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LesbriefLesbrief
OP STAP 
MET URKER 
DIENSTMEISJES

Meisjes vertrekken met de boot van het eiland
Rond 1870 was Urk nog een eiland. Er werden veel kinderen geboren en doordat de gezond-
heidstoestand was verbeterd, stierven er minder mensen. De bevolking groeide hard en die 
moesten ook weer werk hebben. Voor veel jongens was dat geen probleem, want de vloot 
groeide mee. De jongens gingen vanaf hun twaalfde met vader mee op de botter om te vissen. 
Voor de Urker meisjes was er echter niet genoeg werk en zij moesten ook geld verdienen. 
Ze moesten daarom van het eiland vertrekken naar de vaste wal.  De meisjes gingen wer-
ken als dienst bode in steden in Noord-Holland, zoals Enkhuizen en Hoorn. Of ze gingen als 
boerenmeid op het platteland aan de slag. In de zomer werkten ze ook wel in tehuizen voor 
‘bleekneusjes’, zwakke kinderen die moesten aansterken.

Urk was tot 1939 een eiland en per boot kon je van en naar het eiland.

Met de Enkhuizer boot naar Urk.
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In 1839 reed in Nederland de eerste trein. Langzamer-
hand kwamen er steeds meer stations. Rond 1885 kre-
gen ook Hoorn en Enkhuizen een station. Twee plaatsen 
aan de rand van de Zuiderzee die vanuit Urk per boot 
bereikbaar waren. Voor de Urker meisjes werd het 

reizen nu ook een 
stuk makkelijker en 
ze konden verder 
reizen. De meisjes 
gingen nu ook die-
nen in de hoofd-
stad Amsterdam. 
In Amsterdam 

kwamen de meisjes vooral terecht in Joodse gezinnen. 
De meeste Joden woonden rond de grote synagogen van 
de stad, in de zogenaamde Jodenbuurt.

Dat Urker meisjes bij Joodse 
gezinnen gingen dienen, was best 
bijzonder. In die tijd ging je vaak 
alleen om met mensen van je eigen 
geloof. Rooms-katholieke meisjes 
mochten bijvoorbeeld van de kerk 
niet bij Joden werken. 
Urker meisjes waren meestal gere-
formeerd. Op Urk zaten ze dan in de 
grote Bethelkerk. Toch was het voor 
de Urkers geen probleem om bij 
Joodse mensen te werken.

Rond 1920 werkten er tientallen Urker meisjes als dienstbo-
de in Amsterdam. Ze gingen op zondagmiddag samen naar 
de kerk en hadden een eigen meisjesvereniging. Op vrijdag 
gingen ze met elkaar naar de haven, om te kijken of Urker 
bekenden of hun vriend daar was. Urker meisjes dienden niet 
alleen in Amsterdam. Ook in Enkhuizen en andere plaatsen in 
Noord-Holland werkten veel Urker meisjes. Later gingen veel 
meisjes ook in Scheveningen aan de slag. De meisjes gingen 
maar twee keer per jaar naar huis: met Kerst en met Pinkste-
ren. De zaterdag voor Pinksteren zat de Urker boot vol met 
dienstmeisjes. Op die dag vieren we nog steeds Urkerdag.

Urker dienstmeisjes op reis met hun koffertjes.

Dienen in Amsterdam

Les 1
Leerdoelen les 1:
• Je kunt vertellen waarom veel Urker meisjes 

dienstmeisje waren
• Je kunt vertellen hoe het leven van een Urker 

dienstmeisje eruitzag

Centraal station Amsterdam.

Drukte op de haven als de dienstmeisjes aankomen op Urk.
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Aletta Jacobs
Aletta Jacobs leefde rond 1900. Ze was de eerste vrouwelijke dokter van Nederland. Ook streed ze voor 
vrouwenkiesrecht. Ze zorgde er voor dat niet alleen mannen, maar ook  vrouwen mochten stemmen. Dat 
was een belangrijke prestatie van haar.

Aletta Jacobs had ook dienstmeisjes. Een van die dienstmeisjes was een Urker meisje. Ze heette Lammertje 
Kramer. De dokter was niet erg aardig tegen Lammertje. Lammertje kreeg ook geen vrij om naar de kerk of 
catechisatie te gaan. ‘Geloven doe je maar in je vrije tijd’, zei dr. Jacobs. 

Dr. Jacobs kwam dus wel op voor de rechten van vrouwen, 
maar vergat de rechten van haar eigen dienstmeisjes. Lam-
mertje kreeg echt een hekel aan haar werkgever. Ze vertrok 
naar een ander gezin. Vlak voor ze wegging, zag ze een 
doosje eieren in de hal staan. Uit wraak gooide ze die op de 
stoep van dr. Jacobs kapot.
NADENKERTJE: 

In Groningen staat een standbeeld voor Aletta Jacobs. 
Waarom zou ze dat verdiend hebben? 
En wat zou Lammertjes mening over dat standbeeld zijn?

