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Wat hebben Amerongen en Veenendaal op historisch 
en economisch gebied met elkaar te maken?

Dit project is een uitwerking van één van de facetten 
die binnen het grotere geheel mogelijk is.
Met name wordt in dit project de nadruk gelegd op 
erfgoed/geschiedenis en economie. 
Vele andere aanvullingen en varianten op 
deze basis zijn denkbaar.

Is het Schaap 

           de Sigaar?

Een regionaal erfgoedproject 
voor het voortgezet onderwijs 
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Colofon

Dit project werd mogelijk gemaakt door:
Rabobank Vallei en Rijn

Rabobank Utrechtse Heuvelrug

KF Hein Fonds

Prins Bernard Cultuurfonds

Ontwikkeling van het project:
De Werkhoven ‘Geschiedenis voor u Annet Werkhoven

Tabaksteeltmuseum Amerongen: Ab van Merkestijn, 
 Marjolein van der Kemp,
 Jan van Holland, 
 Gerard Ebbers

VanHuisUit communicatie & organisatie: Marjolein van der Kemp

Museum Veenendaal:  Ineke Veenhof  
 (coördinator jeugd en educatie)

 Natalie Kriek, 
 Cornelis van Rabenswaay

Overstag Veenendaal: Roel Verheijden

Kasteel Amerongen: Willem Brouwer, 
 José Willers, 
 Heleen Snijders

Gemeente Archief Veenendaal: Gert Groenleer, 
 Hans Wielhouwer

De Hoop&Koning: ontwerp en opmaak: Bert Koning
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Copyright: Dit materiaal is bedoeld voor gebruik binnen uw school en mag niet vermenigvuldigd of openbaar gemaakt 
worden voor gebruik daarbuiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting De Werkhoven voor lokale historie.
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 Museum Veenendaal
 Tabaksteeltmuseum Amerongen
 Kasteel Amerongen

- Verwerking in de klas 11

Bijlagen:
1. Fotomateriaal voor tentoonstelling (bij voorbereiding in de klas) 
2.  Powerpointpresentatie en beknopte achtergrondinformatie  

(bij voorbereiding in de klas)
3.  Plattegrond en informatie fietsroutes aangepast per school 

(bij bezoek op locaties)
4. Het voeren van een debat 
5.  Draaiboek van de bezoekdag ( Iedere school krijgt een eigen draaiboek.  

De bijlage met het draaiboek is te downloaden via de losse bijlagen op de website).

6. Instructie i.v.m. uploaden van gegevens 
7. Diverse werkbladen (1 t/m 7 bij bezoek op locaties en in de klas)

Inhoudsopgave
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Visie:       
In de regio Utrechtse Heuvelrug wordt 
het voortgezet onderwijs voor wat be-
treft kunst- cultuur en erfgoedonderwijs 
niet langer structureel gefaciliteerd door 
de erfgoedinstellingen Landschap Erf-
goed Utrecht en Kunst Centraal. Voor 
ons een gelegenheid om deze lacune 
op te vullen, want juist het voortgezet 
onderwijs is volgens ons kandidaat voor 
regionaal cultuur- en erfgoedonderwijs. 
Er zijn aanknopingspunten met tal van 
vakken. Vakken waar deze groep leer-
lingen al kennis mee hebben gemaakt 
(bijvoorbeeld geschiedenis, economie, 
biologie, aardrijkskunde, maatschappij-
leer, Nederlands en beeldende vakken). 
Bovendien willen wij een lans breken 
voor een regionale opzet. Amerongen en 
Veenendaal hebben veel aan elkaar te 
danken qua bedrijvigheid. Deze histori-
sche verbanden krijgen de leerlingen op 
een speelse manier aangereikt door zelf 
te zien, te ervaren en te beleven. 

Het is onze overtuiging dat lokale en 
regionale geschiedenis een positieve 
bijdrage leveren aan het gevoel van 
binding met de omgeving, de eigen buurt, 
het dorp of de stad. Juist voor de school-

Wij meenden dat er juist voor die doel-
groep een markt was, omdat gesubsidi-
eerde instellingen afhaakten, maar ook 
omdat er nog niet veel voor deze doel-
groep georganiseerd wordt/werd. 

Al snel zagen wij de regionale culturele 
verbinding tussen Amerongen en Veen-
endaal. De onderlinge afhankelijkheid 
en het profiteren van elkaars producten 
(tabak, wol, afzetmarkt, personeel en ar-
beiders) in het verleden maakte een pro-
ject met die inhoud interessant. Er werd 
vervolgens contact gezocht met Fatima 
Koote (voorheen Programmacoördinator 
school en cultuur) en Natalie Kriek (Mu-
seum Veenendaal) om de inhoudelijke en 
organisatorische kant van een gezamen-
lijk project te bespreken. 

Er is gekozen om het project onder de 
vlag van Stichting ‘De Werkhoven voor 
lokale historie’ te laten plaatsvinden.  
De doelstellingen van deze stichting  
sluiten aan bij dit project. Ook komen 
alle samenwerkende instellingen en  
vrijwilligers onder deze stichtingsvlag 
het meest tot zijn/haar recht  
(omdat het de meest overkoepelende 
doelstellingen heeft). 

Voorgeschiedenis: 

Naar aanleiding van een zeer geslaagd project voor leerlingen van de 

basisschool in het Tabaksteeltmuseum is er met Marjolein van der 

Kemp ( v.h. bestuur Tabaksteeltmuseum), Annet Werkhoven (De Werkho-

ven ‘Geschiedenis voor u’) en Simone Gijben (o.a. Cultuurcoach Utrechtse 

Heuvelrug) een gesprek geweest over de wenselijkheid van een nieuw 

project. Een project voor het voortgezet onderwijs. 

Voorwoord
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Een project dat vakoverstijgend is, zodat 
meer vakdocenten (geschiedenis, bio-
logie, aardrijkskunde, economie, maat-
schappijleer, Nederlands en beeldende 
vorming) met dit project aan de slag 
kunnen met hun leerlingen. 

Een project dat nauw aansluit bij de 
wensen van de scholen en vakdocen-
ten, maar waar ook ruimte is voor eigen 
inzichten en creativiteit.

Een project dat inhoudelijk aansluit bij 
de behandelde of te behandelen leerstof.
Een project dat aansluit bij de belevings-
wereld van de leerlingen qua didactische 
werkvormen en leeractiviteiten.

Een project dat de leerlingen vaardighe-
den (verder) laat oefenen als: intervie-
wen, presenteren, samenvatten, luiste-
ren, fantaseren en creëren.

Een project dat leerlingen uitnodigt tot 
onderzoeken en ontdekken en waarin 
de opgedane kennis vervolgens op een 
creatieve manier moet worden gepre-
senteerd.

gaande jeugd is het van groot belang 
kennis te nemen van het historische en 
culturele erfgoed van de eigen omge-
ving. Het bevordert historisch besef en 
de belangstelling voor de schatten van 
de eigen omgeving. Hieraan werkt dit 
project op een educatieve, interactieve 
en bijzondere (in de vorm van historische 
drama-acts) manier mee.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat 
regio overstijgende erfgoedinstellingen 
met elkaar samenwerken, juist omdat 
erfgoed niet ophoudt bij de gemeente-
grenzen.

Doelstellingen van de  
samenwerking en van de  
doelgroepen:
Een regionaal erfgoedproject waar zo 
veel mogelijk scholen uit de regio mee 
aan de slag kunnen.

Een project voor leerlingen van de eerste 
klassen van het voortgezet onderwijs 
omdat er nu weinig tot geen aanbod is 
voor deze groepen op gebied van erf-
goed.

Een project waarbij leerlingen meer in-
zicht krijgen in de wordingsgeschiedenis 
van hun eigen leefomgeving.

De oude Ritmeester fabriek in 

Veenendaal, Kerkewijk. 
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beginnen, te stoppen en op tijd aan-
wezig te zijn.  
 
Tijdens de bezoekdag worden de 
leerlingen op verschillende manieren 
uitgedaagd om meer te weten te ko-
men over het thema:  "Is het Schaap 
de Sigaar". Dit thema heeft een vraag 
in zich: hoe zit dat nu met dat schaap 
en die sigaar? Hebben ze met elkaar 
te maken? Wat dan? Ze komen per-
sonen tegen van toen en nu die ze 
bij deze speurtocht zullen helpen. 
Qua werkvormen wordt er deze dag 
hoofdzakelijk een beroep gedaan op 
de nieuwe vormen van digitale media. 
Er worden filmpjes en foto’s gemaakt 
en ‘ge-upload’ op een eigen of de 
daarvoor aangemaakte facebookpa-
gina. Daarnaast worden er interviews 
gehouden en vragen beantwoordt, 
schriftelijk en mondeling. 

3.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
leerlingen na de ‘bezoekdag’ zoveel 
informatie hebben meegenomen dat 
er op verschillende manieren een 
presentatie van hun kennis gerea-
liseerd kan worden. Op een nader 
afgesproken dag of moment, samen 
met andere leerlingen, ouders en  

Het project bestaat uit drie 
onderdelen: 

1.  Opbouw: op school worden foto’s en 
attributen verzameld, opgehangen en 
neergelegd die te maken hebben met 
de lokale en regionale tabaksteelt, 
sigaren- en wolfabrieken, wolkam-
merijen, enzovoorts. Een powerpoint-
presentatie (ppt) over de tabaksteelt 
met een nabespreking (en eventueel 
een filmpje) zullen de leerlingen al-
vast voorbereiden op de ‘bezoekdag’: 
de bezoeken aan vier verschillende 
locaties.

