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geven voor de manieren wetarop men de door
de veranderde omstandigheden gwreeerde
mogelijkheden kon benutten.

lnvloed van het ondecricht op de
bestaande vsedingsgewoontsn
Hoewel de voeding aan het einde M Rde terige eeuw blj grote groepen w n de beralkir@
uiterst eenzijdig was en m i n i g vsrl~atie
kende, bestonden er binnen Nedurland wl
regionale verschillen in die voeding. Een @enzijdige en eentonige voeding slu~tregionale
variatie namelijk niet ult. Dit kan gei'llustreerd
worden met enkele voorbeelden van regionale gewoonten ~ndegraanconsumptie.Van
graan of bloem werd in grote delen van het
Nederlandse platteland vaak pap gemaakt; i n
bepaalde gebieden van Oost-Nederland at
men er echter 's ochtends ook zeer frequent
pannekoeken van. Ook in de broodconsumptie kwamen regionale verschillen voor. Zo
werd er in het westen van Nederland hoofdzakelijk tarwebrood gegeten, terwijl men In
het oosten en zuiden veel roggebrood at. In
het noorden van dit roggebroodgebied was
het ruggebrood bijna zwart, in het zuiden
lictitbruin van kleur. Verder konden er ook
regionale voedingsverschillen bestaan in de
materwaarin de verschillende ~roduktenen
gesechten gegeten werden, In de bereldrngswljze en het tljdstlp waarop ze genutt~gdwer-

J JOBSE VAN PUTTEN

er - althans In de beginfase - noch van een
rijkswege geformule&d leerplan, noch van
het lesmateriaal een uniformerend effect op
de regionale voedingsgewoonten kan zijn uitgegaan. Overigens mag hieruit niet de conclusie getrokken worden dat er ook van de
praktijk van het onderricht geen uniformerende invloed op de regionale verscheidenheid in de voeding kan zijn uitgegaan.
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Methode van kennisoverdracht
een geb~edglngen

zij hun dagelijks etsn te toetsen o m
van de vdingsleer, een benadert
van de voedmg die v w r hen toen

