


Ode to Dignity

Met Ode to Dignity slaan Maastrichtenaren en verschillende culturele organisaties uit Maastricht de handen 
ineen om samen het verhaal te vertellen van kinderarbeid in het verleden in Maastricht en in het heden in de 
rest van de wereld. 

Tijdens Ode to Dignity keert Maastricht zich tegen kinderarbeid en brengt de stad tegelijk een ode aan de 
waardigheid van mensen. Elk mens, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of geboorteland, moet de 
kans krijgen om zicht als een volwaardig mens te kunnen ontwikkelen.   

Met de lessen cyclus willen we ook kinderen betrekken bij de discussie. Met het afschaffen van de kinderarbeid 
in Nederland werd hun toekomst een stuk rooskleuriger. Weten ze dit? Kennen ze hun rechten? Aan de hand 
van een aantal lessen gaan we het gesprek aan met de kinderen van Maastricht. 

Praktisch
Het rijke lesmateriaal is eenvoudig te downloaden via https://www.odetodignity.com/lesbrieven en leent zich 
voor een digitale (PowerPoint) presentatie, ook geschikt voor papieren uitdraai.
 
In de lesbrieven zijn een handvol video’s verwerkt, telkens met twee dia’s. De eerste dia is een ‘embedded’ video 
die direct afgespeeld kan worden. De tweede dia staat het filmpje nogmaals achter het Ode to Dignity beertje, 
wanneer u daar op klikt wordt u automatisch naar de internetlink doorgestuurd. Op de tweede dia staat ook de 
link genoteerd, stel het lukt niet op de twee eerder genoemde methoden.

Toelichting lesbrief

De werkbladen van Ode to Dignity kunnen zelfstandig, in groepjes of klassikaal worden gemaakt door leerlin-
gen. Dat betekent niet dat er voor de leerkracht geen rol is weggelegd. Je hebt een begeleidende rol, naast dat 
je gespreksleider bent. We willen graag dat kinderen het gesprek aan gaan over “kinderarbeid” en de gevolgen 
ervan. We willen dit om ze bewuster te maken van het onderwerp. Jouw rol als docent is daar cruciaal in. Daar-
naast kun je zo actief deel nemen als je zelf wilt. 

In iedere lesbrief (uitgezonderd 1 en 5) staat een kind centraal. In de tweede is dit Maté. Maté is een historisch 
figuur en heeft daadwerkelijk bestaan. We hebben voor deze werkwijze gekozen om de leerlingen vanuit het 
perspectief van leeftijdsgenoot te kunnen laten kijken naar een volwassen onderwerp. 

Opbouw les

Begin de tweede les met het tekstfragment uit het verhaal “Het Ovenmenneke”. Het is een mooie inleiding en 
het roept vragen op. Ga het gesprek aan met de leerlingen. Hierbij kunnen ook de vragen op het werkblad  hulp 

bieden. Laat ze het werkblad ook invullen. 

Artistiek component educatieftraject Ode to Dignity

In dit document wordt een beeld gegeven van het artistieke component als onderdeel van het educatief traject 
van Ode to Dignity.Inhoudelijke of organisatorische wijzigingen moeten in dit document ten alle tijden 
voorbehouden worden, aangezien de compositie volgens het work in progress principe geschreven wordt en 
afhankelijk is van inbreng van zangers, solisten, blazers en andere betrokkenen. 
Les 1: Introductie les met muziekdocent 
Het doel van de les is dat leerlingen kennis maken met de thematieken en werkwijzen van Ode to Dignity.
Wat: globaal, de muziekdocent komt in de les langs, vertelt over Ode to Dignity en behandelt de werkvormen 
met de scholieren. 

Gedetailleerd:
De muziekdocent vertelt over de aanleiding van het project, de thema’s en de regionale en mondiale nood-
zaak ervan. De docent vertelt, samen met de klassendocent, hoe het educatieve traject er op school uitziet (5 
lessen op school). Daarnaast wordt ook verteld over het traject buiten school: de repetitie/mini-manifestatie 
op vrijdag 27 oktober en de eindmanifestatie op zondag 29 oktober. Daarbij is het belangrijk om een beeld te 
schetsen van de rol van de kinderen binnen de eindmanifestatie. Natuurlijk wordt ook de lesbrief geïntrodu-
ceerd in de klas.  
De rest van de les zal gevuld worden met praktische muzikale opdrachten. De muziekdocent geeft eigen 
opdrachten waarin de scholieren kennis maken met de werkvormen die tijdens Ode to Dignity gehanteerd 
zullen worden. Denk hierbij aan ‘call & response’ opdrachten. Ook wordt instructie gegeven over hoe de klas-
sendocent samen met de leerlingen in les 2 t/m 4 zelfstandig een kwartier kunnen repeteren.  