Aletta Jacobs en Lammertje Kramer.

Vragen bij tekst les 1 
1.  Waarom moesten de Urker meisjes van het eiland af 

om te gaan dienen?

3.   Hoe vaak waren de dienstmeisjes thuis?

2.  Door welke uitvinding konden Urker meisjes makke-
lijker de hoofdstad Amsterdam bereiken?

4.  Waarom was het bijzonder dat gereformeerde Urker 
meisjes in Joodse gezinnen gingen dienen?
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Toen Urk geen eiland meer was, kwam er een 
einde aan het dienen. In de Tweede Wereld-
oorlog werkten er nog heel weinig Urker meis-
jes in Amsterdam. De meisjes die eerst bij de 
Joden werkten, waren getrouwd en hadden nu 
een gezin op Urk. Sommigen schreven brieven 
met de gezinnen waar ze hadden gewerkt. 
Soms gingen ze op bezoek in Amsterdam.

Leerdoelen les 2:
- Je kunt vertellen wat er in de Tweede 
Wereldoorlog met de Joden is gebeurd.
- Je kunt vertellen hoe de Urker dienstmeisjes 
terugdachten aan de Joden

Lesbrief OP STAP MET
URKER DIENSTMEISJES

De jodenvervolging

De Duitsers bezetten in 1940 Nederland. De 
Joden in Amsterdam kregen te maken met 
strenge maatregelen. Ze moesten een 
Jodenster dragen en mochten bijvoorbeeld 
niet meer in het park of de dierentuin komen. 
In hun persoonsbewijs kwam een grote zwarte 
J te staan. 

Na deze maatregelen begonnen de Duitsers de 
Joden op te pakken. Eerst brachten ze de Joden 
naar Westerbork, een kamp in Nederland. 
Vanuit Westerbork werden de Joden naar 
vernietigingskampen in Polen gebracht. In de 
kampen Auschwitz en Sobibor zijn veel 
Amsterdamse Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vermoord.

Veel dienstmeisjes waren na de oorlog 
verdrietig. Ze wisten niet wat er precies met 
‘hun’ Joodse gezinnen was gebeurd. Maar ze 
vermoedden dat zij waren vermoord. En dat 
was ook zo.

Sommige dienstmeisjes bewaarden nog lang 
cadeautjes die ze hadden gekregen, of een 
foto van zichzelf met hun Joodse oppaskind.  

Het Urker dienstmeisje Lumme Anker-Bos met 
haar Joodse oppaskind Aron Schiffmann (1928).

Kunstenaar Isaac Israëls maakte deze schets van twee 
Urker dienstmeisjes en een Joods jongetje.

Les 2
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Het portret
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1.   Met welke maatregelen kregen Joden te maken?

2.   In welk kamp in Nederland zaten veel Joden eerst gevangen?

3.   In welke vernietigingskampen zijn de meeste Nederlandse Joden vergast? 

a.   Wat zou een ‘dienstbare’ zijn?

b.   In wat voor gezin is de moeder van de dichteres 
dienstmeisje geweest?

c.   Wat heeft het dienstmeisje meegenomen en 
thuis aan de muur gehangen?

d.   Wat zou het dienstmeisje graag willen weten?

e.   Wat zal er met Rachel gebeurd zijn, denk je?

g.   Wat zouden andere manieren zijn om Rachel te 
herdenken?

f.   Vind je dit gedicht een mooie manier om Rachel 
te herdenken? Waarom wel of niet?

4.  Lees het gedicht ‘Het Portret’ en beantwoord 
de volgende vragen:

Vragen bij leertekst na les 2 

’t Portret heeft jaren aan de wand gehangen
en in gedachten zie ik moeder staan.
Ze keek en zei dan met een stil verlangen:
“Hoe zou het met mijn kleine Rachel gaan?

Ik was een kind, hoe kon ik dan vermoeden
hoe ’t vroeger met mijn moeder was vergaan?
Dat zij te jong, een meisje zonder moeder,
als ‘dienstbare’ naar Amsterdam moest gaan.

Gelukkig kwam zij daar bij goede joden.
Kind met hun kind’ren moet zij zijn geweest.
Als Christenmeisje werd haar niets verboden
en zij beleefde blij hun joodse feest.

En toen zij later weg ging om te trouwen,
is hun portret met moeder mee gegaan.
Er was een band van wederzijds vertrouwen.
Wij groeiden op, bekend met hun bestaan.

Het is meer dan een halve eeuw geleden
en allen zijn tot stof en as vergaan.
Toch hoor ik moeders stem weer uit ’t verleden:
“Hoe zou het toch met mijn kleine Rachel gaan…”
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Contact met Urk

Hoe was het om dienstmeisje te zijn?