2.  De ‘bezoekdag’: er is voor gekozen om 
alle vier locaties op 1 dag te bezoe-
ken. Een vol programma, maar in de 
praktijk is het vaak niet mogelijk om 
meer dagen in eenzelfde periode op 
excursie te gaan. Daarnaast zijn de 
afstanden die de leerlingen moeten 
fietsen op deze ‘bezoekdag’ niet meer 
dan een normale fietstocht van- en 
naar school (als er van Amerongen 
naar Veenendaal gefietst moet wor-
den bijvoorbeeld). Dit houdt wel in dat 
er een bepaalde tijdsdruk is. Zowel 
voor de participanten als de leerlin-
gen is het belangrijk om op tijd te 

Opbouw van het project

Er is gekozen om dit project in een korte tijd af te kunnen ronden. De 

praktijk leert dat projecten toch vaak als ‘extra’ worden ervaren, dus 

bovenop de bestaande lesstof in plaats van geïntegreerd in het lespro-

gramma. Om aan deze praktijksituatie tegemoet te komen is het mogelijk 

om in drie dagen het project te kunnen draaien. 

Inleiding
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tabaksteeltproces zien door middel 
van film, foto en interviews. Maar hoe 
de presentatie ook is: we laten dit 
graag over aan de vakdocenten en de 
leerlingen. De participanten geven in 
de voorbereiding en op de bezoekdag 
de elementen aan die gebruikt kunnen 
worden voor creatieve en leerzame 
eindpresentaties. De vakdocenten 
kunnen zelf de presentatie vormgeven 
samen met de leerlingen en daardoor 
ook de nadruk leggen op de elementen 
die zij het meest interessant vinden 
voor hun leerlingen. Onze overtuiging 
is dat als de leerlingen plezier beleven 
aan het project ze er ook het meest 
van opsteken. Op deze manier leek 
ons dat het meest gewaarborgd. 

participanten te zien. Deze presentaties 
kunnen op verschillende manieren en op 
vakoverschrijdende manieren worden 
aangeboden. Een groep leerlingen zou 
zich bijvoorbeeld kunnen bezighouden 
met de sociaal-economische kant van de 
sociaal-economische afhankelijkheids-
verhouding tussen Amerongen en Veen-
endaal (Amerongen het land, de tabak en 
de schapen t.o. Veenendaal de arbeiders 
en de fabrieken). Een andere groep kan 
aan de slag met een fototentoonstelling 
over de geschiedenis van de tabaksteelt 
en de tabaksindustrie, hierin kan bijvoor-
beeld het vak Nederlands een bijzondere 
rol spelen: er zijn veel uitdrukkingen 
en gezegdes van vroeger die te maken 
hebben met de tabaksteelt, schapen, 
wol enz. Weer een andere groep laat 
de biologisch-historische kant van het 

Les Korte inhoud van de les Tijd Nodig

Les 1 Voorbereidende fase: tentoon-
stelling opbouwen samen met 
de leerlingen

Een aantal dagen/week Foto’s, sigarenbandjes,  

pijpenkoppen, sigarenkistjes, 

enz.

Les 2 Bezoekdag:
* Op school: powerpoint over 

tabaksteelt, sigarenindustrie, 
schapen.

Instructie over de dag. 
*  Bezoeken aan: 

Gemeentarchief, 
Museum Veenendaal, 
Tabaksteeltmuseum, 
Kasteel Amerongen

8.45u-9.45u                      

Aankomsttijden: (richttijden)

10u,11u,13.15u,14.15u
10u,11u,13.15u,14.15u
10.15u, 13.15u
11u, 14u

powerpointpresentatie (ppt), 
instructieblad voor de dag (met 
routes, adressen, telefoonnum-
mers enz.), smartphone, camera, 
lunch, fiets, regenjas of paraplu

Les 3 Verwerking op school door 
middel van (een) presentatie(s):
Is het Schaap de Sigaar?

aan de docent(en) Alle materialen die op de  
bezoekdag zijn verzameld

Lessenoverzicht-dagrooster
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schappijleer en geschiedenis. Er zijn nog 
veel meer associaties te maken, dit is 
een greep uit de diverse aanknopings-
punten.

Organisatie
Bij dit project is de regionale culturele 
omgeving van de gemeenten Utrechtse 
Heuvelrug en Veenendaal betrokken. De 
leerlingen brengen bezoeken aan diverse 
locaties in beide gemeenten. Annet 
Werkhoven heeft de eindverantwoor-
ding voor de afspraken op de locaties. 
Zij is aanspreekpunt vooraf. Tijdens de 
bezoekdag is Marjolein van de Kemp 
voor de locaties in Amerongen het aan-
spreekpunt en Natalie Kriek voor de lo-
caties in Veenendaal het aanspreekpunt.

Kwaliteit
Wij vragen u nadrukkelijk na afloop van 
het project uw bevindingen met ons te 
delen. Dit kan via het evaluatieformulier, 
dat u kunt downloaden van de website: 
www.dewerkhoven.nl  Maar u kunt ook 
een mail sturen of telefonisch reageren. 
Uw reactie/beoordeling is voor ons sti-
mulerend en richtinggevend bij de kwali-
teitsverbetering van dit project en in het 
algemeen van onze diensten.

Aansluiting bij methodes en 
(tijd)vakken
De onderwerpen in deze lessen sluiten 
voor het vak geschiedenis gedeeltelijk 
aan bij de landelijke canonvensters over 
landbouw, veeteelt en industrie. Maar 
ook de vensters over ontdekkingen, de 
Gouden Eeuw, buitenplaatsen en kin-
derarbeid, komen aan bod. De regionale 
canon Utrecht-Zuidoost: venster over 
Tabaksteelt 17e -19e eeuw. De lokale 
canons gaan specifiek in op de geschie-
denis ter plekke. In de Canon van Veen-
endaal, venster  31: Tabaksteelt in de 18e 
en 19e eeuw; 32: Verzet tegen kinderar-
beid; 37: De crisisjaren. De geschiedenis-
canon van de gemeente Utrechtse Heu-
velrug: 4: Kastelen, buitens en de invloed 
van de bewoners op hun omgeving; 7: 
Landbouw, veeteelt en industrie.

Voor het vak aardrijkskunde wordt onder 
andere aangesloten bij thema’s over de 
landbouw en de ontwikkeling van het 
platteland, de sociale en demografische 
geografie en de verschillende grond-
soorten. Voor het vak economie wordt 
de wederzijdse afhankelijkheidspositie 
benadrukt, de groei van industrieën en 
kapitaal en de economische afhanke-
lijkheid van arbeiders van de pachters, 
fabriekseigenaren enzovoorts. Voor 
het vak Nederlands kan gebruik 
gemaakt worden van de talloze 
spreekwoorden en gezegden uit de 
tijd van de tabaksteelt, industrie en 
schapen (wol). Voor het vak biolo-
gie is het proces van de teelt inte-
ressant, het hele ecosysteem kan 
onder de loupe genomen worden. De 
maatschappelijke verhoudingen: de 
gevolgen van het feodale stelsel van 
het Ancien Regime, de industriële 
revolutie van de 19e eeuw tegenover 
de tegenwoordige parlementaire de-
mocratie is zijn onderwerpen voor maat-
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Les1:  Voorbereiding in de klas

Activiteit:  Een tentoonstelling inrichten van allerhande attributen en foto’s die te maken          
hebben met tabaksteelt, tabaksindustrie en schapen.

Vak: Geschiedenis, beeldende vorming, aardrijkskunde,…
Doel:  De leerlingen worden op een speelse manier betrokken bij en enthousiast gemaakt 

over het thema tabaksteelt en tabaksindustrie in de eigen omgeving.
Duur:  Een aantal dagen/week voor de bezoekdag beginnen met opbouwen van de ‘span-

ning’ en het verzamelen van de foto’s en attributen.
Hoe:  Tijdens een kringgesprek vertelt de docent kort iets over de sigarenfabrieken en 

tabaksteelt in Veenendaal en Amerongen. (Zie voor info. de lokale canons van 
Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal.) Naar aanleiding van dit verhaaltje nodigt de 
docent de leerlingen uit na te denken over de sigarenindustrie e.d. Wat weten we er 
nog van? Hebben we foto’s, spullen die er aan herinneren? Vraag aan je ouders wat 
zij zich nog kunnen herinneren. Neem foto’s, sigarenbandjes, pijpenkoppen enz. mee 
naar school. Op die manier wordt in korte tijd een tentoonstelling ingericht over 
het thema.

Sigarenmaker Peter de Kruiff

Sigarenpers
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Lesopzet:
Inleiding 
U grijpt even terug op de tentoonstel-
ling die in de dagen ervoor gezamenlijk 
gemaakt is en vertelt dat er vandaag 
een vervolg op die tentoonstelling komt. 
Om het geheugen even op te frissen en 
om misschien nieuwe dingen over de 
tabaksindustrie, teelt enz. te weten te 
komen wordt eerst een ppt. vertoond 
voordat we naar de locaties gaan die er 
allemaal mee te maken hebben.

Kern 
U laat de ppt zien en laat de leerlingen 
vertellen wat ze zien. U vult aan met de 
extra informatie van de uitleg (die u van 
de website heeft kunnen downloaden).

Afsluiting 
een kort klassengesprek over de ppt. 
Maar meteen daarna de instructie voor 
de bezoeken.

- Uitleg over de fietsroute. 
-  Instructie wat te doen op de te bezoe-

ken locaties.
-  Splitsing van de groepen: de helft van 

de groep gaat naar Amerongen, de an-
dere helft blijft in Veenendaal.

- Groepen koppelen aan begeleiders.
-  Benodigdheden: werkblad 1, smart-

phones, camera’s, pennen/rugzakken, 
lunchpakketten, regenkleding, fietsen, 
fietsroute en goed humeur.

Bezoeken op locaties
De leerlingen zijn in drie groepen ver-
deeld. In de ochtend gaat groep 1 naar 
Amerongen en de groepen 2 en 3 gaan in 
Veenendaal op bezoek bij het Gemeente 
archief en het Museum Veenendaal. De 
leerlingen vertrekken uiterlijk 9.45u van 
school. 

Les2:  De ”  Bezoekdag” op school

Activiteit:  Een klassengesprek ter voorbereiding, aan de hand van een powerpointpresenta-
tie (ppt) over tabak, tabaksteelt, tabaksindustrie en schapen.

