.342A, Stukken betreffende 
stakingen 1882, 1895, 1902, 1904, 1913, 1914. 
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hun plaatsen onbezet en uit arren moede werd deze kamer in 1900 maar 

opgeheven.915 De wens de arbeidsverhoudingen beter te regelen, spreekt ook uit 

de oprichting van een arbeidsbeurs in 1906, de derde in Nederland.916 

 

Loonverschillen 

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat het bij kinderarbeid om een vorm van 

goedkope arbeid gaat en dat dit ook geldt voor vrouwenarbeid. Sinds 1860 

veranderde er wel iets aan de Leidse lonen.  

In de eerste plaats gingen de lonen in het algemeen omhoog, al was het 

niet veel en bleef de verdienste door enerzijds seizoensinvloeden, anderzijds 

stukloon en vergelijkbare premiestelsels voor menigeen aan grote fluctuaties 

onderhevig.917 Met name de enquête van 1890 leverde een hoop loongegevens op. 

Daaruit blijkt dat deze, nog los van de stuklonen en premies, konden verschillen 

binnen een bedrijf en tussen bedrijven en bedrijfstakken.  

De algemene indruk is dat de lonen in de textielnijverheid wat lager waren 

dan in andere bedrijven. Weeklonen – men had het nog zelden over dag- of 

uurlonen – van zes gulden voor volwassen mannen kwamen nog wel regelmatig 

voor, maar doorgaans varieerde het loon van volwassen mannen tussen zeven à 

acht gulden voor ongeschoold en tien à twaalf gulden voor geoefend en meer 

geschoold werk. De weeklonen van vrouwen varieerden doorgaans tussen de drie 

en vijf gulden, soms ook wat minder, maar dan gaat het waarschijnlijk om jonge 

meiden. De weeklonen voor kinderen schommelden tussen de anderhalve en vijf 

gulden per week: de verschillen hebben waarschijnlijk wederom met de leeftijd te 

maken. Hoe ouder men werd, hoe meer men verdiende. Ook het geslacht zal 

verschil hebben uitgemaakt, maar dat jonge meiden nog steeds iets meer 

verdienden dan jongens, is uitermate onwaarschijnlijk.  

Voor zover het om ongeschoold werk ging, verdienden mannen nog 

steeds twee keer zo veel als vrouwen, zoals dat in 1841 en 1861 al het geval was. 

Kinderen verdienden echter relatief meer dan vroeger: eerder een kwart of zelfs 

een derde van het loon van een ongeschoolde volwassen arbeider. Wellicht heeft 

dit met de leeftijd te maken: voorheen werkten er immers veel kinderen van tien, 

elf jaar in de textielfabrieken, na 1876 moest men ten minste twaalf jaar zijn. De 

koppeling van kinderlonen aan leeftijd lijkt sterk. Zo verklaarde Carl Driessen, 

directeur van de katoenfabriek, dat kinderen van veertien à zestien jaar al 

aanspraak maakten op beter loon, terwijl hij eerder had aangegeven dat kinderen in 

zijn bedrijf vanaf hun twaalfde tot een jaar of vijftien, zestien hetzelfde werk 

behielden.918 Het was dus niet zo dat het ene kind meer verdiende dan het andere 

omdat het ander – zwaarder of verantwoordelijker – werk deed. Tot men 

volwassen werd geacht, was de leeftijd doorslaggevend voor het betaalde loon. 

                                                             
915 Smit, ‘Burgerlijk optimisme’, 241. 
916 R. Arnoldus, ‘Tegen de gewoonte in. De invoering van de werkloosheidsverzekering in Leiden, 1903-
1909’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1993, 134-155, 143-
144. 
917 Zie ook 7.1.2. 
918 Enquête 1890, 111-117. 
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Wel is het zo dat vrouwen en kinderen doorgaans ander werk deden dan 

mannen. De beter betaalde banen, waar meer ervaring of meer kennis voor nodig 

was, of die meer verantwoordelijkheid met zich meebrachten, werden vrijwel 

uitsluitend door volwassen mannen bezet. Volgens De Groot had het grote verschil 

tussen mannen- en vrouwenlonen in de eerste plaats met dergelijke verschillen in 

functies en posities te maken.919 Bij de weinige functies waarin in Leiden zowel 

mannen en vrouwen te vinden waren – de handdrukkerij in de katoenfabriek en de 

machinale weverij – blijkt echter dat voor hetzelfde (of vergelijkbaar) werk, een 

jonge of volwassen man altijd meer betaald kreeg dan een vrouw van vergelijkbare 

leeftijd.920 Evengoed verdiende een volwassen man met evident ongeschoold werk 

als loopknecht, twee keer zo veel als een vrouw van begin twintig aan de 

spinmachine. Alleen bij kinderen was dat niet of nauwelijks het geval: daar was zoals 

gezegd de leeftijd op zich doorslaggevend. Hoe dan ook, voor ongeschoold werk – 

daar ging het bij vrouwen en kinderen bijna altijd om – kon men voor het loon dat 

men een volwassen man zou moeten betalen, nog steeds twee vrouwen inhuren, of 

drie à vier kinderen. 

Voor andere bedrijven is het minder duidelijk wat de verschillen in 

verdienste waren. Bij de Grofsmederij, de gasfabriek en broodfabriek De Hoop 

lagen de lonen iets hoger dan in de textiel, maar er werden geen opgaven gedaan 

van de verdiensten van kinderen. Een sigarenmaker vertelde dat hij 6 gulden per 

week verdiende, maar een ander wel 12, dankzij de hulp van een kind als 

‘bosjesmaker.’ Deze betaalde hij dan wel uit eigen zak (!) 2 gulden.921 In een wasserij 

verdienden de ‘meisjes’ – zij waren tussen de twintig en zevenentwintig jaar oud, 

maar ongehuwd – 3,50 tot 4,75 gulden, de mannen 6,50 tot 8,50. Het loonverschil 

tussen mannen en vrouwen was hier dus iets kleiner, maar niet veel. 

6.2.2 DE ONTWIKKELING VAN DE KINDERARBEID (EN VROUWENARBEID) 

 

Via de beroepstellingen van 1849 en 1899 kan men een globaal inzicht krijgen van 

de ontwikkeling van de kinderarbeid [zie tabel 6.4]. Daarbij valt op dat de relatieve 

omvang van de Leidse beroepsbevolking in 1899 kleiner zou zijn geweest dan in 

1849, namelijk 38,5 procent tegen 41 procent vijftig jaar eerder. Dat kan komen 

door demografische veranderingen en een daling van de arbeidsparticipatie, maar 

  

                                                             
919 De Groot, Fabricage van verschillen, 452. 
920 Een vrouwelijke handdrukker bij de LKM verdiende in 1890 4 tot 6 gulden per week, een man 11 tot 
12. Wellicht heeft dat nog met een verschil in productiviteit te maken. Maar in de machinale weverij 
was dat niet het geval. Een mannelijke machinewever bij Krantz verdiende 6 tot 7,50 gulden, een 
vrouwelijke 4 tot 5, dus twee derde, maar de mannen waren doorgaans jongelieden en verdienden nog 
geen volwassen loon. Machinewevers bij Zaalberg en Van Wijk verdienden respectievelijk ruim 9 en 7 à 
10 gulden: wederom ongeveer twee keer zo veel als de vrouwelijke machinewevers bij Krantz, Enquête 
1890, verschillende verhoren. NB: De Groot, Fabricage van verschillen, 203, volgt in 1939 Krantz met de 
opmerking dat het weven van ‘laken’ minder inspannend zou zijn dan ‘wol’, een merkwaardig 
onderscheid, nog afgezien van het feit dat Krantz wel meer geweven wollenstoffen produceerde dan 
enkel laken. Deze passage dekt in ieder geval de werkelijkheid van vóór de Eerste Wereldoorlog niet. 
921 Enquête 1890, 228-230. De sigarenmakers namen de jongens zelf aan, niet de patroon. Dit is een 
uitzondering in Leiden. 
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het is zeker niet uitgesloten dat in 1899 nog steeds minder kinder- en 

vrouwenarbeid werd geregistreerd dan in 1849. Dat er in 1899 sprake was van een 

onderschatting van vrouwen- en kinderarbeid in de nijverheid blijkt in ieder geval 

uit het feit dat er dat jaar meer arbeidskaarten in gebruik waren dan de 

beroepstelling aan vrouwen en kinderen met een beroep registreerde.922 

Helaas is het onmogelijk de globale vergelijking door te trekken naar 1909: 

er werd toen in de beroepstelling geen onderscheid meer gemaakt naar leeftijd. 

Dankzij de arbeidskaarten is het echter wel mogelijk veel te zeggen over de 

ontwikkeling van de kinder- (en vrouwen)arbeid in de nijverheid. In tegenstelling 

tot 1899 moeten dat echter schattingen zijn voor zo ver het om het relatieve 

belang daarvan gaat. Er zijn geen immers geen concrete referentiecijfers naar 

leeftijd. 

Voor de periode tussen 1876 en 1899 geven twee rapportages nader 

inzicht, maar dan alleen voor de nijverheid. Dit zijn de Nijverheidsstatistiek van 

Struve/Bekaar (1887/1889) en een overzicht in de bijlage van het verslag van de 

Kamer van Koophandel over 1890, opgenomen in het Gemeenteverslag. Deze 

dekken echter niet de hele nijverheid. Zo ontbreken bijvoorbeeld de ambachten. 

Het overzicht van de Kamer van Koophandel is bovendien ook wat betreft de 

echte industrie niet compleet, omdat diverse fabrikanten geen gegevens 

verstrekten. Deze bronnen geven desalniettemin voldoende inzicht in specifieke 

bedrijfstakken. Daarnaast bieden zij voor het laatst de mogelijkheid een groot 

aantal individuele bedrijven te vergelijken. 

                                                             
922 Van 1897 t/m 1909 werd om het jaar een overzicht gegeven van de uitgegeven, ingenomen en in 
gebruik zijnde arbeidskaarten, uitgesplitst naar verschillende soorten bedrijven in de 
Gemeenteverslagen, in 1897 en 1899 Bijlage XLVIIa, in 1901,1903, 1905, 1907 en 1909 Bijlage XLVIIIa 

Kinderarbeid 1849 – 1899, jonger dan 16 jaar 
 1849 1899 Toelichting 

Algemeen, alle sectoren 9,1% 10,6% Als deel van de 

betreffende 

beroepsbevolking 

( ) gecorrigeerd via 

arbeidskaarten 

Nijverheid 11,2% 14,1% 

(16,6%) 

Handel, verkeer, diensten, overheid 1,5% 4,3% 

Huiselijke diensten 10,8% 12,5% 

Landbouw & visserij 6,9% 9,2% 

 

Kinderarbeid nijverheid als deel van alle 

kinderarbeid 

75,6% 70,2%  

 

Kinderen jonger dan zestien met een beroep 12,1% 11,0% Als deel van alle kinderen 

onder de 16 

Kinderen van twaalf tot zestien jaar met een 

beroep 

40,4% 47,2% Als deel van de 12 tot 16 

jarigen 
Tabel 6.4: Vergelijking van kinderarbeid (jonger dan 16 jaar) in 1849 en 1899, als  percentages 
van de beroepsbevolking, van de Leidse kinderen en het aandeel van de nijverheid binnen alle 
kinderarbeid. Bron: volks- en beroepstellingen 1849 en 1899. Tussen haakjes bijstelling voor de nijverheid 

via de verrekening met in omloop zijnde arbeidskaarten. 
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6.2.2.1 Algemeen 

 

Kinderarbeid 

Zoals al opgemerkt is, kwam (geregistreerde) arbeid door kinderen jonger dan twaalf 

jaar in 1899 vrijwel niet meer voor: het ging nog maar om zeven kinderen, waarvan 

er drie in de nijverheid te vinden waren. De kinderarbeid in het algemeen was 

evenwel toegenomen sinds 1849. Kinderen tot zestien jaar vormden volgens de 

beroepstelling van 1899 10,6 procent van de Leidse beroepsbevolking, meer dan in 

1849 het geval was [zie tabel 6.4]. In beide gevallen was dat meer dan landelijk.923 

Toch hadden relatief wat minder kinderen een beroep, een verschijnsel dat landelijk 

eveneens zichtbaar was. De jongste kinderen waren natuurlijk uit de nijverheid 

verbannen, maar de voornaamste verklaring is demografisch. Er waren eenvoudig 

meer kinderen onder de zestien.924 In Leiden vormden zij aan het eind van de 

negentiende eeuw 37,1 procent van de bevolking, terwijl dat vijftig jaar eerder nog 

34,6 procent was. Daar komt de schijnbare tegenstelling vandaan dat kinderen wel 

een grotere plaats binnen de beroepsbevolking innamen, terwijl een kleiner deel van 

hen een beroep had. 

Dat laatste gold niet voor de kinderen van twaalf tot zestien jaar. Binnen 

deze groep was sprake van een forse toename van de arbeidsparticipatie. Van deze 

kinderen gaf maar liefst 47,2 procent aan dat ze een beroep hadden, bijna 7 

procentpunten meer dan in 1849 [zie tabel 6.4]. Daarbinnen werkte van de twaalf- en 

dertienjarigen ten minste 36,7 procent, van de meisjes en jongens van veertien en 

                                                             
923 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 627. 
924 Cf. Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’,627. 

 
Grafiek 6.1: Verdeling kinderarbeid over sectoren in 1899. Bron: beroepstelling 1899. 
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vijftien jaar bijna 58 procent. Het verschil tussen deze twee leeftijdsgroepen was in de 

nijverheid kleiner dan in de andere sectoren, zeker vergeleken met de huiselijke 

diensten. Over het algemeen waren de meisjes die als dienstbode werkten, wat 

ouder dan de kinderen die in de andere sectoren werk vonden. Naar verhouding 

waren de kinderen in de nijverheid jonger dan in andere sectoren.  

Ongeveer 73 procent van de kinderen met een (geregistreerd) beroep 

werkte in de nijverheid [zie tabel 6.4 en grafiek 6.1]. Dat is iets minder dan in 1849 het 

geval was. Ook het aandeel van de huiselijke diensten in de totale kinderarbeid was 

iets afgenomen, terwijl dat van handel, verkeer, overheid, onderwijs en diensten juist 

was toegenomen. Deze verschuivingen weerspiegelen de veranderingen op de Leidse 

arbeidsmarkt, veroorzaakt door de bloei van de handelsmarkten en het winkelwezen 

in het laatste kwart van de negentiende eeuw, alsmede door de groei van de overheid 

– exclusief de gasfabriek overigens925 – in dezelfde periode. 

In alle sectoren was sprake van een toename van het belang van de 

kinderarbeid [zie tabel 6.4]. Kinderarbeid was relatief het belangrijkst binnen de 

nijverheid. Een op de zeven arbeiders en arbeidsters in fabrieken en werkplaatsen 

was jonger dan zestien. Daarna volgden de huiselijke diensten. Een op de acht 

dienstmeisjes en hulpen in de huishouding was jonger dan zestien jaar. 

In de (brede) dienstensector was kinderarbeid beduidend minder 

omvangrijk. Zeker bij handel en verkeer moet echter sprake zijn van een 

onderschatting van de kinder- (en vrouwenarbeid) in de beroepstellingen. Het 

ontstaan van winkels bracht immers een groeiende behoefte aan winkelpersoneel met 

zich mee en bij de kleinere winkels werd in die behoefte in hoge mate voorzien door 

de vrouw van de winkelier en zijn kinderen, de laatsten vaak als hulp in de zaak voor 

en na schooltijd.926 Het ging hier dus om kinderen uit de (kleine) middenklasse, in 

tegenstelling tot de fabriekskinderen. Niemand zal er over gedacht hebben deze hulp 

als beroep op te geven, zodat de ontwikkeling van deze vorm van middenklasse-

kinderarbeid geheel buiten beeld blijft.  

Er ontstonden daarnaast baantjes als broodbezorger. Zo liep Hendrik 

Neuteboom toen hij de lagere school verlaten had, eerst vier weken met “een kleine 

broodkar” voor één gulden per week, voordat hij een baantje kreeg als letterzetter 

bij drukkerij Groen.927 Ten slotte boden de verschillende handelsmarkten allerlei 

mogelijkheden tot kleine bijverdiensten, zeker ook voor kinderen, zonder dat hier 

sprake was van een beroep, laat staan een geregistreerd beroep. 

 

Vrouwenarbeid 

In tegenstelling tot de kinderarbeid, was de vrouwenarbeid tussen 1849 en 1899 

sterk afgenomen, althans volgens de beroepstellingen [zie tabel 6.5]. Hier kan de lijn 

naar 1909 wel worden doorgetrokken. Dan blijkt geen sprake te zijn van een dalende 

trend: het aandeel vrouwen binnen de beroepsbevolking steeg weer licht. Het 

absolute aantal vrouwen met een beroep vertoonde dezelfde ontwikkeling.  

                                                             
925 De gasfabricage vormt een aparte bedrijfstak binnen de nijverheid. 
926 Zie ook het verhaal ‘Drijvende mijnen’ in F.B. Hotz, Ernstvuurwerk (Amsterdam/Antwerpen 2005), 36-
69. 
927 Wortel, ‘Hendrik Neuteboom’, 179. 
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 De belangrijkste sector waarin vrouwen in 1899 werk zouden hebben 

gehad, waren de huiselijke diensten, gevolgd door de nijverheid, precies andersom 

dan in 1849. In de huiselijke diensten was het mannelijk element vrijwel verdwenen, 

terwijl in de nijverheid de beroepsbevolking voor 22,3 procent uit vrouwelijke 

arbeidskrachten bestond. Vrouwen waren voornamelijk te vinden in de kleding en 

reiniging, de textiel en in bescheidener aantal de voedings- en genotsmiddelen. Bij de 

laatste werden in de beroepstelling de thuiswerkende bonendopsters echter niet 

meegeteld. Opvallend was verder de daling in handel en verkeer, terwijl het aantal 

vrouwen in verzorgende beroepen en in het onderwijs juist aanzienlijk toenam [zie 

tabel 6.6].  

Tien jaar later was de situatie echter weer geheel anders. Het belang van de 

huiselijke diensten was aanzienlijk gedaald, dat van de nijverheid toegenomen. Dit was 

weer de belangrijkste sector waarin vrouwen werk vonden. Ook het belang van 

vrouwenarbeid binnen de nijverheid was gestegen, naar 24,4 procent. Handel en 

verkeer herstelden zich als plek om te werken voor vrouwen, maar hun relatieve 

belang binnen deze sector ging achteruit. Zorg en onderwijs groeiden gestaag in 

betekenis en het vrouwelijke aandeel in deze sector steeg zelfs tot meer dan 30 

procent. In absolute omvang domineerden de nijverheid en de huiselijke diensten 

over de andere sectoren: hier vindt men meer dan driekwart van de Leidse vrouwen 

met officieel, geregistreerd werk, wat overigens iets minder was dan tien jaar 

Vrouwenarbeid 1849-1909 

 1849 1899 1909 

Vrouwen als deel van de Leidse beroepsbevolking 36,0% 30,9% 31,3% 

Vrouwen met een beroep als deel van alle Leidse 

vrouwen 

27,8% 22,6% 23,8% 

Tabel 6.5: Vrouwenarbeid, algemeen, 1849-1909. Bron: beroepstellingen. 

 

Sectoren Vrouwen Mannen 

 1849 1889 1899 1909 1849 1889 1899 1909 

Nijverheid 42,9 31,7 38,8 41,3 66,2 63,4 59,2 58,9 

Landbouw en visserij 0,1 0,1 0,1 0,1 3,7 2,5 3,5 3,6 

Handel, verkeer, zakelijke 

dienstverlening 

15,2 14,3 12,1 12,4 15,3 18,8 22,4 26,6 

Zorg, onderwijs, overheid 
ed. 

1,5 6,9 7,3 10,7 12,2 13,9 14,4 10,5 

Huiselijke diensten 40,3 47,0 41,8 35,5 2,5 1,4 0,6 0,3 

Totaal 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 100,0 100,1 99,9 

         

N= 5.423 4.658 6.403 7.259 9.312 11.562 14.258 15.90

8 

Tabel 6.6: Verdeling van de vrouwelijke en mannelijke beroepsbevolking over verschillende 
sectoren, in percentages. Bron: beroepstellingen.  
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eerder.928 Van de vrouwen met een geregistreerd beroep was in 1899 17,7 procent 

gehuwd. Het ging daarbij vooral om jonge vrouwen, veel minder om weduwen of 

oudere vrouwen.  

Ook hier past de waarschuwing dat veel vrouwenarbeid verborgen bleef, 

zowel in de nijverheid – zie de conserven – als in de handel – bijvoorbeeld in de 

winkels.929 

 

De nijverheid nader bekeken: de kinderen… 

Feitelijk was de kinderarbeid – en ook de vrouwenarbeid – in de Leidse nijverheid in 

1899 groter dan uit de beroepstelling naar voren komt. De arbeidskaarten die door 

de Arbeidswet van 1899 verplicht waren gesteld, geven daar inzicht in. Deze kaarten 

waren in gebruik tot 1911.930 Jongens en meisjes onder de zestien jaar en vrouwen 

moesten bij de gemeente een arbeidskaart ophalen en deze weer inleveren wanneer 

zij ouder werden dan zestien of ophielden te werken. De Gemeenteverslagen gaven 

daarvoor tussen 1890 en 1911 de nodige cijfers. Vanaf 1903 werden daarbij ook 

arbeidskaarten opgenomen voor vrouwen die groenten ophaalden bij de 

conservenfabrieken. 

Er zitten in 1899 behoorlijke discrepanties tussen deze gegevens en die uit 

de beroepstelling van dat jaar. Er waren 272 méér kaarten voor jongens en meisjes in 

gebruik dan er volgens de beroepstelling een beroep in de nijverheid hadden. Bij de 

vrouwen lijkt het verschil juist andersom, maar hier moet men bij de beroepstelling 

de ongeveer 450 vrouwen buiten beschouwing laten, die als zelfstandige of als hoofd 

van een inrichting werden vermeld. Deze – het gaat vooral om breisters en naaisters 

– hadden als zodanig geen kaart nodig. Als men daar rekening mee houdt, zijn er 

weer 300 kaarten méér in omloop dan men op basis van de beroepstelling kan 

verwachten. 

Worden de arbeidskaarten verrekend met de beroepstelling, dan wordt het 

aandeel van de kinderarbeid in de nijverheid 16,6 procent in plaats van 14,1, een 

aanzienlijk verschil [zie tabel 6.1].931 Aangezien deze cijfers ook voor andere jaren 

beschikbaar zijn kan de ontwikkeling worden geschetst door op dezelfde manier de 

                                                             
928 Voor een algemene beschrijving en analyse van de ontwikkeling van de vrouwenarbeid, zie Smit, 
‘Arbeidersvrouwen, deel 1.’  
929 Voor een beschouwing over de omvang van de vrouwenarbeid in Nederland in de negentiende eeuw 
en de mate waarin dit geregistreerd werd door beroepstellingen en andere bronnen, zie A. Schmidt, E. 
van Nederveen Meerkerk: ‘Reconsidering the “firstmale-breadwinner economy”: women's labor force 
participation in the Netherlands, 1600–1900, Feminist Economics, 18:4, 69-96, 79-96. 
930 De Arbeidswet 1911 bracht de gemeentelijke bemoeienis met de arbeidsinspectie aanzienlijk terug, J. 
van Drongelen, De ontwikkeling van de arbeidsinspectie in een veranderende wetgeving, (diss. 
Maastricht, 1991), 143-144. 
931 Bij deze berekening wordt vanzelfsprekend het verschil tussen arbeidskaarten en geregistreerde 
kinderarbeid opgeteld bij het in de beroepstelling gegeven totaalcijfer, voordat het uit de 
arbeidskaarten verkregen cijfer wordt gedeeld door het totaal aantal arbeiders in de sector. Bij 1909 is 
het probleem dat de leeftijden niet worden gegeven, zodat de uitkomst niet meer dan een schatting is. 
Bij 1889 moet ook rekening gehouden worden met een afwijking tussen het teljaar en het eerste jaar 
dat arbeidskaarten werden verstrekt. 
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Kinder-, vrouwen- en goedkope arbeid in de nijverheid, 

1890-1909 

 1890 1899 1909 

Kinderarbeid 15,2 % 16,6 % 18,0 % 

Vrouwen (incl. meisjes)  25,5 % 34,0 % 

Goedkope arbeid  27,0 % 35,0 % 
Tabel 6.7: Ontwikkeling kinderarbeid, vrouwenarbeid en goedkope arbeid als deel 
(percentage) van de beroepsbevolking in de nijverheid, 1890-1909. Verrekening beroepstelling met 

arbeidskaarten. In 1890 geen (cijfers over) arbeidskaarten voor vrouwen beschikbaar. 

 

Grafiek 6.2: Aantal arbeidskaarten voor jongens en meisjes tot zestien jaar, in gebruik op 31 

december van ieder jaar, 1890-1911. Bron: Gemeenteverslagen. Gegevens 1902 niet beschikbaar. 
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Arbeidskaarten voor kinderen 

arbeidskaarten door te rekenen bij de beroepstellingen van 1889 en 1909.932 Dan 

blijkt het aandeel van kinderen onder de mensen die binnen de nijverheid werkten,  

voortdurend te stijgen, vooral in het eerste decennium van de twintigste eeuw [zie 

tabel 6.7]. Bovendien komt het niveau van de kinderarbeid voor de totale nijverheid 

in 1909 dicht in de buurt bij wat in het vorige hoofdstuk is berekend voor de grotere 

en meer geavanceerde bedrijven vijftig jaar eerder. In deze periode van 

modernisering binnen de hele nijverheid nam de relatieve omvang en betekenis van 

de kinderarbeid (tot zestien jaar) dus toe. 

Via de arbeidskaarten is deze ontwikkeling precies te volgen. De 

kinderarbeid in de Leidse nijverheid blijkt na een korte, scherpe afname in 1891 en 

1892, gestaag te groeien tot 1911 [zie grafiek 6.2]. Bij de invoering van de 

Leerplichtwet in 1901 daalde het aantal werkende kinderen even licht, maar dat was 

tijdelijk. Daarna zette de stijging gewoon door. Het ging bij deze toename niet alleen 

                                                             
932 Een belangrijke bias van de telling van 1889, het niet registreren van vrouwen- en kinderarbeid kan 
zo immers voor de nijverheid worden ondervangen. 
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om het absolute aantal kinderen, maar ook om het relatieve aandeel van kinderen 

binnen de beroepsbevolking die werkzaam was in de nijverheid. 

Verreweg het grootste aantal kinderen was te vinden in de 

textielnijverheid, vervolgens in de bouw, de kleding en reiniging, de voedings- en 

genotsmiddelenindustrie, de metaal en de grafische industrie. Er werkten in de 

nijverheid meer jongens dan meisjes, maar dat verschil werd in de loop der tijd 

steeds kleiner. Scheelde dat in het begin van de jaren negentig nog ruim vijftig 

procent, rond 1910 was het nog maar tien procent. Er gingen simpelweg steeds 

meer meisjes in de nijverheid werken, terwijl het aantal jongens nagenoeg constant 

bleef. Dat correspondeert met de verminderde aantrekkingskracht van de huiselijke 

diensten: meisjes (of hun ouders) kozen steeds vaker voor de fabriek in plaats van 

een dienstje.933  

Er waren grote verschillen tussen waar de jongens en meisjes werkten. De 

grote meerderheid van de meisjes deed dat in uiteenlopende fabrieken: ongeveer 

65 procent, van 1899 tot en met 1903 zelfs 73 procent. Ze waren vooral te vinden 

in de textielfabrieken, maar ook in de biscuit- en zeepfabrieken. Daarnaast werkten 

zij vooral als modiste – een groeiende beroepsgroep – in kleine of grotere ateliers, 

of bij een kleine zelfstandige. De jongens gingen veel minder vaak de fabriek in – 

slechts in 40 à 45 procent van de gevallen –  en vervolgens lang niet altijd naar 

textielfabrieken. Met name in de drukkerijen waren betrekkelijk veel (en steeds 

meer) jongens te vinden. De meeste jongens gingen echter naar de werkplaatsen en 

kleine fabriekjes van bijvoorbeeld kleermakers, timmerlieden, schoenmakers, 

smeden en tabaks- en sigarenfabrikanten. Men zou kunnen zeggen dat meisjes 

vooral werkten om direct geld te verdienen – met uitzondering van de modistes, 

een beroep waar je later ook nog wat mee kon – en dat jongens veel vaker gingen 

werken met het perspectief ‘een vak’ te leren. 

 

…en de vrouwen 

Voor vrouwen boven de zestien jaar valt in grote lijnen een vergelijkbaar verhaal te 

vertellen. Worden de arbeidskaarten verdisconteerd met de beroepstelling, dan 

valt het aandeel van de vrouwen in 1899 beduidend hoger uit, ruim een kwart [zie 

tabel 6.7]. Dat betekent ook dat ruim 27 procent van alle arbeid in de nijverheid 

voor rekening kwam van goedkope arbeidskrachten. Het belang van de 

vrouwenarbeid (inclusief kinderen) was weliswaar iets lager dan in 1849, maar het 

aantal meisjes daarbinnen was toegenomen, terwijl het totale aandeel van alle 

goedkope arbeid gelijk was gebleven. Daarna nam het aantal vrouwen in de 

nijverheid toe, zowel in absolute aantallen als relatief. Vrouwen vormden in 1909 

tegen de 34 procent van de beroepsbevolking in de nijverheid en het aandeel 

goedkope arbeidskrachten liep op naar ruim 35 procent, wanneer we dit via de 

arbeidskaarten herberekenen. 

Net als de kinderen hadden ook steeds meer vrouwen een arbeidskaart. 

Uiteindelijk beschikte elf procent van alle Leidse vrouwen daarover. Dat was vanaf 

1903 wel inclusief de vrouwen die thuis groenten schoonmaakten, maar zelfs 

                                                             
933 Zie ook Smit, ‘Arbeidersvrouwen deel 1’, 128. 
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Grafiek 6.3: Aantal arbeidskaarten voor vrouwen en meisjes, in gebruik op 31 

december van ieder jaar, 1890-1911. De stippellijn geeft het aantal met aftrek van het 
geschatte aantal arbeidskaarten voor thuisarbeid t.b.v de conservenindustrie. Bron: 
Gemeenteverslagen. 
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vrouw en met arbeidskaart gecorrigeerd thuisarbeid conserven

wanneer deze daarvan af getrokken worden, was er nog sprake van een ruime 

verdubbeling sinds 1891 [zie grafiek 6.3].  

Vrouwen en meisjes werkten zoals gezegd in overgrote meerderheid in de 

textiel en in de kleding en reiniging. In de laatste bedrijfstak werd een groot aantal 

vrouwen – meer dan vierhonderd – aangemerkt als zelfstandige. Het ging daarbij 

vooral om modistes, naaisters en breisters. In hoeverre deze werkelijk zelfstandig 

waren, is de vraag. In de textiel ging het uitsluitend om loonarbeid. Daarnaast 

waren er kleinere groepen werkzaam in de voedings- en genotsmiddelen en de 

chemische nijverheid (de zeepfabrieken). Daarbuiten kwam vrouwenarbeid in de 

Leidse nijverheid vrijwel niet voor. 

De vrouwelijke beroepsbevolking in de nijverheid bestond voor een 

belangrijk deel uit meisjes onder de zestien jaar. In het eerste decennium van de 

twintigste eeuw was dat rond de dertig procent. Daarnaast waren er veel meiden 

van zestien tot drie-en-twintig jaar werkzaam. In 1899 vormden kinderen en 

dergelijke jonge meiden tegen de zeventig procent van alle vrouwen in de 

nijverheid. Het zal dan ook niet verbazen dat er in de nijverheid betrekkelijk weinig 

getrouwde vrouwen werkten, namelijk dertien procent. Twee derde van hen 

werkte als naaister of modiste. Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen kwam (nog 

steeds) niet veel voor, voornamelijk in de handdrukkerij van de katoenfabriek en bij 
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de conservenfabrieken. Bovendien was een derde van de gehuwde vrouwen in de 

nijverheid jonger dan 23 jaar en had waarschijnlijk dus nog geen kinderen, of net de 

eerste. Eveneens een derde van hen was ouder dan zestig jaar en was dus al uit de 

kinderen.934 Werkende moeders kwamen kortom niet veel voor binnen de 

nijverheid, en al zeker niet binnen de fabrieken. 

6.2.2.2 De textiel 

 

Kinderarbeid: structurele en conjuncturele veranderingen 

Een groot deel van de kinderen in de nijverheid werkte in de textiel. In 1899 was dat 

40,8 procent en tien jaar later was dat nog een fractie meer, terwijl het aandeel van 

de textiel in de totale beroepsbevolking binnen de nijverheid gedaald was.935 Dat 

suggereert op zich al dat binnen de textiel kinderarbeid aan betekenis won. 

Volgens de beroepstelling was in 1899 iets meer dan een kwart van de 

arbeiders en arbeidsters in de textielfabrieken jonger dan zestien jaar. Dat is minder 

dan hiervoor becijferd is voor 1864 en 1876. Gezien de arbeidskaarten lag hun 

aandeel binnen het personeel in werkelijkheid iets hoger [zie tabel 6.8]. Tien jaar later 

was de omvang van de kinderarbeid toegenomen tot naar schatting 28,5 procent. Dat 

betekent dat aan het eind van de onderzochte periode relatief meer kinderen in de 

textiel werkten dan vijftig jaar eerder, al is het niet veel. In 1899 werkte van alle 

Leidse kinderen tussen de twaalf en zestien jaar 16 procent in de wol- en 

katoenfabrieken, tien jaar later was dat zelfs 17,5 procent.  

Binnen deze groep hebben zich sinds de jaren zestig en zeventig twee 

verschuivingen voorgedaan. In de eerste plaats waren de kinderen volgens de 

beroepstelling van 1899 ouder dan ze in 1864 volgens de Staatscommissie waren. 

Was de groep jonger dan veertien jaar toen groter dan die van veertien en vijftien, in 

1899 was dat andersom, waarbij de veertien- en vijftienjarigen als deel van het 

personeel nagenoeg hetzelfde was gebleven. Het verdwijnen van de kinderen jonger 

dan twaalf jaar werd dus slechts gedeeltelijk opgevangen door twaalf- en 

                                                             
934 Over leeftijd en huwelijkse staat, zie Smit, ‘Arbeidersvrouwen deel 1’, 106-113. 
935 Bij de verdere behandeling van de omvang van de kinderarbeid wordt zo veel mogelijk uitgegaan van 
de in omloop zijnde arbeidskaarten. Tenzij anders vermeld zijn aantallen en percentages gebaseerd op 
de verrekening van de arbeidskaarten. Dat is overigens alleen mogelijk vanaf 1897. 

Kinder-, vrouwen- en goedkope arbeid in de Leidse textiel 1875-1909 

  1874/1876 1887/1889 1890 1899 1909 

Jonger dan twaalf 7,3 - - - - 

Jonger dan zestien 28,2 21,3 22,7 ca. 25,5 ca. 28,5 

           

Vrouwen (incl. 

meisjes) 

40,2 42,7 (onbruikbaar) ca. 50,0 ca. 53,0 

Goedkope arbeid 53,6 52,2 51,6 ca. 58,0 60,0 à 63,0 
Tabel 6.8: Ontwikkeling van kinderarbeid, vrouwenarbeid en goedkope arbeid, 1876-1909, als 
percentages van het totale beroepsbevolking in de textiel. Bronnen: 1874/1876 zie hoofdstuk 5; 
1887/1889: Nijverheidsstatistiek; 1890: Gemeenteverslag; 1899, 1909: verrekening beroepstelling met 

arbeidskaarten. 
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dertienjarigen aan te nemen. Dat wil niet zeggen dat de twaalf- en dertienjarigen geen 

belangrijke groep binnen de textielbedrijven vormden: het ging nog altijd om bijna 

twaalf procent van het personeel. Helaas is de ontwikkeling in verschillende 

leeftijdsgroepen niet te volgen voor het eerste decennium van de twintigste eeuw. 

In de tweede plaats veranderde de verhouding tussen jongens en meisjes 

ingrijpend. Waren in 1864 de jongens nog licht in de meerderheid, aan het eind van 

de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werkten er veel meer meisjes 

dan jongens, in 1909 zelfs meer dan twee keer zo veel. 

Met de beroepstelling en de arbeidskaarten was alleen een vergelijking 

mogelijk tussen de jaren zestig en zeventig enerzijds en het eind van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw anderzijds. De Nijverheidsstatistiek van Struve en 

Bekaar (1887/1889)936 en een overzicht bij het verslag van de Kamer van Koophandel 

over 1890, beide samengesteld kort nadat de Lange Depressie grotendeels 

uitgewerkt was, geven enig zicht op de tussenliggende periode. Beide bronnen geven 

een beduidend geringere omvang van de kinderarbeid dan eerder het geval was, maar 

ook dan zich voor later laat berekenen [zie tabel 6.8]. De (jongere) cijfers uit het 

verslag van de Kamer van Koophandel komen daarbij iets hoger uit dan de 

Nijverheidsstatistiek. Uit de gegevens van de Nijverheidsstatistiek blijkt dat de omslag  

naar iets oudere kinderen met een duidelijke meerderheid van meisjes al 

plaatsgevonden had, al was het overtal van meisjes nog niet zo groot als later. 

De daling van de kinderarbeid tussen 1876 en 1887/1890 heeft naar het zich 

laat aanzien vooral – misschien wel uitsluitend – te maken met de crisis en de 

bijbehorende ontslagen. De verschillen tussen beide bronnen wijzen al in die richting. 

Het grootste deel van het verschil in de totaalcijfers wordt verklaard door het herstel 

van de katoenfabriek.937 Tussen deze beide momentopnamen van rond 1890 nam de 

LKM meer dan 150 mensen aan en tegelijkertijd groeide in dit bedrijf de kinderarbeid 

van 21,3 naar 27,6 procent. Hetzelfde patroon is te zien bij enige wolfabrieken. Bij 

enkele andere gebeurde overigens precies het tegengestelde, maar dat kwam minder 

vaak voor. In het algemeen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat men in moeilijke 

tijden eerst het ongeschoold personeel, waaronder de kinderen ontsloeg. De 

ondernemers wilden geschoolde, ervaren (dus oudere) arbeiders vasthouden, 

waarschijnlijk omdat men deze bij het herstel hard nodig had. Zij waren moeilijker te 

vervangen, in tegenstelling tot ongeschoolde kinderen.938  

Het algemene beeld van de ontwikkeling van de kinderarbeid in de nijverheid 

is dan, dat de kinderarbeid in de depressiejaren aanzienlijk afgenomen is, maar dat 

deze weer toenam in de jaren van economisch herstel en modernisering. Uiteindelijk 

                                                             
936 Struve, Bekaar, Nijverheidsstatistiek, 78-81. 
937 Opgemerkt moet worden dat de Nijverheidsstatistiek vollediger is en bovendien niet afhankelijk van 
mogelijk onvolledige of onjuiste opgaven van fabrikanten. Diverse textielbedrijven ontbreken in het 
overzicht in het verslag van de KvK. Een voorbeeld van een onjuiste opgave, is die van T.W. van Hartrop: 
daar werkten volgens dit overzicht geen kinderen en vrouwen in 1890, maar Van Hartrop gaf bij de 
Staatscommissie van 1890 concrete cijfers waaruit blijkt dat dit zeer zeker wel het geval was. In het 
verslag ontbreken ook gegevens van de aparte breifabrieken 
938 Vergelijk ook hoe men eerder probeerde vakarbeiders vast te houden of af te schermen van de 
concurrenten. 
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bereikte de kinderarbeid een niveau dat vergelijkbaar was met dat van 1864 en ten 

tijde van de invoering van het Kinderwetje. 

 

Vrouwenarbeid en goedkope arbeid in de textiel 

De ontwikkeling van de vrouwenarbeid wijkt af van die van de kinderarbeid. 

Uitgaande van de Nijverheidsstatistiek was er geen sprake van een daling tussen 1876 

en 1887/89, maar van een toename [zie tabel 6.8]. Dat valt grotendeels te verklaren 

uit de verschuiving van jongens naar meisjes bij de kinderarbeid. Daarnaast speelt de 

opkomst van de breifabrieken een rol: die werkten immers uitsluitend met vrouwen. 

Het belang van de goedkope arbeid in het algemeen bleek in de jaren tachtig echter 

gedaald, namelijk tot 51,6 procent: een bevestiging dat men vanwege de crisis vooral 

ongeschoold personeel heeft ontslagen.939  

Na 1890 groeiden zowel de vrouwenarbeid als de totale goedkope arbeid. In 

1899 bestond het personeel van de Leidse textielfabrieken voor ongeveer de helft uit 

vrouwen, in 1909 was dat tot ruim boven de helft gestegen. De vrouwen waren veel 

jonger dan de mannen, deels omdat zij bij het huwelijk of de geboorte van het eerste 

kind met fabriekswerk stopten, deels doordat men meer meisjes dan jongens aannam. 

De goedkope arbeid groeide navenant [zie tabel 6.8]. In 1899 bestond het 

personeel voor 58 procent uit goedkope arbeidskrachten als jongens, meisjes en 

(jonge) vrouwen, in 1909 was dat 60 à 63.  Dat was een niveau dat ver boven dat van 

1864 lag en zelfs dicht in de buurt komt bij wat in de katoennijverheid gebruikelijk 

was, toen deze nog het karakter droeg van een manufactuur. Eigenlijk was dit nog 

sterker het geval dan deze cijfers suggereren. Weliswaar was een ruime meerderheid 

van de mannen gehuwd en ouder dan 23 jaar, bij elkaar vormde deze groep slechts 

31 procent van het personeel. Alleen zij ontvingen het volle loon, of dat nu het lage 

loon van een sjouwer of het hoge loon van bijvoorbeeld een meesterknecht was. 

Voor de goede orde: de vervrouwelijking van het personeel werd niet 

veroorzaakt door een vermindering van het absolute aantal mannen dat in de textiel 

werkte. Waren dat er in 1899 1444, in 1909 waren het er slechts 21 minder. De 

relatieve groei van de vrouwelijke beroepsbevolking  kwam door een absolute groei 

van het aantal jonge vrouwen en meisjes in de textielfabrieken. 

 

Verschillen binnen de textielnijverheid 

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds naar voren kwam, bestonden er binnen de 

textielnijverheid de nodige verschillen: tussen de katoen en de wol en binnen de wol 

tussen ‘lange’ en ‘korte’ wol. Daarbij kwamen na 1880 nog de breierijen. Helaas is het 

alleen rond 1890 mogelijk om per bedrijf verschillen te onderzoeken. Via de 

beroepstelling van 1899 valt er nog wel iets te ontdekken over verschillen tussen 

katoen, wol en breierijen. 

Binnen de textiel lijkt de katoenindustrie na het herstel van de Lange 

Depressie meer afhankelijk van kinderarbeid dan de wolindustrie. De LKM zette ook 

in absolute aantallen de meeste kinderen in. Ze waren daar ook wat jonger dan in de 

                                                             
939 Uit het verslag van de Kamer rolt een lager percentage voor vrouwen- en goedkope arbeid dan uit de 
Nijverheidsstatistiek, maar daarin ontbreken gegevens van de breifabrieken Van Poot en Pera en van de 
sajetspinnerij/breifabriek J. Parmentier. 
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wol gebruikelijk was.940 Naast de katoenfabriek bestonden nog twee katoen 

verwerkende bedrijven, een lampenpittenfabriek annex katoenbreierij en een watten- 

annex nettenfabriek. Daar bestond het personeel voor bijna negentig procent uit 

vrouwen. Daardoor lag het percentage vrouwen in de katoen rond 1890 vrij hoog, 

terwijl het bij de grote katoenfabriek iets onder het gemiddelde voor de textiel zat. 

De katoenfabriek was wel een van de weinige textielbedrijven die behoorlijk wat 

getrouwde vrouwen in dienst had, namelijk veertig à vijftig. Die waren vooral op de 

handdrukkerij te vinden. Er was overigens in de handdrukkerij een verschil tussen 

mannen en vrouwen waar het om de hulp door kinderen ging: iedere man had één 

jonge assistent, terwijl één jongen twee vrouwen hielp. Zoals eerder opgemerkt 

werkten kinderen zeker niet alleen in de handdrukkerij; volgens de beroepstelling 

zelfs vaker in de weverij. 

Binnen de wol bleven de verschillen tussen de ‘lange’ en ‘korte’ wol bestaan, 

in ieder geval waren ze er nog in 1890. Vergeleken met 1876 traden er her en der 

per bedrijf grote veranderingen op met betrekking tot de inzet van vrouwen en 

kinderen. Bij sommige fabrieken was het percentage kinderen in 1890 vergeleken met 

1876 aanzienlijk gedaald, bij andere juist gestegen.941 Hetzelfde geldt, zij het in 

mindere mate, voor de inzet van vrouwen. In deze veranderingen valt weinig lijn te 

ontdekken. Wel is duidelijk dat de daling van de kinderarbeid tussen 1876 en 1890 

zich vooral voorgedaan heeft bij de spinnerijen. Het verschil tussen 'korte' en 'lange' 

wol was daardoor veel minder groot. Het liep terug van ruim elf procent in 1876 tot 

ruim vijf procent rond 1890. De inzet van vrouwen in de spinnerijen bleef echter 

aanzienlijk. De inzet van goedkope arbeidskrachten in de spinnerijen was relatief 

gesproken zelfs wat groter geworden.  

De verschillen en verschuivingen tussen 1876 en 1890 zijn niet of nauwelijks 

te verklaren door verdergaande modernisering of andere structurele veranderingen 

bij de verschillende bedrijven, zeker niet waar het de kinderarbeid betreft. Er waren 

vernieuwende bedrijven waar de kinderarbeid steeg (Zaalberg) en waar deze daalde 

(Van Wijk). Een relatie met bijvoorbeeld het aanwezige vermogen van de 

stoommachines is evenmin te leggen. Waarschijnlijk drukken deze verschuivingen 

eerder de reactie van verschillende ondernemers op conjuncturele ontwikkelingen 

uit, waarvan de effecten op de afzonderlijke bedrijven op zich al verschilden. Het is 

daarom jammer dat specifieke gegevens ontbreken om dergelijke ontwikkelingen te 

volgen in de periode waarin op grote schaal sprake was van modernisering, namelijk 

tussen 1890 en de Eerste Wereldoorlog. In het algemeen blijft echter de conclusie 

van het vorige hoofdstuk overeind dat de inzet van goedkope arbeidskrachten – 

kinderen en jonge vrouwen – vooral een kenmerk was van de spinnerijen en veel 

minder van de weverijen. Of de inzet van ringspinmachines –“vrouwenmachines” 

volgens De Groot – de inzet van jonge vrouwen in die periode heeft bevorderd, is 

echter de vraag: vrouwen waren in de Leidse wolspinnerijen immers voordien al 

                                                             
940 Gebaseerd op Verslag KvK 1890 en vooral beroepstelling 1899. 
941 Kinderarbeid daalde bij Van Wijk (van 45 naar 20 procent), Vervoort & Van Cranenburgh, Clos & 
Leembruggen en Krantz en steeg bij Zaalberg en Le Poole (tot 36,2 procent). 
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duidelijk in de meerderheid.942 Elsje van Rossen is ook wat dat betreft een goed 

voorbeeld van de praktijk in de Leidse spinnerijen. 

Specifieke aandacht vragen de breifabrieken en breiafdelingen. Het personeel 

daarvan bestond (vrijwel) uitsluitend uit vrouwen. Bij de fabriek van Van Poot ging het 

daarbij in 1887/1889 bijna alleen om vrouwen die ouder waren dan achttien jaar, 

namelijk 36 van de 39 vrouwen.943 Bij de veel kleinere fabriek van Pera was de 

meerderheid echter jonger dan zestien jaar, namelijk acht van de veertien. Ter 

vergelijking: in de lampenpittenfabriek annex katoenbreierij van Van ’t Hooft, waren 

slechts 2 van de 27 vrouwen kinderen, en die waren beiden veertien of vijftien. 944 

Volgens de beroepstelling van 1899 was ongeveer een derde van de breisters jonger 

dan zestien. Dat is iets minder dan bij de in de textiel werkzame vrouwen in het 

algemeen. In de verhouding tussen twaalf- en dertienjarigen enerzijds en veertien- en 

vijftienjarigen anderzijds waren de oudere meisjes onder de breisters eveneens 

sterker vertegenwoordigend dan gemiddeld binnen de textiel. Kortom, de breisters 

waren doorgaans iets ouder dan de andere vrouwen in de textielnijverheid, ook 

wanneer het om kinderen ging. 

 

Klein is geschikt 

De vraag is ten slotte wat voor werk kinderen doorgaans deden. Uit het verschil 

tussen de ‘korte’ en ‘lange’ wol blijkt al dat zij nog steeds in meerderheid rond de 

spinmachines werden ingezet, hoewel zij zeer zeker ook op andere afdelingen te 

vinden waren. Gezien de inzet van moderne self actors en van de ringspinmachine, 

werden zij niet meer zo veel ingezet om onder en tussen de heen-en-weer 

bewegende spinmachines draadbreuk te repareren. Voor veel werkzaamheden was 

echter nog steeds in de eerste plaats handigheid nodig, geen specifieke kennis en 

vaardigheden, zoals onder andere de fabrikant C.H. Krantz benadrukte tijdens zijn 

verhoor door de Staatscommissie in 1890.945 Opvallend is dat bij deze enquête de 

wolfabrikanten naast de lonen voortdurend één specifieke kwaliteit van de (jongste) 

kinderen voren brachten: dat ze klein waren. “Als het volkje maar klein is,” zei 

W.B. de Vos van de Leidsche Dekenfabriek.946 “Ik heb liever kleine jongens,” 

verklaarde C. Wassenaar, de directeur-eigenaar van dekenfabriek Scheltema, “Hoe 

kleiner men is, hoe geschikter voor het werk dat ik bedoel.”947 Klein zijn was 

natuurlijk handig, wanneer kinderen klossen garen van de ringspinmachines 

moesten halen. Maar blijkbaar was dat ook bij andere machines het geval, want De 

Vos noch Wassenaar gebruikten als dekenfabrikanten ringspinmachines. Dat men 

dit belangrijk vond, illustreert dat het niet louter ging om ‘boodschappen doen’, 

zoals Brugmans het werk in moderne fabrieken omschreef. De kinderen waren nog 

steeds een verlengstuk van de machines.  

                                                             
942 Zie De Groot, Fabricage van verschillen, 397-398. 
943 Er werkten twee meisjes van twaalf en dertien. 
944 Alleen volgens de Nijverheidsstatistiek. De breierijen ontbreken in het overzicht van de Kamer van 
Koophandel. 
945 Enquête 1890, 161-168. 
946 Enquête 1890, 172-175. 
947 Enquête 1890, 135-140. 
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Dat gold niet voor de breisters. Hun werk was merendeels handmatig. Het 

hanteren van de breimachine vroeg meer vaardigheid en handigheid dan het werk 

rond de spinmachine. Daarom waren de meisjes in de breierij ook iets ouder dan 

de meisjes in de spinnerij. 

6.2.2.3 Andere bedrijfstakken 

 

Andere bedrijfstakken ondergingen eveneens een sterke vernieuwing na 1885/1890. 

Vooral de invloed van de introductie van elektromotoren op de inzet van kinderen 

is daarbij moeilijk in beeld te brengen. 

 

Metaalnijverheid 

In  de metaalnijverheid nam de kinderarbeid tussen 1849 en 1899 toe, van ca. 12 

naar 13,8 procent [zie tabel 6.9]. In 1849 hadden de grote metaalbedrijven 

beduidend minder kinderen in dienst dan de ambachtslieden, maar in 1899 is die 

situatie minder helder. Het gaat in de metaal overigens uitsluitend om jongens. 

Het heeft er alle schijn van dat het grootste deel van de kinderen die in 

deze bedrijfstakken werkzaam waren, bij kleinere bedrijven werkte: het aantal 

verstrekte arbeidskaarten voor kinderen in ‘werkplaatsen’ van smeden en het 

aantal dat in gebruik was voor metaalfabrieken (inclusief scheepswerven) komt 

precies overeen met het aantal kinderen dat uit de beroepstelling naar voren komt. 

Dat zou echter wel inhouden dat een vrij groot aantal kleine smeden meerdere 

jongens in dienst had. Voor de Grofsmederij komt men uit op ongeveer zes à tien 

procent van het personeel. In 1890 was dat precies vijf procent, zodat er wel 

degelijk sprake was van een stijging. In ieder geval werden er toen ook kinderen 

van twaalf jaar aangenomen bij dit grote bedrijf. Een werkbaas bij de Grofsmederij 

Kinderarbeid binnen de nijverheid 1849-1909 

 1849 1899 1909 
Metaal (grote bedrijven) 12,0 (6,0) 13,8 (6,0 à 10,0)  

Grafische nijverheid 9,3 19,4 ca. 24,0 

Voedings- en genotsmiddelen 

(zonder thuisarbeid) 

Sigarenmakers 

Biscuitfabrieken 

9,0 

 

25,0 

11,5 

 

6,5 

70,0 

 

 

12,5 

60,0 

Kleding en reiniging 

Kleding 
(waarvan naaisters/modistes) 

Wasinrichtingen 

  

22,0 
(20,0 à 25,0) 

2,0 

 

ca. 30,0 
(ruim 35,0) 

16,0 

Bouw 5,0 8,0  

Houtbewerking 10,0 13,2  

Zeepfabrieken 0,0 ca. 10,0 ca. 20,0 
Tabel 6.9, kinderarbeid in verschillende bedrijfstakken binnen de nijverheid, 1849-1909, 
als percentages van de betreffende beroepsbevolking. Bronnen: 1849: beroepstelling; 1899, 

1909: beroepstelling gecombineerd met arbeidskaarten. Bij de metaal de cijfers voor de grote 
bedrijven tussen haakjes. 
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leek dat zelfs een goede leeftijd; dertien jaar zou naar zijn mening nog net 

kunnen.948  

In de - veel kleinere – machinefabriekjes lag het percentage kinderen 

hoger, bijna vijfentwintig procent. Het betrof daar echter slechts enkele kinderen 

en dan vooral veertien- en vijftienjarigen die als bankwerker of draaier werkzaam 

waren. In het algemeen lijkt daarmee de lichte stijging in de metaal vooral 

veroorzaakt door de modernere bedrijven, terwijl de ambachtelijke bedrijvigheid in 

absolute aantallen wel de grootste gebruiker van kinderen bleef. 

Na 1900 nam het aantal arbeidskaarten voor ‘werkplaatsen’ van smeden 

langzaam maar zeker af, wat een weerspiegeling lijkt van de daling van het aantal 

ambachtelijke smeden. Het aantal arbeidskaarten voor de metaalfabrieken nam 

echter gestaag toe. Althans, tot en met 1907. In 1909 was het aantal arbeidskaarten 

voor metaalfabrieken ineens met de helft gedaald, een onverklaarbare 

ontwikkeling.949 Uitgaande van de jaren daarvoor, lijkt echter de conclusie 

gerechtvaardigd dat ook in de grotere, modernere metaalbedrijven de kinderarbeid 

steeg, al is dit bij gebrek aan referentiecijfers niet met zekerheid te zeggen.  

 

Grafische nijverheid 

In de grafische nijverheid nam de kinderarbeid al voor 1876 toe, met name bij de 

modernere bedrijven. In de jaren daarna zette deze ontwikkeling zich door. In 1899 

blijkt de kinderarbeid voor de hele grafische nijverheid gestegen te zijn naar 19,4 

procent [zie tabel 6.9].950 Het overzicht van de Kamer van Koophandel van negen 

jaar eerder, laat zien dat de inzet van kinderen in de zes op dat moment al 

gemechaniseerde drukkerijen beduidend hoger was: bijna 26 procent van het 

personeel, verhoudingsgewijs meer nog dan in de textiel. Een van de grootste 

gebruikers van kinderarbeid was ook het meest geavanceerde grafische bedrijf in 

Leiden, drukkerij/uitgeverij Sijthoff. Bijna een derde van het personeel (in totaal 77 

mensen) bestond uit kinderen. Sijthoff had bovendien ook nog een aantal vrouwen 

in dienst, zes beneden en zes boven de zestien jaar. Deze werkten voornamelijk in 

de binderij. Vrouwen op de werkvloer waren compleet nieuw in het grafisch 

bedrijf. Na 1900 kende het aantal kinderen een gestage toename. In de hele 

bedrijfstak steeg het aandeel van de kinderen tot naar schatting meer dan 24 

procent. Het (absolute) aantal vrouwen steeg naar rond de 25. 

Werkten de meisjes allemaal in de binderij, de jongens werden merendeels 

als letterzetter ingezet of, zoals bij Sijthoff, als letterdistributeur. Ze waren echter 

ook in de drukkerij zelf te vinden. Vaak begonnen ze als “kastenmaker.” Daarnaast 

deden ze allerlei andere klusjes, van – inderdaad – boodschappen doen, tot het 

doorspoelen van de plees.951 De leeftijdsverdeling van de kinderen kwam sterk 

overeen met die in de textielnijverheid. Dat betekent dat er dus ook kleine  

                                                             
948 Enquête 1890, 287-289. 
949 Moest men soms nu de arbeidskaart halen bij de gemeente waar de fabrieken stonden, i.c. 
Leiderdorp en Zoeterwoude? 
950 Beroepstelling gecorrigeerd via arbeidskaarten. Ook hier blijkt het aantal arbeidskaarten hoger dan 
het aantal dat de beroepstelling geeft. 
951 Wortel, ‘Hendrik Neuteboom’, 180. 
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Jongen (met opstapkrukje) in 

een moderne drukkerij (IISG) 

 

 

 

 

Jongens op de zetterij van drukkerij/uitgeverij 

Sijthoff (ca. 1900, ELO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meisjes en jonge vrouwen op de binderij van Sijthoff (ca. 1915, ELO)  
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kinderen van een jaar of twaalf werkten. K.G. Frentzen, de directeur van uitgeverij 

Sijthoff, vertelde bij het onderzoek naar arbeidstoestanden in 1890 vol medeleven 

hoe “de stakkers” soms op een bankje moesten klimmen om bij de kast met letters 

te komen.952 Voor de vakorganisaties die aan de enquêtecommissie inlichtingen 

verstrekten – met name bij het ANWV aangesloten verenigingen en zeker geen 

socialistische oproerkraaiers – was Sijthoff bij uitstek een bedrijf waarop beter 

toezicht nodig was. Zij hadden kritiek op alle drukkerijen, omdat de patroons “om 

groote winsten, een te groot aantal jongens” in dienst namen. Dergelijke kritiek 

gold binnen de textiel enkel enige specifieke bedrijven.953 Sijthoff was dan ook zeker 

niet het enige grafische bedrijf dat kinderen inzette. Duidelijk is dat veel drukkers 

er geen probleem mee hadden, er zelfs voordeel in zagen, wanneer kinderen met  
hun twaalfde jaar in hun bedrijf aan de slag gingen. Dat lijkt indertijd de normale 

leeftijd te zijn geweest waarop jongens in het grafisch bedrijf aan de slag gingen.954 

Bovendien blijkt dat de drukkerspatroons zich niet aan de in de Arbeidswet 

vastgelegde werktijden hielden. Tot acht uur ’s avonds in plaats van tot zeven uur 

doorwerken was gebruikelijk. Dat gold met name de krantendrukkerijen, Sijthoff 

voorop.  
 

Voedings- en genotsmiddelen 

In de voedings- en genotsmiddelenindustrie lijkt de kinderarbeid tussen 1849 en 

1899 licht gedaald, van bijna 9 naar 8,5 procent, althans, volgens de 

beroepstellingen. Ook hier blijken echter weer opvallende discrepanties met het 

aantal arbeidskaarten dat in gebruik was. Het sterkst was dit het geval bij de 

bakkerijen, en dan in het bijzonder bij de biscuitfabrieken. Volgens de beroepstelling 

hadden slechts 17 meisjes tussen twaalf en zestien jaar een beroep in de bakkerijen, 

maar alleen al voor de biscuitfabrieken werden er eind 1899 57 arbeidskaarten 

door hen gebruikt! Ook in de conservenfabrieken waren er meer dan twintig 

arbeidskaarten meer in gebruik voor meisjes van deze leeftijd, dan er volgens de 

beroepstelling werken. De verschillen bij de andere bedrijvigheden binnen de 

voedings- en genotsmiddelenindustrie (inclusief de tabaksindustrie) waren minder 

groot. Een verrekening van de arbeidskaarten leidt tot een omvang van de 

kinderarbeid van ca. 11,6 procent, waarmee deze toch in de voorgaande halve 

eeuw gestegen lijkt te zijn [zie tabel 6.9]. 

Met de bakkerijen (inclusief de biscuitfabrieken), de conservenfabrieken en 

de tabaksindustrie, zijn ook de bedrijven in beeld waar in deze bedrijfstak rond 

1900 de meeste kinderen werkten; wat betreft de eerste twee ook de meeste 

vrouwen. Alleen bij de (ambachtelijke) vleeshouwerijen werkten daarnaast nog 

relatief veel kinderen, overigens uitsluitend jongens. In de kleine, gemechaniseerde 

zuivelfabriekjes en bij de moderne meelfabrieken lijken vrijwel geen kinderen 

gewerkt te hebben. 

Bij alle soorten bakkerijen bij elkaar (inclusief brood- en biscuitfabrieken) 

bestond het personeel, gecorrigeerd met de arbeidskaarten, in 1899 voor meer dan 

                                                             
952 Enquête 1890, 215-219. 
953 Enquête 1890, schriftelijke inlichtingen 12, nr. 15 
954 Zie bijv. Enquête 1890, 196-198. 
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twintig procent uit kinderen. In de gewone bakkerijen en broodfabrieken was dat 

minder, circa tien procent, bijna allemaal jongens. Niet te achterhalen valt hoeveel 

daarvan bij de tientallen ouderwetse bakkers werkten, en hoeveel bij de 

broodfabrieken. Opvallend is wel dat bij de grotere broodfabrieken rond 1890 

slechts een enkel kind te vinden was. Minstens zo opvallend is dat na 1900 het 

aantal kinderen in “werkplaatsen” van bakkers – en daar hoorden de 

broodfabrieken ook toe – meer dan verdubbelde. 

Bij de biscuitfabrieken was de situatie geheel anders [zie tabel 6.9]. Van de 

negentig à honderd mensen die er werkten, was ten minste tachtig procent vrouw, 

en dat waren weer voor ongeveer tachtig procent meisjes van twaalf tot zestien 

jaar. Er werkten ook een paar jongens van dezelfde leeftijd. Het aandeel 

kinderarbeid beliep in 1899 naar schatting tegen de zeventig procent. Na 1900 

steeg het aantal arbeidskaarten voor de biscuitfabrieken aanzienlijk. Dat betrof 

jongens en meisjes onder de zestien, maar ook oudere meiden en vrouwen. Per 

saldo daalde het aandeel kinderarbeid tot naar schatting zestig procent. De 

kinderen werden vooral ingezet bij het inpakken van de koekjes. 

In de conservenindustrie bleef het werk verdeeld tussen de fabriek en 

de huishoudens. In de fabrieken zelf bestond het personeel in 1899 volgens de 

beroepstelling voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen, in totaal 274 

mensen. Maar ook hier onderschat deze telling weer het aantal kinderen en 

opnieuw gaat het om meisjes. Wanneer de arbeidskaarten worden verrekend, blijkt 

het fabriekspersoneel voor twaalf procent uit kinderen te bestaan, vooral meisjes. 

Het absolute aantal kinderen steeg in het eerste decennium van de twintigste eeuw 

slechts licht, maar de verhouding tussen jongens en meisjes verschoof: uiteindelijk 

werkten er twee keer zo veel jongens als meisjes.  

Onder de oudere meiden en vrouwen bevonden zich voor de nijverheid 

betrekkelijk veel gehuwde vrouwen, al waren de ongehuwde verre in de 

meerderheid. De vrouwen in de fabriek lijken vooral te zijn ingezet bij het wassen 

en bereiden van de groenten en het vullen van de blikken.955 Het werk in de 

conservenfabrieken was seizoengevoelig. Hendrika Gulaij, als 24-jarige werkzaam bij 

de firma Van Hoogenstraten, vertelde in 1890 dat men normaliter met zeven 

meisjes (boven de achttien) en dertien getrouwde vrouwen werkte – naast twaalf 

of veertien mannen – maar dat er zomers wel vijftig tot zeventig meisjes in de 

fabriek werkzaam konden zijn.956 

Buiten de fabrieken werkten echter nog veel meer mensen voor de 

conservenfabrieken. Volgens Hendrika dopten er alleen al voor Hoogenstraten 

honderd à honderdvijftig vrouwen bonen. Vanaf 1903 hadden ook deze een 

arbeidskaart nodig. In totaal zouden vier- à vijfhonderd vrouwen thuis bonen 

gedopt hebben of andere groenten schoongemaakt, zoals schorseneren. Gezien het 

aantal dat Hendrika noemt en het aantal conservenfabrieken, zouden dat er best 

meer geweest kunnen zijn. Ook dit werk werd vanzelfsprekend sterk bepaald door 

het seizoen. 

                                                             
955 Op basis van fotomateriaal ELO/Stichting Industrieel Erfgoed Leiden. 
956 Enquête 1890, 298-299. 
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Zoals Literator Hein al in 1880 beschreef, werden door deze 

arbeidersvrouwen op grote schaal kinderen ingezet. Aangezien dit soort huisarbeid 

niet aan regels gebonden was, ging het daarbij ook om zeer jonge kinderen. 

Eigenlijk werden alle handen in het gezin aan het werk gezet, wanneer deze 

beschikbaar waren. Groenten schoonmaken en bonen doppen was uitstekend te 

combineren met schoolgang. Oudere Leidenaars vertellen nog hoe zij direct uit 

school thuis aan het werk werden gezet en dan soms tot half tien ’s avonds bezig 

waren, binnenshuis, maar als het weer het toeliet vooral voor de deur. Het is 

onmogelijk te schatten hoeveel kinderen op deze manier werkten en hoeveel uur 

zij daar gemiddeld mee bezig waren. Met een voorzichtige schatting komt men al 

snel op zo’n duizend kinderen, maar het kunnen er net zo makkelijk tweeduizend 

of meer zijn geweest. Grootschalige huisarbeid door vrouwen en kinderen was hier 

complementair aan de moderne industrie, zoals in het vorige hoofdstuk al werd 

vastgesteld. 

De tabaksindustrie is de laatste branche binnen deze bedrijfstak waar in 

het bijzonder bij stilgestaan wordt. Was er in 1876 sprake van een zeer 

omvangrijke kinderarbeid onder de sigarenmakers, aan het eind van de eeuw was 

deze niet meer te vinden. Volgens de beroepstelling waren er maar achttien 

jongens onder de zestien werkzaam en dat komt overeen met het aantal 

arbeidskaarten dat in gebruik was. Dat is slechts 6,5 procent! De daling lijkt al 

ingezet in het midden van de jaren tachtig. Volgens de gegevens van de 

Nijverheidsstatistiek was van het personeel van de sigarenfabrikanten slechts 15,9 

procent jonger dan zestien, en dat percentage werd dan nog stevig opgekrikt door 

één grotere sigarenfabrikant.957 Ook Wilhelmy Damsté had in 1887/1889 veel 

minder kinderen aan het werk dan ruim tien jaar eerder. Na 1900 nam het aantal 

jongens (en meisjes) in de krimpende sigarennijverheid wel weer toe, maar meer 

dan ca. 12,5 procent was het in 1909 niet. Althans, wanneer inderdaad alle kinderen 

geteld werden en er bovenop deze aantallen niet nog eens de nodige via huisarbeid 

werden ingeschakeld. Omdat de sigarenmakers hun ‘bosjesmakers’ zelf 

rechtstreeks aannamen, is niet uitgesloten dat zich een aantal kinderen aan iedere 

waarneming in statistieken onttrekt.958 

Er was waarschijnlijk wel degelijk sprake van een vermindering van de 

kinderarbeid in de sigarennijverheid, in ieder geval rond 1890. Een sigarenmaker en 

een sigarenfabrikant vertelden de Staatscommissie dat er minder jongens werden 

gebruikt dan vroeger, omdat het in de sigarennijverheid minder druk was dan 

voorheen. Bovendien was er een tendens om de ‘bosjesmakers’ helemaal af te 

schaffen, ook al ging dat per saldo ten koste van de verdienste van de 

sigarenmaker.959 Een andere sigarenmaker vertelde dat het personeel van het 

bedrijf waar hij in dienst was, de eigen kinderen thuis niet liet meewerken, maar 

wel moeder de vrouw, die de tabaksbladeren stripte.960 

                                                             
957 De firma Post. Struve, Bekaar, Nijverheidsstatistiek, 114-115 voor de Leidse sigarenfabrieken. 
958 Zie hiervoor 6.2.1. 
959 Enquête 1890, 231-232, 238-240. 
960 Enquête 1890, 228-230. 
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Hoewel waarschijnlijk een deel van de kinderarbeid als huisarbeid 

onzichtbaar blijft, heeft het er al met al veel weg van dat dit verschijnsel veel 

minder van belang werd in de tabaks- en sigarenindustrie in Leiden. Dit lijkt in ieder 

geval voor een deel een reactie op de achteruitgang van deze branche in Leiden. 

 

Kleding en reiniging 

In de kleding en reiniging is een vergelijking met 1849 lastig te maken, doordat de 

meeste breisters vijftig jaar later ondergebracht zijn bij de textielnijverheid. 

Verreweg de meeste mensen in deze bedrijfstak waren anno 1899 naaisters, 

modisten en kleermakers of mensen die in wasinrichtingen of als (zelfstandige) 

wasvrouw werkten. Daarbij komen nog enige tientallen kappers en barbiers. Ook 

hier geeft de beroepstelling een duidelijke onderschatting van het aantal meisjes. 

Terwijl deze slechts 75 meisjes onder de zestien noteerde voor de hele bedrijfstak, 

waren er alleen al voor de ‘modistes’ in deze leeftijdsgroep 176 arbeidskaarten in 

gebruik. 

Kinderarbeid kwam bij het vervaardigen van kleding vooral voor onder 

de naaisters en modisten, de vrouwen dus. Er waren in 1899 weliswaar nog ruim 

vijftig jongens in dienst bij de kleermakers, maar dat was hoogstens tien à twaalf 

procent van degenen die als kleermaker werkten. Dat was tien jaar later niet veel 

anders, al waren in de tussenliggende jaren veel minder jongens als hulp van een 

kleermaker actief. De betrokkenheid van kinderen als hulp voor een thuiswerkende 

vader is echter niet te achterhalen. 

Meisjes tussen twaalf en zestien vormden een aanzienlijk deel van de 

naaisters en modisten, in 1899 naar schatting 20 à 25 procent [zie tabel 6.9].961 Dit 

aantal groeide in het eerste decennium sterk, zowel absoluut als relatief. Deze 

meisjes vormden tien jaar later naar schatting 35 procent of meer van alle vrouwen 

die kleding maakten. Voor de hele kledingvervaardiging kan de inbreng van kinderen 

in 1899 geschat worden op iets meer dan 22 procent, in 1909 op ongeveer 30 

procent. 

Het is verleidelijk om dit te verbinden met de ontwikkeling van 

kledingateliers, maar zoals gezegd is die wel erg in nevelen gehuld. Wanneer de 

leeftijdsverdeling anno 1899 ondanks alles enige indicatie geeft, dan waren onder de 

meisjes die van veertien en vijftien jaar veel sterker in de meerderheid dan elders in 

de nijverheid, zeker drie keer zo veel. Het maken van kleding was, ook met het 

gebruik van naaimachines, toch meer een vak waarvoor men de nodige 

vaardigheden moest leren dan werken in een spinnerij of koekjesfabriek. Dat wil 

niet zeggen dat jongere naaisters niet gewenst waren. Zo zocht G.J. Biesiot in 1907 

meisjes tussen de twaalf en veertien jaar voor zijn atelier.962 

                                                             
961 Dit is wat lastiger te berekenen doordat veel vrouwen als zelfstandige of hoofd van een inrichting 
stonden geregistreerd. Dat maakt de relatie met de arbeidskaarten lastiger door te rekenen. Later 
dienden deze waarschijnlijk ook over een arbeidskaart te beschikken: in 1909 komt het aantal 
arbeidskaarten voor vrouwen en meisjes wel sterk overeen met het totaal aantal naaisters, modisten 
etc. volgens de beroepstelling. 
962 LD, 28 mei 1907. 
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Bij de reinigingsbranche is het mogelijk de ontwikkeling van de 

wasinrichtingen te achterhalen door alleen naar de mensen te kijken, die daar in 

loondienst werkten. Wasvrouwen en schoonmaaksters, over het algemeen wat 

oudere, doorgaans gehuwde vrouwen, blijven daarmee buiten deze cijfers. De 

ontwikkeling vóór 1899 blijft hier buiten beeld, aangezien deze zich afspeelde buiten 

de Leidse gemeentegrenzen. In de wasinrichtingen waren in 1899 vrijwel geen 

kinderen werkzaam. Verder bestond het personeel voor ongeveer de helft uit 

vrouwen. Na 1900 groeiden de wasinrichtingen en deze groei werd grotendeels 

ingevuld met meisjes tussen de twaalf en de zestien. De kinderarbeid in de 

wasinrichtingen groeide van nog geen twee naar iets meer dan zestien procent in 

1909. 

 

Overige bedrijfstakken 

Ook in de andere bedrijfstakken binnen de nijverheid werkten de nodige kinderen 

[zie tabel 6.9]. Bij elkaar ging het in 1899 om iets meer dan 300 kinderen, vooral 

jongens. Meer dan de helft daarvan werkte in de bouw, maar daar vormden zij 

slechts acht procent van de arbeiders. De arbeidskaarten geven niet direct een 

aanleiding dat cijfer bij te stellen. De kinderarbeid was overigens wel meer 

omvangrijk dan vijftig jaar eerder: toen ging het om nog geen vijf procent. 

Kinderarbeid bestond dus wel degelijk in de bouw, was zelfs toegenomen, maar het 

was minder omvangrijk dan gemiddeld in nijverheid.  

Dat gold ook voor de andere bedrijfstakken. Daarvan benaderde de 

houtindustrie nog het meest dat gemiddelde. Ook hier was de kinderarbeid sinds 

1849 toegenomen. De ontwikkeling van de kinderarbeid in de houtnijverheid na 

1900 valt helaas moeilijk niet te traceren.963 

Nog enige aandacht vraagt de chemische nijverheid, concreet de twee 

zeep- en parfumfabrieken.964 Het ging daarbij in 1899 bij elkaar naar schatting om 

                                                             
963 Er worden wel de nodige arbeidskaarten verstrekt voor timmerlieden, maar enerzijds is de vraag of 
deze in de houtnijverheid of de bouw werkten, anderzijds of kinderen in een stoomhoutzagerij wel als 
timmerlieden werden aangeduid. Overigens werkten twee van de drie kinderen in de nijverheid, die 
jonger waren dan twaalf jaar, in de houtbewerking. 
964 De specifieke gegevens daarvan zijn niet terug te halen uit de beroepstelling 1899. 

Meisjes pakken zeep in bij Sanders, ca. 1920 (Royal Sanders) 
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zestig tot tachtig mensen, niet veel dus. In 1890 werkten er bij Dros & Tieleman 

alleen mannen, bij Sanders naast vijftien mannen nog twintig vrouwen, allemaal 

ouder dan zestien. In 1899 blijkt de helft van die vrouwen ingeruild voor meisjes 

jonger dan zestien jaar. Vervolgens groeide zowel het aantal meisjes als vrouwen 

boven de zestien, in beide gevallen tot twintig à dertig.965 Dat betekent dat de 

kinderarbeid van niets in 1890 groeide naar rond de twintig procent in het eerste 

decennium van de twintigste eeuw. De meisjes en vrouwen werkten zowel aan 

verschillende machines bij de vervaardiging van stukken zeep, als bij het inpakken 

daarvan.966 

 

6.2.3 CONCLUSIES OVER MODERNISERING EN KINDERARBEID 

 

Het geheel van de industrialisatie en modernisering van de Leidse nijverheid 

overziend, valt een aantal zaken op. Niet alleen was er na 1885/1890 sprake van 

een grote dynamiek in vrijwel alle bedrijfstakken en een grote toename in de 

mechanisatie, de vormen die deze aannam waren heel divers.  

De scheidslijn tussen ‘de fabrieken’ en ‘de ambachten’ vervaagde. Ook in 

de kleine, voorheen louter ambachtelijke nijverheid, vond mechanisatie plaats en 

tussen de grote industrie en nog bestaande ouderwetse ambachten ontstond een 

aanzienlijke groep van kleine, industriële ondernemingen. De gasmotor, maar 

vooral de elektromotor gaf daaraan een grote stimulans, hoewel sommige bedrijven 

het al eerder met stoomkracht probeerden. 

Aan de andere kant ging de modernisering gepaard met nieuwe vormen 

van thuisarbeid en manufactuurachtige organisatievormen. Deels waren deze 

complementair aan de verdere ontwikkeling van echte fabrieken, zoals de 

thuisarbeid in de conservenindustrie en het breibedrijf en de manufactuurachtige 

vorm van breifabrieken en – afdelingen. Deels waren dat zelfstandige 

ontwikkelingen, zoals de naai- en kledingateliers, die zich ontplooiden in samenhang 

met het verschijnen van aparte kledingwinkels.  

Modernisering was dan ook geen eenvoudig lineair proces dat enkel en 

alleen leidde tot zwaar gemechaniseerde bedrijven met grote aantallen arbeiders. 

Van belang zijn daarbij de technische mogelijkheden: er waren simpelweg nog geen 

machines om bonnen te doppen, om een voorbeeld te geven. Daarnaast gaat het 

om rationele calculaties over investeringen en opbrengsten, waarbij de vraag was – 

en dat geldt vandaag de dag nog steeds – wanneer grote investeringen rendabel 

worden. De kosten van de arbeid spelen in die overweging steeds een rol, met 

consequenties voor de inzet van vrouwen en kinderen. 

Het blijkt dat dit moderniseringsproces gepaard ging met een toename van 

de kinderarbeid en van de inzet van goedkope arbeid in het algemeen. Dit geldt 

eigenlijk voor alle bedrijfstakken en branches waar de industrialisatie doorzette of 

andere vormen van modernisering te vinden zijn. Een belangrijkste uitzondering lijkt 

de Leidse tabaksnijverheid te zijn geweest, maar de vermindering van de 

                                                             
965 In 1909 was er ineens sprake van een halvering. De reden is onbekend. 
966 Gebaseerd op fotomateriaal uit de jaren twintig. 
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kinderarbeid in die branche is in ieder geval deels verbonden met een achteruitgang 

van de Leidse sigarenindustrie op zich. Andere uitzonderingen waren de (kleine) 

zuivelfabriekjes en de meelfabrieken. In sommige branches, zoals de 

broodbakkerijen, is de ontwikkeling minder helder, maar ook daar wijst veel op een 

toename van de kinderarbeid na verdergaande modernisering. In de 

biscuitfabrieken was de toename evident. Ook in de grote metaalbedrijven lijkt 

sprake van een toename van de kinderarbeid, zij het dat deze daar minder 

omvangrijk bleef dan in de rest van de nijverheid en ook minder dan in de 

resterende ambachtelijke bedrijvigheid. Opvallend is de enorme toename van de 

kinderarbeid in de grafische industrie, de bedrijfstak die zich wellicht wel het 

sterkst vernieuwde. De tendensen die daar al vóór 1876 zichtbaar waren, hebben 

zich daarna krachtig doorgezet. De omvang van de kinderarbeid in de drukkerijen 

benaderde die van de textielnijverheid, de notoire gebruiker van kinderen. Veel 

kinderarbeid groeide ook in andere nieuwe moderne bedrijvigheid, zoals de al 

genoemde biscuitfabrieken en de zeepfabrieken. In de kledingnijverheid nam de 

kinderarbeid evenzeer toe met de opkomst van kledingmagazijnen en ateliers. 

De daling van de kinderarbeid in de textiel na 1876 werd veroorzaakt 

door de economische crisis van die tijd. Het was geen structurele keuze voor 

minder goedkope arbeid, maar een tijdelijke vanwege van de conjunctuur. Zodra 

deze depressie voorbij was, groeide de omvang van de kinderarbeid weer tot het 

vertrouwde niveau van daarvoor. Op de lange termijn blijkt de inzet van kinderen 

in de Leidse textielnijverheid opvallend stabiel. Tegelijkertijd gingen er meer (jonge) 

vrouwen werken in de textiel. Het resultaat was dat de totale inzet van goedkope 

arbeidskrachten kort voor de Eerste Wereldoorlog een niveau bereikte dat 

vergelijkbaar was met dat in de manufacturen van de jaren 1840. 

Er veranderde wel het een en ander. In de eerste plaats kwam arbeid van 

kinderen onder de twaalf vrijwel niet voor. Twaalf jaar was sinds de invoering van 

het Kinderwetje de algemeen aanvaarde norm geworden als de  minimumleeftijd 

waarop kinderen (buitenshuis) konden werken. Het Kinderwetje heeft wat dat 

betreft duidelijk een effect gehad op de aard van de kinderarbeid. Van de 

Leerplichtwet valt geen extra beperkend effect vast te stellen, hoogstens tijdelijk. 

Dat had ook te maken met het feit dat Arbeidswet en Leerplicht onvoldoende op 

elkaar aansloten. Dit wil niet zeggen dat jonge kinderen helemaal geen arbeid meer 

verrichtten. Het gebeurde echter vooral in huiselijk verband bij de middenstand, als 

bijverdienste en vooral en op grote schaal als thuisarbeid ten behoeve van de 

moderne conservenindustrie.  

Een tweede verandering was dat de kinderen die in de nijverheid werkten, 

doorgaans iets ouder waren dan voorheen. Dat kwam niet alleen omdat men onder 

de twaalf jaar niet meer mocht werken. Het wegvallen van kinderen jonger dan 

twaalf werd in de Leidse nijverheid niet volledig opgevangen door meer kinderen 

van twaalf en dertien aan te nemen. In de fabrieken zelf – en vooral in de 

textielnijverheid – koos men blijkbaar voor een andere oplossing: meer meisjes en 

jonge vrouwen.  

Dat is een derde verandering in de kinderarbeid. Bij fabrieksarbeid ging het 

steeds meer om meisjes in plaats van om jongens. Het sterkst was dat in de textiel, 

maar hetzelfde patroon is ook zichtbaar bij de biscuit- en zeepfabrieken. Meer dan 
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ooit eerder in de negentiende eeuw gingen meisjes naar de fabriek. Het 

fabriekswerk verdrong tot op zekere hoogte zelfs het werk als dienstmeisje – 

vandaar ook het ‘dienstbodenvraagstuk.’ Jonge meisjes gingen naar de spinnerijen, 

koekjes of zeep inpakken; op wat latere leeftijd naar de breierij of werken bij een 

naaister/modiste of een kledingatelier. Ook jongens ging nog naar textielfabrieken, 

maar daarnaast naar metaalfabrieken, drukkerijen of naar de (gemoderniseerde) 

ambachten, inclusief het bouwvak.  

Hierin zit ook een reproductie van de (gewenste) rolverdeling tussen 

mannen en vrouwen via de productie. Meisjeswerk was puur ongeschoold en 

louter tijdelijk (fabriekswerk), dan wel sloot het aan bij het huishoudelijk werk of 

was daar later mee te combineren (naaiwerk). Jongenswerk opende perspectieven 

op het leren van een vak voor later als kostwinner. Daarin was in essentie weinig 

veranderd sinds de zeventiende eeuw. 

In ieder geval was het patroon van de ontwikkeling van de kinderarbeid en 

de goedkope arbeid tijdens de modernisering aan het eind van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw, hetzelfde als dat vóór 1860 was geweest. 

Industrialisatie en verdere modernisering gingen hand in hand met de toename van 

kinderarbeid en goedkope arbeid. Er was geen tegenstelling tussen modernisering 

(inclusief rationalisatie) en de inzet van goedkope arbeid. Het waren twee 

instrumenten die in elkaars verlengde lagen, waarbij de laatste beperkt werd door 

de wettelijke grenzen die eerst door het Kinderwetje en later de Arbeidswet 

werden gesteld. 

 

Dat een kind werkte, was hoe dan ook gebruikelijker dan het in het midden van de 

negentiende eeuw was geweest. Meer kinderen tussen de twaalf en zestien jaar 

hadden een baan, terwijl er voor jongere kinderen nieuwe vormen van thuisarbeid 

of andere bijbaantjes beschikbaar waren. Vergeleken met het begin van de 

negentiende eeuw (of het eind van de achttiende eeuw) was de vraag naar 

kinderarbeid in verschillende vormen toegenomen door een combinatie van 

economisch herstel, industrialisatie en modernisering van de totale lokale 

economie. Of datzelfde gezegd kan worden ten aanzien van de zeventiende eeuw, is 

echter de vraag, iets wat vooral te maken heeft met de enorme vraag op de 

arbeidsmarkt in die tijd. Wat echter duidelijk mogelijk zijn is dat industrialisatie en 

verdere modernisering in de lange negentiende eeuw geenszins leidde tot een 

vermindering van de vraag naar kinderen en andere goedkope arbeidskrachten. 

Over het algemeen is eerder het tegendeel het geval. 

 

6.3 MENINGSVORMING OVER MEER BESCHERMING VOOR KINDEREN 

 

“Op economisch gebied mag het beginsel van onbeperkte concurrentie veel te 

zeggen hebben, - de beste staatslieden hebben toch ingezien dat haar rechten 

ophouden daar, waar de exploitatie van kinderen het gevolg is geworden van de 

consequente toepassing van dat beginsel.” Aan het woord is geen activist als 

Cremer of Coronel, maar het Leidsch Dagblad in een redactioneel stuk over 
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kinderarbeid in 1882.967 Het Kinderwetje van Van Houten, vervolgde de liberale 

krant, was inderdaad een schrede “op den weg van staatsbemoeienis ten opzichte 

van den arbeid, - maar het was een zoo bescheiden stap, dat reeds van den aanvang 

af met verlangen werd uitgezien naar den tweeden.” 

Nadat het Kinderwetje was ingevoerd, werd het beginsel dat de overheid 

kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen verbood niet alleen in de praktijk 

geaccepteerd. De Leidse publieke opinie, voor zo ver deze in de Leidse pers en 

vooral in het Leidsch Dagblad tot uitdrukking kwam, wilde zelfs een stap verder. 

Kinderarbeid bleef na 1874 op de politieke agenda staan en werd ook regelmatig in 

de krantenkolommen aan de orde gesteld, maar dan ging het vooral om de 

wenselijkheid kinderen meer bescherming te bieden. Kinderarbeid was daarbij 

onderdeel van een groter probleem, zoals landelijk bij de aanloop naar de 

parlementaire behandeling van Van Houtens initiatiefwetsvoorstel al duidelijk was 

geworden, namelijk de Sociale Quaestie. Om hetzelfde artikel uit het Leidsch Dagblad 

nog eens aan te halen: “Het geldt hier een zeer gewichtig sociaal belang, dat de 

behartiging waard is van allen, wien de verheffing der arbeidende klasse geen 

onverschillige zaak is.” 

Kinderarbeid was dan ook slechts één aspect in de verhouding tussen 

kapitaal en arbeid, arm en rijk, dat in deze jaren aandacht kreeg. Dat bleek uit de 

Arbeidswet van 1889, toen eveneens voor vrouwenarbeid nadere regels werden 

vastgesteld. Dat bleek ook in 1890, bij het onderzoek dat het parlement instelde 

naar arbeidstoestanden. Dat strekte zich niet alleen uit tot kinder- en 

vrouwenarbeid, maar naar arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in het 

algemeen, naar woonomstandigheden en volksgezondheid en andere aspecten van 

sociale politiek. Bij dat onderzoek kwamen ook arbeiders aan het woord. 

Kinderarbeid – maar ook vrouwenarbeid – was een belangrijk speerpunt voor de 

opkomende arbeidersbeweging, ook in Leiden. 

6.3.1 EEN NIEUWE AGENDA 

 

De Leidse pers tot 1890 

Het Leidsch Dagblad maakte al snel na de invoering van het Kinderwetje duidelijk 

geheel achter de strekking daarvan te staan. De wet zelf vond men in 1875 een 

“eerste, onvolkomen stap,” wat men deels weet aan de “verminking” van Van 

Houtens voorstel tijdens de totstandkoming ervan.968 Naar aanleiding van een 

proces verbaal tegen een steenfabriek in Woerden, schreef de krant dat sommige 

fabrikanten de wet overtraden, wat een demoraliserend effect op de anderen zou 

kunnen hebben. Met klem betoogde men dat ook in de open lucht geen exploitatie 

van het kind mocht worden toelaten, een directe aanval op de gang van zaken bij de 

steenfabrieken langs de Rijn. 

Een steenbakker probeerde via een ingezonden brief uit te leggen hoe het 

er bij de steenfabrieken aan toe ging en hoe belangrijk kinderen daar waren.969 Dit 

                                                             
967 LD, 9 januari 1882. 
968 LD, 15 mei 1875. 
969 LD, 20 mei 1875. 
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was eigenlijk de enige ‘polemiek’ die na 1874 over het onderwerp in de 

krantenkolommen te vinden was. Er vielen wel verschillende meningen te lezen, 

meestal via de verslaggeving over bijeenkomsten en activiteiten, maar de 

redactionele opinie van het Leidsch Dagblad werd verder niet bestreden. En die 

mening was in de eerste plaats dat de wetgeving zich ook zou moeten uitstrekken 

over de huis- en veldarbeid en de huiselijke diensten en bovendien streng toegepast 

moest worden. Dit kwam vooral naar voren wanneer nieuwe wetsvoorstellen aan 

de orde waren, die de kinderarbeid verder zouden moeten beperken en regelen, in 

1876, 1878, 1882, 1884 en 1887. Koppen als “Een wenschelijke wetsherziening” 

spreken op zich al boekdelen.970 Bij de bespreking van het parlementaire onderzoek 

van 1887 en de daaruit volgende voorstellen voor een nieuwe wet, bleek de krant 

ook een voorstander van uitbreiding van het verbod op kinderarbeid tot dertien 

jaar.971 Uitgebreid – en zonder veel commentaar – werd verslag gedaan van de 

parlementaire behandeling van de verschillende wetsvoorstellen én van allerlei 

initiatieven op dit gebied in de omringende landen. De Leidse burgers werden goed 

op de hoogte gehouden van wat er op wetgevend gebied landelijk én internationaal 

speelde. 

De rol van het Leidsch Dagblad was derhalve een andere dan in de jaren 

zestig. Dat was een verleden dat al snel vergeten was. Bij een bespreking van een 

boek van Coronel in 1878 – gericht op de dezelfde bijstellingen die de krant 

voorstond – vermeldde het dagblad met enige trots de verwijzingen naar de Leidse 

initiatieven die indertijd voor wetgeving waren opgekomen; initiatieven die de krant 

toen nog nadrukkelijk bestreden had.972 

Voor de krant was verdere beperking van de kinderarbeid van belang voor 

“de verheffing van de arbeidersklasse.” Dat was een algemeen belang. Ze werd ook 

“voorgeschreven door de belangen van den arbeid zelven, die benadeeld worden 

wanneer de toekomstige bruikbaarheid van de arbeiders in gevaar komt,” zoals de 

“nieuwe staathuiskunde” dat volgens de krant uitdroeg.973 Te veel werk op jeugdige 

leeftijd ondermijnde het gestel voor het hele leven, leidde tot een “chronische 

ziektetoestand.”974 Een verdere beperking werd ook verbonden met het onderwijs, 

dat daarvan zou kunnen profiteren.975 Juist daarom hoefde men bij verhoging van de 

minimumleeftijd tot dertien jaar niet bang te zijn voor een toename van 

“straatschenderij,” iets waar tegenstanders mee schermden: negentig procent van 

de kinderen zou wel op school blijven, als de gemeentebesturen daarvoor maar de 

gelegenheid zouden bieden.976 In dit kader past ook het (uitgebreide) verslag van 

een in Leiden gehouden congres van het Nederlands Onderwijzers Genootschap 

(NOG), waarop de Leidse hoofdonderwijzer H.C. van der Heijde ervoor pleitte 

niet alleen rekening te houden met de fysieke ontwikkeling van het kind bij de 

beperking van de arbeid, maar ook met zijn geestelijke en zedelijke ontwikkeling. 

                                                             
970 LD, 5 februari 1878. LD, 14 oktober 1876, had het over “Een gewenste wetsaanvulling.” 
971 LD, 22 augustus 1887. 
972 LD, 5 februari 1878. 
973 LD, 9 januari 1882. 
974 LD, 11 december 1882. 
975 LD, 5 februari 1879, 11 december 1882. 
976 LD, 22 augustus 1887. 
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Een regeling van de kinderarbeid zou er volgens hem vooral op gericht moeten zijn 

dat een arbeidsverbod correspondeerde met de cursusduur van het lager 

onderwijs.977  

Toch was het Leidsch Dagblad minder hervormingsgezind dan op het eerste 

gezicht lijkt. In de krant las men eigenlijk niets over verderstrekkende voorstellen 

met betrekking tot kinderarbeid. Of met betrekking tot vrouwenarbeid, want ook 

thema speelde in de jaren zeventig en tachtig steeds sterker. Zelfs lokale 

activiteiten die daar betrekking op hadden, werden goeddeels genegeerd. Zo 

konden de Leidenaars alleen in de Leydse Courant lezen over de bijeenkomst die 

begin 1882 werd georganiseerd door het ANWV in de Stadsgehoorzaal.978 Vanuit 

deze “volksvergadering” nam de kleermakersvereniging het initiatief een plaatselijke 

afdeling van het ANWV op te richten – een feit dat het Leidsch Dagblad overigens 

wel meldde. ANWV-voorman Heldt sprak in de Stadsgehoorzaal over de 

wanverhoudingen in de samenleving, die onder meer tot uitdrukking kwamen in 

vrouwen- en kinderarbeid. Hij pleitte voor kosteloos en verplicht onderwijs tot 

veertien jaar. Eveneens in de Leydse Courant kon men later lezen over een 

manifestatie in Middelburg, waarop Heldt opriep tot een verbod op arbeid van 

twaalf- tot veertienjarigen, een verbod op zondags- en nachtwerk tot achttien jaar 

en een regeling van vrouwenarbeid, en aangaf dat van de omringende landen alleen 

België Nederland nog niet in sociaal opzicht voorbijgestreefd was.979 Over Heldts 

ideeën vernamen de lezers van het Leidsch Dagblad alleen iets bij het feitelijk verslag 

van de behandeling van de Arbeidswet, waar diens amendement dat kinderen tot 

veertien jaar maximaal negen uur mochten werken werd verworpen. 

Wel kon men in het Leidsch Dagblad lezen dat Klaas Kater van het 

(christelijke) werkliedenverbond Patrimonium – waarvan de Leidse afdeling in hoge 

mate gestuurd werd door breifabrikant Pera – zich tegen alle staatsbemoeienis 

uitsprak, het Kinderwetje wilde afschaffen en “misdadige kinderexploitatie” via het 

strafrecht wilde bestrijden.980 De krant zou zich later wel positiever opstellen 

tegenover de afdeling van het ANWV – zeker toen bleek dat deze vakorganisatie 

een tegenwicht tegen socialistische opvattingen wilde bieden – maar over haar 

concrete wensen werd lang niet gerept. 

Over de opvattingen van de sociaalliberaal Kerdijk die verdere beperking 

en regeling van kinder- én vrouwenarbeid bepleitte, las men wat deze onderwerpen 

betreft in geen van beide kranten iets, behalve dan dat in 1889 zijn amendementen 

werden verworpen om de veldarbeid en de arbeid tot dertien jaar te verbieden. 

Het is geen wonder dat de Leidse sociaalliberalen – voorlopers en medeoprichters 

van de latere Vrijzinnig Democratische Bond (1901) – in 1893-1894 een eigen blad 

uitbrachten, De Leidenaar.981 

 

 

 

                                                             
977 LD, 4 augustus 1886. 
978 LYC, 7 februari 1882. 
979 LYC, 10 november 1886. 
980 LD, 14 augustus 1885. 
981 Zie Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 25. 
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Kinderarbeid en andere maatschappelijke hervormingen 

De agenda van de hervorming was na het aannemen van het Kinderwetje langzaam 

maar zeker veranderd. Het Leidsch Dagblad bleef dan wel de nadruk leggen op 

verhoging van de minimumleeftijd om te gaan werken naar dertien jaar en 

uitbreiding daarvan naar andere vormen van arbeid, de – vooral sociaalliberale – 

hervormers wilden meer, mede op aandrang van de opkomende arbeidersbeweging 

(met uitzondering van Patrimonium). Niet alleen ging het hen om een verhoging van 

de minimumleeftijd naar veertien jaar, maar ook om de arbeidsuren van de 

kinderen. De vrouwenarbeid – al een belangrijk thema bij Coronel – werd ter 

discussie gesteld, met name die van getrouwde vrouwen. Dat was een bron van 

zorg bij een sociaalliberaal als Kerdijk, die het functioneren van het arbeidersgezin 

bij de opvoeding van de kinderen daardoor bedreigd zag. Het ging bovendien om de 

arbeidsomstandigheden bij het werk, de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die de 

mannen, vrouwen en kinderen liepen. De wetgever zou zich kortom veel meer met 

de relatie tussen werkgever en werknemer moeten bemoeien, daarbij de arbeiders 

en arbeidsters moeten beschermen op het werk en ongewenste ontwikkelingen 

voor de samenleving in haar geheel tegen moeten gaan.  

De totstandkoming van de Arbeidswet van 1889 was een volgende stap in 

die richting, al bleef een uitbreiding van de minimumleeftijd én de uitbreiding ervan 

richting veld- en huisarbeid en huiselijke diensten uit. De lobby van de agrarische 

sector was landelijk nog te sterk, de bezwaren tegen staatsingrijpen – niet zo zeer 

richting bedrijven, maar vooral op het gebied van de ouderlijke macht – waren nog 

te groot. Zagen sociaalliberalen als Kerdijk – en in Leiden mensen als de 

hoogleraren W. Drucker en H.L. Greven – dergelijke hervormingen als 

noodzakelijk om de maatschappelijke tegenstellingen te bezweren, de conservatieve 

krachten in de samenleving, inclusief een grote groep liberalen, voelden daar weinig 

voor.  

De arbeid was daarbij onderdeel van een breder spectrum aan 

maatschappelijke toestanden, waarop volgens velen actie noodzakelijk was. De 

volksgezondheid was al langer een punt van zorg, in Leiden met name naar 

aanleiding van de verschillende cholera-epidemieën die de stad tussen 1832 en 1866 

geteisterd hadden. Dat was niet louter het terrein van vooruitstrevende liberalen, 

maar ook van conservatieven, zoals Van der Boon Mesch.982 Oplossingen werden in 

de jaren zeventig nog vaak op liberale en dus private leest geschoeid.983 De 

volkshuisvesting vroeg en kreeg de nodige aandacht, zowel uit de angst voor de 

volksgezondheid vanuit de krotten in de poorten en sloppen, als vanwege de zorg 

over de levenssfeer en het gezinsleven van de geschoolde arbeiders en 

                                                             
982 Zie ook L. Barendregt, ‘De Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid te Leiden, 1867-
1900’. Milieu-activisme en elitaire sociale bewogenheid in de tweede helft van de negentiende eeuw’, 
Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 1995, 102-127. 
983 Zoals bij het Liernurstelsel voor de riolering (1871), zie L. Barendregt, ‘Het Liernurstelstel en Leiden, 
of het gemeentebestuur van Leiden als mesthandelaar’, Leids Jaarboekje 1988, 78-104. Ook bij de 
oprichting van een waterleiding in 1877, zie  Amptmeijer, ‘De oprichting van de LDM.’ 
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ambachtslieden.984 Nieuw was dat (geschoolde) arbeiders in 1891 zichzelf gingen 

organiseren om adequate woningen te bouwen. Het initiatief kwam uit ANWV- 

kringen. Het lukte door steun van sociaalliberale heren, met name Greven en 

Drucker. Beiden waren ook nauw betrokken bij de totstandkoming van de 

Woningwet in 1901. ANWV-er en initiatiefnemer van de arbeidersbouwvereniging, 

W. Segaar, een boekdrukker, gaf als volgt uitdrukking op zijn visie op de 

samenleving: “ik wenschte dat de geheele maatschappij coöperatie was; weinigen 

kunnen een groote zaak alleen drijven.”985 

Kort gezegd kwam het er op neer dat vanaf de jaren tachtig voor een 

groeiende groep burgers en geschoolde arbeiders overheidsoptreden niet langer 

taboe was. Dat betrof zowel de eigen activiteiten van de gemeentelijke overheid en 

haar controle op de volksgezondheid, als wet- en regelgeving op het gebied van de 

arbeid, de volkshuisvesting, het onderwijs en tal van andere aangelegenheden. Het 

particuliere initiatief en de vrije markt konden de problemen niet allemaal aan. 

Daarnaast speelde de kwestie van de politieke integratie van de arbeiders, in ieder 

geval van de bovenste laag daarvan, via uitbreiding van het kiesrecht. De 

sociaalliberalen werkten op deze gebieden doorgaans samen met de ANWV. Over 

de uitbreiding van het kiesrecht bestonden wel grote meningsverschillen binnen de 

Leidse elite, maar de opvatting dat overheidsinterventies noodzakelijk waren, kreeg 

een groot draagvlak. Alleen de antirevolutionaire mannenbroeders dachten daar 

uiteindelijk nog anders over.  

Socialisten kregen echter nog nauwelijks voet aan de grond, laat staan 

directe invloed. De ‘socialistische’ of zelfs ‘communistische’ dreiging speelde wel op 

de achtergrond. Daar werd over het algemeen vrij stevig tegen opgetreden, al 

maakte dat ook de tongen los, zoals bij het ontslag van Petrus Duyverman. Deze 

stoker bij de stedelijke gas-en lichtfabriek – en verspreider van het SDB-blad Recht 

voor Allen – kwam op straat te staan toen hij namens zijn collega’s om 

loonsverhoging vroeg. De Leydse Courant plaatste zijn adres aan de gemeenteraad, 

maar met een uitgebreide reactie waarin duidelijk werd gemaakt dat Duyverman 

een onruststoker was, die misbruik maakte van zijn collega’s; het Leidsch Dagblad 

maakte aan de kwestie nauwelijks woorden vuil.986 Duyverman werd – net als 

andere betrokkenen – wel uitgenodigd voor een verhoor door de 

enquêtecommissie bij haar onderzoek in Leiden. 

In dit parlementaire onderzoek kwamen alle aspecten van zorg over de 

maatschappelijke toestanden zoals die boven genoemd zijn, aan de orde. De 

subcommissie die Leiden aandeed, sprak met arbeiders en arbeidsters, fabrikanten, 

onderwijskrachten, filantropen, artsen en notabelen. Ze stond onder 

voorzitterschap van het kamerlid Kerdijk, op wiens aandringen ook de Leidse 

ANWV-voorman C.H. Kouw zitting mocht nemen, naast Samuel Le Poole in een 

                                                             
984 Zie Smit, Strijd om kwaliteit, 15-30; C. Smit, ‘‘Alsjeblieft geen krotbewoners.’ Uitsluiting en opvoeding 
in de sociale woningbouw, 1835-1980’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken 2010, 137-175. 
985 Aangehaald in P.J.M. de Baar, C.H.D.J. van Heck, 1891-1991. Honderd jaar sociale woningbouw in 
Leiden: van Werkmanswoningen, Eensgezindheid en Leidse Woning Stichting tot Woningbouwvereniging 
Leiden (Leiden 1991), 43. 
986 LYC, 15 maart 1890. 
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van zijn laatste publieke optredens. Het verslag biedt veel informatie over een 

breed scala aan sociale onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten. Hier 

wordt vooral bekeken wat ondernemers en arbeiders te zeggen hadden over 

kinderarbeid, en en passant over vrouwenarbeid. 

6.3.2. ONDERNEMERS OVER KINDERARBEID 

 

Steenbakkers en drukkers liggen dwars 

In de jaren voor het parlementaire onderzoek, waren er weinig directe geluiden 

van ondernemerszijde over arbeidswetgeving te horen. De mening van het Leidsch 

Dagblad zal wel overeen zijn gekomen met die van uitgever Sijthoff, die zich 

overigens steeds minder persoonlijk met de zaak bemoeide, maar dit overliet aan 

schoonzoon Frenzen. Eén groep ondernemers liet vóór 1890 wel voortdurend 

merken tegen verscherping van de wet tegen kinderarbeid te zijn. Dat waren de 

steenfabrikanten uit de omgeving, die zich eerst in Rijnlands verband – de streek 

waar Leiden de centrumgemeente van was – en later provinciaal via adressen 

keerden tegen plannen in die richting.987 Hoewel een deel van deze fabrikanten, 

vooral die in de directe buurgemeenten, nauw verbonden waren met de Leidse 

ondernemerswereld, was er geen sprake van publieke steun vanuit het Leidse. De 

neuzen stonden in meerderheid duidelijk een andere kant op dan die waarheen de 

belangen van de steenbakkers wezen. 

Meer verzet was er tegen de Arbeidswet van 1889, al viel daar in de 

Leidse pers niet over te lezen en uitte dit zich pas na de aanvaarding van de wet. In 

het verslag van de Kamer van Koophandel over 1891 werd gemeld dat veel 

fabrikanten niet gunstig dachten over deze wet, onder meer omdat ze de 

arbeidskaarten te omslachtig vonden.988 Een aantal fabrikanten vond de wet ook 

niet in het voordeel van de arbeiders. De reden daarvoor was dat “jongens 

beneden zestien jaar en vrouwen niet in dienst worden genomen, omdat de 

patroons niet met de wet te doen willen hebben.” Overigens werden om dezelfde 

reden elders kinderen ontslagen, in ieder geval in eerste instantie.989 Het waren 

vooral de boekdrukkerijen die hierover klaagden, waaraan men toevoegde dat 

"sedert de invoering dezer wet meer klachten dan vroeger worden vernomen over 

baldadigheid der jeugd en straatschenderij door jongens en meisjes." Burgemeester 

Laat de Kanter, hierover ondervraagd door de enquêtecommissie, ontkende 

overigens dat er klachten waren over een toename van “straatschenderij en 

kattekwaad.”990 Deze houding verklaart waarschijnlijk wel, waarom in de eerste jaren 

betrekkelijk weinig arbeidskaarten werden uitgegeven voor kinderen. In 1895 was het 

aantal echter al bijna dubbel zo hoog: de stijging is die eerste jaren niet alleen te 

verklaren uit een echte stijging van kinderarbeid, maar ook uit het langzaam wennen 

aan deze praktijk, mede afgedwongen door de Arbeidsinspectie. Maar veel meer dan 

bij het Kinderwetje zou men bij de Arbeidswet blijvend correctief moeten ingrijpen. 