Bijna niemand had honderd jaar ge-
leden een telefoon. Meisjes konden 
dus niet even bellen met Urk, of een 
appje sturen. Internet was er ook 
niet. Als je wat wilde vertellen aan je 
familie, dan stuurde je een brief of 
een kaart. Ook je loon stuurde je via 
het postkantoor naar Urk. Je moe-
der kon dat geld goed gebruiken om 
eten te kopen voor je broertjes en 
zusjes, of je vader voor het  repare-
ren van zijn botter. Nieuws over Urk 
kon je lezen in de Urker Courant. De 
postbode bezorgde deze krant bij 
elke abonnee in heel Nederland.

Hoe zou je het vinden om als dienstmeisje te gaan werken? Als jong meisje vond je het vaak maar niks. Je 
voelde je eenzaam en verdrietig, helemaal alleen zo ver van huis.  
Als je langer dienstmeisje was, zag je ook de leuke dingen. Vooral in een grote stad als 
Amsterdam was veel te beleven. Je zag trams en auto’s, die je op Urk niet zag. Er waren parken, winkels 
met grote etalageruiten, cafés en bioscopen. Ook had je veel vriendinnen en was het gezellig om met 
elkaar de stad in te gaan. Op zondagmiddag gingen de meisjes samen naar de kerk. Na de kerk was er 
meisjesvereniging. Het was heel gezellig, met soms meer dan tachtig Urker meisjes. Ze zongen veel en er 
werd veel gelachen.

NADENKERTJE: 

Hoe zou jij je voelen als je zo weinig 
contact had met thuis?

Wat zou je fijn vinden aan het leven als dienstmeisje? Wat minder fijn?
NADENKERTJE: 

creatieve verwerking 

1.   Verkleed je als Urker dienstmeisje. 
Ga op de foto met voorwerpen die een dienstmeisje 
dagelijks gebruikte. Denk aan: mattenklopper, stoffer 
en blik en bezem. De jongens kunnen zich verkleden als 
stoere visserman.

2.   Teken een kaart van Nederland. 
Teken grote ronde cirkels op de plekken waar veel Urker 
dienstmeisjes werkten: Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam 
en Scheveningen. Plak er foto’s bij van Urker 
dienstmeisjes en maak tekstblokjes met informatie. 
Nu heb je jouw eigen infographic over de Urker 
dienstmeisjes aan de muur hangen!

3.   Vraag thuis of in jouw familie nog verhalen bekend 
zijn over dienstmeisjes. 
Schrijf een kort opstel over herinneringen van dienst-
meisjes uit jouw familie.

4.   Lees de stukjes over het leven van de Urker 
 dienstmeisjes. 
Stel je voor dat je een brief of kaart aan je moeder 
stuurt, of aan je vriend. Wat zou je schrijven? Schrijf de 
brief of kaart daadwerkelijk. Laat het er mooi oud uit-
zien. Vergeet de envelop niet!

Een voorpagina van de Urker 
Courant.

OP STAP MET
URKER DIENSTMEISJES
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Wat deed je als dienstmeisje?

Kalletjes en trouwen

Dienstmeisjes hadden veel 
verschillende taken. In ieder geval hielp je 
in het huishouden. De bedden opmaken, 
de vloeren dweilen, eten koken en de afwas 
doen. Als je ook de kleren waste en streek, 
verdiende je vaak iets meer. Je was daar wel 
de hele maandag mee bezig. Wasmachines 
waren er nog niet. Je waste de kleren met de 
hand in een grote houten tobbe met warm 
water. Sommige dienstmeisjes mochten 
ook boodschappen doen. Anderen werkten 
ook mee in de winkel of achter de markt-
kraam van hun baas en bazin. Er waren ook 
kindermeisjes: zij pasten vooral op de kleine 
kinderen, gingen met hen spelen en wande-
len en brachten hen naar bed.

Een Urker trouwt een Urker. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog 
een spreekwoord op Urk. Toch trouwde een op de drie dienstmeisjes 
met iemand van buiten Urk. Niet gek, als je maar twee keer per jaar op 
Urk bent. De meisjes die wel met een Urker trouwden, kregen meestal 
tijdens het Pinksterverlof verkering. Ze schreven hun vriend brieven 
en zorgden dat ze in Amsterdam of Scheveningen kwamen te werken. 
Dan kon hun vriend ook af en toe met de botter langskomen. In Am-
sterdam begonnen Urker jongens hun meisjes ‘kalletje’ te noemen. Bij 
de Joden is ‘kal’ het woord voor een bruid.

NADENKERTJE: 

Wat spreekt je aan in het werk als dienstmeisje? 
Wat spreekt je minder aan?

NADENKERTJE: 

Krijgen jongeren nu anders verkering dan in de tijd van de dienstmeisjes? Wat is het verschil?

Urker dienstmeisjes schillen 
aardappels in Egmond aan Zee.Schilderij van Wilhelmina van Peere van een Urker dienst-

meisje die brief leest.

OP STAP MET
URKER DIENSTMEISJES


