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Een pionierster o p h e t terrein v a n h e t
kookonderricht, actief in h e t "Burgerlijk beschavingsoffensief" e n in d e
"Beweging v o o r d e hervorming v a n d e
huishoudelijke arbeid" op een we1 zeer
eigen wijze. . . een p o r t r e t v a n een
markante persoonlijkheid i n d e geschiedenis v a n d e huishoudkunde.

K o r t e historie

derwijs zich snel uit als onderdeel van hc
huishoudonderricht2. De eerste kookleraressen werden in het buitenland opgeleid, maar
spoedig voorzagen de scholen zelf in de kaderopleiding. In 1893 behoorde MWK tot de
eerste twaalf afgestudeerden die het 'Eerste
Nederlandsche Diploma voor Kookleerares'
ontvingen 'wegens gegeven bewijzen voor
theoretische en practische bekwaamheid in
de kookkunst in haren vollen omvang en van
geschiktheid als leerares.3. De volgende passage uit het gezinsblad Eigen Haard is sprekend voor de gemotiveerdheid van de eerste
generatie leraressen: "We probeerden er van
den grond af methodes op te bouwen en
leerstof pasklaar te maken en leermiddelen te
verzamelen, en we poogden van den beginnen af op ons onderwijs het stempel te drukken van intelligentie en beschaving, met de
bedoeling dat het in alle kringen van de maatschappijniet enkel de handen zou brengen tot
oefeningin de "p1atte"praktijk.maar ook iets
zougeven aan de hoofden en harten van onze
leerlingen, de a.s. bestuursters van gezinnen;
m a . w. dat ons werk als een stuk rnaatschappelijk werk zijn invloed zou uitoefenen op de
welvaart van het gezin. . . in economische, in
hvoienische en in ethische beteekenis."
(MWK, 1895).
Vanaf 1893 tot 1904 werkte MWK aan deAmsterdamse Huishoudschool als leraresJ6ken en voedingsleer. In die tijd verscheneii
haar eerste publikaties, meestal pteidaoien
voor het nut van h u i s h o u d o n d e ~ l i j & ~ ~ ~ k
vervulde zij in die tijd de functie van .@etaresse (1900-1906) bij de in 1900 opgepjcllfe
'Bond van leeraressen bij het ~ui$h;%"d.bh*
derwijs'. De bij de bond aangesloten+l
sen stelden onderwijs- en exam
mars samen en beraadden/
financiele aangelegentieden als salariering, pensionering en subsidies: 'De-bondsla
beschouwden zichzelfdIsSde aan'ge@
deskundigen op_h~,g@
examens en kwamen LI

school werd opgericht, brzdde het kookon-

kookscholen), die bii de txntdlerl

.

Martine Wittop Koning (1870-1 963) behoorde tot de eerste kookleraressen die aan
het einde van de achttiende eeuw het kookonderricht tot ontwikkeling brachten. Daarnaast
was zij actief op allerlei terreinen, uiteenlopend van het dietistenonderwijs tot voedselvoorlichting tijdens de eerste wereldoorlog.
Van 1892 tot 1963 publiceerde zij regelmatig
kookboeken en artikelen. In haar recepten
stond een rationeel gebruik van geld, voedingswaarde, arbeid en tijd voorop. Dit rationele streven past in het omvangrijke kader
van zowel het zogeheten 'burgerlijk beschavingsoffensief" als de vooroorlogse feministische stromingen. Praktische kookadviezen
zouden de gezondheid en leefwijze van arbeiders in het algemeen verbeteren en een gunstige invloed hebben op het huishoudelijk
werk en de positie van de vrouw in het bijzonder. Als vegetarier en theosofe publiceerde
Martine Wittop Koning (MWK)daarnaast veel
in alternatieve tijdschriften en schreef en vertaalde vegetarische kookboeken. Ook in voedingsadviezen voor niet-vegetariers klinkt
haar levensovertuiging door. Vanwege de
zeer diverse werkzaamheden werd MWK
door de buitenwereld als een controversieel
figuur beschouwd en als een zonderling behandeld. Zelf meende ze dat ze zich niet
schuldig maakte aan tegenstrijdige praktijken: haar uiteenlopende activiteiten bracht zij
met elkaar in verband door een mystieke hang
naar kosmische eenheid.
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eindoordeel opeisten. Na verklaard te hebben
de samenwerking met het bestuur onnodig te
vinden, werd MWK in 1904 aan de Amsterdamse Huishoudschool ontslagen. Uit solidariteit nam het grootste deel van de onderwijsstaf ontslag. In 1904 richtte een aantal van
hen, waaronder MWK, de Nieuwe Huishoudschool op, waar MWK, tot haar pensionering
in 1933 werkte. Haar functie bij het huishoudonderwijs bracht naast het lesgeven
vele andere werkzaamheden met zich mee.
Ze trad op als vertegenwoordigster van het
kookonderwijs bij nationale en internationale
tentoonstellingen en congressen en ze werd
vaak gevraagd om voordrachten te houden.
Haar vele receptenboeken en brochures en
bijdragen aan tijdschriften stemden overeen
met het ideaal dat onder kookleraressen
leefde: hetstimuleren van technieken en ken'nisover gezondevoeding onder alle lagen van
de begolking. Wittop Konings adviezen hebben een stark moreel en pedagogisch karak$ex: een kenmerk dat in haar tijd 'normaal'
w a s e n ookamderen tekent die in die tijd werk,%aqwvaren op hetterrein van huishouden en
vggzinp