                                                             
987 Zie LD 18 november 1884 en13 juli 1885. 
988 Verslag Kamer van Koophandel over 1891, 24. Ook voor volgende citaten. 
989 LD 6 januari 1890 meldde dit over Rotterdam op basis van berichten uit de Maasbode. 
990 Enquête 1890, 2. 
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De uitvoering van de Arbeidswet was een onderwerp waarover de 

drukkerspatroons op aangeven van de vakorganisaties nadrukkelijk de les werd 

gelezen door de enquêtecommissie. Een belangrijk punt was het overwerk door 

zestienjarigen bij de krantenuitgevers. De commissie had hierover een uitgebreid en 

indringend gesprek met Sijthoff-directeur Frenzen. Uiteindelijk zegde deze toe de 

kinderen voortaan tot 18.00 te laten werken, zoals de wet voorschreef, en niet langer 

tot 19.00 uur.991 Een andere drukker/uitgever was van mening dat hij vanuit de wet 

het recht had kinderen langer te laten werken. Kerdijk maakte hem duidelijk dat dit 

echt niet het geval was. Voor incidenteel overwerk was toestemming van de 

burgemeester nodig.992 

 

Vrouwen en meisjes 

Vrouwen- en kinderarbeid en de wens of mogelijkheid deze verder te reguleren of 

te beperken, kwamen ook verder uitgebreid aan de orde bij de arbeidsenquête. 

Eerlijk gezegd toonde Kerdijk daarbij vooral een grote interesse in de arbeid van 

getrouwde vrouwen in fabrieken en het kwaad dat dit berokkende voor de 

huishoudens, en voor de samenleving door het gebrek aan behoorlijke opvoeding 

voor de kinderen. De ondervraagde schoolmeesters en onderwijzeressen, artsen 

en andere notabelen – zelf evenzeer tegenstanders van uithuizigheid van 

huismoeders – benadrukten dat dit in Leiden niet veel voor kwam, maar Kerdijk 

negeerde die mededeling.993  

Fabrieksarbeid door gehuwde vrouwen kwam in Leiden echter inderdaad 

betrekkelijk weinig voor, zoals hiervoor al is vastgesteld. In de textielnijverheid 

vond men hen voornamelijk bij de katoenfabriek. Directeur Carl Driessen, aan de 

tand gevoeld over de reden waarom hij kinderen en vrouwen in dienst nam voor 

werk dat ook door (volwassen) mannen zou kunnen worden gedaan, maakte 

duidelijk dat dit met de concurrentie te maken had, ook de buitenlandse: “Doch de 

fabrikant tracht altijd, door de concurrentie genoopt, om het werk zoo goedkoop 

mogelijk gedaan te krijgen.” Het ging hem dus om de loonkosten. In beschermende 

wetgeving zag Driessen geen heil.994  

Ook de arbeid van meisjes en jonge vrouwen kwam regelmatig apart ter 

sprake. Veel ondervraagden, vooral van buiten de nijverheid, zagen hierin eveneens 

een probleem. Bij de katholieken speelde de bedreiging van de seksuele moraal een 

hoofdrol, bij anderen de ruwheid en onbehouwenheid van de fabrieksmeiden, zelfs 

de dreiging op straat wanneer zij de fabriek verlieten. Voor iedereen speelde de 

vraag of fabriekswerk wel een goede voorbereiding was op de rol als huisvrouw, 

een probleem dat Coronel ook al had aangekaart.995 In het hoofdstuk over het 

arbeidershuishouden wordt op dergelijke kwesties verder ingegaan. 

 Wolfabrikant Van Hartrop maakte duidelijk dat er ook andere dan 

financiële redenen waren, waarom vrouwen niet gemist konden worden in de 

                                                             
991 Enquête 1890, 215-219, m.n. 216-217. 
992 Enquête 1890, 240-243, verhoor J.P. Trap. 
993 Zie voor Kerdijks optreden in deze: Smit, ‘Arbeidersvrouwen II’, 92-99. Zie ook 7.2. 
994 Enquête 1890, 111-117, m.n. 114. 
995 Voor de behandeling in de commissie: Smit, ‘Arbeidersvrouwen II’, 96-99. Voor Coronel, Leidsche 
wolfabrieken, 15 
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fabriek. Niet alleen deden de meisjes het soort werk waarvoor zij werden 

ingeschakeld beter dan de jongens, mannen wilden het niet eens doen: “een 

ganschen dag langs de machine te loopen achten zij geen mannenwerk. Wij hebben 

het wel beproefd, maar het ging niet.”996 Hij was overigens zelf voor een algemeen 

verbod van arbeid voor meisjes beneden de veertien jaar en nam deze, verklaarde 

hij, ook niet aan. 

 

De verhoging van de minimumleeftijd en het nut van schoolgaan 

Van Hartrop was een van de weinige fabrikanten die nadrukkelijk voor een 

dergelijk verbod tot veertien jaar pleitten. Dat zou “voor de ontwikkeling van de 

meisjes veel beter zijn; de kinderen genieten thans bijna niets van hun leven, nu zij 

zoo vroeg aan den arbeid moeten, hetgeen daarboven schade toebrengt aan hunne 

ontwikkeling.” Hij was de enige die sprak over genieten van het leven. Verder was 

alleen wattenfabrikant (katoen) Jaeger een uitgesproken voorstander van verhoging 

tot veertien jaar, al nam hij op dat moment ook meisjes van twaalf jaar aan wanneer 

hun moeders daarom kwamen vragen. Hij zei dat zeer betreurenswaardig te 

vinden. “Wanneer gij nu mijn persoonlijke opinie vraagt, dan meen ik dat de 

minimumleeftijd zeker niet beneden de 14 jaren moet gesteld worden, maar dan 

acht ik het tevens wenschelijk, daaraan leerplicht te verbinden.”997 Dekenfabrikant 

Zaalberg zei desgevraagd zelf ook voorstander te zijn van een dergelijke verhoging 

van de leeftijdsgrens, omdat kinderen dan pas zonder gevaar voor hun lichamelijke 

ontwikkeling en gezondheid aan het werk zouden kunnen gaan.998 Op de vraag of 

het beter was dat kinderen de school afmaakten, ging hij niet echt in: dat was 

vooral van belang voor hen die aan ingewikkelde machines moesten werken. 

Maar daarnaast bracht Zaalberg als bezwaar naar voren dat veel ouders 

daar wel problemen mee zouden hebben. Jaeger verwachtte problemen uit dezelfde 

hoek: “Ik geloof, dat de ouders de kinderen zooveel mogelijk africhten om, zoodra 

zij 12 jaar zijn, te gaan verdienen.” Van Hartrop benaderde ditzelfde probleem op 

een andere wijze. Hij meende dat vele gezinnen “hunne kinderen niet kunnen 

onderhouden, wanneer deze niet medewerkten.” Het belang van de 

arbeidershuishoudens bij het op jonge leeftijd aan het werk zetten van de kinderen, 

kwam in veel verhoren terug. Een opvallend verschil met dertig jaar eerder is dat 

toen veel vaker de nadruk lag op de “hebzucht” van de ouders, of op hun 

lamlendigheid om zelf te gaan werken, terwijl anno 1890 de noodzaak veel meer 

nadruk kreeg. De fabrikanten gebruikten het nu als een waarschuwing om 

behoedzaam met een dergelijke verhoging om te gaan, in het belang van de 

arbeiders zelf! 

De meeste textielfabrikanten en –directeuren vonden verhoging van de 

minimumleeftijd naar veertien jaar vooral acceptabel, niet per se wenselijk: ze 

hadden geen “bedenkingen.”999 Twee van hen benadrukten dat ze kleine jongens 

                                                             
996 Enquête 1890, 184-186. 
997 Enquête 1890, 155-159. 
998 Enquête 1890, 117-122. 
999 Enquête 1890, 141-146 (verhoor H.E. Fortanier, technisch directeur Van Wijk), 135-140 (verhoor C. 
Wassenaar, eigenaar-directeur Scheltema). 172-175 (verhoor W.B. de Vos, eigenaar-directeur Leidsche 
Dekenfabriek), 181-184 (verhoor J.D. Heykoop, procuratiehouder en directeur Clos & Leembruggen). 



300 

 

nodig hadden, een ander vond een overgangsregeling noodzakelijk. De Vos van de 

Leidsche Dekenfabriek bepleitte een combinatie met leerplicht en was met Jaeger 

de enige fabrikant die deze twee zaken met elkaar verbond. Of  dergelijke 

maatregelen ook in het belang van de nijverheid zelf waren, kon De Vos niet 

zeggen: daarvoor was hij – met zijn drie-en-dertig jaar – nog “te jong in zaken.” 

Twee textielfabrikanten toonden, na eerst ingestemd te hebben met 

verhoging van de minimumleeftijd, bezwaren tegen een verhoging naar veertien 

jaar, katoenfabrikant Driessen en wolfabrikant Krantz. Voor Driessen was het 

voornaamste bezwaar dat hij daarmee meer geld kwijt zou zijn aan loonkosten. 

C.H. Krantz, die als enige fabrikant verklaarde dat verhoging van de 

minimumleeftijd “in het belang zoowel van de fabrikanten als van de arbeiders” zou 

zijn, trapte direct op de rem toen hem gevraagd werd of verhoging daarvan tot 

veertien jaar een goed idee zou zijn. “Ik geloof, dat dit bezwaarlijk zou gaan. Men 

moet niet vergeten, dat de eigenschap waardoor zij voornamelijk later geld moeten 

verdienen is: handigheid. En nu geloof ik niet, dat zij die op school leeren.”1000 

In het algemeen komt uit veel verhoren van fabrikanten – maar ook van 

meesterknechts en andere bazen in de fabrieken – naar voren, dat zij weinig 

waarde hechtten aan wat arbeiderskinderen op school leerden of zouden kunnen 

leren. Handigheid en een klein postuur waren de belangrijkste vereisten voor de 

meeste arbeiders, niet schoolkennis. Bij Van Oordt, directeur van de uitgeverij Brill, 

toch bekend om zijn wetenschappelijke uitgaven, leidde dat zelfs tot een afwijzing 

van elke verhoging van de minimumleeftijd. Dat was niet nodig en niet wenselijk. 

“Een jongen van 12 jaar heeft voldoende onderwijs genoten; in ons vak wordt hij 

voortdurend ontwikkeld. De handigheid van een zetter wordt het best verkregen 

als de jongen vroeg begint bij het vak.”1001 Ook de andere fabrikant die zich keerde 

tegen een verhoging van de minimumleeftijd – zij het iets minder nadrukkelijk - was 

een drukker, namelijk Trap. Met twaalf jaar was men in zijn ogen wel te zwak voor 

werk waar kracht voor nodig was, maar twee, drie jaar wachten vond hij verloren 

tijd. Kinderen konden zich al vanaf twaalf jaar nuttig maken in de drukkerij, 

bijvoorbeeld als letterzetter of boekbinder. Langer onderwijs had geen nut, want 

daar hechtten de ouders ook niet aan.1002 Frentzen van Sijthoff was positiever over 

een verhoging van de minimumleeftijd – niet onverwachts voor de uitgever van het 

Leidsch Dagblad – al kwam veertien jaar niet ter sprake. 

 

De positie van de fabrikanten in 1890 

Meningen over kinderarbeid kwamen vooral aan de orde bij verhoren van 

textielfabrikanten en drukkers, niet bij andere ondernemers. Duidelijk moge zijn 

dat onder de Leidse ondernemers de drukkers en uitgevers zich het meest 

verzetten tegen verhoging van de minimumleeftijd, net zoals vooral zij zich keerden 

tegen de Arbeidswet. Zij waren afkerig van enige bemoeienis van de overheid met 

de arbeidsverhoudingen, een houding die zij nog lang vol zouden houden. De 

textielondernemers lijken vooral te accepteren dat het wellicht tot een verhoging 

                                                             
1000 Enquête 1890, 160-168, m.n. 162 . 
1001 Enquête 1890, 223-225. 
1002 Enquête 1890, 240-243. 



301 

 

van de leeftijdsgrens zou kunnen komen. Slechts enkele waren er warme 

voorstanders van, en dan vooral vanuit het oogpunt van de persoonlijke 

ontwikkeling van het kind, fysiek en/of mentaal. Bijna niemand zag hierin een belang 

voor de ondernemers zelf. De enige fabrikant die dat wel deed, bleek zich echter te 

verzetten tegen een verhoging tot veertien jaar, waar de meeste collega’s zich al 

met wat mitsen en maren bij neer hadden gelegd.  

Verschillende fabrikanten verklaarden dat zij alleen kinderen met een 

getuigschrift van school of vanaf dertien jaar in dienst wilden nemen. Deze 

verklaringen bleken in de praktijk – getoetst bij gewone arbeiders of voorlieden en 

opzichters – echter weinig waard, misschien met uitzondering van Van Hartrop. 

Opvallend is dat velen wezen op het belang van het aanbod uit de huishoudens: uit 

sociale overwegingen kon men kinderen van twaalf (nog) niet weigeren. 

Tegelijkertijd is echter duidelijk dat men kinderen van twaalf jaar eenvoudigweg 

prima kon gebruiken. Of zelfs nog nodig had, gezien de zorgen in de textiel over de 

eventuele beschikbaarheid van arbeiders die klein genoeg waren. 

Dat bleek ook toen gevraagd werd naar de wenselijkheid en mogelijkheid 

de arbeidstijd van kinderen verder te verkorten. Waren er nog meningsverschillen 

over de leeftijdsgrens, wat dat betreft was men unaniem. Dat was onmogelijk. 

Krantz zei daar bijvoorbeeld over: “Bij weven en spinnen grijpt alles in elkaar en 

daarbij zijn personen voor lichten arbeid onmisbaar.” Fortanier, technisch directeur 

bij van Van Wijk, reageerde op deze vraag met “wij hebben dat volkje nog te veel 

nodig, wij kunnen er niet buiten.” De beperking van het overwerk lijkt dan de 

uiterste grens te zijn geweest voor een uitzonderingspositie van kinderen met 

betrekking tot de arbeidsduur. En de arbeid van de kleinste kinderen blijkt 

evenzeer van groter belang voor de bedrijven dan de acceptatie van het verhogen 

van de leeftijdsgrens deed vermoeden. 

6.3.3 ARBEIDERS AAN HET WOORD 

 

Naast het geluid van de fabrikanten, was in de enquête ook de stem van de 

arbeiders te horen. Voorafgaand aan de verhoren hadden verschillende 

arbeidersorganisaties al hun mening gegeven over – onder veel meer – kinder- en 

vrouwenarbeid. Tijdens de verhoren kwamen grosso modo drie groepen 

loonafhankelijken aan het woord: de meesterknechts, rondlopers, opzichters en 

andere werkbazen in de fabrieken; gewone, ongeschoolde en meestal niet 

georganiseerde arbeiders en arbeidsters; en georganiseerde arbeiders, meestal 

geschoold en allemaal mannen, die deels vanuit hun organisatie spraken. 

 

De werkbazen 

De meeste meesterknechts en andere werkbazen bleken het doodnormaal en zelfs 

wenselijk te vinden dat kinderen op twaalfjarige leeftijd begonnen met werken. 

Eerder werd al een werkbaas bij de Grofsmederij aangehaald, die dat ideaal vond en 

dertien eigenlijk al te oud. Datzelfde verhaal komt naar voren bij de bazen in de 

textiel. J.J. van der Meer, rondloper op de spinzaal bij Van Wijk, waarvan technisch 

directeur Fortanier nog verklaarde dat hij liever geen al te zwakke kinderen aannam 

en geen bezwaar had tegen een minimumleeftijd van veertien jaar, vond arbeid 
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door jonge kinderen helemaal geen probleem: “Het jonge volkje is al even dartel, 

wanneer het weggaat, als wanneer het komt. U zal dat begrijpelijk vinden, wanneer 

u weet, dat de arbeid zoo weinig lichamelijke inspanning vereischt, dat een kind van 

9 à 10 jaar dien zou kunnen verrichten. Het eenige is de verveling van het lange 

staan. Doch dat staan duurt ook niet den geheelen dag, want wanneer de klossen 

afgezet worden, gaan de meisjes zitten of leunen zij tegen de klossenbank. Zij 

praten en lachen dan met elkander, voorzoover dit althans niet verboden is, omdat 

het werk er onder zou lijden.”1003 

 

De georganiseerde arbeiders 

Aan de andere kant stonden de georganiseerde arbeiders, zoals 

Patrimoniumbestuurder H. van der Meer en verschillende activisten van de Leidse 

ANWV. De belangrijkste ANWV-woordvoerder was, nu voorzitter Kouw aan de 

andere kant van de tafel zat, secretaris Segaar. Er werden ook twee socialistische 

arbeiders bevraagd, maar bij de een – Duyverman – draaide het vooral om de 

eerder genoemde ontslagkwestie; bij de ander, de timmermansgezel Kloos, 

vertegenwoordiger van de SDB, stokte het gesprek snel door de animositeit tussen 

hem en toegevoegd commissielid Kouw (van de ANWV) in verband met het 

antisocialistische optreden van de laatste.1004 De katholieke arbeidersbeweging 

werd vertegenwoordigd door kapelaan Lohmeijer van de Petruskerk. Hij maakte 

zich vooral druk over de zedelijkheid (vooral seksueel) en was daarom tegen alle 

fabrieksarbeid door vrouwen, van welke leeftijd dan ook. 

In hun brieven hadden de verschillende vakorganisaties al enige misstanden 

gesignaleerd. Twee organisaties hadden bovendien een duidelijke mening gegeven 

over vrouwenarbeid, Patrimonium en typografenvereniging Laurens Jansz Coster. 

De laatste stelde bondig: “De vrouw hoort in de huishouding.”1005 Ook 

Patrimonium keerde zich tegen arbeid van gehuwde vrouwen, omdat dat slecht was 

voor gezinnen.1006 Laurens Jansz. Coster schreef bovendien dat het wenselijk was 

dat de minimumleeftijd om te mogen werken verhoogd zou worden naar veertien 

jaar, wat buiten Patrimonium het standpunt van eigenlijk alle arbeidersorganisaties 

was, van welke kleur dan ook. Die mening werd dan ook herhaald door de 

verschillende georganiseerde arbeiders, meest lid van het ANWV of een verwante 

organisatie. 

 Willem Segaar verwoordde het een en ander het meest uitgebreid.1007 Hij 

was ervan overtuigd dat de leeftijdsgrens naar veertien jaar moest, desnoods 

geleidelijk in een paar jaar tijd. Voor een lagere grens waren kinderen te jong, te 

zwak en op hun veertiende of vijftiende zouden ze dan alles vergeten wat ze ooit 

op school geleerd hadden, omdat ze “niet genoeg doorleerd” de school hadden 

verlaten. Hij was niet bang dat dit te zwaar op het inkomen van het huishouden zou 

drukken. “Er zijn er, die beweren dat het zal drukken, maar anderen spreken dat 

tegen. Zij meenden dat, indien de concurrentie, die de kleine thans den 

                                                             
1003 Enquête 1890, 104. 
1004 Enquête 1890, 311-312. 
1005 Enquête 1890, schriftelijke inlichtingen, 14. 
1006 Enquête 1890, schriftelijke inlichtingen, 4-5. 
1007 Enquête 1890, 87-92. 
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volwassenen aandoen, ophoudt, de toestand der laatsten zoo zal verbeteren, dat zij 

in staat zullen zijn hun kinderen tot het 14e jaar school te laten gaan.” Voor “straat 

lopen” was hij evenmin bang. “De werklieden wenschen in het algemeen leerplicht, 

zoo, dat men niet alleen verplicht zou zijn om zijn kind gewoon lager onderwijs te 

doen genieten, maar ook om het naar de herhalingsschool te zenden.” Verder vond 

hij dat de wetgever de maximale arbeidsduur voor twaalf- en dertienjarigen op 

negen uur had moeten stellen. Ten slotte gaf hij aan dat hij ook voor volwassen 

mannen een kortere arbeidsduur en regels voor het overwerk wilde. 

Bij Patrimoniumman Herman van der Meer was een verbod op arbeid 

door gehuwde vrouwen prioriteit nummer een, aangezien “zij den mannen het gras 

voor de voeten wegmaaien.”1008 Hij beaamde de constatering van de commissie dat 

hun arbeid de loonstandaard drukte. Ook meisjes zag hij liever uit de fabrieken 

vertrekken: “Hoeveel werk is er niet, die door mannen gedaan kon worden en 

thans door vrouwen en meisjes ingenomen wordt.” Toen hij doorgevraagd werd 

over kinderarbeid, kwam hij echter met een voor Patrimonium opvallend 

standpunt. Na eerst te hebben opgemerkt dat “de werkman haakt naar het 

ogenblik, dat zijne kinderen iets in het huishouden kunnen bijdragen,” merkte hij 

niet alleen op dat men “het algemeen een bedroevend verschijnsel [vindt] dat de 

kinderen zoo van school achter de machine gaan,” hij meende zelfs dat een 

verbodsbepaling (!) tot veertien jaar “zeer wenselijk” zou zijn. In tegenstelling tot 

arbeid door vrouwen, ging het hier blijkbaar niet om concurrentie om werk, maar 

om een kwalijk verschijnsel op zich. 

 

De ongeorganiseerde arbeiders 

De arbeiders die (voor zover bekend) niet duidelijk voor een organisatie stonden, 

werden lang niet allemaal gevraagd naar hun mening over vrouwen- en 

kinderarbeid. Meestal beperkte de subcommissie zich dan tot concrete vragen over 

hun eigen werkgeschiedenis of die van hun kinderen. Wanneer daar naar gevraagd 

werd, bleken overigens veel mannen en vrouwen hun kinderen liever niet richting 

de fabriek te zien verdwijnen. Als er gewerkt moest worden, dan liever in de 

ambachten of de huiselijke diensten. Dat bood meer perspectief voor de toekomst 

– als kostwinner of als huisvrouw – en bovendien hadden vooral fabrieksmeiden 

een slechte reputatie. Een van hen was Christiaan Opdam, handdrukker bij de 

katoenfabriek: “Als ik het kan bolwerken, mijnheer de voorzitter, gaan mijne 

kinderen dan ook niet naar de fabriek.”1009 

Bij een klein aantal arbeiders werd er wel meer gevraagd, aan arbeiders 

van de katoenfabriek vooral over vrouwenarbeid, bij anderen, vooral grafici, met 

name over kinderarbeid. De mening van de twee ondervraagde katoenarbeiders 

over werk door gehuwde vrouwen, was ronduit negatief. Volgens de eerder 

genoemde Opdam hoefde “een handdrukker zijn vrouw niet te laten werken. Mijne 

vrouw werkt niet.” Vrouwen konden naar zijn mening beter thuis bij de kinderen 

zijn. In de fabrieken verdrongen zij volwassen mannen. De katoenwever Verplanke 

– die zelf door zijn dochtertje geholpen werd – hekelde het feit dat er in de 

                                                             
1008 Enquête 1890, 38-42. 
1009 Enquête 1890, 94-96. 
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katoenfabriek ook wel gehuwde vrouwen aan de getouwen stonden, zodat er geen 

plaats was voor “grote jongens.”1010 Voor hem concurreerden vrouwen dus juist 

met kinderen. 

Van de arbeiders die gevraagd werden over de wenselijkheid de 

minimumleeftijd te verhogen, was een enkeling zonder omhaal positief. J. Brokaar, 

eerste drukker bij Sijthoff – een hoger geschoolde functie – was helemaal voor een 

verhoging tot veertien jaar: “Ik zou dit zeer goed vinden, zowel voor den volwassen 

werkman als voor den jongen. De volwassene zou dan kunnen doen, wat nu door 

een jongen wordt gedaan en de jongen zou een helderder hoofd hebben.”1011 J. van 

Berkel, letterzetter bij Trap, legde de grens lager: “Van 13 tot 14 jaar leeren de 

jongens niet zoo erg meer en krijgen zij te veel tijd en gelegenheid om langs de 

straat te loopen. 13 jaar acht ik den goeden leeftijd, want op 12-jarigen leeftijd 

heeft men nog niet veel aan de jongens en geeft het meer last dan gemak.”1012 De 

opmerking over de geringe bruikbaarheid van twaalfjarigen is vaker uit de mond van 

de grafici te horen: daarin verschilden zij duidelijk van mening met de patroons. 

Veel arbeiders blijken echter te schipperen tussen noodzaak en 

wenselijkheid. Gevraagd naar de wenselijkheid de leeftijd naar veertien jaar te 

verhogen, antwoordde letterzetter P. de Groot de Bruin: “Neen, vooral met het 

oog op de behoeftige levensomstandigheden, waarin somtijds de ouders verkeeren. 

Ik heb dat zelf in mijne jeugd ondervonden.”1013 Toen de subcommissie hem echter 

vroeg dit te bekijken los van het geld, was hij daar wel voor, als het onderwijs ten 

minste werd doorgezet. 

 

Samenvattend kan vastgesteld worden dat de ondervraagde georganiseerde 

arbeiders nadrukkelijk voor verdergaande wettelijke beperking van kinderarbeid 

waren. De meesterknechts en voorlieden vonden dat daarentegen helemaal niet 

nodig. Wat de andere arbeiders betreft, overheerste een zekere huiver, 

gecombineerd met acceptatie van kinderarbeid als een voldongen, onontkoombaar 

feit. Buiten de kaders van de ontluikende Leidse arbeidersbeweging bestond 

weliswaar net zo goed een verlangen de kinderen een andere, betere toekomst te 

geven, maar velen vreesden de financiële consequenties voor hun gezin. Zij hadden 

niet het antwoord van iemand als Segaar, die meende dat de lonen (van volwassen 

mannen) door minder arbeidsaanbod door kinderen (en vrouwen) wel zouden 

stijgen. Echter, slechts een enkeling lijkt kinderarbeid geheel te accepteren. 

Fabriekswerk vond men doorgaans eigenlijk niet goed voor de eigen kinderen. De 

weerzin tegen arbeid door gehuwde vrouwen was echter net zo groot, soms zelfs 

groter, deels omdat zij als concurrenten gezien werden, deels omdat de arbeiders 

vonden dat een gezin een moeder thuis vereiste. Kinderen beschouwde men veel 

minder als concurrenten. 

 

                                                             
1010 Enquête 1890, 55-58. 
1011 Enquête 1890, 199-200. 
1012 Enquête 1890, 203-205. 
1013 Enquête 1890, 201-203. 
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6.3.4. NA DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTE 

 

Na 1890 kwam het onderwerp van een verhoging van de minimumleeftijd om te 

gaan werken, en fabrieksarbeid van kinderen überhaupt, nog maar beperkt aan de 

orde. De maatschappelijke discussie rond kinderen spitste zich toe op de vraag of 

er al dan niet leerplicht zou moeten worden ingevoerd. Deze vraag speelde bij de 

beraadslagingen over de Arbeidswet van 1889, maar lijkt nadien grotendeels 

losgekoppeld te zijn van de bestrijding of beperking van kinderarbeid. Toen in 1897 

mejuffrouw C. Alberdingk Thijm in De Amsterdammer een aantal stellingen 

publiceerde over de voordelen van leerplicht, waaronder een die behelsde dat 

Leerplicht kinderen bevrijdde van “bovenmatige arbeid op jeugdigen leeftijd, 

fabrieksarbeid, van het exploiteren door de ouders,” was het commentaar van het 

Leidsch Dagblad dat er geen school-  maar arbeidswetten tegen dit euvel dienden 

worden ingezet.1014 Verder brachten bij de behandeling van de Leerplichtwet 

conservatieve Kamerleden naar voren dat leerplicht ouders zou schaden, doordat 

hen inkomsten via kinderen werden ontzegd. Maar over het algemeen ging de 

discussie over de wenselijkheid van leerlicht op zich, de omvang van het 

schoolverzuim en zaken als schooldwang, iets dat vanuit confessionele hoek niet 

acceptabel gevonden werd. Pas na de aanvaarding van de Leerplichtwet in 1901 

keerde het onderwerp in dit verband weer terug, vooral naar aanleiding van de 

verslagen van de Commissie ter Wering van Schoolverzuim. In de Vragenrubriek 

van het Leidsch Dagblad kwamen overigens regelmatig vragen naar voren over 

wanneer kinderen nu precies welk werk mochten doen: blijkbaar was de situatie bij 

het publiek niet altijd even duidelijk. 

 

Kinderexploitatie, school en het kind 

Over het algemeen toonde men zich redelijk tevreden over de terugloop van het 

schoolverzuim. Volgens schoolhoofd H.C. van der Heijde was het anno 1898 adat – 

gewoonterecht -  geworden dat kinderen eerste de lagere school afmaakten.1015 Hij 

zei dit op een discussiebijeenkomst over leerplicht, waarop ANWV-voorman Kouw 

duidelijk maakte dat hij teleurgesteld was in deze Leidse NOG-bestuurder. Het 

ANWV pleitte immers al 25 jaar voor een arbeidsverbod en leerplicht tot veertien 

jaar. Voor Van der Heijde was schoolverzuim door arbeid na de invoering van de 

leerplicht niet meer het grote probleem. In 1910 wees hij in een ingezonden brief 

op de in zijn ogen veel kwalijker gevolgen van alle arbeid door kinderen vóór, 

tussen en na de schooluren.1016 Hij wees daarbij op het rondbrengen van brood en 

melk, opmerkelijk genoeg niet op het schoonmaken van groenten. 

Kinderexploitatie, zoals men veel vormen van kinderarbeid nu noemde, 

kreeg regelmatig aandacht in de Leidse pers. Herhaaldelijk kon men lezen over 

misstanden, maar dat betrof doorgaans overtredingen van de geldende Arbeidswet. 

Voor Leiden ging het vooral om rechtszaken tegen – meest kleine – ondernemers 

die kinderen te lang lieten werken, of in een te kleine ruimte. Ook kleinere en 
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1016 LD, 8 september 1910. 
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grotere schandalen van buiten de stad bereikten de Leidse kranten. Veel aandacht 

kreeg in 1904 een onthutsend rapport van de afdeling Amsterdam van de 

Onderwijzersbond, ook weer over werk dat door schoolkinderen werd 

verricht.1017 Het bracht het Leidsch Dagblad tot de volgende conclusie:  

 

“of de arbeid buiten school invloed heeft op het onderwijs of niet, is voor 

ons een vraag van den tweeden rang geworden; de hoofdvraag is voor ons: 

Kunnen we het maatschappelijk leven zóó inrichten, dat de kinderen 

kunnen genieten van de vrijheid hunner jeugd? En die vraag zouden we niet 

willen, niet mogen ontkennend beantwoorden. Die kinder-exploitatie is 

een aanklacht tegen onze maatschappij, welke zoo spoedig mogelijk te niet 

moet worden gedaan, door zedelijken dwang, door den invloed der 

beschaving en daarnaast door wettelijke maatregelen, die den ouder 

dwingen aan het kind te geven wat het kind des rechts is, het recht om van 

de korte spanne tijds, die zijn jeugd vormt te genieten, wat er te genieten 

valt.” 

 

Dit is een fundamenteel andere houding tegenover de relatie tussen kind en arbeid 

vergeleken met die honderd of zelfs nog maar veertig, vijftig jaar eerder. Het ging 

zelfs niet meer om het belang van het onderwijs – wat dat ook inhield. Het ging om 

het kind zelf. Minder dan vijftien jaar eerder, was er, bij de Arbeidsenquête, maar 

één persoon geweest die het over genieten had, fabrikant Van Hartrop. Voor bijna 

alle anderen was vrije tijd voor het kind eerder een potentiële bedreiging geweest: 

daarmee kwam het tot straatschenderij, kattenkwaad en vandalisme. 

Een afwijzing van een in Leiden gebruikelijke praktijk van de inzet van 

kinderen bij het schoonmaken van groenten, valt te lezen in een artikel in de 

(katholieke) Leidsche Courant over het onderzoek naar de huisindustrie, dat in 1911 

werd uitgevoerd. De krant had het over de “ellende” van dergelijke industrie en 

stelde zelfs dat de verbeteringen door de scherpere controle en de Leerplichtwet, 

maar schijnbaar waren: “men verzwijgt meer den kinderarbeid, nu men weet dat de 

Arbeidswet den arbeid voor kinderen beneden den 12 jaaren verbiedt.”1018 

 

De arbeidersbeweging strijdt door 

Van een pleidooi voor verdere beperking van kinderarbeid was in dergelijke 

artikelen echter nauwelijks sprake. Het ging vooral om handhaving van bestaande 

wetten, plus een betere regeling van huisarbeid en bijbaantjes voor zover die de 

schoolgang en het schoolgaande kind bezwaarden. 

Verdergaande beperking van kinderarbeid, al dan niet in samenhang met 

schoolbezoek, werd vooral nog aangekaart vanuit de arbeidersbeweging. na 1900 

ook door de Kinderbescherming en vanuit onderwijsprofessionals, met name de 

(landelijke) Bond van Nederlandse Onderwijzers. Binnen deze groeperingen 

bestond een duidelijke consensus: arbeid moest voor kinderen tot veertien jaar 

verboden worden en de kinderen moesten tot die leeftijd naar school. Over dat 
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streven kon men af en toe een bericht lezen in de Leidse pers, maar niet vaak. In 

april 1898 verscheen nog een ingezonden brief in het Leidsch Dagblad van ene ‘A’, 

die gezien de gekozen bewoordingen in de hoek van de arbeidersbeweging moet 

worden geplaatst. Hij schreef: “Kinderen van 14 jaar moesten nog op school zitten, 

maar niet gebruikt worden om met hun arbeidskracht het reserve-leger der 

volwassen werkloozen te vergrooten.”1019 Het was het laatste geluid met een 

dergelijke strekking uit het Leidse zelf, dat de kolommen van de ‘burgerlijke’ 

kranten van Leiden bereikte. Verder vernam men dit soort wensen vooral uit 

berichten over congressen van de kinderbescherming, de BNO, maar vooral van 

het NVV. Deze moderne, sociaaldemocratische vakcentrale was na 1900 de liberale 

ANWV ver voorbij gestreefd. 

Al zijn daarover in de plaatselijke pers verder geen uitingen van te vinden, 

en speelde de positie van kinderen ook geen rol in de toenemende 

arbeidsconflicten na 1900, men kan ervan uitgaan dat verdere beperking van 

kinderarbeid voor de georganiseerde Leidse arbeiders een punt van belang bleef. 

Hoe zeer dit leefde, blijkt echter uitsluitend indirect. Een goed voorbeeld van de 

consequenties die socialistische arbeiders trokken is te zien bij de aanbesteding van 

de eerste woningen door de socialistische woningbouwvereniging De Eendracht. 

Na de nodige moeilijkheden was het eind 1914 eindelijk zo ver dat een aannemer 

gekozen kon worden. Tegen de aannemer die de aanbesteding won, had 

Eendrachtbestuurslid Meijers, voorzitter van de Bouwvakarbeidersbond, grote 

bezwaren: hij was een “eerste klas uitbuiter en jongensexploitant.” Er volgde een 

heftige discussie met meer pragmatische bestuursleden die de kosten al zagen 

oplopen, maar uiteindelijk kreeg Meijers de meerderheid van het bestuur en van de 

ledenvergadering mee.1020 Principes mochten wat kosten. 

Pas na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, werd het arbeidsverbod tot 

veertien jaar, waar de arbeidersbeweging (in al haar verscheidenheid) en haar 

professionele bondgenoten voor streden, werkelijkheid. Dat was in een periode 

waarin plotseling veel meer sociale hervormingen werkelijkheid konden worden, 

met wereldwijde revolutionaire woelingen dreigend op de achtergrond. 

Ten slotte nog een opmerking over de Leidse fabrikanten en de kinderen 

in hun fabrieken. Bij de Arbeidsenquête van 1890 spraken velen zich nog uit bereid 

te zijn met oudere kinderen te werken, daar zelfs eigenlijk een voorkeur voor te 

hebben. Nu bleek deze voorkeur in de praktijk van 1890 al betrekkelijk weinig voor 

te stellen, van hun bereidheid de minimumleeftijd verder te verhogen, gaven zij 

verder geen blijk. Er is niet alleen geen enkel voorbeeld bekend van een 

ondernemer die dit werkelijk deed – ongetwijfeld was dit anders wel als voorbeeld 

aangedragen – alle beschikbare cijfers over de omvang van de kinderarbeid én over 

het schoolverzuim, wijzen erop dat zij aan de kinderen bleven trekken. Men kon 

kinderen van twaalf, dertien jaar nog altijd prima gebruiken. Dat waren “de eisen 

van de productie,” om het Leidsch Dagblad aan te halen. Ongetwijfeld zullen zij 

zichzelf daarbij gerechtvaardigd hebben door erop te wijzen dat de arme arbeiders 

die aanvulling op het gezinsinkomen niet konden missen. 

                                                             
1019 LD, 4 april 1898. 
1020 Inclusief citaat, Smit, Strijd om kwaliteit, 46. 
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De Slagerspoort, ca. 1900 (ELO) 

Kinderen lopen te hoop voor de fotograaf in de BouweLouwesteeg, ca. 1890 

(ELO)  
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HOOFDSTUK 7 HET ARBEIDERSHUISHOUDEN 
 

 

Marie Sparnaaij, lerares aan de Leidsche Fabrieksschool, beschreef anno 1898 een 

gesprek tussen vader en moeder Best over de toekomst van hun dochter.1021 

Moeder zat op de dorpel van de deur een kous te breien, toen haar man tegen haar 

zei: “’Treeske verjaart morgen hè.’ ‘Ja man, dan wordt zij twaalf.’ […] De man, ‘heb 

je den meester al gewaarschuwd?’ De vrouw, ‘wel neen, man! waarvoor?  Zij blijft 

nog een jaar op school.’ De man, ‘wie zegt dat? nog een vol jaar op school, geen 

gedachte van Stine, zij weet meer, dan ik of gij, en zij gaat naar de fabriek, ik zal er 

den patroon over spreken, daar komt een plaatske aan den scheermolen open en 

dan brengt ze je de tweede week al twee gulden thuis.’ De vrouw,  ‘hoe krijg je dat 

nou in je hersens […]; mijn Treeske gaat op geen fabriek; zij blijft tot haar 

dertiende op school en dan dienen.’ De man, ‘tut, tut, gaan dienen, tien stuivers en 

den kost en zich half dood werken, of één gulden zonder den kost; alles gereed 

zien maken en dan naar huis. Neen, mensch, waar zijn je zinnen, zij kan daar méér 

slechts leeren, dan op de fabriek […].’” De man schetste hoe Treesje na zevenen, 

wanneer de fabriek uitging, naar de naaischool kon, naar de “leering” en de 

vereniging en zondags naar herhalingsschool. Zo zou ze elke avond van straat zijn. 

Bij een naaister werken of in een winkel staan, vond hij ook niets, “dan werken ze 

zich dood!” […] “De man, […] Jij werkt je dood met je wasschen voor die dienst-

madammen [dienstboden] en naait je oogen blind voor een paar centen en ik moet 

hard werken op brood en aardappelen en nog geen ons spek in de week, wij 

hebben haast geen deksel [beddengoed] en kunnen niet slapen in den winter van de 

kou, en laten wij onze kinderen naar de fabriek gaan, dan komt er alle jaren meer in 

en geeft ons dat spek in de pan, kleeren aan ’t lijf en deksel op de bedden en nog 

een pijpje op een dag meer.” Uiteindelijk liet vrouw Best zich overtuigen. Ze zag 

hoe slecht haar man eraan toe was en zij besefte dat ook de andere kinderen 

“hunkeren naar wat beter voedsel.” Er werd een speciaal werkschort voor Treesje 

gekocht en ze ging naar de fabriek. 

Sparnaaij schetste de dilemma’s waar talloze arbeiders aan het eind van de 

negentiende eeuw voor stonden vanuit het perspectief van wat in haar ogen een 

goed functionerend arbeidershuishouden was. Veel Leidse arbeidersgezinnen zagen 

reikhalzend uit naar het moment dat hun kinderen twaalf werden en mochten 

werken. Sommige ondernemers beweerden dat ze kinderen van die leeftijd alleen 

aannamen om de ouders tegemoet te komen, die de inkomsten van hun kinderen 

niet konden missen. Tegelijk is echter duidelijk dat men die kinderen in de 

fabrieken goed kon gebruiken. Veertig jaar eerder was het niet anders geweest, 

alleen bestond die wettelijke grens van twaalf jaar nog niet. Ouders stuurden hun 

kinderen naar de fabrieken, schreef Samuel Le Poole in 1859, “sommigen helaas! 

door nood gedrongen, anderen door onmenschelijkheid hiertoe aangezet.”1022 Le 

Poole was daarbij nog vriendelijk over de ouders. Herman Zaalberg stelde dat er 

veel huisgezinnen waren, waar de zorgeloze vader de fabriek vrijwillig had verlaten, 

                                                             
1021  M. Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, (z.p., z.j. (Leiden 1898)), 32-34. 
1022 LYC, 21 oktober 1859, Iets over het arbeiden van Kinderen in de Fabrieken. 
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omdat twee, drie kinderen van veertien jaar meer loon binnenbrachten dan hij zelf 

ooit verdiende.1023 Nogal een verschil met de manier waarop Sparnaaij de keuzen 

binnen het arbeidersgezin beschreef. 

In de vorige twee hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat er vanuit de 

industrie behoefte was en bleef bestaan aan goedkope, ongeschoolde 

arbeidskrachten. Er is echter ook de kwestie van het aanbod. Lag industriële 

kinderarbeid in het verlengde van een pre-industrieel patroon, waarin het in het 

kader van opvoeding en opleiding normaal was dat kinderen uit werken werden 

gestuurd? Of werden de kinderen op de arbeidsmarkt aangeboden vanwege de 

armoede?1024 Verdween vervolgens de kinderarbeid mede door een afnemend 

aanbod ten gevolge van de toenemende welvaart, waardoor arbeidersgezinnen 

andere keuzen konden maken? Of was het toch luiheid die de ouders dreef, zoals 

tijdgenoten als Zaalberg beweerden? In de visie van economisch-historicus De Vries 

was het echter armoede noch luiheid, maar de wens nieuwe consumptiegoederen 

te verkrijgen, die huishoudens (lees: de huisvaders) ertoe aanzette hun kinderen (en 

vrouw) uit werken te sturen. Hoe dan ook, het aanbod kwam uit de 

arbeidershuishoudens, alleen is de vraag waarom én hoe bepalend dit was. 

Het een en ander is niet los te zien van het totale functioneren van het 

arbeidershuishouden. Duidelijk moge zijn dat de burgerij zich daarover zorgen 

maakte. Volgens een aantal hedendaagse wetenschappers, zoals Lavalette, ging het 

in de negentiende eeuw dan ook niet alleen om het terugdringen van de 

kinderarbeid op zich, maar was dat een facet van een bredere herstructurering van 

het arbeidersgezin, met een bijbehorende rolverdeling van ieder lid daarvan: de 

man, de vrouw en de kinderen. Deze herstructurering wordt door Nederlandse 

wetenschappers gezien als een belangrijk onderdeel van een beschavings-, 

disciplinerings- of moraliseringsoffensief, dat voortsproot uit een angst voor de 

armeren (vooral Damsma, Righart) en de arbeiders aan het nieuwe levensritme van 

de geïndustrialiseerde samenleving probeerde aan te passen (met name De Regt). 

De (beweging tegen) kinderarbeid speelt in deze Nederlandse beschouwingen 

nauwelijks een rol. 

In dit hoofdstuk wordt getracht op beide facetten in te gaan. Lastig daarbij 

is dat er weinig tot geen directe bronnen zijn van de kant van de arbeiders zelf. 

Over het leven en handelen van de arbeiders en hun kinderen weten we – behalve 

via ‘koele’ cijfers – alleen via de op- en aanmerkingen van gegoede burgers. Pas aan 

eind van de negentiende eeuw klonken de eerste geluiden vanuit de arbeiders zelf 

op. 

                                                             
1023 LYC, 3 april 1861. 
1024 Armoede is een op het eerste gezicht duidelijk, maar bij nader inzien lastig begrip. Men kan armoede 
‘objectief’ definiëren (de basic needs approach) of via een maatschappelijk of cultuurgebonden 
bestaansminimum. Daarnaast speelt de maatschappelijke ongelijkheid een belangrijke rol bij (het 
ervaren of vaststellen van) armoede. In dit boek ga ik aan deze discussie voorbij en ik zal ook meestal 
proberen de term te vermijden of te specificeren, afgezien van uitspraken door tijdgenoten: die praten 
en schrijven voortdurend over armoede en armen. Ik hanteer armoede doorgaans als synoniem voor 
behoefte, gebrek, nooddruft of ontbering, een gebrek aan materiële middelen, vaak wel bezien in 
relatie tot de middelen waarover met name de middenklassen en elite (soms zelfs de ‘betere’ arbeiders) 
wel beschikken. 
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Gezinsgrootte, 1749-1899 

1749 1808 1849 1889 1899 

3,1 3,3 4,0 4,4 4,5 
 
Tabel 7.1, Grootte van het kerngezin in Leiden, 1749-1899. Bron: Tjalsma, ‘De bevolking’, 45. 

 

 

7.1 ARBEIDERSGEZINNEN 

 

Bij het functioneren van het arbeidershuishouden met betrekking tot kinderen en 

kinderarbeid, komt een aantal zaken aan de orde. In de eerste plaats is er de 

samenstelling en de positie van het huishouden zelf en hoe dit zich in de loop van 

de negentiende eeuw ontwikkelde. Vervolgens is van belang duidelijkheid te geven 

over de economie van het arbeidershuishouden, hun inkomenspositie en 

koopkracht, oftewel: hoe noodzakelijk was het dat kinderen gingen werken. Ten 

slotte wordt geprobeerd kort in te gaan op de omgang met kinderen en hun 

ontwikkeling. 

 

7.1.1 GEZINSVORMING EN LEVENSVERWACHTING IN DE VOLKSWIJKEN 

 

Gezinsvorming 

In het midden van de achttiende eeuw waren de Leidse arbeidershuishoudens 

bijzonder klein, een gevolg van de sociale malaise die veroorzaakt werd door de 

voortdurende achteruitgang van de textielnijverheid.1025 In 1808 was de gemiddelde 

gezinsgrootte echter al groter en deze ontwikkeling zette in de rest van de eeuw 

verder door, van gemiddeld 3,3 mensen in 1808 tot 4,5 in 1899 [zie tabel 7.1].1026 

In eerste instantie zal deze groei vooral veroorzaakt zijn door het afnemen 

van het aantal onvolledige gezinnen. Met name de beroepsgroepen waar deze in 

1749 in groten getale werden aangetroffen en die daarmee veel vrouwelijke 

gezinshoofden telden – het spinnen en de uiteenlopende voorbereidende 

werkzaamheden die daar bij hoorden – kenden honderd jaar later veel minder 

onvolledige gezinnen.1027 Ongetwijfeld had dit te maken met het dalende 

vrouwenoverschot: er waren meer mannen om mee te trouwen. Een 

vrouwenoverschot bleef wel bestaan, maar stabiliseerde zich na 1870 op een lager 

niveau dan voorheen.1028 Leiden week hier, ook relatief, niet sterk af van andere 

steden in (West-) Nederland. Op het platteland lag de verhouding gelijker, of was 

zelfs sprake van een mannenoverschot.1029 Het grootste deel van de Leidse 

bevolking trouwde en gezien het vrouwenoverschot is het niet onverwacht dat dit 

sterker voor mannen dan voor vrouwen gold. 

Over de leeftijd waarop men in het huwelijksbootje stapte, is minder 

bekend. Tjalsma stelt vast dat men tussen 1845 en 1885 steeds vroeger in het 

                                                             
1025 Zie ook 4.2.2. 
1026 Tjalsma, ‘De bevolking’, 45-46. 
1027 Tjalsma, ‘Textielnijverheid en modernisering’, 162-163. 
1028 Tjalsma, ‘De bevolking’, 45. 
1029 Niet onderzocht is de rol die het huishoudelijk personeel hierbij speelt. Het is goed mogelijk dat een 
deel van (inwonende) dienstboden van het platteland afkomstig was. 
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huwelijk trad.1030 Een kleine steekproef in de huwelijksakten van 1850 en 1890 leert 

dat er inderdaad sprake was van een zekere leeftijdsdaling van de leeftijd waarop 

huwelijken werden afgesloten.1031 Dat beeld verandert echter wanneer de 

hertrouwende weduwen en weduwnaars buiten beschouwing worden gelaten. Dan 

blijkt alleen de eerste huwelijksleeftijd van mannen uit de volks- of arbeidersklasse 

te dalen, terwijl die bij andere groepen eerder stijgt [zie tabel 7.2].1032 Uit de 

steekproef blijkt tevens dat mannen en vrouwen uit de volks- en arbeidersklasse op 

iets jongere leeftijd huwden dan middenklassers en gegoede burgers.1033 Dat lijkt in 

Leiden (volgens deze steekproef) overigens wel duidelijk later te zijn dan landelijk, 

namelijk rond de vijfentwintig en niet rond de twintig jaar.1034 

Opvallend is dat de leeftijd waarop het eerste huwelijk gesloten werd, bij 

vrouwen hoger was dan bij mannen, met name in 1890 bij de volksklasse. 

Normaliter gaat men in West-Europa uit van een patroon waarin de man 

gemiddeld twee of drie jaar ouder is. Ook in Nederland was en is dat gebruikelijk, 

al is vastgesteld dat bij groepen arbeiders het verschil eind negentiende eeuw 

kleiner was.1035 De hoge leeftijd bij het eerste huwelijk bij vrouwen wordt zeker 

niet alleen veroorzaakt doordat weduwnaars hertrouwden met oudere, 

ongetrouwde vrouwen. In 1850 was er bij bijna dertig procent van de huwelijken in 

de volksklasse sprake van dat de vrouw ouder was, in 1890 bij ruim veertig.1036 Het 

ging daarbij niet altijd om slechts een jaartje verschil. Zo trouwde de 22-jarige 

opperman Abraham van Westbroek met de 29-jarige Corneliske Woudstra en de 

24-jarige huisschilder Willem Chaudron met de zes jaar oudere Adriana Rijnvis, om 

slechts enkele voorbeelden te geven. Andersom kwam natuurlijk ook voor, maar 

gemiddeld waren de mannen uit de Leidse volksklasse bij hun eerste huwelijk in 

1890 twee jaar jonger dan hun vrouw.1037 Bij de enquête van 1890 bracht juffrouw 

M.A. de Vriese – oprichtster van de Christelijke Werkzaamheid voor 

fabrieksarbeiders en een bijbehorende school voor fabrieksarbeidsters – dit naar 

voren, tot verbazing van de interviewers.1038 Zij suggereerde dat vooral in een 

dergelijk “onberaden huwelijk” de vrouw moest werken: de jonge echtgenoot kon 

                                                             
1030 Tjalsma, ‘De bevolking’, 45-46. 
1031 Voor deze steekproef zijn vanaf een willekeurig gekozen moment voor 1850 en voor 1890 ieder 
vijftig achtereenvolgende huwelijksakten bestudeerd via http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/ 
personen/zoek-op-personen. Verwerkt zijn voor 1850 de huwelijksakten 309-358, voor 1890 21-78, 
waarbij de scheidingsakten buiten beschouwing zijn gelaten.  
1032 Conclusies uit deze steekproef moeten met enig terughoudendheid getrokken worden, aangezien 
het om slechts kleine aantallen gaat. Wat betreft de eerder gehuwden, betrof het in 1850 6 weduwen 
en 12 weduwnaars, in 1890 6 weduwnaars en 1 weduwe. De resultaten van deze steekproef wijken op 
punten enigszins af van het onderzoek van Van Poppel, Trouwen in Nederland, 149-192. 
1033 Tjalsma veronderstelde dat al, ‘De bevolking’, 45-46. 
1034 Cf. Van Poppel, Trouwen in Nederland, 47-63. Het lijkt er wel op dat echte fabrieksarbeiders iets 
jonger huwden. De absolute aantallen worden echter te klein om verantwoord te kunnen verwerken. 
1035 Van Poppel, Trouwen in Nederland, 191. 
1036 Om precies te zijn 28,6 en 41,9 procent. In de steekproef bleken de vrouwen in huwelijken uit de 
middenklasse en beter zelfs voor zestig procent ouder te zijn, in 1890 was dat nog maar een 
zeldzaamheid. Het gaat daarbij echter om zulke kleine aantallen, dat het niet verantwoord is er 
conclusies aan te verbinden. 
1037 Nergens elders vastgesteld door Van Poppel. 
1038 Enquête 1890, 27. 
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blijkbaar onvoldoende de kostwinner zijn. Uit deze steekproef blijkt in ieder geval 

dat het indertijd binnen de arbeidersklasse inderdaad net zo normaal was dat de 

vrouw een paar jaar ouder was dan de man als andersom en dat dit in 1890 vaker 

voorkwam dan veertig jaar eerder. 

Wat betreft de spreiding van leeftijd waarop men huwde, blijkt dat dit zich 

bij mannen uit de minder draagkrachtige lagen van de Leidse bevolking zich anders 

heeft ontwikkeld dan bij vrouwen [zie tabel 7.3]. Mannen trouwden in 1890 alleen 

jonger dan veertig jaar eerder, bij vrouwen deden de jongsten dat eerder, maar de 

ouderen later. Uiteindelijk huwde zo’n zestig procent van de mannen en ruim de 

helft van de vrouwen uit de volksklasse vóór hun vijfentwintigste voor de eerste 

keer, maar een vijfde van de vrouwen deed dat pas na het dertigste jaar, veel meer 

dan bij de mannen. Mannen uit deze sociale laag, die na hun dertigste trouwden, 

waren vaker weduwnaars. 

Volgens niet geheel onbevooroordeelde tijdgenoten waren de 

arbeidersmeisjes vaak al zwanger wanneer ze trouwden. “Het huwelijk is meestal 

door de zedewet geboden, niet door den band der liefde geknoopt,” schreef 

Coronel in 1864.1039 Op het eerste gezicht lijkt dat bevestigd te worden door het 

                                                             
1039 Coronel, De Leidsche wolfabrieken, 15. 

Gemiddelde huwelijksleeftijd, 1850-1890 

 Mannen Vrouwen 

1850 1890 1850 1890 

Alle huwelijkspartners 30,2 29,8 28,6 27,3 

Eerste huwelijk, alle sociale groepen 25,9 26,5 27,1 27,3 

Eerste huwelijk, volks- of arbeidersklasse 25,2 24,5 25,6 26,5 

 
Tabel 7.2. Gemiddelde huwelijksleeftijden in 1850 en 1890, uitgesplitst naar mannen en 
vrouwen, sociale laag en alle c.q. eerste huwelijken. Bron: steekproef burgerlijke stand 
Leiden, voor ieder jaar steeds vijftig huwelijksakten. Zie ook noten bij tekst. 

 
Eerste huwelijk naar leeftijd in de volksklasse 

 Mannen Vrouwen 

1850 1890 1850 1890 

jonger dan 20 jaar 3,4% 7,1% 0,0% 13,3% 

20 tot 25 jaar 34,5% 53,6% 50,0% 40,0% 

25 tot 30 jaar 55,2% 32,1% 34,4% 26,7% 

30 jaar en ouder 6,9% 7,1% 15,6% 20,0% 

N= 29 28 32 30 

Tabel 7.3. Leeftijd waarop het eerste huwelijk werd aangegaan in de volksklasse, 1850-

1890, voor mannen en vrouwen, naar leeftijdsgroepen. Bron: steekproef burgerlijke stand 
Leiden, voor ieder jaar steeds vijftig huwelijksakten. Zie ook noten bij tekst. 
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grote aantal buitenechtelijke geboorten in Leiden. Een nadere beschouwing van de 

cijfers leert echter dat deze moeders in meerderheid buiten Leiden woonden.1040 

Uiteindelijk komt het ‘Leidse’ percentage uit tot maar iets boven het landelijk 

gemiddelde, wat ook in de statistieken na 1900 zichtbaar werd.1041 In steden lag het 

aantal buitenechtelijke geboorten sowieso hoger. Van de buiten het huwelijk 

geboren kinderen werd ongeveer de helft gewettigd of geëcht. 

Was men getrouwd, dan leefde men voornamelijk in een kerngezin. Al in 

de achttiende eeuw gold dat voor ruim 85 procent van de huishoudens die de kost 

verdienden in de textiel, in 1849 was dat toegenomen tot ruim 88 procent.1042 

Inwonen door familieleden of van een jong getrouwd stel bij de ouders, kwam niet 

veel voor. Van een extended family was geen sprake. Sparnaaij beschreef wel dat bij 

de armste huishoudens de jonggehuwden nog wel even bij hun ouders bleven 

wonen totdat ze genoeg geld hadden om huisraad te kopen en een woning te 

huren, zodat ze “hun eigen meester” werden.1043 Van structurele veranderingen in 

de gezinsvorm was – afgezien van het verminderen van het aantal onvolledige 

gezinnen – geen sprake. Tjalsma wijst erop dat al ten minste vanaf het eind van de 

zestiende eeuw het kerngezin dominant was.1044 

 

Kindertal en levensverwachting 

De stijging van de gemiddelde gezinsomvang in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw, is vooral te verklaren uit het feit dat de gezinnen meer kinderen 

gingen tellen. In het vorige hoofdstuk is al opgemerkt dat kinderen in 1899 een 

groter deel van de bevolking vormden dan vijftig jaar eerder.1045 Dat kwam niet 

doordat mensen meer kinderen kregen, integendeel. Waren de geboortecijfers in 

Leiden tot ca. 1880 hoger dan landelijk, daarna begonnen deze te dalen om vanaf 

1895 lager dan gemiddeld te worden. Deze daling van de geboortecijfers 

weerspiegelt de afname van de huwelijksvruchtbaarheid.1046 Deze ontwikkelingen 

zetten zich in het begin van de twintigste eeuw door.1047 Dat het aantal kinderen 

desalniettemin toenam, heeft dan ook vooral te maken met de afname van de 

sterfte. 

                                                             
1040 De kinderen werden geboren in het academisch ziekenhuis, dat blijkbaar een grote 
aantrekkingskracht had voor alleenstaande aanstaande moeders in de regio. Hoe dit precies in elkaar 
stak, is niet bekend, zie Tjalsma, ‘De bevolking’, 44. 
1041 F. van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, in: Van Maanen, Blom (eds.), Leiden, dl 4., Leiden vanaf 
1896, 43-57, grafiek 5, buitenechtelijke geboorten per 1000, Leiden en Nederland, 1870-2000, 48. 
1042 Tjalsma, ‘Textielnijverheid en modernisering’, 162. 
1043 Sparnaaij, ‘Uit de fabriekswereld’,47. 
1044 Tjalsma, ‘Textielnijverheid en modernisering’, 165. 
1045 Zie 6.2.2.1. 
1046 Tjalsma, ‘De bevolking’, 45. 
1047 Van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, grafiek 3, aantallen geboorten en sterftegevallen per 1000 
van de bevolking, Leiden en Nederland, 1870-2002, 45. 
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De Leidse sterftecijfers waren tot ca. 1890 hoger dan landelijk, al werd het 

verschil vanaf de jaren zeventig kleiner.1048 De gemiddelde levensverwachting  in 

Nederland lag in het midden van de negentiende eeuw op hedendaags Derde 

Wereldniveau, in Leiden dook dat er ver onder [zie tabel 7.4]. Voor Leidse mannen 

was de levensverwachting in 1869/1870 iets meer dan dertig jaar, voor vrouwen 

bijna vier-en-dertig.1049  

Met de gezondheid was het uitermate slecht gesteld, dat mag duidelijk zijn. 

Epidemieën en besmettelijke ziekten teisterden regelmatig de stad. De cholera-

epidemieën – in 1832, 1846-1849, 1853-1855, 1859 en 1866 – waren het ergst en 

eisten honderden slachtoffers, in 1866 zelfs 879. Deze epidemieën hielden vooral 

huis in de arbeidersbuurten, net zoals andere ziekten – TBC, tyfus, difterie, 

roodvonk, waterpokken, mazelen. Tjalsma heeft het naar aanleiding van een 

onderzoek uit 1869 naar de verspreiding van cholera en tyfus in Leiden over “de 

sociale ongelijkheid van de dood.”1050 Veel (arbeiders)kinderen werden het 

slachtoffer van uiteenlopende infectieziekten. Daarnaast leden zij aan allerlei 

voedingsstoornissen.1051 Ook de zuigelingensterfte en het aantal doodgeborenen 

was hoog. De eerste steeg van ca. twintig procent rond 1820 tot meer dan 

vijfentwintig procent in de tweede helft van de jaren zeventig, ook weer 

vergelijkbaar met de ergste kindersterfte in de huidige Derde Wereld.1052 Pas vanaf 

1887 kwam het onder de twintig procent.1053 Daarna verminderde de 

zuigelingensterfte snel tot minder dan tien procent rond 1910.1054 Voor het aantal 

dood aangegeven kinderen – vier à zes procent – geldt eveneens dat dit na 1890 

daalde.1055 Het een en ander betekent dat Leidse moeders in de jaren zeventig van 

de negentiende eeuw bijna een op de drie kinderen al voor het eerste jaar 

verloren, dat dit rond 1900 nog ‘maar’ een op de vier was en rond 1910 een op 

tien. Dit zijn algemene cijfers voor de totale bevolking en men mag, gezien de 

ongelijkheid van de dood, veronderstellen dat het bij arbeiders en andere armen  

                                                             
1048 Tjalsma, ‘De bevolking’, 47-48 en grafiek 4 (Sterftecijfers Leiden en Nederland 1806-1895) op 46. 
1049 Van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, 50. 
1050 Tjalsma, ‘De bevolking’, 50. Zie ook H. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter. Onderzoek naar het 
functioneren van de Stadsgenees- en –heelkundigen ten tijde van en in verband met de cholera-
epidemieën in Leiden in de negentiende eeuw. 1832-1866 (Proefschrift Leiden, 2005). 
1051 Tjalsma, ‘De bevolking’, 49. 
1052 In Angola is het 26 procent (voor kinderen tot vijf jaar); gemiddeld in de Derde Wereld is het thans 
8,9 procent. 
1053 Tjalsma, ‘De bevolking’, 48 en vooral grafiek 5, Zuigelingensterftecijfers Leiden 1819-1895 op 46. 
1054 Van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, 51, incl. Grafiek 8. 
1055 Tjalsma, ‘De bevolking’, 48. 

Levensverwachting in Leiden en Nederland 

 Leiden Nederland 

 1869-1870 1899-1900 1869-1870 1899-1900 

Mannen 30,23 51,53 37,28 47,06 

Vrouwen 33,91 54,79 39,49 50,06 
Tabel 7.4, Levensverwachting mannen en vrouwen in Leiden en Nederland, 1869/1870-
1899/1900, in jaren . Bron: Van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, 50. 
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nog erger was. Daarnaast verloor men ook op latere leeftijd nog menig kind door 

een van de ziekten die de volkswijken teisterden. 

Dat – gezien de kindersterfte – de gezondheidstoestand in het derde 

kwart van de negentiende eeuw verslechterde, heeft wellicht te maken met de 

achteruitgang van de algemene woonomstandigheden. De toch dichtbevolkte stad 

werd na 1850 steeds voller, enerzijds door de groei van de bevolking, anderzijds 

door de uitbreiding van het fabriekswezen (met zijn ongezonde uitstoot in de lucht 

en het oppervlaktewater) en de universiteit. Weliswaar vestigden welgestelden en 

beter betaalde arbeiders zich vanaf ca. 1880 vaak net buiten de singels, binnen de 

singels werd de situatie alleen maar benauwder. Met de annexatie van 1896 kreeg 

de stad weliswaar de beschikking over veel onbebouwde (agrarische) ruimte, de 

arbeiderswoningbouw kwam daar pas na 1900 en vooral na 1917 goed op gang. 

Daarvan profiteerden overigens vooral de beter betaalde arbeiders, ambachtslieden 

en beambten.1056 

Al is het vanuit een modern oogpunt nog maar betrekkelijk, aan het eind 

van de negentiende eeuw daalden de sterftecijfers, uiteindelijk zelfs tot onder 

landelijk niveau. De levensverwachting steeg aanzienlijk, naar 51,5 jaar voor mannen 

en bijna 55 voor vrouwen rond 1900, beter dan gemiddeld in Nederland [zie tabel 

7.4].1057 In deze ontwikkeling zijn de effecten zichtbaar van diverse hygiënische 

                                                             
1056 Smit, Strijd om kwaliteit, 26-32, 43-45, 65-66; Smit, Van tuinen tot stadswijk, 25-38; Smit, Ons Eiland, 
29-31, 59-61. 
1057 Van Poppel, ‘De bevolkingsbewegingen’, 50. 

Op een kaart werden in 1870 alle sterfgevallen door cholera en tyfus in de jaren 

1853-1869 in beeld gebracht, waarmee ‘de sociale ongelijkheid van de dood’ 

zichtbaar werd (ELO) 
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maatregelen zoals het dempen van grachten (dat waren open riolen),1058 de aanleg 

van een waterleidingstelsel (vanaf 1878) en het verbeteren van de medische zorg 

(onder meer de bouw van een nieuw stads- en academisch ziekenhuis, geopend in 

1873).1059 De Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid in Leiden speelde 

hierin vanaf 1867 – na de laatste grote cholera-epidemie – een belangrijke rol. Ook 

de eerste aanzetten tot sociale woningbouw en woningverbetering zullen al enig 

effect gesorteerd hebben, al richtten deze zich weer vooral op de beter betaalde 

arbeiders en ambachtslieden.1060 Door een stijging van het reële inkomen is 

waarschijnlijk ook de voeding verbeterd (zie hieronder). Dat alles wil niet zeggen 

dat de gezondheidstoestand van de Leidse arbeiders(kinderen) in het begin van de 

twintigste eeuw rooskleurig was. Een medisch onderzoek op een aantal scholen 

voor minvermogenden in 1905 meldde dat driekwart van de kinderen een afwijking 

of ziekte had en zo’n 45 procent zelfs meer dan een.1061 

Hoe dan ook, het kindertal steeg vanaf ongeveer 1890. De genoemde 

gemiddelde grootten van het huisgezin, gelden voor alle Leidse huishoudens. De 

huisgezinnen van de arbeiders waren waarschijnlijk omvangrijker. Anno 1849 

varieerde de gemiddeld gezinsgrootte in huisgezinnen van textielarbeiders tussen 

de 4 en 5 personen, met een gemiddelde voor de nijverheid van 4,5, hoger dus dan 

stedelijk gemiddeld.1062 Het ligt voor de hand dat de sterftedaling ook relatief meer 

effect heeft gehad op de arbeidershuishoudens. Aan het eind van de eeuw telden 

deze daarom waarschijnlijk meer kinderen. De gemiddelde huishoudgrootte zegt 

weinig over het aantal kinderen dat men kreeg of waar men gedurende hun jeugd 

verantwoordelijk voor was. De meeste mensen en zeker de arbeiders kregen wel 

meer dan twee à drie kinderen. Meer dan vijf (levende) kinderen tegelijk in het 

huishouden lijkt rond 1900 zeer gebruikelijk. Bij een Oral History-project waarin 

mensen uit de arbeidersklasse werden geïnterviewd, die tussen 1893 en 1921 

geboren waren, bleken deze merendeels afkomstig uit gezinnen met tussen de zes 

en twaalf kinderen.1063 Of er binnen de arbeidersklasse op dit gebied al verschillen 

bestonden tussen beter geschoolde en betaalde arbeiders en ongeschoolde, armere 

arbeiders, is niet bekend, maar dit was na de Eerste Wereldoorlog zeker wel het 

                                                             
1058 Verwijdering van feces e.d. via riolering vond nog niet plaats: de meeste uitwerpselen kwam of in 
gigantische verzamelbeerputten terecht (namelijk eerder overkluisde grachten) of rechtstreeks in de 
grachten. Het experiment met het Liernurstelsel van 1871 beperkte zich tot een zeer klein deel van de 
stad. Zie Smit, Leiden met een luchtje, 100-104. 
1059 Vaccinatie kende men in Leiden vanaf 1808, maar ondervond veel weerstand, vooral onder de niet-
bedeelde armen en de “mindere burgerstand” – de bedeelde armen werden er toe gedwongen door de 
armenbesturen, Tjalsma, ‘De bevolking’, 48-49. Voor schoolgaande kinderen was het (landelijk) verplicht 
sinds 1872, maar uit de verslagen van de Vereeniging voor geregeld schoolbezoek blijkt dat in eerste 
instantie een niet onaanzienlijke groep ouders hun kinderen juist daarom niet naar school stuurde, 
Verslag LVGS 1870, 7-8.  
1060 Diaconiewoningen (1862), NV Leidsche Bouwvereeniging (1872), Werkmanswoningen (1891, in 
eerste instantie vooral krotopruiming), zie Smit, Strijd om kwaliteit, 22-30. 
1061 Aangehaald in Moes, Van bedelstaf tot marktwapen, 74. 
1062 In de ‘handel en verkeer’ waren de huishoudens nog groter, namelijk 5,5. Tjalsma, ‘Textielnijverheid 
en modernisering’, 164. 
1063 M. du Bois-Reymond, A. Jonker, ‘Relaties in het gezin tussen ouders en kinderen, 1900-1930. Een 
‘oral-histoy’-onderzoek in Leiden’, Commenius, wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van 
opvoeding en onderwijs, opvoeding en hulpverlening (1988), 175-207, 179. 
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geval.1064 De bovenste laag van de arbeidersklasse kreeg toen in ieder geval minder 

kinderen dan de onderste. 

 

Volkswijken en buurtsamenhang 

Het is zinnig nog even stil te staan bij de woonomstandigheden van de Leidse 

arbeiders, te meer daar deze gevolgen hadden voor het functioneren van de 

huisgezinnen. 

De overgrote meerderheid van de arbeiders woonde in de noordelijke en 

oostelijke wijken van de stad. Daar ontwikkelden zich ook de fabrieken. In het 

zuidwestelijk deel waren vooral welgestelden als kooplieden, notarissen, 

hoogleraren en rijke renteniers te vinden. Weliswaar was er sprake van een 

toenemende ruimtelijke scheiding naar welstand vanaf de tweede helft van de 

achttiende eeuw, de segregatie tussen elite, middenklassen, arbeiders en andere 

armen was rond 1870-1880 zeker niet compleet.1065 Dat wil zeggen, aan de 

belangrijkste grachten die de volkswijken doorsneden, woonden nog de nodige 

welgestelden, vooral fabrikanten die veelal naast hun fabriek woonden. De kleine 

middenklasse en de arbeidersklasse woonden door elkaar, vaak achter de duurdere 

hoofdstraten en –grachten. Binnen deze wijken waren er dan weer straten en 

stegen of complete buurtjes die ‘beter’ of ‘minder’ werden geacht. In principe 

werden de huizen eenvoudiger naarmate ze meer aan de rand van de stad lagen, 

aan de oude stadswallen, zoals dat in de zeventiende eeuw ook gepland was. Grote, 

armoedige volkswijken waren echter eveneens te vinden in het hart van de stad, 

vooral achter de Haarlemmerstraat, aan het eind van de negentiende eeuw met de 

Breestraat de belangrijkste winkelstraat. Hemelsbreed was de afstand tussen arm 

en rijk zeer klein.  

Vanaf ongeveer 1880 vertrokken meer rijkere bewoners van de 

noordelijke en oostelijke wijken naar de voorname straten in het centrum en 

zuidwesten, of ze gingen buiten de singels wonen (soms ook in verder gelegen 

landhuizen), dan wel in nieuwe stadsvilla’s aan de west- en zuidrand. Tegelijkertijd 

verschenen er in enige buurten of net buiten de singels woningen voor beter 

betaalde arbeiders, ambachtslieden, beambten en kleine middenklassers. Met de 

verbetering van de huisvesting werd zo ook de ruimtelijke scheiding tussen 

verschillende sociaaleconomische groepen groter. Die ontwikkeling zou na de 

Eerste Wereldoorlog sterk doorzetten. 

De woningen in de verschillende volksbuurten waren overwegend van 

zeer slechte kwaliteit. Verschillende onderzoeken uit de negentiende eeuw, 

uitgevoerd naar aanleiding van de cholera-epidemieën van 1855 en 1866, maken dat 

wel duidelijk.1066 Volgens de enquêtecommissie van 1890 waren de eisen die in deze 

onderzoeken aan woningen werden gesteld, zelfs nog matig geweest.1067 Verrassend 

                                                             
1064 Zie H.A. Diederiks, R.C. van Eyck, ‘Twee Leidse volksbuurten in de dertiger jaren. Een vergelijkend 
onderzoek met behulp van ‘oral history’,’ Holland 11 (1979), 274-296; A. van Steen, Sj. van der Velden, 
’n Goeie ouwe tijd?! Leiden in de jaren dertig (Leiden 1984). 
1065 Over de segregatie tot 1849, zie Pot, Arm Leiden, 127. 
1066 Zie K. van der Wiel, Leidse wevershuisjes. Het wisselend lot van de 17e-eeuwse Leidse 
arbeiderswoningen (Leiden 2001), 127-132. 
1067 Smit, Strijd om kwaliteit, 24. 
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is dat Coronel de arbeiderswoningen in 1864 nog “niet zoo ongunstig” als in 

andere steden had beoordeeld. Hij noemde hierbij echter vooral de ruimere en 

meestal wat degelijker gebouwde wevershuisjes, ooit niet alleen de woon- maar 

ook de werkplek van de thuiswerkende handwevers, waardoor deze beschikten 

over een vrij ruime voorkamer.1068 Zeker de helft van de Leidse arbeiderswoningen 

bestond uit veel kleinere woningen van veel slechtere kwaliteit. De slechtste 

woningen waren te vinden in de talloze ‘poorten’, met kleine exploitatiewoningen 

volgepropte binnenterreinen. 

Leiden kende geen kelderwoningen of grote woonkazernes. De 

arbeiderswoningen waren meestal kleine ‘eengezinshuizen’, met een woonlaag op 

de begane grond en een zolder. Het waren – afgezien van de zolder – een- en 

tweekamerwoningen (de wevershuisjes hoorden bij de laatste categorie). In de 

kamer op de begane grond werd vaak alles gedaan: er stond een tafel om aan te 

eten, er was een bedstee ingebouwd voor de ouders en vaak werd er ook nog 

gekookt. In de iets grotere – en duurdere – woningen kon in het achtervertrek 

worden gekookt, of in een apart ‘snuivertje’, een stookhok op het plaatsje achter 

de woning.1069 De kinderen sliepen doorgaans op de onbeschoten zolder onder de 

dakpannen, de jongens en meisjes gescheiden door een gordijn of doek. 

Behalve dat de arbeiderswoningen van slechte tot zeer slechte kwaliteit 

waren, waren ze vooral erg klein. Met name in de eenkamerwoningen was 

nauwelijks ruimte voor andere dingen dan om de tafel te zitten of in bed te 

kruipen. Noodgedwongen speelden veel activiteiten zich dan ook af op straat (of 

‘op de gracht’). Voor het doen van de was week men uit naar buiten, de kinderen 

moesten buiten spelen, enzovoorts. Ook de bedomptheid van de huisjes dreef de 

bewoners de deur uit. Het is niet voor niets dat moeder Best haar kous op de 

dorpel van de buitendeur zat te breien. Het leven in de volkswijken werd daardoor 

sterk gekenmerkt door het straatleven, van mannen, vrouwen en kinderen die 

                                                             
1068 Coronel, De Leidsche wolfabrieken, 13. 
1069 M. van Es, ‘Etenstijd! Voedselconsumptie onder Leidse arbeiders rond 1890’, Jaarboek der sociale en 
economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2007/2008, 127-157, 136. 

Buurtleven: wasdag 

op de Waardgracht 

rond 1900 
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buiten niet alleen (huishoudelijke) klusjes deden, maar er zich ook ontspanden, 

pratend met een werkje, een kop koffie of alcohol drinkend, plezier en ruzie 

makend. De buurtsamenhang die daardoor bestond, was in het niet zo verre 

verleden ook versterkt door formele buurtorganisaties, de gebuurten, die ingrepen 

bij ruzies en een rol speelden bij evenementen als geboorten, huwelijken en 

begrafenissen.1070 Hun betekenis werd door veranderingen in de wet- en 

regelgeving wel minder; de Gemeentewet van 1851 was de nekslag. Gesuggereerd 

is dat hun rol in de achttiende eeuw werd teruggedrongen omdat de overheid 

vreesde dat de buurten een voedingsbodem zouden kunnen zijn voor 

opstandigheid.1071 

Deze buurten waren zeer kleinschalig. Bij de buurtsamenhang moet men 

eerder denken aan (een deel van) een straat, steeg, gracht of poort, dan aan 

meerdere straten. Een bloeiend buurtleven, dat zich vooral kenmerkte door 

straatleven, was in ieder geval een belangrijk kenmerk van de Leidse volkswijken. 

Voor de beter betaalde arbeiders die later in staat waren deze volkswijken te 

verlaten, werd dit straatleven echter iets dat vermeden en bestreden moest 

worden: het stond symbool voor armoede en ellende.1072 

De kerngezinnen van de arbeiders vormden dus geen geïsoleerde 

eenheden. Voor een niet onbelangrijk deel functioneerden zij in samenhang met die 

van hun buren en buurtgenoten. Daaronder bevonden zich vaak ook familieleden, 

en als deze niet direct in dezelfde straat of steeg te vinden waren, dan woonden er 

een straatje verderop wel familie.1073 Ook kleine zelfstandige ambachtslieden, 

handelaartjes en buurtwinkeliers maakten deel uit (of konden deel uitmaken) van 

deze informele samenhang. 

7.1.2 DE GEZINSECONOMIE 

 

De gegevens over de gezondheidstoestand schilderen op zich al een treurig beeld 

van de toestand van de Leidse arbeidersklasse in de negentiende eeuw. De 

volgende vraag is hoe de arbeiders (en andere armen) aan hun inkomen kwamen en 

wat zij daarmee konden doen. In hoeverre was daarbij kinderarbeid (en 

vrouwenarbeid) een keuze, of was het noodzaak? Van belang is eveneens of en in 

hoeverre dit in deze periode veranderde. Dit zijn lastige vragen, niet alleen omdat 

over het feitelijk uitgavenpatroon van de laagste bevolkingsklassen niet erg veel 

bekend is, maar ook omdat er binnen de arbeidersklasse de nodige verschillen 

                                                             
1070 Zie K. Walle, Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden (14e-
19e eeuw) (Leiden 2005). 
1071 D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Processtukken en moralisten over 
aspecten van het laat 17de-  en 18de-eeuwse gezinsleven (Utrecht 1985), 64. Voor de feitelijke 
ontwikkeling in de 19e eeuw, zie Walle, Buurthouden, 179-205.  
1072 Zie C. Smit, ‘Alsjeblieft geen krotbewoners’. 
1073 Een systematisch onderzoek daarnaar ontbreekt overigens voor de negentiende eeuw. Uit 
onderzoeken naar buurtleven in de eerste helft van de twintigste eeuw blijkt echter dat in alle 
arbeiderswijken, maar vooral in de oude volkswijken, veel bewoners minstens een en soms meer 
familieleden in hetzelfde straatje of een direct daarbij gelegen straatje hadden wonen, zie Diederiks, 
Van Eijck, ‘Twee Leidse volksbuurten’, Van Steen, Van der Velden, Goeie oude tijd? 
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waren en de arbeiders bovendien met de nodige schommelingen werden 

geconfronteerd. 

 

7.1.2.1 Het arbeidersbudget 

 

Consumptiepatroon 

Een indruk van uitgaven en inkomsten van arbeidershuishoudens en daarmee hun 

consumptiepatroon, komt naar voren in arbeidersbudgets. In tegenstelling tot 

andere plekken in Nederland, beschikken wij voor Leiden niet over zo’n budget. 

Voor zo ver negentiende-eeuwse huishoudboekjes bekend zijn, komen die voor 

steden in het westen van Nederland gemiddeld uit op ongeveer iets meer dan f 

9,50 aan uitgaven per week.1074 Daarbij is lang niet altijd rekening gehouden met de 

aanschaf van kleding, en zeker niet met huisraad en andere meer duurzame zaken, 

laat staan met uitgaven voor bijzondere gelegenheden (geboorte, huwelijk, 

verjaardagen, begrafenis) of ontspanning.  

Van Riel heeft op basis van dergelijke budgets een reconstructie gemaakt 

voor West-Nederland. Hij onderscheidt drie perioden, waarin het 

bestedingspatroon duidelijk varieerde.1075 In 1853-1862 werd meer dan zestig 

procent van het budget besteed aan voeding, de rest aan kleding, 

brandstof/licht/zeep en huur. In 1911-1912 was vooral het aandeel van de 

levensmiddelen sterk gedaald (met name de uitgaven voor brood en aardappelen), 

en was er ruimte voor verzekeringen, contributies en andere dan min of meer 

noodzakelijke uitgaven [zie tabel 7.5]. Of het huishoudinkomen zo besteed werd, is 

                                                             
1074 Voorbeelden hiervan bij Pot, Arm Leiden, 76 [1855, Amsterdam, f 9,80], bij J. Giele, Arbeidersleven in 
Nederland. 1850 – 1914 (Nijmegen 1979) ,46 [1861, Amsterdam, f 10,385], 64 [1886, Amsterdam, f 10], 
108 [1870, Tilburg, f 7,98] ,124 [1875, Delft, f 9,22], 156 [1885, Rotterdam, f 14,66], 164 [1870, Arnhem, 
f 9,045], 219 [1885, Noord-Holland, f 9,33], 226 [1855, Noord-Brabant, f 7,47] , 231 [1885, landarbeider, 
f 4,64], 234 [1869, Drente, f 10,28], 240 [1887, Appelscha, f 7,195], 254 [1889, Friesland, f 10,545]. 
1075 A. van Riel, Constructing the nineteenth-century cost of living deflator (1800-1912). Working 
document project on the reconstruction of the national accounts of the Netherlands, 
http://www.iisg.nl/hpw/brannex.php. 

Uitgavepatroon in West-Nederland, 1853-1912 

 1853-1862 1886-1897 1911-1912 

Levensmiddelen 60,8 50,9 48,4 

Kleding 15,4 11,6 11,9 

Brandstof, licht, zeep 12,4 9 7,7 

Huur 11,4 17,4 14,9 

Tabak, bier, jenever - 2,3 1,6 

Verzekeringen, contributies, belasting - 5,5 8 

Overige uitgaven - 8,8 15,2 

Totaal 100 100 100 
Tabel 7.5, Uitgavepatroon arbeidershuishoudens in West-Nederland, 1853-1912. Gebaseerd op A. 
van Riel, Constructing the nineteenth-century cost of living deflator. 
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vanzelfsprekend afhankelijk van het werkelijke beschikbare inkomen, de 

samenstelling van het gezin en van de keuzen binnen een huishouden.1076 Een 

reconstructie van een mogelijk budget rond 1890 op basis van Leidse prijzen kwam 

uit op f 9,60, inclusief kleine uitgaven aan drank, tabak, zieken- en begrafenisfonds, 

schoolgeld en ‘diversen.’1077 Van dit budget werd ongeveer f. 6,50 besteed aan 

voedsel, huishuur en brandstof. Dit is iets minder dan in het corresponderende 

budget van Van Riel. 

Bij voedsel moet vooral gedacht worden aan aardappelen en brood. 

Aardappelen hadden vanaf het begin van de achttiende eeuw brood vervangen als 

belangrijk basisvoedsel voor de minder bedeelden.1078 De voornaamste reden 

daarvan was dat deze knol goedkoper was dan brood. De hoofdmaaltijd van 

arbeiders bestond aan het eind van de negentiende eeuw uit gekookte aardappelen, 

een beetje smakelijk gemaakt met wat azijn, peper, zout of een dun mosterdsausje, 

ook wel ‘stip’ genoemd. De uiteenlopende bronnen die hierover zijn – het 

onderzoek van Coronel, de verklaringen uit de enquête van 1890, persoonlijke 

herinneringen – maken duidelijk dat daarbij weinig méér gegeten werd.1079 

Groenten kwamen in zeer bescheiden hoeveelheid op tafel, als dat überhaupt al 

gebeurde. De consumptie van vlees was minimaal, zeker naar wat naar toenmalige 

begrippen wenselijk was, en eigenlijk alleen haalbaar met een wat beter inkomen. Af 

en toe werd er wat spek gegeten, of vlees dat men via een clandestiene slachter 

had kunnen bemachtigen, dan wel ‘triep’ ofwel afvalvlees. In de laatste twee gevallen 

was de kwaliteit bijzonder dubieus.1080 Af en toe stond er een scharretje of ander 

gedroogd of gebakken visje op het menu, maar vaak waren dat graten waar nog wat 

visvlees aan zat. Het eten van groenten en vlees bij de aardappelen, of soep van 

varkensbeenderen, was iets dat anno 1890 slechts bij de beter betaalde arbeiders 

gebeurde, en dan vaak alleen op zondag. Deze warme maaltijd werd doorgaans 

tussen de middag gegeten, voor arbeid(st)ers in de pauze van een à anderhalf uur 

die men daarvoor kreeg. 

Daarnaast at men behoorlijk wat brood. Vóór de jaren zestig ging het 

daarbij vooral om roggebrood, nadat de stedelijke accijns op het malen was 

afgeschaft in toenemende mate om tarwebrood. Hiervoor is al aangestipt dat de 

kwaliteit van het brood voor de arbeiders vóór 1866 bijzonder te wensen over liet, 

reden genoeg om over te schakelen op fabrieksbrood. Witbrood was echter 

                                                             
1076 De afwezigheid van tabak en alcohol in de eerste periode en de geringe besteding daaraan in de 
laatste twee, wijst er bijvoorbeeld op dat de budgetten afkomstig zijn uit huishoudens die wat dat 
betreft andere keuzen maakten dan andere.  
1077 H. Nagtegaal, C. Smit, Sj. van der Velden, M. Versteegh, Leiden verleden tijd. Leven, wonen en werken 
van gewone mensen (Delft 1980), 90. De gegevens waarop dit gebaseerd is, zijn verzameld in het 
werkcollege economische geschiedenis, Universiteit Leiden 1976-1977, onder begeleiding van H. de 
Vries. 
1078 Pot, Arm Leiden, 90-96. 
1079 Voor een algemene beschrijving over eten en eetgewoonten van de Leidse arbeiders, waarin het een 
en ander op een rijtje wordt gezet, zie Van Es, ‘Etenstijd!’. Op het artikel valt wel iets af te dingen, 
aangezien gegevens over een langere periode bij elkaar worden gevoegd om één beeld te scheppen, 
maar geeft al met al toch een goed beeld van het eetpatroon aan het eind van de negentiende eeuw. 
1080 Over vleesconsumptie (inclusief de ‘triepbakken’), vleeskeuring etc., met name in Leiden in de 
negentiende eeuw, Smit, ‘Openbaar Slachthuis Leiden’, 13-24. 
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‘professorenbrood.’1081 Brood werd bij het ontbijt gegeten, tussendoor op het werk 

en ’s avonds. Erg belegd waren deze boterhammen waarschijnlijk niet, hoogstens 

met wat boter, soms met wat Leidse kaas (komijnekaas). Behalve brood at men pap 

van gierst, boekweit of andere grutten, klaargemaakt met wat gekookte 

(karne)melk. Met wat stroop werd dat smakelijker gemaakt. 

Melk dronk men waarschijnlijk niet veel: de kwaliteit was niet altijd even 

betrouwbaar. Behalve voor de pap werd het (gekookt) gebruikt in de koffie en 

thee. Dat waren in de negentiende eeuw de meest geconsumeerde dranken door 

de arbeiders en armeren in de stad, vooral koffie. Voor De Vries is de verspreiding 

van koffie en thee een van de voorbeelden van het veranderend 

consumptiepatroon dat bijdroeg aan de Industrious Revolution, een uitdrukking van 

de toename in de keuzen die men had en waarvoor men méér wilde werken.1082 In 

werkelijkheid werd dit door noodzaak ingegeven. Water was in de steden voordat 

de waterleiding doordrong in de arbeiderswijken, ongeschikt voor consumptie, 

tenzij men het kookte. Daarom dronk iedereen vroeger in beginsel bier. Dat kostte 

geld, terwijl de kwaliteit van het bier in de achttiende eeuw achteruitging.1083 Met 

koffie en thee kregen de minder bedeelden de mogelijkheid goedkoop en veilig 

water te drinken, dat nog ergens naar smaakte ook. Koffie en thee werden ook 

nooit in grote hoeveelheden gekocht en de koffie was vaak slap, zeker naar 

moderne begrippen. De beide producten hadden bovendien een groot voordeel: 

het zijn opwekkende middelen en die kon men gezien het menu goed gebruiken, 

zeker als men werk had. Ook sommige fabrikanten waren zich daarvan bewust, een 

enkeling schonk zelfs koffie in de pauze, waarschijnlijk Krantz. Soms namen 

arbeiders ook een keteltje koffie mee.1084 Koffie was, schreef Coronel, “zoo als 

overal […] de troost van den arbeider.”1085 

Alleen al aan uitgaven voor eten en drinken was een Leids 

arbeidershuishouden met drie kinderen rond 1890 ongeveer vijf gulden in de week 

kwijt. Daarbij kwamen dan om te beginnen de huur en de brandstof. In het 

geconstrueerde Leidse arbeidersbudget is de huur gesteld op f. 1,10 per week. 

Eenkamerwoningen van de slechtste soort deden indertijd tussen de 50 cent en f. 

1,25 per week, de meeste arbeiders woonden in huizen van f. 1,25 tot f. 1,75 per 

week. Er waren nog duurdere (en betere) arbeiderswoningen (tot f. 2,50), die zelfs 

voor de best verdienende arbeiders en kleine ambtenaren alleen met moeite te 

betalen waren.1086  

De huizen moesten verwarmd worden en het eten en drinken bereid, 

waarvoor in eerste instantie turf werd gebruikt, later ook gazcookes. Dat kostte 

ook weer een paar dubbeltjes per week. Water – om te koken, koffie te zetten, 

                                                             
1081 Van Es, ‘Etenstijd!’, 130. 
1082 De Vries, Industrious revolution, 150-164, 180. 
1083 Voor de kwaliteitsproblemen, Pot, Arm Leiden, 103-104. 
1084 Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, 41. Sparnaaij pleitte er voor dat alle fabrikanten gratis koffie 
verstrekten. 
1085 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
1086 Van der Wiel, Leidse wevershuisjes, 109. 
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Heet water tappen bij een fabriek, ca. 1900 

(ELO) 

zich te wassen of de was te doen –  

haalde men tot het eind van de 

negentiende eeuw uit een pomp in 

de buurt. Het was gratis, maar zoals 

gezegd, zonder te koken niet te 

consumeren. Drinkbaar water kwam 

er met de aanleg van de waterleiding 

vanaf 1878, maar deze drong slechts 

langzaam in de slechtste wijken door 

en menigeen was rond 1900 nog niet 

aangesloten. Voor dit water moest 

men wel betalen. Voor arbeiders was 

er een aansluiting tegen gereduceerd 

tarief met alleen een kraan in de gang 

bij de voordeur. Water verwarmen 

voor de was deed men lang niet altijd 

zelf: dat kocht men vaak bij een 

water- en vuurstoker of voor een 

dubbeltje per emmer bij een fabriek. 

Er waren meer wekelijkse uitgaven die noodzakelijk waren om enigszins te 

kunnen functioneren. Mechanische wekkers waren er niet (of onbetaalbaar), dus 

moest men gewekt worden door speciaal daarvoor ingehuurde personen als men 

op tijd op het werk wilde zijn, porders. Voor de verzorging van haar en baard, ging 

men naar de barbier. Stuurde men de kinderen naar school, dan moest men 

daarvoor soms schoolgeld betalen: voor de armsten was dat meestal niets, maar 

‘minvermogenden’, de groep daar net boven, betaalden een dubbeltje per kind per 

week.1087 Voor een zieken- of begrafenisfonds betaalde men ook al snel een paar 

dubbeltjes per week. 

Naast deze regelmatige uitgaven, waren er uitgaven die minder vaak of 

maar een enkele keer in het leven werden gedaan: kleding, schoeisel, huisraad en 

dergelijke. Hierover is eigenlijk heel weinig bekend. Volgens Coronel had men niet 

veel kleren en waren die versleten.1088 Men maakte, is de algemene indruk, zelden 

de eigen kleding.1089 Wel verstelde of vermaakte men kleren. De gekochte (of 

doorgegeven) kleding was gemaakt van goedkope, eenvoudige stoffen, zoals 

manchester, ongebleekte katoen en baai.1090 De vrouwen droegen ’s winters over de 

japon of het schort een doek of mantel en een wollen muts. Met de kleren werd 

zuinig omgesprongen, vandaar dat men voor het werk aparte kleding had, zoals het 

werkschort dat voor Treesje Best werd aangeschaft. De mode ging doorgaans aan 

deze vrouwen voorbij, wat niet wil zeggen dat men anno 1900 nog precies zo 

                                                             
1087 Via het schoolgeld werd een scheiding tussen standen en klassen gerealiseerd. In 1920 kwam 
hieraan een einde. 
1088 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
1089 Waarschijnlijk gebeurde dat al niet meer in de vroegmoderne tijd, of zelfs al eerder. 
1090 Beschrijving grotendeels (zeker wat vrouwenkleding betreft) gebaseerd op Sparnaaij, Uit de 
fabriekswereld. 
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gekleed ging als in 1800.1091 De voornaamste versieringen of luxe die zij zich 

permitteerden, lijken een (strooien) hoedje met wat linten of bloemen en een 

kleurige doek te zijn geweest 

Als schoeisel droeg men leren schoenen of houten klompen, maar dat lijkt 

ook af te hangen van de standsverschillen binnen de arbeidersklasse: klompen 

waren gebruikelijk bij fabrieksarbeiders en andere ongeschoolden, schoenen bij 

degenen die men wel als de “aristocraten onder de volksklasse”  aanduidde.1092 

Kinderen droegen bijna altijd klompen. Klompen waren tot de jaren twintig van de 

twintigste eeuw ook het standaardschoeisel dat door de Hervormde Diaconie aan 

de zogenaamde Minnekinderen werd verstrekt, de groep armen die geheel 

verzorgd werd via de bedeling, al dan niet opgenomen in het Minnehuis.1093 

Klompen waren behalve goedkoper ook duurzamer.  

Kleding en schoeisel brachten grote uitgaven met zich mee, die men maar 

een paar keer in het leven deed. Hetzelfde gold voor zaken als meubilair, 

beddengoed (als men dat al had!),1094 kookgerei en dergelijke. Men probeerde voor 

het huwelijk (of voor men bij de ouders vandaan trok) het broodnodige bij elkaar 

te verzamelen en te sparen. 

Ten slotte zijn er de uitgaven voor ontspanning en vermaak. Ook hierover 

is weinig bekend. Soms komt naar voren dat een gezinslid over een 

muziekinstrument beschikte, meestal een accordeon.1095 Dat was een eenmalige 

uitgave van waarschijnlijk drie à zes gulden, waar men thuis, op straat en in de 

kroeg veel plezier mee kon maken – en soms kon men er ook nog een centje mee 

verdienen.1096 Waarschijnlijk werden ze van vader op zoon doorgegeven. Los 

daarvan vroeg ook eenvoudig vermaak enige uitgaven, al zal dat per huishouden 

sterk verschild hebben. Sparnaaij beschrijft hoe de verjaardag van Treesje werd 

gevierd met twee vriendinnen die melk dronken en koek aten. Op het werk had 

iemand een babbelaar, waar een stuk vanaf gebeten werd om deze te delen. In het 

huis was een ganzenbord en een kienspel.1097 Het zijn kleinigheden. Meer geld zal de 

gewoonte van vader Best hebben gekost om een pijpje te roken. Behalve via een 

pijp gerookt, werd tabak ook gepruimd. Alcohol dronken mensen al vanouds, maar 

onder de arbeiders was in de achttiende eeuw bier door jenever vervangen. Dat 

                                                             
1091 Hoe modegevoelig waren de arbeidersvrouwen? (cf. De Vries, Industrious Revolution, 133-144). Op 
foto’s en prenten is wat de arbeidersklasse betreft een grote continuïteit in kleding te zien in de tweede 
helft van de negentiende en eerste decennia van de twintigste eeuw. Pas na de Eerste Wereldoorlog zijn 
foto’s te vinden met arbeidersmeiden die in zeer modieuze kleding naar de fabriek gaan, lopende naast 
vrouwen in traditionele kleding: een baaien rok met schort. 
1092 Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 18. 
1093 Zie M. Groos, E. van der Vlist, Van Barbaragasthuis tot De Bakkerij. Zes eeuwen sociale zorg aan de 
Oude Rijn in Leiden (Leiden 2001), 34. 
1094 Volgens Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13 in 1863/1864 vaak niets meer dan een hoopje muf stroo 
en “de lijfkleêren tot bedekking”) 
1095 Bijv. M. du Bois-Reymond, A. Jonker, ‘The city’s public space and urban childhood’, in: L. Heerma van 
Voss, F.L. van Holthoorn (eds.), Working Class and Popular Culture (Amsterdam 1988), 43-57, 46 
1096 Op basis van krantenadvertenties. De goedkoopste accordeons en harmonica’s kostten in 1878 fl. 
2,75 (LD, 11 december 1878). Er waren natuurlijk ook veel duurdere, die een paar tientjes moesten 
kosten. 
1097 Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, resp. 36, 41, 32. 
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was goedkoper, met name de uit aardappelen gestookte jenever. Bier was in de 

negentiende eeuw een luxeartikel geworden.1098 De vervanging van bier door koffie 

en jenever, betekende overigens een achteruitgang in de voedingswaarde van de 

consumptie.1099 

Overmatig alcoholgebruik door de arbeiders werd door velen als een 

groot probleem gezien, zowel door de burgerij als, aan het eind van de negentiende 

eeuw, arbeiders zelf, vooral door hen die streefden naar verbetering van de 

arbeidersklasse. Voor veel burgers was het de, of in ieder geval een, bron van de 

armoede die zij om zich heen zagen. Maar mensen grijpen natuurlijk juist ook naar 

de fles wanneer zij hun situatie uitzichtloos vinden. In het algemeen neemt de 

consumptie van alcohol toe met de afname van de inkomsten.1100 Overigens lag de 

top van de jeneverconsumptie in Nederland in de periode 1820-1840; rond 1890 

was het niveau ongeveer twee derde van dat van vijftig jaar eerder en de totale 

alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking was beduidend minder dan 

tegenwoordig.1101 Dat overmatig alcoholgebruik toch een probleem was, lijkt door 

de vele opmerkingen uit verschillende hoeken echter wel zeker. Volgens Coronel 

was het alcoholgebruik in Leiden zeer aanzienlijk, maar wist de arbeider zich tijdens 

het werk van dronkenschap te onthouden.1102 Aan de andere kant is het ook niet 

zo dat elke arme een alcoholist was. Waarschijnlijker is dat de meeste mannen (en 

vrouwen) wel eens een borreltje namen (en soms een te veel), maar dat het 

algemene beeld wordt bepaald door een minderheid die zich wel in de sterke drank 

verloor. Gaf men meer geld uit aan sterke drank, dan sloeg dat natuurlijk wel een 

groot gat in het huishoudbudget. 

Arbeiders vermaakten zich ook buiten de deur, maar hier is evenmin veel 

harde informatie over. In de bronnen wordt gesproken over kroegen en 

danshuizen, maar hoe vaak arbeiders daar kwamen is eigenlijk niet bekend. De 

grootste uitspatting, om het zo te noemen, was in ieder geval de jaarlijkse 

zomerkermis. Deze was een bron van ergernis voor de burgerij. In haar ogen was 

de kermis een festijn van dronkenschap en seksuele losbandigheid. 

 

Al met al was het consumptiepatroon van de Leidse arbeiders er een van grote 

soberheid. De voeding was nauwelijks basaal te noemen en ontbeerde de 

noodzakelijke voedingswaarden, zowel in calorieën als wat betreft mineralen, 

vitaminen etc. Kleding, huisvesting, huisraad en dergelijke, waren eenvoudig tot 

slecht. Men probeerde wel wat kleur aan het leven te geven, maar van luxe-

consumptie was geen sprake. Veranderingen in het consumptiepatroon, die meest 

                                                             
1098 Brugmans, De arbeidende klasse, 156. 
1099 Pot, Arm Leiden, 104. 
1100 Pot, Arm Leiden, 104. Wat niet wil zeggen dat een hoog alcoholgebruik alleen maar samen gaat met 
armoede. Juist bij de toenemende welvaart vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, groeide in 
Nederland de alcoholconsumptie. 
1101 CBS-cijfers, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/historische-
reeksen/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2585-wm.htm (18 oktober 2012). De Leidse 
consumptie is niet onderzocht. 
1102 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 14. 
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al eerder, in de achttiende eeuw, hun beslag hadden gekregen, waren vooral 

aanpassingen aan een tekort aan inkomsten. 

 

De ontwikkeling van de koopkracht 

Nu gaat het hierboven in hoge mate om een momentopname. De verschillende 

bestedingspatronen die Van Riel opstelde, laten al zien dat er in ieder geval in de 

tweede helft van de negentiende eeuw verschuivingen plaatsvonden. Voor een 

belangrijk deel heeft dit te maken met de ontwikkeling van de lonen en prijzen. 

Bij de ontwikkeling van lonen en prijzen, oftewel de koopkracht, kan men 

in grote lijnen twee perioden onderscheiden. Vóór 1860 was er sprake van 

enerzijds een grote loonstarheid en anderzijds behoorlijke schommelingen (of 

beter: pieken) van de prijzen van een aantal primaire levensmiddelen, doorgaans 

veroorzaakt door misoogsten en versterkt door speculatie.1103 De periode na 1860 

werd gekenmerkt door een stijging van de nominale lonen en tegelijkertijd een 

daling van de prijzen van vooral de levensmiddelen.1104 

De reële jaarlonen van de Leidse bouwvakkers waren in de tweede helft 

van de achttiende eeuw betrekkelijk stabiel, toonden een dieptepunt in de Franse 

tijd, stegen daarna langzaam tot in de jaren dertig, maar daalden vervolgens weer 

tot het midden van de jaren vijftig van de negentiende eeuw.1105 Vooral 1816/1817, 

de tweede helft van de jaren dertig en, nog sterker, de late jaren veertig en vroege 

jaren vijftig waren extreme duurtejaren door de explosieve stijging van de prijzen 

van roggebrood en aardappelen.1106 De huishuren stegen gestaag vanaf de jaren 

twintig.1107 Met het gelijk blijven van de nominale lonen betekende het een en ander 

een achteruitgang van het reële loon, met de (late) jaren veertig en vijftig als 

dieptepunt. De jaren veertig stonden dan ook – ook landelijk – bekend als een 

zwarte tijd. Her en der uitte dit zich in voedselrellen, maar in Leiden bleef dit vrij 

beperkt.1108 De stedelijk overheid nam maatregelen om de prijzen te drukken en 

lenigde met voedselaankopen de nood onder de armste inwoners, zoals dat 

voordien ook niet ongebruikelijk was.1109 

Na 1860 verbeterden de reële lonen aanzienlijk en rond 1900 waren deze 

zo’n zestig procent hoger dan in 1850.1110 Opgemerkt moet worden dat het 

vertrekpunt van deze ontwikkeling een tijd was, waarin het reële loon tot ver 

onder het bestaansminimum moet zijn gedaald. Volgens Dessens en Ruigrok werd 

deze stijging slechts voor tien procent veroorzaakt door het stijgen van de 

nominale lonen: het was vooral de daling van de (voedsel) prijzen die de stijging van 

                                                             
1103 Voor Leiden is de ontwikkeling van lonen, prijzen en levenstandaard in de periode 1750-1850 
onderzocht door Pot, Arm Leiden, 75-153. 
1104 Onderzocht door H. Dessens,  W. Ruigrok, Industrialisatie en loonontwikkeling van mannen, 
vrouwen, geschoolden en ongeschoolden in de Leidse nijverheid. De loononderzoeken van De Jonge en 
Brugmans getoetst (ongepubliceerde doctoraalscriptie RUL, 1980). 
1105 Pot, Arm Leiden, 137-139, 152. 
1106 Pot, Arm Leiden, 82-84. 
1107 Pot, Arm Leiden, 125. 
1108 Ongeregeldheden, waarbij de gewapende macht opgetrommeld werd, deden zich voor in 1816, 
1845 en 1847. Pot, Arm Leiden, 148-150, 153. 
1109 Pot, Arm Leiden, 111-119. 
1110 Dessens, Ruigrok, Industrialisatie en loonontwikkeling, 52. 
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de koopkracht van de Leidse arbeiders verklaart.1111 Deze stijging deed zich dan in 

twee fasen voor. Er was sprake van een snelle, sterke stijging in de jaren 1860-

1865, waarna de reële lonen tot 1880 stabiel bleven, om vervolgens in de laatste 

twee decennia van de negentiende eeuw weer sterk te stijgen.1112 In de eerste 

stijging zit waarschijnlijk een (gedeeltelijk?) herstel van de eerdere extreme 

prijsstijgingen, maar ook het effect van de afschaffing van de stedelijke accijnzen. 

Dessens en Ruigrok constateren dat de loonontwikkeling van de hoger en lager 

geschoolde arbeiders verschilde. De (reële) lonen van de hoger geschoolde 

arbeiders stegen eerder naar een hoger niveau en vertoonden minder 

schommelingen dan die van de lager geschoolden. De laatste toonden rond 1875 

zelfs een daling, om vervolgens toch scherp te stijgen.1113 

Het eerder geschetste ‘arbeidersbudget’ uit 1890 refereert al met al aan 

een tijd dat de koopkracht van de fabrieksarbeiders in een stijgende lijn zat en een 

belangrijk deel van die verbetering al achter de rug was. Zij betaalden vooral 

beduidend minder voor hun aardappelen en brood, hun eerste levensmiddelen. De 

huishuren waren overigens sinds 1850 alleen maar gestegen.1114 Per saldo was de 

koopkracht van de Leidse arbeiders in de jaren veertig en vijftig veel slechter dan in 

1890, terwijl het consumptiepatroon in die jaren negentig al uitermate sober was. 

