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Schets van de volksvoeding. Aspecten van het
voedingsbeleid en de oprichting van volksgaar-
keukens in de 19”  eeuw.

Inleiding de (modale) bevolkingsgroep van arbeiders,
Met als doel “het verschaffen van maaltijden vinden we in het proefschrift uit 1953 van
tegen lage prijs aan de arbeidende stand” werd Burema.1  Dit beeld kan als volgt kort worden
in 1889 in de Keizerstraat in Gouda met mid- weergegeven. Het hoofdvoedsel van de arbeider

ï
delen van het legaat van mevrouw Henriëtta werd in de eerste plaats gevormd door aard-
Hoffman de naar haar genoemde volksgaarkeu- appelen. Ten tweede speelden spijzen van meel
ken in gebruik genomen. Men kon er ‘s ochtends en grutten, met water of melk toebereid, een
van acht tot halftien  ontbijten en ‘s middags belangrijke ‘rol. Over brood konden zij vaak
van twaalf tot vijf uur (op zon- en feestdagen maar in beperkte mate beschikken. Veelal betrof
tot drie uur) onder andere porties soep, aard- het (nog altijd) roggebrood; de consumptie
appelen, groenten en vlees halen voor de warme hiervan veranderde in de loop van de eeuw
maaltijd. Het zou bijna 100 jaar duren voor weinig. Het gebruik van tarwebrood nam lang-
besloten werd met deze voorziening te stoppen, zaam  toe, met name in de westelijke provincies
hetgeen betekent dat wellicht verscheidene van was dit van betekenis. Er werd veel melk en
de lezers er zelf gegeten hebben of maaltijden karnemelk gebruikt, als drank en om pap van
hebben afgehaald. te maken. Landarbeiders molken hiervoor vaak
Het is voor de Stichting Oudhollandse Recep-, een geit. Boter en kaas bleven vrijwel de gehele
tenbank  erg interessant dat een studente het’ 19e eeuw een luxe; het gebruik hiervan is uiterst
archief van deze volksgaarkeuken (in het Streek- \ gering geweest.
archief Midden Holland) wilde onderzoeken. Wat de warme maaltijd betreft werden - naast
Het bestuderen van de voeding van de Hoff- aardappelen - vooral erwten en bonen gegeten
manskeuken kan immers interessante aankno- en grove groenten zoals wortelen, uien en,
pingspunten bieden wanneer we meer willen “moes” (boerenkool). Fijnere groenten en toe-
weten over de voeding en voedingsgewoonten kruiden waren er wel, maar de arbeidersgezin-
zoals die zich de afgelopen honderd jaar in nen konden zich dit niet of nauwelijks permit-

l Gouda en omgeving ontwikkelden. Al moet er teren en deze waren (en bleven) in deze gezinnen
overigens wel rekening mee worden gehouden, dan ook veelal nog lang onbekend. De con-
dat de voeding in een dergelijke grootkeuken sumptie van (inheemse) fruitsoorten door de
bereid, kan verschillen van de voeding die in arbeider was niet van bijzondere betekenis.
de gezinshuishoudens werd klaargemaakt. Vlees was, ook aan het einde van de 19e eeuw,
Alvorens in te gaan op het archief van de voor de grote massa moeilijk te krijgen. Aten
Hoffmans Stichting is het goed om het fenomeen de meer welvarenden gemiddeld een of twee
“volksgaarkeukens” wat meer algemeen te keer per week een stukje vlees; voor de arbeider
bezien, vanuit het perspectief van de voedings- was dit uitzondering, die kreeg het soms in geen
toestand van de arbeidersklasse in de decennia maanden. Vis was zeer geliefd bij het volk. Toch
waarin de gaarkeukens werden opgericht (dit geldt ook hier weer dat het voor velen te duur
gebeurde in veel gemeenten!) en het overheids- was om zich gemakkelijk te kunnen verschaffen,
beleid ten aanzien van de voeding. Onderstaand waardoor ook veel minderwaardige en afge-
zullen deze zaken beknopt in een algemene keurde vis geconsumeerd werd. Het gebruik van
schets de revue passeren. Een en ander is eieren was gering.
gebaseerd op boeken van enkele belangrijke Wat betreft het gebruik van drank werd bier
auteurs op dit vakgebied. Nadrukkelijk zij ver- in de loop van de jaren van minder betekenis,
meld dat sprake is van een zeer globale, gege- en wijn van meer betekenis, doch alleen voor
neraliseerde weergave. Op verschillen binnen de de gegoeden. Onder arbeiders nam het gebruik
grote groep van de arbeidersklasse en verschillen van sterke drank (jenever) een schrikbarende
tussen plaatsen en regio’s - die er zeker waren omvang aan. Het mag niet verbazen dat Burema
- wordt binnerrde  beknopte opzet van dit artikel aangeeft, dat de toestand van de arbeider over
niet ingegaan. het geheel in de 19e eeuw zeer ongunstig was.