-

9

.

maakte het kookonderricht deel uit van het
zogenaamde 'burgerlijk beschavingsoffensief'. Het vak kook- en huishoudschoollerares
behoorde tot een nieuwe reeks vrouwenberoepen (net als bijvoorbeeld woningopzichteres en maatschappelijk werkster), die in de
tweede helft van de negentiende eeuw ontstond. Dergelijke beroepen waren gericht op
de reorganisatie van arbeidershuishoudens.
lnitiatiefnemers weten verpaupering voor
een belangrijk deel aan een ongeregelde, onbeschaafde leefstijl. In pogingen de toestand
van de verpauperden te verbeteren, werd financiele bijstand gegeven op voorwaarde dat
men het gezinsleven aanpaste aan nieuwe
normen waarin orde, regelmaat en spaarzaamheid de nieuwe richtlijnen vormden. In
een artikel uit 1894 getiteld 'Huishoudelijke
praatjes voor schrale beurzen', voor het op
welgestelde dames gerichte tijdschrift De
Hollandsche Lelie, schreef MWK over de gevolgen van een slechte huishouding: "En
toch, - hoevelen missen alle huishoudelijke
kennis, alleen, omdat ze zich er nooit op hebben toegelegd, hoeveel huwelijken worden er
gesloten, die een bron van ellende worden op
zowel stoffehjk als zedel~jkgebied, alleen om-
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whaarste. De leraressen, die op vele plaatsen
in het land voordrachten gaven, lokten met de
p~wlvruchtenzldviesen protesten uit. Vanwege haar kordate houding werd MWK juist
YOOF m r d m c h t s n gevraagd waar problemen
werelea verwacht. Voor MWK was deze weer@and geen reden om van het voorlichtingswerk af te zien, daar was ze te idealistisch
voor

De ratiamle kevken als feministisch
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de whtg@nahez. Volgens
srzoten zouden huisvrouw n het traditionele, eenroon en door meer rekening te houdsn met nieuwe wedingsimi&ten, m m r (voedings-)waar voor hun
@Ld k ~ p e b~n.n e l i j k verwachtten zij meer
resultaat van nieuwe kook- en voedingsregels
d m van een hoger inkomen.

"De ontwikkekle huisvrouw, die haar verstand gebruikt ook waar 't g e l d de dikwijls
gerninachte huishouding, verbaast zich over
soveel onpractisch, omslachtig, tijd- en geldroovend gedoe, en neemt met vreugde de
hulp aan die haar geboden wordt tot vereenvoudiging. . . 't is voor haar niet 't gemakkelijke sleurwerk, maar een reeks interessante
proefnemingen, die haar in beslag komt nemen en waarvan ze de resultaten met evenveel spanning tegemoet ziet als de natwurkundige 't gelukken van ZlJN proeven."
(MWK, De Vrouw en haar Huis*, 1910).
Bovenstaande passage laat den dat MWK -4-<
een verteaenwoordia&er was van een stroming waarbinnen h4shoudelijke hewormin-2
gen werden nagestreefd, te weten de Beweging voor de Hervorming van Huishoudelijke j 2
Arbeid5. Deze beweging ontstond in versdjJl$ ,
,
lende landen en had vooral in de twingge:r