Volgens Coronel was – in 1863/64, toen de prijzen al daalden - een gezamenlijk 

weekinkomen van fl. 12,-- absoluut onvoldoende om alle noodzakelijke kosten van 

het levensonderhoud te dekken.1115 Het is wel de vraag hoe het reële loon in 1890 

zich verhield tot dat van rond 1830, voordat de belangrijkste prijsstijgingen 

inzetten. Na 1890 verbeterde de koopkracht verder, waardoor meer ruimte 

ontstond voor betere voeding en andere uitgaven.1116 De budgets van Van Riel 

weerspiegelen deze ontwikkeling. 

Bij de kosten van het levensonderhoud moet overigens rekening gehouden 

worden met het feit dat arbeiders en armen doorgaans meer betaalden voor hun 

inkopen dan anderen. Prijsontwikkelingen gaan meestal uit van advertenties, de 

inkoop door instellingen en dergelijke en brengen dit niet in beeld. Coronel 

beschreef in 1864 de zogeheten borgwinkels, de kleine (buurt)winkels waar de 

arbeidersgezinnen doorgaans hun boodschappen deden en waar men op krediet 

kon kopen – een keer per week, na ontvangst van het loon, werd dan afgerekend. 

Daar betaalde men “voor de meeste artikelen 50 pCt. meer dan de burger, die in 

grootere winkels, à contant, zijne levensbehoeften haalt, […] enkele malen 200 

pCt. duurder […].”1117 Tot ver in de twintigste eeuw werd ‘op de lat’ geschreven 

en betaalden de arbeiders meer voor vergelijkbare of dezelfde producten (en 

volgde de beschuldiging door de klanten dat de winkeliers ‘met dubbel krijt’ 

                                                             
1111 Dessens, Ruigrok, Industrialisatie en loonontwikkeling, 52, 96. 
1112 Dessens, Ruigrok, Industrialisatie en loonontwikkeling, 52. 
1113 Dessens, Ruigrok, Industrialisatie en loonontwikkeling, 84-86. 
1114 Van der Wiel, Leidse wevershuisjes, 108-109. Door ‘sociale woningbouw’ en woningverbetering was 
ook het aantal duurdere woningen toegenomen, ibidem. Ook in de tabellen van Van Riel is de huur in 
1886-1897 beduidend hoger dan in 1853-1860. 
1115 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
1116 Een Leids onderzoek naar de ontwikkeling van reële lonen na 1900 ontbreekt. 
1117 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
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schreven). Of dat nog zo veel meer was als Coronel optekende, is echter niet 

bekend. 

 

De onzekerheid van het bestaan 

Men kan praten over het reële loon, maar dat was om verschillende redenen lang 

niet vast of zeker. In de eerste plaats moest men al werk hebben en dat kon men 

door allerlei redenen ook kwijtraken, zoals de economische conjunctuur (inclusief 

seizoenswerkloosheid), langdurige ziekte en invaliditeit, ouderdom, onenigheid met 

de meesterknecht of brutaal dan wel opstandig gedrag. Daarnaast gaven de vooral 

in de textiel op grote schaal toegepaste premiestelsels en stuklonen de 

mogelijkheid iets extra’s te verdienen, maar ze leidden in het mindere seizoen ook 

tot tijdelijk lagere lonen. Dat mindere seizoen lag in de herfst en winter.  

Van der Velden rekende door dat bij de dekenfabriek Zaalberg het 

gemiddelde nominale loon in de weverij tussen 1896 en 1902 weliswaar langzaam 

steeg van f. 8,-- naar ca. f. 9,50, maar dat de verdiensten van week tot week f. 2,30 

konden variëren (een afwijking van het gemiddelde van plus of min f. 1,15).1118 Ook 

ziekte leidde tot lagere inkomsten, als er überhaupt een ziektekas was, zoals bij 

Zaalberg overigens wel het geval was. Niet alle bedrijven hadden dat en de 

uitkeringen daaruit waren lang niet altijd zo genereus als bij Zaalberg. Soms golden 

ze niet voor alle werknemers. Verder fluctueerden ook de (levensmiddelen)prijzen 

binnen een jaar.1119 Daardoor varieerden de reële lonen door het jaar met de 

seizoenen mee.  

Velen hadden echter geen of geen vast of full time werk. De economische 

ellende in het begin van de negentiende eeuw is al uitgebreid beschreven. Pot wijst 

erop dat in die tijd menigeen met een baan, slechts twee of drie dagen in de week 

(of onregelmatig) werkte en navenant verdiende.1120 Ook Coronel schrijft dat veel 

(“en wel de voornaamste soort”) werklieden in vaste dienst een groot deel van het 

jaar door gebrek aan werk op de fabriek genoegen moesten nemen met slechts 

twee derde of zelfs de helft van het normale loon.1121  

In de loop van de negentiende eeuw verbeterde de werkgelegenheid met 

de wederopbloei van handel en nijverheid en de groei van verschillende instellingen 

(overheid, universiteit, onderwijs), met name na 1890. Desalniettemin werd in 1899 

nog vijftien à vijfentwintig procent van de bevolking (of meer?) permanent of 

tijdelijk bedeeld.1122 Dat men zelfs met een baan slechts enkele dagen per week 

werkte, lijkt niet meer voor te komen – het wordt nergens opgemerkt – maar 

losse werklieden en sjouwers lieten zich nog steeds per dag of klus inhuren, zowel 

                                                             
1118 Van der Velden, ‘Lonen bij de dekenfabriek Zaalberg’, 60-62. 
1119 Van der Velden, ‘Lonen bij de dekenfabriek Zaalberg’, 66-67. 
1120 Pot, Arm Leiden, 42, 66-67. 
1121 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
1122 De cijfers over de bedeling betreffen ‘huisgezinnen en afzonderlijk levende personen’, kortom 
huishoudens. Wanneer de gemiddelde huishoudgrootte als uitgangspunt wordt genomen, zou men erop 
uitkomen dat ca. 45 procent van de bevolking ondersteund werd. Gezien het karakter van de bedeling 
(zie onder) zal het gemiddelde bedeelde huishouden echter vooral uit alleenstaande ouderen en 
gehandicapten en onvolledige gezinnen hebben bestaan. Het genoemde percentage is al met al een 
ruwe schatting.  
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binnen de nijverheid als in handel en verkeer. De beroepstelling van 1899 telde 

beduidend minder ‘los werklieden’ dan in 1849, maar dat was nog wel 2,6 procent 

van de beroepsbevolking. Werkloosheid – zowel voor een korte als langere 

periode – dreigde echter steeds, zeker voor ongeschoolde of minder ervaren 

arbeiders. Pogingen om deze te verlichten (via werkverschaffing) of om 

werkzoekenden te helpen op zoek naar werk (de Arbeidsbeurs), boden maar in 

beperkte mate soelaas. 

 

7.1.2.2 Arbeid en andere bestaansstrategieën 

 

De arbeidersbudgets en de ontwikkeling van het reële loon maken duidelijk dat het 

praktisch onmogelijk was om van de verdiensten van één gezinslid te leven, 

uitgezonderd wellicht de meesterknechts en gespecialiseerde, hoog betaalde 

arbeiders. Het loon van volwassen mannen was veel hoger dan dat van vrouwen en 

kinderen, maar een ongeschoolde fabrieksarbeider kon anno 1890 van wat hij 

wekelijks verdiende net zijn voedsel, huishuur en brandstof betalen. In de periode 

1840-1865 was zelfs dat niet mogelijk en vóór die tijd was het vooral de vraag of hij 

überhaupt een volledig weekloon kon verdienen. Weliswaar stegen de reële lonen 

aan het eind van de eeuw, maar enerzijds steeg tegelijkertijd ook het kindertal en 

dus ook de bijbehorende kosten wanneer deze nog klein waren, anderzijds konden 

de verdiensten wekelijks sterk variëren. Zelfs beter betaalde arbeiders konden 

vanuit hun loon niet alle noodzakelijke kosten van het levensonderhoud betalen, 

ook niet rond 1900, laat staan dat zij wat meer kleur aan hun leven konden geven, 

of konden investeren in de toekomst: daarvoor moest men echt offers brengen. 

Een bestaansstrategie gebaseerd op alleen het loon van de huisvader, was 

ontoereikend. Andere gezinsleden moesten wel geld inbrengen. Daarnaast 

hanteerden de huisgezinnen verschillende andere strategieën om te overleven en 

zo mogelijk vooruit te komen.1123 

 

De bedeling 

Een eerste mogelijkheid dient zich aan in de vorm van ondersteuning door de 

armbesturen, de bedeling. Menig tijdgenoot hekelde immers de ruimhartige 

armenzorg, omdat arbeiders daarom niet zouden gaan werken, vooral in de eerste 

helft van de negentiende eeuw. Zie ook Klikspaans beschrijving van de Leidse 

“baliekluivers.” 

Pot laat zien dat de bedeling door de verschillende armenbesturen vóór 

1854 zeker geen vetpot was, en evenmin ruimhartig werd verstrekt aan iedereen. 

Om te beginnen kwam lang niet iedereen voor bedeling in aanmerking. Zo kregen 

twee personen beneden de veertig jaar met twee kinderen (jonger dan veertien 

jaar) volgens het reglement van 1818 sowieso géén bedeling, met drie kinderen 

alleen ’s winters. Er was een hele tabel waarin gezinssamenstelling (hoe meer 

                                                             
1123 Voor het begrip bestaansstrategie, zie onder meer J. Kok, K. Mandemakers, H. Wals, ‘‘Toen 
scharrelde ze met haar hele zoodje naar een derde achterkamer.’ Verhuizen als bestaansstrategie, 
Amsterdam 1890-1940’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 2003, nr. 3, 333-360, 346-347. 
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Het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn waar (hervormde) armen hun brood 

konden halen (ELO). 

kinderen, des te meer kans op bedeling), leeftijd (niet te jong) en verdiensten (ook 

in het recente verleden) een rol speelden om te bepalen of mensen wel of geen 

bedeling kregen, of alleen ’s winters. Hoge leeftijdsgrenzen maakten het valide, 

jonge armen sowieso onmogelijk van de bedeling te profiteren. In 1854 bestond 

vijfenveertig procent van de bedeelden dan ook uit bejaarden, veel meer dan 

honderd jaar eerder.1124 Iedereen die kon werken, moest werken was het 

uitgangspunt.1125 Veel mensen die bedeeld werden wegens gebrek aan werk, waren 

volgens Pot ook niet volledig werkloos, maar werkten onregelmatig. Het ging erom 

wat ze verdienden. In de eerste helft van de negentiende eeuw gingen de 

armbesturen scherper en meer rechtstreeks bij de fabrikanten controleren hoe het 

daarmee zat.1126 

De bedeling zelf geschiedde voornamelijk in natura, in de vorm van brood, 

stro (om op te slapen) en turf.1127 Vanaf 1823 werd ook warm voedsel verstrekt. 

Incidenteel werden ook andere levensmiddelen uitgedeeld, zoals aardappelen en 

grutten. Geld gaf men slechts in beperkte mate: dat zouden de armen toch maar 

verspillen. Het ging dan om oude mensen en zieken en het geld was vooral 

bestemd voor de huishuur. Verder droeg de armenzorg bij in de medische zorg en 

                                                             
1124 Pot, Arm Leiden, 269. 
1125 Pot, Arm Leiden, 179-180. 
1126 Pot, Arm Leiden, 180-181. 
1127 Dit en volgende is gebaseerd op Pot, Arm Leiden, 193-202. 
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de begrafeniskosten voor bedeelden. Een speciale, kleine categorie armen, de 

zogeheten Minnekinderen (overigens geen kinderen, maar meestal juist ouderen), 

kreeg kleding, maar dan wel met een duidelijk zichtbaar merkje om bedelen of het 

doorverkopen van de kleren tegen te gaan. 

De porties die de bedeelden kregen, lagen niet geheel vast: het was ook 

afhankelijk van enige willekeur. Desalniettemin berekende Pot de calorische waarde 

van het verstrekte voedsel. Hij komt tot de conclusie dat dit minder dan 600 

calorieën per dag was, terwijl een volwassene er volgens hedendaagse normen er 

ten minste 2050 nodig heeft.1128 Bedeling was op zich onvoldoende om van te 

kunnen leven en de meeste bedeelden waren (in ieder geval tot 1854) dan ook 

slechts voor de helft of minder afhankelijk van de bedeling voor hun 

levensonderhoud.1129 De bedeling stelde de bedeelden zeker niet in staat om 

vrijwillig voor werkloosheid te kiezen, constateert Pot. Het was hoogstens een 

welkome maar geringe aanvulling, of andersom: men moest dit ‘inkomen’ wel op 

andere manieren aanvullen om te kunnen overleven. Alleen oude, zieke mensen en 

gehandicapten die onmogelijk op een andere manier inkomen konden verwerven, 

kregen zo veel dat men er (min of meer) van kon leven.1130 

Het karakter en systeem van de bedeling veranderde niet wezenlijk met de 

Armenwet van 1854. De belangrijkste wijziging was dat de afstemming tussen de 

verschillende armbesturen werd verbeterd om fraude tegen te gaan, en dat de 

gemeente iets meer bijsprong op bepaalde gebieden, zoals medische zorg. De 

primaire verantwoordelijkheid voor de opvang van financiële tegenslag lag bij de 

familie (inclusief het eigen huishouden) en daarna de kerkelijke armenzorg. 

 

Vrouwenarbeid en het huishouden 

Op zich was het in Leiden vanouds gebruikelijk dat alle leden van het 

arbeidershuishouden looninkomsten binnenbrachten. De nadruk op één 

gezinsinkomen is een wens die pas aan het eind van de negentiende eeuw vanuit de 

ontluikende arbeidersbeweging werd geformuleerd, wat op zich aansloot bij 

bepaalde opvattingen uit de burgerij, met name waar het de rol van de gehuwde 

vrouw betrof. Het Leidse pre- of proto-industriële arbeidershuishouden kende al 

heel lang een family-wage economy. Waar Scott en Tilly dit zien als een product van 

de industrialisatie, was dit in een stad als Leiden juist kenmerkend voor het pre-

industriële huishouden.1131 Wel veranderde in de negentiende eeuw de manier 

waarop andere gezinsleden dan de man bijdroegen aan het gezinsinkomen, met 

name de huismoeders. Voordien waren gehuwde vrouwen en alleenstaande 

moeders nog volop betrokken bij de primaire productie in met name de 

textielnijverheid, vooral bij het spinnen. Het aantal vrouwelijke gezinshoofden met 

een beroep in de nijverheid daalde gestaag tussen 1749 en 1849. Bij de 

katoenfabrieken bestond in 1841 het personeel nog slechts voor een vijfde uit 

volwassenen vrouwen (huwelijkse status onbekend), terwijl uit de verschillende 

                                                             
1128 Pot, Arm Leiden, 202. 
1129 Pot, Arm Leiden, 203. 
1130 Pot, Arm Leiden, 66. 
1131 Zie Tilly, Scott, Women, work, family, 64, 104-110. Verg. Pot, Arm Leiden, 210. 
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onderzoeken in het begin van de jaren zestig blijkt dat er nauwelijks gehuwde 

vrouwen in de textielfabrieken werkten. Voor zo ver gehuwde vrouwen volgens de 

beroepstelling van 1849 in de nijverheid werkten, deden zij dat vooral als breister, 

naaister, modiste, strijkster of wasvrouw. Daarnaast hadden gehuwde vrouwen 

vooral een beroep in de handel, of beter: ze hadden een handeltje. In 1899 bestond 

ongeveer 2,6 procent van alle werkenden in de nijverheid uit gehuwde vrouwen 

(bonendopsters niet meegerekend), waarvan twee derde naaister of modiste 

was.1132 

Een interessante vraag is hoeveel vrouwen werkten bij hun huwelijk en 

wat voor werk ze dan deden. Daarover valt in 1850 veel meer te zeggen dan in 

1890.1133 In 1850 gaven nog zeer veel vrouwen bij hun huwelijk een beroep op, 

vooral dat van dienstbode, naaister, breister of een beroep in de textielnijverheid. 

In 1890 kwam dat nog nauwelijks voor, een ontwikkeling die ook elders is 

gesignaleerd.1134 Gezien de omvang van de arbeid van (jonge) vrouwen in fabrieken 

en de huiselijke diensten, is dit vreemd. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk. 

De opgaven kunnen kloppen en dan stopten de vrouwen tegelijk met het huwelijk. 

Het kan ook zijn dat het werk van de vrouwen door de administratie, hun mannen 

of henzelf niet meer als een ‘beroep’ werd gezien. 

Verschillende auteurs hebben het over het terugdringen van de 

vrouwenarbeid in de nijverheid aan het eind van de achttiende en de eerste helft 

van de negentiende eeuw. Daarbij wordt gesuggereerd of zelfs expliciet gesteld dat 

vrouwen vanwege het gebrek aan werk van de arbeidsmarkt werden geweerd, of 

ten minste verdrongen (net als kinderen).1135 Men moet echter rekening houden 

met een aantal ontwikkelingen. In de eerste plaats wordt de vrouwenarbeid vooral 

gemeten aan de hand van cijfers over vrouwelijke gezinshoofden en dat waren er 

op zich al minder in de eerste helft van de negentiende eeuw. In de tweede plaats 

werden juist veel werkzaamheden waar vrouwen bij betrokken waren, in het begin 

van de negentiende eeuw buiten Leiden uitgevoerd. Ten slotte, toen dit werk 

terugkeerde naar Leiden, werd dit gedaan in fabrieken en niet meer, zoals 

voorheen, als thuiswerk. 

Men hoeft niet de illusie te hebben dat vóór de negentiende eeuw 

arbeidersvrouwen niet naast hun werk ook de verantwoordelijkheid hadden voor 

het huishouden, het bereiden van voedsel, het verzorgen van de kinderen, het doen 

van de was, het herstel van kleding etc. Dat werd gecombineerd met spinnen en 

verwante werkzaamheden. Dergelijke huishoudelijke taken waren echter niet of 

nauwelijks te combineren met fabriekswerk, waarvoor men zo’n twaalf uur per dag 

de deur uit moest. Het patroon zoals dat in het midden van de negentiende eeuw 

duidelijk werd, was dat de getrouwde vrouw (of beter: de moeder) niet naar de 

                                                             
1132 Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel I’, 110. Vanzelfsprekend moet hier 
rekening gehouden worden met onderschatting, zoals hierboven al is vastgesteld met behulp van de 
arbeidskaarten. Cf. Schmidt, Van Nederveen Meerkerk, ‘Reconsidering’, 79-91. 
1133 Volgens de eerdere steekproef van twee keer vijftig huwelijksakten. 
1134 Zie Schmidt, Van Nederveen Meerkerk, ‘Reconsidering’, 87 voor een bespreking hiervan. In 1890 trof 
ik in 75 huwelijken in de volksklasse slechts twee vrouwen met beroep (beiden dienstbode), plus in de 
middenklasse twee logementshoudsters. 
1135 Tjalsma, ‘Leidse textielarbeiders’,96, Pot, Arm Leiden, 65. 
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fabriek ging (of anderzijds full time buiten de deur werkte), maar de huishoudelijke 

taken combineerde met andere werkzaamheden.1136 De huisvrouwen deden thuis 

naai- en breiwerk, werkten als wasvrouw of werkster, of hadden een klein 

handeltje, vooral in groenten of fruit dat ze op straat of op de markt verkochten. 

Het schoonmaken van groenten voor de conservennijverheid was na 1870 een 

welkome aanvulling op dit repertoire. Gehuwde vrouwen die voltijds buiten de 

deur werkten, waren doorgaans óf al uit de kinderen (of die werkten zelf al de hele 

dag) óf werden daardoor gedreven door bijzondere omstandigheden, zelden voor 

iets extra’s of om te sparen. Materiële noodzaak was in Leiden vaker dan landelijk 

de belangrijkste reden om zoiets te doen.1137 Moest in dat geval kinderopvang 

gezocht worden, dan gebeurde dat bij fabrieksvrouwen zelden via een 

bewaarschool (men vertrouwde de kwaliteit van de verzorging niet!), maar via een 

buurvrouw of familielid, die daarvoor betaald werd.1138 Ook dat was een potentiële 

bijverdienste.  

Het werk dat de vrouwen in combinatie met hun werkzaamheden als 

huismoeder deden, was zelden full time en de verdiensten waren dan ook beperkt. 

Als wasvrouw verdiende men misschien een gulden per week bij, als naaister kon 

dat bedrag hoger zijn, afhankelijk van of en hoeveel werk er voor handen was. 

Werken als naaister vroeg echter wel meer opleiding of training en, aan het eind 

van de negentiende eeuw, een investering in een naaimachine. 

Vrouwenarbeid verdween niet in de negentiende eeuw, in tegendeel zelfs, 

maar het werd, waar het om loonarbeid in de nijverheid ging, fabriekswerk voor 

meisjes (kinderen) en jonge meiden. Gehuwde vrouwen waren in Leiden al ruim 

vóór 1850 in de eerste plaats huismoeders, die via allerlei part time-bijverdiensten 

probeerden toch nog wat extra inkomsten te verwerven voor hun huishouden. Er 

was geen sprake van een terugtrekken van (gehuwde) vrouwen van de 

arbeidsmarkt toen de reële lonen stegen, zodat zij zich (opnieuw) konden inzetten 

voor het huishouden, zoals bijvoorbeeld De Vries naar voren bracht.1139 Leidse 

arbeidersvrouwen opereerden al veel eerder op een ander, vaak meer informeel 

deel van de arbeidsmarkt, zodat zij tegelijkertijd het huishouden konden blijven 

doen, zoals zij steeds al hadden gedaan. Ze zouden overigens op deze zelfde manier 

ook steeds blijven ‘bijverdienen.’ Hoeveel arbeidersvrouwen hadden en hebben niet 

een of meer ‘werkhuisjes’?1140 

Overigens schakelden veel arbeidersgezinnen voor de huishouding ook de 

kinderen in, en niet alleen voor hulp buiten school- of werktijd. Behoorlijk wat 

jonge meisjes verdwenen zelfs al voor hun twaalfde verjaardag van de scholen voor 

                                                             
1136 Desalniettemin gingen de meeste Leidse kinderen van drie tot zes jaar (57%) al in de eerste helft van 
de eeuw naar bewaarscholen, meestal matressenschooltjes, volgens De Frankrijker, Otterspeer, 
‘Onderwijs en wetenschap’, 197. 
1137 Zie Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel I’, 128-129, mede op basis van 
Onderzoek naar den Fabrieksarbeid, 142 – 145. 
1138 Over kinderopvang en arbeidersvrouwen: Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel 
II’, 84-87. Sj. van der Velden, ‘Kinderopvang bij De Heyder in 1885’, Jaarboek voor de sociale en 
economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2013, 67-88, laat zien de vrouwen die bij de 
katoenfabriek werkten een voorkeur hadden voor familieleden, die ze inderdaad betaalden. 
1139 De Vries, Industrious revolution, 198-202. 
1140 Mijn moeder had er tot haar 65ste jaar drie. 
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onvermogenden, niet om te verdienen, maar om moeder thuis te helpen, blijkt uit 

het verslag van de Vereeniging voor Geregeld Schoolbezoek (1870) en de opgaven van 

verschillende onderwijzers bij de Arbeidsenquête van 1890.1141 

 

Kinderarbeid  

Dat kinderen geld verdienden, was vanuit het verleden net zo gebruikelijk. Toch 

lijkt het er sterk op dat arbeiders vóór 1840 er niet zo happig op waren hun 

kinderen naar de fabriek te sturen en op de fabriek te houden.1142 Feit is echter dat 

de industriële kinderarbeid en vooral die van de jongste kinderen in de jaren 

veertig sterk toenam. Dit was ook een periode waarin de voedselprijzen sterk 

stegen en het reële loon navenant daalde. De nood was hoog in de zwarte jaren 

veertig en tot halverwege de jaren zestig zouden de prijzen hoog blijven. Als het 

inderdaad zo was, dat de Leidse arbeiders aanvankelijk terughoudend waren hun 

jonge zonen en dochters naar de fabrieken te sturen, dan werd die 

terughoudendheid in de jaren veertig wel gebroken door honger en gebrek. 

In later jaren was het een vanzelfsprekendheid dat de kinderen gingen 

verdienen, zeker voor de laagstbetaalde fabrieksarbeiders. Na het Kinderwetje van 

Van Houten moest men daarvoor wachten tot het kind twaalf werd. In een 

‘dienstje’ konden kinderen al eerder terecht, maar opvallend genoeg waren de 

meisjes die daar werkten gemiddeld juist wat ouder.1143 Voor enige honderden 

huisgezinnen was wat dat betreft de opkomst van de conservenindustrie vanaf 1870 

een uitkomst: door hun moeders (of buurvrouwen) te helpen, konden jonge 

kinderen toch bijdragen aan de vermeerdering van het gezinsinkomen. Daarnaast 

hadden deze jonge, schoolgaande kinderen vaak ook andere bijbaantjes, zoals 

boodschappen doen,  zoeken en sorteren van vodden en op geparkeerde wagens 

passen.1144 Deze ‘baantjes’ lopen over in de meer informele economische bijdragen, 

waar verderop dieper op wordt ingegaan. 

Wanneer kinderen twaalf jaar werden, dan betekende dit vanaf 1874 dat 

de ouders moesten kiezen. Maakte het kind de lagere school af, dan betekende dat 

ieder geval dat het kind vooral geld kostte, zoals het dat ook in de elf voorgaande 

jaren had gedaan. Behalve eten, drinken en (gewone) kleding, bracht schoolgang op 

zich kosten met zich mee, zeker als men een kind naar een school wilde sturen, 

waar men voor moest betalen. In 1870 werd niet voor niets eenvoudig ‘armoede’ 

regelmatig opgegeven als reden voor schoolverzuim.1145 Ging het kind aan het werk, 

dan kon het direct de financiële druk van het huishouden verlichten, ook al 

verdiende het nog niet veel. Dat geld had een doorsnee of armer arbeidersgezin 

echter eenvoudigweg hard nodig, ook nog rond 1900. 

Naarmate de kinderen ouder werden, gingen zij meer verdienen, tot ze 

rond hun twintigste of drie-en-twintigste jaar op het loon van een volwassene 

zaten. De twintigjarige Elsje van Rossen verdiende anno 1890 bij Clos & 

                                                             
1141 Zie Smit, ‘Leidse kinderen’, 85; Enquête 1890, 8-9 (verhoor H.C. van der Heijde). 
1142 Zie 5.2.1. 
1143 Zie Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel I’, 126. 
1144 Zie ook LD, 10 januari 1914. 
1145  Nl. 34 van de 519 verzuimende kinderen, Verslag LVGS, 7-8. 
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Leembruggen drie gulden vast in de week.1146 Tegen die tijd hield de bijdrage aan 

het gezinsinkomen snel op: meestal werd er rond die leeftijd getrouwd en begon 

men een eigen huishouden. Zolang de kinderen bij de ouders woonden, droegen zij 

hun verdienste geheel of grotendeels af aan hun ouders: hoe ouder men werd, hoe 

meer men kon houden. Volgens Schilstra gaven zij “meer en meer de ouders 

slechts een gedeelte van het loon, vaak al in de vorm van kostgeld” en ook Tilly en 

Scott hebben het over de groeiende onafhankelijkheid van de arbeidersmeisjes.1147 

Volgens juffrouw De Vriese beschouwden zij zich echter niet als “commensalen” 

(kostgangers). “Zij moeten heel veel aan de ouders geven, en op 16- tot 18-jarigen 

leeftijd beschouwen zij zich, naar ik geloof, nog niet zelfstandig.”1148 Elsje van Rossen 

droeg in ieder geval zeventig procent van haar loon af aan het gezin, de rest was 

voor haarzelf. 

Voor het gezinsinkomen maakte het al met al veel uit hoeveel kinderen er 

werkten en hoe oud ze waren. Voor een gezin met vijf kinderen, waarvan de 

oudste twaalf of dertien was, was dat inkomen welkom, maar ook een druppel op 

een gloeiende plaat. Waren de kinderen allemaal ouder, variërend van twaalf tot 

negentien jaar, dan verdienden zij bij elkaar méér dan de vader, al zullen de oudsten 

een deel van het loon zelf gehouden hebben voor kleding, uitgaan, of om te sparen 

voor hun trouwerij. Uit 1905 is een geval bekend van een gezin, waarvan de vader 

fl. 6,75 per week verdiende – voor die tijd vrij weinig – en vijf kinderen samen nog 

eens fl. 11,35: de moeder wilde het zesde kind met zijn (of haar) twaalfde ook 

direct aan de slag laten gaan, wat in strijd was met de kort tevoren ingevoerde 

leerplicht.1149 Bij elkaar was dat een inkomen dat te vergelijken is met dat van een 

meesterknecht. De aparte vermelding van dit geval in het verslag van de Commissie 

tot wering van Schoolverzuim maakt echter duidelijk dat dit een uitzonderlijke 

situatie was. Dit werd ook niet geaccepteerd.  

In de jaren negentig kon een gewoon arbeidersgezin uiteindelijk redelijk 

leven van de gezamenlijke inkomsten van vader, moeder en een aantal kinderen en 

andere keuzen maken qua voeding, huisvesting, ontspanning, luxe, of voor de 

toekomst van de jongste kinderen. Maar dat betrof wel slechts een specifieke, 

relatief korte fase in de gezinsgeschiedenis, namelijk wanneer alle kinderen thuis 

woonden en werkten. In de jaren zestig (en daarvoor) zou men zich daarmee 

echter geen enkele luxe hebben kunnen permitteren; men kwam dan vooral minder 

te kort. En of er werk was voor iedereen, was sowieso de vraag. 

Het is dan ook niet voor te stellen dat een arbeider in 1861 zijn werk in 

de fabriek vrijwillig zou opgeven omdat zijn twee, drie kinderen van veertien jaar 

evenveel verdienden als hijzelf, zoals Herman Zaalberg de lezers van de Leydse 

Courant wilde doen geloven. Vergelijkbare verwijten klinken uit het rapport van de 

                                                             
1146 Enquête 1890, 177-179. 
1147 W.N Schilstra, Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in de tweede helft der 
negentiende eeuw (Nijmegen 1976, oorspr. Diss. Amsterdam 1940), 27; Tilly, Scott, Work, Women, 
Family, 116. Het gaat hier over jonge vrouwen: over jonge mannen is nauwelijks iets bekend. 
1148 Enquête 1890, 26. 
1149 Gemeenteverslag 1905, bijlage XXVII (verslag Commissie tot wering van Schoolverzuim). Dit geval is 
de eerste keer dat in Leiden een boete werd gegeven wegens schoolverzuim, althans “hoogst 
waarschijnlijk” werd gegeven. 
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‘Leidse commissie’ van de NMN, Cremers Fabriekskinderen en andere geschriften 

uit die tijd. Het is mogelijk dat drie kinderen evenveel verdienden als twee van hen 

iets ouder waren en de vader een slecht betaalde baan had, maar het inkomen van 

deze kinderen zou indertijd maximaal voldoende zijn geweest om het dagelijks eten 

te betalen en niets meer. Als vader ook nog eens de nodige drank zou willen 

nuttigen, zoals voortdurend naar voren werd gebracht, dan had hij in ieder geval 

nog wat extra inkomsten nodig. Blijkens de enquête van 1890 was het dertig jaar 

later en bij hogere reële lonen vrijwel communis opinio dat het de noodzaak was, die 

de huisgezinnen dreef. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurde dat gezinnen 

voornamelijk op de inkomsten van kinderen leefden, maar dat was óf geen keus óf 

het was tegelijkertijd een keus voor ledigheid onder gebrekkige omstandigheden, 

alleen mogelijk met een bijzondere (een succesvolle) gezinsplanning, in een 

bepaalde levensfase en bij een gunstige conjunctuur, en waarschijnlijk gecombineerd 

met de toepassing van andere bestaansstrategieën. Kortom, de armoede, of 

nauwkeuriger: het gebrek aan koopkracht, zorgde ervoor dat er gedurende de 

negentiende eeuw een voortdurend aanbod bestond van kinderen op de 

arbeidsmarkt, niet de luiheid van de ouders of een drang naar nieuwe 

consumptiegoederen. 

 

Sparen, lenen en niet betalen 

Naast de verschillende vormen van loon- dan wel zelfstandige arbeid en de 

bedeling, waren er allerlei andere middelen om het huishoudinkomen aan te vullen, 

of om tegenslagen op te vangen. Pot noemt een aantal van deze strategieën voor 

het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Een van deze 

strategieën, emigratie, was in de eerste helft van de negentiende eeuw in ieder 

geval niet meer aan de orde. 

Pot beschrijft onder meer een aantal mogelijkheden om geld te lenen of te 

sparen voor moeilijke tijden. Dat laatste werd bijzonder gestimuleerd door de 

burgerij. Sparen kon men bij de Leidse Spaarbank (1818) en (voor de korte termijn, 

seizoengericht) de Spaarkas (1850), beide initiatieven van ’t Nut.1150 Daarnaast 

bestonden er voor specifieke groepen arbeiders allerlei fondsen en ‘beurzen’, vaak 

voortgesproten uit de gilden, die hun (contributie betalende) leden een uitkering 

deden bij vooral ziekte en arbeidsongeschiktheid.1151 Zowel deze banken als 

fondsen werden in ieder geval in de eerste helft van de eeuw echter niet of 

nauwelijks gebruikt door de armsten. Die hadden eenvoudig het geld niet om te 

sparen of contributie te betalen. Bovendien konden deze vaak zelfs niet voldoen 

aan de toelatingseisen van dergelijke fondsen. Daarnaast bestond er sinds 1862 de 

Hulpbank van de LMW. Deze verstrekte kleine kredieten aan vooral 

ambachtslieden (“nijvere minvermogenden”) of hun vrouwen, zodat zij hun eigen 

bedrijf of bedrijvigheid konden starten, voortzetten of uitbreiden.1152 Verder was er 

de stedelijke Bank van Lening, waar men goederen kon belenen, oftewel de 

‘lommerd.’ Ook daarvan maakten vooral ambachtslieden en neringdoenden gebruik. 

                                                             
1150 Zie Pot, Arm Leiden, 216-218. 
1151 Zie Pot, Arm Leiden, 218-221. 
1152 Zie Westerbaan, Het honderdjarig bestaan, 80-90. 
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De armeren hadden (vrijwel) niets wat zij konden belenen. Soms wilden zij dat toch 

en brachten zij hun kleren naar de lommerd, waarop de armenzorg moest 

inspringen.1153 

Voor ongeschoolde arbeiders en bedeelden boden deze initiatieven al met 

al weinig soelaas. Wanneer deze in acute geldnood kwamen leenden zij 

waarschijnlijk kleine bedragen tegen behoorlijke rente bij de Katwijkse 

vissersvrouwen die hun waren op de Leidse markt verkochten, of bij andere 

particulieren.1154 Het ‘op de lat kopen’ was vanzelfsprekend ook een vorm van 

lenen, maar dan een die voortdurend werd gebruikt en niet beperkt bleef tot de 

‘fabriekers’ en bedeelden. Deze strategieën boden op korte termijn een uitkomst, 

maar uiteindelijk kostten ze de betrokkenen geld. Tenzij men natuurlijk de 

rekeningen niet betaalde en ook dat kwam regelmatig voor. Dat laatste gold 

eveneens voor de huur, waar men regelmatig de achterstanden liet oplopen en dan 

soms onverwacht verhuisde en de pandjesbaas het nakijken liet.1155 Wanbetaling 

was – naast het bieden van tegenwicht tegen wereldverbeteraars – de belangrijkste 

reden voor de oprichting van de Onderlinge Verhuurdersbond van Huiseigenaren 

in 1895.1156 

 

Kleine criminaliteit, bedelarij en prostitutie 

Een punt van aanhoudende zorg voor de burgerij waren overlevingsstrategieën als 

diefstal, bedelarij en prostitutie. Bij diefstal ging het vooral om kleinere diefstallen, 

met name van voedsel en andere gebruiksartikelen. Pot beschrijft voor het begin 

van de negentiende eeuw een aantal voedseldiefstallen, waarbij vooral boeren en 

tuinders uit de directe omgeving het slachtoffer waren van stelende 

stadsbewoners.1157 Overigens bevonden zich rond 1800 onder deze dieven ook ten 

minste twee jeugdbenden, waarvan een met jongens van negen tot en met veertien 

jaar.1158 

De conservenindustrie bood nieuwe mogelijkheden: vaak werd door de 

thuisarbeidsters wat schoongemaakte groenten voor eigen gebruik 

achtergehouden. Toen de fabrieken daarop zowel het afval als de schoongemaakte 

groenten of de gedopte bonen gingen wegen, maakte men het afval nat of voegde 

men wat zand of aarde toe, om toch aan het gewicht te komen.1159 Daarnaast werd 

er, ook gezien de meldingen in de plaatselijke pers, regelmatig wat meegenomen uit 

de fabriek, zowel sajet als steenkool en metaal. Over de schaal waarop dit 

gebeurde, valt echter weinig te zeggen. 

                                                             
1153 Pot, Arm Leiden, 214. 
1154 Voor de Katwijkse vissersvrouwen: Van Steen, Van der Velden, Goeie ouwe tijd, 31. Dit gaat over de 
jaren dertig, maar het gebruik was waarschijnlijk al ouder. W. Bodrij, Een stem uit de achterbuurt 
(Leiden, 1981), 7, heeft het over “de geldschieter.” 
1155 Kok, Mandemakers, Wals, ‘Toen scharrelde ze’, 350, signaleerde hetzelfde in Amsterdam. 
1156 Zie Smit, Strijd om kwaliteit, 29-30. 
1157 Pot, Arm Leiden, 243-244. 
1158 Zie M. Dekker, ‘Jeugdcriminaliteit in de Sleutelstad. Een beschouwing van jeugdcriminaliteit en de 
bestraffing daarvan in Leiden in de tweede helft van de 18e eeuw’, Leids Jaarboekje 2013, 103-116, 111-
113. 
1159 Dit verhaal komt standaard terug in alle interviews met voormalige binnenstadsbewoners. 
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Bedelarij kwam vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw voor, 

althans waar het om echte straatbedelarij om geld gaat.1160 “Bern houdt beeren, 

Genève arenden, ’s Gravenhage ooijevaars, Leiden bedelaars, al voert het er geene 

in zijn wapen,” schreef Klikspaan rond 1840.1161 Het was een bron van ergernis 

voor veel beter gesitueerden. Na 1854 werd het op straat bedelen een steeds 

minder groot probleem. Dat kwam onder andere door repressie, maar deze werd 

pas echt succesvol toen politieoptreden gecombineerd werd met de gedwongen 

plaatsing van bedelaars (en hun gezin) in opvoedende c.q. disciplinerende 

instellingen, zoals de veenkoloniën in Drente van de landelijke Maatschappij van 

Weldadigheid (die vanzelfsprekend ook een actieve Leidse afdeling had)1162 en de 

Stedelijke Werkinrichting.1163 Ergernis over bedelen (door volwassenen) kwam 

daarna vooral nog tot uiting bij het optreden van (straat)muzikanten met hun 

kroost, met name tijdens de kermis. 

Prostitutie kwam vanzelfsprekend ook voor, met vooral studenten, 

soldaten (van het garnizoen), maar even goed andere mannen van alle rangen en 

standen als klant. In de achttiende eeuw was nog driekwart van de (gearresteerde) 

prostitués afkomstig uit Leiden, maar in de negentiende eeuw liep dat sterk terug. 

Zij hadden vaak een achtergrond in de textielnijverheid, maar waren ook nogal 

eens dienstbode.1164 In 1853 werd de prostitutie in Leiden gereglementeerd om 

verspreiding van geslachtsziekten en de criminaliteit tegen te gaan. Daarna blijkt het 

bij de legale prostitutie vooral, en in toenemende mate, om meisjes van buiten 

Leiden te gaan.1165 Daarnaast was echter een behoorlijke groep illegale hoeren 

                                                             
1160 Zie Pot, Arm Leiden, 236-242. 
1161 Klikspaan, Studenten-typen en –leven, 139. 
1162 Niet te verwarren met de LMW. 
1163 De Armenwet van 1854 voorzag expliciet in het zenden van bedelaars naar opvoedingsgestichten. 
Vanaf 1870 nam het Rijk de kosten daarvan op zich. 
1164 Voor prostitutie vóór 1854: Pot, Arm Leiden, 230-236. 
1165 Over prostitutie in Leiden in de tweede helft van de negentiende eeuw schreven P.A.J. Otgaar en 
J.F.J.G. van Schaik drie artikelen in het Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden e.o., 

Bedelaars vallen de ouders 

van een student lastig, A. 

Verhuell 1840. 
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actief, vrijwel uitsluitend van Leidse afkomst, die hun werk op allerlei plaatsen 

verrichtten en doorgaans thuis bij hun ouders woonden. Hoe groot deze groep 

was, is niet duidelijk, maar de omvang van de legale prostitutie is een indicatie: 

tussen 1875 en 1890 lieten 276 vrouwen zich als prostituee inschrijven. De illegale 

hoeren woonden in de slechtste wijken van de stad en kwamen, constateren 

Otgaar en Van Schaik, “zonder uitzondering uit sociaal zwakke milieus […], waar 

onwettige geboorten, overmatig drankgebruik – vaak van beide ouders – en lichte 

criminaliteit de gewoonste zaak van de wereld waren.”1166 Prostitutie lijkt daarmee 

niet direct een bestaansstrategie van reguliere arbeiders, ook niet van 

ongeschoolde, maar van een lompenproletarische onderlaag. Het speelde zich 

echter wel af in dezelfde buurten waar talloze ‘fabriekers’ woonden en het 

onderscheid tussen de ongeschoolde ‘fabriekers’ en deze onderlaag was vloeiend, 

voor de buitenwereld – de burgerij – nauwelijks zichtbaar. 

 

Eigen voedsel 

In beperkte mate konden de bewoners van de volkswijken zelf voor voedsel 

zorgen. Men had geen eigen moestuinen in de stad of daarbuiten, maar het schijnt 

dat er hier en daar in de poorten of op de binnenplaats wat groente verbouwd 

werd.1167 Veel kan dat niet geweest zijn. Er werden in de Leidse binnenstad ook 

redelijk wat varkens gehouden, maar anders dan wel gesuggereerd is betrof het 

hier – gezien de daarvoor verstrekte vergunningen – doorgaans kleine 

varkensmesters en –slagers, die dit voor de handel deden.1168 Het houden van 

kippen (voor de eieren) kwam echter wel op redelijke schaal voor. Ze scharrelden 

gewoon op straat. De Leidse gemeenteraad wilde daar – in tegenstelling tot de 

varkenshouderij – geen einde aan maken: dat hoorde bij het Leidse straatbeeld, 

vond men.1169 Menig Leids arbeidersgezin vulde zo het karige maal aan met een eitje 

op z’n tijd, van een straatkip.1170 

Er werd ook veel gevist. De ‘Leidse peuëraar’, oftewel palingvisser, werd 

door Nicolaas Beets in zijn Camera Obscura beschreven en is sindsdien een begrip 

dat in Leiden nog steeds gekoesterd wordt.1171 Vissen deed men in de singels en 

grachten, of men trok men een klein, meestal met behulp van buren zelf getimmerd 

sloepje (peurbak) de omringende polders en plassen in, waar de gevangen aal direct 

in het schuitje gebraden of gerookt werd. De gevangen vis werd wel voor eigen 

consumptie gebruikt, maar ook verkocht op straat of op de kermis. Vissen was niet 

                                                                                                                                               
nl. in 1991, 1992 en 1994. Hier wordt gebruikt: Otgaar, Van Schaik, ‘Illegale prostitutie in Leiden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw’, Jaarboek 1992, 81-105. 
1166 Otgaar, Van Schaik, ‘Illegale prostitutie’, 98-99. 
1167 Van Es, ‘Etenstijd’, 139. 
1168 Vgl. Van Es, ‘Etenstijd’, 139-140, Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, 102, die 
menen dat dit voor de eigen consumptie was. De vergunningen zijn te vinden in de overzichten in de 
Gemeenteverslagen. 
1169 Smit, Leiden met een luchtje, 90. 
1170 Zie ook Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, 102. 
1171 De geannoteerde tekst van Beets is te vinden op 
http://www.dbnl.org/tekst/beet005wvan01_01/beet005wvan01_01_0034.php. Jaarlijks wordt in Leiden 
nog de zogenaamde peurbakkentocht georganiseerd. 
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alleen het doden van de tijd als werkloze, het gaf een aanvulling op het menu of het 

inkomen. 

 

De buurt 

Het belangrijkste vangnet voor de Leidse arbeiders was echter de buurt, al dan niet 

compleet met familieleden. Tot het midden van de negentiende eeuw speelden 

formele buurtorganisaties daarin een – weliswaar steeds kleinere – rol, vooral bij 

belangrijke gebeurtenissen, maar de informele buurtsamenhang was minstens zo 

belangrijk. Dat burenhulp van belang was, kan niet kwantitatief worden vastgesteld, 

constateerde Pot al, maar talrijke uitlatingen van tijdgenoten wijzen erop.1172 “[…] 

een gebuur in nood niet by te staan, oordeelt men den bittersten schemp en de 

hoogste veragting waardig,” schreef Le Franq van Berkheij aan het eind van de 

achttiende eeuw.1173 Ruim honderd jaar later was dat weinig anders. “Ook zijn zij 

onderling zeer hulpvaardig; want zij hebben elkander dikwijls noodig,” schreef 

Marie Sparnaaij in 1898. “Is de Moeder van een gezin ziek of dood, een buurvrouw 

past haar zooveel mogelijk op, of zorgt voor de kleintjes. Is de man door ziekte 

verhinderd, naar zijn werk te gaan en zijn de verdiensten geringer, dan staat men 

elkander bij. Soms hebben de bewoners uit een steeg, maar eene waschkuip en 

twee strijkijzers met hun allen.”1174 Gedeeld was de armoede beter te dragen.1175 

Standaardvoorbeeld van het vertrouwen dat mensen in de volkswijken hadden in 

onderlinge hulp, is het verhaal van Goede Mie, de gifmengster die tientallen mensen 

vergiftigde vanwege de verzekeringscenten, wanneer zij hen kwam bijstaan in 

nood.1176  

De burenhulp moet niet overdreven worden – de schaal van de buurt was 

klein, de verhoudingen waren niet altijd even goed, de middelen van de buren zelf 

waren net zo goed beperkt – en de bijstand door (vaak dichtbij wonende) 

familieleden moet evenmin onderschat worden.1177 Zoals hiervoor opgemerkt, 

werd voor sommige ‘diensten’ ook gewoon betaald. In de volkswijken was ‘de 

buurt’ echter een fundamenteel onderdeel van de gebruikte overlevingsstrategieën. 

 

7.1.3 DE PLEK VAN DE KINDEREN NADER BEKEKEN 

 

Binnen de bestaansstrategie van de Leidse arbeiders nam kinderarbeid een 

belangrijke plaats in. Meer dan enige andere manier bood dit enige zekerheid op 

                                                             
1172 Pot, Arm Leiden, 226. 
1173 Aangehaald door Pot, Arm Leiden, 226. 
1174 Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, 50-51. 
1175 Zie ook Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, 102. 
1176 Goede Mie vergiftigde 102 personen, waarvan er 27 overleden. In 1883 liep ze tegen de lamp. Zij kon 
niet alleen haar gang gaan door het vertrouwen in onderlinge hulp, maar ook doordat artsen zelden 
kwamen kijken bij de arbeiders thuis en zeker de doodsoorzaak niet gingen controleren. Zie ook I. 
Moerman, Gif als goede gave. Maria Catharina van der Linden-Swanenburg/Goeie Mie (1830-1915) 
(Leiden 2001). 
1177 Zie ook Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, 102. Voor de onderschatte rol van 
familieverbanden bij de stedelijke kerngezinnen, zie ook Humphries, Childhood and child labor, 151-171. 
Volgens de Armenwet waren zij ook de eersten die bij zouden moeten springen. 
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een aanvulling op het gezinsinkomen en wanneer er meer kinderen werkten ging 

het bij elkaar ook om substantiële bedragen. De vraag is in hoeverre arbeiders dit 

accepteerden of zelfs omarmden – in het vorige hoofdstuk werd daar al kort bij stil 

gestaan – en of dit wellicht een overblijfsel was van de pre-industriële traditie, 

waarin werk en opleiding in hoge mate synoniem waren. Ten slotte is de vraag of 

kinderen ook op andere wijze aan de gezinseconomie bijdroegen en hoe dit zich 

verhield met andere aspecten van de kindertijd. 

 

Acceptatie van kinderarbeid 

Het is de maar vraag in hoeverre de pre-industriële traditie een rol speelde waar 

het om de acceptatie van fabriekswerk door kinderen ging. Ouders lijken 

aanvankelijk – vóór 1840 – niet zo bereid hun kinderen naar een fabriek te sturen, 

en kinderen waren er niet erg happig op er te blijven werken. Althans, dat is de 

indruk die men krijgt uit de directe en indirecte druk die op de arbeiders werd 

uitgeoefend, zoals in hoofdstuk 5 beschreven is.1178 Wellicht hielden velen nog vast 

aan het (ambachtelijke) opleidingsidee, zoals dat vroeger voor jonge(re) kinderen 

nog overheerste, en zag men in het fabriekswerk geen perspectief om een vak voor 

de toekomst te leren. Misschien vonden de arbeiders zelf kinderen van acht tot 

tien, elf jaar nog te jong om de hele dag in de fabriek te staan. Dit is echter giswerk, 

aangezien er geen directe getuigenissen van arbeiders uit die tijd zelf zijn. Na een 

periode van klaarblijkelijke weerstand, volgde echter gewenning en berusting. 

Coronel beschreef de Leidse arbeiders in 1864 vooral als “onverschillig,” maar ook 

als “ontzenuwd,” mede veroorzaakt door de “verzwakkende invloeden van een 

vroegere toestand van verval, waarin de Leidsche industrie verkeerde.”1179 

Uit de enquête van 1890 blijkt dat het vooral voor ‘gewone’ 

fabrieksarbeiders behalve noodzakelijk betrekkelijk vanzelfsprekend was dat hun 

kinderen gingen werken: men was immers zelf ook op tienjarige leeftijd, of nog 

jonger, in de fabriek aan het werk gezet. De sterkste twijfels daarover werden 

vooral geuit door de wat beter betaalde arbeiders of arbeiders met een meer 

‘ambachtelijke’ achtergrond (zoals drukkers), bijna allemaal georganiseerde 

arbeiders. Wel bleken verschillende arbeiders na verder doorvragen graag andere 

keuzen te willen maken, als het zou kunnen of wettelijk verplicht was. 

Dekenstrijker N.A. de Bruin zei op de vraag naar een verhoging van de minimum 

leeftijd naar dertien jaar: “Als de kinderen 12 jaar zijn, ben ik blij, dat ze aan het 

werk kunnen gaan.”1180 De voorzitter constateerde dat zijn kind bijna dertien was: 

was dat geen klein offer voor school waard? “Als ik het missen kon, wel.” 

Dekenwerker H. Stol was ooit zelf op zevenjarige leeftijd bij Van Heukelom gaan 

werken (!). Hij had nog vijf van de zeven kinderen thuis, waarvan er twee bij Krantz 

werkten, twee bij de katoenfabriek en er een gediend had. Op de vraag of hij het 

niet jammer vond ze van school te moeten nemen voor zij die geheel doorlopen 

                                                             
1178 Zie 5.2.1. 
1179 Coronel, De Leidsche wolfabrieken, 14. 
1180 Enquête 1890, 153-155. 
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hadden, antwoordde hij: “Ja. Maar wanneer men een groot huisgezin heeft, tracht 

men de kinderen zoo spoedig mogelijk te laten verdienen.”1181 

De meubelmakergezel H.M.P. van Zijp ging verder in op de dilemma’s waar 

de arbeidersgezinnen voor stonden en de rol die wetgeving kon spelen.1182 Hij was 

zelf met tien jaar aan het werk gegaan, “dus ik weet dat het voor kinderen beter is 

om wat later aan het werk te gaan.” Een verhoging naar veertien jaar vond hij 

wenselijk: “Ja, de jongens hebben op dien leeftijd meer begrip. Voor het gezin is het 

natuurlijk wel bezwarend. Maar in de arbeidersklasse is men verplicht, zoo spoedig 

iets van zijn kinderen te halen als men kan, anders komt men er niet.” De 

voorzitter: “Begrijp ik goed, dat gij zelf het wenschelijk houdt dat de wet u 

noodzaakte om uwe kinderen langer op school te laten, omdat gij anders bezwijkt 

voor de verleiding om hen te vroeg te werk te laten gaan?” Antwoord: “Ja, ik zou 

willen, dat op die wijze de toekomst van mijn kinderen beter werd.” 

De arbeidswetgeving – in eerste instantie het Kinderwetje van Van Houten 

– stelde grenzen aan het uit werken sturen van kinderen in de nijverheid. Soms 

stuurde men kinderen toch al op jongere leeftijd naar een fabriek, maar over het 

algemeen lijkt men de grens van twaalf jaar geaccepteerd te hebben. Men kon 

natuurlijk ook moeilijk anders wanneer de fabrikanten zich aan de wet wensten te 

houden. Anders ging het echter met de Leerplichtwet, zoals blijkt uit de verslagen 

van de Commissie ter wering van Schoolverzuim. Van overtreding van de 

Leerplichtwet zodat kinderen in de fabriek konden werken, zijn meer gevallen 

gedocumenteerd dan van het Kinderwetje. In het personeelsarchief van de Leidsche 

Katoenmaatschappij zijn meerdere personeelskaarten te vinden waaruit blijkt dat 

de vader daarom veroordeeld werd. Behalve dat de behoefte hen dreef – omdat 

men een groot gezin had – komt daarin ook naar voren dat men deze wet 

“onbillijk” vond, zoals katoenarbeider Houps verklaarde. Voor een arbeiderskind 

had zijn kind genoeg onderwijs gehad en zelf was hij toch ook al op zijn tiende jaar 

gaan werken (in 1872).1183 De discrepantie tussen Arbeidswet en Leerplichtwet – in 

het eerste geval was immers twaalf jaar de grens, in het tweede het afmaken van de 

school of dertien jaar – maakte het moeilijk om de wet een nieuwe norm te laten 

stellen. 

Duidelijk is dat er aan het eind van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw, binnen de arbeidersklasse verschillen bestonden in de acceptatie 

van kinderarbeid. Deze verschillen liepen maar deels gelijk op met de verschillende 

lagen die binnen de arbeidersklasse te onderscheiden zijn. Sommigen wezen 

kinderarbeid nadrukkelijk af en wilden de grens verhogen naar veertien jaar. Deze 

behoorden vooral tot de bovenste laag van de arbeidersklasse, maar ook 

verschillende arbeiders uit de groep daaronder neigden tot dezelfde opstelling. De 

weinigen die de kinderarbeid ronduit een goede zaak vonden, behoorden eveneens 

tot de bovenlaag: de meesterknechts en opzichters. Andere arbeiders, vooral uit de 

minder en ongeschoolde groep, voelden zich vooral genoodzaakt en zagen geen 

alternatief, terwijl ze eigenlijk iets anders wilden voor hun kinderen. Binnen 

                                                             
1181 Enquête 1890, 109-111. 
1182 Enquête 1890, 275-277. 
1183 Moes, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, 101-102.  
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diezelfde laag vindt men ten slotte een groep waarvoor kinderarbeid 

vanzelfsprekend was en verdere beperking niet rechtvaardig. Echter, ook bij deze 

laatste groep speelde de behoefte aan extra inkomsten een belangrijke rol. 

Bovendien is van belang dat men niet anders gewend was dan dat men daarin op 

deze manier voorzag.1184 

 

Jongens en meisjes in de nijverheid 

Er was een verschil tussen jongens en meisjes, dat nauw samenhing met hun 

perspectief voor het volwassen bestaan. Van een volwassen man werd dan wel – 

zeker aanvankelijk – niet verwacht dat hij de enige kostwinner zou worden, maar 

wel dat hij het meeste geld binnenbracht. Voor meisjes was bepalend dat zij later in 

ieder geval het huishouden zouden doen, naast het verwerven van extra inkomsten. 

In verschillende interviews bij de enquête van 1890 werd dat door enige arbeiders 

concreet vertaald naar een ideaal dat jongens naar ‘de ambachten’ zouden gaan, en 

meisje als dienstmeisje zouden gaan werken. Dat patroon is deels terug te zien in 

de werkelijkheid, maar, zeker waar het de meisjes betrof, niet helemaal. 

Zowel in 1849 als in 1899 werkten in ‘de ambachten’ inderdaad vrijwel 

uitsluitend jongens. In de textielfabrieken waren in het midden van de eeuw jongens 

en meisjes nog in ongeveer gelijke hoeveelheden te vinden, met zelfs iets meer 

jongens. Vijftig jaar later was dit echter geheel veranderd: de kinderen en jongeren 

in de textielfabrieken waren in steeds grotere meerderheid meisjes, net zo goed als 

bij het relatief simpele werk in de biscuit- en zeepfabrieken, of op de binderij van 

een drukkerij. Meisjes vond men buiten de fabrieken vooral in de kleding en 

reiniging, werkzaamheden die inhoudelijk aansloten op huishoudelijk werk, maar die 

later ook als (semi-)zelfstandige in combinatie met het huismoederschap verricht 

konden worden.  

Steeds meer jongens werkten in wat nog steeds ‘de ambachten’ werden 

genoemd. Dat was in principe werk waarvan men kon aannemen dat men daarmee 

ook een vak leerde, waarmee men meer kon verdienen – of verwachtte te kunnen 

verdienen – dan met eenvoudig fabriekswerk. Het had bovendien meer status dan 

het fabriekersbestaan. Werk in metaalbedrijven of in de – nog als ‘ambachten’ 

aangeduide – drukkerij, sloot bij dit verwachtingspatroon aan. Dat jongens meer 

aan de slag gingen in de ‘ambachten’ was op het eind van de negentiende eeuw ook 

mogelijk, omdat met de algemene economische opbloei meer werk beschikbaar 

was in de meer ambachtelijke bedrijfstakken. Vooral de bouw en daaraan verwante 

bedrijfstakken bloeiden op, terwijl de opbloei van de universiteit evenzeer z’n 

weerslag had, bijvoorbeeld door een grotere vraag naar instrumentmakers. Men 

had dus voor jongens aan het eind van de eeuw meer keuzemogelijkheden, al 

vroegen de ‘echte’ ambachten vaak wel weer meer opleiding. Wanneer dat meer 

schoolgang met zich meebracht, kon men zich dat lang niet altijd permitteren. De 

hoop van een jongen die naar bijvoorbeeld een drukkerij ging, was echter toch dat 

hij uiteindelijk een echte drukker werd. Deze (ambachtelijke) hoop uitte zich bij de 

enquête van 1890 in de teleurstelling dat opleiding tijdens het werk (in de 

                                                             
1184 Directe uitlatingen van de maatschappelijk laagste groep van de arbeidersklasse zijn niet te vinden, 
ook niet in de Enquête 1890. 
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fabrieken) eigenlijk niet meer bestond, zoals onder anderen Patrimonium-

bestuurder Herman van der Meer – blikslager in een conservenfabriek – 

constateerde.1185 

Voor meisjes was er geen plaats in de traditioneel mannelijke ambachten – 

ook de vrouwen die bij de drukkerijen werkten, deden dat niet op zo’n manier dat 

zij ooit drukker zouden kunnen worden. Het alternatief voor ongeschoold 

fabriekswerk was zich als naaister of modiste te bekwamen via een naaischool of 

door bij een naaister te gaan werken, dan wel aan de slag te gaan in het huishouden 

van een ander, als dienstmeisje. Een fabrieksarbeider als vader Best, de creatie van 

Marie Sparnaaij, koos dan echter vanwege het directe financiële voordeel voor 

fabriekswerk. Dat lijkt ook in de praktijk het geval geweest. 

Werken als (professioneel) naaister of modiste vroeg meer opleiding dan 

fabriekswerk. Het bestaan van de naaischolen getuigt daarvan. Uit de 

leerlingenlijsten van de brei- en naaischool van ’t Nut  blijkt dat de leerlingen voor 

een belangrijk deel kinderen waren van ambachtslieden (al dan niet in loondienst), 

al verkeerden ook deze soms in zeer gebrekkige omstandigheden.1186 Men richtte 

zich overigens wel op “de geringste volksklasse,” echter niet op de ‘bijscholing’ van 

fabrieksmeiden, maar op hen die dienstbode zouden willen worden.1187 Hoe dat bij 

de andere naai- en breischolen zat, is niet bekend. Vanaf de jaren tachtig richtten de 

overgebleven naai- en breischooltjes zich op de “onvermogenden” en “de 

behoeftigste klasse,” ook op fabrieksmeisjes.1188 Het was echter iets dat men na 

werktijd deed, zoals ook uit het betoog van vader Best naar voren kwam. Aan het 

werk gaan als naaister of breister was dan ook iets dat meisjes uit de armere 

bevolkingsgroepen pas deden op wat latere leeftijd, wellicht zelfs nadat men al aan 

de spinmachines in de fabriek had gestaan. Vandaar dat de kinderen in deze 

bedrijfstak iets ouder waren dan de fabrieksmeisjes. 

 

Dienstboden en fabrieksmeiden 

Werken als dienstmeisje wordt vooral in de literatuur vaak genoemd als alternatief. 

Duidelijk is echter dat daarmee veel minder te verdienen viel dan met 

fabriekswerk. Een meisje als dienstmeisje laten werken, was voor arbeiders een 

keuze voor een betere voorbereiding op het huismoederschap en als zodanig een 

luxe-keus. In de loop van de negentiende eeuw werden ook steeds minder Leidse 

meisjes op deze manier aan het werk gezet – niet alleen in Leiden overigens – wat 

uiteindelijk leidde tot een voor de betere klassen groot probleem, het 

‘dienstbodenvraagstuk.’1189 De daling van de omvang van de huiselijke diensten 

                                                             
1185 Enquête 1890, 40.  
1186 ELO, Archief Nut, inv.nr. 38, Leerlingen brei- en herhalingsschool vermeldt ook de beroepen van de 
ouders. 
1187 Leerlingenlijsten met beroep vader: ELO, Archief Nut, inv.nr. 38, Leerlingen brei- en herhalingsschool 
Nut. Ambachtslieden zowel in loondienst, als kleine zelfstandigen, die regelmatig armlastig bleken; voor 
de doelgroep: ELO, Archief Nut, inv.nr. 37-1, stukken betreffende naai- en herhalingsschool 1838 – 1871, 
diverse stukken. 
1188 Diverse stukken in ELO LB 54712 p. 
1189 Zie ook A. van Steen, ‘Het dienstbodenvraagstuk en de werkloosheid’, in: LOV, Een tipje van de 
sluier. Vrouwengeschiedenis in Nederland, 2. Nederlandse vrouwen in deze eeuw (Amsterdam 1980). 
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binnen de beroepsbevolking was dan ook geen kwestie van verminderde vraag, 

maar van minder aanbod. 

Deze keuze werd echter niet alleen financieel bepaald en niet alleen door 

de ouders gemaakt. Werkte een meisje als ‘meisje voor dag en nacht’ en niet als 

‘dagmeisje’, dan was men niet alleen een mond om te voeden kwijt, maar ook een 

hand om te helpen bij het huishouden of andere bijverdiensten. Bovendien was er 

de voortdurende dreiging van seksuele intimidatie: niet voor niets legde Sparnaaij 

vader Best in de mond, dat men er “méér slechts” leerde dan op de fabriek. Verder 

is duidelijk dat tussen fabrieksmeisjes en dienstmeisjes een enorme culturele kloof 

bestond. Emilie Knappert, godsdienstonderwijzeres en later de vormgeefster van 

het Leidse Volkshuis, vertelde in 1890 dat het “ondoenlijk” was de twee groepen 

bij elkaar te brengen, omdat dienstmeisjes de fabrieksmeisjes scheef aankeken. Zij 

voegde eraan toe: “de dienstmeisjes zijn in den regel beschaafder, omdat ze in onze 

huizen verkeeren. Wij zijn voor hen gewone menschen. De fabrieksmeisjes 

daarentegen zijn ruw, en terstond aan de kleding te herkennen.”1190 Andersom 

scholden de fabrieksmeisjes dienstmeisjes uit voor “juffrouwen.”1191 

Ten slotte waren er de voorkeuren van de meisjes zelf. Een fabrieksmeisje 

was na sluitingstijd van de fabriek vrij en sinds de Arbeidswet van 1889 was dat 

voor vrouwen uiterlijk om 19.00 uur. Dagmeisjes waren pas later vrij, meisjes voor 

dag en nacht bijna nooit. En hoewel meesterknechts in de fabrieken toezicht 

hielden op hun werk, voelden de meisjes zich daar in de groep doorgaans vrijer dan 

een dienstmeisje, dat vaak individueel en onder rechtstreeks toezicht van de 

huisvrouw uit de burgerij werkte. Diverse bronnen geven aan dat veel meisjes 

vanuit een drang naar vrijheid liever fabrieksarbeid verrichtten dan huiselijke 

diensten.1192 

De tegenstellingen tussen dienstmeisjes en fabrieksmeiden wijzen nogmaals 

op de verschillen tussen de onderste laag van de arbeidersklasse (de 

fabrieksarbeiders) en een hogere laag van geschoolde arbeiders en 

ambachtslieden.1193 Voor de laatste groepen was de verdienste die de dochters 

binnenbrachten doorgaans minder dringend nodig, aangezien zij beter verdienden 

en vaster werk hadden. Die verschillen droegen echter ook een cultureel karakter, 

wat zich uitte in hoe men tegen elkaar aankeek. Hetzelfde gold waarschijnlijk voor 

de naaisters. Tekenend moge zijn dat naaisters hun kinderen indien nodig wel naar 

de ruim aanwezige bewaarscholen brachten en vrouwen die in de fabriek werkten, 

niet. Bij de enquête van 1890 kwam de culturele kloof tussen ‘fabriekers’ en andere 

arbeiders vooral naar voren wanneer het over fabrieksmeiden ging. Nogmaals 

Knappert: “Zoo zeide een dienstmeisje: ik ben fatsoenlijk, want ik ken geen enkele 

                                                             
1190  Enquête 1890, 27-31. 
1191  Enquête 1890, 55. 
1192  Zie Schilstra, Vrouwenarbeid, 27, noot 3. 
1193  Buiten beschouwing gelaten is dat veel dienstmeisjes hoogstwaarschijnlijk van buiten de stad, uit de 
omringende dorpen kwamen. In de eerste plaats betekent dit automatisch dat relatief minder Leidse 
meisjes dienstbode werden, dan men op het eerste gezicht zou denken. In de tweede plaats schept dit 
toch ook een (culturele) afstand. 
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fabrieker. Zulke dingen teekenen den toestand. De fabriekers staan op zich zelven, 

het is als ’t ware eene genus apart; zij zijn echte paria’s. En dat gevoelen zij.”1194 

 

Gender en stand 

Er waren kortom bij de keuzen die arbeidershuishoudens maakten met betrekking 

tot hun kinderen zowel gender-verschillen werkzaam, als verschillen tussen 

sociaaleconomische groepen binnen de ‘arbeidersklasse.’ Voor jongens zocht men 

als het even kon werk met een perspectief op het leren van een vak, al dwong de 

noodzaak de gezinnen regelmatig hen simpel in een fabriek aan het werk te zetten. 

Voor meisjes lag de toekomst in het huishouden, maar in hoeverre dit leidde tot 

het zoeken van ander werk dan fabriekswerk, hing af van de mogelijkheden en de 

culturele patronen en die hadden alles te maken met de sociaaleconomische positie 

van de ouders.  

Eigenlijk was deze gang van zaken nauwelijks anders dan in de 

vroegmoderne tijd. Dat maakt het des te waarschijnlijker dat er vroeg in de 

negentiende eeuw inderdaad een weerstand bestond tegen fabriekswerk door 

kinderen, en dan met name jongens, omdat daarbij het opleidingsaspect ontbrak. 

Zodra het mogelijk leek, greep men voor jongens weer terug op dat oude patroon, 

ook al waren de ambachten zelf aan verandering onderhevig. Gingen jongens naar 

de fabriek, dan bleven zij daar echter doorgaans, ook al wisselden zij van baas. Voor 

meisjes en jonge vrouwen was fabriekswerk een tijdelijke bezigheid (ook al kon die 

tien jaar duren) en geen levensbestemming: dat was het huwelijk en het gezin.1195 

Een voor menigeen meer wenselijke voorbereiding op het huishouden via werk als 

naaister of dienstbode, stuitte zowel op financiële als op culturele belemmeringen.  

Maar of men voor het een of het ander koos, gewerkt moest er worden, 

al konden mensen met iets meer inkomen dat moment iets langer uitstellen, of 

zullen ook sommige armen met een meer ambachtelijke achtergrond er uit 

statusoverwegingen zelfs voor gekozen hebben dan maar iets langer af te zien. De 

algemene indruk is dat de meeste kinderarbeid in fabrieken aangeboden werd uit 

een specifieke, door de meeste andere burgers én arbeiders als ‘minder’ 

beschouwde groep huishoudens van ongeschoolde, laag betaalde arbeiders, 

aangeduid als ‘de fabriekers.’ 

 

Spelenderwijs overleven 

Het is niet zo, dat kinderen voortdurend aan het werk werden gezet door de 

ouders wanneer zij niet op school zaten of al ergens een baan of bijbaantje hadden. 

Dat gold hoogstens voor de vele kinderen die na 1870 in de drukke tijden moesten 

helpen bij het doppen van bonen. Dan waren ook kleine kinderen soms tot ’s 

                                                             
1194 Enquête 1890, 28. De gelaagdheid zoals deze binnen de arbeidersklasse werd ervaren, was groter 
dan een simpele tweedeling. Volgens Knappert waren er “in den fabrieksstand wel drie of vier standen,” 
Enquête 1890, 30. De verder beschikbare gegevens zijn vooralsnog ontoereikend dit nader te 
adstrueren. 
1195 Zie ook Schilstra, Vrouwenarbeid, 28. Eenzelfde patroon van ‘Erwerbtätigkeit bis zur Heirat’ werd in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw ook voor werkende vrouwen in Duitsland en Nederland 
vastgesteld, J. Plantenga, Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-) 
Duitsland (Amsterdam 1993), 175. 
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Leidse kinderen 1890/1900 (ELO) 

avonds laat nog aan het werk. Maar 

het was niet altijd bonentijd, en niet 

alle arbeidershuishoudens dopten 

bonen. 

In beginsel speelden arbeiderskinderen 

buiten school- en werktijd. Ze hadden 

doorgaans eenvoudig speelgoed, dat 

waarschijnlijk meestal zelfgemaakt was: 

lappenpoppen voor meisjes, hoepels, 

tollen en ballen voor jongens, of ze 

speelden met wat voor handen 

was.1196 Binnen deed men ook bord- 

of kaartspelletjes met de kinderen, 

zoals in het (bijna) ideale 

arbeidersgezin van Marie Sparnaaij. 

Maar meestal speelden de kinderen 

wanneer het weer het even toeliet 

buiten op straat. Of ze trokken door 

de buurt of de stad op zoek naar 

vermaak of iets lekkers en haalden 

kattenkwaad uit, het laatste tot 

toenemende ergernis van grote delen 

van de burgerij. Dat kinderen de 

nodige tijd spelend doorbrachten, 

komt hooguit indirect naar voren in de 

berichten over ongelukken (wanneer 

spelende kinderen in de gracht vielen, 

bijvoorbeeld), bij klachten over het 

gooien met stenen of sneeuwballen en 

over het stoken van vuurtjes, en via 

het verbod in de gemeentelijke 

verordening om vliegers op te laten, 

uitgezonderd op enige speciale plekken.1197 Met het dichtgroeien van de stad in de 

tweede helft van de negentiende eeuw was daar steeds minder ruimte voor  en de 

ergernis onder de brave burgerij over “de straatjeugd” groeide. De term 

“straatjeugd” zelf, met negatieve connotatie, viel in 1860 voor het eerst in de 

                                                             
1196 Een ingezonden stuk van ‘Een kindervriend’ in het LD van 15 november 1879 noemt het nodige 
speelgoed, waarbij ballen, hoepels en tollen speelgoed voor jongens werden genoemd. Het overzicht 
van gebruikt speelgoed is echter sterk gericht op ten minste de middenklasse. Wel is het zo dat in de 
negentiende eeuw steeds meer industrieel speelgoed beschikbaar kwam, dat daardoor ook goedkoper 
werd. 
1197 Te weten op de Ruïne – de grote open ruimte in het midden van de stad, ontstaan door de 
buskruitramp van 1807 – en op de vestwallen. Oorspronkelijk kon het ook in de nog vrij onbebouwde 
Ververstraat, maar na de bouw van de Diaconiewoningen was dat daar ook verboden. 
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Leidse kranten te lezen.1198 Een enkeling – zoals een schrijver van een ingezonden 

stuk in het Leidsch Dagblad anno 1881 – betreurde dat velen het spelen op straat 

negatief benaderden. De schrijver stelde dat niemand dit vroeger afkeurde, dat de 

drukte op straat met de (nieuwe) trams en andere rijtuigen de jeugd in de weg zat 

en riep op openbare speeltuinen in te richten.1199 

Dat (arbeiders)kinderen voornamelijk buiten speelden ondanks de steeds 

kleiner en gevaarlijker wordende openbare ruimte, had vanzelfsprekend alles te 

maken met het feit dat er binnen geen ruimte was. De eigen straat, niet 

bijvoorbeeld de school, was ook de plek waar men vriendjes maakte, constateren 

Du Bois-Reymond en Jonker naar aanleiding van interviews met Leidenaars die 

rond 1900 opgroeiden in volkswijken.1200 Ze vormden losse, gemengde groepen van 

drie tot twintig kinderen, waarmee spontaan, niet gepland gespeeld werd. Met 

kinderen uit andere buurten of andere sociale klassen hadden ze daarbij nauwelijks 

contact.1201 Volgens de eerdergenoemde schrijver in het Leidsch Dagblad was dat 

ontbreken van contact tussen kinderen van verschillende standen ooit anders 

geweest, maar men kan zich afvragen of hij daarbij niet te veel geleid werd door 

heimwee naar een, zeg maar, ‘goede oude tijd.’ Of was de situatie die De Bois-

Reymond en Jonker beschreven het resultaat van de toenemende ruimtelijke 

segregatie in de negentiende eeuw? Wederom breekt ons hier het ontbreken op 

van (jeugd)herinneringen uit de arbeidersklasse voor de vroegere tijden. 

Toezicht op de spelende kinderen – voor zo ver daar sprake van was – 

werd uitgeoefend door iedereen die in de buurt buiten zat of daar bezig was met 

huiselijke klussen, of door de oudere kinderen, vooral de meisjes. Niet dat alle 

kinderen in hun eigen straat of steeg bleven. Vooral de jongens trokken er verder 

op uit. Meisjes waren meer aan huis en hun directe buurt gebonden.1202 

Waarschijnlijk kwam dat omdat zij meer betrokken werden bij de huishoudelijke 

activiteiten. Behalve dat ze een oogje hielden op broer en zus, hielpen zij 

bijvoorbeeld bij de was. 

Spel en werk – of beter: bijdragen aan de huishoudeconomie – waren 

echter moeilijk te scheiden.1203 Behalve dat kinderen hielpen bij huishoudelijke 

klussen als de was of bij het schoonmaken van groenten, droegen zij soms 

spelenderwijs op andere manieren bij aan het functioneren van het 

arbeidershuishouden. Deze activiteiten verbonden de kinderen ook met het 

buurtleven. Ze deden boodschappen voor plaatselijke winkels, waardoor ze 

tegelijkertijd in contact kwamen met roddels en nieuws. Ze brachten eten naar 

familieleden op de fabriek, of brachten naai- en breiwerk naar de klanten van 

                                                             
1198 LD, 18 juni 1860. Het betrof hier kinderen die bij Eigeman werkten en na werktijd met stenen 
gooiden. 
1199 LD 16 mei 1881. 
1200 Du Bois-Reymond, Jonker, ‘The city’s public space’, 47. 
1201 Du Bois-Reymond, Jonker, ‘The city’s public space’, 48. 
1202 Du Bois-Reymond, Jonker, ‘The city’s public space’, 48. 
1203 Du Bois-Reymond, Jonker, ‘The city’s public space’, 46. De onderstaande opsomming is vooral 
gebaseerd op hun overzicht. Een vergelijkbare opsomming is ook te vinden in LD, 10 januari 1914. In 
andere interviewprojecten wordt het een en ander bevestigd. Voor een inventarisatie van Leidse Oral 
History en andere vastgelegde herinneringen, zie C. Smit, Oral History en vastgelegde herinneringen van 
‘gewone’ Leidenaars. 



350 

 

moeder. Ze hielpen vader bij eventuele straatverkoop, wisten zelf een handeltje in 

het een en ander op te zetten, of speelden accordeon om geld in te zamelen. 

Wanneer vader een drinker was, moesten zij hem vaak uit de kroeg halen. 

Daarnaast hingen ze rond bij of in de werkplaatsen, zagen wat er gebeurde, en wie 

weet viel er dan voor hen wat te halen. Op hun tochten door de wijk en soms 

verder de stad door, zorgden zij vaak voor aanvullend voedsel, dat ze soms direct 

konden nuttigen. Ze bietsen een stukje worst bij de slager, maar jatten ook fruit uit 

tuinen of groenten van een schuit. Ze verzamelden koekkruimels bij de bakker, of 

van de vloer aangeveegd meel, waar moeder thuis dan weer pannenkoeken van 

bakte in ongezuiverde olie. “Die koeken knarsten tussen je tanden.”1204 Jongens 

gingen vissen in de grachten en singels, of vingen kikkers in de sloten buiten de stad, 

die dan weer óf thuis gegeten óf verkocht werden.1205 Kinderen visten kooltjes uit 

de gracht of singel, die door goederentreinen (bijv. voor de bevoorrading van de 

gasfabriek) of schuiten verloren waren.1206 Oudere bronnen – zoals de 

Studentenalmanak van 1850 – spreken over rondhangende straatjongens, die “de 

eindjes cigaar […] die voorbijgangers weggooien” roken en bij het station 

vreemdelingen en “oude jufvrouwen” proberen te vermurwen hen iets te geven.1207 

Kortom, behalve via thuisarbeid, regulier werk en door te helpen in het 

huishouden, droegen de ‘hangjongeren’ en spelende kinderen van de negentiende 

eeuw op allerlei kleine manieren bij aan de inkomsten van het huishouden, of 

zorgden zij er voor dat zij zelf iets extra’s konden krijgen. Zij hadden als het ware 

hun eigen bestaansstrategie, die wel aansloot op die van de huishoudens waar zij bij 

hoorden.  

Maar alle activiteiten trokken wel een sterke wissel op hun gezondheid, die 

toch al niet zo florissant was door de slechte voeding die zij doorgaans kregen en 

door de slechte huisvestingssituatie. Dat was zelfs zo in het eerste decennium van 

de twintigste eeuw, zeker in de armere volkswijken, ondanks de algemene 

verbetering van de koopkracht van de arbeiders en de verbetering van 

gezondheidszorg en hygiëne. In het eerder aangehaalde medische rapport uit 1905 

over leerlingen op een aantal armenscholen, spraken de artsen zich ook uit over de 

toestand van de andere kinderen dan degenen die zwaar te lijden hadden van een 

of meer ziekten of afwijkingen. Die andere helft was dan wel niet als min of meer 

gehandicapt te typeren, maar verkeerde door ondervoedings-, verwaarlozings- en 

uitputtingsverschijnselen toch in een deplorabele toestand, concludeert Moes.1208 In 

het socialistische dagblad Het Volk werd Leiden naar aanleiding van het rapport een 

“Moordhol” genoemd.1209 Een schoolhoofd probeerde dit rapport te relativeren 

                                                             
1204 Het aangeveegde meel c.q. de koekkruimels horen bij het standaardrepertoire van de Leidse Oral 
History. W. Bodrij liet het ooit op papier zetten, Bodrij, Een stem uit de achterbuurt, 7. 
1205 Het kikkers vangen en de verkoop (via slagers) komt niet voor in de verhalen van Du Bois-
Reymond/Jonker, maar uit interviews met bewoners door het Minimuseum Oostelijke Binnenstad in 
2006-2008. Deze worden bewaard door het ELO. 
1206 Ook niet bij Du Bois-Reymond/Jonker, maar wel in andere interviewprojecten genoemd, bewaard 
door ELO. Ook genoemd in LD, 10 januari 1914.. 
1207 Aangehaald door Pot, Arm Leiden, 240. 
1208 Moes, Van bedelstaf tot marktwapen, 74. 
1209 Ibidem. 
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door erop te wijzen dat de drie onderzochte scholen niet representatief waren 

voor  alle Leidse scholen.1210 Dat moge zo zijn, maar feit blijft dat het veel zegt over 

een groot deel van de armere strata van de Leidse (arbeiders)bevolking. 

Vijftig jaar eerder, voordat de stijging van de reële lonen inzette en de 

meeste arbeiderskinderen nog met hun tiende jaar de fabriek ingingen, moet dat 

nog veel ernstiger geweest zijn. Die fysieke uitputting klinkt ook door het rapport 

van de ‘Leidse commissie’ van de NMN in 1860 en het ingezonden stuk van 

Herman Zaalberg in 1861.1211 Zij wezen op de sterfte onder arbeidersjongeren en 

op het feit dat de helft van de Leidse dienstplichtigen afgekeurd werd, met name 

omdat zij te klein waren – dat wil zeggen kleiner dan 1m57.1212 

Leidse arbeiderskinderen zaten in een vicieuze cirkel, in ieder geval de 

meeste van hen rond het midden van de negentiende eeuw, en een grote groep 

nog steeds in het begin van de twintigste eeuw. Om er voor te zorgen dat het gezin 

en zijzelf voldoende eten, kleding en andere eerste levensbehoeften kregen, 

moesten ze werken, helpen in de huishouding en zich bekwamen in allerlei andere 

bestaansstrategieën, die hen op zich weer uitputten en afstompten en die keuzen 

voor een perspectief op een beter bestaan in de weg stonden. De straat was net zo 

zeer hun thuis als de woning van hun ouders, maar de ruimte die zij daar hadden, 

ook om te spelen en zich anderszins te vermaken, werd kleiner en werd hen steeds 

minder gegund. Want de zorg over de arbeiderskinderen was er niet alleen een 

over hun toestand, maar ook een over hun overlast en zelfs dreiging, zoals 

verderop duidelijk zal worden gemaakt. 

 

7.1.4 CONCLUSIES OVER HET ARBEIDERSHUISHOUDEN EN KINDERARBEID 

 

De fabrieksarbeid door kinderen kon zich in negentiende-eeuws Leiden 

ontwikkelen doordat er een ruim aanbod bestond uit de proletarische 

huishoudens. De primaire reden dat deze de kinderen naar fabrieken en 

werkplaatsen stuurden, was het gebrek aan inkomsten en andere middelen van 

bestaan. Het ging niet om luxe, of onwil van de volwassenen om zelf te werken, 

maar om genoeg geld te verdienen om eenvoudig voedsel, een slechte woning, 

brandstof en noodzakelijke kleding te kunnen betalen, en als het kon iets om het 

bestaan een beetje op te vrolijken. Bedeling was alleen in bijzondere gevallen een 

optie om op terug te vallen, eigenlijk alleen voor mensen die niet (meer) tot 

werken in staat waren. Inkomstenverwerving door gehuwde vrouwen was al vóór 

1850 beperkt, omdat deze in hoge mate gebonden waren aan de 

verantwoordelijkheden van het huishouden zelf. Thuisarbeid of incidenteel werk 

was daar wel mee te combineren. Er waren veel meer bestaansstrategieën, maar de 

opbrengsten daarvan waren beperkt, onzeker of tijdelijk, nog afgezien van het feit 

dat sommige weinig respectabel of zelfs onwettig waren. De buurt (en de familie) 

                                                             
1210 Ibidem. 
1211 Coronel was iets positiever over de gezondheidstoestand van de Leidse textielarbeiders, maar moest 
erkennen dat zijn oordeel niet gebaseerd was op grondig onderzoek en vooral op uitspraken van 
werkgevers, Coronel, De Leidsche wolfabrieken, 10-14. 
1212 Handelingen NMN 1860, 33; LYC 3 april 1861. 
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vormden het belangrijkste vangnet bij incidentele tegenslagen. Het werk van 

kinderen bood al met al nog het meeste soelaas wanneer het ging om een 

structurele aanvulling op het beschikbare budget. 

Grote groepen arbeiders hadden wel hun voorkeuren, namelijk voor werk 

dat aansloot bij een behoorlijk toekomstperspectief voor hun kinderen, later zelfs 

een voorkeur voor meer onderwijs. Bij deze toekomstperspectieven én de 

uiteindelijke keuzen speelden sekseverschillen een belangrijke rol. Voor meisjes was 

een toekomst als huisvrouw richtinggevend, voor jongens een vaste baan, een 

respectabel vak. Of dit leidde tot een keus voor fabriekswerk of iets anders – voor 

jongens werk in de ambachten (of meer opleiding c.q. onderwijs), voor meisjes 

werk als dienstbode of (met meer opleiding) als naaister of modiste – werd bepaald 

door de financiële mogelijkheden van het huishouden, maar ook door culturele 

verschillen binnen de arbeidersklasse. Deze twee vielen overigens voor een 

belangrijk deel samen. 

Van belang is dat de arbeidershuishoudens niet één pot nat vormden. Er 

waren beter geschoolde (of geoefende) arbeiders en ambachtslieden en 

ongeschoolde ‘fabriekers’, waarvan de laatste over het algemeen beduidend minder 

verdienden. De ontwikkeling van de prijzen van de eerste levensbehoeften in de 

jaren veertig van de negentiende eeuw, brachten echter iedere minder welgestelde 

Leidenaar op de rand van het bestaansminimum, of zelfs daaronder. Naast de druk 

die juist in die tijd op de armsten werd uitgeoefend via de armbesturen, en de 

groeiende behoefte aan eenvoudige, ongeschoolde arbeid in de zich 

industrialiserende textielnijverheid, moet dan ook de enorme armoede in deze tijd 

verantwoordelijk worden gesteld voor het groeiend aanbod van zeer jonge 

kinderen voor fabrieksarbeid.1213 

De toename van de reële lonen vanaf de jaren zestig, betekende voor de 

meeste arbeiders niet dat men nu makkelijk andere keuzen kon maken met 

betrekking tot het al dan niet laten werken van de kinderen, of het soort werk dat 

men hen liet doen. In de jaren negentig was zelfs het vaste inkomen van beter 

betaalde arbeiders niet of nauwelijks voldoende om in de meest elementaire 

behoeften te voldoen, terwijl men dan ook nog rekening moest houden met de 

nodige fluctuaties in dit inkomen door seizoenschommelingen, ziekte of 

werkloosheid. Bovendien moest men door het afnemen van de kindersterfte steeds 

meer monden voeden. Voor groepen arbeiders werd de speelruimte in de loop der 

tijd ongetwijfeld groter, maar dat gold bij lange na niet voor iedereen en zeker niet 

voor de grote groep ongeschoolde (fabrieks)arbeiders, losse werklieden en 

werklozen. Vooral in deze groep was kinderarbeid vanzelfsprekend. Met een 

aansluiting bij pre-industriële tradities had dit echter weinig te maken, eerder met 

gewenning en berusting. Er bleef al met al een ruim aanbod van kinderen bestaan 

voor de Leidse bedrijven en aangezien deze de kinderen nog steeds goed konden 

gebruiken, bleef de kinderarbeid vóór de Eerste Wereldoorlog ook gewoon 

voortbestaan, sterker: kon zelfs toenemen. Alleen de arbeidswetgeving stelde daar 

duidelijke grenzen aan. 

                                                             
1213 Ook via een basic needs approach kan men de massa van de volksklasse in deze tijd niet anders 
beschrijven dan verkerend in grote armoede. 
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Kinderen speelden daarnaast ook een rol bij andere strategieën om rond 

te komen. Via thuisarbeid voor de conservenindustrie kon een deel van de armere 

arbeiders zelfs het gemis aan inkomsten van de jongste kinderen door de 

introductie van het Kinderwetje direct compenseren. De kinderen droegen echter 

via informele circuits niet alleen bij aan de inkomsten en goederen waarover het 

hele gezin beschikte, zij deden dat ook rechtstreeks voor zichzelf. Net zo goed 

werkten arbeidersmeisjes niet alleen in fabrieken omdat hun ouders daarvoor 

kozen vanwege het geld, maar ook omdat zij daarvoor kozen omdat het hen meer 

vrijheid gaf. Kinderen deden kortom ook dingen die zij zelf (liever) wilden, net zo 

goed als zij zich op straat probeerden te vermaken. Hun leven stond zeker niet 

helemaal in het teken van arbeid. De grenzen tussen spelen en overleven waren 

echter niet altijd even scherp te trekken. De uitkomst was dat ook na een periode 

van verbetering van de inkomens en van de hygiëne en gezondheidszorg, de 

toestand van de kinderen in de armste volkswijken aan het begin van de twintigste 

eeuw nog steeds deplorabel was. 

7.2  HET ARBEIDERSHUISHOUDEN ALS BRON VAN BURGERLIJKE ZORG 

 

Het functioneren van het arbeidershuishouden speelt een niet onbelangrijke rol in 

de discussies over kinderarbeid. De fabrikanten lagen rond 1860 onder vuur 

vanwege “de gemakkelijke wijze, waarop de kinderen op sommige fabrieken en 

ambachten worden opgenomen,” al dan niet gedreven door de concurrentie – “de 

moordenaresse dier arme kinderen […] die de leuze der vrijheid in hare banier 

voert.”1214 De arbeidershuisgezinnen kregen echter minstens zulke sterke verwijten 

te horen. Uiteindelijk, meende de ‘Leidse commissie’, was “de schuld niet te wijten 

[…] aan den fabrikant of ambachtsman, maar aan de onverschilligheid der 

ouders.”1215 Primair mocht de kinderarbeid volgens hervormers mogelijk zijn 

gemaakt door de industrialisatie, de ouders, en vooral de vader, maakte daar 

dankbaar gebruik van om hun (zijn) tijd in ledigheid of dronkenschap door te 

brengen. Voor tegenstanders van arbeidswetgeving als A.H. Eigeman, was dit 

verwijt helemaal opgelegd pandoer: volgens hem waren immers kinderen in de 

fabriek beter af dan thuis, zeker waar het om hun zedelijke ontwikkeling ging.  

Hoewel dertig jaar later zedeloosheid en dronkenschap nog steeds een rol 

speelden in het maatschappelijk debat, meenden de meeste fabrikanten, notabelen, 

schoolmeesters en volksopvoed(st)ers dat het de noodzaak was die de 

huishoudens ertoe dreef hun kinderen in de fabrieken aan het werk te zetten. Het 

functioneren van het arbeidershuishouden zelf werd daarbij nog steeds aan de orde 

gesteld. Maar speelde de luie, drankzuchtige vader eerder een hoofdrol, aan het 

eind van de eeuw richtte men zich daarbij sterker op het functioneren van de 

huismoeder, voor een belangrijk deel in relatie tot haar eigen werk en dat van de 

fabrieksmeiden. Dit wil overigens niet zeggen dat de arbeidersvrouw in het begin 

                                                             
1214 Eerste citaat van de ‘Leidse commissie’: Handelingen NMN 1860, 31; tweede citaat Cremer, 
Fabriekskinderen, 35. 
1215 Handelingen NMN 1860, 33. 
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van de eeuw buiten schot bleef: ook toen had men al het nodige op haar 

functioneren aan te merken.  

Het streven vanuit de burgerlijke klassen om ervoor te zorgen dat 

arbeiders (en armen in het algemeen) een geregeld en stabiel gezinsleven leidden, 

met de man als kostwinner, de vrouw als huismoeder en kinderen die behoorlijk 

opgevoed werden, is een belangrijk onderdeel van wat beschreven is als het 

disciplinerings- of beschavingsoffensief (ook wel moraliseringsoffensief) van de 

negentiende en twintigste eeuw. Als de achtergrond daarvan ziet men enerzijds een 

voortdurend aanwezige angst voor ‘paupers’ (inclusief fabrieksarbeiders), anderzijds 

een aanpassing aan het levensritme van de nieuwe geïndustrialiseerde samenleving, 

of – meer algemeen – het benutten van de potentiële bruikbaarheid van de armen 

(als arbeidskrachten).1216 De nadruk ligt daarbij vaak op de tweede helft van de 

negentiende eeuw.1217 Dat is logisch, omdat dit offensief vanaf de jaren vijftig 

duidelijk meer aan kracht won, zowel via aan verschillende kerkgenootschappen 

verbonden organisaties, als via een grote variëteit aan meer algemeen burgerlijke 

initiatieven. Hoewel de moraliteit en waarden en normen daarbij een grote rol 

bleven spelen, is een verschuiving zichtbaar bij de verklaring van armoede. Zocht 

men dat eerder in de eerste plaats in een persoonlijk moreel tekort, toen ontstond 

een bewustzijn van de maatschappelijke samenhang, een sociaal bewustzijn, een 

cognitieve toestand en tegelijk een morele stellingname.1218 Dat is zichtbaar in het 

oordeel over de arbeidershuishoudens waar het gaat over het uit werken sturen 

van de kinderen. Kinderarbeid, en de strijd daartegen, speelt in de verschillende 

hedendaagse wetenschappelijke theorieën echter geen of een zeer ondergeschikte 

rol. 

7.2.1 ANGST EN ZEDELIJKHEID 

 

De wortels en uitgangspunten, en het begin van een structurele opvoedende en 

disciplinerende praktijk, moeten gezocht worden in het eind van de achttiende 

eeuw. Aan het slot van het hoofdstuk over de vroegmoderne tijd is al duidelijk 

gemaakt dat het functioneren van de gezinnen van de minder welgestelden en 

vooral de armste lagen van de samenleving, door de burgerij als een belangrijk 

probleem werd gezien. Om de potentiële gevaren van ‘het pauperisme’ tegen te 

gaan, moesten de armen opgevoed worden om hun levensstijl te veranderen. 

 

Angst en weerzin 

De angsten van de burgerij zijn door De Swaan getypeerd als de “vier ruiters van 

de stedelijke apocalyps:” de angst voor misdaad, rebellie, infectie en “sociale 

                                                             
1216 Voor de angst, zie onder meer Righart, ‘Moraliseringsoffensief’, 198 – 199, Damsma, ‘Van hoeksteen 
tot fundament’, 218, 224, De Swaan, Zorg en de staat, 132, 224-226. De Regt, Arbeidersgezinnen, legt 
sterk de nadruk op aanpassing aan de moderne industrie, De Swaan, Zorg en de staat, 224, 257, op de 
meer algemene potentiële bruikbaarheid. 
1217 Ook bij Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat. Minder bij De Swaan, De zorg en de staat 
en Damsma, Familieband en ‘Van hoeksteen tot fundament.’ 
1218 De Swaan, Zorg en de staat, 258. 
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besmetting,” of: opstand, straatrellen, misdaad en besmettelijke ziekten.1219 Met 

name de besmettelijke ziekten en de (kleine) criminaliteit zijn hiervoor al de revue 

gepasseerd. (Kleine) criminaliteit, al dan niet gecombineerd met bedelarij en 

prostitutie, was een mogelijke bestaansstrategie van de armsten en vond in ieder 

geval een thuisbasis in de volkswijken.  

Diezelfde volkswijken – zeer dichtbij, vaak om de hoek bij de welgestelden 

– waren ook de broedplaats van allerlei besmettelijke ziekten, met als rampzalig 

dieptepunt de cholera-epidemieën. Het antwoord daarop was de hygiënistische 

beweging van artsen en wetenschappers, waarvan Coronel een exponent was en 

die in Leiden gestalte kreeg via de  Vereeniging tot Verbetering van de 

Volksgezondheid in Leiden (1867). Voor deze hygiënisten gingen materiële 

verbeteringen en verheffing (of opvoeding) hand in hand.1220 Ook de verbetering 

van de volkshuisvesting past in dit kader. Leiden kende hiervan vroege voorbeelden, 

in de vorm van een initiatief door de LMW in 1835 en de eerder genoemde 

diaconiewoningen uit 1862.1221 Opvallend is dat deze twee projecten nadrukkelijk 

niet voor bedeelden waren bedoeld. Het ging erom “eerzame” arbeiders en 

ambachtslieden voor zedelijk verval en verpaupering te behouden.1222 Hier is de 

angst voor – om met De Swaan te spreken – ‘sociale besmetting’ zichtbaar, in dit 

geval met betrekking tot de ‘betere’ en evident bruikbare lagen van de 

arbeidersklasse. Voor de latere initiatieven van de Leidsche Bouwvereeniging 

(1872), Werkmanswoningen(1891) en de daaraan gelieerde arbeiders-

zelforganisatie Eigen Haard (1891) geldt eveneens dat opvoeding én afscherming 

van de ‘betere’ arbeiders een belangrijke rol speelden.1223 

Van echt oproer was in Leiden nauwelijks sprake. De voedselrelletjes van 

1817, 1845 en 1847 waren beperkt van omvang, zeker vergeleken bij elders in het 

land. De dreiging speelde echter altijd wel mee, mede doordat men in de kranten 

uitgebreid kon lezen over revoluties en opstanden in het buitenland. De beperkte 

ongeregeldheden in de jaren veertig in Leiden, waren dan ook reden genoeg om 

het garnizoen, de schutterij en een vrijwilligerskorps van rustbewaarders in staat 

van paraatheid te brengen.1224 De verwijzing naar de “zoo ligt te misleiden klasse” 

door Van Heukelom (1854) en naar werkstakingen door Le Poole (1864), slaan net 

zo goed op opstandigheid, maar dan in nieuwe politieke en economische vormen. 

Het ging er na 1848 vooral om de arbeiders en armen uit de handen van 

“Socialismus” en “Kommunismus” te houden, zoals onder meer de Vereeniging tot 

Heil der Armen naar voren bracht. Dat was een vereniging vanuit de Hervormde 

gemeente, die als doel had “de opheffing van den arme uit zijne zedelijke ellende, 

                                                             
1219 De Swaan, Zorg en de staat, resp. 226 en 132. 
1220 Zie E.S. Houwaart, De Hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840 – 1890 (diss. 
Maastricht, 1991). 
1221 Voor het LMW-initiatief: P. Barendregt, ‘Arbeiderswoningbouw in Leiden anno 1835’, Leids 
Jaarboekje 1987, 124-138. 
1222 Zie Smit, ‘Alsjeblieft geen krotbewoners’, 139. 
1223 Smit, ‘Alsjeblieft geen krotbewoners’, 139-142. 
1224 Zie ook Blok, Eener Hollandse stad, dl. 4, 121-124. 
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door bevordering van godsdienstige kennis en geloof.”1225 Ook het opvoedings- en 

verheffingswerk uit vrijzinnig-liberale hoek, dat in 1899 resulteerde in het Leidse 

Volkshuis, was (mede) ingegeven door de wens “den werkman te houden uit 

handen, die verkeerd voor hem zijn, nl. uit de handen der sociaal-democraten.”1226 

Bij  de volksverheffing – waarbinnen aandacht voor het geregelde gezinsleven een 

belangrijke plaats had – speelde angst voor eventuele opstandige of revolutionaire 

neigingen zeer zeker mee. Met de uitbreiding van het kiesrecht en mogelijk zelfs 

algemeen kiesrecht in het verschiet, werd de noodzaak van opvoeding alleen 

groter: “De onberekenbare gevolgen van verzuim in dezen komen op de hoofden 

der ontwikkelden zelve!”1227 

De negentiende-eeuwse Leidse burgers voelden niet alleen angst voor de 

armen. Vanzelfsprekend voelden de nodige burgers ook medelijden met hun 

stadgenoten die in armoede verkeerden en dreven goed-christelijke deugden van 

barmhartigheid en charitas hen tot sociale activiteiten om de nood te lenigen en de 

armen te verheffen. Echter, zeker voor de eerste helft à driekwart van die eeuw 

geldt dat de verreweg de meeste burgers meenden dat weliswaar bijzondere 

omstandigheden mensen in nood konden brengen – zoals het overlijden van een 

echtgenoot of ernstige ziekte – maar dat armoede doorgaans het gevolg was van 

een moreel tekort. De grens tussen het ene morele tekort – luiheid, losbandigheid 

– en het andere – misdadigheid, ontucht – was voor hen vloeiend. In de loop van 

de negentiende eeuw mag het sociaal bewustzijn dan wel gegroeid zijn, het belang 

van een ‘moreel tekort’ verdween daarmee echter niet.1228 Dat idee kon ook 

omslaan in regelrechte weerzin, zoals blijkt uit Klikspaans kwalificatie van de Leidse 

armen als een “onderkomen ras” van “vuilnikken en lammelingen.” Ergernis en 

weerzin spreken ook uit alle klachten over armen die niet zouden willen werken. 

Tegelijkertijd moet van die overal rondhangende werklozen een onbestemde 

dreiging zijn uitgegaan, zeker wanneer deze ook nog dronken waren. 

De combinatie van angst en ergernis betrof niet alleen de volwassenen 

armen en arbeiders, maar ook de arbeiderskinderen.1229 Voor een deel was deze 

verwant aan de angst voor (kleine) misdaad – kinderen jatten en bedelden immers. 

Dit komt ook naar voren in de klachten over vandalisme en straatschenderij, die bij 

de discussie over kinderarbeid een rol speelden. Op de dreiging die van 

arbeiderskinderen en jongeren uitging, zal apart worden ingegaan. 

 

 

                                                             
1225 Het eerste citaat Programma's circulaires enz. betreffende protestantsche vereenigingen (ELO LB 
67120 foliodeel); voor het tweede LYC, 22 november 1848. 
1226 Raadslid en hoogleraar sterrenkunde Kaiser, aangehaald in Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het 
Leidse Volkshuis, 58. Op p. 26,40 en elders vergelijkbare uitspraken uit katholieke en christelijke hoek.  
1227 Professor S.R. Steinmetz, stimulator van het zogenaamde Toynbee-werk in Leiden, aangehaald door 
Kramers, Slangen, Vroegindeweij,  Het Leidse Volkshuis, 51. 
1228 Dat dit idee een hardnekkig bestaan leidt, moge blijken uit de feitelijke terugkeer daarvan binnen 
het hedendaagse sociale discours, al wordt dit meestentijds bedekt met een appel op eigen 
verantwoordelijkheid. De hernieuwde nadruk op sancties en andere vormen van repressie tonen echter 
dat eigenlijk wordt uitgegaan van een persoonlijk tekort schieten van hedendaagse werklozen en 
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. 
1229 Deze angst komt in de (Nederlandse) literatuur als zodanig eigenlijk niet of nauwelijks aan de orde. 
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Zedelijkheid en andere deugden 

Veel problemen van de armere huishoudens en daarmee ook hun maatschappelijke 

dreiging, zouden opgelost worden wanneer zij hun levensstijl zouden veranderen, 

meende men breed in de burgerij. Dat betekende de aanvaarding en toepassing van 

bepaalde normen en waarden. Centraal daarin stond een begrip dat ook bij de 

discussies over kinderarbeid rond 1860 voortdurend opdook, namelijk zedelijkheid. 

Zoals daar al kort werd aangestipt, omvatte dat begrip in de negentiende eeuw veel 

meer dan tegenwoordig, waar het eigenlijk uitsluitend een seksuele betekenis heeft. 

Die seksuele connotatie had zedelijkheid – of haar tegendeel, zedeloosheid – zeer 

zeker ook, maar het beperkte zich daar doorgaans niet toe. 

Zedelijkheid stond voor een heterogene set aan morele en sociale 

waarden, met als centrum, zoals Stuurman terecht opmerkte, het gezin.1230 Het ging 

– naast seksuele ingetogenheid – om deugden als huiselijkheid, goed huismoeder- 

en huisvaderschap, matigheid en soberheid, orde en netheid, eerlijkheid, al dan niet 

gecombineerd met spaarzaamheid, arbeidzaamheid en respect voor 

gezagsverhoudingen. Het kwam voor in de trits zedelijke, verstandelijke en 

godsdienstige ontwikkeling van personen, groepen of hele volken. Niet altijd is even 

helder wat er exact onder werd verstaan. Vaak wordt het gesteld tegenover luiheid 

en (vooral) losbandigheid, waarbij men het zowel heeft over seksualiteit als 

drankgebruik en andere vormen van “spilzucht.” Bij sommigen is de seksuele 

connotatie veel sterker dan bij anderen. Wellicht vanwege die seksuele betekenis 

verscheen het begrip ook wel naast andere deugden die daar in andere gevallen toe 

lijken te horen. Zo schreef het Leidsch Dagblad in 1863 dat ’t Nut “Veel gedaan 

[heeft] in het belang der mindere standen, om hen aan arbeidzaamheid, matigheid, 

spaarzaamheid en zedelijkheid te gewennen.”1231 Wel is het zo dat de seksuele 

betekenis in de loop van de eeuw steeds sterker werd, vooral met betrekking tot 

vrouwen.  

De complete set van waarden probeerde men aan de armen c.q. arbeiders 

over te dragen om van het arbeidershuishouden een stabiel geheel te maken, van 

de armen zelf nuttige en bruikbare burgers en daarmee de maatschappelijke 

stabiliteit en de welvaart van het land te waarborgen. Het is daarmee 

complementair aan de pogingen het werkvolk zelf te disciplineren, een streven dat 

zoals duidelijk is gemaakt ook reeds ver voor de daadwerkelijke industrialisatie 

gestalte kreeg. De ‘zedelijke’ deugden die men de armen (inclusief de arbeiders) bij 

wilde brengen, waren dan ook niet specifiek toegesneden op de moderne industrie. 

Ze komen wel voort uit een kijk op de samenleving waarin arbeid centraal stond, 

zeg maar een ‘nijvere’ samenleving, maar dat kon net zo goed via ambachten en 

thuisarbeid. Arbeid was in de opvattingen van de achttiende-eeuwse Hollandse 

burgerij altijd heilzaam, ook voor kinderen. 