Vak: Geschiedenis, maatschappijleer, economie, ....
Doel:  De leerlingen weten specifiek iets meer over de landbouw, tabaksindustrie en 

teelt in hun eigen omgeving en over wederzijdse economische afhankelijkheid 
tussen Amerongen en Veenendaal.

Duur: Maximaal drie kwartier inclusief bekijken ppt.
Nodig: Docentenhandleiding en ppt. met uitleg.
Voorbereiding:  Downloaden ppt. met uitleg van de website www.dewerkhoven.nl en evt. lezen 

lokale canons: Veenendaal, vensters: 31, 32 en 37 en Utrechtse Heuvelrug,  
vensters: 4 en 7. Regionale canon: venster over Tabaksteelt 17e-19e eeuw.
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Veenseweg 8 nabij Amerongen. 
Om 13.15u start het middagprogramma. 
Dat betekent dat de leerlingen die naar 
Veenendaal gaan om 12.45u weer op 
de fiets stappen om op tijd ter plekke te 
zijn. De groep wordt tevens na de foto 
opdracht op de Kerkewijk in twee groe-
pen gesplitst. Dat betekent dat groep 1a 
om 13.15u in het Gemeentearchief start 
en groep 1b in het Museum Veenendaal. 
Om 14.15 zijn de groepen weer gewis-
seld en start het laatste onderdeel (duurt 
tot ongeveer 15u). 
De leerlingen (groepen 2 en 3) die vanuit 
Veenendaal komen om naar Amerongen 
te gaan kunnen om 13u. vertrekken naar 
de locatie in Amerongen. Zij blijven als 
groep bij elkaar en gaan eerst naar het 
Tabaksteeltmuseum en dan naar Kasteel 
Amerongen, zij zijn rond 15.u klaar en 
fietsen weer terug naar Veenendaal.

Alle programma onderdelen duren on-
geveer 45 minuten. Er wordt rekening 
gehouden met een kwartier reistijd in 
Veenendaal tussen de locaties.

De fietstocht van Veenendaal naar 
Amerongen (e.v.v.) duurt ongeveer een 
half uur. In Amerongen is lopen van de 
ene naar de andere locatie ongeveer 
7-10 minuten.

Tussen de middag: pauze en 
wisselen van locaties: 

Vanaf 11.45u tot 12.45u fietsen de 
leerlingen van Veenendaal (groepen 2 en 
3) richting Amerongen en fietst groep 1 
terug naar Veenendaal. 

De lunch is gezamenlijk bij de Tabaks-
schuur van het Utrechts Landschap, 

N.B. de vermelde tijden zijn richttijden.

Definitieve tijden zijn te vinden in bijlage 5, draaiboek 

bezoekdag.
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Verloop van de activiteit
De groepen 2 en 3 fietsen langs de oude 
Ritmeesterfabriek aan Kerkewijk 65 en 
doen daar de volgende korte foto-op-
dracht: 

Op werkblad 1 staan twee oude foto’s van 
de Ritmeester en twee oude detailfoto’s. 

A.  Maak een foto van de Ritmeester nu. 
Wat valt je op? 

B.  Zoek de detailfoto’s, maak daar ook 
een foto (en filmpje) van en vertel erbij 
wat je ziet.

Uploaden op facebook, zodat je de infor-
matie (foto’s en filmpje) bewaard.

Na deze korte opdracht splitsen de groe-
pen: de ene groep (2) fietst door naar het 
Museum Veenendaal en de andere groep 
(3) gaat naar het Gemeentehuis.

Veenendaal 
De Ritmeesterfabriek (5-7 minuten)

Korte inhoud van de ‘les’:
De leerlingen zien het oude gebouw van de sigarenfabriek de Ritmeester en maken een 
vergelijking met nu door middel van foto’s.

Doel:  De leerlingen begrijpen door te zien dat de Ritmeesterfabriek verleden tijd is. 
Ze maken, door zelf foto’s van het gebouw en van de details te maken en ze te 
vergelijken met de foto’s van toen, de ‘sprong’ van toen naar nu.

Tijd: 5-7 minuten
Nodig:  Smartphones en camera’s. Werkblad 1 met de foto’s van het gebouw en  

de details.
Locatie: Kerkewijk 65 (of aan de overkant, voor een goede front foto).
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Vooraf:
De leerlingen stallen de fietsen voor het 
Gemeentehuis. Lopen naar binnen en 
melden zich bij de receptie. De leerlingen 
kunnen met begeleiding naar het Ge-
meentearchief. Bij de trap rechts worden 
de jassen opgehangen. Een verdieping 
naar beneden is het Gemeentearchief. 
Ontvangst door Gert Groenleer, archiva-
ris. (Tassen kunnen onder de tafel links)

Verloop van de activiteit
Studiezaal: (5 min.)
Gert vertelt over het archief: de geschie-
denis van Veenendaal bewaart in boeken 
en documenten. In de studiezaal staan 
boeken en blauwe mappen (toegangen) 
met onderwerpen waar je naar kunt zoe-
ken. Regels in het archief.

In de kluis (depot): (15 min.)
Gert vertelt hoe de documenten bewaard 
worden en gaat voor de kluis in. Hij laat 
oude stukken zien en vertelt erover. 
Leest voor uit een oud boek. Dan volgt 
een bruggetje naar de geschiedenis van 
de Ritmeester en de mensen die er ge-
werkt hebben: het archief van die fabriek 
is hier bewaard. Ook van de werknemers 
is e.e.a. te vinden. Voorbeelden zijn Ab 
van Merkestijn en Cornelis van Rabens-
waay. 

Laten we eens kijken wat er over deze 
mensen te vinden is en wat er voor foto’s 
van de Ritmeester te vinden zijn. Samen 
worden mogelijke vragen bedacht als:
Wat zou je van de mensen willen weten 
als ze bij je kwamen werken? Hoe zag 

Gemeentearchief Veenendaal 
 (45 - 55 minuten)

Korte inhoud van de ‘les’:
De leerlingen bezoeken onder begeleiding het Gemeentearchief Veenendaal en gaan op 
zoek naar de geschiedenis van de sigarenfabriek de Ritmeester door middel van foto’s 
en personeelskaarten van personeelsleden die er gewerkt hebben. De leerlingen krijgen 
tevens een korte introductie van wat een archief is.

Doel:  De leerlingen maken kennis met het gemeentearchief als bron van onderzoek naar 
het verleden van in dit geval de sigarenfabriek de Ritmeester. Leerlingen leren 
door onderzoek doen in fotomateriaal wat er vroeger allemaal kwam kijken bij 
o.a. productie, verkoop, proces en personeel van een sigarenfabriek. Leerlingen 
krijgen inzicht in het personeelsbeleid van de fabriek door onderzoek te doen 
naar twee werknemers van de sigarenfabriek de Ritmeester.

Tijd:  45 - 55 minuten 
Nodig:  Smartphones, camera’s, archiefdozen met foto’s en personeelskaarten, werkbladen 

2 en 3
Gastdocenten: Gert Groenleer en Hans Wielhouwer
Locatie: Raadhuisplein 1/ in het Gemeentehuis van Veenendaal
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deling als er gefilmd wordt, schriftelijk 
als er foto’s gemaakt worden);

Instructie
Let op dat je de informatie goed laat zien 
en dat het duidelijk is voor de kijker waar 
je het over hebt.

Na drie kwartier is het bezoek aan het 
Gemeentearchief voorbij. De leerlin-
gen nemen de werkbladen mee voor de 
uiteindelijke presentatie. Uploaden van 
gegevens op de facebookpagina.

de fabriek er in het begin uit? Werd er 
gerookt in de fabriek?
Gert wijst op drie archiefdozen met spul-
len over de Ritmeester: twee met perso-
neelskaarten en de andere met foto’s. 

In de studiezaal: (25 min.)
Er worden twee groepen gemaakt: 

Groep 1:
Bekijkt de foto’s en beantwoordt wat 
vragen: zie werkblad 2 (mondeling als er 
gefilmd wordt, schriftelijk als er foto’s 
gemaakt worden);

Groep 2:
Bekijkt de personeelskaarten en beant-
woordt wat vragen: zie werkblad 3 (mon-
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Verloop van de activiteit
De leerlingen worden door Natalie Kriek 
ontvangen in Museum Veenendaal. Na-
talie doet welkomstwoord, geeft uitleg 
over het project en deelt de groep in 
drieën:

1.  Twee of drie leerlingen gaan naar de 
sigarenmaker.  
(werkblad 4)(15 minuten).

2.  Twee  of drie leerlingen beantwoorden 
vragen aan de hand van een vragen-
lijst die de leerlingen krijgen van Nata-
lie (werkblad 5) (15 min.).

3.  Twee leerlingen interviewen Cornelis 
van Rabenswaay, oud werknemer van 
de Ritmeester (werkblad 6 ) 
15 minuten). 

1.  Sigaar maken: (Werkblad 4) 
Een oud werknemer van de Ritmees-
ter fabriek demonstreert hoe je een 
sigaar maakt en leert twee of drie 
leerlingen hoe ze een sigaar moeten 
maken. 
De vragen worden schriftelijk of 
d.m.v. een foto beantwoordt, de ant-
woorden krijgen de leerlingen door 
naar het verhaal van de sigarenme-
ker te luisteren. Tevens worden er 
foto’s van het productieproces van 
een sigaar gemaakt voor de facebook 
pagina. 

2.  Vragenlijst: (Werkblad 5) 
Deze vragen worden schriftelijk of 
d.m.v. een foto beantwoordt, de ant-
woorden zijn te vinden in de tekst-
borden. Ook worden er foto’s ge-
maakt van objecten voor de facebook 
pagina.

Museum Veenendaal 
 (45 - 55 minuten)

Korte inhoud van de ‘les’:

Doel:  De leerlingen leren door zelf doen hoe een sigaar gemaakt wordt. De leerlingen 
komen meer te weten over het proces van sigaren maken en de arbeidsom-
standigheden van de sigarenfabriek De Ritmeester door het beantwoorden van 
vragen over objecten in de tentoonstelling en door het afnemen van interviews. 