gen worden van & gezondheidsaspectenvan
de voedmg. Hun werd gereerd dat ziekte geen
noodlot was, waaraan niet te ontkomen vie1
Als men de regels van de hyg~eneIn scht nam
en de basisprlncipes u ~ tde wadingsleer
volgde, kon veel ellende voorkornen worden.
Openlijke krit~ekop de gangbare voedmg
werd In de lessen vermeden. Een informant
formuleerde deze werkwijze als volgt ''In de
voeding toen was veel voor verbetering vat&fl.,$.. .,
baar, maar je probeerde aan te sluiten bij wat
9.
Uitldevraaggesprekken met landbouwhuis- de vrouwen kenden en daar bouwde je op
l~rp~d.l~raf;^e6&?n~kwam
naar voren dat de be- voort, op grond van de inzichten die op dat
tekegis-%an* regionale voedingsgewoonten moment bekend waren. Je moest niet afbrd~ , y ~ ~ d e ~ e e d e ~ ~ e r e lnog
d o niet
o r lals
o ~een ken, maar voortbouwen op." Daarom gaven
~ijzond~ieWaardeiingsfactor
door het voe- de consulentesvan de boerinnenbonden - die
&$@onderr.icfit
herkend werd. Wel bleek vrijwel altijd een opleiding tot landbouwhuis@@$Ltijdens de opleiding tot lerares op het houdlerares hadden gevolgd - zelfs we1 devan regionale voedingsversch~llen monstraties van een volgens de nieuwste Inte iijn; maar uitsluitend om de prak- z~chtenminder aan te bevelen con-ser-veden dat men er in het werk mee te ringsmethode als het Inzouten, wanneer daar
door de leden om gevraagd werd. Ze gaven
raad hoe men de problemen die zich bij het
inzouten voordeden het best het hoofd kon
bieden. Doordat ze tegelijk de theoret~sche
achtergronden ervan behandeldenwerden de
voor-. en in dit aeval vooral de nadelen, van de
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zich echter vrij gemakkelijk in de leefwijze van
de bevolking verplaatsen. Veel huishoudleraressen van het eerste uur waren bovendien
sociaal bewogen mensen, die met grote
voortvarendheid hun steentje bij wilden
dragen aan de algemene verbetering van de
levensomstandigheden van de bevolking. In
de eerste plaats streefde men een bewustwording van het dagelijks handelen in de voeding na. Daarbij ging men omzichtig te werk.
Men keurde niet af, maar probeerde door informatie te verstrekken de vrouwen tot het
inzicht te brengen dat er overdevoedselbereiding nagedacht moest worden. Verder trad
men adviserend en stimulerend op. Men
vroeg de cursisten bepaalde aanwijzingen
thuis eens i n praktijk te brengen en in de
volgende les informeerde men naar de reacties van de huisgenoten. Op deze manier
leerde men uit ervaring welke aanbevelingen
het best aansloegen.
De huisgenoten droegen i n belangrijke mate
bij aan het welslagen van het onderricht. In de
meeste vraaggesprekken kwamen we1 herinneringen voor aan verzet tegen de nieuw aangeleerde kennis, soms in de vorm van een
anecdote, soms ook meer in analyserende
bewoordingen. Zo was een informant, die tijdens haar opleiding haar lessen thuis arge100s in praktijk had gebracht en in plaats van
de gebruikelijke stamppot van witte kool, afzonderlijk aardappelen en witte kool i n de
vorm van rauwkost op tafel zette, nog jarenlang geplaagd met het 'konijnevoer' dat ze
toebereid had. Een ander was van mening dat
vooral de mannen weinig van veranderingen
in het dagelijkse voedsel wilden weten. Zij
had tijdens haar opleiding stage gelopen op
een Zeeuwse boerderij waar de dochter, die
een landbouwhuishoudcursus had gevolgd,
het huishouden voerde; deze had daarin vrijwe1 niets van haar nieuwe kennis kwijt gekund. Dit was volgens Smit (1966, pp. 32.34,
56) ook vaak het geval in streken waar jonge
echtparen bij de ouders introuwden en waar
de oude boerin kookte. Toch waren alle informanten - en ook Smit (1966, p. 5 3 ) - ervan
overtuigd dat er elementen uit het onderricht
overgenomen en zelfs aan anderen doorgegeven werden.
Het belangrijkste was, volgens een informant
die i n Limburg als consulente van de 'Dienst
voor de kleine boerenbedrijven' had gewerkt,
dat die aanbevelingen verstrekt werden die
binnen het bereik van het gezin lagen en die
de mensen aanspraken. Men moest inventief
zijn. Voor buitenstaanders konden die aanbevelingen soms we1 eens ongerijmd lijken. Zo
herinnerde ze zich eensdoor de Dienst, waaraan ze regelmatig verslag moest uitbrengen,
op haar vingers getikt te zijn, omdat ze de
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vrouwen uit de steun op een cursus vlaaien
had leren bakken. Ze had de Dienst toen voorgerekend dat het de mensen niets kostte.
Over het brooddeeg beschikte men, want men
was i n die streek gewoon zelf brood te bakken
van eigen graan; brandstof kostte het niet;
want de oven was bii het broodbakken toch
aan en bovendien hadelk bedrijfje in Limburg
we1 wat fruitbomen. Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat men zich in de praktijk van de
voedingsvoorlichting bij regionale gerechten
aansloot.
De meest gebruikelijke werkwijze van het onderricht was echter om door middel van kleine
wijzigingen in de samenstelling of de bereiding van het voedsel de i n de voeding voorkomende tekortkomingen te corrigeren. Dit zal
gei'llustreerd worden aan de wijze waarop
men op een regionale variant van de warme
maaltijd gereageerd heeft.