Met het bevorderen of waarborgen van de zedelijkheid in haar vele 

facetten, hielden vooral de armbesturen zich al langer bezig.1232 Hun benadering was 

                                                             
1230 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 203. 
1231 LD, 18 september 1863. 
1232 Zie Pot, Arm Leiden, 182-188. Pot ontleent zijn voorbeelden vooral aan het Huiszittenhuis, dat wil 
zeggen de algemeen stedelijke, maar tegelijk Nederlands Hervormde armenzorg. 
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ouderwets patriarchaal, met een sterk repressief element via de dreiging van het 

intrekken van de bedeling. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen volgde een 

andere weg. Zij wilde opvoeden, maar dwang of drang was daarbij niet orde. 

Onderwijs (en verspreiding van kennis in het algemeen) was daarbij haar speerpunt. 

Daarnaast ondernam men ook praktische activiteiten. De Leidse Spaarbank (1818) 

is daarvan een goed voorbeeld. Het ging daarbij niet alleen om het scheppen van 

een voorziening voor de ‘mindere standen’, maar net zo goed om deze op te 

voeden. Men hoopte dat door de Spaarbank “vooral de mindere standen hun 

belang telkens beter inzien […] dat het beter is een deel van het verdiende loon uit 

te zetten tot eene som die zichzelve vermeerdert, dan, zorgeloos omtrent de 

toekomst, hetgeen men zou kunnen besparen, aan minder noodige uitgaven, ja 

misschien wel aan ijdelen opschik of aan den heillozen sterken drank te 

besteden.”1233 

’t Nut was een typische Verlichtingsorganisatie en als zodanig weliswaar 

algemeen godsdienstig georiënteerd, maar los van een specifieke richting. Vanaf de 

jaren vijftig wilden de kerkgenootschappen verheffingsactiviteiten niet meer aan het 

liberaal getinte Nut overlaten en organiseerden deze zelf. Door de verbinding met 

(protestantse) wijk- en (katholieke) parochieorganisaties, en later ook “vak”-

organisaties (vooral de RK Volksbond) wist men daarbij meer mensen uit de lagere 

echelons te bereiken dan ’t Nut, terwijl de middenklassen meer betrokken werden 

bij het werk zelf. Naast “zedelijke” verheffing, werd daarbij ook binding van de 

eigen religieuze groep en bijbrengen van de juiste godsdienstige opvattingen 

(“godsdienstige verheffing”) van groot belang. Ook in meer vrijzinnig-protestantse, 

politiek gezien links-liberale kring ontwikkelde men werkvormen die de opvoeders 

dichter bij de ‘fabriekers’ bracht, uitmondend in het vormings- en 

ontwikkelingswerk van het Leidse Volkshuis. Het levensbeschouwelijk kader 

verschilde dan wel, de set van waarden die men daarbij uitdroeg was in principe 

dezelfde als die aan het begin van de eeuw, al dacht men anders over het nut van 

arbeid voor specifieke groepen, namelijk kinderen en vrouwen. Onderling waren er 

vooral accentverschillen. De katholieken legden bijvoorbeeld meer nadruk op de 

seksuele moraal dan de anderen. In ieder geval blijken bij de enquête van 1890 

vooral de vertegenwoordigers van de katholieke zuil zich in de eerste plaats 

daarover druk te maken. Als verbindend en klassen-overstijgend element fungeerde 

een nieuwe deugd, namelijk vaderlandsliefde. Dit kwam in Leiden bij uitstek tot 

uitdrukking in de ontwikkeling van de herdenking van het Leids Ontzet tot 

volksfeest.1234 Daarbij probeerde men tevens de arbeiders “beschaafd” vermaak bij 

te brengen, als alternatief voor de “losbandige” zomerkermis. Die werd in 1910 

ook afgeschaft. 

 

                                                             
1233 LYC, 23 mei 1842. 
1234 In Leiden wist men in tegenstelling tot elders, bijvoorbeeld Alkmaar, ook het katholieke volksdeel bij 
deze viering van een heldhaftige episode uit de vaderlandse geschiedenis te betrekken, zie B.M.A. de 
Vries, ‘Feesten voor het vaderland? De viering van het Ontzet van Alkmaar en Leiden omstreeks 1900’, 
in:  B. van der Boom, F.S. Gaastra (eds.), Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900 
(Amsterdam 2005), 24-43. 
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7.2.2 ZEDELIJKHEID, GEZIN EN ARBEID 

 

Zedelijkheid en kinderarbeid rond 1860 

Zedelijkheid en zedeloosheid waren belangrijke argumenten bij de discussie over 

kinderarbeid rond 1860, waarmee dus waarden en normen en het bijbehorende 

gedrag van de arbeidersgezinnen in beeld kwam. Op zich was dit niet nieuw: dat 

was in de jaren dertig al het geval geweest, wat onder meer tot uiting kwam in 

klachten uit Overijsel in 1835, die vooral betrekking hadden op vrouwen en 

meisjes.1235 De Leidse hoogleraar Wttewaal noemde kinderarbeid in 1839 een ramp 

voor de zedelijke beschaving.1236 

Het belang van de zedelijkheid en de daarbij behorende deugden van gezin 

en werkman, waren van belang in het betoog van Le Poole. Het kwam er in feite op 

neer dat dergelijke eigenschappen arbeiders bruikbaar maakten. In het rapport van 

de ‘Leidse commissie’ van de NMN en de artikelen van Zaalberg in de Leydse 

Courant kwamen vooral de bedreigingen aan de orde van de kinderarbeid voor de 

waarden en normen die het gezinsleven domineerden of zouden moeten 

domineren. Het ging er niet zozeer om dat kinderen werkten, maar dat de 

huishoudens geheel van hun inkomen afhankelijk waren geworden en dat de ouders 

daardoor verleid zouden worden de hun toegemeten rollen als kostwinner(s), 

verzorger(s) en opvoeders niet meer te spelen. Het familieleven ging te gronde, de 

vader gaf niet meer het goede voorbeeld en de moeder kon niet voor haar 

kinderen zorgen, want die werkten. Tegelijkertijd kwam de fysieke en intellectuele 

ontwikkeling van de kinderen daardoor in het gedrang en daarmee hun zedelijke en 

godsdienstige ontwikkeling. Zo dreigden toekomstige generaties ongeschikt te 

worden voor arbeid (en niet alleen industriële arbeid!) of het leger. Maar dat niet 

alleen. De meer impliciete boodschap was dat daarmee belangrijke grondvesten van 

de samenleving werden ondermijnd. Regulering van de kinderarbeid moest dan ook 

bijdragen tot de “voltooijng van het algemeen gebouw tot volmaking der 

menschelijke maatschappij,” het was “de kern van toekomstig volksgeluk en 

vermindering van het pauperisme.”1237 

Uit de stukken van Zaalberg en het verslag van de ‘Leidse commissie’ 

spreekt totaal geen besef dat zelfs wanneer vader wel werk zou hebben, 

aanvullende inkomsten via het werk van de kinderen onmisbaar waren. Het moreel 

tekort nam in het geheel een overheersende plaats in. De motor die tot de 

misstanden geleid zou hebben, kwam in de ogen van Zaalberg en de ‘Leidse 

commissie’ echter van buiten het huisgezin. Dat was de opkomst van de 

stoomkracht, van de moderne industrie, en vooral – Zaalberg stond op zich positief 

tegenover mechanisatie – de concurrentie, die de industriëlen er nolens volens toe 

dwong gebruik te maken van de goedkoopste arbeidskrachten die ze dankzij die 

mechanisatie konden gebruiken: kinderen.1238 Daardoor was er voor volwassenen 

ook geen of te weinig werk.  

                                                             
1235 Schilstra, Vrouwenarbeid, 50-51, 58. 
1236 Vleggeert, Kinderarbeid, 37. 
1237 LYC, 30 mei 1861.  
1238 De overeenkomst met Cremers Fabriekskinderen is opvallend groot. De inhoud en argumentatie van 
die novelle is vrijwel geheel ontleend aan de opvattingen van Zaalberg. 
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Zaalberg toonde zo een opvallende mengeling van de traditionele morele 

benadering van armoede en het moderne sociale bewustzijn. De oplossing was 

evenzeer een hybride tussenvorm. Evident is dat men moest worstelen met twee 

clusters van waarden die vanaf het eind van de achttiende eeuw een centrale rol 

hadden gespeeld in de bestrijding van het pauperisme, namelijk die van de 

gezinswaarden (“zedelijkheid”) en die van de intrinsiek opvoedende waarde van 

arbeid. Te veel arbeid door kinderen bleek de zedelijke ontwikkeling in de weg te 

staan. Zaalberg en de zijnen probeerden beide toch te combineren door te pleiten 

voor het halftime stelsel. 

Een vergelijkbare denkwijze is terug te zien bij Coronel. Wel was hij 

negatiever over machinale arbeid op zich.1239 Dat vrouwen en kinderen in fabrieken 

gingen werken was de keerzijde van de introductie van stoomkracht en ging ten 

koste van het huiselijk leven.1240 Gezien zijn pleidooi voor hogere lonen, was hij zich 

wel bewust van de noodzaak die de huisgezinnen voelden.1241 Ook in zijn rapport 

over de Leidse wolarbeiders benadrukte hij de effecten van de lage lonen en het 

dure stadsleven.1242 Dat neemt niet weg dat zorgen over de “zedelijkheid” bij hem 

een belangrijke rol speelden. 

Het seksuele element kreeg daarbij een veel sterkere nadruk dan bij 

Zaalberg c.s. het geval was.  Nadrukkelijk noemde hij de seksuele losbandigheid 

door vrouwen  en “niet vergeten”: zelfbevlekking “met de latere verwoesting van 

ligchaam en geest.”1243 Duidelijk is in ieder geval dat in zijn kijk kinderarbeid, 

vrouwenarbeid en het functioneren van het gezin nauw met elkaar te maken 

hadden. De negatieve effecten van fabrieksarbeid door vrouwen en kinderen op 

zedelijk gebied waren volgens hem dat het geld werd verkwist, dat de vader de 

zoon tot dronkenschap en spel verleidde en dat de moeder de dochter de weg 

wees naar de zedeloosheid en de kinderen aanspoorde tot misdaad.1244 

Fabrieksarbeid was voor “het meisje en de vrouw” nog “noodlottiger” dan voor 

jongens, nog schadelijker voor “haar ligchaam, haren geest en hare zeden” omdat 

“de vrouwelijke natuur minder voor den stelselmatigen arbeid geschikt is.”1245 

Coronel beperkte zich niet tot het functioneren van de vrouw. Net als bij 

Zaalberg was ook de man binnen het huishouden van belang. Dat de “zedelijke” 

opvoeding indertijd zeker ook hem betrof, komt eveneens naar voren in een stuk 

van Leidsch Dagblad-redacteur Montagne in 1863. De hoofdbron van de welvaart, 

schreef hij, lag in een verandering in “hart en zin, waardoor hoofden van 

huisgezinnen worden getrouwe echtgenooten, wijze vaders, bekwame en eerlijke 

handwerkslieden.”1246 Alweer is de combinatie tussen gezin, seksuele ingetogenheid, 

opvoeding en arbeidzaamheid duidelijk, zonder dat dit toegesneden was op de 

moderne industrie. 

                                                             
1239 Coronel, De gezondheidsleer, 53-54 en 185-186. 
1240 Zie ook S.Sr. Coronel, ‘Fabriek en Werkman’, De Economist mei 1861. 
1241 Coronel, Gezondheidsleer, 117.  
1242 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 12-13. 
1243 Coronel, Gezondheidsleer, 54, 59. 
1244 Coronel, Gezondheidsleer, 54. 
1245 Coronel, Gezondheidsleer, 59. 
1246 LD, 18 september 1863. 



361 

 

Montagne maakte de zwarte kijk van Zaalberg belachelijk en stelde dat 

oude godsdienstige vormen van liefdadigheid – waarvan Zaalberg een exponent was 

– de ontwikkeling van de huisgezinnen belemmerden. Het was nu de tijd van de 

ontwikkeling van het individu, stelde hij, en het middel tot verbetering bij uitstek 

was beter onderwijs. De teugelloosheid die hij zelf ook in de arbeidershuishoudens 

zag, was juist het gevolg van bevoogdend onderwijs.1247 Dat neemt niet weg dat hij 

net zo goed de oorzaak van de deplorabele toestand van de arbeiders in het 

functioneren van hun huishoudens zag. Maar afgezien van zijn relativering van de 

omvang van de kinderarbeid in de industrie – en daarmee van de maatschappelijke 

betekenis van het probleem – koos hij ook voor een andere oplossingsrichting. 

Belichaamden Zaalberg en de ‘Leidse commissie’ met hun pleidooi voor wetgeving 

(en actieve betrokkenheid van de armbesturen) tot op zekere hoogte de 

patriarchale benadering van de traditionele armenzorg, Montagne volgde de 

Verlichtingsidealen en de liberaal getinte route van verheffing via volksopvoeding en 

onderwijs van ’t Nut. Dat die twee manieren – beschermende wetgeving en op de 

individu gerichte opvoeding en onderwijs – complementair aan elkaar konden zijn, 

is een visie die onder Leidse liberalen pas vanaf de jaren tachtig populairder werd. 

Links-liberalen als H.B. Greven en H.L. Drucker waren daar exponenten van.  

 

De gebreken van de arbeidersvrouw 

Montagne en Coronel waren er het in ieder geval over eens dat de Leidse 

arbeidersvrouwen de nodige kwaliteiten ontbeerden om hun taak als huismoeder 

uit te voeren. Door hun onberaden huwelijken gingen zij onvoorbereid het 

huwelijk in.1248  

Coronel typeerde de mannelijke fabrieksarbeider vooral als een “type van 

onverschilligheid,” zonder energie en eigenwaarde, gewend als hij was zich met “het 

minder dan het mogelijke te behelpen” niet ontvankelijk voor de hulp van 

fabrikanten of “de wegen tot spaarzaamheid.”1249 Aan de Leidse vrouwen besteedde 

hij minder woorden, maar in hun veroordeling was hij minstens zo hard. De 

seksuele zedeloosheid, “in den verboden omgang der seksen zigtbaar", trof hij in 

Leiden minder aan dan in andere grote fabrieksplaatsen, maar daarmee deugden de 

arbeidersvrouwen nog niet. Daarbij legde hij een directe verbinding met hun werk 

als meisje: “De vrouwen, vooral zij, die van jongs af aan het fabrieksleven gewoon 

waren, zijn slechte huismoeders.” Omdat hun huwelijk door de zedewet en niet de 

liefde ingegeven werd – toch nog een verwijzing naar seksualiteit – werden zij 

gekenmerkt door “echtelijke onverschilligheid, gemis van voldoende zorg voor man 

en kinderen, gebrek aan orde, reinheid en spaarzaamheid.”1250 Het voedsel was niet 

alleen van de slechtste kwaliteit, maar ook nog “slecht toebereid.”1251 De 

“huisvrouw weet dat weinige, wat hij [de fabrieksarbeider] verdient, niet goed te 

                                                             
1247 Zie de artikelenreeks ‘Over de Arbeid van Kinderen in Fabrieken’, LD, 13 april, 18 en 27 mei en 29 
juni 1861. 
1248 Montagne onder meer LD, 14 januari 1861; Coronel, Leidsche wolfabrieken, 15.  
1249 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 14-15. 
1250 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 15. 
1251 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 13. 
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S.Sr. Coronel was zeer 

kritisch over de Leidse 

arbeidersvrouwen. 

besteden en legt daardoor op het gezin telkens weer 

een nieuwen schuldenlast.”1252 Het gebrek aan waarden 

en normen en aan de nodige vaardigheden, mede 

veroorzaakt door een jeugd van arbeid in plaats van 

voorbereiding op het huismoederschap, zorgde ervoor 

dat de volwassen mannelijke arbeiders slecht verzorgd 

naar hun werk gingen en de kinderen – de toekomstige 

generatie arbeiders – te kort kwamen. 

De zorg over de kwaliteiten van de 

huisvrouwen in de ‘mindere volksklassen’ was niet 

nieuw. In Overijssel was daarbij al in de jaren dertig een 

relatie met fabriekswerk gelegd (in feite met 

manufacturen).1253 Die link werd in Leiden indertijd niet 

direct gelegd, maar dezelfde zorg leidde wel mede tot 

de oprichting van de naai- en breischool van ’t Nut. De 

insteek daarvan was vooral opvoedend. De basis 

ervoor werd gelegd in een rapport uit 1838, dat 

concludeerde dat “het aanleren van het eerste en 

voornaamste vrouwelijk handwerk, het Naaijen en 

Breijen, veelal, en wel bijzonder bij de geringste 

volksklasse, verzuimd werd, hoe schadelijk dit gebrek in de meeste huisgezinnen 

werkte tot slordigheid, haveloosheid en tot meerdere armoede aanleiding gaf […].” 

Bovendien ontbeerden ook de dienstboden die vaardigheden, wat hun 

werkgeefsters betreurden en hen bovendien ongeschikt maakte “om eenmaal 

goede huisvrouwen te zijn.”1254  

Vanaf de jaren zestig nam de aandacht voor het bijbrengen van specifieke 

huisvrouwelijke vaardigheden toe binnen het groeiende aanbod van onderwijs en 

“verheffing”  via allerlei verenigingen, clubjes en ‘fabrieksscholen.’1255 Deze laatste 

waren in Leiden geen scholen verbonden aan fabrieken, maar particuliere 

initiatieven gericht op onderwijs en vorming aan jonge arbeiders en arbeidsters na 

werktijd. Het oudste voorbeeld daarvan is de Christelijke Werkzaamheid voor 

Fabrieksmeisjes, in 1867 opgezet door M.A. de Vriese.1256 Zij begon met enige 

dienstmeisjes, want de fabrieksmeisjes waren niet zo makkelijk bereikbaar, “zóó 

wispelturig, zóó woest en ongebonden.”1257 In april 1868 kwam het eerste 

fabriekskind, een meisje van dertien: “Bleek en mager, met een holle stem, en een 

taal sprekende die bijna niet te verstaan was, daarbij uiterlijk verwaarloosd en 

morsig, was zij wel een type van dit geslacht. Zij kon nagenoeg niets, en ’t kostte 

                                                             
1252 Coronel, Leidsche wolfabrieken, 14. 
1253 Schilstra, Vrouwenarbeid, 58. 
1254 ELO, Archief Nut, inv.nr. 37-1, stukken betreffende naai- en herhalingsschool 1838 – 1871, rapport 2 
juli 1838. 
1255 Voor een meer uitgebreide beschrijving: Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel 
II.’ 
1256 Haar zus was gehuwd met fabrikant L.G. Le Poole. 
1257 Vijftigjarige werkzaamheid onder Fabrieksjongens en Fabrieksmeisjes te Leiden. Verslag over de 
jaren 1867 – 1917 (Leiden 1917), 2. 
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veel geduld haar iets te leeren en aan eenige orde te gewennen.”1258 Daarna ging 

het snel. De meisjes kregen in eerste instantie onderwijs in lezen, schrijven en 

rekenen. De “volslagen onbekwaamheid der meisjes om hare eigene kleeden 

behoorlijk in orde te houden” bracht De Vriese op het idee om ook “nuttige 

vrouwelijke handwerken” in het pakket op te nemen. 1259 Dat trok veel 

fabrieksmeisjes aan: blijkbaar vonden deze praktische zaken belangrijker dan 

gewone schoolkennis. Textielfabrikanten als Van Wijk en Leembruggen 

stimuleerden hun meisjes om na werktijd naar de school van juffrouw De Vriese te 

gaan. Daarnaast kwamen meisjes binnen via het Christelijk Armbezoek en via de 

nieuwgevormde christelijke wijkverenigingen. Tussen 1867 en 1917 zouden zo’n 

vierduizend meisjes deze avondschool bezoeken.1260 

Van meer vrijzinnige en liberale kant waren er de Inrichting voor 

Fabrieksmeisjes van Emilie Knappert, opgericht in 1890, en de Leidse 

Fabrieksschool onder leiding van Marie Sparnaaij uit 1892.1261 Beide zouden na 1900 

opgaan in het Leidse Volkshuis, dat volgens dezelfde resp. vergelijkbare principes 

werkte.1262 Jaarlijks namen enige tientallen meisjes (en bij Sparnaaij ook jongens) 

deel aan hun activiteiten. 

De Inrichting bood onder meer naailessen, een knipcursus en een 

kookschool (de lerares daarvan stond op de loonlijst van ’t Nut). Het Leidsch 

Dagblad prees het initiatief en maakte duidelijk hoe men dit moest duiden: “Wat 

het bijwonen van dezen cursus beteekent voor meisjes, die totdat zij trouwen op 

de fabriek zijn, ligt zóó voor de hand, dat het haast overbodig is er op te wijzen. 

Orde, zindelijkheid, zuinigheid, overleg, het wordt hier practisch geleerd.” Het ging 

om een “hoogere opvatting van huishoudwerk” en de “bevordering van 

huiselijkheid.”1263 Een nadere toelichting door de leiding van de Inrichting legde de 

verbinding met fabrieksarbeid: “Hoe meer wij, zeggen de bestuurderessen, met de 

gezinnen der meisjes in aanraking kwamen, hoe duidelijker ons bleek, dat een 

meisje, dat als regel van haar twaalfde jaar tot aan haar huwelijk op de fabriek is, al 

die bekwaamheden mist, welke noodzakelijk zijn voor iedere huisvrouw, hoeveel te 

meer die, welke steeds de grootste zuinigheid moeten in acht nemen om hun gezin 

knap te houden.”1264 Die noodzaak werd niet minder omdat de 

arbeidsvoorwaarden verbeterden, benadrukte de leiding in 1897: “Korter 

arbeidsduur, hoogere loonen, zeer van harte wenschen wij ze u toe en toch 

beangstigt ons nu en dan de gedachte, dat zij noodwendig koomen moeten. Zult gij 

ze kunnen dragen, de weelde van uw geld? Zult gij het gebruiken voor betere 

voeding, voor degelijke kleeding? En meerdere vrijen tijd, hoe zult gij dien 

                                                             
1258 Vijftigjarige werkzaamheid, 3. 
1259 Jaarverslag Christelijke werkzaamheid ten behoeve van fabrieksmeisjes te Leiden 1869, 5, in ELO LB 
77885 deel. 
1260 Vijftigjarige werkzaamheid, 6. De jongens kregen geschiedenis, Bijbelles en tekenen in plaats van 
nuttige handwerken. 
1261 Hiernaast bestond nog een naai- en breischool als voortzetting van de vroegere breischooltjes, plus 
naai- en breionderwijs voor het confessionele wijk- en parochiewerk. 
1262 Voor de (maatschappelijke) ideologie achter het Leidse Volkshuis en over de werkwijze van 
Knappert, zie Kramers, Slangen, Vroegindeweij,  Het Leidse Volkshuis, met name 48-49 en 97-108. 
1263 LD, 28 september 1895, knipsel in ELO LB 78042 deel. 
1264 LD, 11 juni 1896, knipsel in ELO LB 78042 deel. 
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besteden? Gij hebt leeren werken, wij willen u leeren rusten. Hoe meer wij 

doordringen in uwe levens, hoe meer wij begrijpen de ruwheid, waarin uwe 

vroolijkheid, de pronkzucht, waarin uwe welvaart zich uit, […].”1265 

Bij de Inrichting van Knappert (en later het Leidse Volkshuis) waren 

fabrikanten niet of nauwelijks betrokken, bij de Leidsche Fabrieksschool wel. De 

fabrikanten Van Kempen (Voorschoten) en Van Wensen zaten in het bestuur en de 

school zelf kreeg lang onderdak in de fabriek van Krantz.1266 Men wilde jongens en 

meisjes die in de fabriek(en) werkten, ontwikkelen en beschaven door hen ’s 

avonds nuttig bezig te houden, hun handen en ogen te leren gebruiken en hun 

manier van doen en spreken te beïnvloeden. Voor de meisjes betekende dat in de 

eerste plaats “vrouwelijke handwerken.” Directrice Marie Sparnaaij lichtte in Uit de 

fabriekswereld toe waarom: “In alle steden moeten fabrieksscholen opgericht 

worden, waar de meisjes tot goede huisvrouwen gevormd worden, door flinke 

onderwijzeressen. Door het vormen van goede huisvrouwen zouden er betere 

gezinnen ontstaan, waardoor de onkosten aan die scholen verbonden later weer 

ten goede zouden komen aan het armbestuur.”1267 Het fabriekswerk en het 

straatlopen – daarover verderop meer – verhinderden dat de meisjes goede 

huisvrouwen werden en daardoor verwaarloosden zij eveneens de opvoeding van 

hun kinderen, “waardoor het kwaad steeds voortgeplant wordt, en zoo zijn er 

honderden en duizenden kinderen, die tot slechte mensen gevormd worden.”1268 

De morele of zedelijke verheffing van de arbeidersmeisjes kwam kortom 

neer op hun vorming (of disciplinering) tot goede huismoeders, die ervoor konden 

zorgen dat hun echtgenoten goed gevoed en behoorlijk gekleed naar het werk 

gingen en hun kinderen niet voor galg en rad opgroeiden, maar tot nette, 

arbeidzame burgers. Spaarzaamheid, huiselijkheid, praktische vaardigheden als 

koken en naaien, waren de deugden die zij daarvoor moesten leren, uitbundigheid 

en “ruwheid” moesten ingetoomd worden. Fabriekswerk als kind of jonge meid 

stond dat in de weg, maar onder hoede van dames uit de betere kringen kon 

daaraan gewerkt worden.1269  

De zedelijke verheffing en opvoeding van de mannen uit de arbeidersklasse 

concentreerde zich aan het einde van de negentiende eeuw vooral op de 

drankbestrijding. Iedere levensbeschouwelijke richting – de christelijke, katholieke, 

liberale, maar ook de socialistische – had wel haar eigen drankbestrijdings-

organisatie. Maar zelfs wat zijn drankgebruik betreft, lag in veler ogen de sleutel bij 

de huisvrouw: juist omdat de huisvrouw haar huiselijke taken zo slecht vervulde, 

                                                             
1265 LD, mei 1897, knipsel in ELO LB 78042 deel. 
1266 Later kreeg Sparnaaij een conflict met Krantz omdat Sparnaaij zich iets te negatief zou hebben 
uitgelaten over fabrikanten, Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel II’, 105-106. 
Feministen als Wilhelmina Drucker (de halfzus van H.L. Drucker, bestuurslid van de Fabrieksschool) 
vonden echter dat Sparnaaij te veel oog had voor de belangen van de werkgevers en te weinig voor die 
van de meisjes, zie M. Grever, B. Waaldijk, Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling 
van Vrouwenarbeid 1898 (Amsterdam 1998), 83, 91, 100. 
1267 Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, 25. 
1268 Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, 13. 
1269 Knappert ging in haar werkwijze uit van het vormende, beschavende effect van direct contact tussen 
vrouwen uit de burgerij en arbeidersmeisjes en koos daarom voor een clubjes-systeem (Toynbeewerk) 
in plaats van een onderwijsachtige benadering à la De Vriese.  
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omdat zij geen huiselijke sfeer wist te scheppen, joeg zij de man het huis uit en 

zocht hij zijn heil in de kroeg.1270 

 

Vrouwen en arbeid 

Arbeid door vrouwen en arbeidersmeisjes kwam uitgebreid aan de orde bij de 

enquête van 1890, waardoor een goed beeld gevormd kan worden over de 

opvattingen die daar indertijd over bestonden. Uit de Leidse verhoren wordt 

duidelijk dat vrouwenarbeid ondertussen als een groot probleem werd gezien, met 

name in het licht van hun functioneren als huisvrouw. Vooral de voorzitter, de 

links-liberaal Arnold Kerdijk, spitste dit echter toe op fabriekswerk door gehuwde 

vrouwen en de gevolgen daarvan voor het arbeidersgezin. Meer nog dan 

kinderarbeid – iets waar hij zich eerder sterk mee bezig had gehouden – was voor 

hem vrouwenarbeid het grote maatschappelijke probleem geworden. Al in 1878 

had hij de vrees uitgesproken dat de nadelige invloed van fabriekswerk op het 

vrouwelijk organisme ook een nadelige invloed zou uitoefenen op de lichamelijke, 

verstandelijke en zedelijke toestand van de kinderen en had hij gepleit voor 

wettelijke beperkingen.1271 Dat was natuurlijk van meet af aan ook het standpunt 

van de liberale vakbond ANWV, wier Leidse voorman C.H. Kouw eveneens deel 

uitmaakte van het gezelschap dat in Leiden de verhoren afnam. 

Het is bijna gênant hoe de commissie en met name Kerdijk door bleef 

vragen over fabrieksarbeid door gehuwde vrouwen, de schadelijke invloed daarvan 

op gezinnen en de “begeerte” die hen daartoe zou drijven, niet schromend de 

ondervraagden daarbij woorden in de mond te leggen. En dat terwijl bijna iedereen, 

behalve kapelaan Lohmeijer (tevens voorzitter van de St. Josephsgezellen), het 

erover eens was dat fabrieksarbeid door gehuwde vrouwen in Leiden niet veel 

voorkwam – iets dat de statistische gegevens bevestigen.1272 Dat neemt niet weg 

dat de meeste ondervraagden de zorgen van de commissie over de gevolgen van 

buitenshuis werken deelden, zeker als het om full time werk ging. Dat was rampzalig 

voor het huishouden, het leidde tot gebrekkige verzorging van man en kinderen 

wat betreft kleding en voeding, tot uithuizigheid en drankgebruik door de mannen 

en tot verwildering van de kinderen. Zedelijkheid in de zin van seksuele moraal 

speelde tegenover werkende moeders echter nauwelijks een rol: centraal stond het 

functioneren van het huishouden met betrekking tot de dagelijkse reproductie van 

de arbeid (de verzorging van de man) en de generationele reproductie (de 

verzorging en opvoeding van de kinderen). Dat uit werken gaan naast het doen van 

het huishouden voor deze vrouwen zelf misschien wel zwaar of ongezond was, 

kwam bij vrijwel niemand op, uitgezonderd stadsgeneesheer W.P. Weebers. Die zei 

daarover: “Dan is de positie van een slaaf nog benijdenswaardiger dan de hare.”1273 

De aandacht voor de gevolgen van fabriekswerk voor de gezondheid van vrouwen, 

toch een reden voor beschermende maatregelen in de Arbeidswet van 1889, was in 

                                                             
1270 Zie bijv. Sparnaaij, Uit de fabriekswereld, 47; 49, ook Enquête 1890, 34 (verhoor C.A.F.J.M Lohmeijer, 
kapelaan en voorzitter St. Josephsgezellen). 
1271 Schilstra, Vrouwenarbeid, 77. 
1272 Zie voor dit optreden Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel II’, 92-94. 
1273 Enquête 1890, 84. 



366 

 

de Leidse verhoren sowieso bescheiden vergeleken bij de aandacht voor gezin en 

moraliteit.1274 

Vooral fabrieksarbeid werd als het grote kwaad gezien. Sommigen, vooral 

uit katholieke kring, wierpen bezwaren op tegen elke arbeid buitenshuis. De 

apotheker H.C. Coebergh, tevens voorzitter van de Vincentiusvereniging 

(katholieke armenzorg) stelde dat “dáár de zedelijkheid en de zindelijkheid het 

geringst zijn waar de vrouw in eene fabriek werkt of uit schoonmaken gaat op vaste 

tijden.” In de fabriek werken was wel erger. Op de vraag of hij het geen zegen 

achtte als geen gehuwde vrouwen in de fabrieken werkten, zei hij: “Ja, zelfs als zij 

niet uit schoonmaken gingen, maar tusschen beide maak ik onderscheid. Een 

schoonmaakster kan althans soms tehuis zijn.”1275 Voor zuster Dorothea, het hoofd 

van een katholieke meisjesschool, was alleen werk dat vrouwen thuis konden doen, 

acceptabel: “De vrouw behoort in het huishouden, en is de man niet in staat om 

zijn gezin te onderhouden, zoodat de vrouw moet helpen, dan dient zij dit te doen 

door naaiwerk, dat zij thuis kan verrichten.”1276 

Veel aandacht ging eveneens uit naar de fabrieksmeiden. Dat ging voor een 

deel over de vraag of werken als dienstbode niet een betere voorbereiding was op 

het bestaan van huisvrouw. Voor de meeste verhoorden was dat duidelijk – of ze 

uit hogere of lagere kringen kwamen maakte daarbij niet uit. Slechts een enkeling 

plaatste daar een vraagteken bij.1277 Het ging daarnaast echter ook om het morele 

gehalte van de fabrieksmeiden en hun gedrag. Duidelijk is dat fabrieksmeiden een 

slechte reputatie hadden, ook op “zedelijk” gebied, en daarbij ging het nu wel 

vooral om seksueel getint gedrag. 

Voor menigeen was het evident dat werken in de fabriek geen goede 

invloed had op de opgroeiende meisjes. Dat er in een aantal fabrieken nog steeds 

mannen en vrouwen op dezelfde afdeling werkten, was de meeste ondervraagden 

een doorn in het oog: dat werkte de zedeloosheid in de hand. In Leiden gebeurde 

dat echter steeds minder, stelde men vast, al was dat nog niet voor iedereen een 

voldoende geruststelling. Wederom waren het vooral de vertegenwoordigers van 

de katholieke zuil die zich daar grote zorgen over maakten. Kapelaan Lohmeijer: 

“Stel, dat in de fabriek de toestand zeer goed is, dat de vrouwen van de mannen 

gescheiden zijn, dan worden daar toch connectiën aangegaan, die buiten de fabriek 

intiemer worden. De meisjes gaan alleen in de fabriek werken om des avonds vrij 

te zijn. In diensten hebben zij slechts enkele avonden om uit te gaan, maar uit de 

fabriek komende, loopen zij iedere avond langs de straat en dit werkt onzedelijk, 

ook al is de fabriek goed ingericht.”1278 Hij vond alle arbeid van vrouwen in 

fabrieken ongewenst, jong of oud, gehuwd of niet. Zuster Dorothea was dezelfde 

mening toegedaan, sprak zelfs over “zedelijke vergrijpen” en vond een beperking 

                                                             
1274 Zie ook Smit, ‘Arbeidersvrouwen tussen fabriek en huisgezin, deel II’, 95-96. 
1275 Enquête 1890, 36. 
1276 Enquête 1890, 325. Over de negatieve effecten van schoonmaakwerk of “uit wasschen gaan” op de 
kinderen ook de schoolhoofden H.C. van der Heijde (openbaar onderwijs, Enquête 1890, 7) en J.H. 
Kuipers (RK, Enquête 1890, 11). 
1277 Zoals de hervormde godsdienstleraar J.H. Raabe: “Dat hangt van het individu af, niet van het vak,” 
Enquête 1890, 55. 
1278 Enquête 1890, 34. 
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van de minimumleeftijd voor arbeid tot veertien jaar voor meisjes niet voldoende: 

dat moest minstens zestien jaar zijn.1279 De voorzitter van de Vincentiusvereniging 

pleitte vooral voor een verschuiving in de door de wet vastgestelde werktijden: 

wanneer ze later begonnen, waren ze ook later vrij en zouden ze geen zin meer 

hebben om over straat te lopen. Bijkomend voordeel: “[…] en dan konden de 

meisjes des morgens voor 7 uur nog iets in de huishouding doen.”1280 

Anderen relativeerden deze kwestie of hielden zich op de vlakte. In de 

verhoren kwamen ook de “onechte” geboorten ter sprake. Godsdienstleraar 

Raabe zag hierin geen verschil tussen fabrieksmeisjes en anderen en stelde vast dat 

na de geboorte vrij algemeen direct getrouwd werd. “Het eergevoel is in dit 

opzicht vrij sterk ontwikkeld.” Ook wanneer het huwelijk door de slechte 

verdiensten van de vader werd uitgesteld, voelde deze de verplichting “om voor 

het onderhoud van de kinderen te helpen zorgen.”1281 Zag deze hervormde 

godsdienstleraar een verantwoordelijkheidsgevoel onder de arbeiders zelf, de 

katholieke Coebergh legde meer nadruk op aandrang van buitenaf. Het huwelijk 

volgde vaak op een geboorte, “vooral bij de Katholieken, want wij werken daar 

sterk op; dat huwelijk wordt ook dikwijls al gesloten vóór de bevalling.”1282  

De meeste mensen die rechtstreeks met fabrieksmeisjes én dienstboden 

te maken hadden, benadrukten dat de verschillen wat betreft zedelijkheid vooral 

oppervlakkig waren. Voor mevrouw De Vriese was de kermis een grotere 

bedreiging voor de seksuele moraal dan fabriekswerk.1283 Het was hun “ruwheid,” 

niet de moraal, waarin de fabrieksmeisjes zich zouden onderscheiden. Emilie 

Knappert werd er het meest uitgebreid over ondervraagd. De meisjes waren “ruw 

en ongegeneerd, zeggen al wat zij denken,” stelde zij. Op de vraag of de ruwheid 

gepaard ging met een laag zedelijk niveau of dat het meer aan de vorm lag, 

antwoordde zij: “Zij liegen onbeschaamder, zij zijn ruwer, en het slechte schijnt  

slechter, naarmate het zich in ruweren vorm openbaart. Zij zijn onbehouwen.”1284 

Maar Knappert was het er wel mee eens dat fabrieksmeisjes het gevaar liepen 

minder goede huismoeders te worden. “Zeer zeker. Na fabriekstijd zoeken zij 

afwisseling op straat. Zij kunnen dus weinig verstellen en hebben geen begrip van 

orde. Het is merkbaar, of de moeder gediend heeft of ook in de fabriek heeft 

gewerkt.” 

 

7.2.3 ANGST VOOR DE ARBEIDERSJEUGD 

 

De “ruwheid” en het “straatlopen” van de fabrieksmeiden raakt aan een heel ander 

aspect van het gezin, een aspect dat ook terug te zien is in de klachten over de 

“verwildering” van de kinderen in gezinnen waarvan de moeder buitenshuis werkte. 

Het is niet vreemd dat dit aan de orde kwam bij de enquête van 1890. Berichten en 

                                                             
1279 Enquête 1890, 325-326. 
1280 Enquête 1890, 35 
1281 Enquête 1890, 54. 
1282 Enquête 1890, 36. 
1283 Enquête 1890, 26. 
1284 Enquête 1890, 29. Cursivering uit verslag. 
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beschouwingen over de verwildering van de jeugd vielen regelmatig te lezen in de 

kranten van die dagen. Er was sprake van een grote bezorgdheid en tegelijkertijd 

van angst voor de arbeidersjeugd, vooral in de tweede helft van de negentiende 

eeuw. “Naar het oordeel van sommige waarnemers is de mannelijke helft van het 

opkomend geslacht een goed eind op weg om in een toestand van volkomen 

verwildering te geraken,” schreef het Leidsch Dagblad in 1889. De schrijver zelf was 

van mening was dat dit eigenlijk iets van alle tijden was.1285 

 

Rond de discussie over kinderarbeid 

Angst voor vandalisme en straatschenderij speelde al een rol bij de discussie over 

het al dan niet wettelijk beperken van de kinderarbeid rond 1863. Het waren toen 

vooral de tegenstanders van dergelijke wetgeving die ermee naar voren kwamen: 

wanneer de kinderen niet mochten werken in fabrieken en werkplaatsen, dan 

zouden de brave burgers dat merken doordat zij meer last zouden krijgen van 

kinderen op straat. In 1891 beweerden sommige fabrikanten eveneens dat de 

nieuwe arbeidswetgeving leidde tot meer vandalisme en baldadigheid door jongens 

en meisjes. 

Vóór 1850 zijn in de lokale pers niet zo veel berichten over overlast van 

kinderen uit de armste bevolkingsgroepen terug te vinden. Wanneer er over 

bericht werd, was dat of in samenhang met oproer in het algemeen of met 

bedelarij. Buiten spelende Leidse arbeiderskinderen bereikten de krantenkolommen 

vooral als er een ongeluk met hen gebeurde. Bij een bericht over een fataal ongeval 

in 1844 haastte de Leydse Courant zich de ouders te verontschuldigen: “Niet altijd 

evenwel is het eene schuldige onachtzaamheid, meermalen zijn dit ook huiselijke 

zorgen en bezigheden, die hen nalatig maken in het toezigt, en hen verhinderen 

voor hen te waken.”1286 Dat de krant het nodig vond dit te stellen, wijst er op dat 

velen wel vonden dat arbeidersgezinnen “schuldig onachtzaam” waren, en dat de 

huishouden van de arme Leidenaren niet functioneerden zoals het zou moeten. 

Rond het midden van de jaren vijftig klonken meer klachten over kinderen 

die met stenen of afval gooiden (naar voorbijgangers of naar de paarden van het 

garnizoen), of met vuur speelden – van de nieuwe lucifers bleek een grote dreiging 

uit te gaan. Vanaf de jaren zestig werden de klachten frequenter en klonk vaker de 

roep om politieoptreden. Het ging steeds vaker over vernielingen en vernielzucht. 

Dit betrof niet alleen kinderen die naar school gingen of zouden moeten gaan, of 

werkloze jongeren en kinderen. Eigeman stelde dan wel dat ‘straatschenderij’ door 

kinderen toenam wanneer zij niet meer mochten werken, de jongens die in 1860 al 

stenen gooiend een bewoner van de Ververstraat tergden, werkten gewoon in de 

fabriek, namelijk in die van Eigeman zelf.1287 Voor de goede orde: niet alle klachten 

gingen over arbeiderskinderen. Er werd net zo goed geklaagd over sneeuwballen 

gooiende HBS-leerlingen en over studenten die honden op voorbijgangers loslieten. 

Maar de meeste zorgen maakte men zich toch over de arbeidersjongeren. 

                                                             
1285 LD, 29 juli 1889. 
1286 LYC, 30 september 1844. 
1287 LD, 18 juni 1860. 
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Met de eerste klachten van burgers verschenen in de jaren vijftig – 

ongeveer dezelfde tijd dat ook de kinderarbeid weer als probleem werd aangekaart 

– eveneens de eerste meer serieuze beschouwingen over verwaarloosde en zich 

misdragende jeugd, waarbij de angst werd uitgesproken dat zij zich op het 

verkeerde pad, dat van de criminaliteit, zouden begeven. Men ging zich actief 

inzetten om daar iets aan te doen. Mede onder invloed van de revolutionaire 

dreiging van 1848 – een “ogenopener” volgens de liberale Nutsmensen vijftig jaar 

later –  begon in 1851 de zakenman en filantroop Willem Suringar met zijn 

Nederlandsche Mettray.1288 Deze stichting, die zich richtte op de opvoeding van 

verwaarloosde protestantse jongens, had direct een sterke Leidse afdeling, waarin 

diverse notabelen actief waren.1289 Mettray richtte zich echter niet alleen op 

arbeiderskinderen en uit Leiden werden naast zoons van ongeschoolde en 

geschoolde arbeiders ook die van textielfabrikeurs en een van een kunstenaar naar 

de kolonie in Gelderland gestuurd.1290 

Veel sterker op kinderen uit de lagere bevolkingsklassen gericht was de 

oprichting in 1855 van een Kweekschool voor de Zeevaart, op initiatief van 

dominee Rutgers van der Loeff. De doelgroep waren de “knapen en jongelingen, 

die ten gevolge van gebrek aan lust en geschiktheid voor fabriekswerk of enig ander 

landbedrijf hun beste jaren en krachten geheel of gedeeltelijk in lediggang 

doorbrengen en blootgesteld zijn aan al de gevaren der zedelijke en 

maatschappelijke verbastering, die de voornaamste oorzaak is van het pauperisme 

onzer dagen.”1291 Op deze Kweekschool werden Leidse straatschoffies omgevormd 

tot nuttige matrozen. Dat was volgens de dominee een oplossing voor “het lot der 

verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.”1292 Een 

speciaal voor deze instelling geschreven kinderboekje verhaalde over een jongen, 

Dirk, die niet anders deed dan door de straten slenteren “om allerlei lelijk kwaad 

uit te voeren, zeer tot last van menige burger en wandelaar.” Zijn “vader en 

moeder vergaten beiden hun plichten met den dag, en Dirk zelve holde maar voort, 

misschien de gevangenis wel tegemoet.”1293 De Leydse Courant plaatste het initiatief 

in de context van de bestrijding van het pauperisme: “Zij stelden zich voor, niet hen 

die in armoede opgegroeid en groot geworden waren in hunne armoede te 

onderhouden, maar […] het opgroeijen tot pauper tegen te gaan. De volwassen 

pauper […] blijft wat hij is, een last voor de maatschappij en een last voor zich 

zelven. Is men eenmaal door deze leproosheid der armoede aangetast, men blijft er 

zijn gansche leven mede besmet. Doch van het kind kan iets gemaakt worden.” De 

                                                             
1288 Zie Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 292-293 (inclusief citaatje). 
1289 Voor de Leidse afdeling: P.A.J. Otgaar, J.F.J.G. van Schaik, ‘’Vrolijk en te vreê’: het wel en wee van 
Leidse jongens op Mettray (1851-1879), Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken 1996, 88-129. 
1290 De fabrikantenzonen waren H.W. Hoogeboom, M. Koppeschaar en A. Rozendaal, Otgaar, Van Schaik, 
‘Vrolijk en te vreê’, 106, 112-113, 115-117. 
1291 Aangehaald in: R. Kagie, Jantjes van Leiden (Leiden 1986), 16. 
1292 Aangehaald in Kagie, Jantjes, 11. 
1293 Aangehaald in Kagie, ‘Jantjes’, 9. 
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De Kweekschool voor de Zeevaart in 1890 (ELO) 

initiatiefnemers wilden “de verwaarloosde jeugd onzer steden, de verwilderden en 

de reeds half verwilderden” opleiden tot “werkzame en ordelijke leden der 

maatschappij.”1294 Bruikbaarheid en bezwering van angst gingen kortom samen bij 

dit succesvolle initiatief. Succesvol omdat men inderdaad veel jongens een opleiding 

tot matroos wist te geven – een jaar na de oprichting waren reeds zo’n 120 knapen 

toegelaten – maar ook vanwege de brede maatschappelijke steun. Vele fabrikanten 

en notabelen, waaronder Louis Driessen en Samuel Le Poole, waren erbij 

betrokken en bekende lieden als J.J. Cremer en R. Fruin doneerden de opbrengsten 

van hun optredens of uitgaven. 

De voornaamste remedie die men ter voorkoming van dit soort gedrag 

vanaf ongeveer 1860 begon te formuleren, was echter dat de kinderen gewoon 

naar school toe moesten. Zowel voorstanders van arbeidswetgeving als de 

belangrijkste tegenstanders daarvan waren het daar wel over eens, met dien 

verstande dat leer- of schoolplicht niet voorkwam in het woordenboek van iemand 

als Samuel Le Poole. De school moest inspringen waar de ouders opvoedkundig te 

kort schoten.  

Dat stelde ook de schrijver van een ingezonden stuk in het Leidsch Dagblad 

in 1886: “Het zal den kinderen voor hun verder leven meer nut aanbrengen, dan 

vele overtollige kundigheden, welke op zich zelven de waarde van den persoon als 

mensch, al luttel verhoogen.”1295 Dit gold eveneens voor oudere, werkende 

kinderen. Op de vraag wat kinderen van twaalf, dertien, veertien jaar in hun vrije 

tijd moesten doen om niet te vervallen tot straatschenderij en onzedelijkheid, was 

het antwoord van de krant, dat zij naar het herhalingsonderwijs moesten.1296 

                                                             
1294 LYC, 16 augustus 1865. 
1295 LD, 14 mei 1886. 
1296 LD, 22 september 1890. 
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Datzelfde antwoord gaf natuurlijk ook de prille vakbeweging, met uitzondering van 

Patrimonium. 

Schoolgang op zich leek overigens niet te helpen. Geschreven werd in 

ieder geval evenzeer over de “toenemende straatschenderij der schooljeugd.”1297 

We hebben het hier over zaken die variëren van het gooien van sneeuwballen tot 

regelrechte pogingen de school in de fik te steken.1298 Ongetwijfeld hoorden ook de 

stroop- en bedeltochten die met name de jongens uit de volkswijken ondernamen, 

tot het repertoire dat bij de burgerij de nodige ongerustheid opriep. 

 

Opvoeding en interventie 

Het was niet zo dat iedereen even negatief was over de jeugd. Er was zeker 

tegenwicht van mensen die vonden dat kinderen steeds minder ruimte kregen, 

zoals hiervoor al naar voren gebracht is. Weerklonk in 1881 de eerste roep om 

speeltuinen, in 1887 kwam in Leiden de eerste tot stand. Het was een particuliere 

speeltuin waarvoor men moest betalen, aangelegd op een stuk onbebouwd terrein 

van de uitbreidingswijk Vreewijk (voor de welgestelde middenklassen), net buiten 

de singels, feitelijk nog op Zoeterwouds grondgebied. Tekenend echter mag zijn, 

hoe de pers dit initiatief begroette: “Het schoone plantsoen van de vroegere 

buitenplaats ‘Vreewijk’ werd […] aan de schennende hand van de wilde straatjeugd 

onttrokken.”1299 De wens speeltuinen voor de arbeidersjeugd aan te leggen en hen 

daar te leren keurig te spelen, leidde in 1905 tot de oprichting van Vereeniging 

Volksspeeltuinen door diverse notabelen. Het doel van de vereniging was “de 

leerlingen der scholen voor on- en minvermogenden van alle gezindten binnen 

Leiden, de gelegenheid te geven zich onder leiding en toezicht te vermaken met en 

zich te oefenen in eenvoudige spelen.”1300 De vereniging wilde zo niet alleen 

speelgelegenheid creëren, maar ook opvoeden. Men had daarvoor een 

speeltuinterrein buiten de singels, later ook een kweektuin, terwijl eveneens 

gebruik werd gemaakt van enige schoolpleinen waar de kinderen onder leiding van 

jongedames uit de beschaafde klassen (vaak dochters van de bestuursleden) 

spelletjes konden doen. 

Dat viel niet altijd in goede aarde bij de doelgroep. Zo berichtte het 

Jaarverslag over 1907, dat “ondeugende kinderen” er snel genoeg van hadden. 

Sterker, “op een van de eerste dagen na de opening is een troep half volwassen 

fabrieksarbeiders het land binnengedrongen en heeft daar alles kort en klein 

geslagen.”1301 Toch blijken ook fabriekerskinderen aan de activiteiten te hebben 

deelgenomen, alleen moest men vaststellen dat in augustus het bezoek afnam door 

vormen van kinderarbeid: de meisjes moesten dan helpen met het schoonmaken 

van groenten voor de conservenfabrieken, de jongens gingen bollen pellen.1302 Het 

georganiseerde speeltuinwezen zou na de Eerste Wereldoorlog vooral een zaak 

worden van de leden en bewoners van de nieuwe woningcorporaties, geschoolde 

                                                             
1297 LD, 26 april 1890. 
1298 Voor het laatste: LD 22 juli 1889. 
1299 Smit, Vreewijk, 47. 
1300 ELO LB 77275 portefeuille, Statuten van de Vereeniging Volksspeeltuinen te Leiden 1 februari 1908. 
1301 ELO LB 77864 portefeuille., Jaarverslagen Vereeniging Volksspeeltuinen, Verslag 1907, 1. 
1302 ELO LB 77864 portefeuille., Jaarverslagen VV, verslag 1909, 3. 
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arbeiders, overigens nog steeds met de bedoeling paal en perk te stellen aan “de 

bandeloosheid en baldadigheid der jeugd.”1303 

In de berichten over de toenemende overlast van kinderen en jongeren ligt 

de nadruk op jongens en op vernielzucht. Dat het vooral om jongens ging, is niet zo 

vreemd gezien het feit dat deze een grotere actieradius hadden dan meisjes. Maar 

ook meisjes werd vandalisme en baldadigheid verweten, bleek al uit de klacht van 

de Kamer van Koophandel naar aanleiding van de Arbeidswet. Van de 

fabrieksmeiden ging bovendien op zich al een fikse dreiging uit, ook zonder dat er 

sprake was van vernielzucht of iets dergelijks. Illustratief is het incident (uit 1867) 

dat juffrouw De Vriese aanzette zich voor hen in te zetten: 

 

“’t Is vele jaren geleden, dat op een schoonen zomeravond aan den uitgang 

eener fabriek, een woeste troep arbeidsters zich naar buiten verdrong, om 

vervolgens lachend en tierend in breede reien de straat te vullen, - een 

dame te gemoet, die van den anderen kant aankwam. Was er iets op het 

gelaat der dame, of in de wijze waarop ze onwillekeurig haar kleed te 

zamen nam, dat sprak van weerzin, die haar vervulde bij deze ontmoeting? 

… zeker is het, dat die niet verborgen bleef; want eene uit den troep riep 

luidkeels, met een schrillen vloek: ‘ze is vies van ons!’ Bevend vervolgde de 

dame haar weg. ‘Hoe ontzettend ruw!’… Toch was ruwheid wel de 

eerste, maar niet de diepste indruk, dien dit tooneel achterliet. Deze was 

en bleef: ‘dat woeste schepsel heeft gelijk; welk recht heeft de mensch een 

afkeer te hebben van zijn naaste? Zoo wij niets doen voor deze ellendigen, 

verdienen wij dan iets beters dan dat ze ons vloeken?’”1304 

 

Het tafereel schetst de grote culturele kloof die er tussen burgerij en 

arbeidersklasse gaapte en geeft daar een emotionele inhoud aan. De 

burgervrouwen ervoeren niet alleen weerzin tegen de fabrieksmeisjes, maar de 

meiden boezemden hen ook angst in. De dame beefde niet alleen van 

verontwaardiging, maar ook van angst voor de “woeste troep.”1305 Het straatlopen 

van de fabrieksmeiden was niet alleen een bron van zorg over hun zedelijk gedrag, 

het riep op zichzelf al angst op. Vanaf zeven uur ’s avonds, wanneer de fabrieken 

sloten, was de straat van deze brutale, onbeschaafde meiden en de nette burgers 

voelden zich daar niet prettig bij. Dit lijkt versterkt te worden door een angst voor 

de opkomende seksualiteit van deze opgroeiende, puberende meiden. 

Ook hier was het antwoord opvoeding. Bij de verschillende activiteiten die 

uit uiteenlopende hoek voor fabrieksmeisjes werden georganiseerd, ging het dan 

ook niet alleen om het aanleren van huishoudelijke vaardigheden. Het ging er net 

zo zeer om hen te beschaven, hun taalgebruik en gedrag op straat te temperen, 

kortom: hen minder bedreigend te maken. 

                                                             
1303 Zie Smit, Strijd om kwaliteit, 71. 
1304 Vijftigjarige werkzaamheid, 1. 
1305 Het is vergelijkbaar met de angst die tegenwoordig veel ‘nette’ burgers voelen voor hangjongeren, 
vooral als de culturele afstand daarbij vergroot wordt omdat het om allochtone jongeren gaat. 
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Vooral in de jaren negentig werden de bewoordingen waarin gesproken 

werd over de jeugd steeds negatiever. In 1880 vond een schrijver in het Leidsch 

Dagblad het nog maar onzin dat mensen klaagden over “de slechtheid van de 

kinderen teugenwoordig.” Jongens waren immers overal hetzelfde en “het zou 

onzinnig zijn – gelijk door sommigen wordt verlangd – een soort campagne te 

openen tegen de knapen, die geen deel van hun taak ernstiger opvatten dan hun rol 

van straatjongen.”1306 Maar dat laatste beschrijft precies, wat er de volgende jaren 

gebeurde. Behalve uit de berichten over incidenten met kinderen en jongeren in 

Leiden zelf, blijkt dat ook uit de artikelen die de Leidse kranten overnamen van 

elders, zowel waar het om concrete incidenten ging als bij meer beschouwende 

stukken. Een artikel dat in 1889 door het Leidsch Dagblad overgenomen werd uit de 

Delftsche Courant, stelde: “Onze Nederlandsche jeugd staat bekend voor hare 

brutaliteit en baldadigheid, en dat niet zonder reden.”1307 Uitgebreid werd in 1894 

een artikel van P. Josselin de Jong aangehaald uit het Tijdschrift voor Strafrecht over 

de “toenemende criminaliteit en […] de erge verwaarloozing die onder jeugdige 

persoonen heerschende zijn.”1308 

Natuurlijk lag dat aan de gebrekkige opvoeding door de ouders. Ook de 

schrijver in het Leidsch Dagblad, die stelde dat het een probleem van alle tijden was, 

wees daarop. “Des knaapen ruwheid moet worden beteugeld door de opvoeding, 

en de ouders zijn verantwoordelijk, zedelijk en wettelijk, voor de tekortkomingen 

der jeugd.” Hij wees daarbij ook op de rol van de vader: een groot probleem waren 

de “zwakke vaders zonder zedelijk overwicht,” die als ze ingrepen hun toevlucht 

zochten tot kastijding, wat op zich juist de ruwheid van de kinderen weer 

bevorderde. Maar dezelfde vader was woedend wanneer “zoontjelief” een tik van 

de onderwijzer of de politie kreeg. De schrijver vond overigens een “vrije 

opvoeding” evenmin toereikend.1309 

De angst voor straatjongeren op straat was geen specifiek Leids probleem 

en evenmin een Nederlands. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd er 

in veel grote steden geklaagd over een toenemende jeugdcriminaliteit. In 

bijvoorbeeld Londen en Parijs werd het als probleem gezien, overigens zonder dat 

dit met cijfers werd onderbouwd.1310 Terecht wijst Dekker op de samenhang 

tussen deze zorg over criminaliteit door kinderverwaarlozing en slechte opvoeding, 

en de ingrepen in de ouderlijke (of vaderlijke) autonomie op het gebied van 

onderwijs en opvoeding door wetgeving in het eerste decennium van de twintigste 

eeuw. Direct na de Leerplichtwet van 1901 volgden immers nog de Kinderwetten, 

die het mogelijk maakten kinderen aan het ouderlijk gezag te onttrekken.1311 Het 

                                                             
1306 LD, 16 januari 1880. 
1307 LD, 1 april 1889. 
1308 LD, 30 augustus 1894. 
1309 LD, 29 juli 1889. Zijn beschrijving van de vaders rol bij de opvoeding komt overeen met wat Du Bois-
Reymond en Jonker schrijven over de gehoorzaamheid uit angst bij vooral de bewoners van de oude 
volkswijken. In de nieuwbouw signaleren zij meer gehoorzaamheid in vertrouwen, M. du Bois-Reymond, 
A. Jonker, ‘Relaties in het gezin tussen ouders en kinderen.’ Zij verklaren dit uit het overlevingsmotief, 
191. 
1310 Zie onder andere H. Cunningham, Children and childhood, 146 – 149. 
1311 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 289-314. 
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was niet alleen de zorg over het welzijn van de kinderen zelf, maar ook de dreiging 

van voortdurend onmaatschappelijk en crimineel gedrag, die de burgerij tot deze 

vergaande mogelijkheden tot interventie in de gezinnen aanzette. 

Deze aantasting van het vaderlijk gezag was voor velen rond 1860 nog een 

brug te ver geweest. Dekker noemt het Kinderwetje een eerste stap in die richting, 

Dit richtte zich echter primair op de verantwoordelijkheid van “hoofden en 

bestuurders der ondernemingen”: verwijzingen naar leerplicht of ouderlijke 

verantwoordelijkheden waren bij de kamerbehandeling grondig uit het 

oorspronkelijke voorstel van Van Houten verwijderd.1312 Het vaderlijk gezag was 

een belangrijk onderdeel van de heersende normen, de “zedelijke wetten,” hoewel 

men daar bij bedeelden makkelijk vanaf stapte, zoals ook in het advies van de 

‘Leidse commissie’ van NMN te zien is.1313 Coronel wilde wat arbeidswetgeving 

betreft ver gaan, maar was bijzonder huiverig met betrekking tot het ingrijpen in de 

ouderlijke macht. Voor hem was opvoeding in de eerste plaats een taak van de 

ouders, hen toevertrouwd door “De Godheid,” en hij waarschuwde tegen 

overdreven eisen van de filantropie die het kind te veel wilde beschermen en zo 

van zijn ouders vervreemdde.1314  

Veertig jaar later vond nog steeds een grote groep dit, met name van 

christelijke zijde, en deelden ongeveer alle maatschappelijke stromingen de mening 

dat (volks)opvoeding en verheffing noodzakelijk waren. Maar ondertussen had de 

roep om actieve interventie een meerderheid achter zich gekregen, net zo goed als 

arbeidswetgeving en andere ingrepen om de maatschappelijke wantoestanden (en 

dreigingen) te lijf te gaan – men denke bijvoorbeeld aan de Woningwet van 1901 –  

vaste voet hadden gekregen. Wat men met betrekking tot kinderen beoogde, 

verschilde echter niet fundamenteel met wat mensen als Coronel hadden gesteld: 

“Om een braaf, werkzaam en ordelijk burger te zijn, moet men eerst een 

gehoorzaam kind zijn geweest.”1315 

 

7.2.4 CONCLUSIES OVER GEZINSPOLITIEK 

 

Werkzaam en ordelijk lijken in deze beschouwing over de zorgen van de burgerij 

over het arbeidshuishouden centrale begrippen. Werkzaam is dan min of meer 

hetzelfde als de bruikbaarheid die De Swaan naar voren bracht, ordelijk staat 

tegenover de verschillende angsten die de burgerij bezighielden ten aanzien van de 

minder bedeelden, de paupers en de arbeiders. Die angsten betroffen niet alleen de 

besmettelijke ziekten die zich verspreidden uit de volkswijken, de dreiging van 

oproer en revolutie, criminaliteit en losbandigheid, maar ook de kinderen van de 

armen zelf, zowel direct op straat, als ook omdat zij een volgende generatie 

paupers vertegenwoordigden. Het handelen tegenover kinderen van paupers en 

arbeiders zal deels ingegeven zijn door de persoonlijke betrokkenheid met “deze 

                                                             
1312 Men vergelijke het oorspronkelijke voorstel met de uiteindelijk aangenomen wet, Vleggeert, 
Kinderarbeid, resp. 123-127 en 170. 
1313 Zie Handeling NMN 1860, 32, 34. 
1314 Coronel, Gezondheidsleer, 204. 
1315 Ibidem. 
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ellendigen” en afschuw over de trieste omstandigheden waarin vele kinderen 

verkeerden, de maatschappelijke urgentie om daaraan iets te doen kwam echter 

voort uit enerzijds angst voor maatschappelijke ontwrichting, anderzijds de wens of 

noodzaak te beschikken over bruikbare arbeidskrachten, zowel nu als in de 

toekomst.  

Dit laatste moet echter niet eng gezien worden als aanpassing aan het 

nieuwe levensritme van de moderne industrie. De waarden en normen die daarbij 

gehanteerd werden, de “zedelijke ontwikkeling” die men meende de ‘mindere 

klassen’ te moeten bijbrengen, waren gebaseerd op oudere waarden. Deze gingen 

echter wel uit van een ‘nijvere’ samenleving. Men moest deze waarden in de loop 

der tijd aanpassen door de opkomst van de moderne, fabrieksmatige productie, 

met name op het gebied van de arbeid. Arbeid van jonge kinderen én van moeders, 

nog stevig aangezet aan het eind van de achttiende en de eerste decennia van de 

negentiende eeuw, bleken in toenemende mate strijdig met de wensen ten aanzien 

van het functioneren van het huisgezin en de vorming van nieuwe generaties. 

Daarmee was de set van waarden die men de armen en arbeiders op verschillende 

manieren probeerde bij te brengen, vaak ook een menging van oude, zelfs 

conservatieve opvattingen en moderne. Met de opkomst van de verschillende 

‘zuilen’ kregen de verschillende elementen vanuit deze opvattingen ook 

verschillende accenten. Ook de mate waarin men uiteenlopende interventies 

wenselijk achtte, verschilde tussen verschillende stromingen en verschoof in de 

loop der tijd. 

Via “de zedelijkheid” was kinderarbeid nauw verbonden met het 

functioneren van het huishouden, van de beide ouders daarbinnen, en met 

vrouwenarbeid. De huishoudens van de armen waren kerngezinnen, waarbinnen 

feitelijk de rolverdeling tussen man en vrouw al in grote lijnen vastlag, met de man 

idealiter als belangrijkste verdiener en de vrouw als verantwoordelijke voor het 

huishouden. Maar doordat de nood in de decennia vóór 1860 alleen maar groter 

was geworden, waren de gezinnen onder druk komen te staan, met als meest 

zichtbare fenomenen de werkloze, gedemoraliseerde (en drinkende) vader, 

huisvrouwen die hun man en kinderen niet goed verzorgden en kinderen, die als 

voornaamste kostwinners moesten functioneren. De zorg over kinderarbeid was 

een onderdeel van een toenemende zorg over de veranderende samenleving – 

getekend door de opkomst van het fabriekswezen en onverminderde sociale 

tegenstellingen – over het verloren gaan van toekomstige generaties en van de 

angst voor alle gevolgen van het ‘pauperisme.’ Met ingrijpen op het gebied van 

kinderarbeid probeerde men de vicieuze cirkels waaraan de samenleving ten onder 

zou kunnen gaan, te doorbreken, voorlopig nog zonder de autonomie van het gezin 

en de opvoedende waarde van de arbeid aan te tasten. 

De negatieve gevolgen van buitenshuis werken door moeders en 

kinderarbeid door meisjes op het functioneren van het arbeidershuishouden, 

maakten van meet af aan deel uit van deze problematiek. Nadat de ergste vormen 

van kinderarbeid min of meer via het Kinderwetje van Van Houten teruggedrongen 

waren – althans waar het de nijverheid betrof – kwam de nadruk steeds meer 

daarop te liggen, met name op de gevolgen voor de dagelijkse verzorging van de 

(mannelijke) kostwinner en de verzorging en opvoeding van de toekomstige 



376 

 

generatie. Tegelijkertijd werd steeds explicieter een directe of indirecte dreiging 

vanuit de arbeidersjeugd ervaren, iets wat eveneens verbonden werd met het 

functioneren van het arbeidershuishouden, en iets dat evenzeer als een 

maatschappelijke bedreiging gevoeld werd. Een gevolg van dit alles was dat men 

zich bij de meer opvoedende of verheffende activiteiten steeds meer op 

arbeidersmeisjes ging richten, niet alleen om hen de noodzakelijke vaardigheden bij 

te brengen waarmee zij een ordentelijke huishouden konden voeren, maar ook om 

hen een andere houding bij te brengen, hen te beschaven.  

Aan de andere kant zocht men het ook meer in directe interventies via 

wetgeving. Dat betrof de vrouwenarbeid op zich, die deels gereguleerd werd in de 

Arbeidswet van 1889, maar die men vanuit diverse hoeken – zowel progressief-

liberale, socialistische, orthodox-christelijke (deels) als katholieke – verder wenste 

te beperken. Het betrof ook de kinderen zelf, via de Leerplichtwet en de 

Kinderwetten. Met de laatste twee doorbrak men opnieuw een traditionele 

waarde, namelijk die van het onbetwiste ouderlijk (lees: vaderlijk) gezag over de 

kinderen. 

Natuurlijk is het ook zo, dat de belangen van de kinderen zelf vanaf de 

laatste decennia van de negentiende eeuw meer aandacht kregen. In het vorige 

hoofdstuk kwamen twee uitspraken aan de orde, waarin benadrukt werd dat 

kinderen moesten kunnen genieten van hun jeugd, in dit hoofdstuk weerklonken 

geluiden waarin de kinderen speelruimte werd gegund. Wat betreft de laatste dient 

men zich af te vragen, hoe nieuw deze aandacht was. Zelf vonden de schrijvers 

daarover dat die speelruimte in de loop der tijd juist ingeperkt was. De aandacht 

voor spelend leren in de Verlichting, geeft al aan dat spel al eerder een belangrijk 

deel van het kinderbestaan vormde, al werd dat aangegrepen voor de opvoeding.1316 

De invulling die men er in de speeltuinbeweging aan gaf, was eveneens sterk 

opvoedend. Zo moet het ‘genieten van de jeugd’ vooral als een vrijere 

opvoedkundige benadering worden gezien, die er uiteindelijk evenzeer toe zou 

moeten leiden dat de kinderen tot goede burgers werden: zowel de arbeid als de 

autoritaire benadering thuis stompte hen af en verruwde hen. De zorg om het kind 

was uiteindelijk een zorg over de toekomst van de samenleving. Hoe dat precies 

werd ingevuld, daarover varieerden ook binnen de burgerij de inzichten. 

Al met al kan de aanpak van kinderarbeid worden gezien als onderdeel van 

een herstructurering van het arbeidersgezin. Het was echter – in ieder geval in 

Leiden – geen herstructurering richting kerngezin – dat bestond immers al – noch 

een herstructurering waarin de rollen van de verschillende gezinsleden geheel 

opnieuw geformuleerd moesten worden. Wel was sprake van een aanpassing 

binnen een oudere rolverdeling, waarbij huisvrouwen en kinderen sterker 

gescheiden werden van arbeid om zich op hun andere rollen te kunnen 

concentreren, namelijk die van verzorgster en bestierder van het huishouden, 

respectievelijk de nieuw te vormen generatie. Deze herstructurering had dan ook 

geen blauwdruk, sterker: ook de burgerij moest de invulling ervan voortdurend 

aanpassen aan de zich wijzigende omstandigheden en het succes of falen van de ene 

                                                             
1316 Zie ook Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 231-250. In het volgende hoofdstuk wordt hier iets 
dieper op ingegaan. 
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of andere benadering, en verlegde daarbij accenten al naar gelang de politiek-

ideologische positie. Dat laatste was in Leiden vooral te zien in de benadering van 

seksualiteit, voor de katholieke geestelijken bijna de sleutel tot alles, bij de 

vrijzinnigen nauwelijks een punt van belang. 

Een laatste opmerking betreft de omarming van het ‘nieuwe’ gezinsideaal – 

met een mannelijke kostwinner en een niet-werkende vrouw – door de arbeiders 

zelf, althans de arbeiders-elite. Als argument gebruikten zij bij de enquête van 1890, 

dat de vrouw thuis hoorde en dat vrouwenarbeid het loon drukte, eigenlijk een 

simpele toepassing van de wet van vraag en aanbod. Damsma vindt dat laatste een 

overtuigend argument; De Regt wijst erop dat zij zich aan de burgerij spiegelden en 

dat daarmee hun ideaal “voorgevormd” was.1317  

Wat betreft de concurrentie op de arbeidsmarkt, kan men vaststellen dat 

dit in Leiden in ieder geval niet of nauwelijks aan de orde was. Behalve in beperkte 

mate aan de katoenfabriek was hier geen sprake van concurrentie door getrouwde 

vrouwen met mannelijke kostwinners, niet in de nijverheid en evenmin ergens 

anders. De concurrentie kwam van kinderen en jongeren. ANWV-er Segaar was 

eigenlijk de enige die deze concurrentie opmerkte.  

Dat vrouwen niet buitenshuis moesten werken, was derhalve een 

ideaalbeeld. Was dit voorgevormd? Zoals gezegd lag de basis voor de rolverdeling 

al veel eerder vast, het wegvallen van traditionele thuisarbeid in de textiel 

versterkte dat en bood ruimte voor een nieuwe invulling, wanneer de financiële 

ruimte er tenminste was. Dat de vrouw uit de hogere burgerij (maar zeker niet de 

middenstandsvrouw!) geheel niet hoefde te werken, zal zeker een inspiratiebron 

zijn geweest voor mensen die probeerden zich te onttrekken aan de armoede. De 

groep die dit gezins-ideaal uitdroeg, bestond juist uit dat soort arbeiders: beter 

betaald en/of georganiseerd. Voor hen was de vrijstelling van loonarbeid voor de 

vrouw een teken dat men zich uit de armoede kon onttrekken. Aan de andere kant 

had juist deze groep ‘eerzame handwerkslieden’ vanaf het begin van de negentiende 

eeuw bijzondere aandacht van de opvoedende burgerij gekregen, die haar daarbij 

probeerde af te schermen van de echte paupers. Overdracht van nieuwe waarden 

of versterking van oudere waarden in een nieuwe situatie? Het is een vraag die 

eigenlijk niet te beantwoorden is zonder egodocumenten vanuit de lagere strata 

van de samenleving. Maar geheel vreemd aan de (betere) arbeidersklasse waren 

deze waarden waarschijnlijk niet. Vanuit deze groep zou in ieder geval dit ‘nieuwe’ 

gezinsideaal ook via de georganiseerde arbeidersbeweging (vakbonden, partijen, 

woningcorporaties etc.) verspreid worden over grotere delen van de 

arbeidersklasse. Het gedrag van de laagste inkomensgroepen zou echter de burgerij 

en diezelfde arbeidersbeweging met zorg blijven vervullen en deze werden als 

“onmaatschappelijken” de doelgroep voor interventie via kinderbescherming en 

maatschappelijk werk.  

De vraag is overigens wat de arbeiderselite bedoelde met ‘de vrouw hoort 

thuis.’ Waarschijnlijk ging het hen er net zo zeer om, dat hun vrouwen niet meer 

via allerlei slecht betaalde klusjes hoefden te sappelen om het gezinsinkomen aan te 

vullen. Dat was immers aan het eind van de negentiende eeuw de voornaamste 

                                                             
1317 Damsma, Familieband, 145-146; De Regt, Arbeidersgezinnen, 101 – 102. 



378 

 

manier waarop Leidse arbeidersvrouwen geld verdienden. Dan konden zij zich 

inderdaad concentreren op de verzorging van de man en de opvoeding kinderen.1318 

De boodschap was dan misschien wel andersom: als jullie, burgers, willen dat onze 

vrouwen hun taak goed kunnen vervullen, dat onze huishoudens naar onze en jullie 

tevredenheid kunnen draaien, geef ons dan meer loon. Want het kan wel gaan over 

normen en waarden, moreel tekort of sociaal bewustzijn, uiteindelijk kwamen de 

meeste problemen van de grote meerderheid van de arbeiders en paupers (en hun 

kinderen) voort uit gebrek aan behoorlijke inkomsten. Dat de burgerij, ook velen 

die zich sociaal inzetten, dat niet lang niet altijd zagen, is tegelijkertijd een 

uitdrukking van de enorme culturele kloof tussen de klassen.  

  

                                                             
1318 Uit Oral History blijkt dat ‘mijn vrouw werkte niet’ niet geheel (of helemaal niet) de lading dekt. 
Doorvragen leert vaak dat de vrouw de man bijstond in de winkel of het bedrijf, als het om een kleine 
middenstander gaat. Bij arbeiders kon het net zo goed zijn dat zij wel eens thuis werkte als naaister, 
modiste of zelfs bonendopster. Werk werd vooral geassocieerd met loonarbeid en/of buitenshuis 
werken. Maar zelfs optreden als werkster in een ander huishouden werd niet altijd werk genoemd! 
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HOOFDSTUK 8 ONDERWIJS: ARBEIDERSKINDEREN TUSSEN 

SCHOOL EN FABRIEK 
 

“Naar school moeten de kinderen,” schreef Samuel Le Poole in 1860 in De 

Economist.1319 Dat de fabriekskinderen naar school moesten, was ook de mening van 

alle anderen die in deze tijd pleitten voor wettelijke beperking van kinderarbeid. Zij 

wilden dat verwezenlijken via een half time stelsel, waarin arbeid en school werden 

gecombineerd. Deze hervormers waren echter niet de enigen die veel waarde 

hechtten aan schoolgang. Fabrikanten die tegen arbeidswetgeving waren, schoven 

als alternatief schoolplicht naar voren. Dat was niet enkel om de arbeidswetgeving 

te traineren, of om de kinderen van de straat te houden: zij vonden onderwijs net 

zo goed belangrijk. Jan van Heukelom (5), de stille kracht achter de Leidse pogingen 

om arbeidswetgeving tegen te gaan, was bijvoorbeeld zeer betrokken bij het 

onderwijs. 

Het terugdringen van de kinderarbeid – een correctere beschrijving dan 

het ‘verdwijnen’: het ging immers om een beperking in leeftijd – wordt vaak 

geassocieerd met de opkomst van het onderwijs. Enerzijds zou de moderne, 

geïndustrialiseerde samenleving meer behoefte hebben aan meer geschoold 

personeel, anderzijds maakte de stijging van de reële lonen het de arbeiders 

mogelijk meer te investeren in (de toekomst van) hun kinderen via onderwijs. Bij 

het eerste is het probleem dat een directe koppeling tussen een behoefte aan 

geschoolde arbeid in de industrie en het onderwijs, in de negentiende eeuw 

moeilijk vast te stellen lijkt, zeker waar het gaat om lager onderwijs.1320 De vraag is 

of de behoefte aan meer geschoold personeel Le Poole tot zijn oproep bracht of 

dat er meer algemene maatschappelijke waarden in het spel waren. Het belang van 

onderwijs en (technische) opleiding in het kader van de modernisering van de 

nijverheid, kwam bij een tegenstander van arbeidswetgeving, Abraham Montagne, 

veel nadrukkelijker naar voren. Dat was in zijn ogen niet alleen het belang van de 

industrie, maar ook van de arbeiders zelf. 

Met het laatste komen de keuzen van de arbeiders zelf in beeld. Welke 

wegen stonden er eigenlijk voor hen open? Het is bovendien de vraag of onderwijs 

of een vakopleiding voor iedereen evenveel perspectief bood. Dat heeft evenzeer 

te maken met de vraag naar dergelijke geschoolde arbeid. Bovendien is het 

twijfelachtig of de kinderen meer of langer naar school laten gaan, voor iedereen 

een reële keuzemogelijkheid was. In het vorige hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat 

voor een grote groep arbeiders c.q. armen de stijging van de reële koopkracht niet 

van dien aard was, dat ze zo maar de inkomsten van hun kinderen konden missen. 

De vraag is dan ook hoe het schoolbezoek door arbeiderskinderen zich feitelijk 

ontwikkelde. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op onderwijs (en schoolgang) en 

opleiding, met name in relatie tot de ontwikkeling van de nijverheid, de behoefte 

aan meer geschoold of ontwikkeld personeel en vanzelfsprekend de verhouding 

met kinderarbeid. Het economisch belang, of specifieker: het belang van de  

                                                             
1319 Le Poole, ‘Pogingen’, 248. 
1320 Zie ook Knippenberg, ‘Deelname aan het lager onderwijs’, 122. 
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Openbare school der derde klasse (minvermogenden) aan de Korte Mare, ca. 

1900 (ELO) 

Christelijke lagere school voor min- en onvermogenden aan de Middelstegracht, 

ca. 1900 (ELO) 
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industrie, is niet het enige dat de ontwikkeling van het onderwijs bepaald heeft. In 

de voorgaande hoofdstukken zijn al enige andere thema’s aangeroerd: het belang 

van onderwijs voor de bestrijding van het ‘pauperisme’, het bijbrengen van 

‘zedelijke waarden’ en andere maatschappelijke deugden, van (gezins)vaardigheden 

en, meer in het algemeen, het versterken van maatschappelijke of groepsgerichte 

cohesie. 

 

8.1 (LAGER) ONDERWIJS IN LEIDEN 

 

Het onderwijssysteem breidde zich in de negentiende eeuw gestaag uit. Het eerste 

decennium van die eeuw zag de eerste nationale onderwijswetgeving en daarmee 

een eerste poging de kwaliteit van het onderwijs te borgen. De Onderwijswet van 

1857 verplichtte de gemeente te voorzien in (lager) onderwijs voor iedereen, 

breidde het aantal op school te geven vakken uit en leidde tot de bouw van nieuwe 

scholen. Ook het vervolgonderwijs kreeg nieuwe vormen, via het uitgebreid lager 

onderwijs en de nieuwe HBS. De standsverschillen binnen het onderwijs bleven 

echter groot. 

’t Nut stond aan de basis van de ontwikkeling van het onderwijs en zou 

daarop nog lang grote invloed houden. In de tweede helft van de negentiende eeuw 

richtten echter kerkgenootschappen eigen scholen op. De Schoolstrijd ontbrandde. 

Het via ’t Nut gepropageerde onderwijs kwam ook vanuit meer vrijzinnige richting 

onder vuur te liggen, omdat het te moraliserend zou zijn, te veel kennis wilde 

stampen, te weinig uitging van ‘het kind’ zelf. 

 

8.1.1 VAN ARMENSCHOLEN NAAR STANDSONDERWIJS 

 

Stadsarmenscholen en ‘t Nut 

In de eerste helft van de negentiende eeuw telde Leiden een behoorlijk aantal 

scholen voor lager onderwijs. Er waren twee, vanaf 1845 zelfs drie gratis 

stadsarmenscholen, plus een ‘tusschenschool’ met wat uitgebreider onderwijs voor 

armen en ‘minvermogenden’ voor een schoolgeld van één cent per dag (vandaar 

‘centenschool’). Wezen kregen onderwijs in scholen in de weeshuizen zelf.1321 Het 

onderwijsaanbod op deze scholen was nog vrij beperkt: het ging om elementair 

lezen, schrijven en rekenen. Werkende kinderen werden geacht dit onderwijs in de 

etenspauze tussen de middag (doorgaans anderhalf uur) te kunnen volgen. 

Daarnaast bestonden er veel andere, meest particuliere scholen. Daaronder ook 

twee oudere aan kerkgenootschappen verbonden scholen, namelijk de Waalse 

diaconieschool en de joodse school. De meeste scholen waren vooral of uitsluitend 

voor jongens bestemd, drie uitsluitend voor meisjes.1322 Voor de kleinere kinderen 

waren er verschillende bewaarscholen, waaronder een voor meer gegoeden en – 

                                                             
1321 De Frankrijker, Otterspeer, ‘Wetenschap en onderwijs’, 201. In de citaten op deze pagina is sprake 
van 18 gemeentescholen en vier kostscholen, waar de Leidse schoolopziener Blussé de Jonge op toezag. 
Dit is echter inclusief de scholen in de Leidse regio. 
1322 Gemeenteverslag 1851, 21.  
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vanaf 1846 – een voor armen en minvermogenden van ’t Nut. Pedagogisch 

verantwoorde bewaarscholen vervingen in deze tijd langzamerhand de oude 

matressenschooltjes, die weinig meer waren dan kinderopvang thuis bij de 

bewaarschoolhoudster.1323 Voor arbeidersjongeren die hun (lagere school)kennis 

wilden opfrissen, was er het zogenaamde herhalingsonderwijs bij een van de 

armenscholen, bij de naai- en breischool van ’t Nut en op twee zondagsscholen. 

De controle op de kwaliteit van het onderwijs lag sinds 1806 bij de 

overheid en geschiedde via landelijke en lokale schoolopzieners en Plaatselijke 

Schoolcommissies. De laatste werden door de gemeenteraad benoemd en hielden 

vooral toezicht op het lager onderwijs. De leden kwamen in beginsel uit de 

onderwijswereld, of beter gezegd: hadden op een of andere manier een relatie met 

het onderwijs in de stad. In Leiden zaten er vanaf 1806 altijd wel enige hoogleraren 

in de Plaatselijke Schoolcommissie, zoals de oude patriot M. Siegenbeek. Hij was, 

net als veel andere leden van de Schoolcommissie, zeer actief in ’t Nut. Hij was 

bovendien jarenlang schoolopziener: dat was een bijbaan, geen voltijds ambtelijke 

functie. 

Hoewel de landelijke schoolopziener in 1838 zeer tevreden was over de 

Leidse armenscholen,1324 vonden de invloedrijke Nutsmensen in de Plaatselijke 

Schoolcommissie dat daar toch wel het nodige aan schortte. De klachten over de 

onderwijskundige kwaliteiten van de onderwijzers leidden in 1851 tot het initiatief 

tot de oprichting van een kweekschool voor onderwijzers door het Leidse 

Departement van ’t Nut. Deze avondschool ging uit van de ideeën van Pestalozzi en 

stond (vanzelfsprekend) onder toezicht van de Plaatselijke Schoolcommissie.1325 In 

1860 werd de kweekschool door ‘t Nut verzelfstandigd. 

Van ’t Nut ging al met al in de eerste helft van de negentiende eeuw een 

stimulerende werking uit richting het Leidse onderwijs voor de minder 

welgestelden, zowel indirect via de Plaatselijke Schoolcommissie als direct via haar 

eigen initiatieven. Gerelateerd aan het onderwijs waren ook Nutsinitiatieven als de 

leesbibliotheek (1826) en de Volks- en Burgerzangscholen (vanaf 1849).1326 In de 

tweede helft van de negentiende eeuw bleef het Leidse Departement actief, al was 

het onderwijs zelf vanaf 1857 nog sterker een overheidsaangelegenheid dan 

daarvoor, of juist een zaak van confessionelen die weinig met de algemene 

uitgangspunten van ’t Nut te maken wilden hebben. De actieve leden van ’t Nut 

kwamen uit de welgestelde Leidse burgerij, inclusief de universitaire gemeenschap, 

maar met een bescheiden rol van de fabrikanten, met uitzondering van de Van 

Heukeloms.1327 De politiek-religieuze kleur van ’t Nut was in beginsel neutraal en er 

                                                             
1323 Gemeenteverslag 1851, 22-23. 
1324 Gepubliceerd in R. Reinsma, ‘Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-
Holland’, Zuid-Hollandse Studiën, deel XI (Voorburg 1965), 101. 
1325 ELO, Archief Nut, inv.nr. 32, stukken betreffen de onderwijzerskweekschool, 1849-1860. Onderwijzer 
J.A. van Dijk werd directeur, J.J. de Gelder, lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, directeur van een 
school voor middelbaar onderwijs, oud-docent van Noorthey en actief in ’t Nut doceerde er o.m. 
pedagogie. 
1326 Aan de Zangscholen werd een belangrijke waarde toegekend. In de Gemeenteverslagen werden ze 
ook bij Onderwijs behandeld, niet bij de Kunsten. 
1327 Zie 3.2.1. 
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waren inderdaad mensen van uiteenlopende gezindte binnen het genootschap 

actief. Toch kan het een godsdienstig vrijzinnige en politiek liberale tendens zeker 

niet ontzegd worden, een gedachtengoed dat geworteld was in de Patriottische 

Verlichtingssfeer waaruit het genootschap was voortgekomen. De tegenkrachten 

uit confessionele hoek organiseerden zich vanaf het eind van de jaren veertig. 

 

Opkomst van confessioneel bijzonder onderwijs 

Zoals elders in Nederland hadden in Leiden orthodox-protestantse groepen uit de 

hoek van het Reveil (1826) en de Afscheiding (1834) en daarnaast de Katholieke 

kerk in toenemende mate problemen met het algemeen christelijke of vaag 

vrijzinnig protestantse karakter van ’t Nut en het openbare onderwijs. Onderwijs 

moest in hun ogen bijdragen aan een rechtzinnige godsdienstige vorming. 

Tegelijkertijd was dit belangrijk voor de eigen identiteit en de interne cohesie van 

deze groepen. Vanuit hun godsdienstige stellingname keerden deze groepen zich 

eveneens tegen het liberalisme, dat in de jaren veertig aan politieke kracht won. 

Cynisch genoeg gaf juist de nieuwe liberale grondwet van 1848 deze groepen meer 

ruimte om zich te organiseren en te manifesteren. 

De Leidse katholieken zetten al in 1846 de eerste stap met een eigen 

onderwijsorganisatie.1328 De naam, Liefdegestigt voor de arme Roomskatholijcken, 

gaf aan dat men zich vooral op de minder bedeelden richtte. Voorzitter was 

pastoor Tomas: de kerkelijke leiding was duidelijk en dat zou zo blijven. De 

middelen werden “al dan niet onder morele druk” opgebracht door beter 

gesitueerde katholieken, waaronder advocaten, artsen en kleine ondernemers.1329 

Men begon met een bewaarschool voor arme en minvermogende kinderen. Daaruit 

groeide via ‘doorstroming’ binnen enige jaren een lagere school voor meisjes. In 

1850 volgde een diaconieschool voor jongens.1330 Naast deze armenscholen 

exploiteerde men al snel eveneens ‘burgerscholen’, dat wil zeggen scholen voor de 

middenklassen en ‘meergegoeden.’1331 Van een betrokkenheid van belangrijke 

katholieke industriëlen met het katholieke onderwijs is geen spoor te vinden. 

In 1852 volgden de orthodoxe protestanten met een Vereeniging voor 

Christelijk Onderwijs te Leiden. Dit initiatief werd gesteund door een grote groep 

burgers met uiteenlopende sociaaleconomische achtergrond uit de hoek van de 

Leidse Afgescheidenen en de orthodoxe stroming binnen de Nederlands 

Hervormde kerk. Hier namen enige fabrikanten een prominente plaats in, te weten 

de zeepfabrikanten Tieleman en Dros (Afgescheiden) en de textielfabrikanten van 

de firma Van Wijk (NH).1332 Zij zouden een belangrijke rol in het christelijk 

                                                             
1328 Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL), Van griffel tot muis. 150 jaar katholiek onderwijs in 
Leiden, 1846-1996 (Leiden 1996), 7. 
1329 Citaat SKOL, Van griffel tot muis, 7. De namen van de eerste geldschieters: SKOL, Van muis tot griffel, 
16. Daaronder de fabrikant (leerlooier) J.B.H. Schmier, lid van de katholieke ondernemersfamiliegroep 
Van Wensen-Driessen-Schmier. 
1330 SKOL, Van griffel tot muis, 11.  
1331 Blijkens SKOL, Van griffel tot muis, 27. Ook had men korte tijd een breischool, ibidem. 
1332 Daarbij ook B. Corts en C.W. Najer, die vanaf 1863 de compagnons waren in de firma Gebr. Van Wijk 
& Co. De volledige namenlijst is opgenomen in Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Leiden, 1853-
1938 (z.p., z.j.). 
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onderwijs blijven spelen. De betrokkenheid van protestants-christelijke 

ondernemers bij het christelijk onderwijs was in tegenstelling tot de katholieke vrij 

groot.1333  

Het doel van deze vereniging was het onderwijs aan de christelijke 

opvoeding dienstbaar te maken. In eerste instantie liet men het onderwijs aan de 

min- en onvermogenden echter over aan de diaconieën: de eerste school van de 

vereniging was er een voor meervermogenden.1334 Een school voor min- en 

onvermogenden opende men pas in 1872, na de sluiting van de diaconieschool van 

de Hervormde gemeente.1335 

Deze Hervormde diaconieschool had haar deuren geopend in 1858. De 

directe aanleiding daartoe was de Onderwijswet van 1857. In deze wet werd voor 

het eerst de vrijheid van (lager en middelbaar) onderwijs vastgelegd. De kwaliteit 

van de onderwijskrachten stond dan wel onder overheidstoezicht en ook de te 

onderwijzen vakken waren vastgelegd, de godsdienstige of levensbeschouwelijke 

invulling daarvan was vrij. Dit gaf een stimulans aan het bijzonder onderwijs vanuit 

de kerkgenootschappen. Vrijwel gelijktijdig met de Hervormde gemeente, startten 

ook de Gereformeerden met een eigen diaconieschool. Andere protestantse 

kerkgenootschappen volgden. In 1875 telde Leiden dan ook naast negen openbare 

scholen een zestiental scholen voor bijzonder onderwijs, alle opgezet vanuit 

verschillende kerkgenootschappen. De joodse gemeenschap was de enige die in de 

Onderwijswet van 1857 juist een reden zag haar aparte school op te heffen. 

 

De opbouw van het nieuwe onderwijs 

De Onderwijswet van 1857 was in meer opzichten een belangrijke wet. In de 

eerste plaats verplichtte het de gemeentelijke overheden te voorzien in voldoende 

(openbaar) onderwijs voor alle burgers. Dat betekende dat het stadsbestuur niet 

meer alleen voor onderwijs aan de armen moest zorgen, maar ook voor de 

middenklassen en welgestelde burgerij. Bij de inrichting van dit nieuwe openbare 

onderwijs speelde de Plaatselijke Schoolcommissie vanzelfsprekend een centrale 

rol. Juist in deze belangrijke periode vervulde Jan van Heukelom (5) de belangrijke 

functie van secretaris.  

Er werd vanaf 1862 een groot aantal nieuwe openbare scholen gebouwd. 

De particuliere schooltjes verdwenen met de komst van openbaar onderwijs voor 

de middenklasse en welgestelden. Van de bijzondere scholen resteerden al spoedig 

alleen die welke vanuit de kerkgenootschappen waren opgericht. 

De Onderwijswet breidde daarnaast het aantal vakken dat op school 

gegeven moest worden uit met onder meer aardrijkskunde, geschiedenis en kennis 

der natuur. Daarnaast bood het de mogelijkheid bepaalde extra vakken te geven, 

zoals tekenen voor jongens, handwerk voor meisjes, moderne talen en gymnastiek. 

De eerste drie zouden in eerste instantie vooral een plaats krijgen in het 

herhalingsonderwijs en in het uitgebreid lager onderwijs (ULO), dat extra leerjaren 

                                                             
1333 In de jaren negentig kregen zij onder meer gezelschap van C. Bonger, toen directeur van de 
Grofsmederij. 
1334 Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiden (PCL), 150 jaar Christelijke scholen in Leiden, 1853-
2003 (Leiden 2003), 7. 
1335 PCL, 150 jaar, 9. 
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kende bovenop de standaard zes jaar van het onderwijs.1336 Alles bij elkaar 

betekende dit ook dat er voortaan beduidend meer leesuren waren dan vroeger. 

Kon men voordien het onderwijsaanbod nog in anderhalf uur per dag proppen – of 

minder zelfs – dat was niet meer mogelijk. De scholen verzorgden vier dagen per 

week vijfenhalf uur onderwijs, en twee dagen drie uur.1337 

Het lokale toezicht op het onderwijs bleef bij de door de gemeenteraad 

benoemde Plaatselijke Schoolcommissie. Daarin namen nu regelmatig ook 

fabrikanten plaats, behalve Jan van Heukelom ook S.J. Le Poole, de vader van 

Samuel. De invloed van Nutsleden binnen de Plaatselijke Schoolcommissie bleef 

zeer groot. De vertegenwoordigers van het confessionele onderwijs en dan met 

name de antirevolutionairen, hielden zich hier echter doorgaans verre van. Samuel 

Le Poole, actief in het christelijk onderwijs, is er dan ook nooit lid van worden, in 

tegenstelling tot zijn vader. Aan het eind van de negentiende eeuw was 

katoenfabrikant Felix Driessen lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, maar deze 

“trouwe aanhanger der Roomsch Katholieke Kerk” had, voor zo ver bekend, geen 

banden met het katholieke onderwijs.1338 

 

Standsonderwijs 

Het onderwijs kende vóór 1857 al een duidelijk onderscheid naar standen. Nadien 

was dat niet anders, integendeel. Het openbaar onderwijs in Leiden werd verdeeld 

in vier klassen, waarbij via de hoogte van het schoolgeld de toestroom van kinderen 

uit de verschillende sociaaleconomische groepen werd gereguleerd. De scholen der 

vierde klasse, voor armen ofwel onvermogenden, namen de plaats in van de 

voormalige stadsarmenscholen. Daarvoor hoefde geen schoolgeld betaald te 

worden. De scholen der derde klasse waren voor zogenaamde minvermogenden 

en die moesten daarvoor nog steeds 1 cent per dag betalen. De tweede klasse-

scholen waren voor de “burger- of winkelstand” en kostten 4 gulden per kwartaal. 

De eerste klasse-scholen waren voor de “hoogere” standen, met een schoolgeld 

van maar liefst 15 gulden per kwartaal.1339 Het uitgebreid lager onderwijs, waarmee 

men naar een vervolgopleiding kon, werd alleen gegeven op de scholen der eerste 

en tweede klasse. Het schoolgeld voor het uitgebreid lager onderwijs op de 

scholen der tweede klasse was echter wel 6 gulden per kwartaal, de helft meer dan 

wat men voor de eerste zes schooljaren betaalde. Deze tarieven bleven tot de 

Eerste Wereldoorlog nagenoeg ongewijzigd: alleen de korting die men kreeg 

wanneer meer kinderen uit een gezin tegelijkertijd op school zaten, veranderde 

enigszins. 

Het verschil tussen de vier klassen beperkte zich niet tot het schoolgeld. 

Men stelde ook andere normen voor de omvang van de scholen. Het maximale 

aantal kinderen op scholen van de derde en vierde klasse werd gesteld op 500 

leerlingen, op die van de tweede klasse 300 (voor jongens) en 150 (voor meisjes), 

                                                             
1336 In 1878 werd het vakkenpakket verder uitgebreid, waarbij ‘nuttige handwerken’ voor meisjes ook in 
het gewoon lager onderwijs verplicht werd. Daarbovenop kon men ‘fraaije handwerken’ geven. De 
(M)ULO werd in 1920 een aparte schoolvorm. 
1337 Zie het reglement, gepubliceerd in o.a. LD, 13 mei 1861. 
1338 L. A. Driessen, ‘F.H.A. Driessen’.  
1339 Gemeenteverslag 1860, 22-23.  
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die der eerste klasse waren nog wat kleiner.1340 Consequentie daarvan was dat de 

grootte van de schoolklassen net zo zeer verschilde, met alle gevolgen voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Overbevolking was een steeds terugkerende klacht 

over met name de scholen der derde en vierde klasse.1341 Daarnaast boden de 

eerste en twee klasse-scholen meer vakken aan, merendeels via de extra leerjaren, 

maar ook vroeger, in de laatste leerjaren van de zesjarige cursus. 

Het Leidse stadsbestuur hield stug vast aan deze standsverschillen: 

menging zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, stelde men.1342 

Alleen druk vanuit Gedeputeerde Staten bracht de gemeente er in 1899 toe 

scholen voor voortgezet lager onderwijs open te stellen voor kinderen uit de on- 

en minvermogende standen. Van echte verschuivingen was echter pas na 1917 

sprake.1343 Aan de standsgewijze organisatie van het onderwijs kwam pas een einde 

in 1920.1344 

Ook het confessionele onderwijs kende een verdeling van scholen naar 

standen, gereguleerd via schoolgeld, al was dat niet altijd in vier klassen. Zo werd 

het katholiek onderwijs ingedeeld in drie klassen. De eerste klasse was voor armen, 

die niets hoefden te betalen. De tweede was voor de “mindere burgerklasse,”  die 

10 cent per week moest betalen, de derde voor “meergegoeden,” met een 

schoolgeld van een gulden per week.1345 Met name het onderwijs aan kinderen uit 

de middenklassen was daarmee op de confessionele scholen duurder voor de 

ouders dan in het openbaar onderwijs. Voor armen (onvermogenden) was het 

onderwijs aan de verschillende diaconiescholen en andere protestants-christelijke 

of katholieke scholen doorgaans kosteloos, net als op de openbare scholen der 

vierde klasse. 

 

Veranderende verhoudingen 

De invoering van de Onderwijswet van 1857 had grote gevolgen voor de 

verhoudingen tussen openbaar en bijzonder onderwijs en voor de reikwijdte van 

het openbaar onderwijs. Vóór 1850 was het armenonderwijs eigenlijk louter een 

verantwoordelijkheid van de gemeente geweest. De onvermogenden kozen daarna 

echter in grote getale voor de nieuwe confessionele scholen [zie tabel 8.1]. 

Ongetwijfeld hebben de armenbesturen de nodige druk uitgeoefend op de 

bedeelden om hun kinderen naar een school te sturen, waar de godsdienst een 

ruimere plaats kreeg en volgens de juiste leer werd behandeld.1346 Na 1870 lijkt de 

                                                             
1340 In het openbaar onderwijs was er alleen op de scholen der eerste en tweede klasse sprake van 
aparte scholen voor jongens en meisjes. De derde en vierde klasse-scholen waren wat dat betreft 
gemengd. 
1341 De Frankrijker, Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, 199. 
1342 H. Aardema, Standsonderwijs in Leiden, 1860-1920 (doctoraalscriptie sociologie/geschiedenis LH 
Wageningen, 1981), 69. 
1343 Aardema, Standsonderwijs, 50-51. 
1344 Ouders van de belangrijkste eerste klasse-school richtten hierop een aparte school op, de Eerste 
Leidsche Schoolvereeniging, voor bijzonder neutraal onderwijs, zodat hun kinderen de klaslokalen toch 
niet hoefden te delen met arbeiderskinderen, R. de Vries, M. Bruggeman, Aalmarktschool 1862-Lucas 
van Leydenschool 1987 (Leiden 1988), 34.   
1345 SKOL, Van griffel tot muis, 26-27. 
1346 Hiernaar is nog nauwelijks nader onderzoek gedaan. 
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verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs wat armenonderwijs betreft 

iets meer in evenwicht, maar helaas ontbreken gegevens voor het laatste kwart van 

de eeuw. 

De beschikbare cijfers geven wel een indicatie van de ontwikkeling van het 

armenonderwijs [zie tabel 8.1]. Tot het midden van de jaren zeventig was 37 à 40 

procent van de schoolgaande kinderen op dit kosteloze onderwijs aangewezen. Per 

saldo groeide die groep tussen 1851 en 1875, maar opgemerkt moet worden dat 

dit zeker geen lineaire ontwikkeling was. Er was sprake van grote schommelingen, 

zoals verderop nog aan de orde zal komen: in 1857 kende de deelname aan het 

armenonderwijs een dieptepunt [zie tabel 8.3]. Het hoge percentage in 1861 voor 

het kosteloos onderwijs als onderdeel van het totale onderwijs is in ieder geval 

bedrieglijk. Dit wordt veroorzaakt doordat het aanbod van openbare scholen voor 

de hogere klassen nog niet gerealiseerd was: het was een overgangssituatie.  

Anno 1871 was het aanbod van het openbaar onderwijs wel compleet. 

Wanneer de cijfers voor de openbare scholen daarna de algemene trend 

weergeven, daalde het relatieve aandeel van hen die vrijgesteld waren van 

schoolgeld in de tweede helft van de jaren zeventig fiks, om weer te stijgen in de 

jaren tachtig. Na 1890 volgde echter weer een snelle daling, die doorzette in het 

eerste decennium van de twintigste eeuw.  De economische conjunctuur – met 

name de Lange Depressie – lijkt zo een stempel te drukken op het bezoek aan 

armenonderwijs. Tegelijkertijd is er sprake van een langdurige dalende trend. 

Waren rond 1875 twee op vijf ouders niet in staat schoolgeld te betalen, in de 

jaren tachtig en negentig was dat circa een kwart en in 1910 minder dan zeventien 

procent. Veel meer Leidse arbeiders konden het zich kortom veroorloven hun 

 

 

leerlingen, totaal 

kosteloos 

onderwijs 

 

O deel 

van T 

Kosteloos 

deel van 

T 

O deel 

van 

kosteloos 

Kosteloos 

deel van 

O 

 

O B T O B T 

 1851 2985 2074 5059 1883 0 1883 59,0% 37,2% 100,0% 63,1% 

 1861 1125 2492 3617 823 1385 2208 31,1% 61,0% 37,3% 73,2% 

 1871 3025 1844 4869 1007 898 1905 62,1% 39,1% 52,9% 33,3% 

 1875 3077 2177 5254 981 1147 2128 58,6% 40,5% 46,1% 31,9% 

 1880 3789 1912 5701 928 ? ? 66,5%     24,5% 

 1890 3544 2069 5613 995 ? ? 63,1%     28,1% 

 1899 4401 2382 6783 996 ? ? 64,9%     22,6% 

 1910 4799 2801 7600 805 ? ? 63,1%     16,8% 
Tabel 8.1: Openbaar, bijzonder en kosteloos lager onderwijs in Leiden, 1851-1910. Bron: 
Gemeenteverslagen 1851-1910. O = Openbaar onderwijs, B = Bijzonder onderwijs, T = Totaal. 

 
Toelichting: de eerste zes kolommen (na het jaartal) geven de absolute aantallen leerlingen in het openbaar en 
bijzonder onderwijs en daarbinnen het kosteloos onderwijs. Vanaf 1877 geeft het Gv geen opgave van kosteloos 

onderwijs meer. De gegeven aantallen voor het openbaar onderwijs zijn die van leerlingen van scholen der vierde 
klasse. Voor het bijzonder onderwijs is dit niet uit de opgaven op te maken. 

De zevende kolom geeft het aandeel van het openbaar onderwijs in het totale lager onderwijs, de achtste 

kolom het aandeel van het totale kosteloze onderwijs binnen het lager onderwijs, de negende kolom het aandeel van 
het openbaar onderwijs in het totale kosteloos onderwijs en de tiende het aandeel van het kosteloos onderwijs, c.q. 
het leerlingenaantal van de scholen der vierde klasse binnen het openbaar onderwijs. 
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kinderen naar een betere school te sturen. Dat zal mede een gevolg zijn geweest 

van het feit dat het schoolgeld even hoog was gebleven, terwijl de reële en 

nominale lonen wel stegen. Desalniettemin bleef er nog een grote groep over, 

zeker een zesde van de bevolking, die niet in staat werd geacht een cent per dag 

aan schoolgeld te betalen. 

De overgang van veel armen van het openbaar naar het bijzonder 

onderwijs verklaart voor een belangrijk deel de algemene verschuiving van 

openbaar naar bijzonder onderwijs tussen 1851 en 1861 [zie tabel 8.1]. Deze 

verschuiving werd echter meer dan ongedaan gemaakt, toen de gemeente na 1861 

haar scholen voor de eerste en tweede klasse opende: de middenklasse en 

welgestelden namen de plaats in van de overgestapte on- en minvermogenden. Na 

1880, toen de situatie min of meer gestabiliseerd raakte, lag het aandeel van het 

openbaar onderwijs in het lager onderwijs vrij stabiel op 63 à 65 procent. 

De verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs was ondertussen 

wel een belangrijk punt van politieke strijd geworden. De Onderwijswet van 1857 

verruimde dan wel de vrijheid van onderwijs, alleen openbare scholen konden 

subsidie van de overheid krijgen. Bijzondere scholen moesten zichzelf bedruipen. 