Tijd:  45 - 55 monuten
Nodig:  Smartphones, camera’s, werkbladen 4, 5 en 6, tabaksbladeren en andere attribu-

ten om een sigaar te maken.
Gastdocenten: Natalie Kriek, een sigarenmaker en Cornelis van Rabenswaay 
Locatie: Cultuurfabriek, Kees Stipplein
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er werkte. Tevens mogen er vragen 
gesteld worden over de Ritmeester 
voordat de oud werknemer er werkte. 
(Schrijf op, film en fotografeer!)

 
Tot slot: Maak een selfie met je favoriete 
sigaren object! Verzamel de werkbladen 
en neem ze mee. 

3.  Interview met Cornelis van 
Rabenswaay over het wer-
ken in de Ritmeesterfabriek:  
(Werkblad 6, als hulp voor mogelijke 
interviewvragen) 
Leerlingen mogen zelf vragen stel-
len om er achter te komen wat er 
allemaal gebeurde binnen de Rit-
meesterfabriek in de tijd dat Cornelis 
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Amerongen 
Tabaksteeltmuseum (40 - 50 minuten)

Korte inhoud van de ‘les’:
De leerlingen bezoeken onder begeleiding het Tabaksteeltmuseum en maken kennis 
met een tabaksteler, een oud-werknemer van de Ritmeester en Gravin van Aldenburgh 
Bentinck. Ze leren hoe tabaksplanten geteeld worden en wat daarvoor nodig is. Door 
middel van interviews met en vragen aan de personages en schriftelijke onderzoeks-
vragen leren de leerlingen over de sociale en economische verhoudingen tussen kasteel 
en dorp, het belang van tabak (en schapen/wol) voor Amerongen en Veenendaal. 

Doel:  De leerlingen krijgen inzicht in de tabaksteelt door zelf te doen en door erover 
te vragen aan de tabaksteler. De leerlingen leren over de geschiedenis van de 
tabaksteelt in Nederland en specifiek die op de Utrechtse Heuvelrug. De leer-
lingen komen door middel van interviews te weten hoe de sociaal-economische 
verhoudingen waren tussen rijk en arm in het dorp Amerongen. De leerlingen 
gaan de economische verbondenheid zien tussen Amerongen en Veenendaal door 
onderzoek doen in het museum en door interviews met een ex-werknemer van de 
Ritmeester en door interviews/vragen te stellen aan de Gravin en de tabaksteler.

Tijd:  40 - 50 minuten.
Nodig: Smartphones, camera’s, tabaksplanten, werkblad 7
Gastdocenten: Jan van Holland, Ab van Merkestijn en Annet Werkhoven
Locatie: Tabaksteeltmuseum, Burgemeester Jhr. H. v.d. Boschstraat 46, Amerongen.

Verloop van de activiteit
De leerlingen arriveren bij het Tabak-
steeltmuseum aan de Jhr. H. van den 
Boschstraat 46. De fietsen kunnen naast 
het museum neergezet worden. 
In de tuin voor het museum zien zij een 
tabaksteler aan het werk. Hij is aan het 
dieven en onkruid wieden. Gravin van Al-
denburgh Bentinck arriveert ook en heet 
de leerlingen welkom.
Ze vertelt dat ze op haar wekelijkse be-
zoek is in de tuin. Om te kijken of het al-
lemaal wel goed gaat. Zij, haar familie en 
vele dorpelingen zijn immers afhankelijk 

van de opbrengst van de teelt. Ze stelt 
voor om de groep in tweeën te splitsen 
en te wisselen na 15 minuten (zij houdt 
zelf de tijd bij en waarschuwt de leer-
lingen als er gewisseld moet worden) (5 
min.): 

1.  Een groep blijft in de tuin om de ta-
baksteler te helpen met zijn werk (on-
kruid wieden en dieven) ondertussen 
vertelt de tabaksteler over zijn werk 
en de leerlingen stellen vragen (nemen 
foto’s en maken een filmpje van het 
onkruid wieden en dieven).  
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Opdracht 
Voor de camera (film of foto’s) leggen 
de leerlingen uit in eigen woorden wat 
ze net te weten zijn gekomen over de 
tabaksplant en wijzen de onderdelen van 
de plant aan. Ze mogen ook zelf dieven 
en onkruid weghalen als dat nodig is.

2.  Een groep gaat met de Gravin mee 
naar binnen. Ze krijgen een aantal 
vragen (werkblad 7) die ze al onder-
zoekend in het museum schriftelijk 
kunnen beantwoorden en vastleggen 
op foto. De Gravin kan daarbij helpen 
en bevraagd worden over haar rol in 
de tabaksteelt. Daarnaast ontmoeten 
ze ook Ab van Merkestijn (oud perso-
neelslid van de Ritmeesterfabriek). Hij 
kan helpen met de vragen, maar on-
dertussen kunnen de leerlingen hem 
ook vragen stellen over zijn achter-
grond in relatie met de tabaksteelt en 
de Ritmeesterfabriek.  

Opdracht 
Maak een korte film van Ab en de  
Gravin als ze uitleg geven. 
Na 30 minuten verzamelen we voor 
het museum. De leerlingen kunnen 
hun ervaringen even delen, foto’s ma-
ken en een selfie met de tabaksteler 
en Ab van Merkestijn voor het Tabak-
steeltmuseum. 

 
De Gravin nodigt de leerlingen uit om 
mee te lopen naar het Kasteel. De fietsen 
kunnen bij het museum blijven staan. 
 
Tijdens de wandeling vertelt zij over wat 
er te zien is. De leerlingen worden uitge-
nodigd om te fotograferen wat ze zien en 
evt. te filmen wat de Gravin verteld. 
 

Wat is er zoal te zien? De Hof, waar de 
tabak vroeger naar de waag ging om 
gewogen te worden, de Andrieskerk waar 
haar voorvaderen begraven liggen en 
waar nog steeds banken voor haar fami-
lie voor in de kerk staan en rouwborden 
aan de muren hangen, de waterpomp 
voor algemeen gebruik. In de tuin van 
het kasteel zijn de poorthuizen, oranjerie, 
kinderhuis, boomgaard en koetshuis te 
zien. (10 min.)

Oude personeelskaart van Ab van Merkenstijn
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Verloop van de activiteit:
We lopen over de bovenbrug en worden 
welkom geheten door een van de huis-
houdsters, zij doet de deur open. Ze ver-
telt dat er hoge gasten zijn gearriveerd 
voor de Gravin en dat ze deze gasten in 
de grote zaal heeft laten plaatsnemen. 
De Gravin neemt afscheid van de leer-
lingen in de hal en loopt naar de grote 
zaal. Een tweede huishoudster voegt 
zich bij het gezelschap en zegt: Nu jullie 

hier toch zijn zullen we jullie laten ken-
nismaken met hoe het hier gaat op het 
kasteel! Ze stelt voor om de groep in 
tweeën te splitsen en met een groep het 
kasteel door te gaan en met een andere 
groep naar buiten te gaan via de trap 
naar beneden over de personeelsbrug. 
Na 15-20 minuten wordt er gewisseld.
Dit gebeurd door de bel te luiden bij de 
dienstingang van het kasteel.

Kasteel Amerongen 
 (45 - 55 minuten)

Korte inhoud van de ‘les’:
De leerlingen bezoeken onder begeleiding Kasteel Amerongen en maken kennis met 
twee huishoudsters als ze in het kasteel aankomen als gast van Gravin van Aldenburgh 
Bentinck. De Gravin wordt in de hal weggeroepen omdat er deftig bezoek is. (De leer-
lingen zijn dus minder deftig?) De huishoudsters laten de leerlingen het leven van de 
rijken op de Heuvelrug zien en meemaken, maar confronteren ze ook met de dagelijkse 
beslommeringen van het personeel op een kasteel. Door zelf een tafel in te dekken voor 
hoog bezoek ervaren de leerlingen aan den lijve het verschil tussen rijk en minder rijk: 
er zijn luxe paarden en werkpaarden. Op dit laatste komt de huishoudster terug in de 
tuin, waar de leerlingen een rondleiding krijgen. Adellijke dieren werden adellijk behan-
deld (dat in tegenstelling tot een schaap dat ondanks dat wel heel erg belangrijk was 
voor de tabaksteelt en wolindustrie!) De verwevenheid van Amerongen en Veenendaal 
en de tabak en wol wordt hier ook nog eens benadrukt door de noodzakelijke aanwezig-
heid van geld/arbeid en entrepreneurschap! 

Doel:  De leerlingen krijgen inzicht in het leven van de rijken op de Utrechtse Heuvelrug, 
als geldschieters voor de tabaksteelt en als landgoedeigenaren. De leerlingen 
ervaren hoe het leven van het personeel op een kasteel was door zelf een tafel in 
te dekken voor hoge gasten en door de aparte ruimtes te bezoeken van het per-
soneel. De leerlingen leren over de geschiedenis van de familie van Aldenburgh 
Bentinck en hun betekenis voor het dorp Amerongen. De leerlingen krijgen inzicht 
in de waarden en normen van de adel aangaande dieren en sociale gelaagdheid.

Tijd:  45 - 55 minuten. 
Nodig: Smartphones, camera’s, voor het indekken: tafel, bestek, borden, servetten
Gastdocenten: José Willers, Heleen Snijders en Annet Werkhoven
Locatie: Kasteel Amerongen, Drostestraat 20, Amerongen



Is het Schaap de Sigaar?

20

de dieren in de tuin. De Gravin heeft 
een paard cadeau gekregen van de 
Duitse keizerin (Uranus) zijn graf is 
ook in de tuin. Er zijn veel bijzondere 
plekken in de tuin, zoals het kinder-
huisje, de boom waar de bliksem in 
sloeg en de bomen die in een be-
paalde vorm zijn geknipt, maar ook de 
berceau waar je onder kunt wandelen 
zodat het zonlicht je mooie lichte 
huid niet bruin maakt….(Een berceau 
(of loofgang) is een pad waarbij aan 
beide zijden heggen staan, die aan de 
bovenzijde met elkaar zijn verbon-
den, zodat een soort tunnel ontstaat. 
Berceaus stammen uit de tijd dat het 
voor gegoede dames mode was er zo 
blank mogelijk uit te zien om zich te 
onderscheiden van werkende mensen 
die, doordat ze veel in de buitenlucht 
kwamen, een getaande huidskleur 
hadden. In zo’n berceau kon men bui-
ten wandelen toch uit de zon blijven.) 
Al wandelend laat de huishoudster 
al deze dingen zien en verteld erover. 
De leerlingen worden uitgenodigd 
vragen te stellen.  