In zijn Voeding als maatschappelijk verschijnsel
Voedselpatroon van de arbeidersklasse in
Nederland aan het eind van de vorige eeuw.
Een goede poging om een beeld te schetsen van
de voeding in de 19e eeuw, met name die van

schetst Den Hartog hoe aan het eind van de
vorige eeuw het huidige moderne voedingspa-
troon zich begon te ontwikkelen.2 Tot ver in
de vorige eeuw was het ,voedingspatroon  van
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het overgrote deel der Nederlanders agrarisch
of pre-industrieel gekenmerkt door onder
andere een weinig gevarieerde voeding, betrek-
kelijk weinig gebruik van voedsel van dierlijke
herkomst, een hoge mate van zelfvoorziening
en grote seizoeninvloeden. Met de landbouw-
crisis van 1875 die tot bijna het einde van de
eeuw aanhield, begon de industriële revolutie
in Nederland door te zetten. De belangrijkste
wijzigingen in het voedingspatroon waren de
toename van de verscheidenheid aan voedings-
middelen, met name in de vorm van industrieel
bewerkte en geraffineerde producten; de toe-
name van de consumptie van voedingsmiddelen
van met name dierlijke oorsprong, en van vetten
en suiker; de afname van de seizoensinvloeden
en de toename van de scheiding tussen con-
sument en producent.
Hoewel deze veranderingen wijzen op toene-
mende mogelijkheden om over voldoende en
gevarieerde voeding te beschikken, blijkt de
voedingstoestand van een groot deel van de
bevolking ook aan het einde van de 19e eeuw
op veel plaatsen onbevredigend. Ondanks (of
soms zelfs door) het begin van industrialisatie
was een betere welvaart bepaald niet altijd
meteen voor iedereen merkbaar. Het mag
bekend worden verondersteld dat de verstede-
lijking samen ging met grote problemen voor
de laagste sociaal-economische groeperingen,
niet alleen wat betreft voeding maar ook wat
betreft andere primaire \ levensbehoeften als
woningen. Daarbij was de problematiek van de
hygiëne in de steden groot. Volledigheidshalve
zij er overigens (nogmaals) op gewezen, dat in
delen van Nederland de ontwikkelingen van de
industtiële  revolutie nog ver achter bleven.3
Hierop wordt in dit verband niet ingegaan.

Aandacht voor de voedingsproblematiek
In haar recent uitgegeven proefschrift wijst Van
Otterloo erop hoe het kwam dat er in het midden
van de vorige eeuw steeds meer aandacht ont-
stond voor de gevolgen van de vaak slechte
voedingssituatie, alsook voor de oorzaken en
de mogelijkheden om er verandering in te
brengen.4  Dit gebeurde in de eerste plaats door
ontwikkelingen in, de geneeskunde. Artsen (de
eerste “sociaal-geneeskundigen”) gingen de
gezondheid in verband brengen met de voeding
en leefomstandigheden van mensen.
Interessant is in dit verband dat het eerder
genoemde werk van Burema mede gebaseerd
is op een boek van,  de arts W. F. Büchner
Bijdragen tot de Geneeskundige Topographie en
Statistiek van Gouda uit 1842. Een voorbeeld
hiervan, dat het geschetste beeld van de voeding
aardig illustreert, is het volgende. (Burema uit
Büchner, over het gebruik van vlees:) “Voor
Gouda kon vlees nauwelijks als volksvoedsel