Binnen de eigen geloofsgemeenschap werden middelen ingezameld, wat 

ongetwijfeld de groepscohesie heeft versterkt. Daarmee was men er echter niet: 

men zag zich genoodzaakt hoger schoolgeld te vragen. Dat tastte de 

concurrentiepositie van het bijzonder onderwijs aan, met name waar het om de 

middenklassen ging. In 1866 kwam de antirevolutionaire fabrikant en raadslid 

Scheltema dan ook met het voorstel het schoolgeld voor het openbaar onderwijs 

te verhogen, waarmee de Schoolstrijd in de Leidse raad ontbrandde.1347 Het 

voorstel werd met ruime meerderheid verworpen, maar het onderwerp zou terug 

blijven komen in de Leidse politieke arena in combinatie met aanvallen op (de 

“bevoorrechting” van) het openbaar onderwijs, onder meer door Samuel Le 

Poole.1348 Deze voorstellen hadden geen consequenties voor het onderwijs aan de 

armen: dat was overal gratis en daaraan werd ook niet getornd. Het was enerzijds 

een propagandistische strijd, anderzijds een strijd om de middenklassen. 

 

8.1.2 HET PEDAGOGISCH KLIMAAT TUSSEN SOCIALE BEHEERSING EN EMANCIPATIE 

 

In de literatuur over onderwijs en pedagogiek wordt sterk de nadruk gelegd op de 

opkomst van de aandacht voor het individuele kind en de kindgerichtheid aan het 

eind van de negentiende eeuw, tegelijk met de opkomst van de zogenaamde 

Reformpedagogiek, vertegenwoordigd door onderwijsvernieuwers als Montessori 

en Ligthart. Het massale volksonderwijs vóór 1900 zou geen rekening gehouden 

hebben met het individuele karakter van de leerlingen, hun creatieve vermogens en 

hun spontane spel, en te veel de nadruk hebben gelegd op kennis en verstandelijke 

                                                             
1347 Zie ook Amptmeijer, Smit, ‘Onzalige partijschappen’, 128. 
1348 In 1867 stemde zeepfabrikant Tieleman tegen het voorstel van Scheltema omdat hij het niet ver 
genoeg vond gaan, LYC 19 april 1867. Le Poole pleitte nog in 1884 voor verhoging van het schoolgeld. De 
voorgestelde verhoging van de schoolgelden betrof niet allen de lagere scholen der tweede en eerste 
klasse, maar ook het gymnasium en de HBS. 
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ontwikkeling.1349 Deze kritiek keerde zich ook tegen de Nutspedagogiek, die het 

kind zag “als tabula rasa, vol te stoppen met kennis en deugd.”1350 Los van de vraag 

hoe de dagelijkse schoolpraktijk er uitzag, met name op de armenscholen, is dit in 

ieder geval voor Leiden geen correcte weergave van de ideeën over onderwijs en 

opvoeding onder de toonaangevende figuren binnen ’t Nut.  

Het is zeker zo dat ook de Leidse Nutsmensen de kinderen van de armen 

wilden vormen tot nuttige, deugdzame leden van de samenleving en dat zij 

daarvoor kennisoverdracht onontbeerlijk achtten. Aan de andere kant ging het 

echter om een duidelijke breuk met het oudere, in de eerste plaats op sociale 

controle en godsdienstige rechtzinnigheid gerichte onderwijs. Er zaten zeker 

emancipatorische elementen in deze opvattingen, naast de zorg om de stabiliteit 

van de samenleving met acceptatie van haar stands- en klassenverschillen. Een 

actieve rol van het kind werd daarbij in beginsel gewaardeerd. Dit paste ook goed 

in het liberale gedachtengoed dat uit het Patriottische Verlichtingsdenken 

voortkwam. 

 

Het kind als uitgangspunt 

Uitgaan van het kind zelf was eigenlijk al het vertrekpunt voor de in onze ogen 

bijzonder moraliserende kinderboekjes van Hieronymus van Alphen.1351 Dat het 

spelen voor kinderen belangrijk is, was een opvatting die hij met veel tijdgenoten 

deelde.1352 Het kind als vertrekpunt, niet simpel als kneedbaar object, was eveneens 

een belangrijk element in het pedagogisch denken van Pestalozzi. Dergelijke ideeën 

bleven in de negentiende eeuw nadrukkelijk een rol spelen. Een rapportage over 

het (armen)onderwijs door twee leden van de Plaatselijke Schoolcommissie in 1853 

– beiden actieve Nutsmensen –  bekritiseerde het onderwijs vooral omdat 

methodiek à la Pestalozzi ontbrak. Dat betekende ook dat elke vorm van 

zelfonderricht van de leerling ontbrak: “Alle onderwijs moet het kind tot zijn eigen 

onderwijzer in het volgen der lessen vormen, of het is africhten en geen onderwijs 

meer.”1353 Ook de aandacht voor lichaamsbeweging, vaak in verband gebracht met 

de Reformpedagogiek, was in Leiden al in het midden van de negentiende eeuw 

groot. Dat kinderen niet alleen stil moesten zitten, maar ook moesten kunnen 

bewegen, en dus gymnastiek moesten krijgen, leefde sterk in Nutskringen. Dankzij 

een fikse financiële bijdrage van de steenrijke schrijver en mecenas J. Kneppelhout 

(Klikspaan) kon ’t Nut in 1861 een gymnastiekschool openen, waarvan alle Leidse 

scholieren gebruik konden maken. 

Een belangrijke rol in het stimuleren van meer kindgericht onderwijs in het 

Leidse, speelde de kostschool Noorthey van onderwijsvernieuwer Petrus de Raadt, 

gesticht in 1820 in Veur (nu Voorschoten). Zelf ontdekken, spel en natuur beleven 

speelden een belangrijke rol bij het onderwijs op Noorthey; vertrouwen en 

                                                             
1349 Bakker, Noordman, Rietveld- Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 61-63. Dekker, Het verlangen 
naar opvoeden, 351-354. 
1350 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 289. 
1351 Zie Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 191-199, 218-221, 231-240. 
1352 Dekker, Het verlangen naar opvoeden, 232. 
1353 ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, inv.nr. 73, brief J.J. de Gelder en L.J.F. Janssen, 15 februari 
1853. Met dank aan Jasper Verspaandonk. 
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vriendschap stonden centraal, straffen was eigenlijk ongewenst. Natuurlijk ging het 

erom de kinderen tot “zedelijke” individuen op te voeden, maar de benadering van 

het onderwijs sloot nauw aan bij de zogenaamde Romantische pedagogische 

stroming, die ten grondslag lag aan de latere Reformpedagogiek.1354 Diverse lieden 

die actief waren in het Leidse Departement van ’t Nut en leden van de Plaatselijke 

Schoolcommissie waren betrokken bij deze eliteschool, als docent, als leerling of 

omdat zij hun kinderen erheen stuurden.1355 De ideeën van De Raadt werden 

gekoesterd door het Genootschap Noorthey (1851), waarvan Kneppelhout een 

van de drijvende krachten was. Diens ideeën over opvoeding en vriendschap, waren 

gebaseerd op die van De Raadt.1356 Ook Kneppelhouts goede vriend Jan van 

Heukelom (5) was een oud-leerling van Noorthey en lid van het Genootschap. 

Fabrikant B.F. Krantz, geen lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, maar wel van ’t 

Nut en van de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, 

stuurde zijn zoon naar deze school. 

De grote interesse in opvoeding vanuit het (spelende) kind zelf is eveneens 

te zien in de Leidse belangstelling voor de ideeën van Fröbel met betrekking tot het 

kleuteronderwijs. Toen Elise van Calcar daarover in 1865 in de Leidse 

Stadsgehoorzaal een lezing kwam houden, was de zaal afgeladen – er konden 

tweehonderd mensen in – en werd dit begeleid met grote artikelen in de lokale 

pers. Het daarop door haar in Leiden gestichte Nederlandsch Opvoedingshuis 

werd weliswaar een mislukking, maar dit kwam niet door gebrek aan interesse in 

de stad.1357 Op initiatief van de directeur van de Leidse kweekschool kwam het in 

1867 tot een nieuwe Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen, waar de 

ideeën van Fröbel een nieuwe, kindgerichte impuls kregen, met name via de 

onderwijsvernieuwer W. Haanstra, vanaf het begin als docent verbonden aan deze 

opleiding en vanaf 1882 directeur ervan.1358 

Interesse in nieuwe onderwijsmethoden beperkte zich zeker niet tot ’t 

Nut of meer liberaal georiënteerden. Opvallend mag zijn dat de Vereeniging voor 

Christelijk Onderwijs nadrukkelijk – en in één zin met de christelijke opvoeding – 

in het reglement voor haar eerste school opnam, dat men uitging van “waardering 

van alles, wat in de nieuwere leermethoden prijselijk en proefhoudend bevonden 

                                                             
1354 Voor Noorthey, De Raadt en het gedachtengoed: L.R. Beijnen, Noorthey. Vijftigjarig bestaan (1820-
1870): herinnering aan de feestelijke bijeenkomst ter viering van het vijftigjarig bestaan (z.p., 1870); Ch. 
Enschedé, Gedenkboek Noorthey. Uitgegeven bij gelegenheid van den honderdsten gedenkdag van de 
stichting (Haarlem 1920); J.H. Kramers, Noorthey (Rotterdam 1878). Voor de Romantische pedagogiek: 
Bakker, Noordman, Rietveld-Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 51-52. 
1355 J.J. de Gelder was er docent geweest. Naast de andere hieronder genoemde mensen waren onder 
meer de leden van de Plaatselijke Schoolcommissie de hoogleraren W.G. Pluygers en P.L. Rijke oud-
leerlingen van Noorthey, terwijl prof. P.J. Veth zijn zoon erheen stuurde. N.B.: ook diverse leden van het 
koninklijk huis volgden hier onderwijs. 
1356 J. Kneppelhout, Opvoeding door vriendschap. Toegelicht door Marita Mathijsen en Frank Ligtvoet 
(Amsterdam 1980), 24-26 (Inleiding). 
1357 Zie P. Otgaar, ‘Het Nederlandsch Opvoedingshuis te Leiden, 1865-1866’, Jaarboek der sociale en 
economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2011, 97-123. Het initiatief tot de lezing is niet 
direct te herleiden tot ’t Nut, maar in het bestuur van het Opvoedingshuis zaten voornamelijk 
Nutsmensen, inclusief J. Kneppelhout. 
1358 Voor een korte karakterisering van deze kweekschool en Haanstra: De Frankrijker, Otterspeer, 
‘Onderwijs en Wetenschap’, 198.  
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is.”1359 Helaas vertellen de verschillende gedenkschriften daar verder niets over. 

Duidelijk is wel dat ook voor de ideeën van Fröbel de nodige belangstelling bestond 

in meer orthodox protestantse hoek.1360 

In het algemeen kan gesteld worden dat er in Leiden al in het eerste 

driekwart van de negentiende eeuw een grote belangstelling was voor onderwijs en 

opvoeding en dat deze vooral via de inbreng van mensen vanuit ’t Nut een sterke 

stroming kende waarin het kind centraal werd gesteld. Dat kinderen ook de ruimte 

moesten hebben om te spelen, hoorde daarbij. Ook Le Poole besteedde daar 

aandacht aan, zij het terloops en zonder dit direct te verbinden met 

onderwijsmethodiek.1361 De artikelen in het Leidsch Dagblad waarin het belang van 

het spelen van kinderen werd gesteld tegenover de klachten over ‘de jeugd van 

tegenwoordig’ (rond 1880) en de opmerkingen van een fabrikant als Van Hartrop 

(1890) en in het Leidsch Dagblad (1904) over kinderen die van hun jeugd moeten 

kunnen genieten, kwamen dan ook niet uit de lucht vallen en waren evenmin 

compleet nieuw. Zelfs al voordat in Leiden de discussie over kinderarbeid 

losbrandde, kreeg het kind als kind veel positieve aandacht.  

Ten slotte trad rond 1890 in het Leidse een stroming naar voren die de 

nadruk legde op handenarbeid en het belang van meer harmonie tussen geest en 

lichaam. En vertaling daarvan naar het gewone lager onderwijs werd niet 

aangetroffen, wel naar herhalingsonderwijs 

 

De emancipatie van het individu? 

Er moet dus een nuance worden aangebracht in het beeld van onderwijs en 

volksopvoeding vanuit het Nutsgedachtengoed als aanpassend en disciplinerend. 

Natuurlijk wilde men aanvankelijk de gevaren van ‘het pauperisme’ keren en later 

die van eventuele revolutionaire neigingen, en de armen c.q. werkende klasse 

opvoeden tot nuttige en brave burgers. Maar het Nutsdenken betekende wel een 

breuk met de oudere, sterk patriarchale visie, waarin centraal stond dat arbeiders 

en andere armen zich moesten aanpassen aan de heersende kerkelijke 

leerstelligheid en zich vooral onderdanig en dankbaar moesten betonen. Voor ‘t 

Nut betekende de verspreiding van kennis en het zich eigen maken van zedelijke 

normen wel degelijk dat de armen daarmee middelen kregen om zichzelf te 

ontworstelen uit de ellende waarin zij verkeerden. De opmerking dat kennis macht 

was, viel in deze kringen zeker in de tweede helft van de eeuw met enige regelmaat 

te horen.1362 

Het verschil met de conservatief-patriarchale benadering is goed te zien in 

het debat over kinderarbeid rond 1860. De reden die Le Poole gaf waarom de 

kinderen naar school moesten, getuigde daarvan: “Zij kunnen daar hooren hoe een 

arbeider de belangen moet behartigen van hem die zijn ‘heer en meester’ genoemd 

wordt,” waarna hij vervolgde over trouw, eerlijkheid, zedelijkheid en goed gedrag 

                                                             
1359 Eerste reglement, opgenomen in Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Leiden, 1853-1953 (Leiden 
1953). 
1360 Van Calcar voelde zich lang aangetrokken tot het Reveil en maakte kennis met Fröbels 
gedachtengoed via Reveilman O.G. Heldring, Otgaar, ‘Het Nederlandsch Opvoedingshuis’, 99-100. 
1361 LYC, 21 oktober 1859. 
1362 Zie bijvoorbeeld LD, 29 november 1870.  
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als de “onmisbare vereischten voor een goed werkman.”1363 Dat wordt nog 

duidelijker, wanneer deze opvatting wordt gecombineerd met Le Poole’s pleidooi 

voor “een werkzaam en welwillend beschermheerschap,” gebaseerd op “liefde tot 

God en den naasten,” een heldere illustratie van zijn patriarchale benadering.1364 De 

(op godsdienstig niveau vrijzinnige) diaken Herman Zaalberg verbond onderwijs – 

intellectuele ontwikkeling – nadrukkelijk met godsdienstige (en zedelijke) vorming. 

“Wij stemmen gaarne toe, dat de godsdienst de zedelijkheid moet bevorderen, 

maar er moet intellectualiteit zijn […]. Maar als de physieke krachten zijn vernietigd 

[…] en als ook de intellectualiteit daaraan is prijs gegeven, door een van zelf daaruit 

voortvloeijend verzuim van onderwijs, dan zoekt men te vergeefs naar zedelijkheid 

en godsdienst,” schreef hij in 1861.1365 Overigens bevat ook het werk van Coronel 

kenmerken van een vergelijkbare conservatieve opvatting: onderwijs en 

volksopvoeding waren nodig om de arbeiders te leren “hunne pligten te vervullen 

in den stand waarin het Gode behaagd heeft hen te plaatsen.”1366 

De artikelen van Herman Zaalberg in de Leydse Courant waren voor 

Abraham Montagne aanleiding voor een artikelreeks over kinderarbeid in het 

Leidsch Dagblad, waarin hij uitgebreid inging op de maatschappelijke functie van 

onderwijs. Al eerder had hij zijn treurnis erover uitgesproken dat nieuwe 

diaconiescholen na 1857 in het gat op de onderwijsmarkt waren gesprongen en had 

hij duidelijk gemaakt dat hij een voorstander was van openbaar onderwijs.1367 In 

1861 keerde hij zich, geprikkeld door Zaalberg, nadrukkelijk tegen het 

bevoogdende karakter van de diaconieën en hun onderwijs. “Men matigt zich 

steeds een soort voogdij aan over hen, die in stand, leeftijd of maatschappelijke 

toestand beneden ons staan.”1368 Hij hekelde de “zekere vorm van afrigting” van 

“onze fabrieksarbeiders:” “Zij hebben alles geleerd behalve zelf te denken.” Voor 

hem draaide het uiteindelijk om de emancipatie van het individu. 

Natuurlijk stond zijn betoog mede ten dienste van een afwijzing van 

arbeidswetgeving, dat in zijn ogen evenzeer een vorm van bevoogding was. 

Montagne keerde zich ook niet tegen de maatschappelijke verschillen op zich: de 

standen in de maatschappij vormden in zijn ogen verschillende schakels in één 

keten. “Ieder op zijn plaats zelfstandig te behouden en te doen werken, dit is het 

doel van den grooten werkmeester, en dat doel wordt uit het oog verloren, 

wanneer men de eischen voorbij ziet, die het algemeen heeft bij de emancipatie van 

het individu.” Het is, met een snuifje godsdienst, een bij uitstek liberaal discours, 

waarin persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig denken (dankzij goed onderwijs) 

leidden tot stabiliteit in de ongelijke maatschappelijke verhoudingen.  

Montagne deelde verder nadrukkelijk de mening van Le Poole dat goed 

onderwijs in het belang was van de nijverheid en dat men in het onderwijs rekening 

                                                             
1363 Le Poole, ‘Pogingen’, 248. 
1364 Le Poole, ‘Iets over het arbeiden van Kinderen’, 155-156. 
1365 LYC, 30 mei 1861. 
1366 S. Sr. Coronel, ‘Fabriekant en Werkman’, De Economist 1861, 175. 
1367 Zie onder meer LD 18 mei 1860, waar de toch zeer godsdienstige Montagne ook waarschuwde voor 
"eene ziekelijke godsdienstigheid, die in uiterlijke vormen hare grootste betekenis heeft, maar een 
onbeduidende invloed uitoefent op het wezen der deugd, in het dagelijksche leven zich openbarende.” 
1368 Deze en volgende citaten uit LD 29 juni 1861. 
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moest houden met die belangen.1369 De nadruk lag bij hem echter op 

zelfstandigheid, ook van arbeiders en dat was net zo goed in het belang van de 

nijverheid, terwijl bij Le Poole c.s. ondergeschiktheid en gehoorzaamheid het 

vertrekpunt vormden, “zedelijke” beginselen die via het onderwijs ingeslepen 

moesten worden. Helemaal consistent was Montagne niet. Daarvoor waren ook 

voor hem de standsverschillen te vanzelfsprekend en was het net zo evident dat 

fabrikanten en andere hoger geplaatsen hun verantwoordelijkheid moesten nemen. 

Het inslijpen van zedelijke waarden hoorde bovendien net zo goed bij zijn 

gedachtengoed. Hij keerde zich ook niet direct tegen Le Poole. Zaalberg was het 

mikpunt, omdat deze nadrukkelijker dan Le Poole pleitte voor arbeidswetgeving en 

bovendien bij uitstek een vertegenwoordiger van de ouderwetse diaconale 

bedilzucht was. 

 

Kindgerichtheid en zelfstandig leren denken, het waren hooggestemde idealen die 

uitermate modern aandoen. In de praktijk zal het er echter weinig van gekomen 

zijn, zeker niet in het onderwijs aan armen en arbeiders. De onderwijzers en 

onderwijzeressen, van bewaarschoolhouderes tot schoolmeester, mogen met dit 

soort ideeën op pad zijn gestuurd vanuit de verschillende Leidse kweekscholen, in 

de overbevolkte scholen der vierde en derde klasse, met hun gebrekkige lokalen en 

hulpmiddelen, kwam het onderwijs uiteindelijk toch vooral neer op het massaal 

stampen van kennis en het op ouderwets autoritair handhaven van orde. Alleen op 

de scholen voor de welgestelde burgerij en de “burgerstand” was meer ruimte 

voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Aan die tweedeling zou ook de 

Reformpedagogiek geen einde maken. De scholen die de ideeën van Montessori, 

Ligthart etc. in de praktijk brachten, bleven net zo goed nog decennialang kleine 

“eilanden van vernieuwing,” voornamelijk bevolkt door leerlingen uit de 

maatschappelijke bovenlaag.1370  

Daarnaast was de hele organisatie van het lager onderwijs tot 1920 geheel 

gericht op de reproductie van de maatschappelijke ongelijkheid via een door het 

schoolgeld gestuurde scheiding naar standen. Het handhaven van de bestaande orde 

en het bijbrengen van daarbij passende waarden en normen, bleef een belangrijk 

impliciet, maar soms ook expliciet doel van het onderwijs, hoe belangrijk menigeen 

de persoonlijke ontwikkeling ook vond. Met de opbouw van de verschillende zuilen 

kwam daar weliswaar een specifiek doel bij, maar onder die levensbeschouwelijke 

tegenstelling bleef dat gezamenlijke belang van de burgerij bestaan. Bovendien, 

emancipatie van ‘het’ individu klinkt mooi, maar wilde iemand uit de armste klassen 

zich via het onderwijs ontwikkelen en sociaal stijgen, dan had hij (laat staan: zij) heel 

wat drempels te overwinnen, niet in de laatste plaats financiële. 

8.2 SCHOOLBEZOEK EN FABRIEKSARBEID 

 

Scholen waren er wel in Leiden, zeker voor de kinderen van de armen en de 

arbeiders. De vraag is echter in hoeverre deze daar gebruik van maakten. 

                                                             
1369 LD, 18 mei 1860. 
1370 Bakker, Noordman, Rietveld-Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 72. 
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Schoolverzuim was een onderwerp dat vanaf de jaren veertig van de negentiende 

eeuw regelmatig aandacht vroeg én kreeg. Voor de burgerij was schoolbezoek 

immers een belangrijke zaak, welke redenen men daar ook voor had. Dat er een 

spanning bestond tussen (fabrieks)arbeid en schoolbezoek was van meet af aan een 

duidelijke zaak.  

8.2.1 ALGEMENE TRENDS 

 

Schoolbezoek in Nederland 

In het algemeen is het beeld van schoolbezoek en –verzuim in de negentiende 

eeuw, dat het Kinderwetje en de Arbeidswet het schoolverzuim verder hebben 

teruggebracht, al ging vóór het Kinderwetje reeds zo’n tachtig procent van de 

kinderen naar school. Bij de inwerkingtreding van de Leerplichtwet volgden “bijna 

alle kinderen” reeds onderwijs. De grootste verdienste van deze wet was dat deze 

een einde maakte aan het grootschalig, maar seizoensgebonden schoolverzuim op 

het platteland.1371 “Bijna alle” is echter betrekkelijk, want een op de tien kinderen 

ging niet naar school. Volgens Knippenberg volgde negentig procent van de zeven- 

tot dertienjarigen (de leerplichtige leeftijd) in 1901 lager (dag)onderwijs. De 

leerplicht voegde daar ca. 5 procent aan toe en was daarmee in zijn ogen van 

beperkte betekenis.1372 

Knippenberg geeft voor Nederland een ontwikkeling van schooldeelname 

van zes- tot twaalfjarigen van ruim 78 procent in 1862 tot ongeveer 91 procent 

rond 1900, waarbij de toename vooral plaatsvond na 1883 [Zie tabel 8.2].1373 Ook 

de periode 1850 – 1857 was er een van groeiende deelname aan het onderwijs. De 

sterkste toename van de onderwijsdeelname plaatst Knippenberg in de periode 

1850-1870, met een inzinking tussen 1858 en 1862. Deze toename brengt hij in 

                                                             
1371 Bakker, Noordman, Rietveld-Van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 196, 480 (citaat). 
1372 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 230. Een halvering van het schoolverzuim vind ik 
persoonlijk aanzienlijk. 
1373 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 82. 

Schooldeelname door zes- tot twaalfjarigen, Leiden en Nederland 

 Leiden Nederland 

 Totaal Jongens Meisjes Totaal Jongens Meisjes 

1857 (5-14 

jarigen) 

   70,3 % 78,3 % 60,5 % 

1858 (6-12 

jarigen) 

79,6 % 86,4 % 73,2 %    

1880 97,0 %   84,4 % 87,5 % 81,2 % 

1890 98,2 % 97,7 % 98,8 % 88,5 % 90,0 % 87,0 % 

1899 96,3 % 96,4 % 96,1 % 91,0 % 92,1 % 89,9 % 
Tabel 8.2: Schooldeelname door zes- tot twaalfjarigen, Leiden en Nederland, in enige 
steekjaren. 

Bronnen: Leidse cijfers: LD 2 mei 1860 (1858), Gemeenteverslagen (overig). Voor 1890 en 1899 zijn de 
zogenaamde ‘buitenleerlingen’ uit de leerlingenaantallen verwijderd; Nederland: Knippenberg, Deelname 
aan het lager onderwijs, 250-251 (bijlage IV, tabel IV.1). Knippenburg heeft vóór 1862 alleen cijfers voor 
vijf- tot veertienjarigen. Schooldeelname binnen deze groep is altijd relatief lager. 
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verband gebracht met de Schoolstrijd, die een groter bewustzijn van het belang van 

(lager) onderwijs te weeg zou hebben gebracht.1374 Het een en ander ging gepaard 

met een steeds kleiner wordend verschil in deelname tussen jongens en meisjes: 

meisjes volgden oorspronkelijk veel minder onderwijs, rond 1900 was dat vrijwel 

gelijk.1375 

De vraag is echter hoeveel kinderen de lagere school daadwerkelijk 

afrondden. Knippenberg gaat daar wel op in, maar kan weinig inzicht geven in de 

betekenis en omvang van het vroegtijdig verlaten van de school. Wel constateert hij 

voor de jaren 1891-1900 dat het vooral, en in toenemende mate, ging om kinderen 

van twaalf jaar en ouder, dat meisjes eerder de school verlieten en dat zij vooral in 

het huishouden of huishoudelijk werk terecht kwamen, terwijl jongens richting 

ambacht of beroep vertrokken.1376 

 

Leidse trends 

Leiden wijkt op een aantal punten af van dit algemene, landelijke beeld. De globale 

ontwikkeling van het (lagere) schoolbezoek in Leiden in de tweede helft van de 

negentiende eeuw is weergegeven in grafiek 8.1.1377 Deze geeft de leerlingen aan het 

lager onderwijs als percentage van de totale Leidse bevolking. Dat is geen ideale 

weergave, omdat deze geen rekening houdt met de gebrekkige stand van de 

                                                             
1374 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 232. 
1375 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 230. 
1376 Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 102-103. 
1377 Wegens gebrek aan cijfermateriaal – er zijn slechts incidentele, onvolledige gegevens, zoals die van 
1838 – is deze grafiek niet uit te breiden naar de eerste helft van de negentiende eeuw. 

 
Grafiek 8.1: leerlingen van het lager onderwijs (inclusief ULO en ‘buitenleerlingen’) als 

percentage van de Leidse bevolking, 1851-1900. Bron: Gemeenteverslagen (met dank aan F. 
Jacobs en P. Vries voor het telwerk). 
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bevolkingsregistratie,1378 demografische ontwikkelingen en de deelname door niet- 

Leidse kinderen aan het onderwijs.1379 Deze factoren zijn vooral terug te zien in de 

snelle relatieve stijging vanaf 1890, die voor een belangrijk deel demografisch te 

verklaren is, en de abrupte daling in 1896, waarbij de annexatie een vertekening 

geeft. Van dergelijke snelle en grote demografische veranderingen is vóór 1890 

geen sprake, zodat aangenomen mag worden dat deze grafiek in ieder geval de 

trends in het schoolbezoek voldoende weergeeft. Het gaat daarbij wel om alle 

leerlingen, dus ook die van de aan de scholen der eerste en tweede klasse 

verbonden ULO.1380 

Een aantal verschillen met de door Knippenberg voor Nederland 

geschetste trends valt op. In de eerste plaats betreft dat de ontwikkeling vóór 1870 

en dan met name in de jaren vijftig. Waar Knippenberg een toename constateert, 

was in Leiden sprake van een sterke daling. Per saldo heeft het schoolbezoek, 

afgezet tegen de Leidse bevolking, zich pas begin jaren zeventig hersteld van een 

terugloop die zich vooral vóór 1857 had laten gelden. Daarnaast was er in de jaren 

tachtig geen sprake van versnelde toename, maar van stilstand. 

Dat laatste heeft echter te maken met het feit dat de schooldeelname van 

de zes- tot twaalfjarigen in de jaren tachtig al bijzonder hoog was, namelijk rond de 

98 procent. Sowieso was de schooldeelname door deze leeftijdsgroep in Leiden 

groot [zie tabel 8.2]. Montagne klaagde er in 1860 in zijn krant dan wel over dat er 

minstens duizend kinderen in Leiden niet op school zaten, zijn eigen cijfers laten 

zien dat de schooldeelname in 1858, na jaren van achteruitgang, nog altijd bijna 

tachtig procent was.1381 Na 1890 daalde de schooldeelname door deze 

leeftijdsgroep in Leiden echter weer, weliswaar niet dramatisch, maar toch. 

Grafiek 8.1 en tabel 8.2 laten ook zien dat de ontwikkeling van de deelname 

aan het onderwijs door jongens en meisjes in Leiden anders was dan landelijk. In 

1858 volgden, net als landelijk, veel meer jongens dan meisjes onderwijs. Dit 

verschil lijkt al in de jaren zeventig zo goed als verdwenen. Na 1890 ontstond 

echter opnieuw een gat. 

Hieronder wordt dieper ingegaan op deze ontwikkelingen. Daarbij komt 

tevens aan de orde hoe men omging met schoolgang en schoolverzuim, waarbij in 

het bijzonder wordt gekeken naar de relatie met kinderarbeid en de discussie 

daarover. De vraag is ook welke rol fabrikanten daarin speelden. Wanneer zij 

inderdaad behoefte zouden hebben aan meer geschoolde of ontwikkelde 

arbeidskrachten, valt te verwachten dat het een en ander hen ook aan zal spreken. 

                                                             
1378 De bevolkingsregistratie liep nog tot 1888 via de gebuurten (of beter: de buurtheren), maar dit 
functioneerde duidelijk niet (Walle, Buurthouden, 199-205). Na bevolkingstellingen moest het 
inwoneraantal steeds worden bijgesteld. 
1379 Kinderen uit de naburige gemeenten konden onderwijs volgen in Leiden. Vooral de beter 
gesitueerden deden dat, ook toen in de ‘overloopgebieden’ rond 1880 scholen werden gebouwd door 
Zoeterwoude en Leiderdorp. Het aantal ‘buitenleerlingen’ was in 1877 296, in 1883 237 en steeg daarna 
tot 854 in 1895. Na de grenswijziging van 1896 bleven er 222 van over. Cijfers zijn er pas vanaf 1883, 
met uitzondering van een eenmalige tabel uit 1877. Deze groep uit de leerlingenaantallen schrappen, 
geeft daarom weer een andere vertekening. 
1380 De leerlingen van de Herhalingsscholen zijn wel zo veel mogelijk uit de reeks verwijderd. 
1381 LD, 2 mei 1860. 
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8.2.2 SCHOOLBEZOEK VÓÓR DE INVOERING VAN HET KINDERWETJE 

 

Zorgen over het schoolbezoek van kinderen uit de armere groepen in de Leidse 

samenleving – de on- en minvermogenden – werden vóór de invoering van het 

Kinderwetje regelmatig geuit. De verschillende betrokkenen – armbesturen, de 

Plaatselijke Schoolcommissie en de Vereeniging ter bevordering van Geregeld 

Schoolbezoek – legden daarbij steeds weer een relatie met kinderarbeid. In de 

pleidooien voor wettelijke beperking van (fabrieks)arbeid door kinderen speelde 

schoolverzuim dan ook een belangrijke rol. Lastig daarbij is dat de cijfers die in dit 

kader door verschillende partijen worden gegeven, weinig eenduidig zijn en 

vergelijkingen moeilijk maken. 

 

De armenscholen 

Veel harde gegevens over het schoolbezoek vóór 1851 zijn er niet. Wat de scholen 

voor de minder bedeelde Leidenaars betreft, is alleen bekend dat in 1838 zo’n 1900 

kinderen de stadsarmenscholen bezochten en nog eens ongeveer 600 de 

‘tussenschool.’1382 Daarmee lijken de scholen redelijk goed bezocht te zijn, maar 

door het ontbreken van andere relevante gegevens is het onmogelijk dat goed in te 

schatten. 

De eerste klachten over het schoolbezoek door arme kinderen dateren 

uit 1843. De regenten van het Huiszittenhuis en van het Rooms Katholiek 

Armbestuur constateerden dat er problemen waren met het schoolbezoek. De 

reden daarvoor was, meldden zij, dat de jongens en meisjes die de armenscholen 

bezochten, werkten. De twee armbesturen, verantwoordelijk voor de overgrote 

meerderheid van de Leidse bedeelden, vroegen de fabrikanten daarom de kinderen 

onder de veertien jaar (!), wier ouders bedeeld werden, in de gelegenheid te stellen 

tussen 12.00 uur en 13.30 uur onderwijs te volgen.1383 Het verzoek is opmerkelijk, 

aangezien de armenbesturen twee jaar eerder nog hadden meegewerkt aan het 

voornemen bedeelden onder druk te zetten om al hun huisgenoten, ook de 

kinderen, aan het werk te zetten. Al heel snel werd men derhalve geconfronteerd 

met de keerzijde daarvan, namelijk teruggang van het geregeld schoolbezoek, iets 

waar men evenzeer veel waarde hechtte. 

Deze problemen bleken tien jaar later niet opgelost. De Plaatselijke 

Schoolcommissie stelde eind 1852 vast dat de openstelling tussen 12.15 uur en 

13.15 uur van de stadsarmenscholen voor in fabrieken werkende kinderen, niet aan 

de behoefte voldeed. Veel kinderen kwamen niet opdagen. Men dacht dat betere 

voorlichting zou helpen en schreef daarom de Kamer van Koophandel aan.1384 Zoals 

hiervoor al gemeld is, stelde de KvK voor dat men zich bij de regering zou 

beijveren voor schoolplicht. Zelf konden de fabrikanten er niets aan doen, omdat 

de pauze voor het middagmaal per fabriek verschilde. Ze lieten echter ook merken 

dit onderwijs tussen de middag weinig zinvol te vinden. Daarom stelde de Kamer 

                                                             
1382 De Frankrijker, Otterspeer, ‘Wetenschap en onderwijs’, 201. 
1383 Pot, Arm Leiden, 184. 
1384 ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, inv.nr. 4, bijlagen bij notulen 1809-1857, 2 december 
1852. 
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voor dat de Schoolcommissie de fabrikanten en werkbazen zou uitnodigen geen 

kinderen meer onder de elf jaar aan te nemen, herhalingsscholen (avondonderwijs) 

en zondagsscholen op te richten en de onderwijzers te vragen (weer) het verzuim 

te noteren.1385 Van het eerste is niets terecht gekomen. Herhalings- en 

zondagsscholen bestonden al, maar boden weinig soelaas voor kinderen die verder 

niet of niet meer naar school gingen. 

De afname van het bezoek aan de armenscholen zette door. De daling van 

het schoolbezoek in de periode 1851-1857 werd vooral veroorzaakt door het 

wegblijven van de kinderen van de armste Leidenaars. De stedelijke armenscholen 

liepen leeg [zie tabel 8.3], net zoals de school voor minvermogenden. In 1857 

volgden ruim zevenhonderd kinderen minder armenonderwijs dan in 1851, inclusief 

de kinderen die al hun weg vonden naar het bijzonder onderwijs. Een van de 

openbare armenscholen werd daarom dat jaar opgeheven, net als de openbare 

school voor minvermogenden.  

Mede gezien het optreden van de Plaatselijke Schoolcommissie richting 

Kamer van Koophandel, ligt het voor de hand deze daling in verband te brengen 

met fabrieksarbeid door kinderen. Het probleem dateerde immers niet uit de jaren 

vijftig, maar speelde al vanaf de jaren veertig, een periode waarvoor een toename 

van fabrieksarbeid door kinderen werd vastgesteld. Het is dan ook logisch dat deze 

relatie sterk naar voren werd gehaald in met name het advies van de ‘Leidse 

commissie’ van de NMN. Volgens deze commissie gingen de kinderen van drie tot 

zes jaar zeer geregeld naar school, maar veranderde dat na het tiende jaar zodanig, 

dat nog slechts de helft naar school ging.1386 Bij het bevorderen van het 

schoolbezoek kende zij vervolgens een belangrijke rol toe aan de armbesturen: die 

moesten de (bedeelde) ouders verplichten hun kinderen naar school te sturen, 

feitelijk sinds jaar en dag de praktijk in Leiden.1387 Volgens Herman Zaalberg volgde 

in de leeftijdsgroep van acht tot veertien jaar slechts 37 procent van de Leidse 

kinderen uit de “werkklasse” schoolonderwijs, in zijn ogen vanzelfsprekend een 

gevolg van fabrieksarbeid door kinderen.1388  

                                                             
1385 ELO, Archief Plaatselijke Schoolcommissie, inv.nr. 5, bijlagen bij notulen 1820-1857, 11 februari 
1853. 
1386 Handelingen NMN 1860, 31. 
1387 Handelingen NMN 1860, 34. 
1388 LYC, 30 mei 1861.  

Leerlingen kosteloos onderwijs 1851-1875 
 Openbaar 

onderwijs 

Bijzonder 

onderwijs 

Totaal 

1851 1883 0 1883 

1857 960 203 1163 

1858 938 727 1665 

1860 778 1104 1882 

1861 823 1385 2208 

1871 1007 898 1905 

1875 981 1147 2128 
 Tabel 8.3: Leerlingen kosteloos onderwijs 1851-1875. Bron: Gemeenteverslagen (NB: geen 
gegevens hierover in de verslagen over 1862 t/m 1870). 
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Montagne zag in de kinderarbeid geen oorzaak van de ook in zijn ogen 

verontrustende terugloop – kinderarbeid was volgens hem immers van geringe 

betekenis. Hoewel hij aangaf dat er ook andere zaken aan de teruggang hadden 

bijgedragen, zag hij de voornaamste oorzaak in “de gebrekkige inrigting van het 

openbaar lager onderwijs.”1389 Verbetering van het (openbaar) onderwijs was in zijn 

ogen dan ook de beste remedie. Aangezien aan de inrichting van de armenscholen 

vóór 1857 (of beter: 1860) weinig tot niets veranderde, is het echter 

onwaarschijnlijk dat de daling van het schoolbezoek daaraan te wijten was. 

Waarschijnlijker is dat werkende kinderen (of hun ouders) er steeds minder heil in 

zagen hun kinderen in de middagpauze, waarin ze ook nog hun warme maaltijd 

moesten gebruiken, voor een uurtje of minder naar school te sturen, met vijf à zes 

uur werk achter de rug en minstens zes uur voor de boeg. Le Poole vond dat zij 

daar zo goed als niets aan hadden, de betrokkenen zelf zullen daar niet anders over 

hebben gedacht.1390 

Hoe dan ook, de deelname aan het onderwijs was, niet verrassend, 

bijzonder ongelijk verdeeld. Wellicht ging rond 1857 inderdaad bijna tachtig 

procent van de Leidse kinderen naar school, onder de armere bevolkingsgroepen 

was dat beduidend minder het geval. Bovendien daalde de schoolgang met de 

leeftijd, waardoor de meeste armere kinderen het onderwijs ook niet 

afrondden.1391 Bovendien kregen kinderen van on- en minvermogenden minder 

onderwijs en kan het onderwijs aan werkende kinderen – voor zo ver deze dat 

volgden – onbeduidend genoemd worden. 

Met de Onderwijswet van 1857 veranderde er veel , ook voor de armere 

Leidenaars. Direct al in 1858 bleken de nieuwe (confessionele) diaconiescholen 

honderden leerlingen te trekken, die in aanmerking kwamen voor kosteloos 

onderwijs [zie tabel 8.3]. Het mobiliserend vermogen van het confessionele 

onderwijs, waarschijnlijk versterkt met de nodige morele aandrang vanuit de 

kerkelijke gemeenschap en materiële dwang vanuit de armbesturen, bleek 

inderdaad zeer groot. Het openbare armenonderwijs kende een dieptepunt en het 

bijzonder onderwijs aan armen een hoogtepunt in de jaren 1860-1861. De toename 

in het gebruik van het armenonderwijs in 1861 is daarbij opvallend omvangrijk. 

Deze snelle stijging liep opvallend parallel met de plotselinge daling van het aantal 

jonge kinderen dat in de textielfabrieken werkte. 

Een consequentie van de Onderwijswet was het grotere aantal lesuren dat 

ook de armenscholen, nu de scholen der vierde klasse, moesten aanbieden. Van het 

volgen van onderwijs uitsluitend in de middagpauze, was in Leiden geen sprake 

meer toen deze scholen van start waren gegaan.1392 Te verwachten is dat het 

                                                             
1389 LD, 2 mei 1860. 
1390 Cf. LYC, 21 oktober 1859, S. Le Poole. Volgens hem ging het in de praktijk om drie kwartier 
onderwijs. 
1391 Het is lastig om de cijfers van Zaalberg en die van de ‘Leidse Commissie’ goed te vergelijken met die 
van Montagne over 1858: het gaat om andere leeftijdsgroepen en om een in omvang onbekend deel 
van de Leidse kinderen. 
1392 Van Heukelom had het eind 1863 nog wel over kinderen die bij hem werkten en die tussen de 
middag naar school mochten. Hij gaf ze een extra lange middagpauze, zonder op het loon te korten, 
schreef hij Coronel. ELO, Archief Van Heukelom, inv.nr. 136, brief 4 november 1863. 
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daarmee voor werkende kinderen nog moeilijker werd om onderwijs te volgen en 

dat daardoor de schooldeelname afnam. Helaas ontbreken tussen 1861 en 1871 

gegevens over het kosteloos onderwijs, maar in dat laatste jaar telde dat inderdaad 

beduidend minder leerlingen dan tien jaar eerder [zie tabel 8.3]. Het is verleidelijk 

ook hierin een parallel te zien met de ontwikkeling van de arbeid van jonge 

kinderen in de textielfabrieken, waarvan eerder is vastgesteld dat deze aan de 

vooravond van de invoering van het Kinderwetje weer omvangrijker was dan in 

1864. 

 

De Vereeniging ter bevordering van geregeld schoolbezoek 

De Leidse burgerij maakte zich in ieder geval de nodige zorgen over het 

schoolbezoek vanuit de onderste lagen in de Leidse samenleving. In oktober 1867 

stelde ’t Nut daarom een commissie in om te onderzoeken hoe het schoolverzuim 

bestreden en het geregeld schoolbezoek bevorderd zou kunnen worden.1393 Dat 

leidde in december 1869 tot een oproep in de lokale pers, gericht aan “vrienden 

van het openbaar en het bijzonder onderwijs”,  om te komen tot een vereniging ter 

bevordering van het geregeld schoolbezoek.1394 Deze oproep was ondertekend 

door burgers met uiteenlopende maatschappelijke en politiek-religieuze 

achtergrond. Onder hen waren ten minste vijf ondernemers, waaronder twee 

architecten/bouwmeesters, katoenfabrikant Louis Driessen, wolfabrikant C.J. 

Leembruggen en de apotheker/zeepfabrikant N.J. Sanders, plus Samuel Le Poole.1395 

Kort daarna vond de oprichtingsvergadering plaats van de Leidsche Vereeniging ter 

bevordering van Geregeld Schoolbezoek (verder LVGS). 

Op deze vergadering gaf de voorzitter, Nutsman Coninck Liefsting, aan 

waarom het een en ander belangrijk was. Hij benadrukte de noodzaak van 

volksontwikkeling in het algemeen en stelde: “Gelijk iedere klasse op haren tijd, 

kwam thans de arbeidende klasse tot het volle bewustzijn van de plaats, die zij 

besloeg in de maatschappij. Voorbeelden hadden getoond dat dit bewustzijn, goed 

geleid, weldadige gevolgen kon hebben, in het tegenovergestelde geval een 

vernielend vuur kon worden.”1396 De motivatie was kortom, dat de arbeidende 

klasse in de hand gehouden moest wordt en geen prooi mocht worden van 

revolutionairen. Daarnaast wees hij op de volle gevangenissen: ook dat kon 

ongetwijfeld voorkomen worden, wanneer kinderen niet al met negen of tien jaar 

van school werden gehaald. Zo speelden twee ruiters van de stedelijke Apocalyps 

dreigend een rol op de achtergrond. 

De vergadering dreigde even tot niets te leiden, doordat de tegenstelling 

tussen bijzonder en openbaar onderwijs zich liet gelden, vooral door de inbreng 

van de hervormde predikant Drost. Volgens het Leidsch Dagblad wist een 

bezielende rede van professor Goudsmit (tevens liberaal raadslid) de storm te 

                                                             
1393 LD, 16 oktober 1867. Brief d.d. 15 oktober 1867 in ELO LB 54712 foliodeel. 
1394 LYC, 23 december 1869, LD 28 december 1869. 
1395 De architecten/bouwmeesters waren C. Blansjaar (tevens verbonden aan de avondschool MSG, ook 
de grootste pandjesbaas in de stad) en J.W. Schaap, sinds 1864 stadsarchitect (hoofd 
Gemeentewerken), maar voorheen zelfstandig ondernemer. 
1396 LYC, 30 december 1869. 
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bedaren.1397 Bijna iedereen bleef uiteindelijk binnen boord en in het bestuur van de 

nieuwe vereniging namen vertegenwoordigers plaats van alle belangrijke Leidse 

politiek-religieuze stromingen: liberale (en meer conservatieve) Nutsmensen, 

predikanten en antirevolutionairen, katholieke geestelijken en activisten. Alleen de  

gereformeerden ontbraken.1398 Hoewel het uitgesproken motief voor de oprichting 

de bezwering was van de bedreigingen die uitgingen van de armen, klonk de 

doelstelling erg emancipatorisch: “Vooral bij de lagere volksklasse de overtuiging te 

vestigen dat kennis macht is, is het doel van ons streven.”1399 Dit ademde daarmee, 

ondanks de aanwezigheid van de confessionele partijen, meer het uitgangspunt van 

Montagne en ’t Nut dan van het oude conservatief-kerkelijke gedachtengoed. 

De nieuwe vereniging pakte de zaken grondig aan. Met inschakeling van de 

Heeren der Gebuurte werd een fijnmazig, wijkgericht netwerk opgezet, waarmee 

de LVGS inventariseerde hoeveel kinderen uit de ‘volksklasse’ naar school zouden 

moeten gaan en hoeveel dat daadwerkelijk deden. Bij regelmatig verzuim of te 

vroeg verlaten van het lager onderwijs gingen de bestuursleden of vrijwilligers op 

huisbezoek om de ouders ervan te overtuigen hun kind naar school te sturen. Deze 

ambitieuze, arbeidsintensieve werkwijze bleek echter wel erg hoog gegrepen en na 

niet al te lange tijd staakten diverse wijksecties hun werkzaamheden. Daarnaast 

probeerde men de school voor de kinderen aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld 

door het organiseren van Sinterklaasfeesten. 

Steun kreeg de LVGS van vele kanten. De Vrijmetselaars gaven geld, de 

Hervormde Diaconie gaf te kennen van haar bedeelden een schoolplicht tot het 

veertiende jaar te eisen en ook de Rooms Katholieke Kerk zegde haar 

medewerking toe.1400 Een teleurstelling was echter het gebrek aan respons van de 

kant van de fabrikanten en werkbazen. Een aantal van hen was dan wel betrokken 

bij de eerste aanzet, een circulaire in 350-voud met een verzoek om medewerking 

leverde welgeteld één reactie op, van lakenfabrikant Meerburg.1401 In de jaren 

daarna zou ieder positief signaal van die kant worden toegejuicht en bezongen, 

maar in de praktijk ging het om zeldzame gevallen, zoals het ontslag van een elfjarig 

kind door loonspinner (en raadslid) Eigeman in 1873.1402 Overigens bleek een jaar 

later, bij de invoering van het Kinderwetje, dat deze nog elf kinderen van tien en elf 

jaar in dienst had, maar dat haalde het jaarverslag van de LVGS weer niet. De LVGS 

telde ook weinig fabrikanten als bestuurslid. Apotheker annex zeepfabrikant 

Sanders was in de beginjaren betrokken, daarna volgde P. Bleiswijk Ris, de directeur 

van de Grofsmederij. De eerste textielfabrikanten verschenen pas in de jaren 

                                                             
1397 LD, 30 december 1869. Goudsmit was overigens joods en tijdens de verkiezingsstrijd begin jaren 
zestig doelwit van antisemitische propaganda uit conservatieve en antirevolutionaire hoek.  
1398 Le Poole werd overigens niet actief in de nieuwe vereniging: hij koos dat jaar voor een functie in het 
Christelijk Nationaal Schoolverbond. 
1399 Verslag Leidse Vereeniging ter bevordering van Geregeld Schoolbezoek (verder LVGS), 1870, 13. De 
redactie van een historisch tijdschrift waarin ik eerder hierover een artikel plaatste, was er dan ook van 
overtuigd met een socialistisch geïnspireerd gezelschap van doen te hebben. Niets is minder waar. 
1400 Voor de eerste twee Verslag LVGS 1870, 5-6; voor de laatste LD, 3 februari 1870. 
1401 Verslag LVGS 1870, 6. 
1402 Verslag LVGS 1873, 3. 
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negentig in het bestuur met twee firmanten van de dekenfabriek Van Wijk. Zij 

vertegenwoordigden het christelijk onderwijs.1403 

Wel had men in 1872 een informatief gesprek met katoenfabrikant Louis 

Driessen, die de LVGS inlichtte over de fabrieksscholen in Twente. Voor Leiden 

bood dit concept geen oplossing, vond men. De ouders hadden in tegenstelling tot 

veel plaatsen in Twente de keuze uit meerdere fabrieken om hun kinderen heen te 

sturen en konden een fabriek met verplichte school (en minder loon voor het 

betreffende kind) vermijden. Ook verwachtte men niet dat in Leiden veel 

fabrikanten bereid zouden zijn af te spreken geen kinderen onder de twaalf jaar aan 

te nemen. Kinderen zouden in Leiden eenvoudig werk kunnen vinden bij “die 

industrieelen die er geen bezwaar in zagen om de kinderen in de leerjaren aan de 

school te onttrekken.”1404 

Het gebrek aan medewerking van de fabrikanten was des te 

teleurstellender, daar men in fabrieksarbeid de grootste belemmering van 

schoolbezoek zag. “Zoolang de fabrieksarbeid van kinderen niet afgeschaft of 

gewijzigd wordt, zullen de beste pogingen afstuiten op een onoverkomelijk 

bezwaar.”1405 Gesprekken met ouders die hun kinderen uit werken stuurden, 

bleken doorgaans vruchteloos, want “de ijzeren wet der noodzakelijkheid drijft 

hen.”1406 

De gegevens die de LVGS verzamelde, lieten zien dat arbeid inderdaad een 

belangrijke reden was waarom kinderen niet naar school gingen, al was het zeker 

niet de enige. De rondgang langs min- en onvermogende ouders leverde bovendien 

een indicatie op van de schooldeelname vanuit deze groep [zie tabel 8.4]. De 

uitkomsten voor 1870 en 1871 verschillen nogal, wat ongetwijfeld een gevolg was 

                                                             
1403 Te weten A.J. Corts en W.F. van Wijk Tz. 
1404 Verslag LVGS 1872, 6-10. 
1405 Verslag LVGS 1870, 2. 
1406 Ibidem. 

Schooldeelname en redenen van verzuim, 1870/1871 

 1870 1871 

Aantal kinderen on- en 

minvermogenden 6-12 jaar  

2788  2517  

Waarvan niet op school 519 18,6 % 391 15,5 % 

Redenen verzuim:     

Reeds werkzaam 167 32,2% 228 58,3 % 

Onmisbaar in huishouden 36 6,9 % 19 4,9%  

Armoede 34 6,6 % 6 1,5 % 

Bezwaren tegen vaccinatie 41 7,9 % 30 7,7 % 

Onverschilligheid ouders 19 3,7 % 22 5,6 % 

Ziekte 50 9,6 % 34 8,7 % 

Wachten op plaats op school 83 16,0 % 8 2,0 % 

Overig/onbekend 74 14,3 % 44 11,3 % 
Tabel 8.4: Schoolgang kinderen on- en minvermogenden en redenen van verzuim, 

1870/1871.  Bronnen: 1870: Verslag LVGS 1870, 7; 1871: LD, 26 januari 1871. 
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van de werkwijze waarbij vrijwilligers ouders opzochten en ondervroegen.1407 Op 

basis van deze gegevens kan gesteld worden dat 82 à 84,5 procent van de kinderen 

van on- en minvermogenden naar school ging. Werk was de belangrijkste 

afzonderlijke reden waarom kinderen niet naar school gingen, maar het verschil 

tussen 1870 (32,2%) en 1871 (58,3%) is wel erg groot, ook wanneer men de 83 

kinderen buiten de berekening laat, die in 1870 op een plaats op school wachtten. 

Ter oriëntatie: aan de vooravond van de invoering van het Kinderwetje trof men in 

Leidse fabrieken en werkplaatsen in totaal 212 kinderen jonger dan twaalf jaar aan, 

wat meer in overeenstemming is met het tweede getal.1408 De conclusie lijkt 

gerechtvaardigd dat veertig à vijftig procent van de kinderen uit deze 

sociaaleconomische groepen, die niet naar school gingen, verzuimden omdat ze 

werkten. Opvallend zijn daarnaast de betrekkelijk grote groep die de kinderen niet 

naar school stuurde vanwege de verplichte vaccinatie, de vrij geringe rol van 

onmisbaarheid in het huishouden (voor meisjes), maar vooral ook de geringe 

betekenis die aan pure onverschilligheid moest worden gehecht. Ook verreweg de 

meeste armere ouders vonden blijkbaar dat hun kinderen tot hun twaalfde naar 

school moesten. Wat de kinderen betreft die wachtten op een plaatsje op school: 

hierop ondernam de LVGS in 1870 direct actie, waardoor dit een jaar later 

nauwelijks meer voorkwam.1409 

In het algemeen constateerde de LVGS dat schoolverzuim in de vorm van 

onregelmatig schoolbezoek nauwelijks voorkwam.  Het probleem was dat de 

kinderen de school niet afmaakten, vooral omdat fabrikanten te jonge kinderen 

bleven aannemen.1410 Dat dit inderdaad tot op de vooravond van de invoering van 

het Kinderwetje gebeurde, komt ook naar voren in mededelingen van het hoofd 

van de christelijke school voor on- en minvermogenden. In de jaren 1872-1874 

hadden meer dan twintig kinderen onder de tien jaar, drie van negen en zelfs een 

van acht jaar zijn school verlaten om te gaan werken.1411 Deze voortdurende 

zuigende werking vanuit de nijverheid was voor de LVSG in 1874 een reden bij de 

Eerste Kamer aan te dringen op bekrachtiging van het Kinderwetje van Van 

Houten.1412 De nieuwe wet zou verbetering brengen, verwachtte men, en al in 1877 

zag men deze verwachting bewaarheid worden.1413 Men steunde dat jaar ook het 

voornemen deze wet verder aan te scherpen, met name waar het ging om 

“misbruik der vaderlijke macht.”1414 

                                                             
1407 De gegevens over 1870 zijn opgenomen in het Jaarverslag LVGS 1870. Deze waren reeds bekend in 
mei 1870, blijkens LYC 11 mei 1870, al weken deze enigszins af van de later gepubliceerde. De cijfers 
voor 1871 verschenen wel in januari 1871 in het LD, maar werden niet opgenomen in het jaarverslag, 
omdat men deze onvolledig achtte (Jaarverslag LVGS 1871, 5). Juist vanwege de grote afwijking bij de 
aangegeven redenen voor schoolverzuim, zijn deze cijfers hier wel opgenomen. 
1408 Te meer daar daarnaast ongetwijfeld nog in huisarbeid (beperkt) en de huiselijke diensten nog jonge 
kinderen werkten. 
1409 Verslag LVGS 1870, 8. 
1410 Zie ook Verslag LVGS 1873, 7. 
1411 Christelijke Werkzaamheid t.b.v. Fabriekskinderen te Leiden, Verslag 1871-1875, 23-24. 
1412 Verslag LVGS 1874, 8-9. 
1413 Resp. Verslag LVGS 1876, 1, en 1877,4. 
1414 Verslag LVGS 1877, 5. 
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Na de volledige invoering van het Kinderwetje nam de aandacht van de 

LVGS voor schoolverzuim door kinderen onder de twaalf jaar snel af. De indruk 

wordt gewekt dat het nauwelijks nog voorkwam. Tussen 1875 en 1880 was 

inderdaad sprake van een aanzienlijke stijging van het schoolbezoek van zes- tot 

twaalfjarigen. De onderwijsdeelname lag in 1880 voor alle kinderen in deze 

leeftijdsgroep op ongeveer 97 procent, wat betekent dat dit ook voor kinderen van 

onvermogenden zeker boven de 90 procent gelegen moet hebben.1415  

De nadruk van de activiteiten van de LVGS kwam steeds meer te liggen op 

het voorzien in herhalingsonderwijs – in 1875 werd een eigen herhalingsschool 

opgericht – en het bevorderen van beroepsgericht vervolgonderwijs via MSG en de 

in 1883 opgerichte Practische Ambachtsschool. Men betaalde voor de armste 

kinderen het schoolgeld. Stuk voor stuk waren dit overigens onderwijsvormen 

waarvoor men ten minste de lagere school moest afmaken. En, constateerde men 

wel, dat was en bleef een probleem. 

Ten slotte hier een opmerking over een onderwerp waaraan de LVGS 

geen aandacht besteedde: het verschil in schoolgang tussen jongens en meisjes. Dat 

verschil was vóór 1860 aanzienlijk. Vanaf 1862 gingen er echter ongeveer evenveel 

meisjes als jongens naar de lagere school in Leiden, tussen 1867 en 1880 zelfs 

meestal iets meer [Zie ook grafiek 8.1]. Opvallend daarbij is het verschil tussen het 

openbaar en het bijzonder onderwijs. Vanaf 1865 waren meisjes in de meerderheid 

op de bijzondere scholen, terwijl in het openbaar onderwijs jongens in de 

meerderheid bleven. Dat verschil zou de rest van de negentiende eeuw alleen maar 

groter worden. Het was geen gering verschil: in 1880 ging het bijvoorbeeld om plus 

of min tweehonderd kinderen, ofwel zeven procent van de schoolpopulatie. 

Blijkbaar was het bijzonder onderwijs veel beter dan het openbaar onderwijs in 

staat de betreffende ouders ervan te overtuigen ook meisjes naar school te sturen, 

of te voorkomen dat zij deze te vroeg verlieten.1416 

8.2.3 SCHOOLBEZOEK VANAF 1880 

 

Vanaf de jaren tachtig is de deelname aan lager onderwijs beter te volgen, omdat de 

gemeente het schoolverzuim steeds beter registreerde. Het ging daarbij om 

kinderen van zes tot twaalf jaar: hoeveel kinderen de school daadwerkelijk 

afmaakten, blijkt daar niet uit. Schoolhoofd Van der Heijde hield dat eind jaren 

tachtig wel bij voor de scholen van de derde en vierde klasse in het openbaar 

onderwijs. Na de invoering van de Leerplichtwet ontstond meer inzicht. 

Ondertussen liep de hoge schooldeelname in Leiden enigszins terug, vooral onder 

meisjes. 

                                                             
1415 Gemeenteverslag 1881, 155, leidt tot een deelname van 96,99 procent, Gemeenteverslag 1890 
(bijlage XXIV, 13) meldt een verzuim in 1880 van 2,993 procent. Wanneer de hogere welstandsklassen 
100 procent van hun kinderen naar school stuurden, en het aantal van schoolgeld vrijgestelde kinderen 
geschat wordt op ongeveer een derde van het totaal, valt de onderwijsdeelname van de laatste groep te 
becijferen op ca. 91 procent. 
1416 Vergelijk Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs, 223, die vooral wijst op de rol van de 
katholieke instellingen. 
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Tot aan de Leerplichtwet 

Bezochten in 1880 al bijzonder veel zes- tot twaalfjarigen de school, dat werd tot 

het begin van de jaren negentig alleen maar meer [zie tabel 8.2]. De top lag in 1896, 

toen bijna 99 procent (!) van de in Leiden wonende kinderen in deze leeftijdsgroep 

naar school ging [zie ook grafiek 8.2]. De berichten over het schoolverzuim waren 

dan ook onveranderlijk positief. Tegelijkertijd bleef het vroegtijdig verlaten van de 

Schoolverlaters (openbaar onderwijs), 1886-1890 

  Derde klasse Vierde klasse 

  jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 

Aantal 233 216 449 237 228 465 

Percentage van alle 

schoolverlaters 

46,7% 51,7% 49,0% 73,1% 78,1% 75,5% 

Tabel 8.5: Schoolverlaters lager onderwijs zonder getuigschrift, openbare scholen der derde en 
vierde klasse. Bron: Enquête 1890, 8-9.  

 

 
Grafiek 8.2: Schooldeelname Leidse kinderen 6 tot 12 jaar, 1888-1914. Bron: Gemeenteverslagen 

(met dank aan F. Jacobs en P. Vries voor het telwerk). Bij het berekenen van de percentages zijn de 

‘buitenleerlingen’ in de leeftijd van 6 tot 12 jaar afgetrokken van het totaal aantal leerlingen in deze 
leeftijdsgroep. 
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school een voortdurend probleem, zowel wat betreft de scholen der derde klasse 

(voor minvermogenden) als, en nog sterker, die der vierde klasse. Het 

Gemeenteverslag over 1880 constateerde dat veel ouders hun kinderen van school 

haalden “denzelfde dag waarop deze 12 jaar zijn geworden.”1417 

Bij de enquête van 1890 presenteerde schoolhoofd H.C. van der Heijde 

daarover cijfers [zie tabel 8.5]. Van de leerlingen op de openbare scholen der derde 

klasse bleek bijna de helft, van die der vierde klasse zelfs meer dan driekwart de 

school te verlaten zonder getuigschrift, oftewel zonder dat zij de school hadden 

afgerond. Bij meisjes was dat sterker het geval dan bij jongens, waarbij opvalt dat zij 

bovendien veel vaker dan jongens al vóór hun twaalfde verjaardag van school 

gingen. Op de scholen der vierde klasse ging het zelfs om ongeveer de helft van de 

vertrokken meisjes.1418 Deze cijfers hebben alleen betrekking op het openbaar 

onderwijs, maar in het bijzonder onderwijs was het niet beter. Het hoofd van een 

katholieke school verklaarde dat tachtig procent van de jongens van zijn school 

voor min- en onvermogenden precies op hun twaalfde verjaardag vertrok. Een 

hoofd van een christelijke school beaamde dit.1419 De overgrote meerderheid van 

de arbeiderskinderen ging kortom wel naar school, maar maakte deze niet af. Dat 

gold niet alleen de armste groep Leidenaars, maar, zij het in mindere mate, ook 

voor de kinderen van de beter betaalde arbeiders. 

                                                             
1417 Gemeenteverslag 1880, 28. 
1418 Enquête 1890, 8-9. Veelal ging het om elfjarigen. Niet onwaarschijnlijk is dat dit gebeurde aan het 
begon van het schooljaar of half jaar (elk half jaar was een min of meer afgeronde cursusperiode) waarin 
men twaalf werd. 
1419 Enquête 1890, 12-13. Onderwijs voor jongens en meisjes was in het katholiek onderwijs ook voor on- 
en minvermogenden gescheiden, in tegenstelling tot het christelijk en openbaar onderwijs. 

Model-getuigschrift voor het Leidse lageronderwijs (ELO) 
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In 1890 maakten de onderwijskrachten en andere vooraanstaande leden 

van de Leidse samenleving zich hier ongerust over, maar de meeste ondervraagde 

fabrikanten eigenlijk niet. In Hoofdstuk 6 is al naar voren gebracht dat diverse 

fabrikanten weliswaar zeiden dat zij om een getuigschrift van de lagere school 

vroegen, maar dat dit in de praktijk wel tegenviel. Uitlatingen over de wenselijkheid 

van voltooid lager onderwijs, vielen uit de mond van fabrikanten niet op te tekenen. 

Integendeel, diverse ondernemers benadrukten dat de arbeidskrachten vooral 

handig moesten zijn en dat zij dat niet op school leerden. Een van hen, C.H. Krantz, 

vond het zelfs beter wanneer het gewone werkvolk niet meer leerde: “Ik ben bang, 

dat die soort van menschen, als zij te veel leeren, hun gedachte niet zoo op hun 

werk kunnen concentreren, en dat toch is hun belang.”1420 Daarbij moet men 

bedenken dat Krantz, een vooraanstaand figuur in de Leidse ondernemerswereld, 

bekend stond als weliswaar autoritair, maar wel een humaan werkgever. “Rien par 

le peuple, beaucoup pour le peuple,” schreef zijn biograaf.1421 Dat hij wel zeker 

betrokkenheid voelde bij (volks)ontwikkeling en onderwijs, blijkt uit de cursussen 

die Krantz korte tijd later in zijn fabriek voor zijn personeel liet geven, terwijl hij 

tegelijkertijd onderdak bood aan de Fabrieksschool van Mary Sparnaaij. In 1906 

stelde hij in zijn fabriek lokalen beschikbaar aan de naburige openbare school der 

derde klasse, die met ruimtegebrek kampte.1422  

Het schoolbezoek tot twaalf jaar bereikte in 1896 weliswaar een top, 

eigenlijk was er vanaf 1891 sprake van een kleine en langzame daling, met 1896 en 

1897 als positieve uitschieters, maar versterkt doorgezet in de twee jaar daarna 

[zie grafiek 8.2]. Deze ontwikkeling werd afgesloten met een dieptepunt in 1900. 

Dit sieptepunt was echter een eenmalig verschijnsel, uitzonderlijk en 

onverklaarbaar, reden waarom deze verder buiten beschouwing gelaten zal 

worden. De trend in de jaren negentig was in ieder geval negatief, al ging het per 

saldo slechts om een daling van iets minder dan twee procentpunten tussen 1890 

en 1899 [zie tabel 8.2]. Deze terugval in onderwijsdeelname was ongelijk verdeeld 

over de geslachten. De teruggang onder meisjes was een stuk groter en zette ook 

eerder in. Vanaf 1893 was het schoolbezoek onder jongens weer omvangrijker dan 

onder meisjes en dat zou tot de Eerste Wereldoorlog ook niet meer 

veranderen.1423 

Vanwege het trendmatige karakter van deze ontwikkeling en de positieve 

uitzondering juist in 1896 en 1897, is het onwaarschijnlijk dat de annexatie van 

1896 – waarbij ook de nodige agrarische gebieden bij Leiden kwamen – een 

verklaring biedt. Hiervoor is al vastgesteld dat in deze periode het aantal kinderen 

in de nijverheid toenam en dat vooral het aantal jonge meisjes in de textielindustrie 

steeg. Het ligt voor de hand dat de negatieve ontwikkeling van het schoolbezoek 

een neveneffect was van de toenemende vraag naar ongeschoolde, goedkope arbeid 

in de industrie. Indien deze kinderen inderdaad gingen werken – en er is geen 

reden om aan te nemen dat de meeste dat niet deden – dan ging het wel om een 

                                                             
1420 Enquête 1890, 163. 
1421 W. van der Vlugt, ‘C.H. Krantz’, Leidsch Jaarboekje 1924, LXVI-LXXXVII, LXX. 
1422 LD, 30 augustus 1906. In de lokalen van de Fabrieksschool, die hij kort tevoren de wacht had 
aangezegd, omdat hij Mary Sparnaaij net iets te kritisch vond. 
1423 Met uitzondering van 1912. 
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toename van het aantal overtredingen van de Arbeidswet. Vanuit andere bronnen is 

hierover niets bekend, maar het is zeker niet onmogelijk. Een andere verklaring is 

er eigenlijk niet. 

 

Het beperkte effect van de Leerplichtwet 

In 1901 werd de Leerplichtwet ingevoerd, waarin het afronden van de lager school 

verplicht werd gesteld, dan wel dat men in ieder geval tot het dertiende jaar 

onderwijs moest volgen. Grafiek 8.2 laat zien dat het schoolverzuim na de invoering 

van de leerplicht groter was dan daarvoor en zelfs steeg tot bijna zeven procent in 

de jaren 1906-1911 [zie ook tabel 8.6]. Natuurlijk zit hierin een vertekening omdat 

verzuim nu werd geteld tot de leeftijd van dertien jaar in plaats van tot twaalf. Dat 

neemt niet weg dat het verzuim in de laatste vijf jaar van het eerste decennium van 

de twintigste eeuw duidelijk hoger was dan in de eerste vijf jaar. Net als in de in de 

jaren negentig gold deze afgenomen schoolgang sterker voor meisjes dan voor 

jongens. Dat veranderde weer vanaf 1912, met vooral een daling van het verzuim 

door meisjes. Dat was een gevolg van de aanpassing van de Arbeidswet in 1911. 

Daarbij werd de minimumleeftijd om te mogen werken op dertien jaar gezet, 

waarmee deze grens gelijk kwam te liggen met de leeftijdsnorm in de 

Leerplichtwet. Het is een duidelijke illustratie van de eerdere conclusie dat het 

verzuim gerelateerd was aan kinderarbeid, en dan vooral fabrieksarbeid door 

meisjes. 

Op de keper beschouwd veranderde er eigenlijk heel weinig met de 

invoering van de Leerplicht in Leiden. Dat betekende dat nog steeds veel ouders 

hun kinderen direct met hun twaalfde jaar van school haalden, ondanks de 

leerplicht. Dat blijkt ook uit de verzuimcijfers voor de oudste groep leerplichtigen, 

die vanaf 1906 te berekenen zijn.1424 Onder deze groep lag het verzuim in de 

periode 1906-1911 ruim boven de dertig procent, met een duidelijke 

oververtegenwoordiging onder de meisjes. Anders gezegd: drie van de tien Leidse 

kinderen maakten indertijd de lagere school niet af. 

Gezien de enorme ondervertegenwoordiging van kinderen ouder dan 

twaalf op de scholen der derde en vierde klasse, vond dit verzuim vrijwel 

uitsluitend daar plaats. Dit betekent dat het verlaten van de school direct op het 

                                                             
1424 Met uitzondering van 1911 en 1912. 

Schoolverzuim 1900-1914 

 Alle leerplichtigen Oudste leerplichtigen 

 jongens meisjes totaal jongens meisjes Totaal 

Gemiddeld 

1901-1905 

5,0 % 6,6 % 5,8 %    

Gemiddeld 

1906-1911 

5,5 % 8,0 % 6,7 % 23,7 % 38,6 % 30,8 % 

1912 5,7 % 5,5 % 5,6 %    

1913 4,3 % 5,0 % 4,6 % 16,1 % 22,2 % 19,0 % 

1914 3,3 % 4,6 % 3,9 % 11,6 % 24,2 % 17,6 % 
Tabel 8.6: Schoolverzuim 1906-1914. Bron: Gemeenteverslagen. 
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twaalfde jaar door kinderen van min- en onvermogende ouders nauwelijks 

veranderd moet zijn ten opzichte van het eind van de jaren tachtig. Na de 

aanpassing van de Arbeidswet veranderde dit ingrijpend, alleen maakten nog steeds 

jongens vaker de lagere school af dan meisjes. In 1914 voltooiden ruim een op de 

tien de jongens en bijna een op de vier meisjes het lagere onderwijs niet. 

Controle op schoolbezoek en verzuim, en daarmee de handhaving van de 

Leerplicht, was in handen van een wettelijk verplichte Commissie tot wering van 

Schoolverzuim. De LVGS bemoeide er zich helemaal niet meer mee.1425 In de 

nieuwe commissie werden wel drie bestuursleden van de Vereeniging opgenomen. 

De verslagen van deze Commissie werpen een helder licht op de 

handhavingspraktijk, de problemen waarvoor men zich gesteld zag en de keuzen die 

men daarbij maakte. 

De nieuwe Commissie ging redelijk optimistisch aan het werk. Opvallend 

echter is het begrip waarmee men het schoolverzuim tegemoet trad, zeker in het 

begin. Men vond het “pijnlijk” aan te dringen op schoolgang, wanneer de gezinnen 

de inkomsten van het kind nodig hadden. Zo constateerde men in 1903 bij 32 

ouders dat deze het “zeer treurig [vonden], dat zij hun kinderen van de school 

moesten nemen. Zij hadden hen liever nog wat laten leeren, doch… het groote 

gezin en de weinige inkomsten van den vader waren oorzaak, dat zij zich gedrongen 

gevoelden, hun kinderen aan het werk te zetten.” Men liet deze ouders gaan met 

de raad er nog eens goed over na te denken. Daarnaast waren er twintig gezinnen 

van zeer arme mensen, die “niet bij machte” waren hun kinderen naar school te 

laten gaan. “De Commissie begreep dit en kon niet van zich verkrijgen, op 

schoolbezoek aan te dringen. Ach, naast het verstand spreekt toch ook het 

hart.”1426  

Pas in 1905 was er voor het eerst sprake van een boete, die “hoogst 

waarschijnlijk” gegeven zou worden. Het ging hier om een extreem geval.1427 In de 

loop der tijd verschenen in de verslagen vaker klachten over onwillige ouders of 

vaders die het gezin in armoede stortten door te veel te drinken of in het gevang te 

belanden. In 1908 stelde men zelfs dat de meeste ouders die op het matje geroepen 

werden “niet doordrongen zijn van de hooge waarde van goed onderwijs en 

minachting toonen voor de Leerplichtwet.”1428 Boetes hielpen niet: “Die weten zoo 

goed, wat er overblijft, als de opgelegde boete afgetrokken wordt van het 

verdiende loon.”1429 Maar over het algemeen verklaarde men het verzuim uit 

werkloosheid en armoede en toonde men begrip voor welwillende ouders die hun 

kinderen toch niet naar school stuurden. Immers, de ouders van de grote gezinnen 

“snakken naar het ogenblik, waarop hun kinderen eenig geld zullen thuis 

brengen.”1430 

Het werk bleek frustrerend, zeker toen het verzuim weer steeg. Volgens 

de Commissie kwam dat door de in deze jaren stijgende werkloosheid onder de 

                                                             
1425 Verslag LVGS 1900 in Gemeenteverslag 1900, 172. 
1426 Gemeenteverslag 1903, bijlage XXVII. 
1427 Gemeenteverslag 1905, bijlage XXVII. Zie 7.1.2. 
1428 Gemeenteverslag 1908, bijlage XXVII 
1429 Gemeenteverslag 1907, bijlage XXVII 
1430 Gemeenteverslag 1902, bijlage XXVII 
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volwassenen. Ook het verzuim door besmettelijke ziekten, met name hoofdzeer, 

nam toe. De kinderen weer naar school krijgen, wanneer zij eenmaal aan het werk 

waren gegaan lukte “zelden of nooit.”1431 In 1907 keerde een jongen terug in de 

schoolbanken, een gebeurtenis “zóó zeldzaam, dat het schoolhoofd dit schriftelijk 

rapporteerde.”1432 

Het grote knelpunt was volgens de Commissie dat de leeftijdsgrens van de 

Arbeidswet niet correspondeerde met die van de Leerplichtwet. Al in 1902 pleitte 

men ervoor dat de Arbeidswet zou worden aangepast, zodat men geen 

arbeidskaart kon krijgen zolang men leerplichtig was. De opmerking dat de 

Arbeidswet aangepast moest worden, werd een jaarlijks terugkerend refrein in de 

verslagen van de Commissie. Groot was de vreugde dan ook toen in 1911 de 

Arbeidswet inderdaad in deze zin werd aangepast. Het effect viel echter tegen. 

Hoewel dat niet in de cijfers terug te zien is, was er volgens de Commissie zelfs 

sprake van een toename van het schoolverzuim in 1913. “Nu fabriek en werkplaats 

voor het kind gesloten zijn, moest het getal opgeroepenen steeds dalen. Het 

omgekeerde is geschied. Zouden veel ouders leeren, hoe men een wet kan 

overtreden?”1433 Sneller berechten en straffen moest in hun ogen echter toch 

beperkt blijven tot recidivisten. De meerderheid van de goedwillende ouders wilde 

men vooral overtuigen. Het jaar daarop was men positiever: er was sprake van een 

evidente daling van het verzuim [zie tabel 8.6]. Volgens de Commissie had dat 

echter een bijzondere reden: in verband met de mobilisatie waren de scholen 

langer dicht gebleven.1434 

Hoe dan ook, duidelijk is dat ook na de Leerplichtwet een grote spanning 

bleef bestaan tussen school en fabriek. De voortdurende vraag naar goedkope 

arbeidskrachten vanuit de moderne industrie bleef trekken aan de kinderen – en 

dan vooral de meisjes – uit de armere gezinnen in de stad. Naar aanleiding van een 

rapport van de Kinderbescherming concludeerde het Leidsch Dagblad begin 1914 

dat er een belangentegenstelling bestond tussen industrie en onderwijs: “De zeer 

uiteenlopende belangen der maatschappij, botsen aan het einde van den tijd, die aan 

de school is toegewezen, op elkaar. Het belang van een welopgevoed geslacht komt 

daar in conflict met de eisen der productie. Zoo trekt de school het kind naar zich 

toe en de arbeid rukt het van haar af.”1435 Wanneer conjuncturele werkloosheid de 

verdiensten van de ouders negatieve beïnvloedde, werd dat direct gevoeld op de 

scholen. Omdat de handhavers van de Leerplicht begrip hadden voor de noden in 

de armste huishoudens, werd daar nauwelijks tegen opgetreden. Aanpassing van de 

Arbeidswetgeving had meer effect dan de invoering van de Leerplichtwet, al zullen 

herstel van de werkgelegenheid en bijzondere omstandigheden (mobilisatie) daar 

ook aan bijgedragen hebben. 

Daarnaast is het belangrijk zich te realiseren dat veel arbeiderskinderen 

naast hun schoolgang ook werkten of op andere manier aan het gezinsinkomen 

bijdroegen, zoals in het vorige hoofdstuk al naar voren kwam. Kinderen hadden 

                                                             
1431 Gemeenteverslag 1905, bijlage XXVII 
1432 Gemeenteverslag 1907, bijlage XXVII 
1433 Gemeenteverslag 1913, bijlage XXVII 
1434 Gemeenteverslag 1914, bijlage XXVII 
1435 LD, 10 januari 1914. 
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bijbaantjes vóór schooltijd, werden aan het werk gezet bij het schoonmaken van 

groenten, hielpen in het huishouden, enzovoort. Kinderen van ouders uit de kleine 

middenstand hielpen voor en na schooltijd in de winkel. Als reden voor 

schoolverzuim komt dit niet of nauwelijks naar voren in de verslagen van de 

Commissie tot wering van Schoolverzuim. Dat dit ten koste van de gezondheid en 

fitheid van de kinderen ging, en dus een effect had op schoolbezoek en prestaties, 

bleek wel bij het eerder genoemde medische onderzoek uit 1906. 

 

8.3 DE ZORG OM GESCHOOLD PERSONEEL 

 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk gemaakt dat de voortschrijdende 

mechanisatie en verdere modernisering in de bedrijven vooral leidde tot lagere 

scholingseisen voor een groot deel van het personeel. Bij de enquête van 1890 

bleek dat de voornaamste vereiste die voor het gewone fabriekswerk nodig was, in 

de ogen van fabrikanten en werkbazen “handigheid” was. Toch is het onmiskenbaar 

zo, dat de veranderingen in de nijverheid vroegen om nieuwe kennis en 

vaardigheden, zowel ten aanzien van de bedrijfsvoering in economische en 

administratieve zin, als wat de techniek betreft. Bovendien schreed die kennis 

gestaag voort, met consequenties voor de industrie. De vraag is dan of en hoe de 

Leidse fabrikanten daarin voorzagen.  

In de eerste plaats betreft dat hun eigen kennis en vaardigheden en de 

eventuele inzet van professioneel geschoold hoger kader, waarmee ook iets gezegd 

kan worden over de mate waarin de fabrikanten zich bewust waren van de 

noodzaak van nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten, van modernisering en 

professionalisering. Daar wordt kort stil bij gestaan. In het kader van dit onderzoek 

is echter de ontwikkeling van geschoold personeel van groter belang. Onderschatte 

men niet de noodzaak daarvan? In ieder geval zorgden zij daar indertijd niet voor 

via eigen bedrijfsscholen. Leiden telde echter een aantal verenigingen en opleidingen 

die daarin wel voorzagen. Ondernemers waren daar wel degelijk bij betrokken. 

8.3.1 DE VORMING VAN DE BEDRIJFSLEIDING 

 

De fabrikanten  

Oorspronkelijk besloot en regelde de eigenaar-directeur in beginsel alles in het 

bedrijf zelf, meest in overleg met de familie, en bijgestaan door een klerk en een 

meesterknecht. Onderwijs volgde hij op een particuliere school, soms een 

kostschool als Noorthey, zelden op de Latijnse School (vanaf 1828 Gymnasium), 

omdat hij in ieder geval ook moderne talen moest leren. Een enkeling volgde een 

universitaire opleiding, al werd deze niet altijd afgerond, zoals in het geval van Jan 

van Heukelom (5). Wat er bij het leiden van een bedrijf hoorde, leerde men vooral 

in de praktijk, in het eigen bedrijf of dat van een bevriend of verwant ondernemer.  

Zeker voor het begin van de negentiende eeuw geldt dat de meeste 

informatie, die ondernemers konden gebruiken voor de modernisering van hun 

bedrijven, afkomstig was van persoonlijke contacten en ervaringen – zoals de reis 

van Jan van Heukelom (4) naar Engeland – en van incidentele publicaties. Wel 
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bracht sedert 1778 de Oeconomische Tak (later NMN) veel nieuwe, concrete 

uitvindingen en producten onder de aandacht van fabrikanten, handelaren, 

landbouwers en anderen. Stimulering van de toepassing van wetenschappelijke 

kennis was de belangrijkste doelstelling van de NMN. Daar bedoelde men lange tijd 

praktische, natuurwetenschappelijke kennis mee.1436 Van groot belang in dat opzicht 

was de vestiging van een Industrie-College in 1826 op initiatief van koning Willem I. 

Dit College richtte zich op (de kinderen van) fabrikanten en andere welgestelde 

burgers.1437 De colleges werden verzorgd door professor A.H. van der Boon 

Mesch, die deze tot zijn emeritaat in 1873 voort zou zetten. Zijn colleges werden 

rond 1870 nog steeds door tussen de 200 en 360 toehoorders bezocht; soms 

waren er zelfs extra stoelen in de zaal nodig. Het tekent de voortdurende en grote 

belangstelling onder fabrikanten (en anderen uit de hogere burgerij) voor moderne 

wetenschappelijke ontwikkelingen die toepasbaar zouden kunnen zijn voor de eigen 

bedrijven. Na het vertrek van Van der Boon Mesch stopten deze colleges. Van der 

Boon Mesch was de spil van de Leidse (en landelijke) NMN en verzorgde naast de 

colleges ook lezingen over wetenschap en nijverheid voor het plaatselijk 

Departement. Ook deze werden goed bezocht, zelfs door ondernemers die 

politiek recht tegenover de voorman van de Leidse conservatieven stonden, zoals 

Jan van Heukelom (5). 

Ondertussen had zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. In de 

eerste plaats werd het in de tweede helft van de negentiende eeuw steeds 

gebruikelijker dat fabrikantenzonen een uitgebreide stage volgden bij andere 

bedrijven, vaak in het buitenland. Dat kwam al naar voren bij Samuel en Louis Le 

Poole, die naar Engeland gingen. Later werden stages bij fabrieken in Duitsland en 

Frankrijk eveneens populair. Er werden soms ook bijzondere vakopleidingen in het 

buitenland gevolgd.1438 Men bereidde zich kortom degelijker voor op het leiden van 

het bedrijf, waarbij men probeerde te profiteren van ervaringen in moderne 

bedrijven en van moderne opleidingen in het buitenland. 

De basisvorming van de fabrikanten kreeg in het begin van de jaren zestig 

bovendien een enorme impuls door een nieuwe vorm van voortgezet onderwijs: de 

Hoogere Burger School, ofwel HBS. 1439 Deze onderwijsvorm, in het leven 

geroepen door de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863, is te zien als een 

antwoord op de veranderingen in de samenleving. De HBS moest voorzien in de 

brede algemene ontwikkeling die nodig was voor het vervullen van belangrijke 

functies in handel en industrie. Hier was aandacht voor exacte wetenschappen als 

wis-, natuur- en scheikunde, voor moderne talen, en evenzeer voor handel(srecht) 

                                                             
1436 Via een in 1833 opgericht (landelijk) tijdschrift – opgezet door Leidse academici als Van der Boon 
Mesch – werd deze kennis door de NMN op een meer systematische wijze in den lande verspreid. 
1437 Voor het Industrie-College: S.C.J.B. Losschacoff-de Kanter, ‘Het Industrie College te Leiden’, Leids 
Jaarboekje 1970, 125 – 146. 
1438 Felix Driessen werkte na de HBS eerst in de eigen fabriek, bezocht vervolgens de Chemie-Schüle in 
Mullhausen (Mullhouse) en werkte daarna bij enige Engelse katoendrukkerijen, Driessen, ‘I.M. F.H.A. 
Driessen’, LXXXII-LXXXIII. 
1439 Voor de geschiedenis van de Leidse HBS: A. van Steen, Van Leidsche HBS tot Rembrandt 
Scholengemeenschap, 1864-1999 (Leiderdorp 2001) en A. van Steen, ‘Openbare hogere burgerscholen 
in Leiden: jongens en meisjes beginnen gescheiden’, in: Leids Jaarboekje 2002, 83 – 118. Voor De Loos: 
Smit, Ondernemers en geleerden, 128-147. 
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en warenkennis.1440 In 1864 opende de Leidse HBS de deuren, met D. de Loos als 

directeur. 1441 Het werd de gebruikelijke middelbare schoolopleiding voor de Leidse 

fabrikantenzonen. Onder de eerste leerlingen vinden we dan ook namen als Sijthoff, 

Driessen en Zaalberg.1442 

 

Professionele bedrijfsleiding 

Waren veel leerlingen van de HBS kinderen van professoren en fabrikanten, ze 

kwamen ook uit de middenstand, iets wat De Loos krachtig steunde. Daarmee 

speelde de HBS niet alleen een rol bij de vorming van de fabrikanten zelf, maar 

evenzeer van het hogere technische en administratieve kader in de bedrijven. 

Ongetwijfeld gaf dit een stimulans aan het verschijnsel van de professionele 

bedrijfsleider of directeur in het Leidse bedrijfsleven. Daarmee diende zich 

tegelijkertijd een middel voor opwaartse sociale mobiliteit aan voor kinderen uit de 

kleine middenklasse – niet voor de arbeidersjeugd, want voor hen was de HBS iets 

onbereikbaars. 

De opkomst van dergelijke professionals is de derde ontwikkeling die zich 

in de loop van de negentiende eeuw steeds meer liet gelden. Dat fabriekseigenaren 

zich door professionals bij lieten staan, of zelfs de gehele bedrijfsleiding aan hen 

overlieten, was niet helemaal nieuw. Vanaf de jaren veertig van de negentiende 

eeuw boden zich uit de kring van boekhouders mensen aan als bewindvoerder. 1443 

Voorbeelden daarvan zijn mensen als Jan Montagne – de broer van Abraham, 

directeur van een brouwerij1444 – en Jan van Toorn, die in 1849 door Jan van 

Heukelom in de arm werd genomen om zijn nieuwe loonspinnerij te leiden.1445 

Naast lieden met een boekhoudkundige achtergrond traden er vanaf het midden 

van de negentiende eeuw mensen met praktijkervaring of een meer technische 

achtergrond naar voren als fabrieksdirecteur, bedrijfsleider of bewindvoerder van 

verschillende (familie)ondernemingen. De Leembruggens benoemden in 1862 

bijvoorbeeld de Engelsman Wood  tot directeur van de spinnerij en in 1888 werd 

J.C.A. Binnendijk directeur van het bedrijf.1446 Bij de enquête van 1890 traden 

verschillende personen op, die binnen een textielbedrijf een dergelijke positie 

innamen.1447 Sommige van dergelijke directeuren werden zelfs firmant, of namen het 

                                                             
1440 Economie werd pas in 1924 toegevoegd aan het curriculum. 
1441 Voor De Loos, die onder meer ook actief was in de NMN – hij was de opvolger van Van der Boon 
Mesch als voorzitter – en als zelfstandig ondernemer: Smit, Ondernemers en geleerden, 128-147. 
1442 In 1881 volgde een HBS voor meisjes, met een aangepast lesprogramma, meer gericht op de 
toekomst van de meisjes uit de hogere en middenklassen als een beschaafde en ontwikkelde 
echtgenotes en moeders. Vanaf 1889 volgden ook meisjes de ‘jongens’-HBS, maar veel werden dat er 
voor 1906 nooit. Dat jaar verviel de verplichting dat meisjes daarvoor een speciale vergunning nodig 
hadden. Zie Van Steen, ‘Jongens en meisjes gescheiden’. 
1443 Zie ELO, Heerenboekjes. 
1444 Cornelis Leembruggen was de eigenaar. 
1445 Van Toorn is een zeldzaam voorbeeld van mobiliteit uit de volksklasse: zijn vader was 
schippersknecht. Zelf was hij eerst winkel- en daarna ‘fabrieksbediende’. 
1446 Van Beijnen, Smit, ‘P. Clos & Leembruggen’, 91. 
1447 Zoals Fontanier (Van Wijk), Heykoop (ook al Clos & Leembruggen) en Molleux (voorheen LKM). 
Frentzen van Sijthoff hoort niet bij het rijtje: deze was in de familie getrouwd. 
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bedrijf of een deel daarvan over.1448 Directeuren in loondienst trof men natuurlijk 

ook bij de verschillende NV-s, die in aantal fiks toenamen aan het eind van de 

negentiende eeuw. De familieonderneming was dan wel nog steeds dominant, velen 

lieten zich bij de bedrijfsvoering op z’n minst bijstaan door professionals. En anders 

hadden ze doorgaans zelf wel een gedegen technische en/of zakelijke opleiding 

genoten. 

Overigens: de HBS stond natuurlijk niet alleen ten dienste van de industrie. 

Uit de latere werkkring van de leerlingen – bijgehouden door De Loos en zijn 

opvolgers – is te zien dat deze behalve in de nijverheid in uiteenlopende technische, 

ambtelijk-bestuurlijke en zelfs wetenschappelijke functies terecht kwamen.1449 De 

behoefte aan een en bredere en meer moderne opleiding strekte zich verder uit, 

mede door de ontwikkeling van de dienstverlening (w.o. het bankwezen), de 

overheid, wetenschap en techniek. Voor de Leidse behoefte was het nieuwe 

aanbod in ieder geval ruim voldoende: veel leerlingen kwamen (soms ver) buiten 

Leiden terecht. 

Deze ontwikkelingen laten in ieder geval zien dat men zich in de Leidse 

fabrikantenwereld terdege bewust was van de noodzaak op de hoogte te blijven 

van moderne ontwikkelingen en dat men besefte dat voor de leiding van het bedrijf 

meer kennis en ervaring, meer opleiding nodig was dan korte tijd meelopen in de 

zaak van vader en de steun van een klerk en een meesterknecht. Men profiteerde 

volop van de ontwikkelingen die zich voordeden (Industrie-College, HBS) maar gaf 

daar ook zelf gestalte aan (NMN, buitenlandse stages en opleidingen, professioneel 

hoger kader). 

8.3.2 VAKOPLEIDINGEN 

 

Zorgden de Leidse ondernemers wel degelijk voor hun eigen scholing en betrokken 

zij geschoolde professionals bij de bedrijfsvoering, de vraag is in hoeverre zij 

investeerden in geschoold personeel op de werkvloer. De opmerkingen over het 

gewone fabriekspersoneel en het (lager) onderwijs suggereren dat zij daarin niet of 

nauwelijks geïnteresseerd waren. Dat blijkt echter niet het geval. 

 

MSG en de moderne industrie 

Zorg over voldoende geschoold personeel hield de Leidse fabrikanten al rond 1780 

bezig. Daarom organiseerde de Oeconomische Tak wedstrijden in het spinnen, 

dubbelen, twijnen en zo voor kinderen en steunde het de oprichting van 

spinscholen. Ook ’t Nut dacht over industriescholen, maar dat leidde niet tot 

concrete initiatieven. Vaklieden waren gewenst en het was zaak ze vast te houden. 

Regelmatig klaagde men erover dat fabrikanten goede vaklieden van elkaar af 

probeerden te troggelen.1450 Soms moesten vaklieden uit het buitenland komen, 

                                                             
1448 Fabrieksdirecteur E. Vogelsang was van 1877 tot 1883 firmant bij Krantz, “boekhouder” Wassenaar 
nam de dekenfabriek Scheltema over, Aalders verwierf alle aandelen van breifabriek Van Poot 
(voorheen Clos & Leembruggen). 
1449 Zie Van Steen, ‘Leidsche HBS tot Rembrandt scholengemeenschap’, 64.. 
1450 Bijvoorbeeld ELO, Hallen, inv.nr.4; ELO, NMN, 47, Notulen 1841, bijlage 40. Ook in de twintigste 
eeuw werd hier nog over geklaagd. 
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zoals de Belgische katoenwerkers, die in 1835 met De Heyder naar Leiden 

kwamen, maar Leiden had voordien ook geen vergelijkbare industrie. Waarschijnlijk 

gold eveneens voor de eerste technici bij de stoommachines dat zij van buiten 

kwamen, maar daarover is weinig bekend. 

De voornaamste vakopleiding in Leiden was MSG.1451 Deze opleiding was 

in eerste instantie vooral gericht op vaardigheden die van pas kwamen in de 

bouwkunst en voor landmeters, maar ook andere ambachten, zoals de 

instrumentmakerij en het grafische vakwerk. Men richtte zich in beginsel op de 

“Nijvere Volks Klasse.”1452 Verschillende wezen uit het Heilige Geest-weeshuis 

volgden er onderwijs, maar over het algemeen kwamen de leerlingen van de 

reguliere cursussen uit de middenklasse en de groep van wat beter gesitueerde 

ambachtslieden. Dat is niet onbegrijpelijk, daar voor het onderwijs betaald moest 

worden: drie, zes of tien gulden per jaar, afhankelijk van de gevolgde cursus, plus 

vijftig cent inschrijfgeld. Voor toelating moest men bovendien een examen afleggen. 

Zeker vóór 1863 bood het lager onderwijs voor onvermogenden op zich geen 

basis om dat examen succesvol af te leggen; het is de vraag of dat daarna wel zo 

was. Het onderwijs werd ’s avonds gegeven. Overdag werkten de leerlingen. 

Veel leerlingen kwamen terecht bij de overheid, maar vooral in de 

ambachten, en dan vaak als zelfstandig ondernemer. Met name de Leidse aannemers 

en architecten – doorgaans een gecombineerde functie – waren bijna allemaal 

leerlingen van MSG en velen van hen waren later ook als bestuurder of docent bij 

de school betrokken. Vanaf 1835 raakte MSG meer bij de moderne industrie 

betrokken, al bleven wis- en bouwkunde belangrijke pijlers. 

Voordien was er echter al een opleiding gericht op de industrie: de 

Industrie-School die in 1826 opgericht was tegelijk met het Industrie-College en 

daar eigenlijk een twee-eenheid mee vormde. Deze was bestemd voor 

arbeiders(kinderen: vanaf dertien jaar) en werd geleid door professor J.I. de 

Gelder.1453 Via de Industrie-School werd voor het eerst de betekenis van moderne 

inzichten voor de nijverheid geopenbaard aan Leidse leerjongens. Net als het 

College werd de School een groot succes. Toen De Gelder te oud werd en stopte 

(rond 1835), betekende dat echter direct het einde ervan. De NMN voorzag via 

MSG in het gat dat viel toen De Gelder stopte. Via een jaarlijkse subsidie door de 

NMN van honderdvijftig gulden, kon MSG het onderwijsaanbod uitbreiden met 

werktuigkunde. Rond 1850 was MSG met de Rotterdamse Industrieschool de enige 

instelling in Nederland, waar men een vak “stoom” kon volgen.1454 

Een nieuwe impuls in dezelfde richting kreeg MSG in 1855. Dat jaar maakte 

de Leidse afdeling van de Leidse VFHN een afspraak met de avondschool over 

onderwijs in de meet-, werktuig- en natuurkunde aan door haar voor te dragen 

“volwassen personen uit de arbeiders- en fabriekswerkersstand.”1455 De 

verbindende schakel tussen MSG en de VFHN was Abraham Montagne, sinds 1846 

                                                             
1451 Zie 4.2.2. 
1452 Peeperkorn-Van Donselaar, Twee eeuwen technisch onderwijs, 73. 
1453 De vader van J.J. de Gelder. 
1454 Peeperkorn-Van Donselaar, Twee eeuwen technisch onderwijs, 50. 
1455 ELO, VFHN, inv.nr. 18, Plan van het te geven onderwijs. 
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bestuurslid van MSG en vanaf 1860 vele jaren voorzitter.1456 Vanaf dat moment 

namen ook regelmatig industriëlen zitting in het bestuur van MSG. Jan van 

Heukelom (5) was de eerste.1457  

Via deze regeling kwam een aantal fabrieksarbeiders terecht bij MSG, maar 

zij vormden binnen deze cursus niet de grootste groep. In 1856 waren 61 van de 

door de VFHN voorgedragen cursisten er slechts 16 fabrieksarbeider, tegenover 

28 timmerlieden. Deze fabrieksarbeiders waren afkomstig uit de fabrieken van Van 

Heukelom, Zaalberg en Clos & Leembruggen.1458 Van Heukelom lijkt zeer tevreden 

te zijn geweest over het resultaat. Aan Coronel schreef hij in 1864 – nadat hij eerst 

de staf gebroken had over “zoogenaamde Fabrieksscholen”: “Voor enkele 

individuen, die zich onderscheiden, ben ik geneigd opofferingen te doen, en word 

daarvoor dan ook op dit ogenblik reeds door goede vruchten beloond.” Tegelijk 

maakte hij echter duidelijk dat het niet ging om de ‘gewone’ fabrieksarbeiders: 

                                                             
1456 De vader van Abraham, Izak, was docent bij MSG. Abraham zelf was, net als zijn broer Jan een 
leerling. 
1457 Voordien waren ook wel ondernemers bestuurder, naast diverse aannemers/architecten ook enige 
drukkers/uitgevers, de verver Veefkind en bankier Librecht Lezwijn: geen echte fabrikanten dus. Na Jan 
van Heukelom waren onder meer B.F. Krantz, L.G. Le Poole, C. Bonger (Grofsmederij) en J.C.A. 
Binnendijk (Clos & Leembruggen) bestuurslid. 
1458 ELO, VFHN, inv. nr. 18, Overzicht Volks-Onderwijs in Wis- en Natuurkunde voor Volwassen 
Werklieden, januari, februari, maart 1856. Het is het enige overzicht. De overige leerlingen hadden 
allerlei andere beroepen, zoals smid, steenhouwer, behanger, blikslager, winkelier of kantoorbediende. 
De meeste leerlingen werden voorgedragen door de aannemers Van Lith en Schaap en door 
apotheker/zeepfabrikant Sanders. Het is onwaarschijnlijk dat de 10 mensen die Sanders voordroeg, 
allemaal bij hem werkten. 

De nieuwe HBS 

aan de 

Pieterskerkgracht 

in 1863. Vanaf 

1867 maakte ook 

de avondschool 

MSG gebruik van 

het gebouw 

(ELO) 
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“doch ook hier geldt het weder personen die materieel wat hooger staan dan die 

klasse waartoe het eigenlijke werkvolk behoort.”1459 

 

De Ambachtsschool van MSG 

Vanaf 1860, misschien iets eerder, werden de meer technische opleidingen van 

MSG aangeduid als Ambachtsschool, dus al vóór de oprichting van een 

ambachtsschool in Amsterdam, die over het algemeen als de eerste van Nederland 

wordt aangeduid. De VFHN toonde zich een warm pleitbezorger van een 

ambachtsschool als onderdeel van het voortgezet onderwijs. In 1860 pleitte zij er 

dan ook bij de regering voor ambachtsscholen op te nemen in de aangekondigde 

Wet op het Middelbaar Onderwijs en die van MSG in samenhang daarmee uit te 

breiden en te verbeteren.1460 Dat gebeurde niet: tot Wet op het 

Nijverheidsonderwijs van 1919 bleven ambachtsscholen een zaak van het particulier 

initiatief.  

Dat Thorbecke wel met een HBS en niet met een ambachtsschool kwam, 

vond Montagne in het Leidsch Dagblad maar een “merkwaardig antwoord” op de 

vraag die hij indertijd in de kolommen van die krant behandelde, namelijk “waar het 

heen moet met onze fabrieksarbeiders en handwerkslieden bij de snelle 

vorderingen, die de werktuigkunde in hare toepassing [veroorzaakt] en den 

handenarbeid overbodig maakt?”1461 Het moge duidelijk zijn in welke richting hij wel 

dacht: ambachtsonderwijs à la MSG. Dat was in het belang van de nijverheid en 

fabrikanten zelf, want er was geen bloei en welvaart voor de Leidse nijverheid, 

“tenzij de wetenschap de voornaamste bron zij, waaruit zij hare kennis put. […] Elk 

voor zijn vak bekwaam werkman zal ruim zijn brood vinden, maar nu de 

handenarbeid meer en meer door werktuigelijken arbeid verdrongen wordt, is er 

meer grondige kennis noodig en moet het verstand meer dan de hand worden 

geoefend. De industrieel zoo wel als de werkman heeft daar het meest belang bij, 

opdat de hulp van buitenlanders, duurder en lastiger, overbodig worde.”1462 Juist 

omdat de mechanisatie handenarbeid grotendeels overbodig maakte, was dit 

evenzeer het belang van de werkman zelf, stelde Montagne.1463 Het was verreweg 

het belangrijkste thema in een serie van dertien artikelen die hij in 1862-1863 

schreef en die de hele voorpagina van zijn krant besloegen, en waarin ook 

onderwerpen als het arbeidershuishouden, schoolbezoek en verwaarloosde 

kinderen aan de orde kwamen.1464 De hier uiteengezette visie op onderwijs, 

techniek, arbeid en industrie gaat heel wat verder dat die naar voren komt in de 

artikelen van Le Poole. Kinderarbeid was in Montagne’s visie een ondergeschikte 

                                                             
1459 ELO Van Heukelom, inv.nr. 136, antwoord op vragen Coronel, 4 november 1863. Onderstreping door 
Van Heukelom. 
1460 LD, 6 juni 1860. 
1461 LD, 11 maart 1863. 
1462 LD, 7 januari 1863. 
1463 LD, 28 januari en 25 februari 1863. 
1464 LD, 19 oktober, 12 en 16 november, 10, 24 en 31 december 1862, 7, 14 en 28 januari, 11 en 25 
februari en 11 en 25 maart  1863. 
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Ambachtsschool MSG 1853-1914 

 Aantal leerlingen  

1853 172 

1860 196 

1870 212 

1880 193 (wintercursus) 

1890 193 (wintercursus) 

1900 290 (wintercursus) 

1910 380 

1914 440 (wintercursus) 
Tabel 8.7, Aantal leerlingen ambachtsschool Mathesis 

Scientarum Genetrix (MSG), 1853-1914. Bron: 

Gemeenteverslagen (met dank aan F. Jacobs en P. Vries). Vanaf 
1874 was doorgaans sprake van zomer- en wintercursussen. 
De zomercursussen werden iets minder bezocht. 

 

factor en direct ingrijpen in de 

nijverheid een teken van 

conservatieve bedilzucht, maar 

tegelijkertijd speelde hij wel 

met het idee van 

schoolplicht.1465 

Er kwam (nog) geen 

wettelijk verplicht 

ambachtsonderwijs, maar de 

Ambachtsschool van MSG bleef 

bestaan. De subsidies van de 

NMN en de VFHN vielen begin 

jaren zestig weg, maar de 

Ambachtsschool kon 

voortgezet worden dankzij de 

gemeentelijke en provinciale subsidies die eigenlijk bestemd waren voor de 

kwijnende Burgeravondschool (zie verderop).  Andere inkomsten waren de 

schoolgelden en donaties.1466 Behalve wiskunde en diverse tekenvakken, kon men 

er cursussen werktuig-, natuur- en scheikunde volgen. Het niveau van de opleiding 

was hoog en men kan deze het best als een middelbare beroepsopleiding 

omschrijven. Tot de jaren negentig volgden jaarlijks 130 tot 220 mensen (mannen) 

de cursussen en haalden er ongeveer 20 een getuigschrift [zie tabel 8.7].1467 De 

leerlingen kwamen overigens zeker niet allemaal uit Leiden zelf, maar uit de hele 

regio.  

Vanaf de jaren zeventig zorgde de LVGS ervoor dat er ook jongens vanuit 

het door haar verzorgde herhalingsonderwijs naar deze avondschool gingen.1468 

Deze leerlingen kregen hiervoor ook financiële ondersteuning, dat wil zeggen: hun 

schoolgeld werd betaald door de LVGS.  

 

Kantoorbedienden 

Het moderne bedrijfsleven vroeg niet alleen technisch bekwaam personeel, maar 

ook meer klerken en boekhouders, kundig kantoorpersoneel. Aandacht voor 

boekhouden of handelswetenschappen was er echter lange tijd niet of nauwelijks. 

Op bijvoorbeeld boekhoudkundig niveau kon men echter wel wat bijscholing 

gebruiken. Gebrekkige kennis van boekhoudprincipes brak bijvoorbeeld de fa. Van 

Lelyveld van Jan van Heukelom (4) in 1847 op.  

Tegen die tijd was het in Leiden echter wel duidelijk dat op dit gebied 

specifieke kennis nodig was. In 1846 startte MSG een afdeling voor Handels-

onderwijs. Daarvoor golden vanzelfsprekend vergelijkbare toelatingseisen als voor 

de technische opleidingen en een vergelijkbaar schoolgeld. De opleiding trok dan 

                                                             
1465 LD, 11 februari 1863. Maar hij hoopt dat die niet nodig is, LD, 25 februari 1863. 
1466 LYC, 13 maart 1879. De NMN stopte in 1861 met haar subsidie; de Leidse VFHN, die zich eerder al 
van de landelijke vereniging had afgescheiden, werd in 1864 opgeheven. 
1467 Gemeenteverslagen 1851-1890. 
1468 Jaarverslagen LVGS 1875-1893. 