1.   Binnen  
De huishoudster leidt de leerlingen 
eerst rond in het gedeelte van het 
kasteel waar de familie woonde. Met 
de grote trappen naar boven naar o.a. 
de eetzaal, muzikantenkamer, biblio-
theek, rookkamer en salon. Vervol-
gens wordt de overstap gemaakt naar 
het personeel, die een eigen gedeelte 
van het kasteel heeft/had om er hun 
werk te doen: de personeelstrappen, 
de voorraadkamer, de grote keuken in 
de gang staat een grote tafel klaar. Er 
moet namelijk geoefend worden met 
‘indekken’ van de tafel. Er is een groot 
deftig gezelschap gearriveerd en ze 
blijven uiteraard mee eten. Maar hoe 
dek je een tafel volgens de gangbare 
etiquette? 
 
De leerlingen krijgen uitleg hoe er 
op een juiste manier ingedekt moet 
worden. Waar de borden, bestek en 
glazen komen en waar het voor is. 

Opdracht 
Zelf aan de slag! Film of maak foto’s 
van hoe het indekken van de tafel gaat. 
Vertel waar je bent, voor wie je de tafel 
aan het dekken bent en waar alles moet 
liggen/staan en waar het voor is.

2.  Buiten 
Buitengekomen vertelt de huishoud-
ster al wandelend en wijzend naar di-
verse bijzonderheden, dat het perso-
neel veel familie had die in de tabak 
werkten en schapen hadden, maar 
dat op het kasteel andere dieren erg  
geliefd waren.  Elisabeth Ilsemann-
Bentick (dochter van de Gravin) 
hield erg van dieren bijvoorbeeld. Ze 
heeft o.a. een dierenasiel gesticht 
(de Hazenberg) en ze was een groot 
liefhebber van paard(rijd)en, honden 
en katten. Er zijn diverse grafjes van 
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Als de groep in de ochtend klaar is kan 
via het Tabaksteeltmuseum (waar de 
fietsen nog staan) naar de ontmoetings-
plek gefietst worden bij de Tabaksschuur 
van het Utrechts Landschap.

Als de groep In de middag klaar is kan 
via de bekende route (Tabaksteeltmuse-
um, Veenseweg en Tabaksschuur) weer 
terug gefietst worden naar Veenendaal.

Buiten alle andere plekken die gefo-
tografeerd kunnen worden, worden 
zeker op de volgende plekken foto’s 
gemaakt: 

-  Bij de mooi geknipte bomen (waar een 
selfie gemaakt wordt met op de achter-
grond het kasteel).

Na 15-20 minuten wordt er  
gebeld en gewisseld bij de  
benedeningang
Als beide groepen binnen en buiten ge-
weest zijn wordt er op de bovenbrug nog 
een groepsfoto gemaakt van de huis-
houdsters, de Gravin en de leerlingen en 
begeleiders voor het kasteel.

Personeel kasteel Amerongen
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NB. De docenten krijgen in de voorbe-
reidende les de ppt met allerlei aankno-
pingspunten. De bezoekdag zit vol met 
aanknopingspunten voor vervolglessen... 
Een dichtgetimmerd project hebben we 
niet willen maken. Tijdens en na de pre-
sentatie willen we graag in overleg met 
de docenten en het project verder ont-
wikkelen. De pilotdocent vond het een 
heel aantrekkelijk project vanwege de 
grote vrijheid om zaken zelf in te vullen. 
Hij heeft er voor gekozen om achteraf 
een grote (kunst en muziek) presentatie 
te maken met de leerlingen. Wij willen 
ruimte bieden aan docenten om op een 
eigen manier met de verworven kennis 
om te gaan: scholen kunnen met deze 
ingrediënten tot op zekere hoogte zelf 
aan de slag in de reguliere lessen.

Heel veel plezier met dit project! 
De projectontwikkelaars, ook namens de 
participanten en pilotschool.

LES 3: Verwerking: -presentaties
 -debat
 -evaluatie

Presentaties 
De (vak) docenten en leerlingen gebrui-
ken alle informatie die meegenomen 
is op de bezoekdag en daarvoor verza-
melt is tijdens de tentoonstelling om 
een creatieve en instructieve/leerzame 
presentatie(s) te maken. De hamvraag 
die beantwoordt dient te worden: Is het 
Schaap de Sigaar?

Debat 
Naast het maken van de eindpresen-
tatie(s) is het goed om ook met de 
leerlingen in discussie te gaan over het 
thema roken. Dit kan in de vorm van een 
debat, met de stelling:  "Roken is ieders 
eigen verantwoordelijkheid". 
Voor spelregels zie bijlage 4. 

Evaluatie.... 
bespreek met de leerlingen wat ze het 
meest is bijgebleven, wat ze hebben 
geleerd, wat ze anders hadden verwacht 
en of ze het project zinvol en leuk heb-
ben gevonden. Deel bovenstaande met 
de projectontwikkelaars.
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Pilotschool Overstag
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Bijlage 1
Fotomateriaal voor tentoonstelling
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Bijlage 1b
Fotomateriaal Amerongen



Is het Schaap de Sigaar?

29



Is het Schaap de Sigaar?

30



Is het Schaap de Sigaar?

31

Landbouw en veeteelt zijn op de Utrechtse Heuvelrug al-

tijd nauw met elkaar verbonden geweest. Er werd rogge, 

boekweit, haver, tarwe en gerst verbouwd en vanaf eind 

18de eeuw ook aardappelen. Om de onvruchtbare zand- 

en heidegronden herhaaldelijk te kunnen bewerken was 

veel mest nodig. 

Schaapskooien voor mest
Eeuwenlang was de schapenteelt op de Heuvelrug een 

belangrijke bron van bedrijvigheid. De Veluwse schapen 

liepen overdag op de heidevelden van de Heuvelrug en ‘s 

nachts sliepen ze in speciale schaapskooien. Deze schaaps-

kooien werden potstallen genoemd, omdat de boeren hier 

de mest (uitwerpselen) van de schapen verzamelden. 

Schapendriften
Doordat de schapen en herders dagelijks heen en weer lie-

pen van schaapskooi naar heidevelden ontstonden paden. 

Deze paden werden zo regelmatig gebruikt, dat zij lange 

tijd bepalend waren voor de noord-zuid-infrastructuur 

van de Heuvelrug.  Overdag bracht de herder immers zijn 

schapen de heuvel op, naar de heidegronden en ’s avonds 

gingen ze weer terug naar de stal. 

Rhenense venen
Ten oosten van Rhenen lag in de Gelderse Vallei een grote 

veenlaag, de ‘Rhenense venen’. Vanuit nederzettingen als 

Rhenen, Bennekom en Ede deden inwoners gezamenlijk 

aan ontginning en turfwinning. Vanaf de 14e eeuw ver-

deelden de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht 

de veengrond. Zij gaven tegen jaarlijkse betaling het recht 

tot ontginning aan boeren en burgers.

De Bisschop Davidsgrift
Op 12 maart 1546 kregen enkele rijke eigenaren van de 

veengrond op de grens tussen Sticht en Gelre toestem-

ming om het veen te laten afgraven en turf te verhande-

len en vervoeren. 

De Bisschop Davidsgrift werd uitgebaggerd en verlengd. 

Arbeiders kwamen er rondom wonen.  

Zo ontstond Veenendaal.

Bijlage 2:  Beknopt overzicht  
powerpointpresentatie

bij voorbereiding in de klas
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Het proces:
Zaadje
Het tabakszaadje liet de boer op een nat lapje (vaak een 

oude sok) op een warme plek kiemen. Als na een paar 

dagen het zaadje wortel schoot, ging het in een speciale 

tabakskist: een broeibak met glazen deksel, gevuld met 

paardenpoep. In de zon werd deze kist zo warm dat er 

kleine plantjes groeiden. 

Planten 
De kleine plantjes gingen half mei – na het gevaar voor 

vorst – de grond in. Deze grond was tevoren rijk voorzien 

van schapenmest. De grond was opgedeeld in stukken 

(10 bij 20 meter) waar omheen als windscherm een hoge 

heg werd aangebracht. De heg bestond uit dikke takken 

waar pronkbonen (soort snijbonen) tegenaan groeiden. 

Deze pronkbonen groeiden snel en werden metershoog. De 

windgevoelige tabaksplant stond zo beschut. 

Pluk 
Al in juni was de tabaksplant meters hoog. De top van de 

plant werd eruit gehaald om de plant nieuwe energie te 

geven. Een paar planten liet men gewoon doorgroeien. Die 

leverde de zaaddozen voor nieuwe tabakszaadjes. Tussen 

juli en augustus werden met regelmaat de goede bladeren 

geplukt. 

Drogen 
Deze bladeren gingen op karren naar de speciale tabaks-

schuren waar ze werden gedroogd. Hier hingen de blade-

ren aan spijlen zo’n zes weken te drogen. Daarna werden 

de bladeren bijeengebonden tot bossen, waarna het kon 

worden verkocht aan sigarenfabrieken, zoals in Veenen-

daal. De typische tabaksschuren zijn een Nederlandse 

uitvinding: de bladeren mochten tijdens het droogproces 

niet schimmelen. In de schuur moest een goede ventilatie 

zijn. In de houten wanden van de schuur zitten luiken die 

open kunnen. Aan beide kant waren grote deuren zodat 

karren met bladeren makkelijk in en uit konden rijden.

Tabak en de omgeving van Amerongen en Rhenen zijn on-

losmakelijk met elkaar verbonden. Rond Amerongen, Elst en 

Rhenen staan nog altijd grote, donkere tabaksschuren in het 

landschap. Dit is een overblijfsel van 300 jaar tabaksteelt. 