Praktische opdrachten: gerichte roffels: (wordt op een later moment afgestemd per groep. Elke groep roffelt 
op een ander moment). 
Bijv.: De muziekdocent doet op het filmpje telkens vijf roffels per keer. De groep krijgt de opdracht om de 2e 
en de 5e roffel na te doen.
Tonen doorgeven: de muziekdocent zingt op het filmpje een aantal tonen, en de scholieren nemen het over. 

Eindlied repeteren:
De muziekdocent zingt het eindlied voor en de scholieren zingen het na / mee. 

Teksten zeggen/roepen: de muziekdocent zegt op het filmpje een tekst luid en duidelijk en de scholieren zeg-
gen het luid en duidelijk na. 

Dirigent opdracht*: de muziekdocent oefent samen met de kinderen hoe zij de rol aan kunnen nemen van 
dirigent en op die manier een groep muzikaal begeleiden. 
Thematische opdracht:
Samen met de docenten gaan de scholieren op zoek naar een geluid dat te maken heeft met kinderarbeid. 
Welke vormen van kinderarbeid zijn er geweest en bestaan nu nog? Welke geluiden horen daarbij? Elk van 
de 12 groepen zoekt naar een manier om dat geluid na te maken. (bijvoorbeeld de slijptol van Hussein uit 
lesbrief 2 of het hakken van steen).  
Dit geluid wordt gefilmd door de muziekdocent en doorgestuurd naar Anke Spieringhs (anke@twaalfhoven.
net) Dit moet vóór 15 oktober door Anke ontvangen zijn, Merlijn verwerkt deze geluiden dan in de composi-
tie.

Hoe: de muziekdocent zal de eerste les leiden en zal tegelijkertijd de co-teaching methode toepassen om de 
klassendocent te betrekken bij de les. 

Les 2:Verleden: Maté.



Wat: na lesbrief 2 zal er een kwartier middels filmpjes muzikale opdrachten met de kinderen gedaan worden. 
Praktische opdrachten: Gerichte roffels (Dit wordt op een later moment afgestemd per groep. Elke groep rof-
felt op een ander moment). Bijv.: De muziekdocent doet op het filmpje telkens vijf roffels per keer. De groep  
krijgt de opdracht om de 2e en de 5e roffel na te doen. 

Tonen doorgeven: de muziekdocent zingt op het filmpje een aantal tonen, en de scholieren nemen het over. 
Eindlied repeteren: de muziekdocent zingt het eindlied voor en de scholieren zingen het na/mee. 

Teksten zeggen/roepen:
De muziekdocent zegt op het filmpje een tekst luid en duidelijk en de scholieren zeggen het luid en duidelijk 
na. 
Dirigent opdracht*: middels een filmpje leren kinderen de volgende stap binnen het aannemen van de diri-
gentenrol. 
Hoe: in les 2 t/m 4 zal de klassendocent zelf creatieve opdrachten uitvoeren met de kinderen. Hiervoor zal 
voldoende input worden gegeven vanuit de organisatie van Ode to Dignity zoals bijvoorbeeld filmpjes en 
instructies. De klassendocent heeft de vrijheid om de beschikbare filmpjes te raadplegen en vervolgens zelf 
de opdrachten te leiden, of de filmpjes af te spelen in de klas, waardoor de persoon in het filmpje de leiding 
heeft.  
 
Les 3: Heden: kinderen in Gaziantep
Wat: praktische opdrachten:

Wens voor kinderarbeider:
De klassendocent verzamelt samen met de kinderen verhalen van kinderarbeid. Het zouden kinderen moeten 
zijn die daadwerkelijk bestaan en waar we werkelijk contact mee proberen te leggen. De groep kiest één kind 
uit de zojuist behandelde lesbrief dat ze willen vertegenwoordigen en bedenkt een korte wens die ze als groep 
wil geven aan dit kind. (bijvoorbeeld: Maria, we wensen dat je kunt gaan studeren). Schrijf de naam van het 
uitgekozen kind op een groot stuk karton, deze gebruikt de groep tijdens de manifestatie op 29 oktober. 
Na afloop van de manifestatie stuurt de organisatie van Ode to Dignity de kindarbeiders een foto van de 
groep met het bordje van de naam van het kind, met een persoonlijke boodschap met de strekking: we horen 
je verhaal en wensen je veel goeds.

Opdracht voor thuis:
Vertel je vader/moeder/oom/tante/opa/oma over het verhaal van het kind dat je hebt uitgekozen en zorg 
ervoor dat iedereen die je spreekt mee komt naar het grote concert op zondag 29 oktober. 

Hoe: in les 2 t/m 4 zal de klassendocent zelf creatieve opdrachten uitvoeren met de kinderen. Hiervoor zal 
voldoende input worden gegeven vanuit de organisatie van Ode to Dignity zoals bijvoorbeeld filmpjes en 
instructies. De klassendocent heeft de vrijheid om de beschikbare filmpjes te raadplegen en vervolgens zelf 
de opdrachten te leiden, of de filmpjes af te spelen in de klas, waardoor de persoon in het filmpje de leiding 
heeft.  