in aanmerking genomen worden. De eerste vier
maanden van het jaar konden de behoeftigen
nuchter kalfsvlees krijgen, voor de rest van het
jaar spek en schapenvlees,, echter in geringe
hoeveelheden. Wat dan nog gegeten werd, was
veelal afkomstig van zieke schapen of runderen.
Behalve wat ‘s  winters voor soepuitdeling
gebruikt werd, kreeg de behoeftige zelden vlees,
afkomstig van gezond vee. Het gemis aan
politieverordeningen, toezicht en keuren op het
vee en het vlees werkten dit nog in de hand.”
(op dit laatste en op de soepuitdelingen komen
we nog terug!).
Van Otterloo stelt verder dat ook door anderen,
niet alleen artsen, op vele plaatsen aandacht
aan de armoede geschonken werd. Economen
schreven over de voedingsproblemen vanuit het
perspectief van gebrek aan koopkracht. Zake-
lijker was de interesse van fabrikanten, die
inzagen dat de leefomstandigheden van de arbei-
der diens arbeidsproductiviteit negatief beïn-
vloedden.

Init iat ieven om de voedingstoestand te  verbeteren
Welke activiteiten ondernamen gemeenten en
particuliere instellingen om de noodtoestanden
het hoofd te bieden? In de aangehaalde boeken
van Burema en - vooral - Den Hartog en Van
Otterloo wordt op verschillende zaken ingegaan,
Van wet- en regelgeving (van rijksoverheid en
gemeenten) was nauwelijks sprake. De liberale
geest van dit regime - of zo men zeggen wil:
het ontbreken van regime - kan als uitstralings-
effect van de Franse Revolutie worden opgevat.
Het kwam in schril contrast te staan tot de
werkelijkheid van alle dag, waarin zich allerlei
vormen van bedrog voordeden in de verkoop
van voedingsmiddelen. Destemeer was dit het
geval, naarmate de afstand tussen producent
en consument zoals gezegd groter werd. Meel
bijvoorbeeld werd soms vermengd met krijt en
gips, volle melk werd ontvet en aangelengd met
water, ook roomboter werd gemengd met water
of met andere vetten. Aan chocolade werden
gebrande schillen van erwten en bonen toege-
voegd,  Ook kwam het voor dat bedorven vlees ”
en vlees van zieke dieren verkocht werd.
Een kentering hierin kwam eerst aan het einde
van de 19e eeuw’  op initiatief van een aantal
gemeenten. Amsterdam kwam als eerste met
een gemeentelijke verordening en stelde een
keuringsdienst in om op de naleving ervan toe
te zien. Op aandrang van de handel. werd de
dienst evenwel na enige tijd opgeheven. In
Rotterdam kwam in 1893 een keuringsdienst
die kon bogen op meer succes; rond de Eerste
Wereldoorlog volgden Nijmegen, Den Haag en
Leiden met soortgelijke maatregelen. De eerste
Warenwet kwam in 1919; in dit jaar werd ook
een Vleeskeuringswet van kracht. Positief was
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dat de verschillende accijnsen op voedingsmid-
delen werden opgeheven, alsook (ingevolge de
Gemeentewet van 18561  de gemeenteliike
“opcenten”. Hierdoor konden de nriizen  ;an

Hoffmanskeuken te Gouda te beschouwen.
Beoogd wordt in een volgend nummer hierop
in te paan, met behulp van de resultaten van

verschillende levensmiddelen dalen en deze pro-
dukten voor een grotere bevolkingsgroep binnen
bereik komen. Dit gold onder andere voor
brood door afschafing  van accijns op het
gemaal.

~~-  -- c3---
de archie

k e n s
rekende de

- -_-_-fstudie die momenteel plaatsvindt.
Lezers die over informatie beschikken die voor
deze studie van betekenis kan zijn, wil ik van
harte uitnodigen die kenbaar te maken. Dit kan
door te schrijven of te bellen naar:
Stichting Oudhollandse Receptenbank,
Gloucesterstraat 1,2804  XX Gouda.