Van het een komt het ander…

Vanaf de Gouden eeuw (17de eeuw) neemt de welvaart in 

Nederland toe. Een (beperkte) groep rijken is in de gelegen-

heid zich genotsmiddelen te veroorloven, waaronder rook-, 

pruim- en snuiftabak. De vraag naar tabak neemt dan ook 

zienderwijze toe. Het roken was hier zelfs zo populair dat 

buitenlanders schrokken van de vele pijprokende mannen en 

vrouwen met hun pikzwarte tanden….

Door de grote vraag naar tabak in de 17de eeuw was 

het verbouwen van tabak een winstgevende handel. Rond 

Amerongen, Elst en Rhenen bleek de grond heel geschikt 

voor de verbouw van tabaksplanten. De zuidflanken van de 

hellingen van de Heuvelrug lagen beschut en in de zon. De 

grond aan de voet van de Heuvelrug was een ideale mix 

van klei (rivier) en zand (heuvelrug). Doordat in deze stre-

ken ook veel schapen werden gehouden, die voor vrucht-

bare schapenmest zorgden, groeiden de tabaksplanten 

prima in de omgeving van Amerongen. Kasteelheer Godard 

Adriaan van Reede startte als eerste – in 1645 – met de 

verbouw van tabak op zijn grond. Boeren uit het dorp liet 

hij daar werken.

Mede door de eeuwenlange tabaksteelt rond Amerongen, 

Rhenen en Elst was Veenendaal bekend met het verwerken 

van gedroogde tabaksbladeren tot pruim-, snuif en pijpta-

bak. In de loop van de 19de eeuw kwam daar het maken 

van sigaren bij. Ook waren er door de aanwezigheid van de 

grote hoeveelheid schapen, wolkammerijen en spinnerijen. 

Een en ander gebeurde eerst thuis in gezinsverband.
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Van 1650 tot 1850 was de tabak een winstgevende han-

del. De Amerongse tabak was niet van hoge kwaliteit…

eigenlijk was het niet te pruimen, maar voor de pijp-, 

snuif- en pruimtabak was het prima.  

Na 1850 kwamen sigaren en later sigaretten in de mode. 

Hiervoor was onze tabak niet geschikt. Voor de tabaksin-

dustrie werd betere tabak uit het buitenland gehaald. De 

meeste tabakstelers in Nederland hadden eind 19de eeuw 

al het bijltje erbij neergegooid. Amerongen ging nog door, 

maar hun bestaan werd in de 20ste eeuw armoedig. De 

beide wereldoorlogen zorgden nog voor een laatste ople-

ving doordat buitenlandse tabak moeilijk te krijgen was. 

In de jaren ’60 zorgde een schimmel voor een definitief 

einde.

In Amerongen was het dan aflopende zaak, in Veenen-

daal gingen de zaken steeds meer voor de wind in de 19e 

eeuw…. in de wol- en de tabaksindustrie!
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Amerongen
In Amerongen was het na de jaren ´60 gedaan met de 

tabaksteelt op grote schaal. Wel werd er nog geteeld voor 

persoonlijk gebruik en later voor het toerisme. Ameron-

gen werd steeds meer een toeristisch dorp waar naast 

het prachtige kasteel, de authentieke dorpskern en de 

tabaksschuren te bewonderen waren en zijn. Verder is de 

diversiteit aan landschappen een trekker voor toeristen: 

heuvels, bossen, polders en dijken. Begin jaren ‘80 is een 

oude tabaksschuur ingericht als museum. Daar wordt tot 

vandaag de dag getoond hoe de tabaksteelt verliep. Er 

is een proefveldje voor de schuur en in de schuur is een 

tentoonstellingsruimte met drooggedeelte waar de tabak 

uit het proefveldje gedroogd wordt.

Veenendaal
In Veenendaal ging het in de 20e eeuw aanvankelijk 

steeds beter met de wol- en de sigarenindustrie. Maar 

door opkomst van sterke concurrentie uit het buitenland 

verloren de fabrieken steeds meer klanten en werden 

uiteindelijk aan het eind van de jaren ‘70 stuk voor stuk 

gedoemt te stoppen. Veenendaal bleef wel een werkzame 

gemeente. Een grote diversiteit aan bedrijven maakt van 

Veenendaal een aantrekkelijke werkgever en veel werk-

nemers wonen  en werken in de omgeving. De grote 

fabrieken werden hergebruikt of afgebroken… straatnamen 

herinneren nog aan de tijd van weleer.

Aan het werk in de fabriek 
van Van Schuppen…
Vanaf het begin had de fabriek van Van Schuppen een 

sigarenmakersschooltje waardoor een arbeider binnen 

de fabriek het vak kon leren. Een nieuwe leerling leerde 

eerst de tabaksbladeren te strippen, daarna bosjes van 

de bladeren te maken en als laatste stap de señorita’s, de 

sigaar, te rollen. Rond 1900 schakelde Van Schuppen veel 

thuiswerkers in. Vaak hielp het hele gezin mee. Sigaren-

makers kwamen dan de ene zaterdag bij de fabriek tabak 

en dekblad kopen en de volgende zaterdag verkochten ze 

de geproduceerde sigaren weer aan de fabriek. De om-

standigheden in thuiswerk waren slecht. Door een nieuwe 

Cao-regeling uit 1920-1921 werd thuiswerk onmogelijk ge-

maakt. Het werk in de fabriek was eentonig: je kreeg één 

specifieke handeling in het proces. De werkdagen waren 

lang in een vaak koude en stoffige omgeving en het loon 

bedroeg zo’n 3,50 gulden. 

Het werken in fabrieken was wel van groot belang, nu de 

turfwinning voorbij was, maar de arbeidsomstandigheden 

waren verre ideaal. Werkdagen van 12 uur waren geen 

uitzondering.

Kinderarbeid
Omdat alleen kinderen van rijkere ouders naar school 

gingen, werkten er in de fabrieken wel 1500 kinderen 

van armere ouders. In 1901 maakte de leerplichtwet, die 

voorschreef dat kinderen van zes tot 12 jaar onderwijs 

moesten volgen, een eind aan de kinderarbeid. 
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Je kunt je afvragen of het Schaap de Sigaar is geworden. 

Als je zo naar deze plaatjes kijkt is er van schapen geen 

spoor meer te bekennen. In het landschap niet meer, 

maar ook in de fabriek niet meer. Wel herinnert de naam 

Scheepjeshof natuurlijk aan de heerlijke wol van de  

schapen. Er zijn nog veel meer gezichtspunten om te 

beoordelen of het Schaap de Sigaar is geworden.  

Het is een kwestie van hoe je ernaar kijkt!
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De fietsroutes worden voor iedere school ‘op maat’ gemaakt en zijn dan te 
downloaden via de losse bijlagen.

Het gaat dan om de volgende routes:
Route van school naar Tabaksteeltmuseum  
via bezoekerscentrum Utrechts Landschap;
Route van school naar Ritmeester aan de Kerkewijk;
Route van Ritmeester naar Gemeente archief;
Route van Ritmeester naar de Cultuurfabriek en het Museum Veenendaal

Bijlage 3. Fietsroutes
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Bijlage 4.  Het voeren van  
een debat 

Rol gespreksleider:
- leidt het debat in
-  ziet er op toe dat de spelregels worden nage-
leefd. (daarbij ondersteund door de tijdwaar-
nemer)

- geeft de mensen het woord
-  is verantwoordelijk voor het goed verlopen 
van het debat zonder zelf aan het debat of de 
discussie deel te nemen

Rol van de tijdwaarnemer:
-  Houdt voor de gespreksleider de tijd in 

de gaten 

Rol van de verslagleggers:
-  zorgen ervoor dat er twee borden zijn voor de 
eerste ronde

*  verslaglegger 1 schrijft de argumenten vóór 
op het bord

*  verslaglegger 2 schrijft de argumenten tegen 
op het andere bord

Rol van de juryleden
-  eerste ronde: schrijven de argumenten voor 
en tegen op en vergelijken ze met die van de 
verslagleggers

-  tweede ronde: noteren in trefwoorden de dis-
cussie en bekijken na afloop welke argumen-
ten van de voorstanders en van de tegenstan-
ders ontkracht zijn en welke niet

-  noteren welke spreker de beste argumenten 
gebruikte? (het gaat er niet om of je het eens 
bent met de spreker)

-  noteren welke drogredenen in het vuur van 
het debat gebruikt zijn

-  noteren welke argumenten zijn blijven liggen

Stappenplan
Stap 1
Bepaal waarover gediscussieerd gaat  
worden

Stap 2
Formuleer de stelling

Stap 3
Bereid in groepjes van drie het debat voor. 
Verzamel zoveel mogelijk argumenten voor en 
tegen de stelling. Bepaal de drie belangrijkste 
argumenten voor de stelling. Doe hetzelfde met 
de tegenargumenten. Kies of jullie groepje de 
stelling wil verdedigen of willen aanvallen

Stap 4
Bepaal in overleg met jullie docent welk groepje 
van de drie de stelling gaat verdedigen en welk 
groepje tegen de stelling in zal gaan. Alle pro-
groepjes en alle contra-groepjes bedenken nu hoe 
ze straks op de argumenten van hun tegenstan-
ders zouden kunnen reageren. Elk groepje legt 
deze reactie op de tegenstander voor zichzelf 
vast.

Stap 5
Er wordt een gespreksleider, een tijdwaarnemer 
ten behoeve van de gespreksleider en twee 
verslagleggers bepaald. De overige groepsleden 
vormen de jury.

Stap 6
Het lokaal wordt ingericht voor het debat
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Stap 7
De debaters krijgen tien minuten de tijd om 
hun eerste ronde voor te bereiden

Stap 8
De gespreksleider leidt het debat in en be-
spreekt de spelregels

Stap 9
De eerste ronde duurt 6 minuten.
Ieder trio krijgt 3 minuten. Elke debater krijgt 
1 minuut om zijn standpunt met één of meer 
argumenten naar voren te brengen. Eerst 
komen de voorstanders van de stelling. Daarna 
de tegenstanders.