De w a r m e m a a l t i j d
Aan het begin van deze eeuw werden i n grote
delen van Nederland - vooral in het oostelijk
deel van het land - nog zeer frequent, tot soms
vier, vijf of meer keren per week toe, stamppotten gegeten. Hoewel de vroegere stamppotten door de veelal eeilzijdige samenstelling en de vaak zeer lange bereidingstijd
volgens de regels der voedingsleer meestal
geen ideale voeding vormden, bleek uitvraaggesprekken met de landbouwhuishoudleraressen dat men zich i n de lessen niet tegen dit
type gerecht gekeerd heeft. Men heeft alleen
kleine wijzigingen voorgesteld met het doel
betere resultaten te bereiken. Zo heeft men
bijvoorbeeld de lange kooktijd proberen te
verkorten; deze was vroeger i n zekere zin
functioneel geweest, omdat het eten gaar
sudderde, terwijl de vrouw op het land
werkte. De zonde van het 'doodkoken'van het,
voedsel namen de leraressen,echter hoog op,
gezien defrequentie waarmeedeze kwalificatie tijdens het onderzoek terugkwam. Ze weZen erop waarom een kortere kookduur beter
was en omdat ze een positieve bijdrage aan de
verbetering van de voeding wilden leveren,
gaven ze bijvoorbeeld de raad om een deel van
de groente kort voor het opdienen i n rauwe
vorm aan de stamppot toe t e voegen. Andere
adviezen stimuleerden tot kleine variaties i n
de samenstelling, bijvoorbeeld: voeg eens
een ui, een appel of wat melk aan destamppot
toe, produkten dle op het platteland meestal
we1 voorhanden waren en die de stamppot
veelziidlaer maakten. Het meest essentiele
kenmkrcvan de stamppot,'namelijk het tezamen be~eidenvan deverschillende ingredien-,
ten, heeft men echter niet aangetast.
Omdat de leraressen het eveneens tot h u p
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De ochtendmaaltijden
haden om e m w a r m qit6l
len. OaarMi bbcllende hM
nis die m& in studk, w

ndenw m e mrlt%.8

in de ifzonderlijke heiding k n &&-fen, groente en ~lees.Uiteindelijk he& dit
type warme maaltijd, dot overigens nerpens

Ook de verandermgen In het reg~onalepatroon van de Nederlandse ochtendmaalt~jden
zijn voor een deel aan het voedingsonderricht
toe te schrijven. Met opzet wordthier niet de
term 'ontbijt', maar 'ochtendmaaltijden' ge-

later

OD

de mor-

onderricht een unitormerend eff& @$e re-

'

voor- en nadelen. Wet a!teinatief w r d@wrschillende vormen van eFe m a i m ochtendmaaltijd was br&.
Daarog was YgnuiZ
zondheidsoegpunt weinig aan te rnerken.
had zelfs het voordeel dat er rnwr variatres,
namelijk i n broodsoort en in beleg, in aangebracht konden worden dan in de verschillende warme varianten; daardoor kon men er
in dit type ook vrij makkelijk voor zolrgen dat
het de verschlllende benodigdevoedingsstoffen bevatte. Opmerkelijk is dat bij het afnemen van het aantal ochtendmaakijden i n
,deze eeuw niet het brood verdwenen is, maai
:dat de meer bewerkehjke warme varianten
{van de ochtendmaaltijden het veld geruimd
fhebben voor de minder bewerkelijke (koude)
2breodmaaltijd.Arbeidsbesparing was een argument dat in het.huishoudelijk onderricht,
rda~
riericht was OD het aanbrenaen van effi-

iteit vanide-broodmaal-

sterkt door de toenemende welvaart, die
steeds grotere groepen in staat stelde om het
aandeel van de eigen voedselproduktie te verkleinen. Zo zullen bijvoorbeeld bij de veranderingen in de ochtendmaaltijden vooral ook de
overgang naar het bij de bakker gekochte
brood en de beeindiaina van het zelf brood-