1. L. Burema, De voeding in Nederland van de mìd-
Voedseluitdelinwn  en volkseaarkeul

I Tot aan de Eërste WerelCdoorlog
overheid het nauwelijks tot haar”taken  om in
de (dringende) voedselbehoeften te voorzien.
Toch waren de voedseluitdelingen in de 19e eeuw
van groot belang. Zij waren in hoge mate, zoals
traditioneel het geval was, een taak van de
kerken en liefdadigheidsinstellingen. In 185 1
waren er volgens Burema  hiervañ  maar liefst
121. De voedselvoorziening bleef in de eerste
helft van de 19e  eeuw beperkt tot incidentele
“spijsuitdelingen” van brood en soep. Bekend
is de zogenaamde Rumfordsoep van gort met

deleeuwen tot de twintigste eeuw (Assen 1953).
2. A.  I?  den Hartog (red.), Voeding als maatschap-
pelijk  verschijnsel (Utrecht/Antwerpen 1982).
3. Nico Heinsbroek en Hidde Rang, Vmding  in de
Peel van 1900-1914,  mogelijkheden van het interview
-‘-  --- ‘-*  -geksmethode.  (Doctoraalscriptie, Wage-

‘<\
ULS  onaerzr
n ingen  19b~,.

uien, een beetje zout en beendergelei (dit laatste
was maar bii een deel van de soeokeukens
gewild). De uitdelingen vonden met naAme  plaats
in de wintermaanden van “rampjaren” als 1845
(aardappelmisoogst) en 1855 (cholera-epide-
mie).
On basis van ervaringen in Duitsland (Han-\-  -----
nover)  werd in 1860 en  1861 in Amsterdam
voor het eerst geëxperimenteerd met een “spijs-
inrichting” waar arbeiders zich tegen betrek-
kelijk lage prijs het gehele jaar door volledige
maaltijden konden verschaffen. Er werden gedu-
rende een vol jaar gemiddeld 752 porties per
dag verkocht. Evenwel bleek dat de bedoelde
groep er niet echt mee bereikt werd, omdat de
geboden spijzen niet altijd evenzeer door deze
werden gewaardeerd. Aan een latere start van
een gaarkeuken in Leiden kwam om deze reden
al snel weer een einde. Hoewel dit probleem
zou blijven spelen, werden in 1870 soortgelijke
volksgaarkeukens geopend in Den Haag,
Utrecht, Rotterdam en Delft en later in andere

4. A. H. van Otterloo: Eten en eetlust in Nederland
1840-1990,  een historisch sociologische studie
(Amsterdam 1990).

Het gebouw waarin de Hoffmankeuken  gevestigd is
geweest. Op de plaats van het belende ijzeren hek is
nll  Jo  f-=nn~  tot hPt  nog te restaureren Remon-

plaatsen.
I‘GS  n\-  ‘“c~L41~o  _-_ .__

i
Door middel van het legaat van mevrouw

strantse Poortje

Hoffman kon Gouda in 1889 ook gerekend
cfoto:  Streekarchief Midden Holland - 1980)

l worden tot de plaatsen met een volbgaarkeu- Noot bij de titel en auteur:

ken. Zoals Van Otterloo vermeldt, waren toen Nico Heinsbroek is voedingsdeskundige en oprichter en bestuur-
1 elders - in Amsterdam - de eerste protesten van

der van de Stichting Oudhollandse Receptenbank voor onder-

werkeloze arbeiders reeds gehoord die wilden
zoek naar en informatie over de geschiedenis van de eetcultuur.
In opdracht van deze stichting wordt momenteel onderzoek

i werken voor hun eten in maats afhankeliik te gedaan door een studente voedingsleer aan de Landbouw Uni-

zijn van liefdadigheid. Wat dit betreft lijkt de
vpmi+~+  Wyeningen  (als stage) naar het beleid van de voorma-I~IUIL1‘L  “UC

lige Hoffmar, _ . 1s  Stichting in Gouda en naar de voeding die door

t
opmerking gerechtvaardigd, dat het gebruik van ae crouose volksgaarkeuken werd verstrekt.

maaltijden uit de gaarkeukens niet alleen
Op verzoek van de redactie van Tidinge Van Die Goude is dit

i
artikel geschreven met daarin een algemene schets van de volks-

bepaald werd door de smaak, maar ook door voeding in de vorige eeuw, van enkele aspecten van het voedings-

de bijsmaak die eraan verbonden was. Mede
beleid en van de oprichting van volksgaarkeukens in diverse
gemeenten in de tweede helft van dc eeuw.

gegeven dit sociaal-historisch aspect is het inte-
ressant om de - lange - geschiedenis van de

Beoogd wordt in het volgende nummer een tweede artikel over
dit thema te publiceren waarin meer specifiek wordt ingegaan op
de Hoffmanskeuken en de door haar geboden maaltijden.
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