Les 4: toekomst: Malala

Wat: praktische opdrachten
Dirigent opdracht*:
De muziekdocent oefent samen met de kinderen hoe zij de rol aan kunnen nemen van dirigent en op die 
manier een groep muzikaal begeleiden. 
Gerichte roffels: (wordt op een later moment afgestemd per groep. Elke groep roffelt op een ander moment). 
Bijv: De muziekdocent doet op het filmpje telkens vijf roffels per keer. De groep krijgt de opdracht om de 2e 
en de 5e roffel na te doen. . 
Tonen doorgeven: de muziekdocent zingt op het filmpje een aantal tonen, en de scholieren nemen het over. 

Eindlied repeteren:
De muziekdocent zingt het eindlied voor en de scholieren zingen het na / mee. 

Teksten zeggen / roepen:
De muziekdocent zegt op het filmpje een tekst luid en duidelijk en de scholieren zeggen het luid en duidelijk 
na.
Klassengesprek over kinderrechten.
Het doel van deze opdracht is om de kinderen tot ambassadeurs te maken van Ode to Dignity. Ze spreken 
met elkaar over kinderrechten en om het recht van elk kind om kind te mogen zijn. In het gesprek komen de 
kinderen tot woorden om hun relatie tot de thematieken en de aankomende manifestatie uit te drukken. 

Uitleg: op 29 Oktober gaan we voordat het concert begint de stad in om mensen uit te nodigen om naar Ode 
to Dignity te komen kijken. We willen de mensen van alles uitleggen over kinderarbeid in het verleden en nu. 
Wat willen we de mensen over onze gekozen kindarbeider vertellen? Wat vinden we belangrijk als het gaat 
over kinderarbeid? Hoe kunnen we ze uitnodigen om maar Ode to Dignity te komen kijken. 
kinderen worden op deze manier ambassadeurs van Ode to Dignity. 

Hoe: in les 2 t/m 4 zal de klassendocent zelf creatieve opdrachten uitvoeren met de kinderen. Hiervoor zal 
voldoende input worden gegeven vanuit de organisatie van Ode to Dignity zoals bijvoorbeeld filmpjes en 
instructies. De klassendocent heeft de vrijheid om de beschikbare  filmpjes te raadplegen en vervolgens zelf 
de opdrachten te leiden, of de filmpjes af te spelen in de klas, waardoor de persoon in het filmpje de leiding 
heeft.  

Les 5 praktische les als voorbereiding op manifestatie. 
Wat: de muziekdocent komt weer in de klas om de muzikale opdrachten nogmaals uit te voeren  met de 
kinderen. 
Praktische opdrachten: een eigen instrumenten maken voor Ode to Dignity.

Met plankjes, postbode elastieken, plastic flesje, blikje of glazen flesje maken de scholieren samen met de 
muziek- en klassendocenten muziekinstrumenten voor zichzelf en de mensen die zij meenemen naar het 
concert. Op een later moment volgt uitleg over welke partij (organisatie Ode to Dignity of de school zelf) de 
materialen verzamelt. 

Eigen identiteit:
Door middel van het beschilderen/tekenen van oude t-shirts, vlaggen, spandoeken of posters maken de scho-
lieren een boodschap die ze als groep willen uiten. Zo ontstaat er een eenheid als groep voor de manifestatie. 
Wanneer er tijd over is, kunnen de volgende opdrachten herhaald worden:
Eindlied repeteren: de muziekdocent zingt het eindlied voor en de scholieren zingen het na/mee. 

Dirigent opdracht:
De muziekdocent oefent samen met de kinderen hoe zij de rol aan kunnen nemen van dirigent en op die 
manier een groep muzikaal begeleiden. 

Teksten zeggen/roepen:
De muziekdocent zegt op het filmpje een tekst luid en duidelijk en de scholieren zeggen het luid en duidelijk 
na.
Gerichte roffels: (wordt op een later moment afgestemd per groep. Elke groep roffelt op een ander moment). 
Bijv: De muziekdocent doet op het filmpje telkens vijf roffels per keer. De groep krijgt de opdracht om de 2e 
en de 5e roffel na te doen. 
Tonen doorgeven: de muziekdocent zingt op het filmpje een aantal tonen, en de scholieren nemen het over. 



Ode to Dignity
Les 2: Mate

Begin de tweede les met het tekstfragment uit het verhaal “Het Ovenmenneke”. Het is een mooie inleiding en 
het roept vragen op. Ga het gesprek aan met de leerlingen. Hierbij kunnen ook de vragen op het werkblad  hulp 
bieden. Laat ze het werkblad ook invullen. 
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De verschillende tekstfragmenten op het werkblad kunnen gezamenlijk worden gelezen. In de bijlage vind je 
extra informatie over de behandelde onderwerpen.