Sociale verschilkn
Tot nu toe werd alfeen
ten die het voedinnu,
onale differentiafie 6 dewrcrding hieft
Er is echter oak ~ r a k gewwst
e
van be
ding van de saciale ver%hs~denhe~d.
Hierap=$?L
zal nu kort worden Ingegaan.
Vanerf de aanvangsperiode van
huishoudondervvllsstreefde me
ale vlak vaak doelbewust nasr e
ring van de voedingsgewoonten.
raressen waren nametijk van rnening dat he?t
huishoudonderwijs een bijdrage zou moeten
leveren aan de verkleining van de verschillen
tussen arm en rijk (Van moeder:op dochter,
1977, p. 164). Hoewel dit onderwijs In de steden aanvankehjk nog vaakgewheiden aan de
verschillende sociale groeperingen gegeven
werd, waren de inhoudelijke verschillen i n de
voedingslessen tussen de diverse oplaidingen nie? groot. De meer gegoeden werd bij- '
voorbeeld matiging voorgehouden; onderwijs
in de bereiding van fijnere gerechien achtte
men aanvankelijk dan ook niet nodig. De
maaltijden moesten goed, goedkoop en eenvoudig zijn. Mogelijk is juist dit streven, dat
alles te maken moet hebben met de groep
waarvoor het onderwijs oorspronkelijk bedoeld was, er de oorzaak van dat zelfs een
standaardyerk als Het Haagse kookboek ooit
gekwalificeerd werd als rzakelijk, praktisch
.maar zonder veel cullnarre charme' (Van
&oeder OD dochter 1977. D. 61 l. Omdat voor
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hun gezin p o s ~ t ~ ekonden
f
be~nvloeden Ze
waren, volgens enkele Informanten, bovendien vaak uitermate verrast dat er met dezelfde m~ddelenen met niet of nauwehjks
meer kosten en moelte zoveel mogelljk was,
men had de var~atienooit gekend.
Doordat het onderr~cht kenn~soverdracht
voorop stelde en ervan u~tgingdat de bevolking, gewapend met kennis, haar leefwijze
zou weten te veranderen, heeft het de voeding vanuit de theorie benaderd en deze vervolgens met een reeks van concrete varlatlemogel~jkheden,die nauw aangesloten bij wat
vertrouwd en mogelijk was, voor de prakt~jk
toepasbaar gemaakt. Hoewel de vrouwen ook al werden de cursussen vooral door de
meer vooruitstrevende gevolgd - niet allemaal openstonden voor veranderingen en
met name ookde huisgenoten vaakeen a f w ~ j zende houding tegenover wijzigingen In het
dagelijks eten aannamen, kon de wetenschap
dater meer mogelijk was dan het van jongs af
aan bekende met meer teruggedraaid worden; het voedingsonderricht heeft wat dat betreft voor een mentaliteitsverandering gezorgd. Men heeft de vrouwen ervan bewust
gemaakt dat desamenstelling en de bereid~ng
van het voedsel ook anders kon en dat was
voor de meesten volstrekt nieuw. Verder kon
de doorbreking van het eentonige q e n u de
smakelijkheid van de maaltijden alleen maar
ten goede komen. Met de navolg~ngvan het
geleerde thuis, hoegeleidelijk deze ookplaats
heeftgevonden, hadden de vrouwen in feite
alleen maar te winnen en niets te verhezen.
Dejnvloed van dit onderricht had echter niet
zo groot kunnen zijn als er i n die tijd geen
positieve houding tegenover kenn~sverwerving bad bestaan. Steeds grotere groepen van
de bevolking gingen de betekenis van scholen
inzien. Dit inzicht was mede tot stand gekomen door de houding van de arbeidersbeweging..en van de boerenorganisaties, die In
scholing Ben van de middelen zagen om de
l@,enspmstandigheden van de arbelders en
dea~latt+Iandsbevolking te verbeteren. In tegenstell@g tot tegenwoordig werden ook cursussen,op h~ishoudelijkgebied vroeger over
h.etv*algemeen.zeer gewaardeerd. De huisin aanzien: vooral OD het
heodlera~es~stomdt

