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Nieuwsbrief 
Datum:  januari 2021 

Nummer: Speciale editie: livestream op 28 januari, van 20.00 tot 21.00 uur 

 
Voor in de agenda: livestream over Kinderen aan het Werk op 28 januari, 20.00 uur.  
In Leiden, maar ook buiten de stad, werkten vroeger veel kinderen. Cor Smit gaat deze 
geschiedenis aan de vergetelheid onttrekken en vertelt hierover in een livestream op 
28 januari. Een chatmogelijkheid maakt ook het vragen stellen en reacties geven 
mogelijk.   
Een link naar de livestream zal worden gepubliceerd op zowel de website als op onze 
Facebookpagina! 
 

1. Kinderen aan het werk in Rijnland  
Leiden was in de negentiende eeuw bekend om haar 
kinderarbeid. Maar ook buiten de stad werkten kinderen en ze 
hebben dat nog heel lang gedaan. Meestal werd dat geen 
kinderarbeid genoemd, omdat het werk op het land als minder 
schadelijk werd gezien dan dat in de fabriek. De kinderen 
leverden wel een bijdrage aan het gezinsinkomen en het werk 
dat ze deden, bepaalde mede hun kindertijd.  

Cor Smit, die in 2014 op het 
onderwerp kinderarbeid in 
Leiden promoveerde, vertelt 
over deze vergeten 

geschiedenis tijdens de livestream-lezing die hij op 
28 januari houdt voor Rijnlandse Geschiedenis.  

Buiten de stad 
Leiden bestond er 
kinderarbeid op de 
steenplaatsen langs 
de Rijn. Vanaf de middeleeuwen werkten daar zomers 
honderden kinderen en dat is zeker tot 1900 het geval 
geweest. Grootschalig seizoenswerk voor kinderen was 
in de land- en tuinbouw (inclusief de bollen) evenzeer 
gebruikelijk, namelijk bij de oogst. Dat was tot ver na de 

Tweede Wereldoorlog het geval. De onderwijswetgeving hield daar rekening mee! 
Daarnaast waren er op de boerderijen en tuinderijen altijd wel kleinere en grotere 
werkzaamheden te verrichten, zowel voor jongens en meisjes. Het kon in beide gevallen 
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gaan om meehelpen in het landbouwbedrijf van de ouders, maar ook om pure 
loonarbeid, waarmee het inkomen van landarbeiders werd aangevuld.  

Ook in de visserij werden kinderen ingezet, in 
ieder geval tot het begin van de twintigste eeuw. 
En dan waren er 
nog de kinderen 
die meewerkten in 
de middenstand, in 
de ambachtelijke 
werkplaatsjes en 
natuurlijk de vele 
dienstmeisjes. 

Het werk dat kinderen deden, verschilde natuurlijk binnen Rijnland. Op de veehouderijen 
in het veenweidegebied was dat anders dan in de tuinderijen van bijvoorbeeld Rijnsburg 
of Alkemade, in de bollenteelt, of in de vissersgemeenschappen.  

2. Meer kennis over Kinderen aan het werk  

Cor Smit geeft in de livestream in kort bestek een overzicht van het weinig dat we weten 
over dit onderwerp. Smit wil dat veranderen en 
hij hoopt met vrijwilligers uit heel Rijnland deze 
vergeten geschiedenis weer op tafel te krijgen. 
Kinderen verdienen ook een plek in onze 
Rijnlandse geschiedenis. De livestream  wordt 
ook het startpunt voor een project over 
kinderarbeid en kinderwerk in Rijnland. 

Heeft u interesse om mee te doen? Heeft u 
vroeger zelf als kind gewerkt en wilt u daarover 
vertellen? Mail dan naar 
info@corsmithistoricus.nl  

3. Help mee aan succes livestream 

Wij hopen dat u allemaal kijkt en meedoet op  28 januari. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. U kunt ons helpen aan nog meer kijkers door deze Nieuwsbrief of op welke 
manier dan ook,  mensen om u heen van deze livestream op de hoogte te brengen. 
Alvast onze hartelijke dank!  
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4. Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer paar, met de zomer als rusttijd. Mocht er aanleiding 
toe zijn dan komt er een extra nieuwsbrief. Berichten voor de regio zullen als vanouds 
digitaal via e-mail verstuurd worden.  

De Nieuwsbrief Rijnlandse Geschiedenis is voor de aangesloten verenigingen, 
stichtingen, instellingen en geïnteresseerden. Heeft u suggesties voor de inhoud of wilt  
u de nieuwsbrief rechtstreeks – persoonlijk – ontvangen (daarmee verleent u 
toestemming tot het registreren van de nodige gegevens) mail dan naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl. 

Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan is een retourmail naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl voldoende.  
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