Klassenopdracht moeten gezamenlijk gebeuren om het juiste effect te hebben. Klassenopdracht 1 (Het 
Huis) is zonder extra instructie uit te voeren (vergeet alleen het krijtje niet). Klassenopdracht 2  (Boeken 
doorgeven) vergt extra uitleg. Bij deze opdracht willen we leerlingen een idee geven wat kinderarbeid is. Je 
mag deze opdracht dan ook best 5 minuten, of langer, door laten gaan voor je tevreden bent. Het herhalende 
en uitputtende karakter van deze activiteit geeft een kleine inkijk in de ervaring van Maté.

Sluit de les altijd af met en gesprek en vraag of hun ideeën over het onderwerp zijn veranderd. 

Achtergrondinformatie

Het fenomeen kinderarbeid

Kinderarbeid bestaat al net zolang als de mensheid bestaat. In de prehistorie gingen kinderen vaak mee op 
jacht of hielpen ze bij het verzamelen van voedsel om te overleven. Bij de eerste boeren hielpen ze op het land, 
in huis en bij het verzorgen van de dieren. Toen er dorpen en later steden ontstonden werkten de jongens mee 
in de werkplaats van hun vader, en de meisjes hielpen hun moeder in de huishouding. Wanneer de ouders geen 
werk meer hadden, moesten de kinderen vaak mee bedelen om te voorkomen dat ze dood zouden gaan van 
de honger.

In de eerste helft van de negentiende eeuw vonden mensen het heel gewoon dat de kinderen werkten. Anders 
liepen de kinderen maar over straat en haalden ze kattenkwaad uit. Anderen meenden dat kinderen zo orde en 
discipline zouden leren. Bovendien zou je anders de ouder benadelen. De kinderen verdienden immers geld.

In de middenperiode van de 19e eeuw kwam de moderne industrie in Nederland in volle bloei. Fabrieksarbeid 
door kinderen was in die tijd slechts een logisch gevolg van een bijdrage aan het arbeidsproces dat door de 
ouders verwacht werd. Gelukkig waren er steeds meer artsen en onderwijzers die vonden dat er iets aan de 
kinderarbeid moest worden gedaan. Volgens hen konden kinderen orde en discipline ook op school leren. 

Ook de gezondheid van de kinderen was een belangrijke kwestie. Het werk dat de kinderen moesten verrichtten 
was eentonig, zwaar, gevaarlijk en de werktijden waren onvoorstelbaar lang. Twaalf of vijftien uur per dag 
werken was heel gewoon, en vrije dagen bestonden nauwelijks. Het loon dat de kinderen verdienden, bedroeg 
ongeveer 50 tot 70 cent per week, dat in zijn geheel moest worden bijgedragen aan het huishouden van het 
gezin. Alleen een brood kon in die tijd al 70 cent kosten.

Kinderwetje van Van Houten

De arbeid in de fabrieken leidde al snel tot wantoestanden. De kinderen waren na het werk, dat voornamelijk 
uit lichamelijke inspanningen bestond, doodop en hadden geen tijd of geld om naar school te gaan. In 1874 
kwam eindelijk een wet door de Tweede Kamer, waarbij de arbeid van kinderen jonger dan twaalf jaar in de 
fabrieken verboden werd. Het kamerlid van Houten had deze wet voorgesteld. Daarom is deze eerste wet tegen 
de kinderarbeid nog steeds bekend als ‘het Kinderwetje van
Van Houten’.

Nadat het Kinderwetje van Van Houten was ingegaan gebeurde er weinig. De kinderen, ook beneden 
de 12 jaar, bleven gewoon werken. Pas vele jaren later kwamen er mensen die thuis gingen controleren of 
bijvoorbeeld fabrieken kinderen in dienst hadden. Die mensen worden de Arbeidsinspectie genoemd. Als de 
Arbeidsinspectie erachter kwam dat een fabriek kinderen in dienst had kreeg de baas een grote boete om te 
voorkomen dat ze weer kinderen zouden laten werken.
Verder ontstond er aan het eind van de 19de eeuw een toenemende behoefte aan geschoolde arbeid. Het was 

dus voordelig om kinderen eerst naar school te sturen voordat ze hoefden te werken. Deze ontwikkelingen en 
de toenemende druk van de publieke mening maakten het mogelijk dat er een wet tegen kinderarbeid kwam.

                                                           

Artikelen Kinderwetje

Artikel 1.
Het is verboden kinderen die jonger zijn dan 12 jaar te laten werken.

Artikel 2.
Het is niet verboden kinderen thuis en op het veld te laten werken.

Artikel 3.
Wanneer men Artikel 1. Overtreedt is de fabrikant schuldig of diegene die hem in dienst heeft  genomen.