419 

 

ook leerlingen met dezelfde sociale achtergrond. De afdeling zou tot 1861 blijven 

voortbestaan.1469 

Korte tijd later gaf MSG onderdak aan een nieuwe enigszins vergelijkbare 

school, die vrijwel tegelijkertijd met de HBS verscheen als uitvloeisel van de Wet 

op het Middelbaar Onderwijs: de Burgeravondschool. Deze was bestemd voor 

“jongelieden uit den nijveren burgerstand” die vanwege hun werk niet in staat 

waren naar de HBS te gaan. Het onderwijsprogramma lijkt heel wat lichter te zijn 

geweest dan die van de gewone Leidse HBS. Een groot succes was deze 

Burgeravondschool niet. 

Voor zover deze Burgeravondschool beter geschoold kantoorpersoneel 

had moeten leveren, werd die rol in Leiden na 1876 in toenemende mate 

overgenomen door een nieuwe opleiding, waar kantoor-, winkel- en 

handelsbedienden onderricht in moderne talen en boekhouden konden krijgen: 

Kennis is Macht. Het initiatief daartoe ging uit van een werkliedenvereniging, Nut 

en Genoegen.1470 Deze vereniging was voortgekomen uit de Volksbijeenkomsten 

van ’t Nut en ze zou ook altijd ander de vleugels van de burgerij blijven 

functioneren. Belangenbehartiging was zeker niet haar doel. De nieuwe opleiding 

was bestemd voor bedienden van zestien tot achttien jaar. In 1883 begon men met 

een voorbereidende school, waar kinderen van twaalf tot zestien moderne talen 

zouden kunnen leren. 

De opleiding werd in eerste instantie met enige scepsis bezien. Patroons 

waren wat huiverig voor een ‘werklieden’-initiatief, terwijl een briefschrijver in het 

Leidsch Dagblad opmerkte dat het beter zou zijn, de kinderen gewoon wat langer 

op school te laten: “Wanneer ben bovendien eens een bezoek bracht aan kantoren 

hier ter stede, zou men er soms kinderen zien, die nauwelijks boven den lessenaar 

kunnen uitkijken.”1471 De school bleek echter een succes. Rond 1900 telde ze een 

achttal docenten die jaarlijks onderwijs verzorgden aan ongeveer honderdvijftig 

leerlingen. Behalve boekhouden en moderne talen, stonden toen ook stenografie 

en “machineschrijven” op het rooster.1472 Vanaf (uiterlijk) 1903 stonden alle 

cursussen van Kennis is Macht ook open voor “dames”. 

De school werd in het begin van de twintigste eeuw als van “groot nut” 

beschouwd en het belang ervan werd evenzeer benadrukt door de Kamer van 

Koophandel.1473 Desalniettemin was er weinig directe steun vanuit de gemeentelijke 

overheid of het bedrijfsleven. Afgezien van giften uit de burgerij, draaide Kennis is 

Macht vooral op de schoolgelden die de leerlingen betaalden. Dat schoolgeld – drie 

gulden voor twee vakken en een gulden voor ieder extra vak – was hoog; zelfs 

                                                             
1469 ELO, LB 51435/01 p, Overzicht van het Onderwijs aan de scholen van het Genootschap MSG te 
Leiden; van het jaar 1785 tot het jaar 1868, 20. 
1470 Zie LD en LYC 21 juli 1876. Kennis is Macht presenteerde zich daarbij als een vereniging van kantoor-, 
winkel- en handelsbedienden. De opleiding is echter de enige bekende activiteit. Naar Kennis is Macht is 
nog geen onderzoek gedaan. 
1471 LD, 19 februari 1876. 
1472 De ontwikkeling is te volgen in jaarlijkse krantenberichten en de Gemeenteverslagen. 
1473 LD, 2 april 1902. 
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voor de “kleine burgerstanden” die de leerlingen leverden te hoog, oordeelde het 

Leidsch Dagblad.1474  

In oorsprong ging het hier dan wel tot op zekere hoogte om een 

werkliedeninitiatief, zij het onder de hoede van de burgerij, in de praktijk had deze 

opleiding de arbeidersklasse weinig te bieden, hoogstens de hoogste laag daarvan. 

Ze bood vooral mensen uit de kleine middenklasse meer perspectief. Langs deze 

weg kon het Leidse bedrijfsleven, en vooral de handel en dienstverlening, zich in 

ieder geval op een goedkope manier vrijwel moeiteloos voorzien van beter 

opgeleide kantoorklerken, die konden opereren onder de leidinggevende kaders 

die bijvoorbeeld de HBS afleverde.  

 

Nieuwe technische opleidingen 

Montagne moge als exponent van het MSG-gedachtengoed de nadruk op 

wetenschap en kennis hebben gelegd, in de loop der tijd kwam er kritiek op de 

Ambachtsschool van deze avondschool. Niet dat de kwaliteit niet deugde, 

integendeel, in zekere zin was het te goed en vooral te theoretisch. Er was een 

groeiende behoefte aan meer praktisch onderwijs, dat ook beter geschikt was voor 

kinderen van werklieden. Bovendien ging de voorkeur uit naar een dagschool, waar 

leerlingen direct vanuit het lager onderwijs in konden stromen. De 

bouwondernemers – al ruim aanwezig in MSG-kringen – namen het voortouw. De 

werkbazenorganisatie Bouwkunst en Vriendschap nam in 1883 het initiatief tot de 

oprichting van de Practische Ambachtsschool, daarbij gesteund door de 

Maatschappij voor Bouwkunst (vooral architecten/aannemers), de NMN en ’t Nut. 

De Practische Ambachtsschool kreeg een opleiding voor timmerlieden, 

smeden, (machine)bankwerkers, schilders en meubelmakers. Overdag volgden zij 

de opleiding op de eigen school, ’s avonds kon men desgewenst aanvullend 

theorieonderwijs volgen bij MSG: de samenwerking tussen beide scholen is van 

meet af aan goed geweest en ook altijd gebleven. De school was een succes. Het 

aantal leerlingen steeg van 39 in 1883 tot 101 in 1892. Daardoor groeide men uit 

de tijdelijke behuizing die toch al niet optimaal geschikt was, en liet men een 

nieuwe school bouwen. Deze werd in 1893 in gebruik genomen. Daarna groeide 

het aantal leerlingen verder, eerst tot ruim 130 en uiteindelijk tot rond de 180 [zie 

tabel 8.8].  

De leerlingen kwamen oorspronkelijk vooral uit “de werkmanstand,” maar 

al snel bleek de school ook grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de 

middenklassen.  Die leverden vanaf 1888 een derde tot meer dan veertig procent 

van de leerlingen [zie tabel 8.8].1475 Ging dat in eerste instantie vooral om winkeliers 

en “kooplieden” – de middenstand in engere zin – later vooral om de nieuwe 

middenklasse van kantoorklerken, ambtenaren en onderwijzers. De 

aannemerswereld leverde tot 1912 een relatief constant percentage leerlingen (10 à 

12 procent). De ouders uit de werkmanstand werden later doorgaans ‘werklieden’ 

                                                             
1474 Ibidem. 
1475 De periode 1900-1903 is een opvallende uitzondering en het is goed mogelijk dat dit een gevolg is 
van een afwijkende andere manier van registreren: in de schooljaren 1901/02 en 1902/03 werden geen 
ambtenaren/militairen/onderwijzers als ouders genoteerd. 
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of ‘ambachtslieden’ genoemd – de termen waren ondertussen inwisselbaar – wat er 

op wijst dat deze hoorden bij de bovenste laag van de arbeidersklasse. Dat is niet 

zo vreemd, aangezien voor de Practische Ambachtsschool een getuigschrift van het 

lager onderwijs nodig was en de meeste kinderen van de vierde klasse daar niet 

over beschikten. Het aantal leerlingen uit de onderste laag van de arbeidersklasse is 

waarschijnlijk afleesbaar aan de leerlingen wier schoolgeld door derden werd 

betaald.1476 De sponsors waren particulieren, het St. Josephsgilde, vaak de LMW, 

maar in de periode 1890-1909 toch vooral de LVGS. Ging het in het begin bij elkaar 

om enkele leerlingen, vanaf het begin van de jaren negentig vaak om meer dan 

twintig.1477 Gemiddeld ging het om ongeveer tien procent van de leerlingen. 

Overigens kwam een deel van de leerlingen van buiten Leiden, met name in de 

jaren voor de annexatie, dus grotendeels uit de stedelijke overloopgebieden net 

buiten de singels.1478 

De initiatiefnemers van de Practische Ambachtsschool kwamen dan wel uit 

de bouwwereld, veel Leidse industriëlen waren er op een of andere manier bij 

betrokken. De vereniging die de school beheerde, werd mede opgericht door de 

wolfabrikanten A.J. Krantz, C.J. (baron) Leembruggen, L.G. Le Poole en 

katoenfabrikanten Louis Driessen en J.J. van Wensen. Zij, hun vertegenwoordigers 

en andere industriëlen ontplooiden de nodige activiteiten voor de vereniging.1479 

Bedrijven gaven bovendien giften in geld of natura, of stelden hun fabrieken open 

voor uitstapjes door de leerlingen.1480 De politieke-religieuze achtergrond van deze 

fabrikanten was bijzonder divers: alle stromingen waren vertegenwoordigd.1481 

Dat er, ondanks de nadruk op handigheid als kwaliteit voor de massa van 

het fabriekspersoneel, toch wel een behoefte aan technisch geschoold personeel 

bestond, klonk door in enkele getuigenissen van fabrikanten bij de enquête van 

1890. Krantz had enige buitenlanders in dienst, al was dat niet – legde hij uit – 

omdat zijn eigen arbeiders te weinig geschoold waren, maar omdat het hen aan 

ambitie ontbrak.1482 Zaalberg had het over een tekort aan machinisten, waarmee 

werktuigkundigen werden bedoeld.1483 In dat laatste tekort zou de Practische 

Ambachtsschool vanaf 1895 voorzien. Voor deze opleiding van machinisten c.q. 

werktuigkundigen kreeg men een provinciale subsidie, maar het Leidse stadsbestuur 

weigerde zelf bij te dragen.1484 B&W stelde enigszins denigrerend, dat men van de  

                                                             
1476 Verslagen van (Vereeniging) de Practische Ambachtsschool, 1883-1914. 
1477 Met een terugval tussen 1906 en 1910 tot rond de 10. 
1478 Verslagen van (Vereeniging) de Practische Ambachtsschool, 1883-1914. 
1479 Met name L.G. Le Poole, J.P. Heykoop (Clos & Leembruggen), J.C.A. Binnendijk (idem), F.H.A. 
Driessen, C. Wassenaar (Scheltema), C. Bonger (Grofsmederij), W.F. Verheij van Wijk, A.L. de Sturler 
(Leidsche Melkinrichting, Zoutkeet, tevens wethouder), A.E. van Kempen (zilverfabriek Voorschoten). 
1480 Zoals Krantz, Clos & Leembruggen, de LKM en de Grofsmederij. 
1481 Louis Driessen, Le Poole en De Sturler waren liberaal, Felix Driessen een niet partijgebonden 
katholiek, Bonger en Verheij van Wijk waren nauw verbonden met het christelijk onderwijs, Van 
Kempen was antirevolutionair raadslid. 
1482 Enquête 1890, 161-168. 
1483 Enquête 1890, 117-122. 
1484 Men kon een extra rijkssubsidie verwerven, wanneer men zelf fl. 1000 op tafel kon leggen. Daarvoor 
richtte men zich tot de gemeente, die overigens zelf in het bestuur van de vereniging vertegenwoordigd 
was. 
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Leerlingen Practische Ambachtsschool 1884-1914 

 

Aantal Werklieden Weduwen 
Middenklassen (waarvan 

bazen uit de bouw) overige 

1884-1887 65 72,8% 8,9% 18,2% (10,3%) 0,0% 

1888-1891 82 51,7% 12,5% 33,9% (11,9%) 1,8% 

1892-1895 132 56,0%   42,5% (11,1%) 1,5% 

1896-1899 135 57,7%   39,2% (11,1%) 3,2% 

1900-1903 139 70,1%   24,9% (10,2%) 5,0% 

1904-1908 154       

 

  

1909-1911 144 49,1%   43,4% (11,8%) 7,5% 

1912-1914 180 60,9%   35,3% (7,5%) 3,8% 
Tabel 8.8: Gemiddeld aantal leerlingen Practische Ambachtsschool en hun sociale afkomst, 
1884-1914. Bron: Verslagen van (Vereeniging) de Practische Ambachtsschool, 1883-1914. 

 
Toelichting: Het gaat hier om de gemiddelde aantallen en gemiddelde percentages per schooljaar. De 
aanduidingen en groeperingen verschillen in de loop der tijd. Werklieden werden ook ambachtslieden 

genoemd. Bij de ‘middenklassen’ zijn de groep kooplieden/winkeliers, ambtenaren/militairen/onderwijzers en 
werkbazen/opzichters/patroons (bouwondernemers en hun kader), plus enige bijzondere beroepen 
samengenomen. Weduwen werden slechts t/m het schooljaar 1891/1892 apart geregistreerd. De groep 
‘overige’ bestaat grotendeels uit mensen met een agrarische achtergrond. Over 1904-1908 ontbreken deze 

gegevens. 

De Practische Ambachtsschool in de jaren1920 (ELO) 
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school een “machinistenfabriek” wilde maken. De burgerij vond de verdere 

ontwikkeling van de ambachtsschool echter wel belangrijk en bracht het benodigde 

bedrag zelf bijeen.1485 

Ondertussen ontwikkelde ook MSG zich verder. Opvallend is de actieve 

betrokkenheid van hoogleraren van de Leidse universiteit vanaf de jaren negentig, 

met name in de persoon van de latere Nobelprijswinnaars H.A. Lorentz en H. 

Kamerlingh Onnes. Zij zorgden ervoor dat in 1894/1895 aan MSG onderwijs in 

elektrotechniek gestalte kreeg, een regelrechte landelijke primeur. Overigens 

leefde hiertegen ook al politieke weerstand. De gemeenteraad meende in 1899 de 

aandacht voor elektrotechniek bij MSG te moeten kritiseren: men zag liever meer 

tijd besteed aan ouderwets ambachts- en tekenonderwijs.1486 Min of meer in het 

verlengde van deze opleiding, wist Kamerlingh Onnes een beurzenstelsel op te 

zetten voor de “opleiding van minvermogende, maar goed begaafde, jongelieden tot 

goed geoefende werklieden,” mede omdat hij dergelijke werklieden nodig had voor 

zijn onderzoek.1487 Een volgende stap van de hoogleraar was de oprichting van een 

speciale school voor de opleiding van (hooggekwalificeerde) instrumentmakers, in 

1901. Ook het onderwijs aan deze opleiding werd in samenwerking met MSG 

verzorgd, terwijl de Instrumentmakerschool zelf in een aparte vereniging werd 

ondergebracht. De leerlingen daarvan kwamen overigens uit heel Nederland: het 

was (en is nog steeds) een unieke opleiding.1488 

De respectabele avondschool MSG voer wel bij de modernisering van haar 

opleidingen en de samenwerking met de natuurkundige hoogleraren. Vanaf de jaren 

negentig groeide het aantal leerlingen gestaag en was in 1914 meer dan verdubbeld 

ten opzichte van vijfentwintig jaar eerder [zie tabel 8.7]. Opvallend is dat het aantal 

leerlingen van deze hoogwaardige, toch sterk theoretische opleiding veel groter 

was en bleef dan dat van de Practische Ambachtsschool. 

 

In de behoefte voorzien 

Alles bij elkaar bestond er in Leiden van meet af aan aandacht voor de opleiding van 

geschoold personeel en dat werd ook omgezet in concreet onderwijs. Lag het 

initiatief daartoe in eerste instantie bij derden – de koning en de door academici 

gedomineerde NMN – vanaf de jaren vijftig zetten de fabrikanten zich daar ook zelf 

voor in. Vooral vanaf de jaren tachtig is de betrokkenheid van industriële kant 

bijzonder groot te noemen, met name vanuit de textielnijverheid en de 

Grofsmederij. Deze betrokkenheid concentreerde zich op de meer technische 

aspecten van het bedrijf. Het een en ander resulteerde in een behoorlijk groot en 

kwalitatief hoogwaardig aanbod van geschoolde (Practische Ambachtsschool) en 

hoog geschoolde (MSG) arbeidskrachten, met een open oog voor de meest 

moderne ontwikkelingen. Naast de industriëlen waren hierin vooral de 

bouwondernemers (inclusief de architecten) van groot belang, maar ook de 

                                                             
1485 Zie onder meer de verschillende berichten en ingezonden stukken in LD, 2, 3 en 8 juli 1895. 
1486 Peeperkorn-Van Donselaar, Twee eeuwen technisch onderwijs, 38 en 53. 
1487 D. van Delft, ‘Een tweesnijdend zwaard. Het Janssenfonds voor vakopleidingsbeurzen en het 
ontstaan van de Leidse Instrumentmakersschool’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van 
Leiden e.o. 2011, 167-202. Citaat: 176. 
1488 Van Delft, ‘Een tweesnijdend zwaard’, 189. 
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stimulerende rol van de universiteit mag hier niet over het hoofd worden gezien, 

met name in de vroegste en de laatste periode. In het licht van deze vakopleidingen 

is het niet vreemd dat geen Leidse ondernemer het (op dat moment) noodzakelijk 

achtte zelf een bedrijfsschool te beginnen. Daar zorgde men gezamenlijk voor, 

gesteund door universiteit en burgerij, ook wanneer de Leidse politiek daar 

sceptisch over was. Bij de opleiding van administratief personeel, kon men meeliften 

met meer algemene ontwikkelingen (HBS, Burgeravondschool) en wederom met 

initiatieven vanuit de burgerij (MSG, Kennis is Macht), die behalve voor de 

industrie, ook oog had voor de belangen van de handel en de dienstverlening. 

Men voelde in Leiden niet of nauwelijks een tekort aan geschoold 

personeel, zeker niet vanaf het begin van de jaren negentig. Behalve in de behoefte 

van de industrie, voorzagen de Leidse vakopleidingen bovendien in die van de 

overheid (inclusief de krijgsmacht), de universiteit, de handel en de 

dienstverlenende sector. Veel leerlingen, zeker die van MSG, vonden ook niet 

alleen emplooi in Leiden, maar zwierven uit over de regio en heel Nederland. 

Wanneer de gegevens van de Arbeidsbeurs (vanaf 1906) een indicatie geven van 

vraag en aanbod op de Leidse arbeidsmarkt dan bevestigen deze het beeld van 

voldoende aanbod [zie Tabel 8.9].1489 Al waren hier ongeschoolde arbeiders en 

handwerkslieden (timmerlieden, schilders etc.) ver in de meerderheid, menig 

technisch geschoolde arbeider (machinisten, bankwerkers, (elektro)monteurs) zag 

zich genoodzaakt zich hier te melden, wat er niet bepaald op wijst dat voor hen 

banen voor het oprapen lagen. Soms werd er zelfs buiten de stad – tot in Den Haag 

– werk voor hen gevonden. Het aanbod van geschoolde arbeidskrachten overtrof 

steeds de vraag ernaar en ook het aantal plaatsingen via de Arbeidsbeurs. Dat geldt 

eveneens voor het kantoorpersoneel. Het aantal mensen dat zich als 

kantoorbediende aanbood, was veel groter dan de vraag én de plaatsing via deze 

Arbeidersbeurs, nog meer dan bij de meer technische beroepen. Er lijkt aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog eerder sprake van een groeiend overschot 

dan van een tekort aan geschoold personeel. 

 

                                                             
1489 Opgenomen in de Gemeenteverslagen, 1906-1914. 

Geschoolde beroepen op de Leidse Arbeidsmarkt 
 1906 1914 

 Vraag Aanbod Geplaatst Vraag Aanbod Geplaatst 

Diverse 

bankwerkers 

11 56 10 9 70 9 

Machinesmid    9 43 9 

Elektricien/ 

elektromonteur 

1 3 1 1 17 1 

Stoker 0 18 0 7 38 6 

Stoker-machinist 2 20 2 0 2 0 

Kantoorbediende    6 50 5 

Tekenaar 0 3 0 0 2 0 
Tabel 8.9. Vraag, aanbod en plaatsing van enige geschoolde beroepen, 1906/1914. Bron: 

Gemeenteverslagen 1906, 1914 (met dank aan F. Jacobs en P. Vries). 
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8.3.3 HERHALINGSONDERWIJS EN DE PERSPECTIEVEN VAN DE ARBEIDERS 

 

Met het lager onderwijs en de vakopleidingen is het beeld nog niet compleet. 

Tussen beide bestond een gat. De vraag is namelijk in hoeverre arbeiderskinderen 

door konden stromen naar dit vakonderwijs. Het zogenaamde herhalingsonderwijs 

lijkt een weg te zijn, waarlangs kinderen uit arme gezinnen zich toch verder konden 

ontwikkelen. Daarnaast dienden zich meer cursussen aan. 

 

Herhalingsonderwijs 

Het idee om leerlingen van de scholen voor minder welgestelde Leidenaars 

herhalingsonderwijs aan te bieden, dateert in Leiden van 1823 en werd 

geformuleerd door een commissie uit ’t Nut, met onder andere prof. M. 

Siegenbeek. Het doel was dat de kinderen, maar ook jongeren en volwassenen, op 

een herhalingsschool hun kennis van de lagere school konden bijhouden, zodat 

deze niet verloren zou gaan. Het is niet bekend of ’t Nut indertijd zelf een 

dergelijke school heeft opgericht. Herhalingsonderwijs kreeg wel een plaats in de 

Naai- en Breischool die ’t Nut in 1838/1842 oprichtte. In 1844 besloot de 

Plaatselijke Schoolcommissie te voorzien in “eene lang gevoelde behoefte” en op 

een van de stadsarmenscholen te beginnen met herhalingsonderwijs voor 

“Jongelingen en Mannen, en voor Jongedochters en Vrouwen” en riep “allen die 

invloed hebben op hunne onderhoorigen” op deze op te wekken deze school te 

bezoeken.1490 In november waren er genoeg opgaven om de opleiding van start te 

laten gaan.1491 

Erg succesvol was dit herhalingsonderwijs niet. Samuel Le Poole  

constateerde dat er maar schaars gebruik van werd gemaakt en weet dit aan het 

feit dat er geen verbinding was met het werk.1492 Van Heukelom doelde 

ongetwijfeld ook op het herhalingsonderwijs, toen hij opmerkte dat hij “dat 

schoolgaan niet beduidend en vruchteloos” vond: “de leertijd is voor die personen 

voorbij en de ondervinding leert mij dan ook dat de vruchten niet beter […] 

zijn.”1493 In de jaren zestig was de brei-, naai- en herhalingsschool eigenlijk de 

voornaamste gelegenheid geworden, waar kinderen en jongeren – meisjes dus – 

nog herhalingsonderwijs volgden.1494 Voor de deelneemsters zal het 

herhalingsonderwijs echter ondergeschikt zijn geweest aan het praktische 

onderwijs in naaien en breien. Het ging in Nederland sowieso niet heel goed met 

deze vorm van onderwijs, waaraan de onderwijswereld en vooral ’t Nut toch veel 

waarde hechtte. In ieder geval zag in 1873 de minister in de achteruitgang ervan 

een reden om daar onderzoek naar in te stellen. 

                                                             
1490 LYC, 2 en 14 oktober 1844. 
1491 LYC, 11 november 1844. 
1492 LYC, 9 december 1859. 
1493 ELO, Archief Van Heukelom, inv.nr. 136, antwoord op vragen Coronel, 4 november 1863. Coronel 
vroeg hem hoeveel arbeiders naar school gingen. Van Heukelom antwoordde 28, waarvan sommige 
tussen de middag. Gezien de in hetzelfde stuk genoemde leeftijden van zijn personeel, moet het 
voornamelijk om herhalingsonderwijs zijn gegaan. 
1494 Gemeenteverslagen 1851-1875. 
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Intussen was in Leiden in 1868 een nieuwe ‘herhalingsschool’ opgericht, 

althans, zo kan men de Christelijke Werkzaamheid ten behoeve van 

Fabrieksmeisjes te Leiden van mejuffrouw De Vriese wel noemen. De meisjes 

kregen onderwijs in lezen, schrijven en rekenen en in “nuttige vrouwelijke 

handwerken.” Vanaf 1871 werd ook les gegeven aan jongens, vanzelfsprekend met 

een aangepast programma, met tekenen en geschiedenis in plaats van het 

handwerk. Hiervoor is al duidelijk gemaakt dat wat de meisjes betreft een betere 

voorbereiding op het huismoederschap hier een belangrijke rol speelde.  Een 

andere drijfveer achter deze school, die onderdak kreeg in een christelijke school 

voor on- en minvermogenden, was de godsdienst. De meisjes en jongens moesten 

zelf de bijbel kunnen lezen.1495 Een combinatie met het nut voor de samenleving 

was echter niet ver weg. Het doel was “hen bekend te maken met den éénigen 

naam, waardoor zelfs de diepst gezonkenen onder hen deugdelijke menschen en 

nuttige leden der maatschappij kunnen worden.”1496 Dit initiatief past in het streven 

de confessionele groepsvorming te versterken. In dit kader is het niet vreemd dat 

de nauw bij de christelijke zuil en haar onderwijs betrokken fabrikanten van de 

firma Van Wijk bezoek aan deze school stimuleerden. Een meer politieke 

achtergrond is te vinden in de voorwoorden die de geestelijke mentor van De 

Vriese, dominee Gunning, schreef bij de jaarverslagen van deze school. Hij keerde 

zich tegen het liberalisme en het heersende ‘vuistrecht’ van het kapitaal. Het 

socialisme vond hij opmerkelijk genoeg “consequenter en zedelijker dan het 

liberalisme,” maar toch een “vreeselijke gruwel.”1497 

Een nieuwe impuls kreeg het Leidse herhalingsonderwijs in 1875, toen de 

LVGS besloot zelf een herhalingsschool op te richten voor voormalige leerlingen 

van scholen voor on- en minvermogenden, zowel openbare als bijzondere.1498 De 

school oversteeg daarmee de groeiende verzuiling. Deze herhalingsschool kreeg 

onderdak aangeboden door de gemeente in een school voor minvermogenden. Een 

getuigschrift dat de lagere school succesvol was afgerond, was een vereiste: het was 

geen tweede kans om de lagere school alsnog af te ronden. Dat betekent tegelijk 

dat deze herhalingsschool niet bereikbaar was voor de grote meerderheid van de 

kinderen van de armste arbeiders. Die maakten immers hun lagere school niet af. 

Was men ooit van de lagere school afgegaan zonder diploma, dan was er eigenlijk 

geen weg terug. Emily Knappert van het Leidse Volkshuis was in 1890 dan ook nog 

zeer sceptisch over het herhalingsonderwijs. Door het standsonderwijs, met name 

de splitsing tussen scholen voor on- en minvermogenden, zou het nooit lukken de 

fabriekskinderen op deze manier verder te helpen. Daarvoor was de scheiding 

vanaf het begin te groot.1499 

                                                             
1495 Verslag Ver. Chr. Werkz. 1869, 4. 
1496 Aangehaald uit Verslag 1880 in LD, 22 november 1880. 
1497 Jaarverslag Christelijke werkzaamheid onder fabrieksjongens en fabrieksmeisjes 1877 – 1881, 3.  
1498 Jaarverslag LVGS 1875, LD 2 april 1875, LYC, 16 augustus 1875, LD 2 mei 1885 (een terugblik op tien 
jaar herhalingsschool). 
1499 Enquête 1890, 31. 
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De belangrijkste motivatie voor het nieuwe herhalingsonderwijs was dat 

de ooit op de lagere school verworven kennis verloren ging, wanneer deze niet 

geoefend werd. Blijkbaar was onder arbeiders het geleerde in de dagelijkse praktijk 

van leven en werken niet zo belangrijk, dat men er veel gebruik van maakte. Maar 

naast opfrissen van ooit opgedane kennis, ging het bij de nieuwe herhalingsschool 

ook om het uitbreiden van kennis. Dat stukje extra was nodig om een brug te 

kunnen slaan naar het vakonderwijs, zoals dat door MSG werd verzorgd: een 

getuigschrift van de lagere school was daar niet voldoende voor. De daarvoor 

bestemde uitbreiding van het lespakket – onder meer tekenonderwijs – was vooral 

voor jongens bestemd. Meisjes kregen een uitbreiding van “nuttige” naar “fraaije” 

handwerken. Voor jongens bood deze herhalingsschool veel meer dan het 

onderwijs van de Christelijk Werkzaamheid een mogelijkheid om zich ook verder 

te scholen. 

Vanaf 1882 waren gemeenten verplicht op openbare scholen 

herhalingsonderwijs aan te bieden. Voor de antirevolutionair Donner was dit een 

reden om te pleiten voor het afschaffen van de subsidie aan de herhalingsschool van 

de LVGS. Daar was echter geen meerderheid voor te vinden in de gemeenteraad. 

Het nieuwe openbare herhalingsonderwijs werd ondergebracht in hetzelfde 

schoolgebouw waar de herhalingsschool van de LVGS was gehuisvest. De opzet en 

de toelatingseisen waren eveneens dezelfde. In eerste instantie was het dan ook 

een concurrent, in ieder geval nam het aantal leerlingen op de school van de LVGS 

af. Vrij vlot herstelde deze zich echter en groeide het totale aantal leerlingen van 

het herhalingsonderwijs. Deze groei zette zich na 1890 en vooral na 1900 door [zie 

tabel 8.10]. Uit de vanaf 1886 beschikbare cijfers wordt duidelijk dat jongens bij dit 

onderwijs in de meerderheid waren. Na 1910 daalde de deelname aan dit onderwijs 

weer enigszins. 

Wellicht is de groei tot 1910 te verklaren uit de ontwikkeling van het 

vakonderwijs, zoals dat hiervoor beschreven is. Wilde men daaraan deelnemen, dan 

was het volgen van herhalingsonderwijs nuttig. Aan toelating tot MSG werden 

sowieso hoge eisen gesteld. Voor de Practische Ambachtsschool was weliswaar een  

 
Bezoek herhalingsscholen 1886-1914 

 jongens meisjes totaal meisjes/totaal 

1886-1890 96 74 170 43,7% 

1891-1895 128 81 209 38,9% 

1896-1900 154 99 253 39,1% 

1901-1905 175 136 311 43,8% 

1906-1910 212 129 341 38,0% 

1911-1914 199 124 323 38,5% 

Tabel 8.10, Bezoek aan herhalingsscholen, 1886-1914, jaargemiddelden. Bron: 

Gemeenteverslagen 1886-1914 (met dank aan F. Jacobs en P. Vries). 

 
NB: het percentage meisjes in het herhalingsonderwijs voor 1911-1914 is sterk beïnvloed 

door een uitzonderlijk hoog percentage meisjes in 1914, veroorzaakt door een laag 
aantal jongens (mobilisatie?). 
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De ‘naaischool’ van M. Sparnaaij in de fabriek van Krantz, 1895 (ELO) 

Het Slöjd-lokaal van Krantz, 1895 (ELO) 
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getuigschrift van het lager onderwijs voldoende, maar het is voorstelbaar dat een 

beetje bijspijkeren, plus een aanvulling met tekenonderwijs, aantrekkelijk was voor 

kinderen die van scholen voor on- en minvermogenden kwamen. Daarnaast werd 

er in de jaren tachtig en negentig extra aandacht besteed aan het nut van dit 

onderwijs. Dit keer richtte men zich niet meer tot de bovenlaag die “hunne 

onderhorigen” moest overtuigen, maar op de doelgroep zelf. In de kranten 

verschenen artikeltjes, waarin werd duidelijk gemaakt dat men vooral de 

herhalingsschool moest bezoeken. Het was “zeer nuttig om te kunnen schrijven en 

rekenen, niet alleen voor kantoorbedienden, ook voor ‘het eenvoudige 

loopjongetje.’” Deze kon daardoor zijn werk niet alleen accurater doen, het zou 

ook voor zijn baas reden kunnen zijn hem (!) “in zijn vak op te leiden en niet langer 

met onverschilligheid te behandelen.”1500 

 

Andere cursussen voor fabrieksarbeid(st)ers 

Vanaf 1890 drongen er andere opvattingen door over het onderwijs dat gegeven 

werd, met name aan kinderen en jongeren in het herhalingsonderwijs, maar ook 

aan volwassen arbeiders. Een eerste getuigenis was een lezing door de NMN over 

het belang van handenarbeid als opvoedingsmiddel.1501 Na enige lezingen over het 

Scandinavische Slöjd-onderwijs (houtbewerking), besloot C.H. Krantz in 1892 zelf 

zo’n cursus te organiseren voor zijn arbeiders. Volgens hem ging het om “eene 

omkeering in de richting van ons volksonderwijs, eene meer harmonische 

ontwikkeling van lichaam en geest.”1502 Het Leidsch Dagblad maakte duidelijk 

waarom dit belangrijk zou zijn: het bevorderde zelfwerkzaamheid, ordelijkheid en 

nauwgezetheid.1503 Handenarbeid en huisvlijt waren van belang, want “wij moeten 

dus onze kinderen, meisjes zowel als jongens, aan nuttigen arbeid gewennen, ook 

omdat dit veel kwaads kan voorkomen.” Bovendien kweekte het netheid aan.1504 Is 

in de harmonische ontwikkeling van lichaam en geest iets terug te zien van de 

Reformpedagogiek, in de uitwerking naar het onderwijs en volksontwikkeling 

betekende het eenvoudig minder kennisoverdracht en meer nadruk op gewenst 

gedrag en handvaardigheid. Dat laatste sloot goed aan bij wat Krantz en de meeste 

andere fabrikanten de belangrijkste vereiste kwaliteit van hun arbeiders vonden: 

handigheid. 

Slöjd was, naast lezen, schrijven en rekenen, ook het belangrijkste ‘vak’ dat 

de leerlingen van de Leidsche Fabrieksschool van M. Sparnaaij kregen – althans de 

jongens: meisjes kregen handwerken. Deze school begon eveneens in 1892 in de 

fabriek van Krantz. Het bestuur – met diverse industriëlen (met uiteenlopende 

politiek-religieuze achtergrond),1505 HBS-directeur De Loos, kweekschoolhoofd Van 

Dijk en de sociaalliberale hoogleraar H.L. Drucker – benadrukte dat het hier om 

“practisch” onderwijs ging.1506 Een verdergaande breuk met onderwijs op zich is te 

                                                             
1500 LD 16 september 1889. 
1501 LD, 24 februari 1890. 
1502 LD, 15 augustus 1893. Zie ook W. van der Vlugt, ‘C.H. Krantz’, LXXI.  
1503 LD, 28 augustus 1893. 
1504 Artikel door M. Peereboom, uit Wassenaar, in LD 12 september 1892. 
1505 Krantz zelf was liberaal, zilverfabrikant Van Kempen was antirevolutionair, K. van Wensen katholiek. 
1506 Zie ook LD, 27 april 1892. 
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zien bij de Inrichting voor Fabrieksmeisjes van Emilie Knappert. Zij wilde geen 

school, maar een soort clubhuis. “Ja, ik verwacht veel meer van persoonlijke 

aanraking van opheffende omgang met beschaafden, mits deze geen protectoraat 

trachten uit te oefenen, dan van eene leesles en een som.”1507  In herhalingsscholen 

had zij niet veel fiducie, zoals hiervoor al duidelijk werd. Via clubjes en persoonlijke 

begeleiding zouden de meisjes zich moeten ontwikkelen en zou het standsverschil 

overwonnen moeten worden: verzoening van de klassentegenstellingen was voor 

Knappert een belangrijk doel.1508 In het Leidse Volkshuis zouden dergelijke ideeën 

verder uitgewerkt worden, ook richting mannelijke arbeiders. Volksopvoeding en 

volksontwikkeling werden daar bij elkaar gebracht.1509 Tot op grote hoogte kan het 

Volkshuis gezien worden als een moderne versie van wat ’t Nut in de voorgaande 

eeuw aan volksopvoeding had gedaan.  

Er werden wel lessen en cursussen gegeven.1510 In het vorige hoofdstuk is 

geschetst wat dat voor arbeidersvrouwen en –meisjes inhield: koken en naaien. 

Vooral mannen volgden ook op kennis gerichte cursussen. Er waren zelfs lees- en 

schrijflessen.  De nadruk lag echter op algemene ontwikkeling en vormende 

activiteiten als zang en – natuurlijk – handenarbeid. Knappert zelf zag de lessen het 

liefst helemaal verdwijnen: onderwijs was een taak van de overheid en de lessen 

zouden eigenlijk op een vakschool of in het voortgezet onderwijs gegeven moeten 

worden. De bestuursleden van het Volkshuis, waaronder weer Drucker, dachten 

daar anders over.1511 

Naast het gewone herhalingsonderwijs ontwikkelde zich kortom in de 

jaren negentig van de negentiende eeuw een nieuwe vorm van ‘bijscholing’ van 

arbeiders, die veel minder gericht was op scholing als zo danig, maar vooral op 

volksopvoeding, het bijbrengen van waarden en normen, van orde en netheid, 

getraind via onder andere handvaardigheid. Het ging gepaard met een steeds 

sterkere differentiatie tussen de seksen. Handvaardigheid, maar ook kennis, waren 

er vooral voor jongens en jongemannen: die zouden immers blijven werken. 

Meisjes moesten via handwerken en, zoals hiervoor al uiteengezet werd, het leren 

van andere nuttige huishoudelijke vaardigheden voorbereid worden op wat zij 

uiteindelijk zouden moeten worden: geschikte huismoeders. 

 

8.4 AFSLUITING EN CONCLUSIES 

 

Na dit onderzoek van de ontwikkeling van het lager onderwijs en het vakonderwijs 

in Leiden, inclusief de deelname daaraan, zijn een aantal conclusies te trekken met 

betrekking tot de relatie tussen scholing en onderwijs, industrialisatie en 

modernisering van de nijverheid, en de ontwikkeling van kinderarbeid. Daarbij 

                                                             
1507 Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 48. 
1508 Het gaat te ver op de ideologie van Knappert c.s. in te gaan. Deze is uitgebreid beschreven in 
Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 48 – 49 en 97 – 108. 
1509 Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 146. 
1510 Voor het aanbod van het Leids Volkshuis: Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 
146-152. 
1511 Kramers, Slangen, Vroegindeweij, Het Leidse Volkshuis, 146. 
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worden ook zaken betrokken, die in de voorgaande hoofdstukken naar voren zijn 

gekomen.  

 

Onderwijs, industrie en samenleving 

Duidelijk moge zijn dat rond de ontwikkeling van het onderwijs een groot aantal en 

zeer uiteenlopende factoren een rol hebben gespeeld. Onderwijs en schoolgang zijn 

niet louter afgeleiden van de ontwikkeling van de nijverheid op zichzelf. Algemene 

maatschappelijke waarden, vaak gerelateerd aan de wens de samenleving met haar 

ongelijke verdeling van macht en rijkdom te beschermen tegen de gevaren van 

onderop – pauperisme, opstandigheid, socialisme – speelden een belangrijke rol. De 

belangen van specifieke groeperingen waren evenzeer van belang,  en dan met name 

van de zich ontvouwende protestants-christelijke en katholieke zuilen, voor wie 

onderwijs een belangrijk element was om hun eigen identiteit te ontwikkelen of te 

waarborgen. Daarnaast was er nog de interne dynamiek van het denken over 

opvoeding en onderwijs vanaf het eind van de achttiende eeuw, versterkt door 

(burgerlijke) organisaties als ’t Nut en de ontwikkeling van een groep 

onderwijsprofessionals. Van de laatste groep waren  J.A. van Dijk (hoofd 

kweekschool), schoolhoofd Van der Heijde en HBS-directeur De Loos de 

belangrijkste representanten in Leiden. 

Het is daarbij niet zo, dat deze twee laatste factoren strijdig zijn met de 

eerste. Zij vormden een bijzondere laag bovenop de eerste, die gericht is op sociale 

beheersing. Er was niet één weg om de burgerlijke samenleving te beschermen 

tegen de gevaren van onderop en de meningsverschillen daarover konden hoog 

oplopen, getuige de politieke botsingen rond de armenzorg (Huiszittenhuiskwestie) 

en het onderwijs (Schoolstrijd). Openbaarden deze verschillen zich onder meer in 

de strijd tussen openbaar en bijzonder onderwijs, tegelijkertijd laat het onderwijs 

zien dat dergelijke tegenstellingen – in ieder geval tijdelijk – overbrugd konden 

worden wanneer de gezamenlijke belangen in beeld kwamen. Dat is te zien is bij de 

Leidsche Vereeniging ter bevordering van Geregeld Schoolbezoek, maar ook bij 

MSG, de Practische Ambachtsschool, de Leidsche Fabrieksschool en zelfs het 

Leidse Volkshuis.1512 Bij de LVGS ging het om het gemeenschappelijk en algemeen 

maatschappelijk belang van schoolbezoek, bij MSG en de Practische 

Ambachtsschool om het belang van de opleiding van vaklieden, bij de Leidsche 

Fabrieksschool en het Volkshuis om het algemeen belang van volksbeschaving en –

opvoeding. Voor het laatste bestonden daarnaast eveneens de tegelijkertijd meer 

groepsbevestigende activiteiten aan christelijke en katholieke zijde.  

Die eensgezindheid werd niet gevonden op het gebied van de bestrijding 

van kinderarbeid op zich, in ieder geval niet rond 1860. De politieke visie op de rol 

van de overheid als zodanig liep daarvoor te ver uiteen: ingrijpen via 

arbeidswetgeving was acceptabel voor de conservatieven, maar (nog) niet voor de 

uitgesproken liberalen, hoe belangrijk deze onderwijs ook vonden. Andersom was 

het alternatief schoolplicht niet bespreekbaar voor conservatieven en (vooral) 

                                                             
1512 Behalve de vooruitstrevende sociaalliberalen Drucker en Greven, was ook de meer conservatieve 
hoogleraar Van der Vlugt een van de oprichters. Nadrukkelijk werd samenwerking gezocht met anderen, 
maar niet met de socialisten. De antirevolutionaire voorman Pera werd wel bij het Volkshuis betrokken. 
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antirevolutionairen, behalve dan op de ouderwetse manier middels drang door de 

armbesturen richting ‘hun’ bedeelden.  

Hoe dan ook, onderwijs en (volks)opvoeding speelden een belangrijke rol 

in het negentiende-eeuwse maatschappelijke discours en de concrete belangen van 

de nijverheid waren daar maar een deel van, zeker wanneer het gaat om het lager 

onderwijs (en het kleuteronderwijs). De concrete belangen van de industrie 

speelden wel een hoofdrol bij de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. De 

ontwikkeling van het lager onderwijs werd dan ook niet bepaald door wensen 

vanuit het bedrijfsleven, in tegenstelling tot het beroepsonderwijs. Zowel de 

onderwijswetgeving van 1801-1806, als die van 1857 (uitgebreid in 1878), als ook 

de Leerplichtwet van 1901 kwamen voort uit een meer algemeen belang dat men 

hechtte aan onderwijs voor de samenleving. Die wetten, en vooral de wetgeving 

van 1801-1806 en 1857, bepaalden de inhoudelijke kaders van het onderwijs en dat 

was een landelijke zaak. Het gebruik ervan is weer iets anders. 

 

Lager onderwijs 

In ieder geval kan vastgesteld worden dat de industrialisatie en verdere 

modernisering van de nijverheid een negatief effect hadden op het schoolbezoek 

door de minder bedeelden in de (Leidse) samenleving. De ontwikkeling van dat 

schoolbezoek bevestigt dan ook de ontwikkeling van de kinderarbeid in de 

nijverheid, zoals deze in voorgaande hoofdstukken al is geanalyseerd. 

De industrialisatie van met name de textielindustrie leidde in de jaren 

veertig en vijftig tot een enorme achteruitgang in het bezoek aan de armenscholen. 

Zowel de diaconieën als de meer liberale Nuts-mensen maakten zich hier grote 

zorgen over. Net als bij het functioneren van het arbeidershuishouden kan 

vastgesteld worden dat belangrijke waarden met elkaar in strijd bleken. In dit geval 

ging het om de waarde die men aan onderwijs toekende bij de bestrijding van ‘het 

pauperisme’ en de ideologische controle over de armen (zowel ‘zedelijk’ als 

godsdienstig), tegenover de waarde die men in datzelfde kader had gehecht aan 

arbeid op zich. Hier werd op stedelijke schaal zichtbaar wat in het begin van de 

negentiende eeuw de inrichting op Feijenoord al parten had gespeeld, ditmaal als 

gevolg van de opkomst van de moderne gemechaniseerde, fabrieksgewijze 

productie. Het blijkt daarbij dat de (Leidse) fabrikanten zelf eigenlijk niet of 

nauwelijks bereid of zelfs maar geïnteresseerd waren om tot actie over te gaan, al 

erkende men het knelpunt. Het appel van Le Poole op de eigen 

verantwoordelijkheid van de fabrikanten, was eigenlijk bij voorbaat gedoemd tot 

mislukking. 

Dezelfde houding ontmoette ook de LVGS. Ook al waren enige 

fabrikanten betrokken bij het initiatief, de medewerking die men kreeg was 

uitermate teleurstellend. Het probleem van het schoolbezoek door de armere 

Leidenaars lijkt in het begin van de jaren zeventig weliswaar kleiner dan het midden 

jaren vijftig geweest was – het dieptepunt wat schoolbezoek betreft – het bestond 

wel degelijk. De indruk is zelfs dat het probleem weer groter was dan tien jaar 

eerder, toen de discussie over kinderarbeid in de Sleutelstad haar hoogtepunt 

bereikte.  
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Voor een echte doorbraak zorgde dan ook het Kinderwetje van Van 

Houten. Pas na de invoering daarvan nam de schoolgang door de armere groepen 

aanzienlijk toe. De in deze wet gehanteerde leeftijdsgrens werd de norm, zowel 

voor fabrikanten als de ouders van de kinderen uit de min- en onvermogende 

standen. Dat bleef zelfs zo na de invoering van de Leerplichtwet van 1901. Pas de 

bijstelling van de Arbeidswet van 1911 zorgde voor een nieuwe verandering in de 

schoolgang van kinderen uit de armste groepen. 

Wel is het zo dat desondanks de schooldeelname in de jaren negentig en 

het begin van de twintigste eeuw licht afnam, vooral onder meisjes, en de verklaring 

daarvoor is weer de aanzuigende werking vanuit de zich verder moderniserende 

industrie. Het is weliswaar speculatief, maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze 

afname beduidend groter zou zijn geweest als het Kinderwetje en de Arbeidswet 

geen duidelijke (leeftijds)grenzen hadden gesteld aan de arbeid. De vraag naar 

goedkope, ongeschoolde arbeid bleef immers groot, terwijl dat voor het aanbod 

net zo goed gold, aangezien een aanzienlijke groep Leidenaars nog steeds veel 

moeite had om rond te komen. Dat laatste is terug te zien in het gegeven dat nog 

steeds een aanzienlijke groep kinderen kosteloos onderwijs volgde. 

Het grootste probleem, zeker na de invoering van het Kinderwetje, was 

dat veel kinderen uit de arbeidersklasse de lagere school niet afmaakten. 

Verzuimcijfers verhullen dit probleem. Lang voor de Leerplichtwet volgden vrijwel 

alle Leidse kinderen ten minste enige jaren onderwijs – wellicht met uitzondering 

van de jaren 1850 – maar zij verlieten deze voor de cursus was afgerond. Hierover 

lijkt echter zich vrijwel niemand zich echt druk te hebben gemaakt, zeker niet nadat 

het Kinderwetje een duidelijke leeftijdsgrens had aangebracht. Alleen de 

onderwijsprofessionals benadrukten dit probleem. Bij de enquête van 1890 zeiden 

verschillende fabrikanten dit wel van belang te vinden, maar uit de praktijk blijkt 

niet dat zij daar consequenties aan verbonden. Voor de kwaliteit van hun personeel 

blijken ze dit ook totaal niet relevant te vinden. Hun nadruk op handigheid, 

nauwgezetheid en netheid (en algemene zedelijke waarden) in plaats van kennis en 

kunde, was geen restant uit het verleden. Juist in de jaren negentig kreeg deze 

benadering een impuls via nieuwe vormen van ‘onderwijs’, voor zo ver deze nog zo 

genoemd mogen worden. Voor de fabrikanten waren elementaire kennis van lezen, 

schrijven en rekenen, zoals dat al vanaf het begin van de negentiende eeuw werd 

bijgebracht aan de armen, in 1900 nog steeds ruimschoots voldoende als scholing 

voor de meerderheid van hun fabriekspersoneel. 

Er waren wel degelijk fabrikanten die geïnteresseerd waren in lager 

onderwijs. Vanuit deze optiek terugkijkend, bleken vrij veel ondertekenaars van het 

Leids Adres reeds in de jaren zestig daarbij betrokken. Dat geldt voor een 

belangrijk deel van de christelijke fabrikanten: zij waren nauw verbonden met het 

christelijk onderwijs.1513 Het geldt ook voor een aantal meer liberale en 

conservatieve fabrikanten.1514 Maar de ondertekenaars hadden daar zeker geen 

monopolie op: zie met name Van Heukelom, de belangrijkste tegenstander van een 

                                                             
1513 Met name Scheltema, Van Wijk, Tieleman & Dros. 
1514 Zoals liberale Leembruggens en idem firmanten van de LKM, Driessen en Van Wensen; de 
conservatieve S.J. Le Poole. 
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wettelijke regeling van kinderarbeid, maar voorstander van schoolplicht en zeer 

actief bij het Leidse onderwijs betrokken.1515 De betrokkenheid van de 

ondertekenaars van het Leids Adres lijkt tot op grote hoogte bepaald door 

groepsinteresses (bijzonder onderwijs), het algemeen belang en persoonlijke 

belangstelling. Verder legden zij nooit een nadere verbinding tussen onderwijs en 

een specifieke behoefte vanuit de industrie. Louis Driessen van de LKM is de enige 

uitzondering, maar een weinig overtuigende. Ook voor latere jaren geldt dat de 

betrokkenheid die fabrikanten toonden met het lager onderwijs, vooral te maken 

had met persoonlijke belangen en belangstelling. Een Plaatselijk Schoolcommissie 

bemoeide zich sinds 1857 immers niet alleen met het onderwijs aan armen en 

arbeiders, maar ook dat van hun eigen kinderen in het openbaar onderwijs. 

Daarnaast bepaalde de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de eigen (meest 

protestants-christelijke) zuil hun inzet voor bijzonder onderwijs. 

 

Vakopleiding en geschoolde arbeiders 

De fabrikanten en andere ondernemers (vooral uit de bouw) waren echter wel 

degelijk geïnteresseerd in geschoold personeel en toonden keer op keer zich 

daarvoor actief in te willen zetten. De nieuwe industriële productiewijze vroeg 

nieuwe soorten geschoolde arbeiders. Het ging niet meer om spin- of 

weefvaardigheden en uiteindelijk was puur ambachtelijke vakkennis ook op het 

gebied van het verven en dergelijke van minder belang. Enerzijds de stoommachines 

en de daardoor aangedreven werktuigen, anderzijds veranderende processen en 

grondstoffen, ten slotte de mogelijkheden van de elektrotechniek, vroegen andere 

kennis en vaardigheden dan vroeger.  

Een belangrijke kern van de fabrikanten in het begin van de negentiende 

eeuw en het gros van de fabrikanten aan het eind daarvan, waren zich daar terdege 

van bewust. In het begin van de negentiende eeuw kregen zij de nieuwe benodigde 

kennis als het ware in de schot geworpen door de overheid en vanuit universitaire 

kringen, maar zij toonden daar ook zelf veel belangstelling voor. Werd hun 

persoonlijke basis en die van het hogere kader (bedrijfsleiding) versterkt door de 

HBS, zelf sloegen zij vanaf de jaren vijftig de handen ineen om geschoolde arbeiders 

opgeleid te krijgen. Gebruik makend van een reeds bestaande technische opleiding, 

die aanvankelijk niet gericht was op het moderne fabriekswezen, wisten zij een 

breed spectrum aan vakopleidingen op te bouwen. Zij deden dit niet alleen: de 

betrokkenheid vanuit de bredere burgerij en de universiteit was groot. Maar een 

fikse groep industriëlen, zowel vertegenwoordigers van fabrikantenfamilies als 

professionele fabrieksdirecteuren, was actief betrokken bij de uitbouw van MSG en 

de opbouw van de Practische Ambachtsschool. Voelde Montage begin jaren zestig 

nog de urgentie van de vorming van dit soort geschoold personeel – veel meer dan 

Le Poole – aan het eind van de negentiende eeuw bestond er nauwelijks meer een 

gevoel dat men daaraan een gebrek had. Arbeidsmarktgegevens uit het begin van de 

twintigste eeuw bevestigen het beeld dat men er in was geslaagd goed in deze 

behoefte te voorzien. Het gebrek aan interesse in meer scholing voor het 

                                                             
1515 Ook niet-ondertekenaars Krantz en Meerburg toonden hun betrokkenheid bij het onderwijs. 
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personeel in den breedte was dan ook zeker geen onderschatting van het belang 

van geschoolde arbeidskrachten. 

Uit het een en ander blijkt in de eerste plaats dat het bij het geschoolde 

personeel ging om een relatief kleine groep van de arbeiders. Montagne’s betoog 

strekte zich weliswaar ver in de breedte uit, in de praktijk had men geen grote 

aantallen geschoolde arbeiders nodig, zeker niet in de textielindustrie. De roep om 

geschoolde arbeid en volksontwikkeling lijkt dan wel in tegenspraak met de nadruk 

op ongeschoolde arbeid, maar is dat in dit perspectief zeker niet. Voor een beperkt 

aantal taken in de fabrieken had men geschoolde arbeiders nodig. Voor het meeste 

werk was echter niet meer nodig dan handigheid en gezeglijkheid, en ervaring die 

men opdeed tijdens het werk. Als kind begon men met de eenvoudigste 

werkzaamheden aan de (spin)machines, vervolgens stroomde men door naar iets 

ingewikkelder of verantwoordelijker werk, waarna een groot deel van het 

personeel – de vrouwen – weer uitstroomde naar hun eigenlijke bestemming, het 

huishouden. De jongens ‘leerden’ werkenderwijs verder. Een vakopleiding, zelfs een 

afgeronde lagere school, was daarvoor niet nodig. 

Dit staat los van het gegeven dat nog ver in de twintigste eeuw 

buitenlandse monteurs en technici  door bedrijven als meelfabriek ‘De Sleutels’, de 

Grofsmederij, Clos & Leembruggen en de Rotogravure werden ingehuurd.1516 

Daarbij ging het vaak om zeer specialistische kennis en vaardigheden. Men kan 

lokaal niet voor alle specialismen opleiden. Voor een afzonderlijk bedrijf van Leidse 

omvang is dat ook niet economisch. Het inhuren van bijzondere expertise is net zo 

goed een aspect van rationeel management. Andersom stroomden Leidse vaklieden 

van meet af door naar andere steden, de koloniën of het buitenland.  

In de loop van de twintigste eeuw zou men in verschillende industrieën 

interne scholing organiseren, aangezien weer nieuwe technieken en nog moderne 

machinerieën daarom vroegen. Maar de prijs van de arbeid bleef minstens zo 

belangrijk als de kwaliteit ervan. De Leidse nijverheid voelde zelfs na de Tweede 

Wereldoorlog – toen de metaal alle andere industrieën had overvleugeld en de 

textiel sterk in belang had ingeboet – nog steeds vooral behoefte aan goedkope 

arbeid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland noemde in 

1947 het arbeidsaanbod in de Sleutelstad “gunstig,” en dan “in dubbele zin, n.l. een 

ruime arbeidsmarkt tegen betrekkelijk lage lonen.”1517 

 

Het arbeidersperspectief 

Minstens zo belangrijk is de vraag wat het een en ander betekende vanuit het 

perspectief van de arbeiders en andere armen. Wat voor belang hechtten zij zelf 

aan onderwijs en wat hadden zij er aan? 

Om te beginnen moet vastgesteld worden dat de arme Leidenaars reeds 

vóór het doorbreken van de industriële productie op grote schaal hun kinderen 

                                                             
1516 Cf. G. van der Harst, L. Lucassen, Nieuw in Leiden. Plaats en betekenis van vreemdelingen in een 
Hollandse stad (1918-1955) (Leiden 1998), 31 – 41. In totaal schatten zij dat tussen 1922 en 1954 1100 
buitenlandse technici voor korte of langere tijd bij Leidse bedrijven werkten. Sommigen kregen hier 
echter ook een opleiding, bijvoorbeeld bij de Rotogravuremaatschappij. 
1517 Economisch-technologische dienst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, 
Leiden. Onderzoek naar de industriële structuur van deze stad (Rotterdam 1947), 8. 
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naar de scholen voor armen en minvermogenden moeten hebben gestuurd. De 

aantallen die de onderwijsinspecteur in 1838 optekende, zijn indrukwekkend te 

noemen, al is moeilijk te achterhalen hoe groot de onderwijsparticipatie eigenlijk 

was. Het armenonderwijs was dan ook gratis en de armbesturen zetten hun 

bedeelden onder druk om naar school te gaan. De druk om te kinderen jong te 

laten werken was in de jaren veertig echter groot, zowel door materieel gebrek als 

door de drang vanuit diezelfde armenzorg. Weliswaar was er een onderwijsaanbod 

voor werkende kinderen, maar dat was lastig te volgen en stelde eigenlijk weinig 

voor. De toegevoegde waarde was te klein om zich in allerlei bochten te wringen 

en de warme maaltijd te laten schieten. Maar men kan evengoed de nodige 

vraagtekens zetten achter de kwaliteit van het armenonderwijs voor niet-werkende 

kinderen, net als bij het praktische nut dat de armen daarvan hadden. 

Gezien de materiële nood is het eigenlijk opvallend hoeveel kinderen uit 

arme(re) huishoudens rond 1860 weer naar school gingen. De wervende kracht 

van het bijzonder onderwijs moet daarin niet onderschat worden. Los van de 

aandrang door de armenbesturen moeten de voorlieden van de verschillende 

kerkgenootschappen een behoorlijke overredingskracht hebben gehad richting de 

ouders om hen ervan te overtuigen dat een godsdienstig verantwoorde lagere 

school belangrijk was. Echter, er waren ook ouders buiten deze sfeer, die er weer 

voor kozen hun kinderen in ieder geval voor een paar jaar naar school te sturen. 

Alleen haalden de meeste onvermogende ouders  en veel minvermogenden hun 

kinderen al van school voordat zij deze afgerond hadden, ongeacht de kleur van het 

onderwijs. 

Werd er in de negentiende eeuw veel geklaagd over de onverschilligheid 

van de ouders, uit de huisgesprekken van de LVGS en later de gesprekken van de 

Commissie tot wering van Schoolverzuim, verrijst een heel ander beeld. Keer op 

keer erkenden de betrokkenen uit de burgerij die zo in rechtstreeks contact 

kwamen met de arme huisgezinnen, dat het nood was, en niet onverschilligheid of 

hebzucht die de ouders dreef en dat ouders het betreurden dat zij hun kinderen 

van school moesten halen om geld te gaan verdienen. Ook voor meisjes lijkt dit 

toch de belangrijkste reden te zijn geweest om de school te verlaten, ondanks alle 

opmerkingen dat zij in het huishouden verdwenen. Veel arbeiders hadden voor 

meer onderwijs willen kiezen, maar zij zagen geen materiële mogelijkheid, ook niet 

in het begin van de twintigste eeuw. En was de school eenmaal verlaten, dan was er 

nauwelijks een weg terug. 

De vraag is bovendien wat arbeiderskinderen ermee opschoten wanneer 

zij de lagere school wel afmaakten. Het standsonderwijs dat begin jaren zestig 

gestalte kreeg was niet bepaald stimulerend. Met een getuigschrift van het lager 

onderwijs op een vierde klasse-school had men wellicht de mogelijkheid bij een 

ambachtsman of in de handel of winkel te beginnen als leerling en zich vervolgens 

werkenderwijs te verbeteren, dat was lang niet altijd nodig, zeker niet in het 

bouwvak of de ambachten. Was dat wel gewenst, dan hadden leerlingen met een of 

meer jaar ULO zoals dat op de tweede klasse scholen geboden werd, veel meer 

kansen op de verder niet al te ruime arbeidsmarkt. Voor dergelijke scholen met 

uitgebreid lager onderwijs was de financiële en psychologische drempel voor de 

gewone arbeiders echter eenvoudig te hoog, nog los van de vraag of een arme 



437 

 

sloeber toegelaten zou worden. Alleen beter geschoolde arbeiders en 

handwerkslieden, waarvoor de derde klasse school bestemd was, maakten daar een 

kans op.  

Vóór de oprichting van de Practische Ambachtsschool waren er ook geen 

beroepsopleidingen waar je alleen met een eenvoudig getuigschrift van een lagere 

school (zonder ULO) terecht kon. Bovendien kostten dergelijke opleidingen ook 

weer geld. Maakte een arbeidersjongen de lagere school af, dan kon hij na 1875 via 

de herhalingsschool én financiële ondersteuning van de LVGS, een andere 

organisatie of een particuliere weldoener wel ergens terecht komen. Dat was 

echter alleen weggelegd voor een klein aantal veelbelovende kinderen, en voor 

meisjes was die weg sowieso gesloten. Voor de anderen resteerde na de lagere 

school simpel dezelfde route als die men aflegde wanneer men wel direct met 

twaalf jaar ging werken.  

De avondopleidingen trokken daarbij een zware wissel op de kinderen: het 

bleef moeilijk te combineren met zes werkdagen van tien of twaalf uur in fabriek of 

ambacht. Dat was niet zo bij de Practische Ambachtsschool, maar ouders die hun 

kinderen daarheen stuurden, ontbeerden weer een paar jaar langer het inkomen 

van hun zoon. De gevraagde financiële offers waren groot, ook al werd het 

schoolgeld door anderen betaald.  

De weg van lotsverbetering via onderwijs was zwaar, vol financiële en 

andere obstakels en leidde uiteindelijk ook nog eens tot slechts een beperkt aantal 

echt goede banen. Financieel konden meer ouders zich aan het eind van de eeuw 

het afronden van de lagere school veroorloven, de volgende stap was voor de 

meesten van hen zonder steun van derden nog onbereikbaar. Daarbij komt dan nog 

dat de vraag naar goedkope arbeid groot bleef en dat de meeste fabrikanten en 

vooral de bedrijfsleiders en meesterknechts uitstraalden, dat je vooral handig en 

netjes moest zijn om bij hen te kunnen werken. Zeker voor meisjes, maar ook 

voor veel jongens, ging er van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt zelf nauwelijks 

een stimulans uit om de lagere school af te maken, laat staan verder te leren. 

Bovendien lag de toekomst van de arbeidersmeisjes toch niet in een vak, maar in 

het huishouden. Voor jongens bood anno 1900 aan de slag gaan in de ambachten en 

de bouw waarschijnlijk meer zicht op een betere toekomst dan onderwijs.  

De school afmaken en zelfs doorleren was iets dat andere burgers dan de 

fabrikanten en de meeste onderwijzers wel belangrijk vonden. Maar ook veel 

arbeiders zelf getuigden van die opvatting, ondanks alle obstakels en het eigenlijk 

beperkte concrete toekomstperspectief. Het is eigenlijk, lijkt het, eerder een 

algemene uitdrukking van de wens zich te verheffen uit de eindeloze armoede. Een 

steun in de rug, niet in de vorm van Leerplicht, maar in de vorm van een uitbreiding 

van een verbod op arbeid door kinderen, had men echter wel nodig om die wens in 

daden om te zetten. De toename van deelname aan het onderwijs, als gevolg van 

een keuze door de arbeiders, leidde echter niet tot een vermindering van 

kinderarbeid in Leiden vóór de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor was er nog steeds 

een te grote groep voor wie de inkomsten van kinderen onmisbaar was, terwijl het 

perspectieven op een betere toekomst voor de kinderen via onderwijs te gering 

bleef. Dat er geen kinderen onder de twaalf, vanaf 1911 dertien jaar in de fabrieken 

te vinden waren, komt in de eerste plaats door de arbeidswetgeving. 
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HOOFDSTUK 9 ELDERS IN NEDERLAND 

 
In zijn baanbrekende boek De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw haalde 

Brugmans de Twentse katoenfabrikant C.T. Stork aan, die beschreef onder welke 

abominabele omstandigheden kinderen in de huisarbeid moesten werken en daarbij 

lange werkdagen maakten.1518 In de moderne stoomweverijen, vervolgde hij, 

verrichtten “de kinderen geen fabrieksarbeid, doch [deden] slechts boodschappen 

[…] en dergelijke.”1519 Voor Brugmans was dit een nieuwe aanwijzing dat “het 

nadeel van de kinderarbeid niet met het fabriekswezen is ontstaan.” Voor veel 

kinderen was een hele verbetering dat ze de fabriek in mochten.1520 Zo verdween 

‘de kinderarbeid’ in Twente met de opkomst van de nieuwe fabrieken rond 1860. 

In Tilburg werkten, stelde hij, rond 1870 geen kinderen beneden de twaalf jaar in 

de fabrieken, omdat de fabrikanten “de wens der geestelijkheid eerbiedigden” dat 

geen kind de fabriek inging vóórdat ze hun eerste heilige communie hadden 

gedaan.1521 Men kan zich afvragen waarom de geestelijkheid zo zou moeten 

optreden: volgens Brugmans verdween de kinderarbeid toch min of meer vanzelf 

met de opkomst van het echte fabriekswezen? 

In de vorige hoofstukken is duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van de 

kinderarbeid in Leiden niet overeenstemt met het beeld dat Brugmans schetste. De 

opkomst van het fabriekswezen vóór 1860 ging wel degelijk gepaard met 

kinderarbeid – in wezen was de omvang van de kinderarbeid in Leiden vergelijkbaar 

met die in Engeland vóór 1833.1522 Ook daarna bleef de industrie trekken aan de 

arme huishoudens in de stad. Wanneer men kinderarbeid niet beperkt tot ‘de 

ergste vormen van kinderarbeid’, zoals Brugmans feitelijk deed, maar de arbeid van 

alle kinderen tot zestien jaar wordt meegenomen, ontstaat zelfs een ander beeld 

dan een van afname. In Leiden nam het belang van de kinderarbeid toe met de 

verdere modernisering van de industrie na 1890, en niet alleen in de textiel of via 

thuisarbeid. Helaas heeft Brugmans dat verder niet onderzocht – zijn studie 

eindigde immers in de jaren zeventig – en niemand trad wat het onderzoek naar 

kinderarbeid betreft in zijn voetsporen. 

De vraag is of de Leidse ontwikkeling uniek was, bepaald door specifieke 

lokale factoren, zoals de relatief hoge lonen, althans vergeleken met de meer 

landelijke gebieden zoals Oost-Brabant (Tilburg) en Twente. Het gaat hier te ver 

alle factoren die een rol kunnen spelen zo uitgebreid te beschrijven en te 

analyseren als voor Leiden gedaan is, maar het is wel mogelijk de globale 

ontwikkeling van de kinderarbeid in Nederland in relatie met de ontwikkeling van 

de industrie in beeld te brengen. Daarvoor zal – ondanks de bezwaren die daaraan 

kleven – vooral gebruik gemaakt worden van de beroepstellingen. Daarnaast wordt 

wat dieper ingegaan op de ontwikkeling van de textielnijverheid, met name in het 

Tilburgse en Twente, de twee textielcentra die in de negentiende eeuw de Leidse 

                                                             
1518 Brugmans, De arbeidende klasse, 102. 
1519 Ibidem. 
1520 Brugmans, De arbeidende klasse, 102-103. 
1521 Brugmans, De arbeidende klasse, 103. 
1522 Zie Smit, ‘Fabriekskinderen (THB)’, 89-90. 
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steeds meer overvleugelden en uiteindelijk verre achter zich lieten. Daarbij wordt 

in de eerste plaats gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur. 

 

9.1 KINDERARBEID EN INDUSTRIE IN NEDERLAND 

 

Nederland was in de negentiende eeuw geen industrieland. Wat betreft de 

industrialisatie liep het land achter bij Engeland, België en de Verenigde Staten, dat 

vanaf de jaren zeventig de leidende rol overnam. In breder Europees verband stak 

de Nederlandse arbeidsproductiviteit overigens niet slecht af.1523 Een land als 

Frankrijk was rond 1900 wat dat betreft minder ver ontwikkeld. 

De opkomst van de moderne industrie vond in Nederland vooral plaats in 

de tweede helft van de negentiende eeuw. Dat betekent dat de eerste duidelijk te 

onderscheiden fase van de industrialisatie pas goed van de grond kwam toen de 

discussie over fabrieksarbeid door kinderen al was losgebarsten en dat de 

industrialisatie door die discussie begeleid werd. Voorbeelden van misstanden in 

het buitenland – Engeland, België – maar ook in ouderwetse en moderne nijverheid 

in Nederland zelf, waren daar debet aan.1524 Het Kinderwetje werd ingevoerd toen 

de eerste industrialisatie zich nog aan het voltrekken was en bepaalde daarmee 

mede de kaders voor de inzet van kinderen in de industrie. Daarmee wordt het 

moeilijk de relatie tussen industrialisatie en modernisering enerzijds en industriële 

kinderarbeid anderzijds zuiver te krijgen, althans wat de inzet van de jongste 

kinderen betreft. Voor de totale groep kinderen is dat echter beter te doen. Niet 

dat die relatie overal eenduidig blijkt te zijn geweest. Er zijn verschillen tussen 

uiteenlopende bedrijfstakken, maar ook weer daarbinnen. Voordat daar nader op in 

wordt gegaan, volgt eerst een schets van de algemene ontwikkeling van de 

modernisering van de economie en de kinderarbeid in Nederland. 

9.1.1 INDUSTRIALISATIE, MODERNISERING EN KINDERARBEID IN NEDERLAND 

 

Geregistreerde kinderarbeid 

In het midden van de negentiende eeuw was de landbouw nog de grootste sector 

waarin mensen werk vonden, al had deze sinds het begin van de eeuw al aan 

betekenis ingeboet ten opzichte van de – nog overwegend ambachtelijk of via 

manufacturen  georganiseerde –  nijverheid [Zie tabel 9.1]. In de tweede helft van 

de negentiende en (versneld) in het eerste decennium van de twintigste eeuw, 

kromp deze sector verder in ten gunste van zowel nijverheid als de dienstensector.  

De industrialisatie van Nederland kwam rond 1860 van de grond. Vóór 

ongeveer 1860 was het moeilijk, zo niet economisch onverantwoord om tot 

mechanisatie over te gaan.1525 Dat wil niet zeggen dat er geen sprake was van 

moderne industrie. Soms was industrialiseren aantrekkelijk, ook omdat 

                                                             
1523 J.P. Smits, ‘Economische ontwikkeling, 16. Zie vooral ook Tabel 1. 
1524 Ouderwets: de touwslagerijen in Moordrecht waar Lalleman over schreef; modern bijvoorbeeld de 
Leidse textielnijverheid en de metaal- en aardewerkfabrieken van Regout in Maastricht. Ertussenin: de 
manufacturen in bijv. Twente. 
1525 Smits, ‘Economische ontwikkeling’, 18. 
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gemechaniseerde en geconcentreerde arbeid toch een antwoord waren op de 

problemen waarvoor men zich gesteld zag, zoals in het geval van de Leidse 

textielnijverheid. Ook in Tilburg en Twente verschenen de eerste stoomfabrieken 

overigens al vóór 1850, terwijl in Amsterdam en Rotterdam reeds sprake was van 

moderne(re) metaalnijverheid in de scheeps- en machinebouw. Maar al met al bleef 

het allemaal erg beperkt. 

De eerste brede industrialisatiebeweging voltrok zich in de jaren zestig en 

zeventig en had vooral betrekking op de productie van consumptiegoederen, zoals 

textiel en kleding, voedings- en genotsmiddelen en schoeisel. Mede door de stijging 

van de reële lonen werd de groei van deze industrieën mogelijk en mechanisatie 

aantrekkelijk. Een volgende moderniseringsgolf deed zich voor in de periode 1895-

1914. Daarin verbreedde de industrie zich. In deze periode groeiden vooral ook de 

metaal (inclusief scheeps- en machinebouw) en de chemische nijverheid in 

betekenis.1526 In 1909 was de nijverheid de grootste economische sector geworden, 

nipt voor de dienstverlening, waar overigens de vele dienstboden en ander 

huispersoneel bij inbegrepen zijn. Dat wil niet zeggen dat Nederland nu in een 

industrieland was veranderd: het ging om iets meer dan een derde van de 

werkzame beroepsbevolking. Evenmin wil dit zeggen dat alle bedrijfstakken binnen 

de nijverheid op even moderne manier waren georganiseerd. Hoe dan ook: de 

industrialisatie had in Nederland duidelijk vaart gekregen. 

Tussen 1849 en 1899 veranderde er op het eerste gezicht niet veel aan de 

omvang van kinderarbeid. Op basis van de beroepstellingen van die jaren kan men 

vaststellen dat er relatief wat minder kinderen onder de zestien een 

(geregistreerde) baan hadden, terwijl tegelijkertijd het aandeel van hen in de 

beroepsbevolking licht steeg [zie tabel 9.2].1527 Deze schijnbare tegenstelling wordt 

verklaard door de demografische ontwikkeling: het deel van de Nederlandse  

                                                             
1526 Smits, ‘Economische ontwikkeling, 1800 – 1995, 18-20. De Jonge, Industrialisatie; 244-245, beschrijft 
de jaren 1850-1870 als een aanloopfase van de industrialisatie, die zich daarna doorzette, maar pas 
tussen 1890 en 1910 een dynamisch karakter kreeg. Voor de industrialisatie, zie ook Van Zanden,  Van 
Riel, Nederland 1780-1914. 
1527 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 626-627. In dit artikel wordt voor het eerst de blik op 
kinderarbeid in Nederland verruimd tot na de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Van de hierin 
geboden data wordt hieronder dan ook ruim gebruik gemaakt. 

Beroepsbevolking per sector, Nedeerland, 1807-1909 

 Landbouw & 

visserij 

Nijverheid Diensten (wv. 

huiselijke diensten) 

Overig 

1807 43% 26% 27% (12%) 3% 

1849 40% 31% 27%   (9%) 3% 

1899 34% 32% 31% (10%) 3% 

1909 30% 34% 33%   (9%) 3% 
Tabel 9.1: Werkzame beroepsbevolking per sector, 1807-1909, in percentages van de 

totale werkzame beroepsbevolking. Bron: CBS, 200 jaar in tijdreeksen, 21 (Tabel 3, vervolg). 

Voor nijverheid zijn samengevoegd industrie, delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en bouw en 

installatiebedrijven. Voor diensten handel en horeca, transport opslag en communicatie, bankwezen, 

verzekeringswezen en zakelijke diensten, en dienstverlening (incl. huiselijke diensten). 
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bevolking dat jonger was dan zestien groeide in deze halve eeuw van 34 naar 39 

procent.1528 Er waren eenvoudig meer kinderen en niet voor iedereen in deze 

groeiende groep was er werk, maar de groei was wel merkbaar op de 

arbeidsmarkt. 

Onder deze relatief kleine veranderingen gingen echter grotere 

verschuivingen schuil. In 1849 werkten de meeste kinderen in de landbouw en 

visserij [zie grafiek 9.1]. Eigenlijk was de verdeling van de kinderarbeid over de 

verschillende economische sectoren indertijd behoorlijk proportioneel naar hun 

relatieve omvang. In 1899 was dit veranderd. Bijna de helft van alle werkende 

kinderen was te vinden in de nijverheid. Het aandeel van de nijverheid in de 

kinderarbeid was veel sterker gestegen dan het aandeel van de nijverheid in de 

totale beroepsbevolking, ten koste van zowel de (krimpende) landbouw en visserij 

als de (groeiende) dienstensector. In de nijverheid vormden kinderen in 1899 8,8 

procent van de beroepsbevolking, een behoorlijke stijging vergeleken met 1849, 

toen dat 5,9 procent was [zie tabel 9.2].1529 De betekenis van de kinderarbeid voor 

de nijverheid was na de eerste industrialisatiefase en tijdens de volgende 

                                                             
1528 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 627. 
1529 Beroepstellingen 1849 en 1899. 

 

Grafiek 9.1: Verdeling van werkende kinderen (jonger dan 16 jaar) over verschillende 

sectoren. Bron: Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 627. 
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Tabel 9.2, Arbeidsparticipatie kinderen tot 16 jaar, 1849 en 1899. Bron: beroepstellingen 
1849 en 1899. Berekening eerste drie rijen: Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 626-627. 
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moderniseringsgolf dus toegenomen en niet gedaald, zoals doorgaans wordt 

aangenomen. 

Daarnaast veranderde de leeftijdssamenstelling van de werkende kinderen 

ingrijpend. In 1849 was nog 15,6 procent van hen jonger dan twaalf jaar geweest, in 

1899 was dat nog maar 1,5 procent.1530 Zoals Knippenburg constateerde, ging de 

overgrote meerderheid van de kinderen onder de twaalf naar school. Ongetwijfeld 

heeft de toegenomen beschikbaarheid van onderwijs na de Onderwijswet van 1857 

hieraan bijgedragen, terwijl de opkomende zuilen de schoolgang nog eens 

stimuleerden. Het Kinderwetje van Van Houten speelde hierin eveneens een rol, 

maar kan deze verschuiving niet volledig verklaren. Deze wet was immers alleen 

werkzaam binnen de nijverheid, waarbij de thuisarbeid nog buiten schot bleef. 

Zeker buiten de nijverheid moeten nog andere factoren hun invloed hebben laten 

gelden op het verdwijnen van de jonge kinderen uit de (geregistreerde) 

beroepsbevolking, met name in de landbouw. Binnen de dienstensector, waar 

vooral de horeca en de handel groeiden,1531 bleef de omvang van de kinderarbeid 

onveranderd groot waar deze altijd het meest omvangrijk was geweest, namelijk in 

de huiselijke diensten.1532 Het is niet onmogelijk dat kinderarbeid zich in de 

landbouw meer aan registratie door beroepstelling onttrok, wellicht omdat het een 

sterk seizoenskarakter droeg. Kinderarbeid in de landbouw is nog een vrijwel 

onontgonnen terrein van onderzoek en valt ook buiten de reikwijdte van dit 

boek.1533 

De keerzijde van het vrijwel verdwijnen van kinderen onder de twaalf jaar 

van de arbeidsmarkt – voor zo ver de beroepstellingen dat zichtbaar kunnen maken 

– was dat in 1899 veel meer van de kinderen van twaalf tot zestien jaar werkten 

vergeleken met vijftig jaar eerder. Dit was ook de groep die door de demografische 

verandering het meest was gegroeid. Wetgeving en demografische ontwikkelingen, 

constateert Van Nederveen Meerkerk, versterkten elkaar en leidden aan de ene 

kant tot een afname van kinderen jonger dan twaalf jaar op de arbeidsmarkt, met 

name in de nijverheid, en aan de andere kant tot een toename van kinderen vanaf 

twaalf jaar. Opvallend is wel dat deze stijging vooral jongens betrof: het percentage 

meisjes met een baan bleef nagenoeg gelijk.1534 

De verminderde beschikbaarheid van kinderen onder de twaalf jaar werd 

al met al meer dan gecompenseerd door de inzet van kinderen die ouder waren, 

zeker in de nijverheid. Van alle kinderen onder de zestien die in 1899 in de 

nijverheid werkten, was overigens bijna een derde (32,5%) dertien jaar of jonger. 

Dat bevestigt het patroon dat in Leiden werd aangetroffen, namelijk dat kinderen 

direct met hun twaalfde jaar in de nijverheid aan het werk gingen en de school niet 

afmaakten.1535 Meisjes vonden daarbij rond de eeuwwisseling in de nijverheid op 

                                                             
1530 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 626-627. 
1531 Zie CBS, Tweehonderd jaar statistiek tijdreeksen 1800-1999 (Voorburg/Heerlen 2001), 21. 
1532 Cf. Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 628. 
1533 Voor een eerste verkenning hiervan, inclusief een bespreking van de bruikbaarheid van de 
beroepstellingen: W. Schenkeveld, ‘Het werk van kinderen in de Nederlandse landbouw.’ 
1534 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 627. Wetgeving moet dan wel gelezen worden als 
onderwijswetgeving én arbeidswetgeving. 
1535 De Regt, Geld en gezin, 55, constateert hetzelfde. 



443 

 

meer plekken werk dan alleen de textiel- en kledingindustrie, al waren dat nog 

steeds de belangrijkste bedrijfstakken waar deze aangetroffen werden. Daarbuiten 

werkten ze nu ook in grote getale in de aardewerk- en voedingsmiddelenindustrie, 

maar ook elders.1536 Dat neemt niet weg dat anno 1899 nog steeds bijna de helft 

van de werkende meisjes in de huiselijke diensten te vinden was.1537 

 

Onzichtbare kinderarbeid 

Deze beschouwing op basis van de beroepstellingen heeft natuurlijk zijn 

beperkingen. Veel kinderarbeid zal zich, net als vrouwenarbeid, aan het oog ervan 

onttrokken hebben, en niet alleen in de landbouw.1538 De vraag is bijvoorbeeld in 

hoeverre de thuisarbeid erin terug te vinden is, of seizoensarbeid. Dergelijke blinde 

vlekken gelden niet alleen de (pre- of proto-industriële) thuisarbeid of de telling van 

1849. In het Leidse geval werd een fikse afwijking tussen de beroepstelling van 1899 

en de in gebruik zijnde arbeidskaarten aangetroffen. Iets dergelijks lijkt ook het 

geval in Tilburg. Daarover wordt gemeld dat er anno 1899 1643 jongens en 421 

meisjes in de industrie werkten, terwijl het er volgens de beroepstelling 860 

respectievelijk 179 waren: een nog veel groter verschil dan in Leiden.1539 

Onderschatting van kinderarbeid beperkte zich al met al niet tot oudere 

productievormen, maar kwam ook in de moderne industrie voor. Aangezien er 

geen aanwijzing is dat de onderschatting van kinderarbeid in de beroepstelling van 

1849 groter was dan in die van 1899 en er evenmin vergelijkbare, kwantitatieve 

analyses bestaan van lokale ontwikkelingen zoals die hier voor Leiden is uitgevoerd, 

moeten deze gegevens vooralsnog echter beschouwd worden als een reële 

indicatie van de trends met betrekking tot kinderarbeid. 

Wat in deze cijfers al helemaal niet naar voren komt, is de eventuele 

ontduiking van de leeftijdsgrens van het Kinderwetje en de Arbeidswet. Controle 

op het Kinderwetje was vooral problematisch in kleinere gemeenten, maar met de 

komst van de Arbeidsinspectie in 1889 was dit verbeterd. Het lijkt erop dat vooral 

de meestal wat afgelegen steenfabrieken waar doorgaans complete gezinnen 

werden ingehuurd, regelmatig de arbeidswetten hebben overtreden.1540 De 

Arbeidsinspectie zelf was ervan overtuigd dat de naleving van de Arbeidswet in 

kleinere en sommige grotere gemeenten verbeterde.1541 

                                                             
1536 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 627. 
1537 Van Nederveen Meerkerk, ‘Child labor’, 628. 
1538 Voor de vrouwenarbeid kan nogmaals gewezen worden op Schmidt. Van Nederveen Meerkerk, 
‘Reconsidering’, 79-86. 
1539 G.F.A. de Jong, ‘Enige sociale aspecten van de arbeid in de textielindustrie gedurende de 19e eeuw’ 
in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, H.J.A.M. Schurink (eds.), De opkomst van Tilburg als industriestad. 
Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling (Nijmegen 1959), 167-199, 195 (tabel). 
1540 H.M.A. Jongius, Tien jaren arbeidswetgeving: verzameling van aanhalingen uit de verslagen der 
arbeidsinspectie (1890-1900) met betrekking tot vervanging van vrouwen, huisindustrie, algemeene 
gevolgen (Amsterdam 1903), 6-7. Zie bijv. ook Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het 
Koninkrijk der Nederlanden over 1891, 11-12. 
1541 Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895 en 1896, 8. 
De inspecteurs van de arbeid waren van meet af aan optimistisch over het toezicht op het verbod van 
kinderarbeid, niet over dat op de de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid, Van Drongelen, De 
ontwikkeling van de arbeidsinspectie, 76.   
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Ten slotte nog een enkele opmerking over arbeid door leerplichtige 

kinderen na de invoering van de Leerplichtwet. Dit was een verschijnsel waar 

menigeen zich zorgen over maakte en dat in 1904 leidde tot een onderzoek door ’t 

Nut en de Vereeniging Volksonderwijs, een vereniging die vooral voor het 

openbaar onderwijs opkwam. Aan het onderzoek kunnen geen algemene, 

kwantitatieve conclusies worden verbonden aangezien de medewerking (van 

onderwijzers) daarvoor te gering was.1542 Buitenschoolse arbeid kwam op grote 

schaal voor, meestal door nood gedreven. Men concludeerde dan ook dat “het 

kwaad, waarop we hier de aandacht vestigen, in ’t allernauwste verband staat met 

de loonkwestie.”1543 Thuisarbeid en het doen van boodschappen (voor derden) 

kwam overal veel voor, de andere werkzaamheden verschilden per streek. Op het 

platteland ging het dan om veld- en veenarbeid, in steden om het lopen met brood, 

melk, groenten, brandstof of kranten. “Ergerlijk” achtte men het werk voor 

sigarenmakers, slagers en kruideniers en het “lezen van erwten.”1544 De impact van 

het laatste, een verschijnsel dat ook uit Leiden bekend is, komt sterk naar voren: 

kinderen begonnen ’s ochtends om half zes, gingen naar school, maar waren in de 

pauze weer aan het werk en ’s avonds ging het door tot tien uur, soms zelfs half 

twaalf.1545 Kinderen werden soms zelfs maanden thuis gehouden, vooral om thuis of 

op het veld te werken.1546 Toch werd het effect op schoolverzuim relatief gering 

gevonden, maar dat het een en ander een nadelige invloed had op het “vermogen 

en de lust” tot onderwijs, was de meeste – maar geen grote meerderheid – van de 

respondenten wel duidelijk.1547 Interessant is de opmerking dat leerlingen die 

werkten “een gevoel krijgen van groot te zijn en met onderwijs en onderwijzers 

zoo een beetje afgedaan te hebben. Zij beginnen zich te gevoelen als werklieden; zij 

zijn geen kinderen meer.”1548 

Dergelijke kinderarbeid komt niet tot uitdrukking in de beroepstellingen 

en nauwelijks in de cijfers voor schoolverzuim, maar ze vormden wel een realiteit 

voor talloze kinderen uit armere gezinnen, zowel op het platteland als in de steden. 

Ze was zowel gerelateerd aan traditionele vormen van arbeid, als aan nieuwe 

vormen die verschenen met de ontwikkeling van de moderne samenleving (inclusief 

het nieuwe winkelbedrijf) en hebben betrekking op alle economische sectoren. In 

de nijverheid was ze complementair aan zowel oude vormen van de organisatie van 

de productie (sigarenmakers) als nieuwe vormen in het kleinbedrijf (slagers, zuivel) 

en het grootbedrijf (brood, conserven).  

Het belang van de inbreng van de kinderen bleef voor 

arbeidershuishoudens nog lang groot. De Regt constateert dat in de jaren dertig 

hogere jaarinkomens van arbeiders daaraan te danken waren. De verschillende  

  

                                                             
1542 Rapport omtrent den arbeid door leerplichtige kinderen, uitgebracht door de Gemengde Commissie 
voor Onderwijsbelangen (Utrecht 1904), 3. Veel antwoorden kwamen uit Drenthe, 7. 
1543 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 17. 
1544 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 12-13. 
1545 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 10. 
1546 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 11. 
1547 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 18. 
1548 Rapport arbeid leerplichtige kinderen, 23. 
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bijdragen van de kinderen konden oplopen tot 34 procent van het totale 

gezinsinkomen.1549 

9.1.2 VERSPREIDING VAN KINDERARBEID IN DE NIJVERHEID ROND 1900 

 

De vraag is waar in de nijverheid eigenlijk kinderen waren te vinden. Een goede 

vergelijking tussen 1849 en 1899 is hier niet te maken, aangezien de telling van 1849 

geen verdeling in bedrijfstakken kende. Er zijn te veel beroepsgroepen die te 

onduidelijk of te algemeen zijn om deze alsnog in te delen. In de Leidse situatie was 

dat beter mogelijk omdat daar meer specifieke kennis over de bedrijvigheid 

bestond, maar desondanks waren daar evenzeer beperkingen aan verbonden. 

Vooral daarom wordt hier volstaan met de situatie rond 1900. 

In het algemeen geldt de textielindustrie als de bedrijfstak waarin de 

meeste kinderarbeid voorkwam. Uit de beroepstelling van 1899 wordt echter 

duidelijk dat kinderarbeid in de papierindustrie en de grafische nijverheid op dat 

moment zelfs nog iets omvangrijker was [zie tabel 9.3]. Ook de kinderarbeid in de 

smederijen en gieterijen is opmerkelijk hoog te noemen, terwijl de houtbewerking, 

de kunstnijverheid, de voedings- en genotsmiddelen- en de steen- en 

aardewerkindustrie eveneens duidelijk boven het gemiddelde van de industrie in 

haar totaal (8,8 procent) scoorden. Bijzonder gering was daarentegen de 

kinderarbeid in de diamantbewerking en bij de gas- en elektriciteitsbedrijven. 

Via een vergelijking met de beroepstelling van 1889 en 1909 is geprobeerd 

inzicht te krijgen in de richting waarin de kinderarbeid zich rond de eeuwwisseling 

ontwikkelde [Zie tabel 9.3].1550 Probleem daarbij is dat de telling van 1889 minder 

betrouwbaar is en vooral de arbeid van vrouwen en kinderen onderschatte. Toch 

geeft dat enig inzicht, in ieder geval waar het om dalende trends gaat. Die zijn in 

ieder geval zichtbaar in de papier- en grafische industrie, al was de omvang van de 

kinderarbeid in deze twee bedrijfstakken in 1909 nog steeds bijzonder groot. Een 

opvallend en bijzonder geval is de diamantbewerking. In 1889 werden hier nog 

bijzonder veel kinderen ingezet, terwijl dat tien jaar later nauwelijks nog het geval 

was. Interessant is ook dat in een aantal bedrijfstakken de kinderarbeid in het 

eerste decennium van de twintigste eeuw steeg, namelijk de textiel, de 

leerbewerking, de steen- en aardewerkindustrie en de kleding en reiniging. In de 

nijverheid als geheel daalde de kinderarbeid in het eerste decennium van de 

twintigste eeuw echter wel, naar 7,8 procent van de beroepsbevolking. 

De belangrijkste vraag is of in deze differentiatie in de omvang én 

ontwikkeling van de kinderarbeid een verband met industrialisatie en modernisering 

te ontdekken is. Lastig daarbij is dat verschillende bedrijfstakken niet altijd 

eenduidig te karakteriseren zijn. Voor Leiden is hiervoor al aangegeven hoe 

gedifferentieerd bijvoorbeeld een voedings- en genotsmiddelennijverheid kon zijn, 

zowel wat betreft de mechanisatie, de schaal van de bedrijven als de manier waarop 

kinderen al dan niet werden ingezet. Binnen de metaal (smederijen, gieterijen) 

                                                             
1549 De Regt, Geld en gezin, 57. 
1550 Voor 1909 bestaan weliswaar geen uitslagen met leeftijdsindeling per gemeente, maar wel landelijk 
en per provincie. 
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zijn zowel de overal nog aanwezige ambachtelijke smeden te vinden als grote 

industriële ondernemingen. Daarnaast zal er sprake geweest zijn van regionale 

differentiatie. Enige voorzichtigheid bij een vergelijking tussen bedrijfstakken op zich 

is daarom op z’n plaats. 

De drie bedrijfstakken waar de omvang van de kinderarbeid naar 

verhouding groot was – de textiel, de papier en de grafische nijverheid – waren alle 

drie bedrijfstakken waar reeds vóór 1880 sprake was van een betrekkelijk sterke   

Kinderarbeid in de nijverheid, 1889-1909 

 1889 1899 1909 Typering 

Textiel 13,6 % 15,7 % 17,6 % Geïndustrialiseerd 

Papier 16,7 % 16,9 % 15,4 % Geïndustrialiseerd 

Drukkerijen en 

uitgeverijen 

17,3 % 16,0 % 14,3 % Gemengd, sterk gemechaniseerd, 

maar veel kleinbedrijf 

Metaal (smederijen, 

gieterijen e.d.) 

10,0 % 12,7 % 10,5 % Deels ambachtelijk, deels 

geïndustrialiseerd 

Leerbewerking 9,3 % 8,2 % 10,4 % Deels ambachtelijk, deels 

geconcentreerd en 

gemechaniseerd 

Aardewerk, 

steenfabrieken e.d.. 

8,4 % 9,1 % 9,7 % Geconcentreerd, weinig 

gemechaniseerd 

Kunstnijverheid 8,4 % 9,5 % 8,7 % Ambachtelijk 

Voedings- en 

genotsmiddelen 

8,3 % 9,2 % 8,7 % Deels ambachtelijk, deels 

geïndustrialiseerd 

Houtbewerking 8,0 % 9,8 % 8,4 % Sterk ambachtelijk, maar 

toenemend aantal fabrieken 

Kleding en reiniging 6,4 % 7,2 % 8,0 % Deels ambachtelijk, weinig 

gemechaniseerd 

Chemische 

nijverheid 

6,0 % 7,7 % 7,4 % Gemengd 

Scheepsbouw, 

rijtuigmakerijen e.d. 

6,7 % 8,0 % 7,2 % Deels ambachtelijk, deels 

geïndustrialiseerd 

Instrumentmakerijen, 

machinebouw e.d. 

6,7 % 7,9 % 5,0 % Deels ambachtelijk, deels 

geïndustrialiseerd 

Bouw 4,2 % 6,2 % 4,0 % Ambachtelijk  

Mijnbouw en andere 

delfstoffen 

3,5 % 4,2 % 3,8 % Geïndustrialiseerd 

Diamantbewerking 16,9 % 2,9 % 2,0 % Geïndustrialiseerd 

Gas en elektriciteit 0,7 % 1,2 % 0,4 % Geïndustrialiseerd 

 

Tabel 9.3: Kinderarbeid in de bedrijfstakken van de nijverheid als percentage van de daarin 
werkzame beroepsbevolking, 1889-1909. Bron: beroepstellingen 1889, 1899 en 1909. De bedrijfstakken zijn 
geordend naar de omvang van de kinderarbeid in 1909. De typering is overwegend gebaseerd op De Jonge, 

Industrialisatie. 
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mechanisering en schaalvergroting. De Jonge stelt dat de papierindustrie rond 1870 

de tweede moderne bedrijfstak van Nederland was.1551 In de grafische nijverheid 

was bij de boeken- en krantendrukkerijen sprake van mechanisatie en 

schaalvergroting tussen 1850 en 1880; bij de handelsdrukkerijen was wel sprake van 

mechanisatie, maar nauwelijks van schaalvergroting.1552 Op de textiel wordt nog 

nader ingegaan, maar in ieder geval in Twente werd in de jaren vijftig en zestig een 

aanzienlijke industrialisatie- en moderniseringsslag gemaakt. Aan de andere kant 

waren de drie bedrijfstakken die het minst gebruik maakten van kinderen, even 

goed relatief modern van opzet. Voor de gas- en elektriciteitsbedrijven gold dat van 

meet af aan. De diamantbewerking was reeds in de jaren veertig gemoderniseerd, 

maar kende een  nieuwe mechanisatiegolf in de jaren 1871-1889.1553 De vraag is 

echter of de teruggang van de kinderarbeid in de diamantbewerking (alleen) daaruit 

te verklaren is. Er speelden belangrijke andere factoren. Niet alleen was daar het 

aantal leerlingen gedaald door de economische crisis in deze bedrijfstak, beperking 

van het “aankweken van leerlingen” was ook een belangrijk punt voor de nieuwe 

sociaaldemocratische diamantbewerkersbond (ANDB, 1894). Na een felle strijd 

wist deze in 1898 niet alleen wat betreft de lonen en werktijden, maar ook op dit 

gebied belangrijke successen te boeken.1554  

Van de bedrijfstakken waar de kinderarbeid in het eerste decennium van 

de twintigste eeuw toenam, kan niet gezegd worden dat daarin modernisering 

uitbleef, al gaat het – afgezien van de textiel – niet om werk dat overal even ver 

gemechaniseerd was. In de kledingindustrie werd de confectie steeds belangrijker 

en daarmee de schaalvergroting, terwijl via de opkomst van de naaimachine sprake 

was van mechanisatie. Hoever dit proces voortgeschreden was, is niet helemaal 

duidelijk, maar naast thuiswerkende naaisters waren er steeds meer naaiateliers. In 

de leerbewerking was al langer sprake van schaalvergroting, maar de mechanisatie 

bleef beperkt tot men aan het eind van de eeuw nieuwe technieken onder de knie 

kreeg, waarmee met name de fabrieksmatige schoenfabricage levensvatbaar 

werd.1555 In de steenfabrieken bleef handarbeid van groot belang, al voerde men in 

deze traditionele industrie in de jaren negentig wel belangrijke verbeteringen door 

met betrekking tot de stookmethode en kwam men met nieuwe producten 

(cementkalksteen, kalkzandsteen, beton).1556 De steen- en aardewerkindustrie 

kende twee traditionele voorbeelden van kindermisbruik, namelijk de 

aardewerkfabrieken van Regout in Maastricht en natuurlijk de steenfabrieken. 

Vooral bij de laatste is de kans op onderschatting van de kinder- en vrouwenarbeid 

bijzonder groot omdat hier doorgaans mensen in gezinsverband werden 

aangenomen. 

                                                             
1551 De Jonge, Industrialisatie, 241. 
1552 De Jonge, Industrialisatie, 223-225. 
1553 Brugmans, Arbeidende klasse, 50 voor de eerdere modernisering; voor de latere: Th. Van Tijn, ‘De 
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond (ANDB)’, BMGN 88, aflevering 3 (1973), 403-418, 
404-405. 
1554 Van Tijn, ‘ANDB’, 417 voor dalend aantal leerlingen, 410 voor succes stakingsbeweging. 
1555 De Jonge, Industrialisatie, 233, 241, 243. 
1556 De Jonge, Industrialisatie, 244. Niet vergeten mag worden dat de kinderarbeid in de steenfabrieken 
hoogstwaarschijnlijk onderschat wordt, maar dat geldt net zo zeer voor 1899 als voor 1909. 
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Wat betreft de bedrijfstakken waar de kinderarbeid in deze tijd afnam, is 

het beeld nog diverser. De bouw en de houtbewerking bleven sterk ambachtelijk, al 

was in de laatste wel sprake van een toename van timmerfabrieken.1557 De 

verschillende metaalsectoren (smederijen e.d., scheepsbouw e.d., 

instrumentmakerijen e.d.) en – in mindere mate – de chemische nijverheid lijken de 

belangrijkste illustratie van een proces van voortschrijdende industrialisatie en 

modernisering met daaraan gepaard een afname van de kinderarbeid. Dat beeld is 

echter niet altijd even eenduidig. Bij de instrumentmakerijen – een bedrijfstak met 

op zich weinig én teruglopende kinderarbeid – zijn bijvoorbeeld ook de nieuwe 

fabrieken voor gloeilampen ondergebracht. Het personeel in deze moderne 

industrie bestond echter juist voor een derde uit kinderen tot zestien jaar en voor 

het overige vooral uit jonge vrouwen.  

Al met al is het onmogelijk een harde, eenduidige uitspraak te doen over 

de relatie tussen industrialisatie en verdere modernisering van de industrie en de 

ontwikkeling van de kinderarbeid op basis van deze gegevens. Die ontwikkeling 

varieerde tussen, maar net zo goed binnen bedrijfstakken. Desalniettemin kan er 

zeker wel een conclusie getrokken worden uit de verspreiding van de kinderarbeid 

over de verschillende bedrijfstakken en de ontwikkeling daarvan, namelijk dat 

industrialisatie en modernisering op zichzelf niet leidden tot een afname van 

kinderarbeid. In enkele bedrijfstakken lijkt eerder het tegengestelde het geval, in 

ieder geval tot aan de Eerste Wereldoorlog.  

Een breder perspectief ontstaat, wanneer hierbij voor het eerste 

decennium van de twintigste eeuw de ontwikkeling van vrouwenarbeid wordt 

betrokken. Zo komt er zicht op de totale inzet van goedkope arbeid. De inzet van 

vrouwen – en dan gaat het vrijwel overal in de eerste plaats om jonge, ongehuwde 

vrouwen – blijkt in de nijverheid als geheel de wat mindere inzet van kinderen in 

het eerste decennium van de twintigste eeuw voor een deel te compenseren: de 

krimp van de goedkope arbeid was in de periode 1899-1909 maar half zo groot als 

die van de kinderarbeid. In negen van de zeventien bedrijfstakken van de nijverheid 

was sprake van een lichte tot aanzienlijke toename van de inzet van goedkope 

arbeid. Deze groei was het grootst in de kleding en reiniging, de textiel en de 

kunstnijverheid, maar ook in de zich moderniserende chemische nijverheid werd 

gebruik gemaakt van méér goedkope arbeidskrachten. Goedkope arbeid bleef – 

met een op de vijf werknemers in de nijverheid een kind of (jonge) vrouw – een 

factor van betekenis, ook in moderne of zich moderniserende bedrijfstakken, en 

niet alleen in de textielnijverheid. Maar ook hier geldt dat die betekenis verschilde 

van bedrijfstak tot bedrijfstak. In de kleding en reiniging, de textiel, de papier en de 

chemie – in deze volgorde – was de betekenis daarvan bovengemiddeld groot; in de 

gas- en elektriciteitsbedrijven, de bouw, de instrument- en machinebouw 

(uitgezonderd de gloeilampenfabrieken) en de scheepsbouw ver beneden 

gemiddeld.  

Van belang is ongetwijfeld de mate waarin gemechaniseerde arbeid 

handenarbeid kon vervangen en wat dat betekende voor de vereiste scholing, maar 

ook voor de fysieke zwaarte van het werk. De benodigde kwalificaties voor de 

                                                             
1557 De Jonge, Industrialisatie, 244. 
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arbeid verschilden sterk per bedrijfstak én daarbinnen, met gevolgen voor de 

mogelijkheid en wenselijkheid om kinderen en andere goedkope, ongeschoolde 

arbeidskrachten in te zetten. Daarnaast laat de diamantbewerking zien dat ook heel 

andere factoren een rol konden spelen, zoals de macht die arbeiders effectief 

konden uitoefenen via vakorganisaties die vonden dat het loon van volwassen 

mannelijke arbeiders, de kostwinners, voldoende moest zijn voor het gehele 

gezinsinkomen.  

 

9.2 DE TEXTIELINDUSTRIE 

 

De textielindustrie krijgt hier nadere aandacht om verschillende redenen. In de 

eerste plaats is dit de bedrijfstak die vanouds het meest geassocieerd wordt met 

kinderarbeid. Rond de eeuwwisseling was het niet de enige nijverheid waar relatief 

veel kinderen werkten, maar in omvang zeker de grootste. Bovendien steeg de 

kinderarbeid hier in het begin van de twintigste eeuw. Landelijk was het aandeel van 

de kinderen niet zo groot als in Leiden – 17,6 procent tegenover 28,5 procent in 

1909 – maar interessant is te bekijken hoe het een en ander zich ontwikkelde in de 

twee belangrijkste textielproductiecentra die de sleutelstad in de loop van de 

negentiende eeuw ver voorbij waren gestreefd, Tilburg en omgeving en Twente. 

Een vergelijking met die gebieden is – in de tweede plaats – juist vanwege die 

regionale verschuiving van belang: de concurrentie met deze nieuwe textielcentra 

was immers een belangrijke factor voor de Leidse textiel, op zich anno 1900 nog 

steeds de belangrijkste industrietak in Leiden. De verschillen in de uitgangssituatie – 

kort gezegd: de oude stedelijke nijverheid in Leiden tegenover de 

plattelandsnijverheid in Tilburg en Twente – zijn in hoofdstuk 3 al aangegeven. Hoe 

verschillend waren de wegen die deze textielcentra volgden, niet alleen in het begin 

van de negentiende eeuw, maar juist ook aan het eind ervan? En wat was 

daarbinnen de plaats en betekenis van de kinderarbeid en die andere vorm van 

goedkope arbeid, vrouwenarbeid? 

9.2.1 TILBURG EN OMGEVING 

 

Thuisarbeid en stoomfabrieken 

De omvangrijke wolnijverheid op het Oost-Brabantse platteland, met Tilburg als 

belangrijkste representant, was ontstaan doordat vanaf het eind van de zeventiende 

eeuw met name Leidse ondernemers hier hun werk uitzetten. Het ging om pre-

industriële huisarbeid, waarvan de loonkosten lager waren dan in de stad omdat de 

arbeidersgezinnen beschikten over een lapje grond waarop zij groenten 

verbouwden en enkele dieren hielden. Kinderen werkten thuis mee, spinnend of als 

hulp van de wever, hun vader. Wanneer een wever geen kind had, huurde hij er 

een in voor een cent per uur.1558 Hoe omvangrijk de omvang van de kinderarbeid 

was, is niet geheel duidelijk. Onder de spinners was het in ieder geval  in 1810 

                                                             
1558 De Jong, ‘Enige sociale aspecten’, 192. 
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groot, namelijk ongeveer dertig procent.1559 De totale omvang van de kinderarbeid 

in de Noord-Brabantse nijverheid zou ongeveer zestien procent zijn geweest [zie 

tabel 9.4].1560 

De concentratie en mechanisatie van de arbeid begon in 1809. Het ging 

hierbij nog om spinassortimenten aangedreven door rosmolens, paardenkracht 

dus.1561 De eerste stoomfabriek verscheen in 1827, behoorlijk vroeg, al was het 

later dan in Leiden (of Eindhoven).1562 Rond 1850 haalde Tilburg Leiden in en in 

1853 telde de Tilburgse wolnijverheid beduidend meer stoomfabrieken dan de 

Leidse. Het gemiddeld vermogen per fabriek lag nog wel onder dat van Leiden en 

de algemene mechanisatiegraad was dan ook minder groot.1563 Dat laatste heeft 

vooral te maken met het voortbestaan van de thuisarbeid. Die was op zich wel 

sterk afgenomen. Werkte in 1812 bijna negentig procent van de Tilburgse 

textielarbeiders thuis, al in 1825 was dat nog maar de helft.1564 Thuisarbeid bleef 

echter een zeer belangrijke rol spelen, met name bij het weven. Hoewel enkele 

ondernemers weefgetouwen naar binnen haalden, bleef de overgrote meerderheid 

van de wevers thuis werken. In 1890 waren dat er nog ongeveer vijftienhonderd. 