Opmerking: Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om 

op elkaars standpunten te reageren. Dat gebeurt in 

de tweede ronde. Wel is het handig om de argumen-

ten van de tegenstanders te noteren.

Stap 10
De verslagleggers presenteren in het kort de 
aangevoerde argumenten pro en contra. De 
gespreksleider ziet er op toe dat er in geval van 
onduidelijkheid voor helderheid wordt gezorgd.

Stap 11
De tweede ronde duurt 10 minuten.
De gespreksleider leidt de tweede ronde in. De 
debaters gaan gedurende tien minuten in op 
elkaars standpunten. De sprekers mogen voor 
hun groepje twee maal een time-out vragen 
van 1 minuut. Elke spreker komt aan het 
woord. Als je het woord wil voeren geef je dat 
aan door je hand op te steken.

Stap 12
De gespreksleider sluit de tweede ronde af en 
leidt de laatste ronde in.

Stap 13
De derde ronde van het debat: duur 4 mi-
nuten. Elk debattrio krijgt twee minuten om 
een samenvatting van hun standpunt en hun 
argumenten te geven.

Stap 14
Na het debat volgt een plenaire discussie. 
Juryleden, de verslagleggers en de tijdwaar-
nemer zijn nu publiek geworden. De gespreks-
leider vraagt eerst aan oud-juryleden om hun 
commentaar op het debat (welke argumenten 
zijn ontkracht?/ welke argumenten waren het 
best?/welke drogredenen werden gebruikt?/ zijn 
er argumenten blijven liggen? Steek steeds je 
hand op als je iets wil zeggen. Daarna volgt 
de discussie tussen publiek en debaters. De ge-
spreksleider rondt de discussie af met een korte 
samenvatting.

Opmerking: Je kunt voor het debat het aantal voor- 

en tegenstanders peilen. De peiling kan herhaald 

worden na afloop van de derde ronde en/of na 

afloop van de plenaire discussie.

Bron: www.fontys.nl/lerarenopleiding/til-
burg/biologie/vaardigheden/links/debat.htm
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Om tijdens de bezoekdag meteen zoveel 
mogelijk digitaal vast te leggen is er een 
facebookpagina aangemaakt, met de 
titel...hoe kan het ook anders:

Is het Schaap de Sigaar
Leerlingen met een smartphone en een 
facebookaccount worden van harte uit-
genodigd om een verzoek te doen ‘vriend’ 
te worden van Is het Schaap de Sigaar. 
Ze worden natuurlijk meteen geaccep-
teerd als vriend! (Je kunt natuurlijk ook 
je eigen account gebruiken of WhatsApp 
om een en ander te verzamelen en te 
delen).

Bijlage 6. De facebookpagina

Als vriend van het Schaap kunnen de 
leerlingen berichten, foto’s en filmpjes 
uploaden op de tijdlijn van het Schaap. 
Deze informatie wordt dan meteen 
gedeeld met elkaar en is te gebruiken 
voor de presentaties achteraf.

NB. Er kan gebruik gemaakt worden van deze face-

bookpagina, maar het hoeft niet. Hoofdzaak is dat de 

vergaarde informatie van de bezoekdag achteraf gedeeld 

kan worden met elkaar!
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Werkblad 2 vragen bij de foto’s per thema 
 (de foto’s zijn genummerd per thema)

Proces  
(hoe werkt het)

1. Welke foto’s hebben te maken met het fabrieksproces? 

2. Wat valt je op?

3. Wat zal er veranderd zijn?

4.  Kun je de foto’s op volgorde leggen van handarbeid naar mechanisatie?

Reclame 1.  Welke foto’s hebben te maken met reclame?

2. Wat valt je op?

Arbeiders 
(werknemers)

1. Wat valt je op aan de arbeiders?

2. Vrouwen? Mode? Leeftijd?

3. Mocht er gerookt worden? Waarom?

Managers
(leidinggevenden)

1. Waaraan/hoe zie je dat je met managers te maken hebt?

2. Wat valt je op?

Herkomst 1. Waar komt de tabak vandaan

2. Wat is opvallend?

Gebouw 1. Wie waren de eigenaren?

2. Wat kun je zeggen van de grootte van de fabriek?

3. Wat is er nu nog over?

Werkgelegenheid 1. Hoeveel mensen werkten er in de fabriek denk je? 

2. Waardoor veranderde dat?

3. Waarom is de fabriek uiteindelijk gesloten denk je?
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a. Zoek de namen A. C. H. (Ab) van Merkestijn en C. (Cornelis) van Rabenswaay op.

b. Wanneer kwamen deze heren in dienst?

c. Wat was hun opleiding?

d. Wat waren hun hobby’s?

e. Maakten ze carrière in het bedrijf?

f. Tot wanneer hebben ze gewerkt bij de Ritmeester? Hebben ze nog ergens anders gewerkt?

g. Wat was de reden van ontslag/vertrek?

h. Zijn Cornelis en Ab getrouwd? Zo ja, met wie?

i. Waar woonden ze? Wonen ze daar nu nog?

j. Hebben ze kinderen? Hoe heten de kinderen?

k. Hoe oud zijn Cornelis en Ab nu? En hun kinderen?

l . Zijn er gegevens die je niet begrijpt? Leg uit welke

m. Wat zou je nog meer van deze mannen willen weten? Maak zelf wat interviewvragen want 
jullie gaan ze ontmoeten vandaag!

n. Interviewvragen:

Werkblad 3 
Archief:  Zoek in de map naar de persoonskaarten van twee oud-werknemers van  

De Ritmeester. Je kunt veel te weten komen over deze werknemers  
door de kaarten te bekijken..

Vragen bij de personeelskaarten
  (Als je al in Museum Veenendaal bent geweest hoef je de vragen m. en n.  

niet meer te doen.)
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Werkblad 4… een sigaar maken….

a.   Beschrijf het proces van sigaren maken en maak hier foto’s van. Gebruik hierbij  
tabakstermen als: kerven, omblad, dekblad, binnengoed, bosjes, sigarenplank, persen, 
rolmesje, zinkie en strippen en leg deze termen uit. 

 

b.   Hoeveel kreeg een arbeider voor het maken van een sigaar?

 
Hoeveel zou jij er per dag kunnen maken en hoeveel per week?
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Je kunt de antwoorden vinden in de teksten waar de afbeelding van ‘Is het schaap 
de sigaar’ hangt. Deze hangen op 6 plaatsen in het museum. (Vergeet geen foto’s te 
maken in het museum!) Veel succes!

Werkblad 5  
Vragenlijst Museum Veenendaal: De Ritmeester…

Huisvlijt
Loop naar:

1.   In het begin werden er handmatig sigaren gemaakt.  
In welke periode? 

2. Waar werden deze sigaren gemaakt?

Sigarenfabrieken
Loop naar:

3.  Wanneer ontstond de eerste sigarenfabriek en hoe heette deze?

4. Wie waren de eigenaren?  

5.  Maak een foto van de desbetreffende objecten.

Sigarenfabrieken
Loop naar:

6.  Hoe komt deze sigarenfabriek aan zijn naam? Kijk goed naar het  
reclamemateriaal in de vitrine.

7. Maak een foto van het desbetreffende reclamemateriaal.

Sigarenfabrieken
Loop naar:

8. Noem nog meer sigarenfabrieken? 

9. Maak een foto van objecten die te maken hebben met deze fabrieken.

10. Van wanneer tot wanneer bestonden ze?

11.  Welke 2 sigarenfabrieken zijn het meest bekend?  
Antwoord d.m.v. 2 foto’s.

Ga verder met de vragen op de volgende pagina
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Vervolg van de vragenlijst van 
pagina 47

Herkomst 
tabaksbladeren
Loop naar:

12.  Vanaf welke tijd kwamen de tabaksbladeren uit de regio? Uit welke 
plaats(en)?

13.  Vanaf welke tijd kwamen de tabaksbladeren van buiten Nederland?  
Uit welke landen?

14.  Noem minstens 2 factoren die ervoor zorgden dat men tabaksbladeren 
uit andere delen van de wereld ging importeren. 

15.  Maak een foto van een object waaruit je kan opmaken dat de bladeren  
uit een ander land komen.

Rookcampagne 
vroeger en nu
Loop naar:

16.  Werd er gerookt in de Ritmeesterfabriek? Maak een foto van een object 
waarop je dit kunt zien.

17.  Bekijk het materiaal over roken? Wat valt je op? Hoe staan wij hier tegen-
woordig tegenover?  Maak een foto van hoe wij hier vroeger over dachten 
en hoe nu. 

Ondergang siga-
renfabrieken
Loop naar:

18. Wanneer sloten de sigarenfabrieken hun deuren?

19. Noem een reden?

Is het schaap de 
sigaar?

Er zijn verschillende redenen waarom het schaap de sigaar is!
20. Maak een foto van het schilderij van het schaap uit de eerste ruimte. 
21. Wat is het verband tussen het schaap en de sigaar?

22. Noem 3 redenen waarom het schaap de sigaar is.

      

Tot slot maak een selfie met je favoriete sigaren object!
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Antwoorden voor de docent

Huisvlijt
Waar staan de antwoorden? Antwoorden staan in 

tekstbord ruimte 1, bij maquette Gelderse Vallei. Hier 

staat tevens de sigarenmakerstafel en de sigaren-

maker.

In het begin werden er handmatig sigaren gemaakt. 

1.  Vanaf het begin van de 17e eeuw werden er thuis 

handmatig sigaren gemaakt.

2. Tevens werden er in de fabriek handmatig sigaren 

gemaakt voordat de mechanisatie begon omstreeks 1900.

Sigarenfabrieken
Waar staan de antwoorden? Antwoorden staan in 

tekstbord Schatkamer.

3.  In 1887 werd de eerste sigarenfabriek gesticht de Fa. 

Gebr. Van Schuppen Tabak- en Sigarenfabriek De Nij-

verheid. De fabriek liep erg goed. Rond 1913 kreeg de 

fabriek de naam Van Schuppen’s Ritmeester Sigarenfa-

brieken.