Artikel 4.
Bij overtreding krijgt men een geldboete van drie tot vijf gulden of een gevangenisstraf van één tot drie dagen 
of men krijgt een geldboete en een gevangenisstraf samen.

Tegenwoordig werken kinderen niet voor de kost. Natuurlijk doen ze wel eens een klusje, zoals boodschappen 
halen of een auto wassen. Daar krijg ze dan meestal een beloning voor. Maar werken bij een baas doet niemand. 
Volgens de Nederlandse leerplichtwet mag  een kind tegenwoordig pas vanaf zijn achttiende verjaardag hele 
dagen werken. Tot die tijd moeten ze gewoon naar school.

Matheus Everaerts

                                                            
Maté werd in 1851 te Maastricht geboren, en groeide op in een groot gezin van 9 kinderen. Zijn ouders waren 
arm en verdienden ondanks de steun van het Burgerlijk Armbestuur, niet genoeg om het gezin te kunnen 
onderhouden. Ze woonden in een armenhuisje gelegen op het Lang Grachtje nr. 9. Armenhuisjes waren 
eigendom van het Burgerlijk Armbestuur. Hier waren bijna alleen armen bij ingeschreven. Doordat de ouders 
van Maté niet genoeg geld verdienden om hem en zijn broertjes en zusjes te kunnen onderhouden, zat er maar 
een oplossing op. Maté ging op zijn 10e in de glasblazerij van Regout werken. Hijzelf noemde dit ‘martelwerk’.



De omstandigheden in de fabriek waren slecht, het werk was zwaar en hij verdiende weinig. Veel van zijn 
vriendjes moesten ook in de fabrieken werken omdat hun ouders hun grote gezinnen niet konden onderhouden. 
Rond zijn twaalfde ging hij naar de aardewerkfabriek, die net zoals de glasblazerij in het bezit van Petrus Regout 
was. Op zijn 17e verliet hij de fabriek en ging naar de weverij Posthumus. Vervolgens vertrok hij naar Luik. 
Weer terug gekomen in Maastricht was er een plekje vrij  bij Meneer Stassen in de Havenstraat als voerman 
(vrachtwagen chauffeur maar dan met paard en wagen).

Na jaren in de fabriek gewerkt te hebben, nam Maté ontslag. Hij was inmiddels getrouwd en had kinderen. 
Toen bekend werd dat de Nederlandse regering een onderzoek ging uitvoeren naar de werkomstandigheden 
van fabrieksarbeiders, schreef Maté een brief naar de onderzoekscommissie. Hij schreef dat hij graag zijn 
verhaal wilde vertellen. Hij werd uitgenodigd en men noteerde zijn verhaal naast de verhalen van de andere 
arbeiders. Maté was een van de weinigen die over de omstandigheden in de fabriek durfde te vertellen, omdat 
hij niet meer in de fabriek werkte en dus niets te vrezen had. Arbeiders die in de fabrieken werkten durfden 
niets over de zware omstandigheden te vertellen, omdat ze bang waren dat ze dan hun baan zouden verliezen. 
Dankzij het onderzoek en de resultaten, werden na een tijdje de omstandigheden in de fabriek beter. Maté heeft 
daar een klein deel aan bijgedragen.

Tot 1891 was het ziekenhuis alleen voor de armen. Rijke mensen lieten zich thuis behandelen, maar 
langzamerhand veranderde dat. Omdat de behandelingen steeds ingewikkelder werden, bijvoorbeeld operaties, 
moesten ook rijke mensen wel eens naar het ziekenhuis. In 1891 werd in Maastricht het nieuwe ziekenhuis 
Calvariënberg gebouwd met een aparte afdeling voor rijke mensen. Dokter van Kleef was een van de dokters 
die in dit ziekenhuis werkzaam was. Ook was hij de eerste die in Nederland maagoperaties uitvoerde en de 
eerste röntgenfoto maakte. Maté werd in 1891 ernstig ziek. Hij had maagklachten en werd meteen opgenomen 
in het ziekenhuis Calvariënberg. Hij had het geluk dat hij als een van de eersten een maagoperatie door dokter 
van Kleef mocht ondergaan, maar helaas mocht dit niet baten. Maté stierf één dag na zijn operatie.

De fabrieken in Maastricht 

Werk in de fabrieken erg zwaar. Naast het feit dat de arbeiders lichamelijk erg zwaar werden belast, mede door 
de lange werktijden, zagen ze nauwelijks daglicht. Vooral het werk in de aardewerk- en in de glasfabriek van 
Petrus Regout was erg zwaar. Gelukkig waren er steeds meer artsen en onderwijzers die vonden dat er iets aan 
de kinderarbeid in de fabrieken moest worden gedaan. Pas in 1874 nam de Tweede Kamer een wet aan, waarin 
stond dat kinderen onder 12 jaar niet meer in fabrieken mochten werken.