Daarnaast werden ook andere werkzaamheden nog thuis uitgevoerd.1565 Het weven 

bleef overigens nog lang vrij ouderwets: de snelspoel werd pas in de jaren zeventig 

geïntroduceerd. 

Concentratie van arbeid betekende nog lang niet altijd mechanisatie via 

stoommachines. In de periode 1876-1880 werkten van de 145 Tilburgse 

wolbedrijven er 55 met stoom. Terwijl in Leiden bedrijven zonder stoomkracht 

                                                             
1559 Op basis van E. van Nederveen Meerkerk, L. Heerma van Voss, E. Hiemstra-Kuperus, ‘The 
Netherlands’, in: L. Heerma van Voss, E. Hiemstra-Kuperus, E. van Nederveen Meerkerk (eds.), The 
Ashgate companion to the history of textile workers, 1650-2000 (Farnham/Burlington 2010), 363-398, 
374 (tabel). 
1560 Brugmans, De arbeidende klasse, 93. 
1561 Van Gorp, Tilburg, 97-101. 
1562 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 379, noemen de 
laatste ten onrechte de eerste stoomfabriek in de textiel in Nederland, een wijd verspreid misverstand. 
1563 Zie Smit, ‘De asem van Beëlzebub’, 128-130, met name tabellen op 128 en 130. 
1564 Voor 1812: Van Gorp, Tilburg, 75, voor 1825, Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-
Kuperus, ‘The Netherlands’, 379. 
1565 Van Gorp, Tilburg, 141. 

Kinderarbeid in Tilburg/Noord Brabant 1810-1909 

  Kinderarbeid 

1810 Spinners Tilburg 30,0 % 

1819 Nijverheid Noord Brabant 16,0 % 

1871 Nijverheid Noord Brabant 37,3 % 

1899 Textiel Noord Brabant, beroepstelling 9,6 % 

1899 Textiel Tilburg beroepstelling 9,0 % 

1899 Schatting textiel Tilburg via arbeidskaarten ca. 18,0 % 

1909 Textiel Noord Brabant, beroepstelling 14,7 % 
Tabel 9.4: Kinderarbeid in de nijverheid/textiel in Tilburg en Noord Brabant, 1810-1909. Bronnen: 
1810: Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 374; 1819 en 1871: 

Brugmans, ‘De arbeidende klasse’, 93; 1899: beroepstelling 1899 en De Jong, ‘Sociale aspecten’, 195; 1909: 

beroepstelling 1909. 
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kort tevoren verdwenen waren, waren er in Tilburg juist meer.1566 De Tilburgse 

wolindustrie kende kortom in de jaren zeventig van de negentiende eeuw een 

combinatie van grote, moderne stoomfabrieken (vooral spinnerijen), kleine min of 

meer ambachtelijke bedrijven en manufacturen en een omvangrijke thuisnijverheid 

(vooral weven). De totale productiecapaciteit en de omvang van de in de textiel 

werkzame beroepsbevolking oversteeg de Leidse ondertussen volkomen. Het 

loonkostenverschil was te groot om via een intensieve industrialisatie en 

modernisering te overbruggen. 

De vraag wat dit voor de kinderarbeid betekende, is moeilijk te 

beantwoorden. Deels komt dat doordat het moeilijk zicht is te krijgen op de 

omvang en de betekenis van de arbeid van kinderen in de thuisarbeid. Dat geldt 

zowel voor het aantal kinderen op zich, als voor de tijd die deze daaraan 

besteedden. Van Gorp schetst van dat laatste een tamelijk rooskleurig beeld als hij 

het heeft over “gezinsarbeid of werk in huisnijverheid door kinderen bij zorgzame, 

ploeterende ouders in boerderijen of kleine wevershuizen, waar zeker wel tijd was 

voor spelen en ravotten […].”1567 In hoeverre de kinderen naast hun (thuis)werk 

naar school gingen, is al helemaal niet duidelijk. Over het aantal uren dat men vóór 

de Onderwijswet van 1857 op school doorbracht, moet men echter geen al te 

hoge verwachtingen hebben. 

In de Noord-Brabantse nijverheid in haar geheel steeg de kinderarbeid in 

deze periode van onvolledige industrialisatie tussen het begin van de eeuw en 1871 

[zie tabel 9.4].1568 Hoe dit precies in Tilburg zat, is niet uit de literatuur op te maken 

en datzelfde geldt eigenlijk voor de hele Brabantse textiel.1569 Op basis van de daling 

van het schoolbezoek tussen 1862 en 1869 concludeert De Jong dat de 

fabrieksarbeid door kinderen in die periode toegenomen was.1570 Vleggeert 

verklaart deze daling juist uit een toename van de thuisarbeid.1571 

 

De pastoor stelt grenzen 

Dat fabrieksarbeid van kinderen toegenomen zou kunnen zijn, wekt wellicht enige 

bevreemding. Men gaat immers algemeen uit van de veronderstelling dat rond 1870 

in Tilburg in de fabrieken geen kinderen jonger dan twaalf jaar werkten, omdat de 

fabrikanten de wens van de geestelijkheid eerbiedigden geen kinderen in dienst te 

nemen die hun eerste communie nog niet hadden gedaan. Volgens Van Gorp kwam 

er in Tilburg in 1860 praktisch geen kinderarbeid voor en waren, volgens de opgave 

van het College van B&W bij het regeringsonderzoek in 1841, toen reeds alle 

kinderen in de fabrieken ouder dan elf jaar.1572 Nog los van de vaststelling dat 

                                                             
1566 Van Gorp, Tilburg, 117. 
1567 P.J.M. van Gorp, Kinderarbeid in de textielnijverheid (Tilburg, z.j.), 14. 
1568 Brugmans, De arbeidende klasse, 93. 
1569 De Jong, ‘Sociale aspecten’, 195, laat de percentages van 1819 en 1871 voor de hele Brabantse 
nijverheid desondanks voor de textielindustrie gelden. 
1570 De Jong, ‘Sociale aspecten’, 194-195. 
1571 Vleggeert, Kinderarbeid, 98. 
1572 Van Gorp, Kinderarbeid, 24 resp. 31. De cijfers van dit onderzoek uit 1841 zijn buiten beschouwing 
gelaten, omdat a) deze zeer onvolledig waren, b) deze de huisarbeid sowieso buiten beschouwing lieten 
en c) er naast ‘kinderen’ door veel respondenten werd gesproken over ‘jongens en meisjes’ zonder 
leeftijdsgrenzen, d.w.z. dat deze net zo goed een jaar of 18, 19 of zelfs ouder konden zijn. Het onderzoek 
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kinderarbeid hier alleen als fabriekswerk door kinderen jonger dan twaalf jaar wordt 

gezien, past hier enige verdere nuancering. De Staatscommissie van 1863 stelde via 

een steekproef ook hier vast dat een kwart van de fabrieksarbeiders al vóór hun 

elfde of twaalfde jaar in de fabriek aan het werk waren gegaan. Dat gold dan vooral 

voor de wat oudere arbeiders, en met name voor de jongens; meisjes kwamen 

indertijd meestal pas na hun veertiende in de fabriek.1573 Het zeer onvolledige 

overzicht uit het regeringsonderzoek van 1861 laat evenzeer de mogelijkheid open 

dat er elfjarigen in de Tilburgse fabrieken werkten.1574 Een rapport van het 

Nederlandsch Schoolverbond uit 1873 noemt ook de Tilburgse textielfabrieken 

waar “verscheidene kinderen” ongeveer met hun tiende jaar gingen werken.1575 

Nog afgezien van het feit dat kinderen ook hun eerste communie op hun tiende of 

elfde jaar kunnen doen, zal het ‘verbod’ van de kerk in de praktijk door 

meesterknechts en werkbazen overtreden zijn, al zeiden hun werkgevers dat ze het 

verbod eerbiedigden. Fabrieksarbeid door jonge kinderen, kwam in Tilburg kortom 

zeker wel voor. 

Dat neemt niet weg dat er in Tilburg een matigende werking uitgegaan zal 

zijn van de opstelling van de katholieke kerk. Interessant in dit kader is het motief 

waarmee pastoor (later bisschop) Zwijsen dit deed. Hij wilde dat de kinderen 

(gratis) onderwijs volgden, ten behoeve van “opregte godsvrucht, eene eerbiedige 

onderdanigheid aan ouders en oversten, een zekere vriendelijkheid en beleefdheid 

ten opzigte van de gesellen, met wie de kinderen verkeren en een bijzonder ontzag 

voor bejaarde personen.”1576 Hier waren dezelfde algemene maatschappelijke 

waarden werkzaam als in Leiden, verbonden met de identiteit van de specifieke 

godsdienstige groepering. Fabrieksarbeid bracht dergelijke waarden in gevaar, 

thuisarbeid onder toezicht van de ouders blijkbaar niet: bij de thuiswevers werden 

kinderen namelijk al vanaf acht jaar ingeschakeld.1577 Voor men de fabriek in mocht, 

moesten de kinderen echter hun zedelijke, morele en godsdienstige vorming 

gekregen hebben en het onderwijs – in dit geval katholiek onderwijs – was 

daarvoor het meest geschikte middel, de eerste communie het ijkpunt. Dat 

betekende echter niet noodzakelijk, dat werd verwacht dat de lagere school werd 

afgemaakt. Een daling van het schoolbezoek kan derhalve heel goed verklaard 

worden door een toename van fabrieksarbeid door kinderen: net als in Leiden 

maakte men hoogstwaarschijnlijk eenvoudig de school niet af.1578 

 

De ontwikkeling vanaf de jaren tachtig 

Na 1890 kende Tilburg een snelle modernisering. De economische crisis van de 

jaren tachtig maakte duidelijk dat niet-gemechaniseerde arbeid en vooral de grote 

                                                                                                                                               
meldde voor Noord Brabant 121 kinderen (5%) en 557 ‘jongens en meisjes’ (23,3%) op totaal 2394 
textielarbeiders, Vleggeert, Kinderarbeid, 44. 
1573 De Jong, ‘Sociale aspecten’, 194. 
1574 Zie Van Gorp, Kinderarbeid, 35-36. 
1575 Aangehaald in Vleggeert, Kinderarbeid, 121. 
1576 Aangehaald in Van Gorp, Kinderarbeid, 29. 
1577 Van Gorp, Kinderarbeid, 38. 
1578 Nader onderzoek naar fabrieks- en thuisarbeid door kinderen en van het schoolbezoek in Tilburg e.o. 
is op zijn plaats. 
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nadruk op de handweven thuis, niet meer rationeel waren. De concentratie in 

fabrieken en de mechanisatie kregen daardoor een forse impuls.1579 In 1909 waren 

de kleine, niet gemechaniseerde bedrijven verdwenen en waren er van de ongeveer 

1500 thuiswevers nog maar 344 over.1580 Deze vormden dan nog wel twintig 

procent van alle wevers, maar hun bijdrage in de productie was veel geringer dan 

het aantal op zich suggereert.1581 De modernisering van de Tilburgse 

textielnijverheid ging niet op alle fronten even ver. Zo verschenen de 

ringspinmachines, die in Leiden en Twente in deze tijd geïntroduceerd werden, in 

Tilburg pas rond 1930.1582 Hoe dan ook, in een periode van tien à vijftien jaar 

maakte de Tilburgse wolindustrie een grote transformatie door, waarbij vrijwel de 

hele productie op industriële leest werd geschoeid en thuisarbeid weliswaar niet 

verdween, maar wel een economisch gezien relatief marginaal verschijnsel werd. 

De vraag hoe de kinderarbeid zich ontwikkelde ten opzichte van de 

voorgaande periode is moeilijk te beantwoorden gezien de onvergelijkbaarheid van 

de verschillende bronnen. In het algemeen lijkt de kinderarbeid rond 1900 in de 

Brabantse (textiel)nijverheid echter beduidend lager dan eerder [zie tabel 9.4]. Het 

is goed mogelijk dat de nijverheidsstatistieken van 1819 en 1871 het beeld 

vertekenen door hun afwijkende opzet, maar het verschil tussen het aandeel van de 

kinderen onder de spinners in 1810 en dat in de textiel in 1899 is wel erg groot, 

zeker wanneer men in het laatste geval alleen naar de beroepstelling kijkt. Daarbij 

speelt echter de eerder aangeroerde kwestie, dat het aantal arbeidskaarten niet 

overeenstemt met de cijfers uit de beroepstelling. Wanneer men daar rekening 

mee houdt, valt een schatting van de kinderarbeid ongeveer twee keer zo hoog uit, 

rond de 18 procent.1583 Dat is nog altijd beduidend minder dan in 1810. Het is 

kortom zeer waarschijnlijk dat de omvang van de kinderarbeid aanzienlijk gedaald is 

tussen 1871 en 1899 (en vergeleken met 1819), al was dat veel minder dan de 

cijfers van de beroepstelling op zich suggereren. 

Echter, de kinderarbeid nam in Tilburg in het laatste decennium van deze 

periode juist toe, vooral vanaf 1894. Werkten er in 1894 in de Tilburgse industrie 

837 kinderen tussen de twaalf en de zestien, in 1899 waren dat er 2064. Het jaar 

daarop was sprake van een zeer sterke groei, namelijk naar 2684 kinderen. Dat 

aantal zou in ieder geval tot 1911 stabiel gebleven zijn.1584 Ook wanneer rekening 

wordt gehouden met het gegeven dat een aanzienlijk deel van deze kinderen ook in 

ambachten en andere industrieën werkte, moet de omvang van de kinderarbeid in 

                                                             
1579 A.W.M. Keune, ‘De industriële ontwikkeling gedurende de 19e eeuw’ in: Van den Eerenbeemt, 
Schurink (eds), De opkomst van Tilburg als industriestad, 11-60, 53-54. 
1580 Van Gorp, Tilburg, 141-142. 
1581 Cf. Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 379. 
1582 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 382. De 
suggestie hier dat dit voor de hele wolindustrie geldt, is onjuist. 
1583 Volgens de beroepstelling van 1889 werkte overigens maar iets meer een derde van de kinderen tot 
zestien jaar in de nijverheid in de textiel. De voornaamste andere bedrijfstakken met veel kinderen 
waren de metaal en de kleding- en reiniging. Ermee rekening houdend dat in deze bedrijfstakken minder 
sprake was van onderschatting, is de helft van het verschil toegerekend aan de textielnijverheid. 
Daarmee komt het totaal aantal mensen in de textiel ook meer overeen met de aantallen die in de 
literatuur worden genoemd. 
1584 De Jong, ‘Sociale aspecten’, 195-196. 
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de textiel in het eerste decennium van de twintigste eeuw toch ruim boven de 

twintig procent zijn gekomen. Alleen kijkend naar de (provinciale cijfers van de) 

beroepstellingen, kan in ieder geval geconstateerd worden dat er sprake was van 

een aanzienlijke stijging tussen 1899 en 1909, van negen naar bijna vijftien procent. 

Wellicht is hier sprake van het statistisch zichtbaar worden van 

kinderarbeid doordat fabrieksarbeid terrein won op (vaak ongeregistreerde) 

thuisarbeid. Bovendien is het mogelijk dat in Tilburg na 1895 de Arbeidswet beter 

werd toegepast.1585 En ten slotte kan de plotselinge toename in 1900 ook het effect 

zijn van een nieuw gebruik van arbeidskaarten, namelijk door thuiswerkers, zoals 

dat ook het geval was bij de bonendopsters in de Leidse conservenindustrie. Dan 

werd de thuisarbeid zelf zichtbaar. Ondanks deze kanttekeningen wijst veel er op 

dat de kinderarbeid in Tilburg tijdens deze industrialisatie- en moderniseringsgolf 

rond de eeuwwisseling toenam. Dat betekent dan wel dat de kinderarbeid 

aanzienlijk afgenomen is in de twintig jaar daarvoor, de tijd waarin het Kinderwetje 

werd ingevoerd, maar ook de Lange Depressie zich liet gelden. 

 

Brabantse vrouwen en meisjes 

Het merendeel van de – volgens de arbeidskaarten, dus in de gehele nijverheid – 

werkende kinderen bestond uit jongens. De verhouding tussen jongens en meisjes 

veranderde echter. De meisjes werkten blijkbaar steeds vaker in de nijverheid en 

hun aandeel in de daarin werkende beroepsbevolking steeg tussen 1890 en 1900 

van 18,5 naar 28 procent.1586 De meeste meisjes begonnen pas rond hun vijftiende 

in de fabriek en stopten ermee wanneer ze trouwden. Ook hier kwam 

fabriekswerk door gehuwde vrouwen nauwelijks (of zelfs helemaal niet) voor.  

In eerste instantie, voor de eerste mechanisatie in concentratie van het 

spinnen, kwam vrouwenarbeid wel veel voor. In 1810 vormden vrouwen en meisjes 

driekwart van de spinners, toen nog thuisarbeid.1587 Ook hier gingen (gehuwde) 

vrouwen niet de fabrieken en werkplaatsen in. Het machinale spinnen zou rond 

1850 vooral mannenwerk zijn geweest, waarbij deze door jongens geassisteerd 

werden.1588 Het aandeel van vrouwen onder het personeel van de wolfabrieken 

nam in de tweede helft van de negentiende eeuw echter weer toe, ook in de jaren 

negentig. Bestond het personeel in de Tilburgse wolfabrieken in 1853 nog voor 28 

procent uit ongehuwde vrouwen en meisjes, in 1887 was dat 40 procent en in 1899 

zelfs 46,3 procent.1589 Het provinciale gemiddelde was overigens in 1899 veel lager 

(19,9 procent), maar steeg in de eerste tien jaar van de twintigste eeuw eveneens, 

tot bijna een kwart van de textielwerkers [zie ook tabel 9.6]. Kortom, ging de 

                                                             
1585 Tilburg gaf in ieder geval in 1895 geen arbeidskaarten aan vrouwen boven de zestien, Verslag 
inspecteurs arbeid 1895 en 1896. Het is verleidelijk te denken dat dit een van de gemeenten was 
waarvan in 1891 wordt gemeld dat men geen arbeidskaarten uitreikte aan meisjes onder de zestien, 
omdat een persoon mannelijk zou zijn (Verslag inspecteurs arbeid 1891, 4-5). Duidelijk is dat in de eerste 
jaren op dit gebied problemen waren. 
1586 Op basis van De Jong, ‘Sociale aspecten’, 195 (tabel). 
1587 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 374 (tabel). 
1588 Volgens De Groot, Fabricage van verschillen, 190. Hij geeft hierbij aan dat deze overgang niet goed 
gedocumenteerd is. 
1589 De Jong, ‘Sociale aspecten’, 198-199. 
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industrialisatie in eerste instantie gepaard met een daling van vrouwenarbeid, bij de 

verdere ontwikkeling en modernisering van de Tilburgse wolindustrie was juist 

sprake van een toename van deze vorm van goedkope arbeid.  

 

Een compleet beeld van de Tilburgse wolnijverheid wordt bemoeilijkt wordt door 

het langdurig voortbestaan van thuisarbeid, waar in ieder geval veel kinderen 

werden ingezet. Per saldo was de omvang van de kinderarbeid (en vrouwenarbeid) 

groter voordat enige vorm van mechanisatie aan de orde was, dan aan het eind van 

deze periode, zeker bij het spinnen. Onduidelijk is wel hoeveel uren thuiswerkende 

kinderen eigenlijk effectief werkten. Aan het eind van de eeuw was het in ieder 

geval duidelijk dat zij in de fabrieken even lange werkdagen maakten als hun 

collega’s die ouder waren dan zestien, behalve dan dat hun overwerk beperkt was. 

Helder is dat in de stoomfabrieken zelf bij iedere moderniseringsgolf de 

kinderarbeid én de inzet van andere goedkope arbeidskrachten (jonge vrouwen) 

toenam.  

De matiging bij de inzet van jonge kinderen kwam voort uit culturele of 

politiek-religieuze factoren van buiten de industrie, in dit geval de katholieke kerk. 

Dat ging niet alleen om het waarborgen van godsdienstige zuiverheid, maar in de 

eerste plaats om de zedelijke waarden en normen die de stabiliteit van de 

samenleving moesten waarborgen, zoals gehoorzaamheid en ontzag c.q. 

beleefdheid. 

9.2.2 TWENTE 

 

Industrialisatie van de Twentse katoennijverheid 

In het andere Nederlandse textielcentrum ging het niet om wol, maar vooral om 

katoen. Ook deze industrie vond zijn oorsprong in thuisarbeid op het platteland in 

de zeventiende eeuw, maar de betekenis ervan bleef tot het begin van de 

negentiende eeuw beperkt.1590 Net als in Brabant konden de lonen hier relatief laag 

blijven door de combinatie met eigen agrarische activiteiten. Rond 1800 verschenen 

hier de eerste spinning jennies en daarmee de eerste werkplaatsen. Deze jennies 

waren wel van een reeds verouderd type.1591 De ontwikkeling van de Twentse 

katoennijverheid werd vervolgens krachtig gesteund door de Nederlandsche 

Handelsmaatschappij (NHM) – ten behoeve van de Indische markt – en groeide 

vanaf de jaren dertig sterk.  

Van groot belang was de introductie van de snelspoel bij het weven in 

1833. Deze verlichtte én vereenvoudigde het handweven aanzienlijk, zodat dit werk 

niet alleen meer door (geschoolde) volwassen mannen hoefde te worden gedaan. 

Via weefscholen voor jonge wevers – jongens en meisjes van elf tot zestien jaar – 

werd deze nieuwe (eigenlijk al vrij oude) technologie snel verspreid. Een volgende 

stap, concentratie van het weven in werkplaatsen en met name mechanisatie met 

door stoom aangedreven power looms, zoals deze rond 1800 in Engeland waren 

geïntroduceerd, wilde men echter niet maken. De Engelsman Ainsworth, die bij de 

                                                             
1590 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 366. 
1591 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 378. 
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invoering van de schietspoel een belangrijke rol speelde, noemde het een 

“undeniable absurdity” om dat te doen terwijl de lonen zo laag waren. Zonder 

stoomgetouwen kon men de concurrentie goed aan.1592 Op zich paste deze 

benadering in de werkgelegenheidsdoelstelling van de NHM. Het weven bleef 

handweven en voornamelijk georganiseerd via thuisarbeid, al vond vanaf ongeveer 

1840 een relatief klein deel van de productie (ca. tien procent) plaats in 

weeflokalen.1593 

In tegenstelling tot het weven was bij het spinnen wel sprake van 

concentratie en de introductie van stoomkracht. In het begin van de jaren dertig 

verschenen de eerste twee stoomspinfabrieken in Twente. Rond 1840 had het 

spinnen op stoomkracht het handmatige spinnen overvleugeld. Dit ging gepaard 

met een daling van het totaal aantal arbeiders in de spinnerijen, waarvan de 

meerderheid ondertussen in stoomfabrieken werkte.1594 Rond 1860 verdwenen de 

handspinnerijen vrijwel geheel en werd er praktisch alleen nog maar in 

stoomfabrieken garen geproduceerd. Rond 1850 kende de Twentse 

katoenindustrie al met al een breed scala aan organisatievormen: thuisarbeid (met 

name het weven), manufacturen (weven en spinnen) en stoomfabrieken (alleen 

spinnerijen). Aan deze situatie kwam vanaf het begin van de jaren vijftig snel een 

einde.  

In 1853 verscheen in Nijverdal de eerste stoomweverij en vóór 1860 

werden er nog eens acht opgericht.1595 De handweefgetouwen verdwenen snel. 

Waren er in 1860 nog 8500 handwevers in Twente, elf jaar later waren dat er nog 

maar 2800. Die weefgetouwen stonden  in fabrieksgebouwen: van thuis weven was 

al in 1861 niet of nauwelijks meer sprake.1596 Al was er rond 1900 nog steeds wel 

een aantal handgetouwen in gebruik, handweven was een uitstervend verschijnsel, 

vooral gebruikt voor speciale weefsels.1597 De mechanisatie van de weverij 

betekende ook dat de kennis en vaardigheden die voor het weven vereist waren, 

nog minder werden dan ze al bij de invoering van de snelspoel waren geworden. 

De wever was toezichthouder op de weefmachine geworden, constateert Van 

Waarden.1598 Wel waren voor de mechanische weverijen een verdergaande 

arbeidsdeling en daarbij behorende nieuwe machines noodzakelijk. Voor de grotere 

reparaties waren gespecialiseerde krachten nodig, de getouwstellers.1599 

Vernieuwing was er ook in de stoomspinnerijen, waar vanaf het begin van de jaren 

vijftig de self actor de oudere spinmachines verving.1600 Aan het eind van de jaren 

zestig was de Twentse katoenindustrie vrijwel geheel op moderne leest geschoeid. 

                                                             
1592 E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. 
Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983, proefschrift UvA), 74. 
1593 Blijkens tabel in Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 76. 
1594 Ibidem. 
1595 Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 74. 
1596 Brugmans, De arbeidende klasse, 57. 
1597 Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 84 (tabel 20) en 89. 
1598 F. van Waarden, ‘Het werk van de wever. 250 jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid in 
de Twentse katoennijverheid’, Textielhistorische Bijdragen 24 (1984), 81-131, 103. 
1599 Ibidem 
1600 Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 78. 
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Na deze industrialisatiegolf groeide de Twentse katoenindustrie ras voort, 

ondanks het feit dat men ook hier tussen 1875 en 1890 door de economische crisis 

moeilijke jaren kende, waarin verschillende kleinere bedrijven sneuvelden. Het 

aantal katoenarbeiders en de gemiddelde bedrijfsgrootte namen echter toe. De 

groei van de Twentse katoenindustrie ging gepaard met een gestage verbetering 

van de gebruikte spin- en weefmachines, waardoor de productiviteit voortdurend 

toenam. Vanaf het midden van de jaren negentig was sprake van een versterkte 

groei in de productiecapaciteit.1601 Bij de spinnerijen is dat waarschijnlijk gerelateerd 

aan de invoering van een nieuw type spinmachine, de ringspinmachine, waarvan de 

eerste in de jaren tachtig verschenen, maar die vooral vanaf 1900 op grote schaal in 

gebruik werden genomen. De grote vernieuwing in het weven, het automatische 

(Northrop)getouw – in 1894 gepatenteerd en snel in de VS ingevoerd – vond 

langzamer z’n weg naar de Nederlandse (en overigens ook de Engelse) 

katoenindustrie, eigenlijk pas na 1926. Desalniettemin stonden er in 1911 al enkele 

in Enschede.1602 

 

Kinderarbeid vóór de industrialisatie 

Net als in Noord-Brabant was de kinderarbeid in de Overijsselse katoennijverheid 

omvangrijk in de tijd voordat er sprake was van industrialisatie. In 1819 bestond de 

werkzame beroepsbevolking in de nijverheid van Overijssel voor 21,2 procent uit 

kinderen, in de textiel – katoen, linnen en wol – was dat 32,0 procent [zie tabel 

9.5]. Van de werkende kinderen was 79 procent in de Overijsselse textiel te 

vinden.1603  

Indertijd bestonden er al de nodige katoenspinnerijen. De groei van de 

spinnerijen en de bouw van de eerste stoomspinnerijen heeft ongetwijfeld invloed 

gehad op de kinderarbeid. Nog sterker geldt dat voor de introductie van de 

snelspoel. Het kan nauwelijks toeval zijn dat de eerste stemmen die hun zorgen 

uitspraken over de gevolgen van de arbeid van kinderen in ‘fabrieken’, weerklonken 

uit Overijssel, namelijk in 1835 en met name uit de onderwijswereld. De 

provinciale onderwijscommissie pleitte zelfs voor een minimumleeftijd om te 

kunnen gaan werken. Men wilde zo snel mogelijk een kwaad uitroeien dat “van 

onberekenbare invloed op het heil der maatschappij kan zijn.”1604 Uit een nader 

onderzoek in de provincie kwam naar voren dat menig burgemeester geen gevaar 

zag voor de gezondheid van de kinderen in de weverijen en spinnerijen, maar dat 

men wel maatregelen wenste om de combinatie van werk en onderwijs mogelijk te 

maken. Eén burgemeester maakte zich wel degelijk zorgen om de gezondheid van 

de kinderen die vanaf acht jaar lange dagen maakten in de weverijen, en bepleitte 

een minimumleeftijd van twaalf jaar. Dat oudere meisjes  in de weeffabrieken 

werkten, moest men volgens hem zoveel mogelijk beperken.1605 

Hoe de kinderarbeid zich vóór de industrialisatiegolf van de jaren vijftig en 

zestig ontwikkeld heeft, valt niet met harde cijfers te zeggen. De onvolledige en 

                                                             
1601 Zie Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 82 (tabel 19) en 84 (tabel 21) 
1602 Van Waarden, ‘Het werk van de wever’, 109. 
1603 Brugmans, Arbeidende klasse, 22 en 93. 
1604 Vleggeert, Kinderarbeid, 35, inclusief citaat. 
1605 Vleggeert, Kinderarbeid, 36. 
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onnauwkeurige opgaven van het regeringsonderzoek uit 1841 wijzen er op dat de 

leeftijdssamenstelling in de katoennijverheid vergelijkbaar moet zijn geweest met 

die van de katoenfabrieken in Leiden indertijd, ongeveer veertig procent.1606 Dat 

betekent dat de kinderarbeid waarschijnlijk was toegenomen met de opkomst van 

de manufacturen, de snelspoel en de eerste stoomspinfabrieken. 

Dat in de literatuur, met name bij Brugmans, de opkomst van de moderne 

stoomfabrieken als een zegen voor de kinderen wordt aangemerkt, heeft vooral te 

maken met de afschuwelijke omstandigheden waaronder men voordien moest 

werken. De werkplaatsen waar mannen, vrouwen en kinderen aan de weef- of 

spinstoel werkten, worden getypeerd als “vunzige holen.”1607 Bovendien waren de 

werktijden in die werkplaatsen erg lang, tot veertien uur per dag, zodat de 

schoolgang in gevaar kwam. De omstandigheden in de huisnijverheid waren niet 

veel beter.1608 Voor Twente is er geen schrijver te vinden die de thuisarbeid zo 

gunstig afschildert als Van Gorp deed voor Brabant. Overigens is wel duidelijk dat 

de thuiswevers (en weefsters) – en daarmee ook hun kinderen of de kinderen die 

zij inhuurden – niet het hele jaar door weefden, maar dat combineerden met ander 

werk.1609 De feitelijke omvang in arbeidstijd en daarmee de economische betekenis 

van deze kinderarbeid wordt derhalve overschat wanneer men alleen afgaat op 

aantallen getouwen en arbeiders. 

 

Het effect van de industrialisatie 

Dat de kinderarbeid is afgenomen is door de industrialisatie, of zelfs helemaal 

verdwenen zoals Brugmans stelt, blijkt niet of nauwelijks uit het zijn eigen 

cijfermateriaal.1610 De kinderarbeid in de totale Overijsselse nijverheid nam tussen 

1819 en 1871 juist toe, naar bijna een kwart van de werkzame bevolking [zie tabel 

                                                             
1606 Net als voor Tilburg worden de cijfers uit het regeringsonderzoek uit 1841 hier verder buiten 
beschouwing gelaten, om dezelfde redenen. Volgens dit onderzoek waren van de 3620 arbeiders er 671 
‘kinderen’ (18,5 %) en 2109 ‘jongens en meisjes’ (58,3 %), Vleggeert, Kinderarbeid, 44. 
1607 Brugmans, Arbeidende klasse, 36, 102-103. 
1608 Cf. W.H. Nijhof, Troebelen in de Twentse textiel. 100 jaar sociale strijd (Zwolle 2012), 34-38. 
1609 Brugmans, De arbeidende klasse, 22; Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 76. 
1610 Zijn opgaven voor 1871 zijn gebaseerd op de statistiek van L.J. Brinckman. Deze was gebaseerd op de 
– onvolledige – opgaven die via de verslagen van de Kamers van Koophandel in de gemeenteverslagen 
werden opgenomen. 

Kinderarbeid in Overijssel 1819-1909 

  Kinderarbeid 

1819 Nijverheid Overijssel 21,2 %  

1819 (1) Textiel Overijssel 32,0 % 

1871 Nijverheid Overijssel 24,9 %  

1871 (1) Textiel Overijssel 25,3 % 

1899 Textiel Overijssel 17,7 % 

1909 Textiel Overijssel 18,5 % 
Tabel 9.5: kinderarbeid in de nijverheid c.q. de textiel in Overijssel, 1819-1909. 

Bronnen: 1819 (1) Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 64; 1819, 1871 Brugmans, De arbeidende 

klasse, 93-95; 1871 (1) Brinckman, Statistiek,163-173;1899 en 1909 op basis beroepstellingen. 
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9.5].1611 Brugmans haast zich te verklaren dat dit niet door de textiel kwam, 

aangezien een kleiner deel van alle werkende kinderen in die bedrijfstak werkte, 

nog maar 68 procent, terwijl dat in 1819 nog 79 procent was. De sigarenfabrieken 

en mattenmakerijen zorgden volgens hem voor de stijging van de kinderarbeid.1612 

De omvang van de kinderarbeid in de textiel in 1871 valt op basis van de bron die 

Brugmans gebruikte echter te berekenen op ongeveer 25,3 procent van de 

beroepsbevolking in die bedrijfstak, juist meer dan in de nijverheid in haar 

geheel.1613 Dit getal is niet eens zo veel lager dan voor de Leidse textiel in deze tijd 

becijferd kon worden. De kinderarbeid lijkt na de industrialisatie in de Twentse 

katoen weliswaar minder groot dan vijftig jaar eerder, maar het verschil was lang 

niet zo groot als wel gesuggereerd is. Met ruim een kwart van de in de textiel 

werkzame beroepsbevolking jonger dan zestien jaar was de kinderarbeid in 1871 

nog steeds omvangrijk. Vergeleken met de toestand in de jaren veertig lijkt de 

daling van de kinderarbeid echter wel aanzienlijk, al moet men zoals gezegd waken 

voor een overschatting daarvan. 

De omvang van de kinderarbeid in 1871 is des te opvallender, daar volgens 

Brugmans in de vernieuwde Twentse katoenindustrie al rond 1861 eigenlijk geen 

kinderarbeid meer bestond. Hij doelde daarmee echter op de eerder genoemde 

structurele misstanden en de arbeid van kinderen jonger dan twaalf jaar. In de 

nieuwe stoomspinnerijen zouden geen kinderen werken, behalve voor 

werkzaamheden die niet in één specifiek lokaal werden uitgevoerd. In de 

stoomweverijen deden de kinderen slechts boodschappen en dergelijke, deelt hij 

op gezag van de “sociale ondernemer” C.T. Stork mee. De werkdagen waren 

korter, ook al kwamen er nog zeer lange arbeidsdagen voor.1614  

Dat in de stoomspinnerijen geen kinderen werkten, is in ieder geval niet 

juist wanneer alle kinderen tot zestien jaar daarbij betrokken worden. Voor zover 

deze spinnerijen bij Brinckman te onderscheiden zijn, bestond daar het personeel 

juist voor een groter deel uit kinderen dan in het algemeen in de textiel, namelijk 

ruim 36 procent.1615 Bij Brugmans’ kijk op de kinderarbeid in Twente kunnen nog 

meer kanttekeningen worden geplaatst, ook wat de stoomweverijen betreft.  

In de eerste plaats is er het belang van deze arbeid door kinderen. Van 

Zanden en Van Riel beschrijven hoe nauw het luisterde om de nieuwe 

stoomweverijen rendabel te houden. Disciplinering van de arbeiders was van groot 

belang en om het tempo van de machines te kunnen opvoeren, moest men 

kinderen in dienst nemen om die klussen op te knappen die de arbeiders vroeger 

                                                             
1611 Brugmans, De arbeidende klasse, 93. De vraag is wel in hoeverre 1819 en 1871 volledig vergelijkbaar 
zijn gezien het verschil tussen de bronnen en de onduidelijkheid met de opgaven van kinderen in 1819, 
zie ook Brugmans, De arbeidende klasse, 93, noot 3. 
1612 Brugmans, De arbeidende klasse, 95. 
1613 L.J. Brinckman, Statistiek van de fabriek- en ambachtsnijverheid in Nederland (Den Haag 1874), 163-
173. Brugmans geeft geen percentage voor de textiel. Doorrekeningen van de percentages die hij wel 
geeft, leiden tot een hogere kinderarbeid dan hierboven, namelijk ca. 28  i.pv. 25,3 procent. 
1614 Brugmans, De arbeidende klasse, 101-103. 
1615 Te onderscheiden zijn katoenspinnerijen in Almelo, Ambt Almelo, Hengelo, Lonneker en Oldenzaal, 
allemaal voorzien van stoommachines. In andere gevallen werden weverijen, drukkerijen en spinnerijen 
bijeen genomen, waarschijnlijk omdat deze in één bedrijf geïntegreerd waren. 
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tussen de bedrijven door voor hun rekening namen.1616 Ook in de nieuwe 

stoomweverijen was kinderarbeid kortom essentieel en van veel groter belang dan 

men uit het “boodschappen doen” af zou kunnen leiden. 

Daarnaast mag men zich afvragen of het wel mogelijk is dat een zo groot 

deel van het personeel jonger was dan zestien jaar, zonder dat in ieder geval een 

deel van hen ook aan de machines werkte. Uit het onderzoek van de 

Staatscommissie van 1863 blijkt dat er wel degelijk kinderen – ook jonge – in de 

directe productie werkten, bijvoorbeeld als wever en weefster. Voor verschillende 

stoomweverijen werden cijfers gegeven van jongens en meisjes tussen de elf en 

twintig resp. eenentwintig jaar die als zodanig werkten.1617 Er klonken dan ook 

kritische geluiden over het effect van de stoomweverijen op de schoolgang. In 1868 

schreef het Algemeen Handelsblad hierover een stuk, waarin deze krant 

concludeerde dat juist door de komst van de stoom het bezoek aan het onderwijs 

achteruit was gegaan, “door den tijdrovende arbeid op de fabrieken.”1618 Voordien 

viel er met de baas nog wel wat te regelen, zodat kinderen in ieder geval naar de 

avondschool konden. In Enschede was men furieus, ook al noemde de krant de 

opkomst van fabrieksscholen een verbetering. 

 

Fabrieksscholen 

Deze fabrieksscholen moet men overigens wel betrekken bij een inschatting van 

het (getalsmatige) belang van de kinderarbeid in Twente. De betekenis was in ieder 

geval kleiner dan het percentage werkende kinderen suggereert, al valt moeilijk in 

te schatten hoeveel. Een groot deel van de jongste kinderen op de loonlijsten van 

de katoenfabrieken was namelijk verplicht een deel van de werktijd plaats te nemen 

in de schoolbanken. De Twentse fabrieksscholen waren een inspirerend voorbeeld 

voor veel hervormers van de kinderarbeid, zoals Le Poole. 

Deze scholen waren niet nieuw: de eerste verschenen al in de jaren 

veertig, ongetwijfeld een reactie op de eerdere aanklachten uit de onderwijswereld. 

In de jaren zestig kregen deze een nieuwe impuls. De Enschedese ondernemers 

stelden bij de start van hun fabrieksschool in 1866 zelfs een leerplicht in voor alle 

kinderen van tien (!) tot veertien jaar die bij hen werkten. Kinderen boven de 

twaalf moesten aantonen dat ze op de lagere school voldoende geleerd hadden. 

Vanaf 1873 deden ze dat via een speciaal door de fabrikanten georganiseerd 

examen, dat zowel toelating bood tot de fabriek als tot de fabrieksschool.1619  

Hoewel er over de Twentse fabrieksscholen veel positiefs valt op te 

merken – er kwam zo ten minste onderwijs voor de fabriekskinderen – weerklonk 

ook kritiek op deze vorm van onderwijs. De scholen boden de kinderen weinig 

perspectief en waren niet zo zeer gericht op het aanleren van 

beroepsbekwaamheden als wel het aankweken van een mentaliteit, op 

                                                             
1616 Van Zanden, Van Riel, Nederland 1780-1914, 293. De overeenkomst met Hunphries’ beschrijving van 
kinderarbeid als plakmiddel (mastic) van de vroege industriële economie dringt zich op, Humphries, 
Childhood and child labour, 8. 
1617 Genoemd door De Groot, Fabricage van verschillen, 179. 
1618 Nijhof, Troebelen, 53, inclusief citaat. 
1619 Nijhof, Troebelen, 51. 
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disciplinering: het ging erom de kinderen te vormen tot gehoorzame, rustige en 

vlijtige werklieden.1620 De bewoording is vrijwel identiek aan die van Le Poole. 

De Twentse fabrikanten maakten zich al met al wel druk over 

kinderarbeid, met name in relatie tot schoolbezoek. In 1861 stuurde de Twentsche 

Vereeniging tot Bevordering van Nijverheid en Handel zelfs een adres aan de 

regering met het verzoek de kinderarbeid te regelen. Dit verzoek, dat vergelijkbaar 

was met het Leids Adres, trok indertijd veel aandacht. Maar de Twentse 

ondernemers wilden uiteindelijk vooral laten zien dat zij geen wettelijke regelingen 

en sociale maatregelen, kortom geen overheidsinmenging nodig hadden. Zij troffen 

zelf wel voorzieningen en de fabrieksscholen waren daar een uiting van.1621 Tot 

grote treurnis van Le Poole besloten zij enige jaren later, in 1868, dan ook niet 

opnieuw een dergelijk verzoek uit te laten gaan, omdat zij meenden dat de 

fabrikanten dat zelf in onderlinge overeenstemming moesten regelen.1622 In 1871 

lieten zij optekenen dat “het welbegrepen eigenbelang van de fabrikanten in 

Enschede een toestand heeft in ’t leven geroepen, die betere resultaten geeft dan 

de beste regeling die de wet kan geven.”1623  

Door het Kinderwetje veranderde – voor zo ver bekend – in een stad als 

Enschede niet veel, al moest men wel een aantal jonge kinderen van school en 

fabriek verwijderen.1624 Er waren in Twente echter zeker nog fabrieksarbeiders 

jonger dan twaalf jaar, zelfs een enkeling van tien, aan de vooravond van het 

Kinderwetje, al combineerden die doorgaans hun werk wel met het bezoek aan een 

of andere fabrieksschool. 

 

Depressie en verdere modernisering 

De vraag is wat er na deze industrialisatie gebeurde met de kinderarbeid. In ieder 

geval was deze volgens de beroepstellingen aan het eind van de eeuw veel minder 

omvangrijk dan aan het begin [zie tabel 9.5]. Overigens kon in het kader van dit 

onderzoek niet voor de Twente via de arbeidskaarten gekeken naar een eventuele 

onderschatting, zoals deze in zowel Leiden als Tilburg wel kon worden vastgesteld. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de werkelijke omvang van de arbeid van kinderen 

tot zestien jaar groter was.  

Zelfs dan was de kinderarbeid rond 1900 beduidend minder omvangrijk 

dan aan het begin van de eeuw, in de tijd van de manufacturen of in 1871. Echter, in 

het eerste decennium van de twintigste eeuw, een periode van verdere 

modernisering en vergroting van de productiecapaciteit, nam de inzet van kinderen 

weer toe, van 17,7 naar 18,5 procent [zie tabel 9.5].1625 Van een zichtbaar worden 

van kinderen in de thuisarbeid, kan hier geen sprake zijn. Deze algemene toename 

is des te opvallender, daar in de spinnerijen de inzet van kinderen zou zijn gedaald 

                                                             
1620 Nijhof, Troebelen, 53. 
1621 Nijhof, Troebelen, 49-50, 66. 
1622 LYC, 21 augustus 1868. 
1623 Door Nijhof, Troebelen, 66, geciteerd uit de Enschedesche Courant. 
1624 Nijhof, Troebelen, 66. 
1625 Het precentage dat wordt genoemd in Smit, ‘Child labour and industry in the Netherlands’, 296-297, 
berust op een rekenfout. Weliswaar blijft de conclusie dat de kinderarbeid in deze periode toenam 
correct, de toename was veel minder groot dan ik hier stelde. 
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tot 14 procent van het personeel.1626 De omvang van de kinderarbeid in 

kinderarbeid in Twente was daarmee iets groter dan in het Tilburgse, maar 

aanzienlijk minder dan in Leiden [zie tabel 9.6]. 

De daling van de kinderarbeid in de Twentse (of beter: Overijsselse) 

katoenindustrie heeft zich naar het laat aanzien vooral voorgedaan tussen 1870 en 

de jaren 1890, net zoals dit in Tilburg/Noord-Brabant het geval was. Dat was een 

tijd waarin de modernisering in Twente weliswaar voortschreed, maar de (eerste 

fase van de) industrialisatie in Twente op zich al achter de rug was. De periode 

tussen 1870 en de jaren negentig wordt vooral getekend door de invoering van het 

Kinderwetje en vooral de Lange Depressie, niet door vergaande industriële 

vernieuwing. Toen de Lange Depressie achter de rug was en de Twentse textiel 

zich weer sterker vernieuwde dan in de voorgaande decennia, steeg de 

kinderarbeid, al bereikte die niet de eerdere niveaus. 

 

Vrouwen in Twente 

Onduidelijk is hoe de vrouwenarbeid zich precies ontwikkelde, zeker vóór 1870.1627 

In 1841 waren de spinners in de (Enschedese) handspinnerijen vooral mannen, 

terwijl vrouwen er andere werkzaamheden verrichtten.1628 In tegenstelling tot 

Leiden of Brabant werd het weven zowel door vrouwen als door mannen gedaan, 

wat een voortzetting lijkt te zijn van het vroegere linnenweven op het platteland.1629 

Bij de industrialisatie zou deze verdeling zich gecontinueerd te hebben. Spinnen aan 

de self actors zou vooral mannenwerk zijn geweest, in tegenstelling tot het werk aan 

de latere ringspinmachines.1630  Slechts wanneer men hier veel te weinig mannen en 

jongens voor kon vinden, werden (tijdelijk) vrouwen ingeschakeld.1631  

Op basis van de cijfers van Brinckman uit 1871 kunnen wel vraagtekens 

geplaatst worden achter de betekenis van deze vaststelling. In de spinfabrieken 

werkten naar verhouding méér vrouwen en meisjes dan in de Overijsselse textiel in 

haar geheel, namelijk 46 procent tegenover 37 procent van het personeel.1632 De 

vrouwenarbeid in deze katoenspinnerijen is wel minder omvangrijk dan in de Leidse 

wolspinnerijen [vergelijk tabel 5.5]. Wanneer bijna de helft van het personeel in een 

spinnerij vrouwelijk is, valt het moeilijk voor te stellen dat zij helemaal niets met 

het werk aan de self actors van doen hadden, ook al zwaaiden mannen bijgestaan 

door jongens de scepter over de bediening daarvan. Een spinnerij gebruikt 

daarnaast natuurlijk ook andere machines dan de eigenlijke spinmachine, zoals 

                                                             
1626 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 381. 
1627 In de geraadpleegde literatuur zijn hierover geen cijfers aangetroffen. 
1628 Brugmans, Arbeidende klasse, 108. 
1629 De Groot, Fabricage van verschillen, 175. 
1630 Van Nederveen Meerkerk, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, ‘The Netherlands’, 382. De Groot 
verklaart dit uit het kopiëren van de oorspronkelijke Engelse sekseverhoudingen, waarbinnen self actors 
mannenmachines en ringspinmachines vrouwenmachines waren, De Groot, Fabricage van verschillen, 
397-398. 
1631 De Groot, Fabricage van verschillen, 358-365. Het een en ander wordt overigens vooral onderbouwd 
via de geschiedenis van één bedrijf. 
1632 Net als bij de kinderarbeid is hier gebruik gemaakt van de gegevens waarin spinnerijen duidelijk 
afzonderlijk benoemd zijn. 
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diverse voorspin- en haspelmachines. Hoe dan ook lijken de vrouwen meer 

betrokken te zijn bij het spinproces dan bij het weven of drukken. 

Aan de nieuwe ringspinmachines – volgens Bolin-Hort zo geschikt voor 

kinderen – werden in de jaren negentig in ieder geval vrouwen ingezet.1633 Zoals 

vrijwel overal gaat het daarbij om jonge, ongehuwde vrouwen.  

Voor zover een ontwikkeling van de vrouwenarbeid te schetsen valt op 

basis van zulke verschillende bronnen als Brinckman en de beroepstellingen, dan 

zou de omvang van de vrouwenarbeid sinds 1871 enigszins afgenomen zijn, zij het 

veel minder dan de kinderarbeid. In het eerste decennium van de twintigste eeuw 

steeg de vrouwenarbeid, zij het licht en zonder dat de omvang van veertig jaar 

eerder weer bereikt werd, van 34 naar 35,4 procent [zie tabel 9.6]. De omvang van 

de vrouwenarbeid in de Twentse textiel bleef hiermee veel kleiner dan in Leiden en 

Tilburg, maar was groter dan in heel Noord-Brabant of het landelijk gemiddelde. 

 

In Twente was de kinderarbeid in de pre- en proto-industrie omvangrijker dan in 

de volledig geïndustrialiseerde textielnijverheid, maar het verschil was direct na de 

industrialisatie veel minder groot dan wordt gesuggereerd. Kinderarbeid bleef 

onmisbaar in de moderne bedrijven. Wel waren hier de omstandigheden verbeterd 

en verdwenen de ergste uitwassen. Van een aanzienlijke daling van de kinderarbeid 

was vooral sprake na 1871. De modernisering vanaf de tweede helft van de jaren 

negentig bracht daarentegen weer een toename van de kinder- (en vrouwen)arbeid 

met zich mee. 

De invoering van fabrieksscholen vóór 1874 betekende een zekere mate 

van beperking van de arbeid van jonge kinderen. Het een en ander kwam vooral 

voort uit de strijdigheid van fabrieksarbeid met schoolbezoek, in Twente al in de 

proto-industrie een kwestie die buiten de nijverheid zelf als problematisch werd 

ervaren. De fabrieksscholen waren dan ook een antwoord op  kritiek van buiten de 

nijverheid en vloeiden niet voort uit een behoefte aan meer ontwikkeld personeel. 

Disciplinering, training in waarden die net zo goed van belang waren in een pre-

industriële nijvere samenleving, was veel belangrijker. De Twentse fabrikanten 

zagen daarin hun welbegrepen eigenbelang en probeerden zo tevens de wetgever 

buiten de fabriek te houden. 

 

9.3 CONCLUSIES 

 

Algemeen 

Kinderarbeid was in de nijverheid geen verschijnsel dat met industrialisatie en 

modernisering zo maar verdween. Integendeel, rond 1900 werkten er veel meer 

kinderen in de industrie en was het belang van de kinderarbeid in de nijverheid 

groter dan vijftig jaar eerder, toen de industrialisatie nog in haar kinderschoenen 

stond. Binnen een aantal bedrijfstakken, waaronder moderne geïndustrialiseerde, 

was de kinderarbeid omvangrijk en bij sommige nam de kinderarbeid na 1900 zelfs 

                                                             
1633 Bolin-Hort, Work, family and the state, 206-207 over de geschiktheid voor kinderen; De Groot, 
Fabricage van verschillen, 365-372 over de inzet van vrouwen. 
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verder toe. Hetzelfde geldt voor de inzet van jonge vrouwen. Modernisering van de 

productie ging in een groot deel van de Nederlandse nijverheid gepaard met een 

grotere inzet van jonge, goedkope, ongeschoolde arbeidskrachten. Waar 

mechanisatie en rationalisatie in veel gevallen vereenvoudiging en verlichting van het 

werk betekenden, hoeft dat niet te verbazen. Dat dit betekende dat eenvoudig 

werk door machines kon worden uitgevoerd, had in veel bedrijfstakken blijkbaar 

andere gevolgen voor de vraag naar ongeschoolde arbeid, dan wel eens wordt 

verondersteld. De vraag naar ongeschoolde arbeid, en daarmee naar kinderen (en 

jonge vrouwen) nam daardoor juist toe.  

Van de mogelijkheden tot automatisering moet men zich overigens vóór 

de Eerste Wereldoorlog, niet al te veel voorstelling maken. De ‘lopende band’ was 

nog niet eens door Ford bedacht en rationalisatie betekende, zoals eerder 

opgemerkt is, vooral de introductie van stuklonen voor zo ver deze niet al in zwang 

waren. Bovendien betekent het een en ander op zich wel dat er ongeschoold werk 

verdween, maar wat overbleef was voor een belangrijk deel net zulk ongeschoold 

werk, of relatief zelfs meer. Zolang daarvoor vooral handigheid en geen kracht 

nodig was, bleef dit geschikt om er kinderen en jonge vrouwen aan te zetten. De 

behoefte aan verder geschoold personeel was beperkt en liep uiteen per bedrijfstak 

en zelfs per soort bedrijf binnen de bedrijfstakken. 

Opgemerkt moet worden dat het in 1900 voor een veel grotere groep 

kinderen gebruikelijk was om überhaupt te werken in de nijverheid dan vijftig jaar 

eerder. Was het niet ongebruikelijk dat men vóór 1874 al op zeer jonge leeftijd aan 

het werk ging, in 1900 lag de leeftijdsgrens duidelijk op twaalf jaar. De totale groep 

werkende kinderen werd dan ook gerekruteerd uit een qua leeftijd meer 

ingeperkte groep. Arbeid in de nijverheid was voor meer twaalf- tot zestienjarigen 

rond de eeuwwisseling normaal dan het halverwege de negentiende eeuw was 

geweest. Daarnaast had de modernisering van de samenleving een hoop werk met 

zich meegebracht, dat kinderen buiten schooltijd konden uitvoeren – 

boodschappen doen, bezorging, erwten lezen enzovoort – en dat gebeurde dan 

ook op grote schaal, zonder dat dit terug te zien is in de gebruikelijke statistieken. 

Ook jongere kinderen uit minder bedeelde huishoudens hadden het druk met 

schoolgang met daarbovenop allerlei bijverdiensten en hielpen – al langer – in de 

eigen huishouding, of – in de landbouw – bij de oogst. 

 

De textielnijverheid 

De textielnijverheid is een goed voorbeeld van een bedrijfstak waar modernisering 

gepaard ging met een versterkte vraag naar ongeschoolde arbeid, dus ook naar 

kinderen en (jonge) vrouwen. Dat wil niet zeggen dat de kinderarbeid op zich 

ontstond door de industrialisatie. Evident is dat de kinderarbeid in het nog niet 

geïndustrialiseerde Twente en Brabant aan het begin van de negentiende eeuw 

omvangrijker was dan aan het eind van de eeuw, toen deze gebieden wel 

geïndustrialiseerd waren. In de manufacturen nam de kinderarbeid 

hoogstwaarschijnlijk zelfs toe. Wel is onduidelijk hoe groot de inzet van kinderen in 

de thuisarbeid feitelijk was, gemeten in het aantal effectieve werkuren: was er tijd 

om te spelen of om naar school te gaan? In de manufacturen en vooral de 

stoomfabrieken waren de mogelijkheden daartoe in ieder geval veel kleiner. 
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Het is echter te simpel deze arbeid alleen te zien als pre-industriële 

ambachtelijke huisarbeid. De Twentse en Brabantse plattelandsnijverheid maakten 

deel uit van een systeem waarop op grote schaal werd geproduceerd voor 

nationale, koloniale en internationale markten, niet voor de zelfvoorziening of een 

lokale markt. De thuiswerkers waren wellicht in naam zelfstandig, maar waren de 

facto in dienst van ondernemers die opereerden op een veel groter schaalniveau. 

De positie van deze thuiswerkers is vergelijkbaar met die van de Leidse 

textielwerkers in de zeventiende eeuw, toen grootschalige, commerciële productie 

onder feitelijk kapitalistische arbeidsverhoudingen even goed tot omvangrijke 

kinderarbeid leidde. Een verschil is alleen dat er geen spoor te bekennen is van een 

opvatting dat de kinderen die meewerkten leerlingen waren – ook in de 

weefscholen werkte men maar tijdelijk, daarna ging men naar een gewoon bedrijf of 

werd men thuis aan het werk gezet. 

De belangrijkste Nederlandse textielcentra volgden in de negentiende 

eeuw drie verschillende wegen, maar vanaf het laatste kwart van de eeuw en zeker 

vanaf 1900 trad een zekere convergentie op. Een belangrijke rol speelden daarbij de 

loonkosten. De (relatief) lage loonkosten in Twente en Tilburg waren in eerste 

instantie een rem op een volledige industrialisatie. De relatief hoge loonkosten in 

Leiden leidden juist tot een combinatie van arbeidsbesparende industrialisatie met 

de inzet van zo goedkoop mogelijke arbeidskrachten. In Twente leidde de 

industrialisatie in eerste instantie tot een (overigens beperkte) afname van kinderen 

in de katoennijverheid, in Tilburg verschenen tijdens de industrialisatie juist meer 

kinderen in de fabrieken. De relatieve omvang van de kinderarbeid in de 

geïndustrialiseerde textielnijverheid van Leiden rond 1850 was vergelijkbaar met 

nog beperkt (Twente) of gedeeltelijk (Tilburg) geïndustrialiseerde textiel, waar 

manufacturen en thuisarbeid nog van een grote betekenis waren. De omvang van 

de kinderarbeid in Twente direct na de industrialisatie was zelf bijna gelijk aan de 

waarde die in Leiden vanaf de jaren vijftig bijna een constante was. Rond de 

eeuwwisseling lag het niveau in zowel Tilburg als Twente echter wel lager dan in 

Leiden. 

De daling van de kinderarbeid in Twente en Brabant lijkt zich in beide 

gevallen vooral in de periode 1870-1895 voltrokken te hebben, een tijd waarin in 

Leiden de kinderarbeid eveneens lager was, zij het niet zo veel als in de 

concurrerende textielcentra. Gezien de verschillende paden van industriële 

ontwikkeling, waarbij Twente en Leiden de belangrijke eerste fase van de 

industrialisatie zich reeds voltrokken had, terwijl deze in Brabant pas aan het eind 

van deze periode doorzette, is het niet waarschijnlijk dat deze gelijktijdigheid te 

verklaren valt uit de modernisering van de nijverheid. Het is wel de tijd dat de 

eerste arbeidswetgeving werd geïntroduceerd. Misschien belangrijker is nog dat 

deze periode werd gekenmerkt door een langdurige depressie. Voor Leiden kon 

aannemelijk worden gemaakt dat ondernemers daarop reageerden door tijdelijk 

ongeschoolde arbeidskrachten te ontslaan. 



466 

 

Toen aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 

eeuw de industrialisatie in de textiel overal voltrokken was (of zich snel voltrok) en 

deze nijverheid zich, na de Lange Depressie, verder moderniseerde, nam echter 

overal de inzet van kinderen weer toe. Hetzelfde gold in die periode voor de 

vrouwenarbeid. In alle drie de textielcentra groeide het belang van goedkope 

arbeidskrachten. Landelijk is dat eveneens het beeld dat de textielnijverheid laat 

zien, maar dat is op zich niet vreemd aangezien deze centra daarop een groot 

stempel drukten [zie tabel 9.6]. 

Dat rond de eeuwwisseling zowel de inzet van kinderen als die van jonge 

vrouwen in Leiden nog steeds veel hoger was dan in Overijssel of Noord-Brabant, 

heeft alles te maken met het verschil in loonkosten. De lonen waren in deze 

provincies nog steeds beduidend lager dan in de Hollandse steden, met dank aan de 

productie van eigen levensmiddelen door de huishoudens. De omvang van de 

kinderarbeid is geen blijk van achterlopen bij de modernisering. In de moderne 

Twentse katoenindustrie was de inzet van goedkope arbeid eveneens groter dan in 

de Nederlandse textielnijverheid in het algemeen, in de wat achteroplopende 

Brabantse textiel juist minder. Tekenend is dat in de binnen Brabant modernere 

Tilburgse wolindustrie het gebruik van kinderen (iets) groter was dan in de 

provincie in haar totaliteit en dat de inzet van (jonge) vrouwen hier veel 

omvangrijker was en snel groeide. 

Van belang is dat modernisering in de textielindustrie zeker niet leidde tot 

een behoefte aan meer geschoold personeel, of aan meer mensen die onderwijs 

gevolgd hadden. De kennis en vaardigheden die men in de moderne textielfabrieken 

nodig had bij het spinnen en weven, waren juist minder dan in de pre-industriële 

tijd. Natuurlijk vereiste het onderhoud, de reparatie en het algemene toezicht wel 

nieuwe vaardigheden en meer onderwijs, maar dat had slechts betrekking op een 

minderheid van het personeel. Kracht had je aan de machines ook niet meer nodig. 

Handigheid, oplettendheid, discipline en elementaire kennis van taal en rekenen 

waren voldoende om een zeer productieve arbeider in een moderne textielfabriek 

te zijn. De roep om onderwijs – en op basis daarvan de wens in te grijpen in de 

leeftijd waarop kinderen gingen werken – blijkt wel overal een kracht te zijn, die de 

inzet van jonge kinderen beperkte. Dat had echter niets te maken met een vraag 

naar meer ontwikkelde arbeiders. Deze roep kwam van buiten de nijverheid en was 

Kinder- en vrouwen- en goedkope arbeid in de textiel, 1899-1909 
 1899 1909 

 Kinderen Vrouwen Goedkope 

arbeid 

Kinderen Vrouwen Goedkope 

arbeid 

Landelijk 15,7 % 29,5 % 38,1 % 17,6 % 34,5 % 43,3 % 

Leiden 25,2 % 

(25,5 %) 

48,4% 

(50,0 %) 

57,0 % 

(58,0 %) 

 

(28,5 %) 

52,5 % 

(53 %) 

 

(60 à 63 %) 

Overijssel 17,7 % 34 % 43,2 % 18,5 % 35,4 % 44,9 % 

Brabant 9,5 % 19,9 % 26,7 % 14,7 % 24,9 % 33,4 % 
Tabel 9.6: Kinder-, vrouwen en goedkope arbeid in de textiel, vergelijking tussen 1899 en 1909. 
Bron: beroepstellingen. Voor Leiden herberekening c.q. schattingen op basis van beroepstellingen en 

arbeidskaarten toegevoegd (tussen haakjes). NB: lokale gegevens voor leeftijdsgroepen zijn in 1909 niet 
beschikbaar. 
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gebaseerd op algemene, burgerlijke waarden, al dan niet met daaroverheen het 

belang van specifieke godsdienstige groepen. Voor textielfabrikanten was het vooral 

nuttig dat onderwijs de kinderen tot gehoorzame, vlijtige, kortom gedisciplineerde 

arbeiders maakte. 

 

Race to the bottom 

Dat beheersing van de loonkosten niet alleen in de negentiende eeuw, maar ook 

eerder én later van groot belang was voor de textielindustrie – en niet alleen in 

Nederland, maar ook elders –  is een belangrijk thema in het samenvattende artikel 

van Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus en Van Nederveen Meerkerk in The 

Ashgate companion to the history of textile workers, 1650-2000.1634 Zij typeren dit als 

een “race to the bottom.”1635 In grote lijnen werden in de loop der tijd drie 

strategieën gehanteerd om deze kosten te drukken: verhuizing naar goedkope 

lonengebieden, rationalisatie of mechanisatie van de productie en de inzet van zo 

goedkoop mogelijke arbeidskrachten. Alle drie zijn terug te zien in de ontwikkeling 

van de Nederlandse textielnijverheid. Het eerste lag aan de basis van de 

ontwikkeling van Twente en Tilburg als concurrent van Leiden, de andere twee 

werkten door in de ontwikkeling van de verschillende textielcentra in de 

negentiende eeuw, zoals die hierboven geschetst is. Duidelijk is dat het niet altijd 

zakelijk rationeel was voor modernisering te kiezen. Het bleef een afweging naar de 

actuele, lokale omstandigheden en de betekenis daarvan voor de 

concurrentiepositie van de regionale industrie. Wanneer iedereen de weg van de 

modernisering in heeft geslagen, wordt het weer heel interessant te zorgen voor 

lage lonen. Vanzelfsprekend is het een en ander afhankelijk van enerzijds het 

maatschappelijk kader – wat is acceptabel of niet, vanuit andere dan zakelijke 

overwegingen – en de machtsverhoudingen tussen ondernemers en arbeiders.1636 In 

deze periode waren de textielarbeiders in Nederland nog niet succesvol in het 

bevechten van hun rechten, de verhoging van het loon, de beperking van de 

werktijden en het beperking van de kinderarbeid. 

Dat enkel modernisering ook op lange termijn geen oplossing bood en dat 

goedkope arbeid van doorslaggevend belang bleef in de textiel, is goed te zien aan 

de verdere geschiedenis van de Nederlandse textiel, met name vanaf de jaren zestig 

van de twintigste eeuw. Er was behoefte aan ongeschoold, goedkoop personeel, 

terwijl de arbeiders loonsverhogingen wisten te realiseren dankzij de krappe 

arbeidsmarkt, of in beter betalende bedrijfstakken gingen werken. Dus werden er 

‘gastarbeiders’ gehaald. Dat was niet voldoende, de loonkosten bleven te hoog. 

Uiteindelijk verplaatste de textielindustrie zich en masse naar de lage lonengebieden 

in de Derde Wereld, waar weer volop gebruik gemaakt kon worden van kinderen. 

De vraag is of deze ‘race to the bottom’ ook niet werkzaam was in andere 

bedrijfstakken. Beheersing van de loonkosten was en is binnen kapitalistische 

                                                             
1634 L. Heerma van Voss, E. Hiemstra-Kuperus, E. van Nederveen Meerkerk, ‘Covering the world; some 
conclusions to the project’, Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, Van Nederveen Meerkerk, Ashgate 
companion, 773-792. 
1635 Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, Van Nederveen Meerkerk, ‘Covering the world’, 777-784. 
1636 Zie daarvoor ook Heerma van Voss, Hiemstra-Kuperus, Van Nederveen Meerkerk, ‘Covering the 
world’, 785-790. 
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verhoudingen voor alle bedrijfstakken een belangrijke zaak. Van belang is daarbij de 

relatieve verhouding tussen loon- en kapitaalskosten. Wanneer de laatste veel 

groter zijn dan de eerste, is de noodzaak om zo goedkoop mogelijke arbeid in te 

schakelen, kleiner. Maar deze is niet onbetekenend. Illustratief moge zijn dat de 

kapitaalsintensieve Nederlandse metaalindustrie uiteindelijk net zo goed ten onder 

is gegaan omdat de productie zich verplaatste naar landen waar de lonen lager 

waren. 

Of een bedrijfstak wel of niet veel kinderen en jonge vrouwen inzette, is al 

met al afhankelijk van verschillende factoren en niet enkel van de modernisering of 

rationalisering. In sommige bedrijven was meer geschoold personeel nodig dan in 

andere, de fysieke zwaarte is van belang, maar zeker ook de relatieve betekenis van 

de loonkosten en de vraag of de investeringen in mechanisatie en rationalisatie ter 

beperking van de arbeid per saldo wel leiden tot een betere concurrentiepositie. 

Daarnaast spelen er echter ook andere factoren, die verder strekken dan de pure 

bedrijfseconomische modellen. De samenleving stelde grenzen, moreel en via 

wetgeving, terwijl de machtsvorming (en de doelen) van de betrokken arbeiders 

net zo goed grenzen stellen aan hoe ver ondernemers kunnen gaan. 

Hoe dan ook, voor verschillende, ook moderne bedrijfstakken was het 

vóór de Eerste Wereldoorlog  zinvol veel en soms zelfs méér kinderen in dienst te 

nemen. Voor nog meer bedrijven was het aantrekkelijk om daarnaast (of in plaats 

daarvan) gebruik te maken van die andere bron van goedkope, ongeschoolde 

arbeid, namelijk jonge, ongehuwde vrouwen. 
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HOOFDSTUK 10  CONCLUSIES: HET VOORTBESTAAN VAN 

KINDERARBEID 
 

Voor de Tweede Kamerleden die in 1919 discussieerden over een wijziging van de 

Arbeidswet, was het helder. Een van de nieuwe bepalingen betrof de leeftijd 

waarop kinderen zouden mogen gaan werken en men sprak uitdrukkelijk over een 

verbod op kinderarbeid. Dat verbod zou dan gaan gelden voor kinderen tot 

veertien jaar, maar vooral de linkse partijen in het parlement stelden dat het zich 

binnen korte tijd uit zou moeten strekken tot vijftien, of zelfs zestien jaar.1637 Dat 

men dit zonder aarzeling kinderarbeid noemde, laat zien dat in hun ogen het 

probleem kinderarbeid nog geen verleden tijd was en tegelijkertijd dat zij dat niet 

beperkten tot kinderen die het lager onderwijs bezochten (of dat zouden moeten). 

Daarnaast zag men in die eerste decennia van de twintigste eeuw nog wel 

meer kinderarbeid om zich heen. Ook de vele werkzaamheden die jonge kinderen 

buiten schooltijd verrichtten, werden doorgaans zo aangeduid, ongeacht of de 

jongens en meisjes in het huishouden hielpen, boodschappen deden, hielpen bij het 

lezen van erwten, cokes bij de gasfabriek haalden, op wagens pasten of andere 

klusjes opknapten.1638 Voor de minder welgestelde Nederlanders die in de eerste 

helft van de twintigste eeuw opgroeiden, hoorde arbeid nog steeds bij hun 

kindertijd. 

Daarmee komt direct een van de belangrijkste conclusies van dit boek naar 

voren: de kinderarbeid was aan het eind van de negentiende eeuw helemaal niet 

aan het verdwijnen, zeker niet in de zich verder ontwikkelende nijverheid. 

Integendeel, er werkten méér kinderen onder de zestien jaar in de nijverheid dan 

voordat in Nederland de industrialisatie goed op gang kwam. De kinderarbeid 

veranderde, dat wel, net zo goed als kinderbestaan aan de vooravond van de Eerste 

Wereldoorlog veranderd was vergeleken met een halve eeuw eerder. Deze 

conclusies zouden tijdgenoten – en zeker vakbondsactivisten uit die jaren – niet 

verbazen. In het licht van wat daarover traditioneel door historici wordt 

aangenomen, is het echter een verrassende vaststelling. 

Hieronder zal deze conclusie verder uitgewerkt worden. Vervolgens 

wordt ingegaan op de rol die de factoren hebben gespeeld, die daarin volgens de 

literatuur van betekenis zouden zijn geweest: de vraag vanuit de bedrijven, het 

aanbod vanuit de huishoudens, de werking van culturele opvattingen, de vraag naar 

onderwijs en de rol van het publieke debat en van wetgeving. In dat kader is al 

opgemerkt dat de hiërarchie van deze factoren niet voor iedereen even helder is. 

Ook hier zal niet de gehele ontwikkeling aan één specifieke factor of set van 

factoren worden toegeschreven. Het geheel aan verklaringen dat hieronder uiteen 

wordt gezet, sluit uiteindelijk het best aan bij de visie van mensen als Bolin-Hort en 

Lavalette, die de veranderingen rond de kinderarbeid plaatsen binnen een 

                                                             
1637 Het wetsvoorstel van minister Aalberse ging tot 14 jaar; de sociaaldemocraat Schaper diende een 
amendement in de leeftijd in twee jaar tijd tot vijftien jaar te verhogen, dat gesteund werd door diverse 
confessionelen en vrijzinnig democraten, terwijl de communist Kolthek voorstelde deze grens te 
verhogen tot zestien jaar. 
1638 Zie bijv. LD, 10 januari 1914. 
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krachtenveld dat wordt gedomineerd door economische bedrijvigheid, de 

arbeidershuishoudens en de staat,1639 met dien verstande dat bij dat laatste ook de 

publieke meningsvorming moet worden betrokken. 

 Op hoofdlijnen geschetst betekent dit dat in de eerste plaats vastgesteld 

kan worden dat de vraag naar goedkope, ongeschoolde arbeid bepalend was voor 

de omvang van de kinderarbeid binnen de nijverheid. Modernisering en 

rationalisering hadden daarop in de onderzochte periode geen beperkende invloed. 

Integendeel, de vraag naar dit soort arbeid was en bleef groot, nam in sommige 

bedrijfstakken zelfs toe. Niet-economische factoren zorgden er echter voor dat er 

aan de kinderarbeid grenzen werden gesteld, zoals een minimumleeftijd en een 

regeling van werktijden. Grote delen van de burgerij maakten zich zorgen over de 

stabiliteit van de samenleving, een algemeen belang dat zij onder meer middels de 

kinderarbeid verbonden met het functioneren van de arbeidershuishoudens. Via 

publieke opinievorming en uiteindelijk wetgeving werden de grenzen van de 

kinderarbeid geëffectueerd en ontstonden nieuwe normen over kinderen, arbeid en 

onderwijs. Daardoor ontstond een nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt, waarin 

geen plaats was voor jonge kinderen, althans kinderen jonger dan twaalf jaar. 

(Arbeids)wetgeving deed er zo wel degelijk toe. 

Zowel het ene evenwicht op de arbeidsmarkt (zonder grenzen) als het 

andere (met grenzen), was afhankelijk van voldoende aanbod. De 

arbeidershuishoudens voorzagen de bedrijven ruimschoots van goedkope arbeid. 

Arbeid door kinderen (en jongeren, vooral meiden) was een belangrijke 

bestaansstrategie en dat bleef voor een substantiële groep ook zo. Van belang 

daarbij waren de koopkracht en vooral het gebrek daaraan (ook beïnvloed door 

demografische ontwikkelingen); een zekere acceptatie van arbeid door kinderen, 

die deels afgedwongen lijkt, deels voortkwam uit berusting, maar ook uit 

traditionele concepten over opvoedingen en vooral opleiding; en het gegeven dat 

de aantrekkingskracht van het onderwijs als alternatief slechts beperkt was. 

De inperking van de kinderarbeid hangt samen met een ‘hervorming’ van 

het arbeidersgezin met specifieke rollen voor de kinderen, de vrouw en de man, 

ingezet door de burgerij vanuit dezelfde zorgen over de samenleving. Het een en 

ander leidde tevens tot (nog) grotere verschillen in de manier waarop jongens en 

meisjes werden voorbereid op hun volwassen bestaan. 

De beperking van de kinderarbeid en de ‘hervorming’  van het huishouden 

werden ingegeven door de zorgen over de stabiliteit van de samenleving. 

Conservatieve perspectieven speelden een belangrijke rol. Het beschavings- of 

disciplineringsproces van de negentiende eeuw, waarbinnen onderwijs en 

(volks)opvoeding een belangrijke rol speelden, betrof vooral het veilig stellen van 

de sociale status quo, niet een aanpassing aan het nieuwe levensritme van het 

industriële kapitalisme. De waarden die de burgerij wilde overbrengen, kwamen op 

zich niet voort uit de behoeften van een geïndustrialiseerde samenleving, zoals 

vooral in de verschillende hoofdstukken over Leiden, maar ook over Twente en 

Brabant duidelijk is gemaakt. Wel was sprake van aanpassing van waarden als 

reactie op de gevolgen van de opmars van de industriële productie. 

                                                             
1639 Bolin-Hort, Work, state and family, 16; Lavalette, ‘Theorizing children at work’, 53. 
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Ten slotte: de begrenzing van de arbeid door kinderen fabrieken en 

werkplaatsen betekende niet dat jonge kinderen niet meer werkten. Er werkten 

zelfs – tot 1911 legaal – wel degelijk nog jonge kinderen in fabrieken: de 

twaalfjarigen. Maar arbeiderskinderen onder de twaalf werkten net zo goed, net als 

kinderen van twaalf die wel naar school gingen. Schoolgang combineerden zij met 

een breed scala aan activiteiten die bijdroegen aan het inkomen van het huishouden 

(of wellicht een eigen inkomen), soms in traditionele sfeer, soms gerelateerd aan 

nieuwe economische verschijnselen. Voor de meeste stedelijke arbeiderskinderen 

was de kindertijd ook na 1900 geen zorgeloze periode, maar een bijzonder drukke. 

Uitputting lag nog steeds op de loer. 

 

10.1 INDUSTRIALISATIE EN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDERARBEID 

 

Bij de ontwikkeling van de kinderarbeid en de betekenis en omvang daarvan binnen 

de nijverheid, wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen de eerste fase van de 

industrialisatie en verdere verspreiding en modernisering van de fabrieksmatige 

productie. In het geval van Leiden kon de hele ontwikkeling van industrialisatie 

gecombineerd met kinderarbeid achterhaald worden. Voor Tilburg en Twente kan 

het nodige opgemerkt worden over de textiel. Wat de landelijke ontwikkeling 

betreft, moet het een en ander echter beperkt blijven tot een globale vergelijking 

tussen het midden van de eeuw en het eind daarvan, een periode waarbinnen zich 

in Nederland beide fasen afspeelden. 

 

Grotere betekenis van veranderende kinderarbeid 

Bij een globale bestudering van de ontwikkeling van de kinderarbeid in Nederland, 

valt op dat het belang van de kinderarbeid in de nijverheid aanzienlijk steeg tussen 

1849 en 1899, een halve eeuw industrialisatie, groei van de industriële sector en 

verdere modernisering van de nijverheid. Het gaat hierbij om zowel een absolute 

stijging van het aantal kinderen dat in de nijverheid werkte, als om een relatieve 

stijging van het deel van het personeel dat jonger was dan zestien jaar. Dat laatste 

nam met bijna de helft toe, bleek in hoofdstuk 9. De in dit boek gehanteerde 

definities van kinderen en kinderarbeid maken dit zichtbaar, terwijl dit vroeger altijd 

verborgen bleef.  

In 1849 was nog een substantieel deel van deze kinderen jonger dan twaalf 

jaar geweest, maar rond 1900 kwam – geregistreerde – arbeid door dergelijke 

jonge kinderen nauwelijks nog voor binnen de nijverheid. Daardoor leek het in 

ogen van latere onderzoekers wel of ‘de’ kinderarbeid verdwenen was, maar 

feitelijk was er sprake van een verandering, een transformatie. Er waren grenzen 

aan de arbeid gesteld en deze werden blijkbaar gerespecteerd. Maar kinderen van 

twaalf, dertien, veertien en vijftien jaar zijn wel degelijk kinderen en waren dat ook 

in de ogen van tijdgenoten. Voor hen was het zelfs meer gebruikelijk geworden om 

in een fabriek of werkplaats te werken dan het een halve eeuw eerder was  
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De handrukkerij van de Leidsche Katoenmaatschappij ca. 1900, met jongens die 

de stempels van verf voorzien (strijkers) (ELO) 

 

Melkbezorger van de Leidse Melkinrichting ‘De Sierkan’ in de Herenstraat, ca. 

1920 (privé-collectie)  
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geweest. Dat ook twaalfjarigen tot 1911 nog legaal mochten werken, betekent ook 

dat de arbeid door jonge kinderen wel sterk was verminderd, maar zeker niet was 

verdwenen. 

Terwijl de leeftijdssamenstelling van de groep kinderarbeiders veranderde, 

was er tegelijkertijd sprake van een toenemend belang van kinderarbeid voor de 

industrie. Deze toename vond niet in het begin van deze halve eeuw plaats en was 

evenmin een zaak van bedrijfstakken die bij de verdere modernisering van de 

nijverheid achteraan hobbelden. Zowel de landelijke cijfers van de beroepstellingen 

(hoofdstuk 9) als de uitgebreide lokaal Leidse analyse van de ontwikkeling van de 

nijverheid (hoofdstuk 6), toont dat er met name na de Lange Depressie van de 

jaren zeventig en tachtig sprake was een toename van kinderarbeid in een aantal 

bedrijfstakken en daardoor binnen de nijverheid in haar geheel. Ook de Leidse 

cijfers met betrekking tot schoolverzuim laten zien dat de nijverheid rond 1900 

bleef trekken, zelfs aan kinderen jonger dan twaalf jaar. 

Er waren wel degelijk grote verschillen tussen bedrijfstakken waar het gaat 

om de inzet van kinderen, maar deze worden niet verklaard door de mate van 

moderniteit. Landelijk gezien waren rond 1900 de textiel, de papier- en de grafische 

industrie de grootste gebruikers van kinderarbeid en deze staan alle drie bekend als 

bedrijfstakken waar industrialisatie en modernisering ver doorgedrongen waren. De 

textiel was tevens een van de bedrijfstakken waar de kinderarbeid ook na 1900 nog 

steeg, een verschijnsel dat ook voor de Elzas en Lombardije is gesignaleerd.1640 

In Leiden is het beeld niet anders, of eigenlijk: wordt dit beeld nog 

versterkt. Daar ging het naast de textiel en de grafische nijverheid om nog meer 

bedrijfstakken, of om bijzondere bedrijvigheden daarbinnen, zoals de biscuit- en 

zeepfabrieken en naaiateliers. Het betrof hoe dan ook allemaal nieuwe en zich 

vernieuwende nijverheid. 

Het een en ander is niet los te zien van het verschijnsel goedkope arbeid in 

den breedte, waartoe behalve kinderarbeid ook vrouwenarbeid moet worden 

gerekend. De stelling dat ondernemers na de Lange Depressie meer de nadruk op 

rationalisatie gingen leggen dan op de inzet van goedkope arbeid, vindt geen 

bevestiging. Niet alleen de kinderarbeid nam toe binnen de nijverheid, maar in veel 

gevallen ook die van vrouwen en dan vooral van jonge, ongehuwde vrouwen. 

Behalve bij diverse specifieke bedrijvigheden – in Leiden wederom de biscuit- en 

zeepfabrieken en naaiateliers, elders bijvoorbeeld de gloeilampenfabrieken – is dat 

vooral te zien in de Nederlandse textielnijverheid. De totale inzet van goedkope 

arbeidskrachten nam in de Leidse textiel in het eerste decennium van de twintigste 

eeuw zelfs toe tot meer dan zestig procent van alle personeel. Dat was in andere 

bedrijfstakken niet zo of in mindere mate, maar verschillen in de inzet van 

goedkope arbeid hingen niet samen met de mate van vernieuwingsgezindheid van 

de ondernemers. Het voortdurend belang van goedkope arbeid voor de 

concurrentie binnen het kapitalistische wereldsysteem wordt onderschat. 

Behalve de geregistreerde kinderarbeid bestond er ook werk dat niet door 

volks- en beroepstellingen of arbeidskaarten vastgelegd werd, dat vrijwel allemaal te 

rangschikken is onder wat door Rogers & Standing marginale economische 
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activiteiten is genoemd.1641 Sommige klusjes zullen kinderen ongetwijfeld reeds in 

vroeger tijden hebben gedaan, maar er ontwikkelden zich daarnaast nieuwe 

activiteiten in deze sfeer, in samenhang met vernieuwingen binnen handel en 

nijverheid. Te denken valt aan het bezorgen van brood of melk, of het 

schoonmaken van groenten en andere activiteiten die vooral in de hoofdstukken 6, 

7 en 9 naar voren kwamen. Kwantificatie is hier uiteraard niet of nauwelijks 

mogelijk, maar de algemene indruk is dat veel kinderen daaraan naast hun 

schoolgang nog een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteedden. 

Alles bijeen leidt dit tot de conclusie dat kinderarbeid – in de niet-morele 

betekenis van het woord – in de nijverheid in ieder geval vóór de Eerste 

Wereldoorlog niet verdween door industrialisatie en verdere modernisering, maar 

juist toenam.  Tegelijkertijd veranderde de kinderarbeid, want ze had geen 

betrekking meer op zeer jonge kinderen en veel minder op jonge kinderen, terwijl 

de arbeid van de kinderen vanaf twaalf (sinds 1911: vanaf dertien) jaar ook nog eens 

gereglementeerd was. Voor jonge (en zeer jonge) kinderen was er wel werk in de 

informele sfeer, buiten schooltijd, vaak, maar lang niet altijd gerelateerd aan de 

nijverheid. De grens tussen deze twee sferen van kinderarbeid zou in de loop van 

de twintigste eeuw verder verschuiven, vooral door aanpassing in de wet- en 

regelgeving. 

 

Industrialisatie en het ontstaan van kinderarbeid 

In het Leidse geval vond de industrialisatie van met name de textielnijverheid naar 

Nederlandse begrippen vrij vroeg en vrij volledig plaats. Stoomfabrieken 

domineerden de wol- en katoenproductie reeds voordat de discussie over 

kinderarbeid in Nederland in volle omvang losbarstte. Hier nam de kinderarbeid 

duidelijk toe in het kielzog van de industrialisatie, inclusief de inzet van meer jonge 

en zeer jonge kinderen, bleek in hoofdstuk 5. Een groot deel van de arbeiders die 

in het begin van de jaren zestig van de negentiende eeuw in de Leidse 

textielfabrieken werkten, was daarmee begonnen voor hij of zij tien jaar oud was, 

een ruime meerderheid voor het twaalfde jaar. De toename van de kinderarbeid en 

de daling van de aanvangsleeftijd volgde in de jaren veertig op de introductie van 

stoomkracht in het voorgaande decennium en de voortgaande vernieuwing 

sindsdien. De omvang en het karakter van de kinderarbeid vóór 1860 was zeer 

goed vergelijkbaar met de toestand in Engeland aan het begin van de negentiende 

eeuw, of in bijvoorbeeld de Gentse katoenindustrie, om twee voorbeelden van 

erkende kinderexploitatie te noemen. 

Dat wil niet zeggen dat de kinderarbeid in Leiden ontstaan is tijdens of 

door de industrialisatie. Vooral in de zeventiende eeuw werd reeds op grote schaal 

gebruik gemaakt van kinderen in de toenmaals bloeiende textielnijverheid 

(hoofdstuk 4). Overigens waren in de zeventiende en achttiende eeuw al 

bewegingen richting concentratie van arbeid en van mechanisatie zichtbaar, maar de 

huisarbeid was nog dominant. De kinderarbeid verdween niet compleet in de 

achttiende eeuw, toen het steeds slechter ging met de Leidse textiel. De 

uitbesteding van werk aan lage lonengebieden vanaf het eind van de zeventiende 
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eeuw, betekende echter wel dat vooral die werkzaamheden welke kinderen (en 

vrouwen) traditioneel uitvoerden, voor een belangrijk deel verdwenen. Het werk 

waaraan de kinderen in de nieuwe stoomfabrieken werden gezet, was daarom 

grotendeels nieuw; het ging slechts in beperkte mate om de vervanging van in 

Leiden bestaande arbeid via nieuwe productietechnieken. Het verschijnsel 

kinderarbeid op zich was een erfstuk uit het verleden; tussen het intensieve gebruik 

van kinderen in de zeventiende eeuw en dat van de negentiende eeuw, zat echter 

een lange periode waarin kinderarbeid minder voorkwam, eenvoudig omdat er 

voor de kinderen – en veel volwassenen – geen emplooi was. De aard en omvang 

van de kinderarbeid in het midden van de negentiende eeuw was in Leiden wel 

degelijk een gevolg van de opbouw van een moderne (textiel)industrie. 

De industrialisatie in de twee andere textielgebieden, Tilburg en Twente, 

verliep op andere manieren en in verschillende tempi, bleek in hoofdstuk 9. In 

Tilburg bestond lange tijd een situatie die ook wel voor Engeland is geconstateerd, 

namelijk dat lang moderne, fabrieksmatige productie werd gecombineerd met 

traditionele productiewijzen, met name het thuis weven op handweefgetouwen.1642 

Bestond daar vóór 1850 al veel fabrieksarbeid, van volledige industrialisatie was pas 

na 1890 sprake. In Twente combineerde men thuisarbeid lang met een concentratie 

van productie, een gedeeltelijke arbeidsdeling en beperkte technologische 

vernieuwing in de manufacturen. Men schakelde vanaf eind jaren vijftig tot begin 

jaren zeventig relatief snel volledig over op stoom. Zowel in Tilburg als Twente was 

er meer kinderarbeid in de oudere, deels gemoderniseerde situatie dan in de 

nieuwe.  

Met name Twente dient traditioneel als voorbeeld van het verdwijnen van 

kinderarbeid door industrialisatie. Dat is in hoofdstuk 9 genuanceerd. Er werkten 

aan de vooravond van de invoering van het Kinderwetje zeker nog jonge kinderen 

in Twentse fabrieken. Ook werd het belang van hun arbeid binnen het 

productieproces door Brugmans onderschat. Bovendien daalde de kinderarbeid 

niet zo zeer reeds tijdens deze industrialisatie, maar vooral daarna, tussen 1871 en 

het midden van de jaren negentig. In dezelfde tijd nam ook de kinderarbeid in 

Brabant af, terwijl deze daar juist weer lijkt te groeien toen de industrialisatie daar 

in de tweede helft van de jaren negentig sterk doorzette. Andere factoren dan 

industrialisatie en modernisering op zich lijken daardoor werkzaam: wetgeving is 

een kandidaat, maar de slechte economische conjunctuur heeft er waarschijnlijk 

meer mee te maken, mede gezien de vergelijkbare ontwikkeling in Leiden.  

Daarnaast verandert het beeld wanneer men het proces langer volgt. Vanaf 

1870 zijn de trends in de ontwikkeling van de kinderarbeid en verdere 

personeelssamenstelling in de textiel van Leiden, Tilburg en Twente vergelijkbaar. 

Er tekende zich een zekere convergentie af. In alle drie textielcentra was sprake 

van een daling van de kinderarbeid in de periode 1875-1890. Vervolgens nam vanaf 

de jaren 1890 zowel het aandeel van de kinderen als dat van de jonge, ongehuwde 

vrouwen in de textielfabrieken toe, juist in een periode van verdergaande 

modernisering. 
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Dat neemt niet weg dat de omvang van de kinderarbeid in ieder geval in de 

manufacturen beduidend groter was dan in de stoomfabrieken.1643 Dat geldt ook 

voor de Leidse voorbeelden daarvan, namelijk de katoenfabrieken zoals deze in het 

begin van de jaren veertig functioneerden. De manufactuur was op zich al een 

vernieuwing ten opzichte van de thuisarbeid, maar dan nog zonder de nieuwe 

stoomkracht. De introductie van stoomkracht leidde wel tot een vermindering van 

kinderarbeid ten opzichte van dergelijke manufacturen, het gaat veel te ver om te 

zeggen dat daardoor de kinderarbeid verdween, zelfs wanneer men daarmee de 

arbeid van jonge kinderen bedoelt. Daarvan was geen sprake, terwijl verdere 

modernisering in een latere fase van de industrialisatie juist tot een nieuwe 

toename van kinderarbeid leidde, zoals hierboven reeds is vastgesteld. De inzet van 

goedkope arbeidskrachten in de hele Leidse textiel was anno 1909 niet veel minder 

dan in de Leidse katoenmanufacturen in 1841. 

Naar aanleiding van de kinderarbeid in de manufacturen, maar tevens met 

een oog op de Twentse huisnijverheid en met de omvangrijke kinderarbeid in de 

zeventiende-eeuwse Leidse nijverheid in het achterhoofd, kan een andere relatie 

worden gelegd tussen economie, nijverheid en kinderarbeid. Deze is dat de 

kinderarbeid enorm toeneemt wanneer de productie waarbij kinderen ingeschakeld 

worden, onderdeel wordt van grootschalige, commerciële productie voor 

bovenlokale markten, waaraan niet alleen het produceren voor de eigen 

consumptie maar ook eventuele andere maatschappelijke doelstellingen van arbeid 

door kinderen – socialisatie, opleiding – ondergeschikt raken. In ieder geval ervaart 

men dan kinderarbeid als een probleem. Mechanisatie en nieuwe krachtbronnen 

zijn daarvoor niet noodzakelijk, maar staan op hun beurt wel weer ten dienste van 

het succesvol opereren op dergelijke markten. 

 

Jonge kinderen 

Aangezien kinderarbeid in de morele betekenis van het woord vaak wordt 

geïdentificeerd met arbeid door jonge kinderen – tot en met twaalf jaar – is het 

zinvol hier nog even kort bij stil te staan. Het feit dat kinderen onder de twaalf 

rond 1850 wel officiële loonarbeid verrichtten en vijftig jaar later nauwelijks nog, is 

een onderdeel van de verandering die kinderarbeid onderging. Hier is de vraag 

wanneer deze verandering precies plaatsvond – het waarom zal verderop aan de 

orde komen. 

Uitgaande van het Leidse geval, zoals dat in hoofdstuk 5 beschreven is, 

werd de leeftijd waarop kinderen aan het werk gingen, tot circa 1850 steeds lager, 

en daarmee werd ook het personeel in de (textiel)fabrieken jonger. Daarna was de 

leeftijdsopbouw vrij stabiel, maar vanaf 1860 vond een plotselinge en snelle daling 

plaats van jonge kinderen – van een langer lopende trend was geen sprake. 

Nogmaals moet benadrukt worden dat deze daling zich niet compleet door zou 

zetten. In Leiden bleek aan de vooravond van de invoering van het Kinderwetje dat 

er nog steeds kinderen in fabrieken en werkplaatsen werkten die nog geen twaalf 

jaar waren, weliswaar minder dan in de jaren vijftig, maar wel degelijk weer 
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substantieel meer dan tien jaar eerder. Alleen de kinderen jonger dan tien jaar 

waren bijna geheel uit de fabrieken verdwenen. Bij elkaar ging het in 1874 om meer 

dan tweehonderd kinderen van negen en – vooral – van tien en elf jaar, nog steeds 

vooral in de textiel (daarnaast voornamelijk bij sigarenmakers). Nadere bestudering 

van de beschikbare literatuur leerde dat ook in Tilburg en Twente kort voor de 

invoering van het Kinderwetje nog steeds kinderen jonger dan twaalf jaar in 

fabrieken werkten, al moesten die in Twente dan wel naast hun werk ook naar een 

fabrieksschool. 

Arbeid van jonge kinderen was naar het zich laat inzien in 1874 minder 

omvangrijk dan vijfentwintig jaar eerder. Fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 

tien jaar was zelfs ongebruikelijk geworden.1644 Arbeid door kinderen van tien en elf 

jaar bleek echter een hardnekkig verschijnsel. Het was niet iets dat zo maar vanzelf 

helemaal verdween. In Leiden wordt dat bevestigd door de cijfers over het 

schoolbezoek. Arbeid in fabrieken en werkplaatsen door tien- en elfjarigen 

verdween pas na de invoering van het Kinderwetje. 

Daarnaast bleef de industriële kinderarbeid van twaalfjarigen – ook jonge 

kinderen waarvoor het (lager) onderwijs eigenlijk mede bedoeld was – gewoon 

voortbestaan. Arbeid door twaalfjarigen  wordt gezien als behorend tot de “ergste 

vormen” van kinderarbeid, zowel in hedendaags sociaalwetenschappelijk onderzoek 

als in vrijwel alle historische literatuur. Doordat de leeftijdsgrens van het 

Kinderwetje ‘kinderarbeid’ in Nederland anders definieerde, wordt dat te makkelijk 

over het hoofd gezien. Deze grens was echter min of meer toevallig ontstaan 

doordat de beoogde regeling voor de leeftijdsgroep van twaalfjarigen om 

bijzondere redenen bij de parlementaire behandeling uit het voorstel was geschrapt 

zonder dat daar een andere bepaling voor werd geformuleerd. Dit parlementaire 

ongeluk, waardoor de leeftijdsgrens in Nederland lager lag dan in vrijwel alle andere 

landen, trachtte men pas in 1911 te repareren. Dat was ook nodig, want de meeste 

arbeiderskinderen verlieten met hun twaalfde verjaardag direct de school om te 

gaan werken. Pas daarna kon reguliere arbeid in de nijverheid voor de hele groep 

jonge kinderen bestreden worden. 

10.2 VRAAG EN AANBOD 

 

De vraag naar kinderarbeid 

Het moge uit de hoofdstukken over de industriële ontwikkeling in Leiden duidelijk 

zijn dat er vanuit de nijverheid een grote vraag bestond naar kinderarbeid; dat deze 

vraag groter was vanuit de manufacturen en de stoomfabrieken dan vanuit de 

kleinschaliger opererende ambachten; en dat deze vraag niet verdween in de loop 

van de negentiende eeuw. Het ging vooral om werk dat fysiek niet al te veel vroeg 

van de arbeiders en waarvoor evenmin scholing of veel ervaring nodig was. Daarvan 

was er veel te vinden, in uiteenlopende bedrijfstakken, maar niet in alle 

bedrijfstakken in dezelfde mate. Vroeg het werk in bijvoorbeeld de Grofsmederij 
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tevens kracht, in een spinnerij was dat niet zo en in een drukkerij of biscuitfabriek 

evenmin. Daar waren vooral handigheid en oplettendheid vereist. 

Dergelijk werk was in grote mate aanwezig, en niet alleen in de 

textielfabrieken. De textielfabrieken laten wel goed zien dat het werk door een 

veranderende arbeidsdeling, door mechanisatie en door de invoering van 

stoomkracht eenvoudiger en lichter werd. Om aan de jennies en self actors te 

kunnen werken, hoefden kinderen niet eerst naar een spinschool zoals men aan het 

eind van de achttiende eeuw nog dacht. Vroegen de eerste spinassortimenten en 

slumming billies nog enige kracht bij de bediening, aangesloten op een stoommachine 

was dat nauwelijks nog het geval. Het een en ander wordt ook zichtbaar bij de 

vervanging van volwassen handwevers door vrouwen en jongens aan mechanische 

getouwen. 

Men kan zich afvragen of in de loop der tijd de machines niet te snel 

werden voor de kinderen, maar vanuit de Leidse praktijk zijn er geen aanwijzingen 

dat dit voor twaalfjarigen iets uitmaakte. Klachten dat kinderen machines niet 

konden bedienen omdat deze te zwaar of te snel waren geworden, klonken hier 

niet op. Eerder omgekeerd, dat kinderen te oud aan het werk gingen om zich nog 

de gewenste handigheid eigen kunnen te maken. 

Daarnaast is duidelijk dat er in de vroege stoomfabrieken het nodige werk 

te vinden was dat bijzonder geschikt was voor kinderen, zoals dat van de 

“aanlasschers” op de spinzaal. Het is moeilijk te zien hoe dat even makkelijk door 

volwassenen gedaan had kunnen worden. Dat soort werk werd wel minder 

belangrijk, bijvoorbeeld door de verbeterde self actors. Hoeveel werk dat door 

kinderen gedaan werd, indertijd geheel door machines werd vervangen (of kon 

worden vervangen), moet echter niet overdreven worden. Om voorbeelden van 

buiten de textiel te geven: machines om koekjes of zeep in te pakken, waren er nog 

niet.1645 Toch had veel werk van kinderen gerust door jongeren of volwassenen 

gedaan kunnen worden. Dat dit niet gebeurde had één logische reden: kinderen 

waren veel goedkoper. Er bleef gedurende de hele periode binnen een fiks aantal 

bedrijfstakken een grote vraag bestaan naar goedkope, ongeschoolde arbeid en dat 

uitte zich in een permanente inzet van kinderen en jonge, ongehuwde vrouwen. 

Binnen Leiden was de kwestie van de loonkosten van buitengewoon 

belang. De veel hogere lonen die men daar aan volwassenen moest betalen, 

betekenden voor de textiel een enorm nadeel in de concurrentie met het 

Brabantse platteland en Twente. Daarom moest men tegelijkertijd de 

arbeidsproductiviteit verhogen door te industrialiseren en zo goedkoop mogelijke 

arbeidskrachten inzetten. Dat kon heel goed gecombineerd worden. In essentie 

bleef deze situatie voortbestaan. Het belang van de loonkosten zou zich uiteindelijk 

ook elders en in andere bedrijfstakken laten voelen: daarom haalde men in de jaren 

zestig van de twintigste eeuw ‘gastarbeiders’ en verplaatste men nog later de 

productie naar de Derde Wereld. 

De vermindering van het gebruik van jonge kinderen in de Leidse textiel in 

de jaren 1860-1864 dient wel als voorbeeld van een trendmatig toenemende vraag 
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naar (iets) meer ontwikkeld personeel.1646 Daarvoor bestaat echter geen enkele 

aanwijzing. Het ging hier om een reactie van de Leidse fabrikanten op de negatieve 

beeldvorming over hen in de landelijke media. Later is er evenmin enig spoor te 

vinden van een substantiële vraag naar meer ontwikkeld personeel. 

Er was zeker vraag naar geschoold personeel, ook onder de 

textielfabrikanten. Zoals in hoofdstuk 8 duidelijk is gemaakt, zorgde men er in 

Leiden voor dat er via allerlei opleidingen meer geschoold personeel op de 

arbeidsmarkt kwam, of beter gezegd: anders geschoold of opgeleid personeel, met 

zowel nieuwe technische als nieuwe bedrijfskundige kennis en vaardigheden. De 

Leidse burgerij – inclusief de fabrikanten en de universiteit – ontwikkelde daarvoor 

een breed en hoogwaardig palet aan dag- en avondopleidingen. De omvang van dit 

nieuwe geschoolde personeel bleef echter relatief klein. De vraag was beperkt, niet 

alleen binnen de textiel, evenzeer binnen andere bedrijfstakken. Voor de meeste 

arbeiders en arbeidsters vonden de fabrikanten meer scholing helemaal niet 

gewenst; soms vond men zelfs het tegendeel. In de fabriek zelf leerden de kinderen 

al doende het nodige van het productieproces, daar was geen school voor nodig. 

De Leidse meiden verlieten de fabriek als ze een kind kregen als geoefende 

arbeiders; de jongens vervolgden hun carrière in de fabriek en leerden er zo steeds 

meer bij, al dan niet met een avondcursus als steuntje in de rug. 

Voor de helderheid: de verschillende vakopleidingen waren net zo goed 

opgezet vanuit meer traditionele ambachten, zoals het bouwvak. Veel opleidingen 

waren daar ook op gericht. Ook de ambachten moesten zich aanpassen aan de tijd: 

de traditionele meester-gezel-relatie verdween en mechanisatie deed hier eveneens 

haar intrede. Daarnaast nam eveneens de vraag naar specifiek geschoold personeel 

toe binnen groeiende én zich moderniserende sectoren als handel en verkeer (incl. 

banken, verzekeringen) en publieke dienstverlening (overheid, onderwijs, zorg). In 

de maatschappij in het algemeen nam de vraag naar meer scholing toe. In de Leidse 

nijverheid was daar eigenlijk niet of nauwelijks sprake van en Leiden oogde rond 

1900 wat modernisering van de nijverheid betreft niet als een achtergebleven 

gebied. 

 

Kortom, de vraag naar kinderarbeid was in de eerste plaats een vraag naar 

goedkope, ongeschoolde arbeid. Deze vraag verminderde niet, in ieder geval niet in 

deze periode, dus vóór de Eerste Wereldoorlog. Behalve kinderen voorzagen ook 

vrouwen in een dergelijk arbeidsaanbod, en dan vooral jonge, ongehuwde meiden. 

Van toenemende eisen met betrekking tot scholing of ontwikkeling, was eigenlijk 

geen sprake. In Leiden kan dit duidelijk uiteengerafeld worden. De landelijke cijfers 

uit de beroepstellingen bevestigen dit beeld, zeker wat betreft de kinderarbeid. Er 

is geen enkele reden om te veronderstellen dat een beperking in leeftijd van het 

ingehuurde personeel gebaseerd was op veranderde eisen, ingegeven door de 

modernisering of rationalisering van de productie, niet bij de eerste industrialisatie, 

en evenmin later. De suggestie is eerder andersom: verdere modernisering van de 

nijverheid aan het begin van de twintigste eeuw leidde tot meer vraag naar 

goedkoop, ongeschoold personeel, inclusief kinderen. 
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Aanbod: (te) lage inkomens 

De kinderen werden vanzelfsprekend uit werken gestuurd door hun ouder(s). Van 

een rechtstreekse tewerkstelling via de armenzorg, was in Nederland geen sprake. 

Desalniettemin moet opgemerkt worden dat er wel degelijk sprake was van dwang 

of in ieder geval sterke aandrang via de armbesturen, ten minste tot het begin van 

de jaren veertig. De arbeiders – of veel van hen – lijken niet zo happig te zijn 

geweest hun kinderen naar de (stoom)fabrieken te sturen, en de kinderen lijken 

zelf niet erg geneigd geweest om bij een baas te blijven. 

De voornaamste reden waarom ouders hun kinderen uit werken stuurden, 

was ongetwijfeld het geld dat deze daarmee verdienden. Men hoeft niet te twijfelen 

over de enorme armoede en ellende waarin de Leidse arbeidersbevolking leefde, 

bleek in hoofdstuk 7. De (nominale) lonen waren vergeleken met Tilburg en 

Twente dan wel hoog, de kosten van het levensonderhoud waren nog veel hoger. 

Bovendien moest men dan nog wel werk hebben. Sinds de neergang van de 

textielnijverheid aan het eind van de zeventiende eeuw was de structurele 

werkloosheid enorm, de conjuncturele periodiek idem dito. De bedeling was op 

zich niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Het idee dat dergelijke 

huishoudens hun kinderen uit werken stuurden uit ‘hebzucht’ – zoals van 

burgerlijke zijde wel werd gezegd – of om zo nieuwe consumptiegoederen binnen 

bereik te krijgen – zoals De Vries veronderstelt1647 – is ver verwijderd van de 

dagelijkse praktijk van de grote meerderheid van de Leidse (en andere Hollandse) 

arbeidershuishoudens. Er zijn zeker voorbeelden te geven van mensen die uit 

winstbejag al hun kinderen uit werken stuurden, maar voor de meeste burgers die 

daar rechtstreeks mee te maken hadden, was het duidelijk dat dit uitzonderingen 

waren en dat de ouders doorgaans door noodzaak werden gedreven. 

Althans, zo lag de situatie rond 1900. Vijftig jaar eerder waren meer 

negatieve klanken over ouders te horen geweest. Toch is duidelijk dat hun 

welstand en koopkracht indertijd veel geringer was dan rond de eeuwwisseling het 

geval was. In de jaren veertig was het levenspeil in Leiden tot een bedroevend 

dieptepunt gedaald en het is geen wonder dat in vanaf die jaren sprake was van een 

stijging en verjonging van het aanbod van kinderen op de arbeidsmarkt. Na 1860 

stegen de lonen en de koopkracht daarvan, vooral tussen 1860 en 1865 en na 1880. 