E m optimale maaltijd waarin geld, voedingsstoffen en smaak zoveel mogelijk werden benut, wasvoor iedere beurs betaalbaar, zo was
de redenering. MWK adviseerde onder andere om dure vieeseiwitten te vervangen door
goedkoperevlees- envissoorten en door peulvruchten. Gewapend met Wittop Konings
kaakboek,
'Berekende
Volkmaaltijden'
(19Q5), trokken kookleraressen met de Reizende Keuken door het land om in platteIandsgemeenten de dochtersvan arme gezinnen met doelmatige voeding en kooktechniek
kennis te laten maken. De meisjes werden onder te gaan. De invo
geleerd om peulvruchten door stamppot te
mengen bijvoorbeeld. De leraressen hoopten
zo de nieuwe inzichten naar de moeders over door het toepassen van efficientere methode~
te brengen: '7k heb het moeder verteld,
en technieken zou de huisvrouw'fijd oved
waarom w i j er dit of dat door moesten koken den voor eigen ontwikkeling en kwalitafi
en moeder vond het ook lekker, dus doen wij aspecten van het gezins~even;:tc'~$t'ri;&~
he? voortaan zoo" (MWK in 'Onze Volkskeu- tijd komt nieuw wetenf schieef K@K%V~& $
ken', 1900).
inleiding van 'Eenvoudige BereSe"diic
De Reizende Keuken was een initiatief van de ten' (1901.1 e dr., 1952'62edi%'en39
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, een
instelling die zich ten doel had gesteld de
volksklasse uit het slob te halen, door hen een
meer geregelde en beheerste leefstijl bij te
brengen. V w r die instelling schreef MWK
brochures. Als kooklerares was zij verbonden zicE , i e u w e keubnsirufjei?,fifia'f&&l%
aan Ons Huis, een Amsterdam buurtcen- veroorloven. Met liAe"f'~&i&fst_a'@fi&B~@@
trum waar de volksklasse i n contact werd ge6racht met de leefwijze van de welgestelde
buraerii. Tiidens de eerste wereldoorloa.5et~
ten2e ieraiessen hun op z~inl'~heid.~e&hte
raadgevingen voort voor een bredevpublieb.
ledereen had te lijden van~,det.vbedsel-

-

-2s

Kosmische harmonie

'<pa

(MWK, ~ i b e l l e i 9 5 0 ) .

Hoewel Wittop Konings' pedagoglscheen so-

% bere still naadloos aansloot b , ~femlnistische

en socialistlsche ontw~kkelingenb~nnenhet
onderw~js,en zlj om d ~ reden
e
n ~ eopvtel,
t
nam
zlj een aparte plaats In vanwege haar extreme
opvattingen over gezondhe~d, dle z ~ jontleende aan de theosoflsche leer Vanaf 1900
was zij overtuigd vegetarier en vanaf 1913 lid
van de Theosofische vereniging. Overeenkomstig de theosofische leer ging MWK ervan
uit dat de mens onderdeel is van het grote
kosmische systeem waarin alles (mens, dier,
plant, heelal, lichaam, geest, occulte krachten) met elkaar samenhangt en elkaar beinvloedt. Het systeem zou zich volgens een
goddelijk plan ontwikkelen naar een toestand
van volmaakte harmonie, waarin de mens tot
volmaakte geestelijke en lichamelijke ontwikkeling moest zijn gekomen. Voedingsgewoonten zouden van invloed zijn op de komst van
deze Nieuwe Mens. 'Prikkelende' voedingsstoffen als vlees, alcohol, zoet, koffie en nicotine hadden een remmende werking op
deze ontwikkeling. MWK stelde haar recepten
dan ook zoveel rnogelijk samen zonder gebruik van 'remmende' stoffen en stelde de
gangbare norm van aanbevolen eiwitten ter
discussie. De eerste wereldoorlog kwam haar
wat dat betrefi niet slecht uit zoals zij schreef
in De Vrouw en Haar Huis: "Toen kwam de
oorlog met als gevolg tal van maatregelen, die
de hoeveelheid eiwitten in ons voedsel beperkten. . En die noodzakelijkheid bleek een
krachtiger propagandamiddel voor de moderne denkbeelden dan ooit wetenschappelijke-redeneering alleen had kunnen zijn"
(MWK, 1919).

.

D e m a c h t v a n het kleine
Enthousiast begroette MWK nieuwe ontdekkingen voor zover daarmee de consumptie
van plantaardige voedingsmiddelen werd gestimuleerd. 'Zeer bepaald is komen vast te
staan. dater in onze voeding een "macht van
het kleine'! heerst, die voor onze gezondheid
enorme gevolgen meebrengt" (MWK, Libelle
1949),schreef zij over vitamine C. Vitamine C
betekende voor haar meer dan een nuttige
voedingsstof, het symboliseerde de zon als
ksachtbron en middel~untvan het kosmisch
@@heel.
De huisvrouw was als het ware de
zwakste schakel i n het systeem. Omdat zij de
yerantwoocdelijkheid voor de daaeliikse voedgen. "In onze maaltijden i s vitamine-[: verzor-