In 1836 stichtte Petrus Regout een aardewerkfabriek die tot grote bloei zou komen. In deze fabriek werd 
aardewerk geproduceerd in hete ovens die gebouwd werden van steen. Nadat het porselein gereed was werd de 
oven geleegd en vervolgens weer opnieuw gevuld met te bakken aardewerk. Het kostte ongeveer 30 uur om de 
ovens te laten afkoelen, en weer ongeveer 60 uur om weer op te warmen.

De ovens waren groot en onnoemelijk heet. De arbeiders die de ovens in moesten via het
mangat, gingen daar met doeken om hun hoofd en handen gewikkeld in om zich zo te
beschermen tegen de intense hitte. De arbeiders kwamen geheel uitgeput weer naar buiten en zakten in elkaar 
op de grond. Keer op keer werden de arbeiders een zo heet mogelijke oven ingejaagd, en kregen ze alleen water 
en een paar minuten om bij te komen. Dit duurde ongeveer 12 uur per dag achter elkaar, met slechts een uur 
pauze.

Enquête naar de omstandigheden van arbeiders in fabrieken

In 1887 werd er een politieke enquête gehouden naar de werking van de Kinderwet van 1874 en naar de 
omstandigheden van de arbeiders in de fabriekssteden Tilburg, Amsterdam en Maastricht.

Enquêtes zijn onderzoeken. Men kan onderzoeken welk tv-programma het meest bekeken wordt, welke boeken 
het meest worden gelezen en welke soep een Nederlander de lekkerste vindt. De onderzoekers die dit soort 
enquêtes afnemen vind je soms op straat. Zij hebben een lijst met vragen die ze door meerdere personen laten 
beantwoorden. Wanneer dit niet mogelijk is bellen ze mensen op, of versturen ze de vragenlijsten via mail of 
post.
Politieke enquête
In 1887 wordt er een commissie gevormd om een dergelijk onderzoek te initiëren. De commissie stelt geen 
vragen aan het volk, maar aan mensen die veel weten over een bepaald onderwerp. Als alle deskundigen aan 
het woord zijn geweest, geeft de commissie een advies aan de minister en aan de Eerste en de Tweede Kamer. 
Natuurlijk worden politieke enquêtes niet alleen gehouden voordat men een wet wil opstellen. Ze worden 
ook gehouden om de bestaande wetten te controleren, of wanneer er van alles mis is gegaan. Zo kunnen de 
resultaten van diverse enquêtes van pas komen bij onderzoeken naar de belasting of de gezondheidszorg. In 
2011 is er bijvoorbeeld een enquête geweest over de manier waarop de regering de economische crisis van 2008 
heeft aangepakt. Ook worden er vaak enquêtes gebruikt binnen de politiek. Deze worden onder andere gebruikt 
door de Eerste en de Tweede Kamer. Als een minister bijvoorbeeld een nieuwe wet wil maken, moet er eerst 
onderzocht worden of zo’n wet nodig is en welke voor en nadelen deze kan hebben. Een onderzoekscommissie, 
welke uit leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer bestaat, leidt de enquête.
De verhoren
Nadat een wetsvoorstel om overmatige arbeiden verwaarlozing van kinderen te beperken door de regering 
was ingetrokken, besloten elf Tweede Kamerleden een parlementaire enquête naar de toestand in fabrieken en 
werkplaatsen te houden. Jammer genoeg kon deze
enquête wegens ontbinding van de Kamer niet voltooid worden, maar door de verhoren werden wel vele 
misstanden aan het licht gebracht. 
De verhoren

Er werden allerlei mensen verhoord waaronder fabrieksarbeiders, doktoren en zelfs de Regouts. Uit diverse 
verhoren bleek dat er zich in de fabrieken van Regout nog steeds wantoestanden voordeden. Er werd niet 
alleen gesproken over kinderarbeid voor 1874 (het jaar waarin de wet tegen kinderarbeid in de fabrieken 
aangenomen werd), maar ook over de
arbeid door de kinderen en vrouwen in de jaren daarna. Men sprak over zware maar vooral ook lange werkdagen 
en men vertelde dat sommige arbeiders géén een dag vrij hadden. Wanneer ze iets verkeerd hadden gedaan, 
werd hun loon ingehouden of werden ze naar huis gestuurd. Maté had zelfs gezien dat een van de jongens een 
pak slaag met een van de moules (zware mallen) kreeg. Veel jongens waren vermagerd en zagen zo zwart als 
een moor. Doordat veel fabrieksarbeiders zo weinig daglicht zagen, kwam het vaker voor dat wanneer je door 
Maastrichtse straten liep, mensen met kromme benen zag langslopen. Die kromme benen waren dan meestal 
het gevolg van een te kort aan calcium en vitamine D uit zonlicht.