4.  Jochem en Marinus van Schuppen                   

Sigarenfabrieken
Waar staan de antwoorden? Antwoorden staan in 

tekstbord straatje, sigarenvitrine

6.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden sigaren gele-

verd van het merk Peter aan het 11e regiment dat in 

Ede gelegerd was. Peter was bij deze militairen een 

begrip omdat zij een paard hadden dat zo heette. Het 

paard was afgebeeld op de sigarendozen. De druk-

ker, een Duitser stelde voor om aan Peter een officier 

toe te voegen. Het werd een ritmeester compleet met 

laarzen, sabel, flinke snor en grote pet. Voortaan 

zouden de sigaren verkocht worden onder het merk 

Ritmeester.  Tegen de Duitse militair op de verpak-

king ontstond weerstand, met name bij de militairen. 

Ritmeester werd daarom vervangen door Ritmeester 

Buat. Buat was een Franse edelman die ritmeester was 

in de garde van Prins Willem II.

Sigarenfabrieken
Waar staan de antwoorden? Antwoorden staan in 

tekstbord eerste ruimte in  vitrine geplaatst onder 

Gemeentevlag en in Beco lade waar nr 27 op staat.

8.  Panter,  Edelman, Cavansa,  Monte Cristo en Beco.

9. Maak een foto van objecten die te maken hebben met 

deze sigarenfabrieken.

10.  Panter,  1920. Panter is overgenomen door Agio, de 

productie verdween uit Veenendaal in 1989.  

Edelman, 1915-1951. Cavansa, 1926-1960. Monte 

Cristo, 1924-1956. Beco, 1923-1966

Herkomst tabaksbladeren
Waar staan de antwoorden?

Antwoorden staan in tekstbord in ruimte schooltje bij 

de bosjesmachine. Hier staat tevens  oud medewer-

ker Ritmeester fabriek Cornelis van Rabenswaaij.

12.  Vanaf het begin van de 17e eeuw in de regio en 

tijdens WOII uit Amerongen, tevens waren er kleine 

tabaksveldjes a/h Boveneind in Veenendaal. 

13.  De uitheemse tabaksplant is na de ontdekking van 

Amerika (ca 1500) over bijna geheel Europa ver-

spreid. Na 1900 wanneer in Veenendaal de tabaks-

industrie pas echt goed op gang komt, werd steeds 

meer gebruik gemaakt van geïmporteerde tabak. De 

meeste tabaksbladeren kwamen uit de tropen: Indo-

nesië, Sri Lanka, Cuba, voor WOII maar ook na WOI. 

14.  Het klimaat voor tabaksbouw in Nederland is niet 

ideaal. Door de ondernemers-en handelsgeest van Ne-

derland, Nederland verhandelde tabak van de beste 

kwaliteit uit Nederlands Indië en  er kwamen sigaren 

van verschillende samenstellingen van tabak op de 

markt waardoor Nederland tot de grootste exporte-

rende landen van sigaren ging behoren. 

Rookcampagne vroeger en nu
Waar staan de antwoorden? Antwoorden staan in 

tekstbord eerste ruimte in vitrine geplaatst op balie 

onder Gemeentevlag.

16.  Sigarendoos met rokertjes en krantenartikel  

Ritmeester.

17.  Sigarendoos met rokertjes en krantenartikel Ritmees-

ter en sigarendoosjes van tegenwoordig met anti-

rookreclame.

Ondergang sigarenfabrieken
Antwoorden staan in tekstbord 1e ruimte onder schil-

derij Schapen in de sneeuw van Nicolette van Dijk.
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18.  Ritmeester kwam na 1964 in handen van de Zwit-

serse Burger Gruppe. In 2005 sloot de Ritmeester 

in Veenendaal zijn deuren. Panter kwam in 1983 in 

handen van Agio. De Panter werd in Veenendaal in 

1989 gesloten.

19.  De antirookcampagne deed uiteindelijk de sigaren-

industrie ook geen goed. De globalisering van de 

sigarenindustrie had grote gevolgen voor de fabrieken 

in Veenendaal.

Is het schaap de sigaar?
Er zijn verschillende redenen waarom het schaap de 

sigaar is!

21.  Het schaap zorgt voor bemesting van de tabaksplan-

ten. De wol was voor de wolfabrieken, de mest kwam 

de groei van tabaksplanten ten goede.

22.  De tabaksindustrie is niet toevallig in deze regio 

ontstaan. De eerste sigarenfabrieken waren gebaseerd 

op de beschikbaarheid van de in nabijheid geteelde 

tabak en op de aanwezige kennis van verwerking 

en goedkope arbeidskrachten. Door het klimaat in 

Nederland waren de bladeren niet van topkwaliteit 

om te roken ondanks de goede bemesting waar de 

schapen voor zorgden. 

Maak een selfie van je favoriete sigarenproduct

Door het antirook beleid en de naar verhouding 

hoge kosten in Nederland is de sigarenproductie 

in Veenendaal eerst verminderend en daarna 

overgebracht naar lagelonenlanden. Het schaap 

verliest wederom zijn functie en is de sigaar! 

Antwoorden vervolg
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Mogelijke interviewvragen:

 1.  Wat was uw functie? 

 2.  Werkten er kinderen in de Ritmeester? 

  Van wanneer tot wanneer was er sprake van kinderarbeid? 

 3.   Werkten er mannen en vrouwen/ en op welke afdelingen werkten de  
mannen, vrouwen? 

 4.  Wat waren de werktijden in de fabriek? 

 5.   Was er tijd voor ontspanning in de fabriek?   
Werden er activiteiten georganiseerd vanuit de fabriek buiten werktijd?

 6. Werden er wel eens werknemers in het zonnetje gezet en waarom? 
  Maak een foto van een object om het te illustreren.

 7.  Hoe werden de fabrieksarbeiders uitbetaald? 
 
 8.  Welke afdelingen waren er binnen de Ritmeesterfabriek? Illustreer de 
  verschillende afdelingen d.m.v. een foto. Bijvoorbeeld: Afdeling verpakkingen: 
  Maak een foto van een cliche/ tabaks doos/ sigarenbandjes.

 9.  Heeft de Ritmeester altijd goed gedraaid?   
  Wanneer was het een bloeiperiode?  
  Maak een foto van een object die bijdroeg aan de bloei?

 10.   Wanneer was het crisis?    
Wat werd ontwikkeld tijdens de crisis?    
Maak een foto van een object die bijdroeg aan deze oplossing?

Welke vragen heb je nog meer?

Jullie mogen zelf vragen stellen om er achter te komen wat er allemaal 

gebeurde binnen de Ritmeesterfabriek in de tijd dat Cornelis van  

Rabenswaay er werkte. Jullie kunnen ook vragen stellen over de Ritmeester 

voordat Cornelis van Rabenswaay er werkte. (Schrijf op, film en fotografeer!)

Werkblad 6  
Interview met werknemer van de Ritmeester…
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Antwoorden:

 1.  Wat was uw functie? 

 2.  Werkten er kinderen in de Ritmeester?   

  Van wanneer tot wanneer was er sprake van kinderarbeid?  

  

 3.   Werkten er mannen en vrouwen/ en op welke afdelingen werkten de  

mannen, vrouwen? 

 4.  Wat waren de werktijden in de fabriek? 

 5.   Was er tijd voor ontspanning in de fabriek?   

Werden er activiteiten georganiseerd vanuit de fabriek buiten werktijd?

  

 6.  Werden er wel eens werknemers in het zonnetje gezet en waarom?

    

  Maak een foto van een object om het te illustreren.

 7.  Hoe werden de fabrieksarbeiders uitbetaald? 

 8.  Welke afdelingen waren er binnen de Ritmeesterfabriek? 

   

  Illustreer de verschillende afdelingen d.m.v. een foto. Bijvoorbeeld:  

  Afdeling verpakkingen: 

  Maak een foto van een cliché/ tabaks doos/ sigarenbandjes.

 9.  Heeft de Ritmeester altijd goed gedraaid?   

  Wanneer was het een bloeiperiode?  

  Maak een foto van een object die bijdroeg aan de bloei?

 10.   Wanneer was het crisis?    

Wat werd ontwikkeld tijdens de crisis?    

Maak een foto van een object die bijdroeg aan deze oplossing?

  Welke vragen heb je nog meer?
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De ontdekking van de 
tabak

Waar komt tabak oorspronkelijk vandaan? 

De tabaksteelt in 
Amerongen

Wanneer werd er voor het eerst melding gemaakt van tabak in Amerongen?

Noem een aantal redenen waarom het op een gegeven moment afgelopen 
was met de tabaksteelt? 

De verwerking van de 
tabak

Wat gebeurt er met de tabaksbladeren als ze in augustus geoogst worden: 
vraag dit aan Ab van Merkestijn en loop met hem naar het achterste deel 
van het museum. Schrijf kort op wat hij verteld of maak er een filmpje van:

      

Tabak als genotsmiddel Wie gebruikten de tabak hoofdzakelijk? (Je kunt dit ook aan de Gravin vragen)

Tabak als medicijn Waartegen dan? Noem drie voorbeelden:

1. 

2. 

3. 

Sociale omstandighe-
den van de tabakstelers 
en de grondeigenaren

Wat was de rol van de heer van Amerongen in verband met de tabaksteelt? 
Tabaksteelt maakte van Amerongen een welvarend dorp, maar wie profi-
teerde het meest?

Wat heeft een schaap 
met tabak te maken?

Schapen en tabak horen bij elkaar noem een heel belangrijke reden:

Welke industrie bloeide 
in Veenendaal dankzij 
Amerongen e.o.?

Twee antwoorden op deze vraag (denk aan het schaap en de sigaar): 

de: 

en de: 

Interviewvragen voor 
Ab van Merkestijn a. 

b. 

Interviewvragen voor 
de Gravin van Alden-
burgh Bentinck

a. 

b. 

Werkblad 7  In het Tabaksteeltmuseum....