roggebrook daf ifi somm$e streken van ofis
land nog duideI$R zijn i m h d veataortt o@ d1e
gaafheid van hat gebit, w a i a r m fief zva
trouwe aanhangers be4.6.ant'' (MWK, Libelle
1949). Op de huishoudschool leidole ham
houding tot kleine incidenten. Zo verwijderde
zij flesjes alcohol die voor keukengebruik waren bedoeld uit de kast, die anderen wsvolgens weer terugplamsten. Zij genmt wetiswaar aanzien onder de leerlingen en
leraressen, maar zij werd ook als een zondertinge vrouw beschouwd.
Na haar pensionering zag Wittop Koning nog
kans om de eerste Nederlandse dietistenschool (mede) op te richten een daarvoor ook
een lesprogramma op te bouwen. Deze
Nieuwe Huishoudschool startte in 1935 i n
Amsterdam.
Haar groeiende belangstelling voor de rationele dieetleer lijkt in tegenspraak te zijn met
haar mystieke levensovertuiging. Toch is dit
niet het geval. De aan dietetiek ontleende inzichten wendde zij aan om te waarschuwen
tegen de gevolgen van moderne luxere voedingsgewoonten waarin het eten van vet,
zout en zoet toenam. Het is beter een slechte
gezondheid te voorkomen met een vrijwillig
dieet dan noodgedwongen een dieet te moeten volgen, was haar devies.
Een aaneenschakeling v a n pleidooien
Waar de Hervormingsbeweging op de verbetering van depositievan de huisvrouwgericht
was en de sociaal voelenden de verheffing
van het gezinsleven van arbeiders beoogden,
stond Wittop Koning een gezonde vegetarische toekomst voor ogen. En waar de Nieuwe
Mens en de Nieuwe Wereld het uiteindelijk
doel vormden. kon de komst ervan worden
voorbereid met het doorvoeren van praktische
veranderingen. Zo beschouwde MWK de professionalisering van de huisvrouwdan ook als
de sleutel tot de verandering van het gezin, de
arbeidersklasse, de maatschappij en de kosmos. De formule van alle adviezen was hetzelfde: een rationele en zuinige instelling
waar ook feministen en socialisten van uitgingen. A l naar gelang de doelgroep paste
MWK haar pleidooi aan, maar voegde tegelijkertijd via de soberheidsformule onopvallend
vegetarische elementen in de recepten, Liever geleidelijk aan de huisvrouw met het ve-
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kunde.
Aantijgingen van meer persoonlijke en ernstiger aard betroffen haar vriendschappelijke en
beroepsmatige relaties met Duitsgezinden tijdens de bezettingstijd. Zo publiceerde zij receptenboeken in samenwerking met dr. E. G.
van 't Hoog met wie ze ook tijdens de oorlog
aan de dietistenopleiding werkte. Voedingsspecialisten die in de bezettingstijd veel ondergronds werk verzet hebben, namen haar
deze houding kwalijk. De Voedingsraad bijvoorbeeld stelde de Polskommissie i n om buiten de bezetters om maatregelen te kunnen
nemen ter verbetering van de voedingstoestand van kwetsbare groepen. Wanneer men
over MWK spreekt, refereert men meestal
aan haar verdiensten bij het onderwijs en het
voorlichtingswerk tijdens de eerste wereldoorlog. Haar activiteiten tijdens de tweede
wereldoorlog worden of verzwegen of als een
misstap gezien die aan haar hoge leeftijd of
nai'viteit is te wijten. Het probleem van de
'ongezonde' elementen is echter inherent
aan theorieen die lichamelijke en morele gezondheid als humanistisch ideaal stellen.
Men denke in dit verband bijvoorbeeld aan de
affaire rond kruidenvrouwtje en astrologe
Mellie Uyldert. Haar publikaties over gezond
leven zijn doorspekt van rascistische en nationaal-socialistische propaganda. Naoorlogse
publikaties van MWK, met name een vertaling 'Op Weg naar Gezondheidm(l951). bevatten ook eugenetische uitspraken. Of Wittop
Konings' eugenetisch bewustzijn een zijspoor
is dan we1 een bekroning van haar voedingstheorie vormt, valt moeilijk te achterhalen.
Zeker is dat zij, overtuigd van haar roe-

Reclameboodschap via een voedingsdeskundige,
een in de jaren '20 en '30 vertrouwde praktijk om
merkartikelen aan de vrouw te brengen6.
ping de voedingsgewoonten van de gehele
mensheid te moeten verbeteren, politieke
verhoudingen over het hoofd zag.
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