Het werk van de enquêtecommissie werd later voortgezet door een Staatscomissie. Een door minister van 
Beerenbroek verdedigde wet beperkte in 1890 kinder- en vrouwenarbeid en stelde een onderzoek door de 
arbeidsinspectie in. De arbeidsinspectie controleerde vervolgens nauwkeurig de naleving van de wetten uit 



1874 en 1890 . In 1895 volgde onder meer de Veiligheidswet, die regels bevatte over de veiligheid in fabrieken.

De kloof tussen arm en rijk

De afstand tussen arm en rijk was in de negentiende eeuw veel groter dan nu. Door de toenemende bevolking 
moesten er steeds meer mensen in hetzelfde aantal huizen wonen. De straten in de arbeiderswijken waren 
smal en de bestrating bestond uit dikke keien, waardoor ze moeilijk begaanbaar waren. Vroeger lagen er hopen 
afval, en omdat de rioleringen niet goed werkten lagen er plassen afvalwater. Door de geringe hygiëne konden 
ziektes zoals cholera zich snel en makkelijk verspreiden, en heerste er een ondoordringbare stank in de straten.

Rijkdom was slechts toebedeeld aan een zeer beperkte groep van adel en industriëlen. In Maastricht was Petrus 
Regout hier een groot voorbeeld van. Regout was als ondernemer zeer voortvarend en een pionier op het 
gebied van industrialisatie. Petrus Regout, ook wel Pie genoemd door zijn vrienden, bezat vele sprookjesachtige 
huizen en villa’s. De bekendste is landgoed Vaeshartelt te Maastricht. Een paleis waar arbeiders zoals Maté 
alleen maar van konden dromen. Het landhuis neemt 7 hectare plaats in beslag, beschikt over een eigen kapel, 
een vijver, een groot park gevuld met fonteinen, flora en fauna. Vanaf de definitieve verhuizing van Petrus 
Regout naar Vaeshartelt, begin 1860, onderging de tuin van het landgoed een bijzondere verbouwing. Zonder 
enige rekening met het oorspronkelijke parkontwerp te houden, liet Petrus de tuin tot een groot ‘theaterdecor’ 
ombouwen. Dit met het oog op het zakelijke gebruik van het landgoed. Hierdoor was zelfs zijn privé leven een 
grote zakelijke investering, zolang er maar geld verdient werd.

Maar de woonomstandigheden van de fabrieksarbeiders waren slecht. Er waren geen tuinen bij de huizen 
van de arbeiders: ze hadden enkel een achterplaatsje dat vaak vervuild was met afval en mest. De huizen zelf 
waren oud en slecht onderhouden. De vloeren waren vaak kapot, de daken lekten, de trappen versleten en 
de muren waren vochtig. Het huis bestond uit eenkamerwoningen en was vanwege de woningnood bestemd 
voor meerdere gezinnen. In de donkere en vaak muffe kamers werd gekookt, gewassen en geslapen. Voor een 
groot gezin was er nauwelijks genoeg ruimte. De meeste huizen hadden maar één toilet waarvan alle gezinnen 
die in huis woonden gebruik maakten. Ook waren er huizen die geen toilet hadden, maar een beerput of een 

kuil op het achterplaatsje, waarin de uitwerpselen terecht kwamen. Stromend water was een luxe en kwam in 
de arbeiderswijken bijna niet voor. Daarom werd het water vaak uit putten gehaald. Ook waren er geen bad- 
of doucheruimten waardoor de arbeiders en hun gezinnen zich op hun kamer in een houten tobbe moesten 
wassen.

Petrus Regout, de eigenaar van de aardewerk- en glasfabriek, zocht naar een oplossing voor de woningnood van 
zijn arbeiders. De oplossing was de aanleg van de Cité Ouvrière, een groot wooncomplex. Dit complex bood 
ruimte aan veel gezinnen en werd dan ook wel spottend ‘het mensenpakhuis’ genoemd. De Cité Ouvrière had 
zes verdiepingen met vierentachtig eenkamerwoningen en twaalf zolderkamers die gebruikt konden worden 
als slaapkamer. Het complex had brede gangen en een luchtkoker die voor frisse lucht zou moeten zorgen. Op 
iedere verdieping was er een waterpomp en waren twee toiletten. De woonomstandigheden leken beter dan 
in de andere huizen waar de arbeiders woonden. Toch waren de kamers voor de grote gezinnen te klein, was 
er te weinig licht en was er ondanks de luchtkokers geen frisse lucht in de kamers. Verder was het complex 
alleen bestemd voor arbeiders van de fabrieken van Regout. De huur werd van het loon afgehouden. Een 
nadeel hiervan was dat indien je werd ontslagen, je ook uit het huis moest vertrekken. Je werd dan werkeloos 
en dakloos tegelijk.