cursisten beseften dat men het goede met
voorhad en dat ze zelf van de lessen beter
konden worden. In een dergelijke vertrouwensrelatie zijn de mogelijkheden tot be'invloeding optimaal. Ook na de tweede wereldoorlog lag aan het volgen van
huishoudonderwijs op het Nederlandse platteland aanvankelijk nog een duidelijk positieve motivering ten grondslag. In recente tijd
heeft het huishoudonderwijs echter ook daar
aanzienlijkaan status verloren. In heel Nederland i s het tot een onderwijsvorm voor een
maatschappelijke achterhoede gedegradeerd. Daardoor zullen de effecten ervan op
de voedingsgewoonten in de naaste toekomst
ongetwijfeld van beperktere omvang zijn dan
,n
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rol speelde bij veranderingen in de re
en sociale voedingsgewoonten.
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in Dutch food habits has decreased.
This investigationexamined whether this development has partly been due to the influence of food
education and food information, particularly in the
period beforeWorld War 11. Both food education and
food information were a part of domestic instruction.
Dutch food education has been found to have assumed a neutral attitude towards regional food habits.
It has not turned against these habits but is also has
not catered to them. Its main purpose has been to
improve public health by informing the female population about the requirements of modern dietetics for good food. For a better chance of success
food education was adapted to the prevailing food
situation in a particular place, and only small modifications were suggested for food improvement.
These suggestions could cost littl'e or no extra
money, time or energy. Because food instruction
was also meant to fight monotony in food, the students of the courses were taught a great number of
possibilities for variation in the composition and
preparation of meals. This has had a uniforming
effect on regional food habits. Since all the students
were given the same food education and all came
into contact yith other ways of food preparation
and other dishes, similar elements were added to
the prevailingfood in all regions. On account of this
greater diversity the accents on certain foods shifted an previousl~dominant foods and food Datterns

stellen in de richting die door

lode 1900-1840

in Nederland; ter nagedachtenis

Kookleraressen en pogingentot verbetering van
eetgewoontentussen 1880 en 1940. In: Sociol.
ts. 12 (1985), pp. 495-542.
Smit, G.G. Het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland. Ontstaan, ontwikkeling en betekenis
1908-1965. 's-Gravenhage 1966.
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mentencooperaties te ontdekken, met als belangrijkste aspect de welwillende houding
van de overheden aldaar, en definanciele mogelijkheden die zij bieden. Mede daardoor is
het in die landen mogelijk gebleken dat consumentencoo~erat~esde
laatste laren sterk ~n
Consumentencooperaties
omvang toenamen. Nieuwe ' initiatieven
schieten als paddestoelen uit de grond: op het
Consumentencooperaties kenden in Neder- gebied van huisvesting, energie, diensten,
duurzame consumptiegoederen enz. Deze
land tot 1940 een grote bloei. De oorspronkevernieuwingsgolf dringt echter tot op heden
lijke stuwende factor van de consumentencooperaties maakte deel uit van de algemene nog nauwelijks tot ons land door. Hoewel uit
emancipatiebeweging van verschillende de- de literatuur geen afdoende verklaring hierlen van de Nederlandse bevolking, die zich voor is te verkrijgen, zijn daarvoor we1 een
tegen het eind van de negentiende eeuw aantal aanwijzingen te vinden.
begon te manifesteren. Met de komst van de Er zijn momenteel een aantal maatschappelijke trends te noemen die van groot belang
welvaartsstaat richt de consumentenlijken om daadwerkelijkdecooperatieveorgacooperatie zich louter op de bevrediging van
de consumentenvoorkeur en niet meer op de I nisatievorm te stimuleren. Te noemen zijn bijverbetering van het lot van bepaalde bevol- I voorbeeld de daling van het besteedbaar inkokingsgroepen. Na de tweede wereldoorlog
men voor sommige groepen consumenten, de
verdwijnen de meeste van deze veelal plaat- opkomst van de oudere generatie, herwaardering van het ondernemerschap en eigen
selijke cooperaties. Van de overgebleven consumentencooperaties in de levensmiddelen- initiatief, de schaalverkleiningen, het toenesector heeft er uiteindelijk maar Ben haar
mend consumentenbewustzijn, meer zeg-

te Amersfoort, is nagegaan waar de kracht en

ties of een onderzoek naar de cooperat

den. Ook is nagegaan welke randvoorwaarden noodzakelijkzijn voor de oprichting en het

consumentencooperaties geven dient n
te worden onderzocht.
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