Dat gaf ouders de mogelijkheid kinderen niet of later – bijvoorbeeld na het 

afronden van de lagere school – aan het werk te zetten. Men stuurde de kinderen 

inderdaad later uit werken, maar dat betekende niet dat de kinderen de school af 

maakten, werd vooral in hoofdstuk 8 duidelijk. Vanaf 1875 werd het normaal dat 

(arbeiders)kinderen tot hun twaalfde naar school gingen, maar ook dat zij daar 

meestal direct vanaf gehaald werden zodra zij die leeftijd bereikten. Dat gold met 

name voor de kinderen uit de armste gezinnen, die de (kosteloze) armenscholen 

bezochten. 

Bij de stijging van de koopkracht moeten dan ook enige kanttekeningen 

worden geplaatst. In de eerste plaats betekende dit niet dat iedereen nu zo veel 

ging verdienen, dat men zonder problemen alle primaire kosten van 

levensonderhoud kon dekken. Verder bleven er natuurlijk ook tussen volwassen 
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arbeiders loonverschillen bestaan. En dan ging het om de koopkracht van lonen, 

terwijl men lang niet altijd zeker was van werk: dat kon men door ziekte, gebrek of 

een ongunstige conjunctuur kwijtraken. Bovendien fluctueerde de loonhoogte zelf. 

Onzekerheid en wisselende inkomsten waren kortom troef. Eveneens van belang is 

een demografische verandering: door verbetering van de gezondheids-

omstandigheden daalden de sterftecijfers (inclusief de kindersterfte) en groeide de 

omvang van het gezin. Men moest dus meer monden voeden. Alles bij elkaar leidde 

dit tot een situatie waarin aan het begin van de twintigste eeuw nog altijd een fors 

deel van de Leidse arbeidersbevolking eenvoudig te kort kwam om zonder 

inkomsten van de kinderen en allerlei andere bestaansstrategieën te overleven. 

Wanneer het bezoek aan de (openbare) armenscholen daarvoor een indicatie is, 

betreft dat in het eerste decennium van de twintigste eeuw nog altijd 15 à 20 

procent van de Leidse bevolking. Dat was meer dan genoeg om alle fabrieken en 

ambachten in de stad van kinderen te voorzien (en burgerhuishoudens van 

dienstboden). 

 

De betekenis van traditie en scholing voor de arbeiders 

De vraag is of arbeiders in de eerste fase van de industrialisatie niet mede (of 

vooral) hun kinderen naar de fabrieken stuurden, omdat het normaal was dat 

kinderen werkten.1648 Wat vond men echter precies ‘normaal’? Zelfs tijdens de 

grootschalige kinderexploitatie van de zeventiende eeuw werd het idee overeind 

gehouden dat het eigenlijk om opleiding hoorde te gaan, bleek in hoofdstuk 4. Bij 

de kinderarbeid in de achttiende eeuw lag, ondanks alle (burgerlijke) verhalen over 

de waarde van arbeid op zich, de nadruk toch op spinscholen, op opleiding. 

Inkomen en opleiding gingen bij arbeid door kinderen hand in hand, in ieder geval 

idealiter. Daar was in de negentiende-eeuwse fabriekspraktijk echter geen sprake 

meer van. Dat zou kunnen verklaren waarom rond 1840 arbeiders toch enige 

aandrang nodig hadden om hun kinderen naar de fabriek te sturen. 

Dat de betrokken arbeiders in de negentiende eeuw desondanks die 

aloude verbinding tussen werk en (beroeps)opleiding bleven leggen (of wilden 

blijven leggen) is te zien aan de manier waarop na 1890 kinderen hun weg vonden 

naar de nijverheid, en dan vooral hoe men daarbij onderscheid maakte tussen 

jongens en meisjes. De meisjes werden naaisters, maar gingen vooral naar de 

fabriek; het alternatief lag buiten de nijverheid: een dienstje. Meisjes hoefden geen 

vak te leren om later de kost mee te verdienen; die werden huismoeder, al was het 

dan wel handig als ze een beetje konden naaien en zo. Veel jongens gingen echter 

aan het werk in de traditionele ambachten. Er is weinig fantasie nodig om te zien 

dat dit mede gebeurde met het oog op het leren van een vak, en dan wel een dat 

hen meer perspectief bood dan enkel op een leven als ‘fabrieker.’ Het patroon is 

bijzonder goed vergelijkbaar met dat wat Schmidt en Van Nederveen Meerkerk in 

de zeventiende en achttiende eeuw aantroffen. 

Veel arbeiders kozen derhalve voor de traditionele weg om zich voor te 

bereiden op een beroepspraktijk. Het is niet noodzakelijk zo dat ouders die hun 

kind naar een ambacht stuurden, hen eerst de school lieten afmaken, maar het is 
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wel waarschijnlijk, zeker als zij zelf tot de ‘betere’ arbeiders en handwerklieden 

behoorden. Er zijn er zelfs geweest die hun kind (zoon dus) naar een avondschool 

of zelfs naar de ambachtsschool stuurden! Dat ging echter slechts om kleine 

aantallen.  

Het is maar de vraag of afmaken van de lagere school of het laten volgen 

van meer (beroeps)onderwijs voor veel ouders een reële optie was, of een optie 

die het kind daadwerkelijk meer perspectief bood. In de eerste plaats was de 

toegevoegde waarde van een diploma van een lagere school van derde of vierde 

klasse beperkt. Vervolgens waren er de nodige financiële en institutionele drempels 

die het moeilijk maakten beter en langer onderwijs te volgen. En uiteindelijk was de 

vraag naar hoger geschoold personeel beperkt. Het kostte heel veel moeite om je 

kind een bescheiden extra kans op een betere toekomst te geven. Het is daarom 

eerder verbazingwekkend dat nog zoveel (en steeds meer) arbeiders ervoor kozen 

hun kind de school wel af te laten maken. Dat had waarschijnlijk meer met een 

waardering van kennis op zich te maken, of met status of de overdracht van 

specifieke (morele) waarden, dan met een concrete verbetering van de 

perspectieven op de arbeidsmarkt.  

Wat de overdracht van waarden betreft, moet rekening gehouden worden 

met de mobiliserende kracht van de nieuwe confessionele zuilen, voor wie 

schoolonderwijs een centraal issue was. Ouderlingen, diakenen, kapelaans en 

zusters waren waarschijnlijk overtuigender dan de mannen en vrouwen van ’t Nut. 

 

Kort samengevat blijft voorop staan dat armoede, materieel gebrek, de 

belangrijkste reden was waarom arbeidershuishoudens hun kinderen uit werken 

stuurden, zoals Humphries recentelijk ook voor Engeland vaststelde.1649 Dat bleef 

zo tot ten minste de Eerste Wereldoorlog. Substantiële groepen profiteerden niet 

of onvoldoende van de globale stijging van de koopkracht van de lonen in de 

tweede helft van de negentiende eeuw, wat nog versterkt werd door 

demografische ontwikkelingen. Onderwijs was voor deze groep nauwelijks een 

alternatief voor werk, al hield men sinds het Kinderwetje de kinderen doorgaans 

wel tot hun twaalfde op school. De oudere identificatie van kinderarbeid met 

opleiding was eerder een belemmering om kinderen de fabriek in te sturen, dan dat 

daardoor de drempel bij voorbaat geslecht was. 

 

De staat en het evenwicht op de arbeidsmarkt 

Hierboven is al een paar keer naar voren gekomen dat wetgeving wel degelijk een 

effect heeft gehad op de ontwikkeling van de kinderarbeid. Het mag zo zijn dat het 

Kinderwetje van Van Houten een gebrekkige wet was, die bovendien onvoldoende 

voorzag in controle en handhaving, in de Leidse setting maakte dat niets uit. Heel 

snel na de implementatie van de wet blijkt dat de minimumleeftijd die daarin 

genoemd werd, een algehele norm was geworden.  

In de Leidse regio probeerden de steenfabrieken wel onder de bepalingen 

van de wet uit te komen. In de stad zelf was echter geen sprake van veel 
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overtredingen. Het ging om enkele individuele gevallen. Niets wijst op structurele 

problemen. Het was binnen de kortste keren normaal dat de kinderen pas met hun 

twaalfde naar de fabriek gingen, zowel voor ouders als voor fabrikanten.  

Dat wordt bevestigd door de ontwikkeling van het schoolbezoek, bleek in 

hoofdstuk 8. Na de invoering van het Kinderwetje verdween het schoolverzuim van 

kinderen jonger dan twaalf jaar razendsnel. Aan de andere kant werd het net zo 

goed ‘normaal’ dat een arbeiderskind de school verliet zodra dat twaalf werd. De 

hardnekkigheid van deze norm, bleek bij de invoering van de Leerplicht in 1901. 

Doordat de oude, vertrouwde leeftijdsgrens van de Arbeidswet nog gold, 

veranderde de beschreven praktijk nauwelijks. Pas toen de leeftijdsgrenzen van 

beide wetten in 1911 met elkaar in overeenstemming werden gebracht, kon een 

nieuwe norm ontstaan, namelijk dat een kind eerst de lagere school diende af te 

ronden. Dan nog bleek de oude norm slechts moeizaam plaats te maken voor de 

nieuwe: men had zich daar helemaal op ingesteld. Deze normerende werking van 

wet- en regelgevend bevestigt wat daar door bijvoorbeeld James & James en 

Schmidt over is opgemerkt.1650 

De ontwikkeling van het schoolbezoek suggereert dat de normerende 

werking van het Kinderwetje zich zelfs verder uitstrekte dan de fabrieken en 

werkplaatsen, waarvoor de wet bedoeld was. De mate waarin in de jaren tachtig 

kinderen de school bezochten – althans, tot hun twaalfde jaar – lijkt alleen mogelijk 

wanneer kinderen evenmin werkten in verkeer en vervoer, de handel, de huiselijke 

diensten of gewoon thuis, plaatsen waar kinderen toch goed inzetbaar waren. Aan 

de andere kant viel buitenschoolse, dus niet-reguliere arbeid er geheel buiten. Voor 

kinderen uit de arbeidersklasse (maar ook de kleine middenstand) werd het 

normaal om buiten schooltijd te werken. 

In hoeverre ook buiten Leiden sprake was van dit normerende effect, of 

dat het zelfs een landelijke trend was, valt moeilijk vast te stellen. Het schoolbezoek 

steeg beduidend, maar dat begon pas in 1883, wat echter wel weer vóór de 

instelling van een Arbeidsinspectie was. Volgens de beroepstellingen kwam arbeid 

door kinderen onder de twaalf jaar aan het eind van de eeuw nauwelijks nog voor, 

maar deze tellingen hebben de neiging kinderarbeid te onderschatten, zeker die van 

1889. En er klonken van elders wel degelijk signalen over regelmatige 

overtredingen. Het beeld is dan ook troebel, al lijkt het erop dat een normerende 

effect merkbaar is, maar niet overal zo sterk als in Leiden. En er waren zeker 

specifieke gebieden of bedrijfstakken waar men willens en wetens tegen de nieuwe 

regels in ging. Daar waren aangescherpte en uitgebreide wetgeving met controle en 

handhaving – de Arbeidswet van 1889, de Leerplichtwet van 1901 – nodig om de 

kinderarbeid effectief te bestrijden. Waarmee en passant wordt aangegeven dat de 

arbeid door jonge kinderen daar evenmin vanzelf verdween ten gevolge van 

veranderingen met betrekking tot vraag en aanbod. 

Bij de normerende werking van het Kinderwetje moet men zich wel 

realiseren dat de vaststelling daarvan het (voorlopige) eindpunt was van twintig jaar 

maatschappelijk debat. De wet kwam niet uit de lucht vallen, maar kwam er op 
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aandrang van steeds groter wordende groepen uit de samenleving. Hoe groot de 

impact van de publieke opinie was, toont de reactie van de Leidse 

textielondernemers in het begin van de jaren zestig. Men ging minder jonge 

kinderen in dienst nemen en een grote groep stelde zelfs een verklaring op waarin 

men zelf om wetgeving vroeg, het Leids Adres. Of men dit laatste nu wil 

kenschetsen als damage control, of als het nemen van eigen verantwoordelijkheid (al 

dan niet vanwege een welbegrepen eigenbelang), doet er eigenlijk niet toe. Ook 

elders nam men maatregelen om erkende uitwassen tegen te gaan. De tactiek van 

ontkenning van het probleem werkte niet meer en wie de wetgever nog buiten de 

fabriek wilde houden, probeerde het onderwijs te regelen via fabrieksscholen dan 

wel schoolplicht. Door het debat en de bijbehorende publiciteitscampagnes kreeg 

de wens iets te doen aan de kinderarbeid, steeds meer draagvlak, waardoor 

uiteindelijk het Kinderwetje eveneens veel draagvlak kreeg, in ieder geval waar het 

ging om de strekking of bedoeling van die wet. 

Zoals opgemerkt was de wet zelf wel nodig om werkelijk een eind te 

maken aan de arbeid van jonge kinderen. Voor goede bedoelingen koopt een 

ondernemer immers niet veel in de concurrentiestrijd. Wie eenzijdig afstand deed 

van goedkope arbeidskrachten, liep het risico die strijd te verliezen. Een wet zou 

het speelveld voor alle ondernemers weer gelijk maken, in ieder geval voor alle 

concurrenten binnen hetzelfde land. Dat was ongetwijfeld een van de 

achtergronden van het verzoek in het Leids Adres om wetgeving. Vandaar ook dat 

men er na 1874 in Leiden op bleef hameren de thuisarbeid onder de wet te laten 

vallen: die ondermijnde de gelijkheid van het speelveld. 

De vraag is ten slotte hoe dit zich verhoudt tot de theorie van Basu en 

Van, die stellen dat op de arbeidsmarkt meervoudige evenwichten kunnen bestaan, 

met of juist zonder kinderarbeid, waarbij een schok als staatsingrijpen (wetgeving) 

er voor kan zorgen dat men van het ene evenwicht in het andere schiet.1651 Er lijkt 

zeker sprake van meervoudige evenwichten te zijn geweest. Het bleek in ieder 

geval zeer goed mogelijk een evenwicht zonder leeftijdsgrenzen te vervangen door 

een met. Zoals hierboven aangegeven ging dat inderdaad door een schok, een 

ingreep. Daarbij moet echter wel de agitatie die voorafging aan de wetgeving, 

opgeteld worden. Het denken in termen van één goed en één fout evenwicht – 

respectievelijk zonder en met kinderarbeid – lijkt echter een te dualistische 

benadering, te meer daar een aanduiding als “zonder kinderarbeid” (voor het 

‘goede’ evenwicht) eigenlijk niet reëel is. Ook het nieuwe evenwicht kende (en kent 

nog steeds) kinderarbeid. 

Basu en Van voorspelden dat onvolledige maatregelen tot vervelende 

bijeffecten zouden kunnen leiden. Creëerde het Kinderwetje – een goed voorbeeld 

van een onvolledige maatregel – zo’n situatie, of viel dat per saldo wel mee? In de 

Leidse situatie zeker het laatste.  

Het model van Basu en Van lijkt al met al nuttig om relaties tussen vraag, 

aanbod en staatsingrijpen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en het vergroot 

het inzicht in de mogelijkheden die er voor verandering zijn. Als een concreet, 

                                                             
1651 Zie Basu, Van, ‘The economics of child labor’, 422-425 



485 

 

praktisch werktuig om de historische ontwikkeling te beschrijven en te verklaren, 

lijkt het echter minder geschikt. 

 

10.3 CULTURELE OPVATTINGEN EN DE RESPONS OP SOCIALE EN ECONOMISCHE 

VERANDERING 

 

Terloops zijn hierboven al zaken naar voren gekomen, die door menigeen als 

cultureel zullen worden geduid, zoals de opvattingen over werk en opleiding, de 

agitatie tegen kinderarbeid of de normerende werking van wetten. Deze hadden 

stuk voor stuk invloed op de ontwikkeling van de kinderarbeid zelf. Het gaat echter 

niet om autonome culturele veranderingen die op hun beurt de samenleving 

veranderden, zoals bijvoorbeeld Zelizer veronderstelt.1652 De opvattingen met 

betrekking tot kinderen en kinderarbeid en de acties die op basis daarvan werden 

ondernomen, waren antwoorden op de problemen (en soms de uitdagingen) 

waarvoor mensen en groepen zich in de samenleving zagen gesteld. Die problemen 

en uitdagingen zijn niet voor iedereen gelijk, maar afhankelijk van ieders 

maatschappelijke positie en van wat zij van daaruit waarnemen. Men moet daarom 

uitermate voorzichtig zijn met algemene uitspraken over ‘de’ cultuur, waarden en 

normen en dergelijke. Die verschillen niet alleen naar tijd, maar ook naar sociale 

positie.  

Des te lastiger is het dat we eigenlijk alleen indirect iets weten over de 

laagste klassen, meest via de ogen van de hogere klassen, en die hadden hun eigen 

agenda met betrekking tot hun arme medeburgers. Bovendien was de culturele 

kloof tussen arm en rijk dermate groot, dat het maar de vraag is of rijk ook maar 

enig zicht had op wat arm werkelijk bezighield, ondanks alle filantropische of sociaal 

bewuste betrokkenheid. De hogere klassen vormden overigens zelf geen eenheid, 

maar het is wel mogelijk de gemeenschappelijkheden te vinden, die hun acties in 

deze bepaalden. 

Twee motieven waren richtinggevend. In de eerste plaats was daar de zorg 

om voldoende en geschikt personeel, in beginsel een aandachtspunt voor de 

ondernemers, maar daarnaast voor iedereen die de economische welvaart 

belangrijk vond. In de twee plaats ging het om de beheersing van de lagere klassen, 

het bezweren van wat De Swaan de vier ruiters van de stedelijke Apocalyps 

noemde. Aan het eind van de achttiende eeuw werden beide punten samengevat als 

bestrijding van “het pauperisme”; vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw 

werd het ondertussen door de industrialisatie veranderende sociale beeld 

aangeduid met “de Sociale Quaestie.” Men was in essentie nog steeds bang voor 

dezelfde proletarische dreigingen, al had bijvoorbeeld de ongedefinieerde 

opstandigheid plaatsgemaakt voor een concretere, politiek omschreven dreiging: 

het socialisme.  
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10.3.1 KINDERARBEID EN ARBEIDERSHUISHOUDEN 

 

Vroegmoderne concepten 

Hoewel vrijwel iedereen stelt dat zich één verandering heeft voltrokken met 

betrekking tot kinderarbeid, namelijk van acceptatie naar verwerping, lijkt dat 

gezien de geschiedenis van de kinderarbeid in Leiden niet geheel correct. Zoals 

uiteengezet is in hoofdstuk 4 probeerden in Leiden in de zeventiende eeuw zowel 

de burgerij (uitgezonderd de textielondernemers) als de arbeidersklasse een ouder, 

middeleeuws concept van kinderarbeid als manier van socialisatie en vooral 

(vak)opleiding overeind te houden. Men trachtte de kinderarbeid te controleren en 

binnen de perken te houden, de kinderen te beschermen en onderwijs te 

garanderen. Het werk van ‘leerlingen’ kan zonder meer kinderarbeid genoemd 

worden, nog afgezien van het feit dat het in de praktijk vooral om productie ging, 

maar men kan zeker niet zeggen dat het de overheersende opvatting was dat 

kinderen gelijk volwassenen moesten werken. Kinderen waren geen volwassenen 

en hadden een zekere bescherming en begeleiding nodig, was de dominante 

maatschappelijke opinie. 

Van deze benadering was aan het eind van de achttiende eeuw eigenlijk 

nauwelijks meer iets te bespeuren. Kinderen moest het spinnen worden 

bijgebracht, dat was nog steeds zo, maar verder had men het niet meer over 

bescherming. Kinderen moesten werken, bijdragen aan het huishoudinkomen, was 

de overheersende opvatting onder de burgerij geworden. Deze opvatting werd 

vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw weer ter discussie gesteld. 

 

Bezwering van de gevaren van de arme volksklasse  

Van belang was de bezwering van de dreiging van de armen, het ‘pauperisme.’ Aan 

het eind van de achttiende eeuw formuleerde men binnen de Hollandse burgerij als 

reactie op de neergang van de nijverheid en de daardoor groeiende omvang van 

werkloosheid en armoede, drie nieuwe lijnen of programma’s, bovenop de oude lijn 

van sociale beheersing via de bedeling. De eerste was dat werk per definitie voor 

iedereen goed was, dus ook voor zeer jonge kinderen. Daarmee werd ideologisch 

de deur open gezet voor onbeperkte, grootschalige kinderarbeid. De tweede 

benadrukte het belang van onderwijs, niet alleen om kennis over te dragen, maar 

vooral ook om kinderen tot goede burgers te vormen. De derde richtte zich op 

het ideale huishouden, met duidelijke rollen voor vader, moeder en kinderen. Deze 

punten waren niet echt nieuw, maar bouwden voort op bestaande ideeën en 

praktijken. Ze kregen toen wel extra nadruk en verdere uitwerking. 

Dat er spanningen zaten tussen deze programmalijnen, was een enkeling al 

snel duidelijk,1653 maar kwam vooral naar voren toen manufacturen en 

stoomfabrieken zich in de eerste helft van de negentiende eeuw verder 

ontwikkelden. Niet alleen vielen werk en opleiding niet meer samen, fabriekswerk 

bleek niet te combineren met schoolonderwijs. Werkende kinderen en werkloze 

ouders trokken de verhoudingen binnen het gezin scheef. Tegelijkertijd groeide in 

de jaren veertig de armoede in Nederland, werd men opnieuw met epidemieën 
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geconfronteerd en waarde in Europa het spook van de proletarische revolutie 

rond. De ruiters van de stedelijke Apocalyps waren alom actief, maar de burgerij 

had er geen goed, consistent antwoord op. 

Binnen het arbeidershuishouden zoals de burgerij dat zag, kwamen veel 

lijnen samen. Dat dit blijkbaar niet functioneerde, moest komen door de 

kinderarbeid die door het oprukken van de fabrieken andere trekken had 

aangenomen. Aanpak van de kinderarbeid was als het ware een panacee of in ieder 

geval een eerste aangrijpingspunt om de sociale problematiek die de burgerlijke 

samenleving leek te bedreigen, te bezweren. Het ging enerzijds om een concreet 

probleem – per slot van rekening liepen de Leidse armenscholen inderdaad leeg – 

anderzijds om een symbool voor alle sociale ellende. In die zin werd de 

kinderarbeid later ook het eerste speerpunt van de sociale strijd in Nederland. 

In het debat dat zich ontplooide, groeide een nieuwe visie, namelijk dat 

kinderen in de eerste plaats naar school dienden te gaan om daar onderwezen te 

worden. De inhoud van dat onderwijs werd in dezelfde tijd aanzienlijk uitgebreid. 

Deze nadruk op en uitbreiding van het onderwijs komt niet of nauwelijks voort uit 

een groeiende behoefte aan meer scholing ten behoeve van de economie, en al 

helemaal niet voor de nijverheid, maar in de eerste plaats uit een behoefte de 

lagere klassen te disciplineren (inclusief hun lastige kinderen) en de heersende 

sociale verhoudingen te verzekeren, zoals in de verschillende hoofdstukken over 

Leiden in de negentiende eeuw telkens weer naar voren kwam. Dezelfde 

elementen waren ook zichtbaar in Tilburg en Twente (hoofdstuk 9). 

Een component van deze problematiek is de rolverdeling tussen man en 

vrouw. In het reguliere onderwijs en nog sterker in het avondonderwijs en het 

vormings- en ontwikkelingswerk, was sprake van steeds meer differentiatie tussen 

jongens en meisjes, waarbij het bij jongens ging om kennis en vaardigheden die zij 

mogelijk in het werk of voor een carrière konden gebruiken, en bij meisjes om de 

gebruikelijke huishoudelijke vaardigheden. Dat arbeidersvrouwen als huismoeder te 

kort zouden schieten was vanuit de burgerij al eerder opgemerkt en men stelde dat 

meisjes de noodzakelijke vaardigheden niet (meer?) leerden, omdat zij als kind in de 

fabrieken gingen werken. Idealiter zouden meisjes in de ogen van een groot deel 

van de elite en middenklasse alleen als dienstmeisje moeten werken. Daar kozen de 

meiden (en meestal eveneens hun ouders) zelf echter steeds minder voor, de basis 

voor een ander probleem voor de burgerij: het ‘dienstbodenvraagstuk’ werd 

geboren. 

Het onderwijs en vormingswerk was er daarnaast aan het eind van de 

periode op gericht de jeugd van de straat te houden. De angst van de burgerij voor 

arbeiders en paupers werd nadrukkelijk een angst voor de arbeiderskinderen zelf, 

met name voor de fabrieksmeiden met hun als uitdagend ervaren gedrag. 

 

De opvattingen van de arbeiders 

De opvattingen van de arbeiders en armen zijn minder goed vast te stellen. 

Hiervoor is al naar voren gekomen dat het er alle schijn van heeft dat veel 

arbeiders het idee van werk als opleiding nooit hebben losgelaten; dat ze 

waarschijnlijk daarom hun kinderen – en later hun zonen – liever niet naar de 

fabriek stuurden; dat ze dat toch deden door aandrang en vooral omdat materiële 
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nood hen dreef. In de loop der tijd zal het ongetwijfeld steeds ‘normaler’ zijn 

geworden dat de kinderen in de fabriek werkten. Men zag geen mogelijkheid 

eventuele andere voorkeuren te effectueren in de context van een onzeker en 

karig bestaan. Onderwijs en opleiding boden zelfs aan het begin van de twintigste 

eeuw slechts kleine groepen een perspectief op een beter bestaan. 

Desalniettemin omarmde een grote meerderheid van de arbeiders na 1874 

zonder problemen de nieuwe leeftijdsgrens en stuurde de kinderen naar school. 

Zelfs de schoolgang van meisjes – behalve in de fabrieken veel gevraagd in de 

arbeidershuishoudens zelf – was enorm groot. Men vond het met twaalf jaar 

weliswaar mooi genoeg geweest met schoolbezoek, op zich lijken de arbeiders daar 

dus wel waarde aan te hechten. Men was natuurlijk wel al tientallen jaren benaderd 

door organisaties als ’t Nut die het belang van onderwijs benadrukten. Ook de 

mobiliserende kracht van de nieuwe zuilen moet hier niet onderschat worden. 

Dat neemt niet weg dat bij de enquête van 1890 lang niet alle arbeiders en 

arbeidsters enthousiast werden bij de gedachte dat hun kinderen langer naar school 

zouden kunnen gaan. Angst voor verlies aan gezinsinkomen lijkt de voornaamste 

drijfveer voor de weerstand. Het waren echter ook arbeiders, vooral de 

vakbondsactivisten, die het belang van meer onderwijs voor arbeiderskinderen het 

sterkst benadrukken. Het maakte deel uit van een algemene visie op de verbetering 

van het lot van de arbeiders. Kennis is Macht was van een verlicht-burgerlijk devies 

tot een devies van de arbeidersbeweging geworden (en niet alleen van de 

sociaaldemocratische vleugel daarvan). 

 

Het kostwinnersideaal 

Het arbeidershuishouden was onderwerp van sociale politiek vanuit de burgerij 

geworden en het aanpakken van kinderarbeid en het voorbereiden van meisjes op 

een bestaan als huismoeder was daar een onderdeel van. De vraag is of het ideaal 

van het huishouden van negentiende-eeuwse arbeiders veel verschilde van dat van 

de burgerij. Werd hier een kostwinnersmodel opgelegd?  

Voor zo ver te overzien valt, leefden de Leidenaars (en niet alleen zij) al 

eeuwen in het verband van een kerngezin. Alle leden van dit gezin zorgden 

bovendien zo mogelijk en zo nodig voor inkomen. Vrouwen werkten, maar deden 

dat veelal thuis. Er is alle reden aan te nemen dat zij bovendien primair 

verantwoordelijk waren voor het huishouden en de verzorging van de kinderen. 

Het verval van de gezinnen in de achttiende eeuw betrof primair een toename van 

een-ouder-gezinnen ten gevolge van de armoede; in de negentiende eeuw 

herstelden de gezinnen zich weer snel, blijkbaar zonder dat de hogere klassen dat 

echt doorhadden.  

Alleen werd het werk dat veel vrouwen vroeger thuis deden (vooral 

spinnen), nu fabriekswerk. De Leidse moeders gingen echter niet achter het werk 

aan, de fabriek in. Fabrieksarbeid door gehuwde vrouwen kwam niet of nauwelijks 

voor, hoogstens bij uiterste noodzaak. Ze deden werk dat te combineren was met 

het huishouden. Feitelijk was de situatie in het midden van de negentiende eeuw al 

zo dat de huisvader in het arbeidershuisgezin gezien werd als degene die het 

grootste deel van het inkomen binnen zou moeten brengen, terwijl vrouw en 
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kinderen dat eventueel aanvulden. De vrouw verliet doorgaans de fabriek waar ze 

als jong meisje was gaan werken om voor haar huisgezin te zorgen. 

Op zich hoefde de arbeiders dat ideaal dus niet bijgebracht te worden, 

noch hoefden zij dit af te kijken van de burgerij: het ontstond vanzelf al, vooral 

omdat het keurig aansloot bij lang bestaande rolpatronen. Dat men vervolgens voor 

de verdere invulling van dit vader- en moederschap (en de plek van de kinderen) 

leunde op de ideeën van de burgerij, dat het gezinsleven van deze betere standen 

een ideaal werd, is een andere zaak. Dat moeder de vrouw niet hoefde te werken 

en dat de kinderen naar school gingen, werd tevens een blijk van maatschappelijk 

succes.  

Een vooraanstaand liberaal hervormer als Kerdijk weigerde echter te 

geloven dat (Leidse) huismoeders in beginsel niet naar de fabriek gingen. Zijn 

hervormingsprogramma was in deze gebaseerd op een vooroordeel. Hetzelfde 

vooroordeel speelt waarschijnlijk menig historicus nog steeds parten, gezien het feit 

dat het grote gebruik van bewaarscholen steeds weer wordt verklaard uit het feit 

dat de moeders in de fabriek zouden werken.1654 Moeders werkten echter niet of 

nauwelijks in de fabriek en als arbeidersvrouwen opvang nodig hadden, brachten ze 

hun kind niet naar de bewaarschool maar naar familie of buren. In dit kader lijkt De 

Vries dan ook gelijk te hebben wanneer hij stelt dat vrouwen eerder dan kinderen 

van de arbeidsmarkt werden teruggetrokken.1655 Dat arbeidersvrouwen (met 

kinderen) thuis bleven, kwam echter niet door een terugtrekking van huismoeders 

van de arbeidsmarkt, maar door een verandering van de arbeidsmarkt, namelijk de 

vervanging van veel traditionele thuisarbeid door fabrieksarbeid. Nogmaals: ze 

gingen niet naar de fabriek, daar werkten alleen meiden en meisjes. Deze 

huisvrouwen bleven daarnaast echter wel actief op de arbeidsmarkt. Dit gold voor 

Leiden, maar op het eerste gezicht ook voor een groot deel van Nederland, en in 

ieder geval voor de textielindustrie. 

 

Alles bij elkaar kan geconcludeerd worden dat de opvattingen over kinderarbeid 

onderdeel zijn van een groter geheel, waarin het functioneren van het 

arbeidershuishouden een centrale plaats inneemt.  Vanuit arbeidersoogpunt was 

arbeid door kinderen heel lang een onderdeel van de opvoeding, plus een bron van 

aanvullend inkomen. Het arbeidershuishouden – inclusief hun kinderen – was 

daarnaast in ieder geval vanaf het eind van de achttiende eeuw een object van 

sociale politiek, gebaseerd op beschikbaarheid van arbeid en beheersing van de 

lagere sociale klassen, zoals De Swaan al stelde.1656  

Door de ontwikkeling van de nijverheid en bedreigende sociale (en 

politieke) ontwikkelingen, bleek kinderarbeid – in ieder geval in de vorm die deze 

                                                             
1654 Cf. onder meer De Frankrijker, Otterspeer, ‘Onderwijs en wetenschap’, 197. Bakker, Noordman, 
Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden, 487, koppelt de behoefte aan bewaarscholen niet direct 
aan fabrieken, maar wel aan de “vele moeders in de lagere volksklasse” die “genoopt waren werk 
buitenshuis te zoeken.” Ook dat lijkt meer een echo van de mening of vrees van burgers als Kerdijk dan 
een adequate beschrijving van de werkelijkheid van het leven van arbeidersvrouwen in een Hollandse 
stad. 
1655 De Vries, Industrious revolution, 186-190. 219-223. 
1656 De Swaan, Zorg en de staat, 132, 224-226. 257. 
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had aangenomen – niet meer te passen in de sociaal-politieke idealen. In het kader 

van disciplinering van de laagste klassen, leek het effectiever jonge kinderen naar 

school te sturen in plaats van aan het werk. Vervolgens kreeg een sekse-specifieke 

voorbereiding op het volwassen leven duidelijker gestalte, gericht op een 

huishouden met mannelijke kostwinner, vrouwelijke zorg en schoolgaande 

kinderen. Dit concept sloot aan op reeds lang bestaande rolpatronen, ook onder 

de arbeiders. 

10.3.2 MODERN, CONSERVATIEF EN VERZUILD 

 

Conservatieve hervormers 

Enige nadere duidingen van deze ontwikkeling van opvattingen over kinderarbeid 

(en samenleving) zijn wel op zijn plaats. In de eerste plaats is er de vraag naar het 

moderne of conservatieve karakter van de zogenoemde hervormers. Deze vraag 

sluit aan op een tweede, namelijk in hoeverre de disciplinering waarvan hier sprake 

is, een aanpassing aan het nieuwe ritme van de industriële samenleving betekende. 

Daarnaast moeten nog enige woorden worden gewijd aan de betekenis van de 

Verzuiling in dit geheel. 

Het onderzoek naar het maatschappelijk debat in Leiden in hoofdstuk 5 

maakt nogmaals duidelijk dat degenen die zich manifesteerden als bestrijders van 

kinderarbeid, in hoge mate werden geleid door een conservatief (getint) 

wereldbeeld. Politiek moeten we de leden van de ‘Leidse commissie’ van de NMN 

merendeels in conservatieve sfeer zoeken; Le Poole was een antirevolutionair van 

het meer elitaire soort. De leden van het Comité ter bespreking van de Sociale 

Quaestie en Samuel van Houten mogen dan liberalen zijn geweest, voor hun tijd 

zelfs progressieve liberalen, hun Leidse voorgangers behoorden tot het kamp van 

hun politieke tegenstanders. Veld had daarin inderdaad gelijk, al verwarde het hem 

dat tegelijkertijd.1657 Weissbach typeerde eerder al de Franse beweging tegen 

kinderarbeid op een vergelijkbare manier.1658 

De conservatieve betrokkenheid is niet vreemd.  Eerder al werd 

geconstateerd dat beheersing en behoud van de maatschappelijke status quo een 

centrale rol speelden. Dat kan echter ook ingevuld worden met een omarming van 

de moderne industrie en een pleidooi voor beter ontwikkelde arbeiders. 

Tegenstanders van arbeidswetgeving als Montagne deden dat nadrukkelijk. De 

industriële toekomst en vernieuwing speelden echter een ondergeschikte rol bij de 

‘hervormers’, ook bij Le Poole. Godsdienstigheid, gehoorzaamheid, dankbaarheid 

tegenover je meerdere, ijver, braafheid en matigheid, daar ging het om. Het waren 

de idealen van de oude armenzorg en de idealen van een weliswaar nijvere, maar 

niet noodzakelijk industriële samenleving; een waar de arbeider met de pet in de 

hand dankbaar is voor het welwillend beschermheerschap van zijn patroon.  

De houding tegenover de moderne industrie was op zijn minst 

dubbelzinnig. Het voorgestelde halftime systeem was in essentie een poging de oude 

combinatie van werk en onderwijs een nieuwe impuls te geven. Juist de 

                                                             
1657 Veld, Volksonderwijs, 46 
1658 Weissbach, Child labor reform, 31-35, 228. 



491 

 

tegenstanders van arbeidswetgeving kwamen met een pleidooi voor schoolplicht, 

een vooruitstrevende maatregel met potentieel veel meer consequenties. Maar 

schoolplicht was strijdig met de conservatieve waarde van het vaderlijk gezag, en 

met het vermeende belang van de nieuwe confessionele zuilen. 

In dit kader verdient de rol van de (Leidse) ondernemers nog enige 

aandacht. Duidelijk is geworden dat fabrikanten een veel minder trekkende rol 

speelden dan wel wordt aangenomen. Zaalberg en Le Poole kwamen uit een 

fabrikantenmilieu, maar waren dat zelf niet. In de NMN waren nauwelijks 

fabrikanten actief. De ondertekenaars van het Leids Adres waren niet altijd even 

consequent in hun opstelling en het Adres zelf is eerder reactief dan initiërend te 

noemen. Ten slotte: het onderscheid tussen ondernemers die zich wel (eens) 

uitspraken vóór arbeidswetgeving en zij die zich daartegen verzetten, is absoluut 

niet een onderscheid tussen moderne en ouderwetse fabrikanten. Die waren alle 

twee in beide kampen te vinden. Het ging in de eerste plaats om een politiek-

economische keuze: wilde men wel of niet wetgeving die invloed zou hebben op de 

bedrijfsvoering, op de keuzevrijheid van de ondernemers zelf? 

Het is kortom onmogelijk de verschillende standpunten met betrekking de 

regeling van de kinderarbeid eenvoudig te vatten in een tegenstelling progressief-

conservatief alleen omdat latere liberale en sociaaldemocratische hervormers 

arbeidswetgeving eveneens een goede zaak vonden. 

 

Modern levensritme en ouderwetse beheersing 

In het verlengde ligt dat men de sociale politiek in de negentiende eeuw weliswaar 

kan typeren als gericht op beheersing en disciplinering, maar dat men niet kan 

zeggen dat het ging om een aanpassing aan de nieuwe industrieel-kapitalistische 

productiewijze en het daarbij horende levensritme, zoals De Regt en vele anderen 

hebben gesteld.1659 De oorsprong van de waarden die men in de negentiende eeuw 

de arbeiders probeerde bij te brengen, ligt uiteindelijk in de achttiende eeuw, 

misschien zelfs wel veel eerder. Het waren de waarden van een nijvere, werkzame 

samenleving, waarin het verschil tussen de maatschappelijke klassen groot was (en 

zo moest blijven), waarin (boeken)kennis minstens zo belangrijk was als 

overlevering en waarin men in het hechte, overzichtelijke en gelukkige verband van 

een kerngezin leefde. Dat deze waarden ook pasten bij de industriële samenleving 

die zich in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde, is een 

tweede, en zeker een reden om ze te blijven hanteren. Natuurlijk veranderde er in 

de loop van de tijd wel het een en ander in de prioriteiten en in de manier waarop 

men te werk ging, en zag men zich zelfs genoodzaakt opvattingen aan te passen – 

de houding tegenover kinderarbeid is daarvan een goed voorbeeld.  Verandering 

volop in de lange negentiende eeuw. 

 

Verzuiling 

Ten slotte is het de vraag wat de Verzuiling in deze betekende. Net als pastoor 

Zwijsen in Tilburg vertelden de christelijke en katholieke organisaties in Leiden dat 

men zedelijk en godsdienstig goed voorbereid de samenleving in moest stappen. Zij 

                                                             
1659 Zie 2.1.2. 
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wisten veel geloofsgenoten daarvan te overtuigen, zoals te zien was bij de groei van 

het bijzondere armenonderwijs rond 1860. Daarnaast ontplooide ook het 

confessionele vormings- en ontwikkelingswerk zich buiten de school. Wat 

algemene maatschappelijke waarden en normen betreft, of de achtergrond van 

onderwijs en vorming als instrument tot beheersing van de armen, verschilden de 

confessionele zuilen echter nauwelijks van de algemene organisaties of van het 

openbaar onderwijs. Er kwam vooral een laagje overheen van leerstelligheden, en in 

het geval van de katholieken een enorme huiver voor seksualiteit. Voor de 

gelovigen en minder-gelovigen waren dat belangrijke punten van onderscheid, met 

diverse consequenties voor het dagelijks leven. Sociaal gesproken is de 

groepsvorming op zich echter van meer belang dan het verschil in maatschappelijke 

opvattingen. Bij die groepsvorming speelden onderwijs en vorming weer een 

belangrijke rol, waardoor  de waardering van onderwijs en ontwikkeling door de 

christelijke en katholieke arbeiders op hun beurt waarschijnlijk weer groeide. 

10.3.3 KINDEREN EN KINDERTIJD 

 

Het is niet verstandig naar aanleiding van dit onderzoek naar kinderarbeid al te veel 

conclusies te trekken over hoe ‘men’ aankeek en omging met kinderen en de 

kindertijd in het algemeen. Toch kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij 

de verschillende visies die daarover zijn geformuleerd. 

 

Spel, onderwijs en gehoorzaamheid 

Opnieuw werd duidelijk dat de opvatting dat men ‘vroeger’ – voor de negentiende 

eeuw – kinderen louter als kleine volwassenen zag, onhoudbaar is. Kinderen 

werkten, maar die arbeid werd zowel door de burgerij als de arbeiders zelf 

geassocieerd met opleiding, opvoeding en vorming. Onderwijs achtte men sowieso 

belangrijk. Dat kinderen speelden sprak vanzelf. Dat was zelfs het vertrekpunt van 

belangrijke pedagogische opvattingen die aan het eind van de achttiende eeuw 

werden geformuleerd.  

Aansluiten bij die speelsheid, bij het kind zelf en dit actief bij zijn scholing 

en vorming betrekken, was een belangrijke pedagogische invalshoek gedurende de 

hele lange negentiende eeuw, niet een die zich pas aan het eind daarvan 

manifesteerde. Net zo goed als bij de meer autoritaire vormen van opvoeding en 

onderwijs, was daarbij voor arbeiderskinderen gehoorzaamheid aan wie 

maatschappelijk boven je was geplaatst, uiteindelijk toch een belangrijke 

doelstelling, naast ontwikkeling en kennisoverdracht. Bovendien kwam van de 

pedagogisch-didactische idealen in het onderwijs aan arbeiderskinderen weinig 

terecht, mede doordat de toegekende middelen daarvoor ontoereikend waren. In 

de overvolle, slecht geoutilleerde klaslokalen van de scholen der derde en vierde 

klasse kon de leraar of lerares weinig anders dan africhten. Het zou echter tot ver 

in de twintigste eeuw duren voordat daarin echt iets zou veranderen, net zo goed 

als het standsonderwijs nog lang in stand zou blijven. De schooltijd van het ene kind 

was niet gelijk aan die van het andere, net als de hele kindertijd bepaald werd door 

verschillen in klasse of stand en geslacht. 
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Kindertijd tussen school en werk 

Kinderen speelden een rol bij de bestaansstrategieën van de armere 

bevolkingsgroepen. Vanzelfsprekend werkten kinderen in de zeventiende eeuw 

vooral ook om inkomen te verwerven voor de huishoudens waar zij deel van uit 

maakten, niet enkel om een vak te leren. In de economische hoogtij van die dagen 

was ook veel vraag naar hun arbeid. Toen de Leidse economie in de achttiende 

eeuw verslechterde en in een langdurige malaise terecht kwam, verdween veel van 

het werk dat kinderen (en vrouwen) deden. Ongetwijfeld waren de kinderen nog 

steeds betrokken bij bestaansstrategieën, van bedelen en diefstal tot het verrichten 

van allerlei kleine klusjes, wat zich ook voordeed. Hoogstwaarschijnlijk 

combineerden zij dat met spelen, rondzwerven, het uithalen van kattenkwaad en 

helpen bij het huishouden, net zoals dat voor het begin van de twintigste eeuw 

beschreven is. Er waren in die latere tijd echter wel meer kleine werkzaamheden 

voor handen, die voortkwamen uit veranderingen in nijverheid, verkeer en handel. 

Voor de meeste arbeiderskinderen werd in de jaren veertig en vijftig van 

de negentiende eeuw loonarbeid weer normaal. Dat wil niet zeggen dat alle 

kinderen van welke leeftijd dan ook werkten, zelfs niet alle arbeiderskinderen. 

Slechts een beperkt deel van alle kinderen, een op de negen à tien, werkte.1660 Dat 

werd echter normaler naar mate men ouder werd. Zelfs van de twaalf- tot 

zestienjarigen werkte echter slechts een minderheid, al werden dat er steeds meer: 

40 procent in 1849, 47 procent in 1899. Daarbij is het natuurlijk zo dat vooral 

arbeiderskinderen werkten. Niet alleen de leeftijd, maar ook de 

sociaaleconomische positie bepaalde of kinderen gingen werken. Kinderen van 

twaalf tot zestien jaar uit de arbeiders- of volksklasse werkten gezien de genoemde 

cijfers in meerderheid (1849) tot in ruime meerderheid (1899, bijna twee derde?) in 

allerlei loonbetrekkingen buitenshuis.  

Terwijl het voor deze leeftijdsgroep in de loop der tijd gebruikelijker werd 

dat men werkte, werd het in de jaren 1860-1880 juist normaal dat jongere 

kinderen dat niet meer deden. Gingen velen in de jaren 1840-1860 al met hun 

tiende jaar aan de arbeid, daarna werd de school de plek waar jonge kinderen 

voortaan een groot deel van de doordeweekse dag doorbrachten. Schoolgang was 

in Leiden overigens al vóór de jaren veertig gebruikelijk geweest, maar voor de 

onderwijswet van 1857 ging dat slechts om een beperkt aantal uren. Niet alleen 

gingen sindsdien weer meer kinderen naar school, de tijd die zij daar doorbrachten 

was dus ook veel langer.  De invulling van de kindertijd veranderde kortom 

duidelijk, in ieder geval voor arbeiderskinderen. Na 1875 draaide voor kinderen 

tussen zes en twaalf jaar de dag om de uren die ze naar school gingen; vanaf twaalf 

jaar stond arbeid centraal. Het onderscheid tussen deze fasen in de ontwikkeling 

van het kind werd daarmee veel sterker aangezet dan ze voorheen al was geweest. 

Het gaat echter te ver om te zeggen dat kinderen tot twaalf jaar (als 

‘leerlingen’) via een ‘kindertijd’ nu echt van de volwassen wereld afgescheiden 

werden.’1661 Dat men leerlingen onderscheidde (en anders behandelde) was op zich 

niet nieuw, al was men in de vroegmoderne tijd als leerling vooral aan het werk 

                                                             
1660 12,1% in 1849, 11% in 1899. 
1661 Zie bijvoorbeeld De Regt, Geld en gezin, 55. 
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met een paar uur onderwijs erbij, en zat men anno 1900 in beginsel alleen op 

school. De nieuwe ‘scheiding’ was bovendien verre van absoluut. Schoolkinderen 

waren via hun buitenschoolse activiteiten – van hulp in de huishouding, via bonen 

doppen, steenkooltjes opvissen en jatwerk tot betaalde klussen en bijbaantjes – 

direct betrokken bij de volwassen wereld van arbeid en overleven. Dat gold 

overigens net zo zeer voor veel middenstandskinderen – helpend in winkel of 

bedrijf – als voor de arbeiderskinderen. Er was aan het begin van de twintigste 

eeuw geen sprake van een in de eerste plaats onbezorgde kinderwereld 

gedomineerd door spel en school, hoogstens voor een kleine groep elitekinderen. 

Zoals eerder opgemerkt is: kinderen hadden rond de eeuwwisseling een bijzonder 

druk bestaan en waar dat nog steeds met armoede en onvoldoende of slechte 

voeding werd gecombineerd, was dat een regelrecht uitputtend, slopend bestaan. 

Natuurlijk probeerden de kinderen zich nog steeds via spel of kattenkwaad te 

vermaken, zoals ze dat altijd al hadden gedaan. Maar spel en overlevingsstrategie 

waren niet altijd even duidelijk te scheiden. 

 

Het gevaarlijke kind 

Duidelijk is wel dat de aandacht voor kinderen, onderwijs en opvoeding sterk 

toenam, met name in de tweede helft van die eeuw. Het bleef niet bij woorden; het 

kwam tot allerlei interventies, van het opzetten van opvoedkundige en 

filantropische instellingen tot wet- en regelgeving. Ook hiervoor was de basis veel 

eerder gelegd. De praktische initiatieven werden niet alleen gedreven door 

compassie of betrokkenheid met het kind, maar minstens zo sterk door de wens de 

Kinderen in de Ververstraat bij de Diaconiewoningen, rond 1900 (ELO) 
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proletarische bedreigingen die dit kind met zich meedroeg te bezweren. Opvallend 

is dat de groeiende positieve belangstelling voor het lot van het kind parallel liep 

met toenemende zorgen over jeugdcriminaliteit, vandalisme of eenvoudig overlast, 

kortom met een toenemende angst of weerzin voor kinderen in de openbare 

ruimte, en dan vooral met betrekking tot arbeiderskinderen. Creëerde men met de 

uitgebreide schooltijd een plek voor de kinderen, tegelijkertijd werden kinderen 

steeds meer verdreven uit de openbare ruimte, deels door de toenemende 

(verkeers)drukte en het bijbehorende gevaar, deels door repressieve maatregelen, 

deels via allerlei vormende activiteiten die men tevens organiseerde om de 

(arbeiders)jeugd ‘van de straat’ te houden. Controle krijgen over kinderen – 

indertijd een onderdeel van de gewenste controle over de armste groepen in de 

samenleving – ten einde hun dreiging of last te minimaliseren en tegelijkertijd om de 

maatschappelijke doelen voor onderwijs en opvoeding te realiseren, was minstens 

zo belangrijk als het scheppen van een min of meer onbezorgde kindertijd.1662 De 

nieuwe kindertijd werd behoorlijk sterk ingevuld voor de kinderen. Zelfs buiten 

spelen werd iets dat georganiseerd en gereglementeerd moest worden. 

 

Kinderstemmen 

In dit alles is het kind vooral als object van het handelen van anderen beschreven. 

Het is moeilijk vast te stellen wat de (arbeiders)kinderen zelf vonden of wilden, 

afgezien van spelen en zich vermaken. Dat ze dat wilden is evident, net zo goed als 

duidelijk is dat ze daarmee grenzen verkenden – iets wat jongens meer was 

toegestaan dan meisjes. Opkomende seksualiteit speelde daar bij oudere kinderen 

nog doorheen, wat zich vooral manifesteerde bij meisjes – of in ieder geval bij 

meisjes meer opgemerkt en afgekeurd werd. Ongeacht de ellende waarin men 

opgroeide, probeerden kinderen er toch iets van te maken – of dat nu in 1600, in 

1800 of in 1900 was maakt wat dat betreft uiteindelijk weinig verschil. Daarbij 

konden ze van wat wij bestaansstrategieën noemen een spannend spel maken. De 

groepen waarmee men optrok, werden gerekruteerd uit de directe woonomgeving 

– de straat, niet de school – en dezelfde sociale groep. De kinderwereld van ieder 

kind was niet alleen omgevings- maar ook klasse-bepaald, net als de invulling van de 

(buitenschoolse) kindertijd sociaal sterk verschilde. 

Het eigen optreden van kinderen en jongeren en hun verlangen de vrijheid 

of mogelijkheden daartoe te hebben, bracht hen regelmatig in botsing met de 

volwassenen en dan vooral met de nette burgers en burgeressen. Zoals enkele 

tijdgenoten opmerkten was er wat dat betreft echter niets nieuws onder de zon en 

ook vandaag de dag zijn dergelijke zaken aan de orde van de dag. Iedere generatie 

klaagt weer over de jeugd van tegenwoordig.1663 In het alledaagse optreden van 

kinderen kan echter ook een element van verzet tegen hun situatie of 

maatschappelijke positie verscholen zitten, getuige de opmerkingen van de 

                                                             
1662 Dergelijke controle over kinderen staat of stond dan ook niet ten dienste van een of andere wens 
kinderen op zich te kunnen exploiteren, zoals sociaalconstructivisten als Corsari, James etc. beweren, 
maar is een afgeleide van andere maatschappelijke doelstellingen, zoals socialisatie, reproductie en 
sociale beheersing in het algemeen. 
1663 En zeker wanneer er culturele verschillen sociaaleconomische versterken is de roep om repressie 
steeds groot. In 1900 ging het om de proletarische straatjeugd, nu om jeugd van allochtone afkomst.  
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fabrieksmeiden zoals juffrouw De Vriese die optekende. Moet in het slopen van de 

georganiseerde speeltuin ook een element van (ongearticuleerd) verzet tegen 

burgerlijke bemoeienis worden gezien of was dit eenvoudige balorigheid? 

 Kinderen lieten daarnaast op andere manier van zich merken. In 1671 

waren het de weeskinderen zelf die zich tegen hun behandeling keerden en in actie 

kwamen. In het begin van de negentiende eeuw voelden de kinderen er blijkbaar 

zelf weinig voor om in een fabriek te werken en in ieder geval stopten zij er 

makkelijk mee wanneer het werk of de baas niet beviel. Kinderen namen deel aan 

stakingen, in ieder geval bij de katoenfabriek. Meisjes kozen zelf voor fabriekswerk 

in plaats van voor een ‘dienstje’ omdat ze meer vrijheid wilden. Bij de bestrijding 

van het schoolverzuim werden alleen de ouders bevraagd over hun keuze, maar 

duidelijk is dat menige schooljongen graag ging werken en dat kinderen er trots op 

waren dat zij een bijdrage leverden aan hun gezin, zoals een rapport uit 1904 

constateerde. De school was ook geen leuke plek – al probeerde men dat op te 

leuken met Sinterklaas- en diplomafeestjes – en bovendien was het voor het 

arbeiderskind niet duidelijk waar het allemaal goed voor was. 

Dit soort uitingen maken duidelijk dat kinderen probeerden de inhoud van 

hun eigen kindertijd te bepalen – al lang voor de negentiende eeuw – en daar 

regelmatig ook in slaagden, maar wel binnen de grenzen die de noodzaak, 

gezinsverhoudingen en de openbare orde daaraan stelden. Een eenduidige 

waardering voor arbeid valt hier overigens niet uit af te leiden. Bijdragen aan het 

huishouden was wellicht bevredigender dan op school zitten, maar vrijheid (in te 

vullen met vermaak) lijkt uiteindelijk een minstens zo belangrijke drijfveer. 
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HOOFDSTUK 11  EPILOOG: ANTWOORDEN OP BRANDENDE 

VRAGEN? 
 

In het eerste hoofdstuk van dit boek zijn een aantal “brandende vragen” aan de 

orde gesteld, die de relevantie van dit historische onderzoek onderstreepten. 

Vanzelfsprekend is het moeilijk concreet te zeggen wat de geschiedenis te vertellen 

heeft over de aanpak van een hedendaags probleem, en dan niet alleen in een 

andere tijd maar ook op andere plaatsen, in andere culturele settings, gebaseerd op 

steeds verschillende voorgeschiedenissen. En wat voor kinderarbeid buiten Europa 

en Noord-Amerika geldt, is daarbinnen net zo goed aan de orde: in hoeverre zijn 

kinderarbeid toen en nu, hier en elders te vergelijken? Ondanks alle verschillen is 

er echter één gezamenlijke noemer, namelijk dat Europa en Noord Amerika zowel 

in de negentiende eeuw als tegenwoordig samen met de huidige ‘niet-westerse’ 

wereld deel uit maken van één economische systeem, het kapitalisme. Zelfs de 

kinderarbeiders uit de zeventiende-eeuwse Leidse wolnijverheid maakten daarvan 

reeds deel uit, al was het kapitalisme zich toen nog aan het ontbolsteren en in ieder 

geval nog niet industrieel. 

Het historisch onderzoek kan geen blauwdruk leveren voor een weg naar 

een wereld zonder kinderarbeid of kinderexploitatie. Het is evenzeer moeilijk zich 

op dit terrein te begeven, zonder dat een beschouwing direct een sociaal-politieke 

karakter krijgt. Desalniettemin wordt hier geprobeerd een aantal mogelijkheden, 

noodzakelijkheden en grenzen aan te geven. Eerst ligt de nadruk op Azië, Afrika en 

Latijns Amerika, daarna op Nederland zelf. 

11.1 KINDERARBEID IN DE WERELD 

 

Dat kinderarbeid een fenomeen is dat deel uitmaakt van één groot economisch 

wereldsysteem, heeft bepaalde gevolgen. Van doorslaggevend belang is dat men 

produceert voor markten met als oogmerk winstmaximalisatie. Daarbij is het 

terugdringen van de arbeidskosten binnen de totale productiekosten van groot 

belang. Rationalisatie en mechanisatie zijn manieren deze te beperken, maar 

daarnaast of in combinatie daarmee blijft het bedrijfseconomisch in diverse 

bedrijfstakken gunstig, soms bijna noodzakelijk om zo goedkoop mogelijke 

arbeidskrachten in te zetten. Een dergelijke lage lonen-politiek is wellicht op de 

lange termijn niet voordelig voor de industrie of economie in haar totaliteit, en 

leidt door het vergroten van de maatschappelijke verschillen in ieder geval tot 

instabiliteit in de samenleving, maar zo lang de individuele ondernemer alleen te 

maken heeft met overleving in de concurrentiestrijd, kan deze moeilijk anders dan 

aan deze race to the bottom deelnemen. Een ruimhartiger personeelsbeleid – zonder 

kinderarbeid of kinderexploitatie – kan ook directe economische voordelen 

hebben, maar daar zijn grenzen aan. Aan het eind van de dag zal de ondernemer 

toch de balans opmaken met een kostenbaten-analyse die alleen betrekking heeft 

op zijn of haar bedrijf, niet op de samenleving in haar geheel. 

Kortom, zolang de economie wordt gedomineerd door de wetten van 

vraag en aanbod op een vrije markt en het streven naar winstmaximalisatie, zal 

kinderarbeid niet vanzelf verdwijnen, sterker: zal het verschijnsel steeds weer de  
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kop op steken. Als er iets is wat de geschiedenis van de kinderarbeid leert, dan is 

het wel dat om kinderarbeid te bestrijden – of in ieder geval de “ergste vormen” 

van kinderarbeid – maatschappelijk handelen van buiten het domein van de 

economie noodzakelijk is, oftewel wet- en regelgeving. Dat stelt grenzen aan de 

inzet van de arbeid voor alle ondernemers, die daardoor kunnen opereren binnen 

een gelijk speelveld. Voorwaarde is dan wel dat er gehandhaafd wordt: waar 

controle ontbrak of minder adequaat was, werden wetten overtreden. Daarnaast 

werkt wetgeving normerend, maar daarvoor moet al bij voorbaat enig draagvlak 

bestaan. Dat draagvlak ontstond in Europa door jaren discussie binnen de burgerij 

over kinderarbeid, gecombineerd met het besef dat de samenleving aan zijn 

tegenstellingen ten onder zou gaan, wanneer er niet op een of andere manier 

ingegrepen zou worden. Een dergelijke urgentie zouden de midden- en hogere 

klassen in landen waar nu veel kinderarbeid voorkomt, ook moeten voelen wil dit 

soort wetgeving geëffectueerd kunnen worden. Wetgeving afkondigen alleen om 

westerse filantropen of de ILO te plezieren, heeft hoogstwaarschijnlijk minder zin. 

Dan zullen velen lokale ondernemers zich gedragen als de steenfabrikanten in 

Nederland. Het Leidse voorbeeld laat tevens zien dat ondernemers gevoelig zijn 

voor de publieke opinie – vandaag de dag een belangrijk actiemiddel met betrekking 

tot kinderarbeid in de Derde Wereld – maar dat zulks weer verwatert wanneer 

het een en ander niet vastgelegd wordt in wetten. 

Daarnaast is het minstens zo belangrijk het aanbod van kinderarbeid te 

doen verkleinen. Doorslaggevend daarin is uiteindelijk de materiële positie van de 

arme huishoudens en de verdeling van de rijkdom. Het staat buiten kijf dat 

welstandsverbetering en een gelijkmatige verdeling van de rijkdom noodzakelijk 

zijn. Het voert te ver om in dit kleine verband uit te weiden over dit grote 

onderwerp dat reeds tientallen jaren velen bezighoudt. Wie zich echter druk maakt 

over kinderexploitatie moet beseffen dat dit geen geïsoleerd probleem is, maar net 

zoals honderdvijftig jaar geleden in Europa direct verband houdt met de (relatieve 

of absolute) armoede waarin velen leven. Zolang huishoudens moeten krabbelen 

om rond te komen, of door hun materiële toestand naar hun idee onvoldoende 

mee kunnen doen aan wat maatschappelijk de norm is, zullen zij alle leden van dat 

huishouden inzetten om daaraan bij te dragen, of dat nu via reguliere arbeid van 

kinderen is, of op andere manieren (inclusief criminaliteit en kinderhandel). 

Binnen het perspectief van het ontwikkelingswerk speelt onderwijs 

traditiegetrouw een belangrijke rol en onderwijsvoorzieningen zijn voor de 

bestrijding van kinderarbeid evenzeer bijzonder van belang. Het gaat er echter om 

dat de arme huishoudens een goede reden hebben om hun kinderen naar school te 

sturen. Behalve dat er überhaupt scholen zijn en dat deze toegankelijk zijn, 

betekent dit dat het onderwijs goed en aansprekend moet zijn en op een of andere 

manier een perspectief geeft op een ‘beter’ leven, hoe men dit laatste ook invult. 

Het negentiende-eeuwse onderwijs in Nederland deed dit slechts tot op beperkte 

hoogte, met als gevolg dat niet iedereen even overtuigd was van het belang van 

onderwijs en het aanbod van kinderen op de arbeidsmarkt bleef bestaan. School- of 

leerplicht op zich is onvoldoende: de school moet het kind en diens ouders ook 

aanspreken. 
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Voor de helderheid: kiezen voor onderwijs en ontwikkeling is niet iets dat 

vanzelf toeneemt met de ontplooiing van de moderne, kapitalistische samenleving, 

al lijkt het er soms op in de vertogen van ontwikkelingseconomen als Fyfe. De 

kapitalistische economie zit niet per se te wachten op alle kennis die de rest van de 

samenleving belangrijk vindt – alleen op kennis die commercieel exploiteerbaar is. 

Evenmin is het zo dat een moderne economie alleen maar geschoolde of hoog 

opgeleide arbeidskrachten nodig heeft. Dat is wishful thinking vanuit een wat 

ouderwets vooruitgangsdenken. Onderwijs en de inhoud en kwaliteit daarvan 

berusten uiteindelijk op maatschappelijke keuzen – het een en ander in de eerste 

plaats of deels door de (markt)economie te laten bepalen is vanzelfsprekend net zo 

goed een keuze. 

Kinderarbeid verdwijnt niet zo maar vanzelf. Om kinderarbeid, of in ieder 

geval de ergste vormen daarvan te bestrijden, zullen de regeringen, elites en 

middenklassen van de betrokken landen duidelijke politiek-maatschappelijke keuzen 

moeten maken – en ze hebben veel te verliezen wanneer ze dat niet doen. De 

welvaart moet omhoog en de rijkdom moet beter verdeeld worden. 

Arbeidswetgeving en handhaving daarvan is noodzakelijk om de met de 

internationale economie verknoopte ondernemers op een speelveld zonder veel 

kinderarbeid te houden. Investeringen in goed en zinvol onderwijs zijn van groot 

belang om de kinderen een ander perspectief te geven. Op al deze drie terreinen is 

actie nodig; het achterwege laten van een ervan, vraagt om sociale ongelukken. 

11.2 KINDERARBEID IN NEDERLAND NU 

 

De vraag is eveneens of men in Nederland (of in het westen in het algemeen) iets 

kan leren voor de actuele situatie, ook al wordt kinderarbeid hier nauwelijks 

onderkend als een groot probleem en lijken de vragen daardoor minder brandend. 

Op zich is dat echter al het eerste punt: men moet beseffen dat kinderarbeid als 

zodanig helemaal niet verdwenen is. Kinderen zijn nooit opgehouden arbeid te 

verrichten, ook niet in Nederland, al heeft de plek die deze arbeid in de kindertijd 

inneemt en de waardering daarvan, in de loop van de twintigste eeuw de nodige 

veranderingen ondergaan.1664 Zelfs voor de “ergste vormen” van kinderarbeid geldt 

dat ze aan het eind van de negentiende eeuw zeker niet volledig verdwenen waren. 

Kinderarbeid zou sindsdien dan wel gedeproblematiseerd zijn en ondergebracht in 

een marginaal stuk van de arbeidsmarkt, de laatste decennia neemt de arbeid door 

kinderen vormen aan, die, afgezet tegen de normen van de ILO, op z’n minst 

dubieus te noemen zijn. De omvang mag evenmin uitgevlakt worden en de 

                                                             
1664 Dit is overigens een onderwerp dat historisch überhaupt nog niet onderzocht is. Veel meer dan een 
verhaal over de negentiende eeuw, enige relatief recente rapporten – uit 1987 en 2012 – over 
Nederland en wat internationaal onderzoek uit de jaren negentig, lijkt er niet te zijn. Nederlandse 
rapporten: Neve, Renooy, kinderarbeid in Nederland uit 1987 en Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en 
klusjes uit 2012. Fyfe, Child labour, 28-69, gaat in op het voortbestaan van kinderarbeid in westerse 
landen, met een groot gat voor de ontwikkeling tussen ca. 1900 en het eind van de eeuw. Voor 
kinderarbeid in de Angelsaksische wereld aan het eind van de twintigste eeuw, zie onder meer M. 
Leonard, ‘Child work in the UK, 1970-1998’, en J. McKechnie, ‘A peculiar British phenomenon? Child 
Labour in the USA’, beide in: Lavalette (ed.), A thing of the past?, resp. 177-192 en 193-215. 
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economische betekenis ervan al helemaal niet. Men ziet dit echter veelal niet als 

een probleem. Schoolkinderen te laten werken wordt in Nederland veelal als 

opvoedkundig belangrijk beschouwd: zo leren kinderen de waarde van het geld en 

dat je moet werken om eraan te komen. Voor niets gaat immers de zon op. 

Nederlandse kinderen werken in beginsel voor zichzelf, niet om bij te 

dragen aan de kosten van het huishouden waar ze deel vanuit maken. Dat is voor 

de westerse wereld niet vanzelfsprekend. Brits onderzoek uit de jaren negentig van 

de twintigste eeuw laat zien dat een groot verschil bestaat tussen kinderen uit 

welgestelde of arme huishoudens. Voor de eerste gold hetzelfde als voor de 

Nederlandse kinderen; de tweede droegen nog steeds in belangrijke mate bij aan 

het huishoudinkomen.1665  

Men kan zich afvragen in hoeverre de opbrengsten van de kinderarbeid in 

Nederland door en voor kinderen werkelijk extraatjes zijn. De aankoop van een 

specifiek stuk speelgoed, een apparaat of een lidmaatschap dat voor een kind om 

wat voor reden dan ook van belang wordt geacht, is voor een welgesteld 

huishouden makkelijk zelf op te brengen; voor een huishouden op bijstandsniveau 

kan dat echter heel goed onmogelijk zijn zonder dat het kind er zelf voor werkt. 

De niet-aflatende reclame gericht op kinderen maakt overigens dat deze steeds 

meer en steeds weer andere dingen als onmisbaar beschouwen. Daardoor zitten 

hedendaagse kinderen misschien wel in een dubbele klem: als consument en mede 

daardoor als arbeidskracht.  

Het is daarnaast helemaal niet uitgesloten dat ook in Nederland weer 

situaties ontstaan, waarin het noodzakelijk is dat kinderen rechtstreeks bijdragen 

aan het huishoudbudget. Per slot van rekening vallen in de huidige depressie steeds 

meer mensen in inkomen terug, terwijl de negatieve effecten van financiële 

maatregelen zich in sterkere mate ophopen bij minder draagkrachtige huishoudens. 

Tegelijkertijd nemen de eisen toe die bij uitkeringen en dergelijke aan de 

verschillende leden van het huishouden worden gesteld met betrekking tot hun 

bijdrage aan het gezinsinkomen. Het ontbreken van culturele belemmeringen 

richting hedendaagse kinderarbeid – er is, getuige de reacties op een boek over dit 

onderwerp,1666 eigenlijk zelfs een zekere maatschappelijke verheerlijking van arbeid 

door kinderen, net als eind achttiende eeuw – de combinatie daarvan met een 

toenemende financiële druk op de armste huishoudens plus de fikse toename van 

werkloosheid,1667 zouden alle signalen met betrekking tot kinderarbeid op rood 

moeten zetten. 

Dat geldt te meer daar in de afgelopen decennia langzaam maar zeker het 

mes is gezet in de sociale wetgeving, waaronder ook de arbeidswetgeving. Voor 

                                                             
1665 Leonard, ‘Child work in the UK’, 189-191. 
1666 Het gaat hier om K. Lieten, S. de Vos, Pubers aan het werk in Nederland. De kwetsbaarheid van de 
jonge consument (Den Haag 2013), een bewerking van Strehl, De Vos, Lieten, Baantjes en klusjes. In 
Trouw 23 september 2013 (http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/22/de-puber-is-de-
nieuwe-consument-en-daar-moet-ie-gewoon-voor-werken/) verhaalt Lieten over de reacties van de 
journalisten, die het verhaal maar onzin vonden en benadrukten dat het alleen maar goed was dat 
kinderen werkten. 
1667 Waarbij behalve de officiële werkloosheid ook de ongeregistreerde leegloop van zzp-ers gerekend 
zou moeten worden. 
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sommige, misschien zelfs de meeste politici gaat dit zelfs niet ver genoeg: men wil 

‘hervormingen’, wat een ander woord lijkt voor deregulering en vooral snoeien in 

sociale wetgeving.  

Het is zeker zo dat de verdere uitwerking en uitbreiding van de wetgeving 

rond arbeid door kinderen heeft geleid tot regels waarvan behalve ambtenaren en 

juristen nauwelijks iemand nut of noodzaak begreep.1668 Dat men ging snoeien in 

het woud van regels en ge- en verbodsbepalingen was in deze context niet meer 

dan logisch. Alleen is men daarin veel verder gegaan dan de onderzoekers indertijd 

adviseerden. De leeftijdsgrenzen en arbeidstijden zijn in hoge mate versoepeld, zo 

ver zelfs dat men zich in gemoede af kan vragen of hier geen internationale normen 

worden overschreden. In ieder geval zijn de gevolgen in negatieve zin reeds 

meetbaar – blijkt uit het onderzoek van Strehl en anderen uit 2012 – alleen wil dat 

niet tot het grote publiek doordringen. Dat heeft trouwens nauwelijks weet van 

deze veranderingen, want meer dan drie regels op een achterpagina van een krant 

leverden deze aanpassingen nooit op. Kinderarbeid is geparkeerd als historisch 

verschijnsel zonder actuele betekenis of een ver-van-mijn-bed-show richting Derde 

Wereld. 

Het schrappen of versoepelen van wet- en regelgeving met betrekking tot 

kinderarbeid maakt deel uit van de politiek van deregulering, die in de jaren tachtig 

werd ingezet. Deregulering is niet alleen een rationaal besluit te snijden in 

overbodige regels, maar vooral het doorvoeren van een nieuwe liberale ideologie, 

net als haar organisatorische pendant, privatisering. Dat sociale en arbeidswetgeving 

niet voor niets zijn ontstaan – het verhaal van de kinderarbeid maakt duidelijk dat 

zelfs een gemankeerde wet als het Kinderwetje ertoe deed – wordt in dat kader 

grotendeels genegeerd, door sommige politici zelfs meer dan door veel 

ondernemers. Het is niet zo dat wetten alleen effect hebben bij (door) hun 

invoering en daarna gewoon afgeschaft kunnen worden.1669 Zolang de 

(economische) factoren werkzaam zijn die tot het verschijnsel hebben geleid, zal 

het nodig zijn via wetgeving (en handhaving) daar een tegenkracht tegenover te 

stellen. Herhaalde schandalen in westerse landen, vaak in marginale bedrijfstakken 

of met marginale bevolkingsgroepen (bijv. vluchtelingen, ‘illegalen’ en Roma), tonen 

nogmaals aan hoe moeilijk uitwassen te voorkomen zijn, zelfs wanneer er wetgeving 

op dit gebied bestaat.1670 

Als actuele lessen voor Nederland van deze historische studie kunnen alles 

bij elkaar de volgende zaken naar voren worden gebracht. In de eerste plaats dat 

het belangrijk is te beseffen dat het werk dat kinderen doen, gewoon arbeid is. 

Weliswaar mag men vinden dat arbeid ook een opvoedkundige functie heeft, maar 

ouders die daarom hun kinderen laten werken, dienen goed te beseffen dat daar 

strakke grenzen voor gehanteerd moeten worden. Uiteindelijk kent ook deze vorm 

van kinderarbeid grenzen, bepaald door het welzijn en de ontwikkeling van de 

kinderen. Mede door een gebrek aan het besef dat het hier in essentie om 

                                                             
1668 Zie Neve, Renooy, Kinderarbeid in Nederland, 106-111. 
1669 Stellen Basu en Van, ‘The economics of child labor’, 420. Het is ergens een vreemd argument. 
Niemand denkt erover eindelijk eens diefstal of moord uit het wetboek van strafrecht te halen. 
Integendeel: op dit terrein wensen de meeste van deze liberalen juist meer overheidsoptreden. 
1670 Zie onder meer Fyfe, Child labour, 34-55. 
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eenzelfde verschijnsel gaat als waarmee kinderen honderd en honderdvijftig jaar 

geleden werden geconfronteerd, worden die grenzen overschreden.1671 

In de tweede plaats dient de samenleving te beseffen dat de grens tussen 

vrije keuze en noodzaak niet altijd even scherp te trekken is. Dat kinderen zoals in 

Nederland bijna geheel over hun eigen bijverdienste beschikken is bovendien een 

behoorlijk uniek verschijnsel. Het is de vraag of dit ‘concept’ een voortdurende 

daling van de levensstandaard van minder succesvolle groepen op de arbeidsmarkt 

en/of de groeiende sociale verschillen in de samenleving kan overleven. In 

combinatie met de sterke positieve waardering van arbeid door kinderen, kunnen 

heel goed opnieuw problemen ontstaan. Net als in de Derde Wereld blijft 

bestrijding, voorkoming of regulering van kinderarbeid verbonden met een bredere 

sociale politiek die gericht moet zijn op de bestrijding van werkloosheid, armoede 

en sociale ongelijkheid. 

Ten slotte is het van belang te beseffen dat sociale wetgeving in het 

algemeen en arbeidswetgeving in het bijzonder er wel degelijk toe doet. Deze 

wetten zijn om duidelijke redenen ontstaan en die redenen zijn nog steeds geldig 

omdat de economische mechanismen die men ermee trachtte te beheersen, nog 

steeds werkzaam zijn. Dat geldt overigens voor overheidsingrijpen in het algemeen. 

Wie dat veronachtzaamt, vergeet eigenlijk de lessen die men eind negentiende 

eeuw geleerd had en grijpt uiteindelijk terug op een vorm van liberalisme, die de 

meeste liberalen rond 1900 al als verouderd terzijde hadden geschoven. Het kan 

zijn dat er iets gewied kan worden in deze tuin waar immers vele bloemen 

bloeiden, en de inhoud van sommige wetten moet wellicht aan nieuwe, 

onvermoede omstandigheden worden aangepast, op zich is en blijft het belangrijk 

dat er krachtige beschermende wetgeving bestaat. Op de korte termijn is dat van 

belang voor iedere loonafhankelijke, flexwerker of kleine zelfstandige zonder 

personeel, van welke leeftijd dan ook. Op langere termijn is dat het belang van de 

samenleving in haar geheel en zelfs van de ondernemers. Voor de laatste is wel 

noodzakelijk dat het gelijke speelveld zich niet tot Nederland beperkt: men heeft 

immers te maken met internationale concurrentie. Wellicht is het zelfs zo dat een 

complete race to the bottom door de huidige westerse economieën alleen te 

voorkomen is door uitbreiding van vergaande sociale wet- en regelgeving –  onder 

meer met betrekking tot kinderarbeid – over de hele wereld. 

  

                                                             
1671 Kinderen kunnen druk uit oefenen om meer te kunnen werken omdat ze geld willen kunnen 
besteden of omdat de school hen niet bevalt. Daaraan toegeven is niet altijd in het belang van het kind 
op lange termijn. Volwassenen hebben hier de verantwoordelijkheid grenzen te trekken én bescherming 
en begeleiding te bieden, hoe kind-onderdrukkend de ideologen van het vrije kind dat ook vinden. 
Kinderen serieus nemen is iets anders dan ze in alles hun zin geven of alle initiatief aan hen te laten. 
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SUMMARY 

 
The Leyden factory children 

Industrialisation, Child Labour and Society in a Dutch Town, 1800 – 1914 
 

This book is a case study into the development of child labour in the nineteenth 

century, concentrating on the town Leyden in Holland, the coastal area of the 

Netherlands. Around 1860 Leyden was in the focus of national debate on child 

labour, offering both examples of exploitation and initiatives to curb child labour 

and introduce legislation. In 1874, the Van Houten-law restricted industrial child 

labour to a minimum age of twelve years. This (quite imperfect) law is often 

described as the start of the Dutch social system and welfare state. 

The study of child labour is significant for several reasons. Child labour is 

an aspect of the history of industrialisation, of social relations and the welfare state, 

of education and of childhood in general. The subject is also of interest because it is 

related to current social and institutional developments in the Netherlands as well 

as the fight against child labour in Asia, Africa and Latin America. 

 

Dutch and international historiography on child labour is treated in chapter 2 and a 

workable definition of child labour is worked out. In this definition it is tried to 

avoid highly moral or ethical notions that define child labour primarily as work that 

impedes the development of children. Not only this is subjective, one loses sight on 

large groups of working children and the economic contribution they make. In this 

book child labour is defined as the work performed by people of fifteen years and 

younger that directly or indirectly contributes to the production of goods and 

services that are not exclusively consumed by their own household, but are 

supplied in one way or another to third parties. Though this includes a lot of 

different types of child labour and all economic sectors, the book concentrates on 

industrial child labour, but considering alternatives for (urban) children. 

In Dutch historiography little attention is paid to child labour. In general 

the position is that Dutch industrialisation was not accompanied by intensive use of 

children, child labour being more a phenomenon of pre- (or proto-)industry, 

disappearing when modern steam factories arose. Moreover, the working classes in 

the end of the 19th century are said to prefer to send their children to school, a 

process finished by the introduction of compulsory education in 1901. In these 

regards the Van Houten law of 1874 was more symbolic than practically necessary. 

Modern Dutch historiography pays attention to the disciplining of working class 

families for the needs of modern, industrial-capitalist society in the 19th and early 

20th centuries, offering interesting perspectives for the study of child labour, but 

that aspect is usually overlooked.  

Internationally there is more research and discussion about child labour. 

The old point of view that child labour played an important role during the British 

Industrial Revolution has been much debated, as well as the reasons why it declined 

after the 1850s. The importance of child labour to ‘modern’ industry has been 

questioned as well as the reasons why children worked: tradition or consumer 
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demands of working class households might be more important than poverty. The 

decline has been said to be more related to technological innovation and 

rationalisation, or to rising livings standards, the (general) need for education 

(leading to compulsory education), even to cultural changes in attitudes to children 

in itself, and many more, limiting the role of reform and labour legislation. Also 

demography is taken into account. Recent studies again stress the importance of 

child labour in early modern industry and the role of poverty. Some authors stress 

child labour did not just disappear but was transformed. No single factor might be 

responsible for the disappearance or transformation of child labour, but the causes 

might be found in the interplay between economy, the household and the state. 

The book tries to get more insight in the role different factors can have 

played by an analyse of the factual developments and contemporary debates in one 

town, Leyden, which also offers the opportunity to connect 19th century 

developments with the early modern situation. 

 

In chapter three Leyden is introduced more in general, explaining the town was an 

important centre of (cloth) industry in the middle ages and the 17th century, but 

declining in the 18th century. This is no case of transformation of rural society: the 

Leyden working classes represented an old urban proletariat. In the 19th century 

Leyden industry was no longer a textile monoculture, metal works, food processing 

and the printing industry (and smaller industries) growing in importance. In the first 

place an industrial town, Leyden also had an important university and was the 

market centre of a large, agricultural region, both influencing economy and labour 

market as well as politics.  

About two third of the population belonged to the lower classes, thirty 

percent to the middle classes, with a small elite of academics, large industrialist and 

merchants. Differences in status inside these main groups could be big but were 

mainly felt internally. Some social boundaries faded in course of time, especially 

when the upper middle classes (including many manufacturers and new 

professionals) fused with the elite in the second half of the century. 

Political debate was quite fierce and personal since the 1840s, involving the 

relationship between state and religion and influenced by differences between more 

liberal and orthodox tendencies inside the Dutch Reformed church in the 1860s. 

Starting with a orthodox-Liberal party versus a Conservative and a Protestant party 

(the Anti-Revolutionary Party, ARP) in the 1850s, the first one turned into a larger, 

more pragmatic Liberal group with conservative and progressive wings; the 

conservatives as such disappeared and the ARP grew. At the end of the century a 

Roman Catholic party appeared. Both Protestant and Catholic parties profited 

from the extension of census to the middle classes and upper labour class. Main 

point of difference after 1860 was the position of public schools versus those 

established by the different religious communities. Industrialists could be found in 

all parties in the mid-19th century, most Catholic industrialists supporting the 

Liberals. At the end of the century, when politically involved manufacturers were 

mainly Liberals, whatever their religious affiliations. For a long time socialism made 

no headway in Leyden and neither did the trade-unions. This can be explained by a 

kind of resignation after ages of poverty and philanthropy and by opposition by 
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industrialists. After 1900 socialism and trade-unionism grew considerably in 

strength. This does not mean there were no strikes before; there were even some 

big ones, but these were largely spontaneous. 

 

After this introduction in the next chapter child labour in the 17th and 18th 

centuries is researched. In the 17th century the Leyden cloth industry reached its 

zenith; in the 1650s-1660s Leyden was the most important centre of textile 

industry in Europe. This industry was for a large part an export industry, depending 

on valuable woollen fabrics. Visible are the first steps to concentration of 

production and of mechanisation (by wind and horse power).  

Production at the homes of the workers still dominated, but the family or 

household was no unit of production. Labour relations were highly capitalistic in 

character. Every single member of the household could be involved in wage labour. 

Child labour was extensive (especially in spinning) and exploitative. Still, in public 

opinion the work of children was linked to education and training, apprenticeship. 

Town government tried to protect the children, regulate their labour and ensure 

they could learn to read and write. But the pressure of the market was high. 

After 1672 Leyden cloth industry collapsed. Though Leyden in 1795 still 

was the main centre of textile production of the Netherlands, much of primary 

production was transplanted to rural areas where labour costs were up to thirty 

percent less than in the coastal provinces. A comparable wage difference would still 

exist in the 19th (even the 20th) century and was caused by higher prices of primary 

commodities in the towns. Moreover, rural textile workers had small food 

producing gardens, impossible in crowded towns like Leyden. The putting out of 

spinning and weaving to the South (and East) laid the foundations of a new Dutch 

textile industry that would largely outcompete the Leyden industry in the 19th 

century. 

Much of the work Leyden children were involved in disappeared but it did 

not vanished altogether. It appears to be more concentrated in workshops. 

Manufacturers were still interested in learning children skills necessary for spinning, 

but the link of labour and apprenticeship got lost. Disciplining the working class got 

more attention. Work in itself was promoted as a prominent virtue, for young 

children too. Poor relief was used to press poor people to get them and the their 

children to work.  

This was part of larger ‘program’ of social policy that was a response to 

the growing poverty and unemployment in the once thriving towns of the 

Netherlands, particularly Holland, and to the dangers the poor (or ‘paupers’) 

represented. Apart from the emphasis on work, education (primarily to transmit 

values) was considered to be important, as well as a reconstruction of family life 

with definite roles for the father, mother and the children. 

 

In the next two chapters industrialisation in Leyden is described and analysed, 

connecting this with the development of child labour – and of cheap, unskilled 

labour in general – and the local debates and opinions on child labour. Confronted 

with their difficult competitive position (relatively high labour costs) Leyden textile 

industry turned to the introduction of steam power and modern machinery early 
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compared to the rest of the Netherlands. By 1850 the large majority of textile 

workers worked in steam factories and hardly anyone worked at home, the 

remaining non-steam powered firms adapting or disappearing between 1860 and 

1875. Old time skills were of less use in the steam factories, so more cheap labour 

(children, youngsters, women) could be deployed, also reducing labour costs. In 

weaving hand weaving by adult men would co-exist with machine weaving by 

women and youngsters until the 1890s, but was concentrated in the factories too, 

to control the weavers. Disciplining was a main concern, the working class 

appearing to be reluctant to work in (and send their children to) the (textile) 

factories.  

The 1830s also witnessed the birth of modern metal works, other 

industries (food, printing) industrialising from the 1860s onwards. After 1875 

modernisation spread over all industries, especially after 1890, after the Long 

Depression. In the 1890s textile industry got into a new phase of modernisation. 

From the early 1900s electric power transformed both large and small-scale 

industry. 

Several reports around 1860 make clear child labour was more abundant 

in the larger firms (dominated by textile factories) than in traditional crafts. It is 

computed that in textile industry child labour grew in the wake of industrialisation, 

also involving younger children than before, stabilising in the 1850s. The character 

of child labour was comparable with the exploitation associated with the British 

industrialisation. In 1860-1864 the number of young children employed suddenly 

dropped, which can only be explained as a response to the public discussion 

focussing on Leyden. On the eve of the Van Houten law children younger than ten 

years had nearly disappeared from the factories, but the share of ten and eleven 

years old was higher again then in 1864. Legislation was necessary to end this. The 

percentage of all children in textile industry was exactly the same in 1875 as it had 

been in the early 1860s (around 28 percent). 

In the period 1875-1890 textile child labour declined due to the Long 

Depression when unskilled workers were more easily fired, but rose again 

afterwards, even slightly exceeding the share of 1860-1875. But children under 

twelve year disappeared completely from the labour force. Girls tended to replace 

boys, while from the 1890s onwards more young women (16-23 years) were hired. 

The importance of cheap unskilled labour in general increased, exceeding the 1860-

level by far in the early 20th century. 

While great differences between factories existed, these were not related 

to modernity or degree of mechanisation. Significant was only the emphasis on 

spinning or weaving, the yarn producing factories employing considerably more 

children and young women than the others. 

In the printing industry the growing importance of children in the larger, 

mechanised firms was already discernable before 1875 – all of them boys from the 

age of twelve. In the early 20th century child labour in this modernised industry had 

risen to a quarter of the personnel. Other new and modernising (though not 

always completely mechanised) industries also used large and growing numbers of 

children, like the sewing, biscuit- and soap industries, all of them girls. Around 1900 

all girls working in industry were employed for factory work (but not in metal 
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works and much less in printing) or sewing, while many boys were send to more 

traditional crafts, expressing different perspectives for the adult future: housewives 

or bread winners. 

Differences in the contribution of children were considerable between 

industrial brancghes, but not related to modernity as such, more to the nature of 

work and possibilities to involve children (heavy versus light work f.e.). In the tin 

can industry that evolved since the late 1860s, no children were used in the 

factories themselves, but the preparation of vegetables was done in the working 

class homes, involving a very large quantity of children of all ages. This new kind of 

out-of school-work emerged as a by-product of modernisation and was not 

restricted by any law. 

In the public debate that started in the late 1850s, the importance of 

Leyden manufacturers in the call for reform is traditionally stressed but overrated. 

The most important Leyden spokesmen were no industrialists. Moreover, their call 

for reform was not as much inspired by awareness that industry required new skills 

or better education but more by a general fear society was breaking down. By 

adopting the British half time system they hoped to reconcile the values of work, 

education and family life (as formulated in the late 18th century) which by now they 

saw threatened by the impact of child labour in factories. Their political 

backgrounds were Conservative or Anti-Revolutionary.  

Most industrialists at first tried to deny the problem. Some emphasised the 

importance of compulsory school, as Liberals opposing state interference in labour 

relations. By appointing a majority of trusted Leiden Liberals, the Dutch prime 

minister Thorbecke had ensured the committee that looked into industrial child 

labour (1863-1869) would advice against labour legislation. The majority preferred 

compulsory learning, at that moment strongly opposed by a majority of 

conservative and Christian politicians. Though generally put aside as a tactical 

manoeuvre, this plea must be taken serious. Many of the Leyden opponents of child 

labour legislation were involved in the modernisation of education, including 

adaption to modern industrial society, while the reformist stressed the general 

values of obedience and diligence. Apart from this, both sides stressed the 

importance of family life, most of them sharply denouncing working class practices. 

The Leyden Address (Appeal) of 1863, a plea for legislation signed by a 

group of manufacturers, was an exceptional action, probably a case of both public 

image damage control and concerns about the competitive position of Leyden 

industry when legislation would be restricted to factories. This group of 

manufacturers cannot be described as representing the modern or socially 

conscious industrialists of Leyden (though some of them were). Other modern 

industrialist strongly opposed this appeal, most of them Liberals (but not all of 

them). In 1874, Leyden industrialist were critical on the Van Houten-proposal (with 

reason), but the prohibition of industrial labour for children under twelve was 

widely accepted. The law set new standards both manufacturers and workers. 

In the 1890s concerns on the functioning of the working class household 

(focussing on married women’s work) had largely eclipsed the concerns about child 

labour. Still the raising of the minimum age to work was debated. Though 

sometimes paying lip service to such a raise, Leyden industrialists (mainly textile 
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and printing) were not really enthusiastic about it, stressing they could use twelve 

years olds very well and denying the usefulness of more general education. 

Workers – now heard for the first time – were divided; the organised and better 

schooled pleading for a raise; the ordinary factory-workers more reluctant, 

foremost because they needed the income provided by their children. The 

overseeers stressed the usefulness and harmlessness of labour by young children. 

Outdoor work by married women (rare in Leyden industry) provoked more 

outrage; they were more felt to be competitors than children.  

After the 1890s the public concern about child labour was mainly 

restricted to the effects of out-of-school work on schoolchildren. Pleas for a raise 

of minimum age and more protective measures regarding working children were in 

the first place expressed by organised teachers, child welfare, trade unions and 

socialists. 

 

In chapter seven the working class family is considered. Well into the 1860s living 

standards were very low, unemployment and poverty being widespread. Life 

expectancy, child mortality and health conditions can only be compared to the 

worst third world countries nowadays. Poor relief was not sufficient to survive, so 

all kinds of subsistence strategies had to be applied. Help by relatives and 

neighbours was important but not enough. Mothers worked, but tried to combine 

this with taking care of the household. In early modern times they had been 

employed in textile producing, spinning at home, but modern factory work could 

not be combined with the household. For this reason mothers were rarely found in 

factories or in full time out-door jobs in general. 

Sending the children to work was the most important way to improve 

family income. Indications are there was some reluctance to send children to 

factories. The tendency to send boys to traditional trades suggests workers clung 

to the old concept of apprenticeship, which could not be found in the modern 

factories. Poverty (and some pressure by poor relief) overcame reservations in the 

1840s, resulting in a general acquiescence. Purchasing power improved from the 

1860s onwards, but a large group within the working class profited evidently less. 

The improvement of health conditions in the later 19th century also resulted in 

more children surviving early years, so more mouths had to be fed. Most working 

class families still could not rely on one income in the early 20th century. Though 

outwork for tin can factories by women and children helped and other possibilities 

for out-of-school work increased, the need for additional income still resulted in 

enough supply of children to satisfy the needs of industry. In most cases, working 

class children were send to work as soon as they reached the age of twelve. 

Though many children worked, it is clear they also played in the streets. 

But even working class children’s play often involved subsistence strategies when 

they tried to get something extra for themselves or the family household. Around 

1900, to be a working class child in Leyden was exhausting and cannot be described 

as a carefree childhood by far. 

The functioning of the working class families was of great concern for the 

upper (and upper middle) classes. Child labour was seen as threatening the values 

of regular family life, which was a cornerstone for a stable society. Also the abilities 
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of working class women to be good housewives were questioned. Philanthropists 

and reformers tried to improve the domestic qualities of working class women, 

adding these skills to the curriculum of primary and after-work education. Factory 

work was not considered to make girls decent housewives. Domestic services 

would suit them better, but the girls themselves preferred factory work because 

this gave them more freedom, while their parents accepted this because it brought 

in more money. 

In all discussions on child labour – but also in general – there was a strong 

and growing undercurrent of fear for working class children and youngsters: 

vandalism, criminality, but also defiant behaviour, the latter especially regarding girls 

and young women.  

In all, the efforts to handle child labour were much related to concerns 

about the functioning of the working class family, promotion of the domestic 

qualities of women and the invocation of fear induced by working class children. 

 

As education plays an important role in both contemporary and recent discussions 

on child labour, both school attendance and the development of vocational training 

is researched in the next chapter.  

Educating the working class was highly valued by the upper (and middle) 

classes, but for the larger part because it would transfer important civic and 

religious values and discipline the poor. Later this would include strengthening 

religious group identity and restraining socialism. Though discipline and civic values 

were important, since the late 18th century there always was a strong tendency to 

start from the playful child. In the overcrowded schools for the poor this hardly 

had any practical consequence. 

School attendance largely followed the development of child labour. In the 

1840s and 1850s attendance to the (public) schools for the poor fell dramatically, 

much to the alarm of the bourgeoisy. The reorganisation of Dutch education in 

1857 reversed this trend, mainly because protestant and catholic organizers proved 

to be very convincing in getting children to their new religion based schools, 

supported by the (religious) poor relief that by now wholeheartedly preferred 

education for moral and group-building reasons. But until the Van Houten law still a 

large group did not go to school at all, or only for a short while. After 1875 almost 

all Leyden children went to school – there was a little set back when demand from 

industry was growing in the late 1890s. However, the vast majority of working class 

children never finished primary education. They were taken from school as soon 

they reached the age of twelve, even the same day: the dark side of the standard 

set by the Van Houten-law. The Compulsory Schooling Act of 1901 – prescribing 

to complete primary school or at least going to school until thirteen – did not 

change this pattern. The adjustment of the Labour Law in 1911, raising minimum 

age for work to thirteen, had more effect.  

Leaving school without finishing it meant these children could never go to 

a vocational school. It must be noted that the quality of teaching in the working 

class schools was inferior to middle and upper class schools. They would have 

needed additional teaching anyway. Moreover, the vocational school had to be paid 

for, another barrier for the poorer working class. 
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Leyden housed some high quality vocational schools (evening education, 

since 1883 one day time school). Since the first half of the century these also 

offered courses related to new skills related to modern industry. Industrialists were 

not very interested in working class children finishing primary school, but they 

were much involved in this kind of training, along with the university community, to 

provide their firms with new technical, commercial and clerical skills. However, in 

the early 20th century the demand for this type of skilled labour was still very 

limited, simple dexterity being of more importance and boys turning into trained 

adult workers as they worked. This also means finishing primary school and getting 

a vocational training did not offer a real perspective for a better life to the majority 

of the working class. 

 

In chapter 9 the development of (industrial) child labour is analysed for the 

Netherlands in general, with special attention to the textile districts of Twente and 

Brabant. The Leyden trends – not a decline but increase of child labour, but 

restricted in age – was not exceptional.  

Dutch industry grew and industrialised after 1860/1870, with a new phase 

of modernisation starting in the 1890s. Child labour was of significant more 

importance in Dutch industry in 1899 and affected more children than fifty years 

before. On the other hand hardly any children under 12 worked anymore in 

industry, as they had done before, at least officially. The increase of child labour 

was at least partly effected after 1890. In the first decade of the 20th century child 

labour still increased in several industries. Child labour greatly varied between 

branches of industry, but this was not related to modernity or traditionalism. The 

modernised textile, printing and paper industries were the most dependent on 

child labour. Only the diamond industry shows a sharp decline in child labour in the 

1890s, probably related to trade union activity. 

The paths to modernisation in the Twente and Brabant (Tilburg) textile 

industries were very different from Leyden for the larger part of the 19th century, 

both combining traditional and modern modes of production, but in different ways 

and entering different paths to (complete) industrialisation. Low labour costs 

delayed complete industrialisation at first. In Twente industrialisation was 

completed in the 1860s, in Tilburg largely in the late 1890s. In general child labour 

was probably more widespread when pre- or proto-industry dominated, but it is 

not clear to what extent. It must be noted this industry was producing for national 

and international markets under capitalist conditions, like the 17th century Leyden 

cloth industry. In Twente, the main case in traditional Dutch historiography to 

show child labour disappeared when steam factories took over, child labour still 

was both of more importance for those factories and greater in volume than 

suggested before, only declining after 1875. Attempts to control child labour and 

get them to school again were related to external pressures and general social 

values, not related to other skills demanded by modern industry. 

From the 1870s onwards the trends in Twente, Tilburg (Brabant) and 

Leyden converged. Between 1875 en 1890 child labour decreased, but then both 

child and women’s labour increased from the 1890s onward. In Twente and 

Brabant it never reached the levels seen in Leyden, adult male labour still being 
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cheaper. Dutch textile industry illustrates the “race to the bottom” regarding 

labour costs. This same mechanism probable works in other branches of industry 

when labour costs are a factor of importance. 

 

In the concluding chapter the findings of the study are brought together. The first 

conclusion is that child labour did not disappear at all in the second half of the 19th 

century. It changed. More children than before worked in industry, but they did not 

start anymore at the age of eight or nine with a full time job, though they were 

involved in out-of school work. The changes in the character of child labour are a 

result of the interplay between the economy, the family and the state (including 

public opinion). 

The volume of child labour was in the first place determined by the 

continuous demand for cheap, unskilled labour. This was not moderated by 

industrialisation (in Leyden), technological renewal or rationalisation (in general), 

rather the contrary. Non-economic factors were responsible for the changes, as 

large parts of the middle and upper classes feared for the stability of society, 

connecting child labour with concerns about the working class household. Main 

drive was preservation of the social status quo, not adaptation to the new rhythm of 

industrial society or concrete industrial needs. Public debate resulted in labour 

legislation that set new standards and created a new balance on the labour market.  

The main reason parents sent their children to work was they needed the 

money, acceptance following practice. The need for additional income was still of 

great importance in the early 20th century, even when purchasing power had risen.  

Education hardly offered a perspective for a better future to the larger 

part of the working class; if possible they preferred sending boys to traditional 

crafts instead of sending them to a factory or a vocational school.  

For working class children there was no carefree childhood dominated by 

school and play, nor a real separation from work; more of them worked in the age 

of twelve to sixteen then before and younger children were involved in out-of-

school work and other subsistence strategies. Working class childhood in the early 

20th century was harsh and exhausting, maybe even more than hundred years 

before. 

 

In an epilogue it is argued that, regarding child labour in Asia, Africa and Latin 

America, labour legislation is important but needs the support of the middle and 

upper classes, feeling the urgency to curb exploitation. At the same time it is 

imperative to improve the material position of the labouring classes and to create 

an educational system that really offers a better alternative. Regarding the 

Netherlands, the importance, negative effects and risks of nowadays out-of-school 

jobs as labour are pointed out and serious doubts are expressed regarding the 

recent deregulation of child labour (and the reduction of protective labour 

legislation and the welfare state in general) as the forces that produced large scale 

child labour in the past still have their impact in modern capitalism. 
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Toegang 516, Stadsarchief van Leiden (SA III), Stadsbestuur (1359-) 1816-1929 (-1963). 
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Toegang 1283, Archief van Meelfabriek De Sleutels, 1880-1960. 
 

Losse en verzamelde stukken in de Bibliotheek van het Erfgoed Leiden en Omstreken: 
 
LB 50130 portefeuille, Verslag der Handelingen van de Leidsche Vereeniging tot bevordering van geregeld 
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LB 50635 portefeuille, Statuten van de Vereeniging De Practische Ambachtsschool te Leiden. 
LB 50638 deel, Verslag van de Practische Ambachtsschool te Leiden over 1883 - 1903, 1904-1915. 
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LB 50931-02 portefeuille, reglement dag- en avondschool Nut, 1819.  
LB 50931/1 portefeuille, reglement dag- en avondschool Nut, 1821. 

LB 51435/01 portefeuille, Overzicht van het Onderwijs aan de scholen van het Genootschap MSG te Leiden; 

van het jaar 1785 tot het jaar 1868. 
LB 51615 portefeuille, Berigt van de heeren Siegenbeek, Lisman, Tydeman, Blussé en Roemer aan het Leidsch 

Departement van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen wegens de oprigting van eene 

herinneringsschool door het departement. 

                                                             
1672 In 2013 is het Regionaal Archief Leiden opgegaan in een groter verband met de naam Erfgoed Leiden 
en Omstreken (ELO). 
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LB 54712 foliodeel, Circulaires en aanteekeningen over particulier en openbaar lager onderwijs. 
LB 67120 foliodeel, Programma's circulaires enz. betreffende protestantsche vereenigingen. 
LB 77251 portefeuille, Verslag van de handelingen der Leidsche Vereeniging tot Bevordering van Geregeld 

Schoolbezoek, 1870-1891 en 1893. 
LB 77252 portefeuille, Circulaires enz. betreffende de Vereeniging van getrouw Schoolbezoek, de Ver. Van 
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LB 77275 portefeuille, Statuten van de Vereeniging Volksspeeltuinen te Leiden te Leiden, 1 februari 1908. 
LB 77864 portefeuille, Jaarverslagen Vereeniging Volksspeeltuinen. 
LB 77885 deel, Verslag van de school voor Christelijke Werkzaamheid ten behoeve van fabrieksjongens en 

fabrieksmeisjes te Leiden. 1868-1881 ; 1878-1884 ; 1892 ; 1894-1897 ; 1900-1908 ; 1911-1919.  
LB 78041 foliodeel, Circulaires enz. betreffende vereenigingen van weldadigheid.  
LB 78042 deel, Aanteekeningen enz. over inrichtingen voor fabrieksmeisjes ; Nederl. Genootschap tot zedelijke 

verbetering der gevangenen afdeeling Leiden ; Vereeniging tot bevordering van den bouw van 
werkmanswoningen, Nederl. Maatschappij tot afschaffing van sterke drank ; Vereeniging van dieren 
bescherming, Vereeniging van lijkverbranding, Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, en 
Nederlandsch Verbond. 

LB 78043 deel, Brochures, circulaires, enz. over vereenigingen van weldadigheid.  
 

Privé-archief van de heer J. Siegenbeek van Heukelom (8) te Amsterdam: 

Verslag van Jan van Heukelom van zijn reis naar Engeland, 1804 (kopie bij C. Smit). 
Privé-archief C. Smit: 
Interviews Minimuseum Oostelijke Binnenstad, 2006-2008, digitale geluidsopnamen (kopie bij Erfgoed 

Leiden en Omstreken). 
Universiteitsbibliotheek Leiden: 
[H.W.E. Struve, A.A. Bekaar], Nijverheidsstatistiek 1887 - 1889, (z.p., z.j.) (kopie van handschrift). 

 

GEDRUKTE BRONNEN EN BRONNENPUBLICATIES 
 

L.J. Brinckman, Statistiek van de fabriek- en ambachtsnijverheid in Nederland (Den Haag 1874). 
J.L. de Bruyn Kops (ed.), Het bijblad van De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van 

volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde (1857-1867). 

J.L. de Bruyn Kops (ed.), De Economist : tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door 
verspreiding van eenvoudige beginselen van staatshuishoudkunde (onderzocht: 1852-1880). 

CBS, Tweehonderd jaar statistiek tijdreeksen 1800-1999 (Voorburg/Heerlen 2001). 

Y. Diallo, F. Hagemann, A. Etienne, Y. Gurbuzer, F. Mehran, Global child labour developments: measuring 
trends from 2004 to 2008 (Genève 2010). 

[Directie van Arbeid], Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 

1891. 
[Directie van Arbeid], Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over 

1895 en 1896. 

[Directie van Arbeid], Onderzoek naar den Fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen in Nederland, uitgegeven 
voor rekening van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (Den Haag 1911). 

[Directie van Arbeid], Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie (3 delen, Den 

Haag 1911-1914). 

Economisch-technologische dienst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland, 
Leiden. Onderzoek naar de industriële structuur van deze stad (Rotterdam 1947). 

Enquête, gehouden door de staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Derde afdeling) 

(Leiden z.j.). 
Gemeenteverslagen Leiden, 1851-1914 (met daarin opgenomen onder meer het Verslag van de Kamer van 

Koophandel, overzichten onderwijs, vergunningen en diverse jaarverslagen). 

H. Goeman Borgesius, De Arbeidswet. Wet van 5 mei 1889 (staatsblad no. 48), houdende bepalingen tot het 
tegengaan van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. Met 
inleiding en aantekeningen (Sneek 1889). 

Handelingen der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid (Haarlem). 
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Heerenboekjes en Adresboeken van Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken. 
ILO, Every child counts. New global estimates on child labour (Genève 2002). 
‘Journaal der Reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche Republiek (Ao 1800)’, 

Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek 19 (1860). 
H.M.A. Jongius, Tien jaren arbeidswetgeving: verzameling van aanhalingen uit de verslagen der arbeidsinspectie 

(1890-1900) met betrekking tot vervanging van vrouwen, huisindustrie, algemeene gevolgen 

(Amsterdam 1903). 
Leidsch Dagblad (Erfgoed Leiden en Omstreken), 1860-1866 (handmatig doorzocht). 
Leydse Courant (Erfgoed Leiden en Omstreken), 1855-1866 (handmatig doorzocht). 

N.W. Posthumus, Leidsche textielnijverheid (zes delen, Den Haag 1910-1922) [RGP Grote Serie]. 
Rapport van de Staatscommissie betreffende de arbeid van kinderen in fabrieken (Den Haag 1869). 
Rapport omtrent den arbeid door leerplichtige kinderen, uitgebracht door de Gemengde Commissie voor 

Onderwijsbelangen (Utrecht 1904). 
R. Reinsma, ‘Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland’, Zuid-Hollandse 

Studiën, deel XI (Voorburg 1965). 

Uitkomsten van de Volks- en beroepstellingen, 1849, 1859, 1889, 1899, 1909 (gepubliceerde delen met 
uitkomsten voor Leiden). 

 

DIGITALE BRONNENPUBLICATIES EN BRONNEN OP WEBSITES 
 
CBS/NIWI, Publicaties Volkstellingen 1795 – 1971 (1999) (CD-ROM). 

CBS/NIWI, Data en publicatie Volkstelling 1899 (1999) (CD-ROM). 
http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/kranten/zoeken-in-kranten (alle Leidse dagbladen van 1720-

heden, full text doorzoekbaar). 

http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/personen/zoek-op-personen. 
http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal 
http://www.volkstellingen.nl/ 

http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/feiten-en-cijfers/ 
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