Natuurlijk hadden de ze slechte woonomstandigheden invloed op de gezondheid. De besmettelijke ziekten 
zoals cholera en tuberculose kwamen veel voor. In alle lagen van de bevolking van Maastricht was de baby- en 
kindersterfte hoog door de slechte voeding en een gebrek aan zuigelingenzorg . In de arbeiderswijken stierven 
echter de meeste baby’s en jonge kinderen. Dit kwam mede door de armoedige omstandigheden waarin de 
ouders leefden. In de 19e eeuw onderzochten dokters de gezondheid van de bewoners van Maastricht, en viel 
het hen op dat de kinderen in de  arbeiderswijken, zoals de Boschstraat, een bleker snoetje hadden dan de 
kinderen elders in de stad. Door het lange werk in de fabrieken, de slechte voeding en de slechte behuizing 
kregen de kinderen een tekort aan kalk, vitamine D en zonlicht. Door dit tekort kregen veel kinderen Rachitis, 
ook wel de Engelse ziekte genoemd. Hierdoor werden de botten van de kinderen minder stevig en kreeg men 
vaak kromme benen.
Tegenwoordig is de ziekte echter uiterst zeldzaam, omdat elk kind extra vitamines krijgt en het voedsel door de 
toenemende welvaart veel gevarieerder en gezonder is geworden.

Lesbrief 3: Mohannad, Hussein en Fatme

Mohannad, Hussein en Fatme staan centraal en zijn hedendaagse kinderarbeiders uit Syrië. We hebben voor 
deze werkwijze gekozen om de leerlingen vanuit het perspectief van lee ijdsgenoot te kunnen laten kijken 
naar een volwassen onderwerp.

Opbouw les
Begin de les klassikaal met de eerste vragen. Ga in gesprek met de kinderen en maak de klas- senopdracht. 
Voor deze opdracht is er een internetverbinding nodig. Gebruik de onderstaande webpagina.
http://check.goedewaar.nl/checker/popular
De verschillende tekstfragmenten en vragen die volgen op het werkblad kunnen gezamenlijk of zelfstandig 
worden gelezen en gemaakt.
De foto’s die zijn gebruikt komen uit een serie van fotografe Cigdem Yuksel. Zij won de zilveren camera in 
2016 met deze fotoreeks. Meer informatie kun je hier over lezen in de genoemde webpagina’s.
De verschillende klassenopdracht vinden uiteraard klassikaal plaats. Bij het maken van de spaarpot, mag de 
gevouwen kubus natuurlijk versierd worden. Laat klassikaal zien hoe de ku- bus gevouwen moeten worden.
Sluit de les altijd af met en gesprek en vraag of hun ideeën over het onderwerp zijn veranderd.

Achtergrond Informatie

Eerlijke kleding:
Bekende grote winkelketens die in het verleden betrapt zijn op kinderarbeid zijn C&A, H&M en Primark.
• http://www.volkskrant.nl/economie/kinderarbeid-in-bedrijf-dat-levert-aan-cena-en-pri- mark~a3246038/
• https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/slow-fashion/slow-fashion-tips/eerlij- ke-kleding/
• https://behindmycloset.com/2016/05/02/kinderarbeid-in-de-kledingindus- trie-komt-het-nog-veel-voor/

Fotografe Cigdem Yuksel
• http://cigdemyuksel.com/
• http://www.volkskrant.nl/economie/syrian-children-refugees-are-put-to-work-en-masse-
in-turkish-factories~a4304700/
• http://www.volkskrant.nl/4304707
• http://www.zilverencamera.nl/2017/02/04/cigdem-yuksel-wint-canon-zilveren-came-
ra-2016/

Lesbrief 4: Malala
In iedere lesbrief staat een kind centraal. In de derde lesbrief is dit de leerling zelf en het meis- je Malala We 
hebben voor deze werkwijze gekozen om de leerlingen vanuit het perspectief van lee ijdsgenoot te kunnen 
laten kijken naar een volwassen onderwerp. Daarnaast is deze lesbrief gericht op wat de leerling zelf moet, 
mag en wil.
Opbouw les
Begin de les klassikaal met de eerste vragen. Zijn een herhaling van eerdere lesbrieven. Ga in gesprek met de 
kinderen. Nadat de eerste klassenopdracht gezamenlijk is uit gevoerd, kan de leerling zelfstandig verder. Er 
kan ook klassikaal gewerkt blijven worden.
De verschillende tekstfragmenten en vragen die volgen op het werkblad kunnen gezamenlijk of zelfstandig 
worden gelezen en gemaakt.
Het voorbeeld kind Malala is niet  ctief. Ze bestaat echt. Onlangs verscheen haar boek. Het wordt inmiddels 
al gezien als bestseller.
De verschillende klassenopdracht vinden uiteraard klassikaal plaats.
Sluit de les altijd af met en gesprek en vraag of hun ideeën over het onderwerp zijn veranderd.

http://check.goedewaar.nl/checker/popular

